
Dinsdag 25 april 2023
Online lunchsessie

AI Robots & auteursrecht

Beeld, kunst en teksten gemaakt door AI staan de laatste tijd enorm in de belangstelling door

content robots als DALL-E, Stable Diffusion en ChatGPT. In deze online lunchsessie geeft professor

Dirk Visser een overzicht van auteursrechtelijke en aanverwante vragen die deze programma’s

oproepen.

Willen we bijvoorbeeld een systeem dat menselijke makers probeert te beschermen tegen

‘oneerlijke concurrentie’ door robots? Is een content robot tegen te houden? En is het wenselijk dat

te proberen?

Meld je direct aan

Spreker
Dirk Visser. Prof. mr. Dirk J.G. Visser is hoogleraar intellectuele eigendom aan de Leiden Universiteit

en advocaat bij Visser Schaap & Kreijger in Amsterdam. Publicaties van zijn hand:

AI kunst, auteursrecht, bewijslast en informatieplicht en Robotkunst en auteursrecht.

Programma

11.50 - 12.00 Online ‘inloop’ en welkom door programmamanager Wendy Woelders

12.00 - 12.50 Verdiepingssessie door Dirk Visser

12.50 - 13.00 Vragenronde en plenaire afsluiting door Wendy Woelders

Praktische informatie
Voor wie? 
Iedereen met belangstelling voor de impact van content robots.
Let op: De focus van deze sessie is gericht op de laatste stand van juridische zaken. We gaan niet in
op hoe je diverse programma’s kunt toepassen in de praktijk.

Wanneer?
Dinsdag 25 april 2023, 12.00 - 13.00 uur

Waar?
Online, via MS Teams, link volgt nog

Kosten?*
Leden van GAU, MEVW en MMA betalen € 59,-
Niet-leden: € 119,-

https://www.formdesk.com/nuv/webinarrobots
https://www.linkedin.com/in/dirkvisser/
https://www.ie-forum.nl/artikelen/ai-kunst-auteursrecht-bewijslast-en-informatieplicht
https://www.ipmc.nl/nl/advocaten/dirk-visser/publicaties/robotkunst-en-auteursrecht


Voor meer informatie neem je contact op 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 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:f.gerrits@mediafederatie.nl
https://www.formdesk.com/nuv/webinarrobots
https://www.mediafederatie.nl/actueel/stap-regeling-herstart-op-28-februari

