
PROGRAMMA LEDENVERGADERING VVA 
 
Datum: 3 oktober 2014, 14:00 tot 17:00 uur 
Locatie: Het Bethaniënklooster, Barndesteeg 6B, Amsterdam 
 
CONCENTRATIE VAN RECHTSPRAAK  
 
Onder invloed van Europese regelgeving en rechtspraak heeft het auteursrecht zich ontwikkeld tot een 
complex rechtsgebied dat voortdurend in beweging is. Daar komt bij dat auteursrechtelijke geschillen ook in 
feitelijk opzicht steeds complexer lijken te worden en inzicht vereisen in bijvoorbeeld de werking van 
informatietechnologie. Dat roept de vraag of auteursrechtzaken nog wel kunnen worden behandeld door 
rechters zonder specialistische kennis van het vakgebied. Zijn gespecialiseerde rechters noodzakelijk om de 
nodige kwaliteit te kunnen leveren en om tegenwicht te bieden aan de gespecialiseerde advocatuur, of heb 
je juist rechters met een brede blik nodig om te voorkomen dat de rechtsontwikkeling verkokert? Zijn er wel 
genoeg zaken om in elk arrondissement voldoende expertise op te bouwen? Moet de auteursrechtelijke 
rechtspraak verder worden geconcentreerd, of is het niet gezond om de rechtsontwikkeling in het 
auteursrecht over te laten aan een handjevol rechters? Deze en andere vragen over de voor- en nadelen 
van gespecialiseerde auteursrechtrechtspraak zullen tijdens het wetenschappelijke gedeelte van de 
komende ledenvergadering worden besproken door een viertal deskundigen en belicht vanuit verschillende 
perspectieven. 
 
Programma 
 

14:00 - 14:05  Opening Prof. mr. dr. Madeleine de Cock Buning (CvdM en 
UU) en mr. dr. Peter Blok (Rb Den Haag)  

   

14:05 – 14:50 Specialisatie loont?! Dr. ir. Tetty Havinga (RU en co-auteur van de 

rapporten “Specialisatie loont?!” en “Specialisatie 

gewenst?”) 

14:50 – 15:20 Is concentratie van 
auteursrechtspraak wenselijk? 

Prof. dr. Eddy Bauw (Raad voor de Rechtspraak, 
UvA en UU) 

   

15:20 – 15:45 Pauze  

   

15:45 – 16:15 De visie van een rechter Mr. R. Kalden (raadsheer Hof Den Haag, 
teamvoorzitter)  

16:15 – 16:45 De visie van een advocaat Prof. mr. Dirk Visser (UL en Klos, Morel, Vos & 
Schaap) 

   

16:45 – 17:00 Paneldiscussie O.l.v. prof. mr. dr. Madeleine de Cock Buning 
(CvdM en UU) 

   

17:00 Borrel  
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