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Het uropee Parlement heeft groen licht gegeven voor
aanpaing van het auteurrecht aan het digitale tijdperk. De
omtreden wetwijziging moet internetdienten ertoe aanzetten
de maker van creatief werk te elonen.

'linde vlek maakt aanpak
cercrime latig'

Internetplatform al YouTue en Faceook worden door de
wetwijziging aanprakelijk voor auteurrechtelijk echermde
filmpje, foto’ of muziek die geruiker online zetten.
Tegentander vrezen dat de platform hiervoor geautomatieerde
‘uploadfilter’ gaan optuigen die ook onechermd materiaal
tegenhouden.

'Penioenkortingen ijna
onvermijdelijk'

Uitgever en muici zijn vooral poitief. Zij krijgen het recht om te
onderhandelen over vergoedingen voor delen van nieuwerichten
die ijvooreeld Google New online zet. Ook journaliten zouden
daarvan moeten profiteren.
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Onevenwichtig
uroparlementariër van PvdA, VVD, GroenLink, D66, ChritenUnie
en Partij voor de Dieren temden tegen de wetwijziging. Het CDA
wil de "roofouw" van techgiganten toppen en temde voor. De P
onthield zich van temming.
"Dit wetvoortel zorgt ervoor dat alle content vooraf moet worden
gecreend, waardoor cenuur kan onttaan, en zadelt kleine
edrijven op met dure uploadfilter", telt VVD-uroparlementariër
Caroline Nagtegaal. Volgen Kati Piri (PvdA) moeten algoritmen
"niet de poortwachter van onze online content worden".
Nederland en vier andere U-landen vinden de wet onevenwichtig,
maar dat leek vorige maand te weinig om het voortel tegen te
houden. Zij vinden net al Google dat er veel juridiche
onduidelijkheden zijn. De U-lidtaten geven naar verwachting
innenkort formeel goedkeuring. Zij heen daarna twee jaar om de
richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.
ron: ANP
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Meer octrooien voor Nederlande
edrijven
Nederlande edrijven heen weer meer patenten
toegekend gekregen. Vorig jaar werden 3782
octrooien verleend, een tijging van ruim 18
procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat
komt naar voren in het jaarrapport van het
uropee Octrooiureau (O). 
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Ik zal handhaven!
edrijflogo’ worden vaak geregitreerd al eeldmerk. om
deponeren edrijven ook een lagzin. Wanneer kun je iet
deponeren al merk? Wat he je aan een merkregitratie? n
waarom moet je handhaven? 
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uropee miniter: één U-octrooi
r komt één U-octrooi waarmee ondernemer makkelijker en
goedkoper hun ideeën in 25 van de 27 lidtaten van de uropee
Unie kunnen echermen. Dat heen uropee miniter die zich
ezighouden met het concurrentievermogen van de uropee
economie eloten. 

 x0
NIUW

20 novemer 2012

Waarderingrapport en
tandaardmemorandum niet
auteurrechtelijk echermd
en waarderingrapport en een participatiememorandum zonder
eigen, oorpronkelijk karakter zijn niet creatief genoeg om al
auteurrechtelijk echermd werk te worden aangemerkt, zegt de
Rechtank Maatricht. 
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Zwijgen over operationele zaken
Al de accountant op de aandeelhoudervergadering niet mag
zeggen over operationele zaken i dat vaak ook in het elang van de
aandeelhouder, zegt jurit Pieter van der Kort, die promoveerde
op 'edrijfgeheimen en tranparantieplichten'. 
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Aanmelden nieuwrief
Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatte
nieuwerichten, opinie en artikelen in uw mailox.
ent u NA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via
uw ledenprofiel op MijnNA.nl.

reCAPTCHA

Upgrade naar een ondersteunde
browser om een reCAPTCHA-uitdaging
te ontvangen.
Waarom gebeurt dit?

Privacy - Voorwaarden

Uw e-mail adre

Aanmelden

Accountant i een uitgave van de Koninklijke Nederlande
eroeporganiatie van Accountant (NA).

ACCOUNTANT.NL

THMA'

Home

Aanprakelijkheid

Accountantdag

Areidmarkt

Nieuw

Areidrecht

Aurance

eroep met toekomt

Opinie

Corporate governance

Dag van de Financial

Derivaten

Carrière

xterne verlaggeving

Financiële intellingen Financiering

Feiten en cijfer

Ficaal

Flex-v

Fraude en witwaen

Artikelen

Fraude in praktijk

ICT

Integrated reporting

Kantoormanagement

Kwaliteit en toezicht

Lerend vermogen

Mk

Ondernemingrecht

Onderzoek en

Opleiding

Overheid

wetenchap

Privac
amentellen
tatitical auditing

Profeioneel-kritiche

Penioen

intelling

Puliek elang

R

emi-pulieke ector

uidie

Van de Helpdek

Accountant maakt geruik van cookie om de weite te analeren en te vereteren en om advertentie te tonen. Door op 'akkoord'
2019 NA (0.0.0.0)
Contact vanDiclaimer
Privacverklaring
pelregel
deat
Volg on
op Twitter
te klikken geeft u ©
toetemming
voor het geruik
cookie. In de
cookieverklaringCookieverklaring
vindt u meer informatie
over
het geruik
van

cookie op deze ite.

NA.nl

Akkoord

