Introductiecursus Auteursrecht
inclusief online documentatie

De Mediafederatie Academy organiseert jaarlijks een cursus over het auteursrecht voor de
uitgeefmediapraktijk. Tijdens deze Introductiecursus Auteursrecht wordt duidelijk welke werken door het
auteursrecht worden beschermd en wat deze bescherming betekent voor een uitgeverij. De cursus gaat in
op wat auteursrecht is, wat wordt beschermd, en hoe ver deze bescherming gaat. Mag bijvoorbeeld een
YouTube-filmpje zonder toestemming worden opgenomen in een website; mag een gedeelte van een
muziektekst/gedicht worden opgenomen in een boek; mag iedereen content van onze website gebruiken;
wanneer speelt portretrecht een rol? Er wordt volop aandacht besteed aan praktijkvoorbeelden en recente
ontwikkelingen voor wat betreft het overnemen van onder meer tekst en foto’s in het digitale domein.
PRAKTISCH
Voor wie?
Wanneer?
Waar?
Kosten?

Let op!

Iedereen die te maken heeft met auteursrecht, specifieke voorkennis is niet noodzakelijk
Donderdag 4 april 2019, 13.00-17.00 uur
de Mediafederatie, Hogehilweg 6, 1101 CC Amsterdam
Gratis voor MVW-leden* (volledig gesubsidieerd door MVW & de Mediafederatie); leden van
GAU, GEU, MMA en NDP Nieuwsmedia betalen slechts € 100,-* (grotendeels gesubsidieerd
door de Mediafederatie); niet-leden betalen € 400,-*.
Prijzen excl. btw en incl. toegang tot een online literatuurlijst met onder andere een
bijzondere, optimaal doorzoekbare digitale editie van de ‘Auteursrechtgids voor de
Nederlandse praktijk’ van Michel Frequin.*
Kosteloos afmelden is alleen mogelijk tot 5 werkdagen vóór aanvang van de bijeenkomst. Bij
afmeldingen die deze termijn overschrijden of in geval van no show, zijn wij genoodzaakt het
gehele bedrag in rekening te brengen, dit geldt óók voor alle leden van MVW.

Meld je direct aan
SPREKERS

Martijn David, Senior Adviseur IP/IE, Collectieve rechten en Privacy bij de Mediafederatie
Bastiaan van Ramshorst, advocaat bij Stichting BREIN
PROGRAMMA
13.00 Ontvangst en deelnemersregistratie
13.30 Algemene introductie over 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 nu precies is en waar het betrekking op heeft. Veel
onderwerpen komen aan de orde, zoals contracteren, specifieke zaken rond digitaal gebruik, recente

rechterlijke uitspraken, onder andere over het gebruik van foto’s op websites en het gebruikmaken van
afbeeldingen van ‘bekende’ personen, bijvoorbeeld op omslagen of in tijdschriften.
14.30 Pauze
14.45 Verbodsrecht en handhaving, door Bastiaan van Ramshorst
Het verbodsrecht houdt in dat een auteur de enige is die bepaalt wie zijn/haar werk mag publiceren
(openbaarmaken) of reproduceren (verveelvoudigen). Maar wat kan je doen wanneer iemand hyperlinks
aanbiedt naar jouw informatie die zonder jouw toestemming online is gezet of zonder jouw toestemming
illegaal gekopieerde e-books aanbiedt? Stichting BREIN bestrijdt intellectuele eigendomsfraude namens o.a.
auteurs, kunstenaars en uitgevers. Bastiaan vertelt aan de hand van vele, vaak spectaculaire voorbeelden,
welke handhavingsmogelijkheden er zijn en wat BREIN doet om piraterij te bestrijden.
15.45 Pauze
16.00 Uitzonderingen en bijzondere bepalingen, door Martijn David
Het is belangrijk om te weten wat níet mag, maar ook dat daar veel uitzonderingen op zijn geregeld in de
wet. Voor het gebruik van een auteursrechtelijk beschermd werk is niet altijd toestemming nodig. Die
uitzonderingen zijn gemaakt in het algemeen belang, zoals het recht op toegang tot informatie en het recht
op onderwijs. De belangrijkste uitzonderingen in de praktijk zijn onder andere kopiëren voor privégebruik,
citeren, parodiëren, gebruik in het onderwijs, het uitlenen van boeken en de persexceptie. Voor veel van
deze uitzonderingen is sprake van zogenaamd collectief beheer.
17.00 Napraten met een hapje en een drankje
INFORMATIE
Voor meer informatie neem je contact op met Cindy Lachmansingh, telefoon 020 - 430 91 65.

Succes verzekerd!
De deelnemers in de voorgaande jaren hebben de auteursrechtbijeenkomsten van de Mediafederatie als
zeer positief beoordeeld. Alle cursisten adviseren collega’s deze cursus te gaan volgen:
‘Goede opfrisser met jurisprudentie en nieuwe wetgeving’, ‘Goede basiskennis voor iedereen’, ‘Er komen
talloze situaties aan de orde die ik als uitgever dagelijks tegenkom’, ‘Ik kan na de cursus problemen eerder
herkennen’, ‘Heldere opzet’, ‘De praktijkvoorbeelden waren prettig’.
*Betalings- en annuleringsvoorwaarden
Na deelname ontvang je van ons een factuur. Het is altijd mogelijk om een vervangende collega in jouw plaats te laten deelnemen
indien je ons hierover informeert. Bij afmelding 0 t/m 5 werkdagen voor de bijeenkomst wordt 100% in rekening gebracht. Voor
MVW-leden vervalt bij afmelding binnen 5 werkdagen de korting van € 100,-. Dit bedrag wordt dan alsnog in rekening gebracht.
Voor werkgevers zijn deze zakelijke scholingskosten fiscaal aftrekbaar. Voor particulieren zijn scholingskosten aftrekbaar van de
inkomstenbelasting. Daarbij geldt een drempelbedrag van € 250,-.

