Donderdag 21 oktober 2021
Webinar
Auteursrecht - de nieuwste ontwikkelingen
Deze online bijeenkomst gaat over de vernieuwingen en veranderingen rondom auteursrecht,
collectief beheer en auteursrecht handhaving. Wat zijn deze ontwikkelingen? Wat is de impact
daarvan, wat betekent het voor je dagelijkse praktijk? En hoe ga je om met illegaliteit, welke
handhavingsmogelijkheden zijn er en hoe ga je inbreuk tegen?

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.
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.
Tim Kuik
Managing Director Stichting BREIN. Stichting BREIN detecteert en bestrijdt grootschalige
auteursrechtinbreuk en -misbruik namens haar aangeslotenen, verzorgt voorlichting en stimuleert
legaal gebruik.

Programma:
09.00 uur - Online ‘inloop’ en welkom door programmamanager Wendy Woelders
09.15 uur - Auteursrecht, update nieuwste ontwikkelingen, door Martijn David
Martijn gaat in op de nieuwe of veranderde bepalingen in de auteurswet zoals die naar aanleiding
van de nieuwe Europese wetgeving is gaan gelden per 1 januari 2021.
10.00 - 10.15 uur - Korte pauze
10.15 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.
11.00 - 11.15 uur - Korte pauze
11.15 uur - Inbreuk en illegaliteit, door Tim Kuik
De auteursrechthebbende bepaalt wie zijn/haar werk mag publiceren (openbaarmaken) of
reproduceren (verveelvoudigen). Maar wat kan je doen als iemand hyperlinks aanbiedt naar jouw
informatie die zonder jouw toestemming online is gezet of illegaal gekopieerde e-books aanbiedt?
Stichting BREIN bestrijdt intellectuele eigendomsfraude namens o.a. auteurs, kunstenaars en
uitgevers. Tim vertelt aan de hand van concrete voorbeelden, welke handhavingsmogelijkheden er
zijn, en hoe ook auteursrechthebbenden kunnen helpen inbreuken tegen te gaan.
12.00 - 12.30 - Vragenronde en afsluiting programma

Praktische informatie:
Voor wie?
Iedereen die te maken heeft met auteursrecht, specifieke voorkennis is niet noodzakelijk.
Wanneer?
Donderdag 21 oktober 2021, 09.00 - 12.30 uur.
Waar?
Online webinar. Link naar deze bijeenkomst volgt nog.

Extra: We bieden tevens de mogelijkheid om dit webinar op een zelfgekozen moment te bekijken in
plaats van aanwezig te zijn op 21 oktober. Handig als je bijvoorbeeld verhinderd bent. Je kunt dit
aangeven op het inschrijfformulier. Je ontvangt dan in de week na de bijeenkomst een link die
toegang biedt tot de opnames van het webinar. Heb je na het bekijken vragen, dan zorgen wij
ervoor dat deze beantwoord worden door de sprekers.
Kosten (ex btw)?*
MVW-leden: ontvangen een volledige MVW-subsidie
MMA-leden: ontvangen een volledige MMA-subsidie*
GAU-leden: ontvangen een volledige GAU-subsidie*
GEU-leden: ontvangen een GEU-subsidie van € 75,-; zij betalen € 100,-*
NDP Nieuwsmedia-leden: € 175,-*
Niet-leden: € 350,-*
Voor meer informatie kun je contact opnemen met projectmedewerker Kim Gerrits via
k.gerrits@mediafederatie.nl

*Betalings- en annuleringsvoorwaarden
Na deelname ontvang je van ons een factuur. Tarieven zijn excl. btw. Voor werkgevers zijn deze
zakelijke scholingskosten fiscaal aftrekbaar. Voor particulieren zijn scholingskosten aftrekbaar van de
inkomstenbelasting. Daarbij geldt een drempelbedrag van € 250,-.
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 MVW-leden. Door je aan te melden, accepteer je deze
annuleringsvoorwaarden.
Freelancers en zzp'ers komen niet in aanmerking voor kortingen en subsidies die wij (een deel van)
onze leden bieden.

