
AUTEURSRECHT EN TOEPASSELIJK RECHT. 
VvA Ledenvergadering 8 oktober 2010 

 
Plaats: 
KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29 in Amsterdam 
 
Onderwerp: 
De Vereniging voor Auteursrecht wijdt haar vergadering op 8 oktober a.s. aan het thema “Auteursecht 
en toepasselijk recht”. 
 
Het Nederlandse internationale privaatrecht zal worden gecodificeerd in een nieuw Boek 10 BW, met 
inbegrip van de Europese Rome I en II Verordeningen en regels voor het toepasselijke recht op de 
overdracht. Rome I geeft algemene regels over het toepasselijke recht op overeenkomsten. Rome II 
geeft regels voor het toepasselijke recht op niet-contractuele verbintenissen en daarmee ook voor het 
toepasselijke recht op auteursrechtinbreuken. Wat zijn deze regels, hoe verhouden ze zich tot de 
auteursrechtelijke verdragen en hoe werken ze uit in de praktijk? Wetsvoorstel Boek 10: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32137 
 
De Nederlandse regering sluit eind september de consultatie over het voorontwerp 
auteurscontractenrecht. Het voorontwerp voorziet in dwingende bepalingen voor contracten tussen 
auteurs en exploitanten. Artikel 25h lid 1 van het voorontwerp regelt wanneer deze regels van 
toepassing zijn op auteurscontracten met een internationaal karakter. Bieden deze regels een 
duidelijke handvat voor de praktijk?  http://www.internetconsultatie.nl/auteurscontractenrecht 
 

Het programma ziet er als volgt uit:  

 
Programma wetenschappelijk gedeelte: 

 
 
14.00 - 14.20 uur Prof. mr A.A. Quaedvlieg (Katholieke Universiteit Nijmegen, voorzitter 

VvA ) - Auteursrecht en het toepasselijk recht in internationale situaties 
  
14.20 - 14.50 uur Mw. mr dr. Welmoed van der Velde (Ministerie van Justitie) - Boek  
   10 BW 
  
14.50 - 15.20 uur Mw. mr Ning Zhao (promovenda Rijksuniversiteit Groningen) –  
   Conflict of laws in cross-border copyright protection - a comparison of 

Chinese and European Union laws 
  
 15.20 - 15.45 uur        Pauze 
  
15.45 - 17.00 uur Paneldiscussie o.l.v. mw mr dr. J.M.B. Seignette (Höcker advocaten).  
  
Panel: Prof. mr Th. M. de Boer (Universiteit van Amsterdam), Prof. mr A.A. Quaedvlieg 
(Katholieke Universiteit Nijmegen, voorzitter VvA), mw. mr dr. W. van der Velde (Ministerie 
van Justitie),  mw. mr N. Zhao (Rijksuniversiteit Groningen).  
  
De paneldiscussie wordt gevoerd aan de hand van casussen.  
Onderwerpen: het toepasselijke recht bij grensoverschrijdende inbreuken; het toepasselijke 
recht op de vraag of de eiser rechthebbende is; de toepasselijkheid van de voorgestelde 
regels voor het auteurscontractenrecht. 
  
17.00 uur Borrel 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32137
http://www.internetconsultatie.nl/auteurscontractenrecht

