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1. Organisatie en werking van de Belgische Vereniging voor het Auteursrecht 
 

1.1. Raad van Bestuur 
 

 Samenstelling Raad van Bestuur 
 
De Raad van Bestuur was als volgt samengesteld : 
Benoît Michaux (Voorzitter), Marie-Christine Janssens (Vice-voorzitter), Fabienne Brison (Vice-voorzitter) 
SABAM (in de persoon van Sebastien Witmeur) (Secretaris), Paul Maeyaert (Penningmeester), Philippe 
Campolini, Vincent Cassiers, Herman Croux, Sari Depreeuw en Hendrik Vanhees. 
 
 

 Activiteiten Raad van Bestuur 
 
De Raad van Bestuur is vier maal samengekomen, meer bepaald op 20 maart, 10 juli, 25 september en 4 
december. De Raad hield zich meer bepaald bezig met:  
 

(i) Inhoudelijke aangelegenheden 
 

- organisatie van vijf lunch-causerieën in 2017, waarvan één met ronde tafel gesprekken (zie infra, punt 
3); 

- evaluatie van de lunch-causerieën (inhoud, sprekers, catering, organisatorische aspecten) – er zal meer 
aandacht gaan naar diversiteit bij de selectie van de sprekers 

- organisatie van de jaarlijkse studiedag op 20 april 2018 in samenwerking met AIPPI 
- discussies over alternatieve vormen van bijeenkomsten (avondcauserieën 

 

(ii) Internationale activiteiten 
 

- voorbereiding van het ALAI-congres te Kopenhagen: Bernard Van Brabant wordt aangeduid als 
nationaal rapporteur  

- goedkeuring van het voorgestelde nationaal rapport  
- Beantwoording van de Questionnaire over artikel 15 Berner Conventie op vraag van ALAI  
- debriefing over de vergadering van het uitvoerend comité van ALAI in Parijs (februari 2017 ) 
- deelname aan de vergadering van het uitvoerend comité van ALAI in Kopenhagen (mei 2017 ) en 

debriefing 
 

(iii) Administratieve/organisatorische aangelegenheden 
 

- gebruikelijke beslissingen i.v.m. aanvaarding/ontslag van leden (zie ook infra, punt 2) 
- beslissing om het lidgeld te behouden op 150 € voor individuele leden en 325 € voor rechtspersonen  
- opmaken en neerleggen van de jaarrekeningen en ledenlijsten en neerlegging van de belastingsaangifte 
- organisatorische en financiële afhandeling van de lunch-causerieën 
- optimalisatie van de website 
- bespreking uitstaande facturen 
- vaststelling nieuwe timing voor de lunch causerieën: 12 – 14 u (broodjes 12. – 12.30) 

 

1.2. Algemene Vergadering 
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Er vonden één statutaire algemene vergadering (20 maart) en vier gewone algemene vergaderingen plaats (30 
januari, 29 mei, 25 september en 4 december). Tijdens de statutaire vergadering stonden volgende punten op het 
agenda : het jaarverslag 2016, de jaarrekeningen van 2016 en het voor 2017  voorgestelde budget en verlening van 
kwijting aan de bestuurders .2. Leden & bijdragen 
 
De volgende nieuwe leden werden aanvaard:  
- als natuurlijk personen:  (20/03) Cabay Julien, Koonen Hanna; (10/07) Blanckaert Anaïs, Depas Emily, 

Hazée Claire; (04/12) Grimoux Caroline, Vandeputte Olivier 
- als rechtspersonen : (10/07) Pias 
  
 
De volgende personen namen ontslag, of werden wegens niet betaling van de lidgelden, geschrapt uit de 
vereniging: 
-  in persoonlijke naam: (20/03) De Keersmaeker Christine; (10/07) Allard Diane, Anthonis Emilie, De 

Keersmaecker Jules, Debussere Frederic, Deene Joris, Docquir Benjamin, Germeau Alexis, Mertens 
Donald, Papandreou Marios, Vaisberg Liv, Van den Brande Bart; (04/12) Cosemans Willem-Jan, Jadot 
Vincent 

 
 
De vereniging telde op 31  december 2017   125 leden: 110 in persoonlijke naam, 14 rechtspersonen en 1  erelid. 
 
 

3. Thema’s die behandeld werden tijdens de algemene vergaderingen  (lunch-causerieën) 
 
 
30 januari  
 
Thema:  De prioriteiten van de hervorming van het Auteursrecht in het voorstel van Richtlijn van 14 september 
2016 
Spreeksters : Volgende vertegenwoordigers van de Europese Commissie: Virginie Fossoul, Anneli Andersson, 
Véronique Delforge  
 
20 maart 
 
Thema : De aansprakelijkheid voor hyperlinks volgens het Hof van Justitie: wijzigingen, verwarring,… Waar gaan 
we heen? En hoe staat het in de Verenigde Staten? 
Spreker : Alain Strowel 
 
29 mei 
 
Thema :  Beschouwingen met betrekking tot de plaats van de inbreuk en het toepasselijke recht in de sector van 
het auteursrecht 
Spreker :  Fernand de Visscher  
  
25 september 
 
Thema : Wanneer de fiscus het auteursrecht ontdekt 
Sprekers : Sébastien Watelet en Brent Springael 
 
4 december 
 
Thema : ronde tafels 

- Televisie in de cloud – spreekster :  Theodora Stamos 
- Music Publishing in de 21ste eeuw   - spreker : Jasper Verdin  
- Auteursrecht en Faillissement – spreker : Marc-David Weinberger  

 
 
 
 
Jaarverslag opgemaakt door Sonja Verwerft en Marie-Christine Janssens (Vice-voorzitter) en goedgekeurd door 
de raad van bestuur op 12 maart 2018. 


