
 

 

 

 

 

De Federatie Auteursrechtbelangen organiseert op 16 juni 2017 in het COBRA Museum te 

Amstelveen een bijeenkomst over  

 

AUTEURSCONTRACTENRECHT EN DE GESCHILLENCOMMISSIE 

 

Ontvangst 13:30 – 14:00 uur 

 

14:00 – 14:05 Pim van Klink: opening 

 

14:10 – 14:40 Peter Blok: De redelijkheid en billijkheid in het 

auteurscontractenrecht 

 

14:45 – 15:15 Michel Frequin: Presentatie Geschillencommissie 

Auteurscontractenrecht 

 

15:20 – 15:45 Jan van der Groen: Een geschillencommissie in de praktijk 

 

15:50 – 16:30 Debat onder leiding van Pim van Klink met René Appel, Arnold 

Mühren, Frank van Amerongen en Robin Simonse 

 

Vanaf 16:30: borrel en meet and greet met Commissieleden en deskundigen 

 

Sprekers in volgorde van opkomst: 

• Pim van klink is voorzitter van de Federatie Auteursrechtbelangen 

• Peter Blok is hoogleraar Octrooirecht en Privacy. Hij is verbonden aan het Centrum 

voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER) van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij 

raadsheer in team handel van het Gerechtshof Den Haag. Hij is naast Niek van Lingen 

en Michel Bonneur een van de drie voorzitters van de Geschillencommissie 

Auteurscontractenrecht. 

• Michel Frequin is als directeur van VOI©E mede werkzaam voor het bureau van de 

Federatie Auteursrechtbelangen. 

• Jan van der Groen is vice-president / senior rechter van Arrondissementsrechtbank 

Rotterdam en is momenteel voorzitter van vier geschillencommissies: Mobiliteit, 

Bouw, Advocatuur en Notariaat. 

• René Appel behoort al meer dan 25 jaar tot de top van de Nederlandse 

thrillerauteurs. Hij won de Gouden Strop twee keer. Hij was onder meer voorzitter 

van de Vereniging van Letterkundigen en zit in het bestuur van stichting Reprorecht. 

• Arnold Mühren is musicus en producer. Hij is bekend geworden als bassist en 

songwriter van The Cats. Hij zette een eigen muziekstudio op en heeft muziek 

geproduceerd voor tientallen artiesten in en buiten Volendam. 

• Frank van Amerongen was educatief uitgever bij Malmberg en uitgeefdirecteur bij 

ThiemeMeulenhoff. Na zijn pensioen is hij freelance uitgever en bekleedt hij nog 

diverse functies in de collectieve belangbehartiging op auteursrechtgebied. 

• Robin Simonse is partner van Popdoctors, business consultants in de muziekwereld, 

was tot voor kort woordvoerder van de muziekuitgeversverenigingen NMUV/VMN en 

was werkzaam voor Buma/Stemra, Arcade Music company, Warner Chapell en 

Strengholt Music Group. 

http://www.cobra-museum.nl/plan-uw-bezoek/

