
 
U bent van harte uitgenodigd! 

 

Twee cursussen Auteursrecht voor de (digitale) uitgeefpraktijk 
 
Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) organiseert in samenwerking met NUV Academy exclusief 
voor u twee op de uitgeefmediapraktijk toegespitste cursussen over het auteursrecht. 
De cursussen worden gegeven door de auteursrechtspecialisten en zijn bedoeld voor medewerkers 
van NUV-lidbedrijven die in hun werk te maken hebben met het auteursrecht. 
 
Introductiecursus Auteursrecht met praktijkvoorbeelden 
Tijdens deze Introductiecursus auteursrecht wordt duidelijk welke werken door het auteurs- en 
databankenrecht 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? En mag 
ik een gedeelte van een muziektekst opnemen in een boek? Wanneer speelt portretrecht een rol? 
Tevens wordt volop aandacht besteed aan praktijkvoorbeelden en recente ontwikkelingen voor wat 
betreft het overnemen van onder meer tekst en foto’s.  
 
De introductiecursus is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met auteursrecht. Specifieke 
auteursrechtelijke voorkennis is niet noodzakelijk. 
De docenten zijn twee auteursrechtspecialisten van het NUV: Michiel Kramer en Martijn David. 
 
Vooraankondiging Cursus Actualiteiten in het Auteursrecht 
Tijdens deze cursus zullen we de implementatie en de gevolgen van de Wet Auteurscontractenrecht 
die op 1 juli 2015 in werking trad, onder de loep nemen. Daarmee is de contractuele positie van 
makers die niet in loondienst zijn (zoals auteurs, freelance journalisten en fotografen) ten opzichte 
van exploitanten (zoals uitgevers) op een aantal gebieden gewijzigd en vastgelegd in de Auteurswet. 
Ook wordt er uitgebreid stilgestaan bij de inrichting en taken van de Collectieve Beheerorganisaties 
(CBO’s) en de veranderingen in de afgelopen maanden in de Reprorechtregelingen die deze CBO’s 
uitvoeren. Vervolgens nemen de docenten de veranderingen die wellicht gaan voorkomen uit de 
nieuwe EU Copyrightrichtlijn onder de loep op het terrein van de onderwijsexceptie, tekst & 
datamining en zogenaamde ‘out of commerce works’. Tot slot staan we stil bij de spelregels waar je 
rekening mee moet houden als uitgever bij het toepassen linken en curatie. Dit doen we mede aan 
de hand van praktijkvoorbeelden. 
 
Er is geen specifieke voorkennis vereist, maar enige kennis van het auteursrecht wordt wel 
aanbevolen. 
Naast de deskundigen van het NUV zullen er docenten uit de rechtspraktijk worden aangetrokken 
voor deze cursus. 
 
Succes verzekerd! 
De deelnemers uit de voorgaande zeven jaren hebben de auteursrechtbijeenkomsten van het NUV 
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’. 
 
  



 
 
 
 
Inschrijven 
Aanmelden kan vanaf nu. Klik hier om in te schrijven.  
De cursus is exclusief en kosteloos voor medewerkers van lidbedrijven van het NUV! 
 
Meer informatie  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Nineke van Dalen, telefoon 020-430 9154. 
 

http://www.formdesk.com/nuv/twee_cursussen_auteursrecht
mailto:n.dalen@nuv.nl

