
Donderdag 6 april 2023
Online kennissessie

Auteursrecht - introductie en de laatste ontwikkelingen

Deze online bijeenkomst gaat over de vernieuwingen en veranderingen rondom auteursrecht en
collectief beheer. Wat zijn deze ontwikkelingen? Wat is de impact daarvan, wat betekent het voor je
dagelijkse praktijk?

Meld je direct aan

Sprekers

Martijn David
Algemeen Secretaris Groep Algemene Uitgevers (GAU), Senior Adviseur Intellectueel Eigendom (IE),
Collectieve Rechten en Privacy bij de Mediafederatie. Martijn David werkte lang voor algemene
uitgeverijen voordat hij in 2012 bij de GAU en later de Mediafederatie in dienst kwam. Hij geeft
deze cursus nu een aantal jaren maar adviseert ook individuele leden en is betrokken bij de lobby
voor het auteursrecht in Den Haag en Brussel.

Barry Pijnacker
Directeur Stichting UvO en directeur Stichting PRO, Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en
aanverwante Rechten (Cedar). Cedar maakt zich sterk voor het belang van auteursrechthebbenden.

https://fd8.formdesk.com/nuv/auteursrecht_bijeenkomst2023
http://linkedin.com/in/martijn-david-35083311
http://linkedin.com/in/barry-pijnacker-ab54b22a


Programma

09.15 uur - Online registratie

09.30 uur - Algemene introductie op auteursrecht, door Martijn David
“Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap
of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen,
behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.” (Artikel 1 Auteurswet 1912)
Martijn maakt concreet wat het auteursrecht precies is en wat nu wel en niet beschermd wordt.
Vele onderwerpen komen aan de orde, zoals contracteren, specifieke zaken rondom digitaal
gebruik, recente rechterlijke uitspraken, onder andere over het gebruik van foto’s op websites en
het gebruikmaken van afbeeldingen van ‘bekende’ personen. In het tweede deel na de pauze zullen
uitzonderingen zoals het citaatrecht en Open Access ter sprake komen. Er worden vooral veel
praktijkvoorbeelden gebruikt.

10.15 uur - Korte pauze

10.30 uur - Het bonte landschap van collectieve regelingen en de impact van de digitale versnelling,
door Barry Pijnacker
Barry schetst de achtergronden, nut en noodzaak van het collectief beheer voor uitgevers
(leenrecht, thuiskopie, reprorecht en de regelingen van Stichting UvO in het onderwijs). Daarnaast
bespreekt hij de ontwikkelingen en de mogelijke impact hiervan op deze regelingen.

11.30 - Korte pauze

11.45 uur - Vervolg introductie auteursrecht en update van ontwikkelingen auteursrecht, door
Martijn David

12.30 - Afsluiting

Praktische informatie

Voor wie?
Iedereen die te maken heeft met auteursrecht, specifieke voorkennis is niet noodzakelijk

Wanneer?
Donderdag 6 april 2023, 09.15 - 12.30 uur



Waar?
MS Teams, de link volgt nog

Kosten (ex btw)?*
GAU-leden: ontvangen een GAU-subsidie van € 100,-; zij betalen € 95,-*
MEVW-leden: ontvangen een volledige MEVW-subsidie*
MMA-leden: ontvangen een volledige MMA-subsidie*
Niet-leden: € 390,-*

Voor meer informatie kun je contact opnemen met projectmedewerker Floor Gerrits via
f.gerrits@mediafederatie.nl

*Betalings- en annuleringsvoorwaarden
Na deelname ontvang je van ons een factuur. Tarieven zijn excl. btw.
Deelname wordt deels uit de ledencontributie gefinancierd. We hanteren een No Refund beleid: de
inschrijving voor deze bijeenkomst wordt hiermee als definitief beschouwd. Mocht je onverhoopt
verhinderd zijn om deel te nemen, dan kun je altijd een collega jouw plaats in laten nemen. Bij
afmeldingen of No Shows wordt in alle gevallen het gehele bedrag in rekening gebracht. Dit geldt
óók voor alle GAU-, MMA- en MEVW-leden. Door je aan te melden, accepteer je deze
annuleringsvoorwaarden. Voor MEVW-leden geldt dat deelname gratis is, zolang het
opleidingsbudget van de branchevereniging MEVW dat toelaat.
Voor werkgevers en ondernemers zijn zakelijke scholingskosten fiscaal aftrekbaar. Sinds 1 januari
2022 zijn scholingskosten voor particulieren niet meer aftrekbaar. Maar misschien kom je wel in
aanmerking voor STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden. Freelancers en zzp'ers komen
niet in aanmerking voor kortingen en subsidies die wij (een deel van) onze leden bieden.

mailto:k.gerrits@mediafederatie.nl
https://fd8.formdesk.com/nuv/auteursrecht_bijeenkomst2023
https://www.mediafederatie.nl/actueel/stap-regeling-herstart-op-28-februari

