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ALV EN WEBINAR: 30 OKTOBER 2020 13:30-16:00 UUR 

Hot topics m.b.t. de implementatiewet richtlijn auteursrecht  

 

Geachte leden,    

 

Graag nodigen wij u nogmaals uit voor de VvA ledenvergadering en studiemiddag op vrijdag 30 oktober 
aanstaande via een online webinar. Een groot aantal van u heeft zich al aangemeld. Mocht u dat nog niet 
hebben gedaan, dan kan dit alsnog via onderstaande link. Wij verheugen ons op uw deelname. 
NB; voor online deelneming aan het webinar is registratie vooraf verplicht. 
 
Leden en studenten 
Leden van de Vereniging voor Auteursrecht en studenten kunnen zich aanmelden via deze link. 
  
Niet-leden 
Niet-leden kunnen zich aanmelden na betaling van € 50,- voor deelname via deze link na betaling. 
  
De ledenvergadering zal om 13.30 uur beginnen en daarin staan onder meer de bestuursverkiezingen en 
de behandeling van financiële stukken op de agenda. Wij hopen van harte dat u bij dit onderdeel al inlogt. 
 

Tijdens de ledenvergadering zullen de bestuursverkiezingen plaatsvinden. Er is een vacature in het 

bestuur vrijgekomen. Het bestuur heeft Samantha Janssen bereid gevonden zich kandidaat te stellen in 

de functie van secretaris. Haar CV treft u bij de stukken.  

Indien u zich kandidaat voor de functie wilt stellen, kunt u voor de vergadering een mail sturen naar 

secretariaat@verenigingvoorauteursrecht.nl  

 

Voor de Kascommissie nodigen wij u eveneens van harte uit om zich kandidaat te stellen. Het bestuur 

heeft hiervoor vooralsnog geen voordracht. U kunt ook voor deze vacature een email sturen naar 

secretariaat@verenigingvoorauteursrecht.nl 

  

Het wetenschappelijke gedeelte begint om 14.00 uur en zal als thema hebben: 
 
Hot topics m.b.t. de implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt 
(richtlijn 2019/790 / kamerstuk 35 454) 
  
Het programma is als volgt: 
 
14.00 – 14.50 uur o.l.v.  Prof. mr. dr. Martin Senftleben 
Voorstel voor artikel 29c-e Auteurswet (art 17 richtlijn), mede tegen het licht van de implementatie in 
andere landen, in het bijzonder Duitsland, de recente consultatie van de Europese Commissie en de 
conclusie van de AG in de Youtube en Cyando zaken. 
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Inleidende presentaties door: Prof. mr. dr. Michael Grünberger, Hoogleraar Intellectueel eigendomsrecht, 
Universiteit van Bayreuth, en  dr. Seignette, Höcker.  

 
14.50 – 15.10 uur - Pauze 
  
15.10 – 16.00 uur o.l.v. Prof. mr. dr. Antoon Quaedvlieg  (Universiteit Nijmegen). 
De onderwijsexcepties en afstandsonderwijs; voorstel voor een amendement om online classroom use 
onder artikel 12 lid 5 Aw te brengen (het ‘Corona amendement’). 
 
Inleidende presentaties door: dr. Stef van Gompel, IViR, en mr Hanneke Holthuis, Pictoright.  
 
Helaas kan ik zelf 30 oktober a.s. niet bij mijn laatste vergadering als secretaris zijn maar onze wegen 
kruisen elkaar ongetwijfeld weer in de toekomst.  
 
Voor allen nogmaals: stay safe! 

Met vriendelijke groet, 

 

Anja Kroeze, secretaris 
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