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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 drie maal samengekomen, meer bepaald op 10 februari, 14 maart en 30 mei. De Raad 
hield zich meer bepaald bezig met:  
 

(i) Inhoudelijke aangelegenheden 
 

- organisatie van vijf lunch-causerieën in 2016 (zie infra, punt 3; 
- evaluatie van de lunch-causerieën (inhoud, sprekers, catering, organisatorische aspecten) 

 

(ii) Internationale activiteiten 
 

- voorbereiding van het ALAI-congres te Rome: Alexander De Bleeckere wordt aangeduid als nationaal 
rapporteur  

- goedkeuring van het voorgestelde nationaal rapport  
- debriefing over de vergadering van het uitvoerend comité van ALAI in Parijs (maart 2016) 
- deelname aan de vergadering van het uitvoerend comité van ALAI in Rome (september 2016) en 

debriefing 
 

(iii) Administratieve/organisatorische aangelegenheden 
 

- gebruikelijke beslissingen i.v.m. aanvaarding/ontslag van leden 
- 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 
- goedkeuring jaarlijkse factuur van Sabam voor kosten logistiek en secretariaat 
- organisatorische en financiële afhandeling van de lunch-causerieën bespreking uitstaande facturen 

 
 

(iv) Programma-comité  
 

- Dit comité is twee maal samengekomen, meer bepaald op 2 mei en 12 december. Zij bespraken de 
programmering voor de causerieën van het najaar 2016 en deze voor het jaar 2017. 

 
  

http://www.aba-bva.be/
http://www.alai.be/
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1.2. Algemene Vergadering 
 
Er vonden één statutaire algemene vergadering (14 maart) en vier gewone algemene vergaderingen (30 mei, 
3 oktober, 17 oktober en 21 november) plaats. Tijdens de statutaire vergadering stonden volgende punten op 
het agenda:  het jaarverslag 2015, de jaarrekeningen van 2015 en het voor 2016 voorgestelde budget en 
verlening van kwijting aan de bestuurders. 
 

2. Leden & bijdragen 
 
De volgende nieuwe leden werden aanvaard:  
- als natuurlijk personen:  (10/2) Vincent Cassiers; (14/3) Timothy Mortier, Katrien Lefever; (30/05) 

Bert Spreuwers, Sandrien Mampaey; (21/11) Malgorzata Szczodrowska, Peter Blomme, Michael 
Wijckmans, Jean-Ferdinand Puyraimond  

 
De volgende personen namen ontslag, of werden wegens niet betaling van de lidgelden, geschrapt uit de 
vereniging: 
-  in persoonlijke naam: (14/3) Lucette Defalque; (30/5) Evelyne Hinque, Dirk Voorhoof, Jacqueline 

Bastin, Laurent Masson, Séverine Dusolllier; (21/11) Amelie Genin, Daniel Dessard, Sophie 
Malengreau, Jan Kempinaire, Wim Germonpre 

 
 
De vereniging telde op 31 december 2016  131 leden: 117 in persoonlijke naam, 13 rechtspersonen en 1 erelid. 
 
 

3. Studiedag 15 januari 2016 
 
Thema : The Communication to the Public 
 
Er waren 93 deelnemers. 
 
The notions of communication and public under the teaties administered by Wipo : Mihàly Ficsor 
The mere provision of physical facilities under the WIPO treaties and the InfoSoc Directive : Thomas Dreier 
The communication to the public in the EU member States and the harmonization process within the EU : 
Agnès Lucas-Schloetter 
A critical analysis of the European case law regarding the concept of European Union law communication to 
the public (and making available : Martin Senftleben 
Communication across borders : extending the Sat Cab Directive’s country of origin rule to the Internet : Bernt 
Hugenholtz 
Lex specialis for software and sui generis rules for databases when it comes to acts of communication to the 
public : Estelle Derclaye 
Remaining European challenges : Piere Sirinelli 
The ongoing review of the EU Copyright rules as regards the communication to the public and making 
available rights : Maria Martin-Prat 
The current vision of the Court of Justice of the European Union : Jiri Malenovsky 
 
 

4. Thema’s die behandeld werden tijdens de algemene vergaderingen (lunch-
causerieën – in de taal van de spreker) 

 
14 maart 
 
Thema: Cross-Border Portability in the EU : There’s no place like home 
 
Spreker: Ted Shapiro 
 
30 mei 
 
Thema : het ALAI-congres te Rome in september 2016 heeft als thema ‘Applied Arts under IP law 
 
Spreker : Alexander De Bleeckere 
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3 oktober 
 
Thema: Richtlijn 2014/26 inzake het collectief beheer en het verlenen van multiterritoriale licenties 
  
Spreker: Agata Gerba 
 
17 oktober (ronde tafel) 
 
Thema : Wil de echte auteur nu opstaan;  Open source-un débat clos; auteursrecht en vruchtgebruik 
 
Spreker : Barbara Persyn; Benjamin Jean; Charlotte Declerck 
 
21 november 
 
Thema : Les conditions de la protection et de la contrefaçon du droit d’auteur à travers le prisme des droits 
fontamentaux 
 
Spreker : Julien Cabay 
 
 
 
Jaarverslag opgemaakt door Sonja Verwerft en Marie-Christine Janssens (Vice-voorzitter) en goedgekeurd 
door de raad van bestuur op haar vergadering van 20 maart 2017 


