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      9:00    

  

Onthaal en inleiding

      9:30  

  

De voorwaarden van bescherming 
Alain STROWEL, Professor (UCL en USL), Advocaat 
Julien CABAY, Assistent (ULB), Doctorandus

    10:00 « Lightning Talk »
Jean-Luc MOERMAN, Kunstenaar

    10:10 Het recht van mededeling aan het publiek
Fabienne BRISON, Professor (VUB), Advocaat-Partner   
(Hoyng Monegier LLP) 

Sari DEPREEUW, Senior associate (De Wolf & Partners),
Senior researcher (VUB)

   10:40 « Lightning Talk »
Sébastien WITMEUR (Sabam)

   10:50 Koffiepauze

   11:10 De morele rechten
Marie-Christine JANSSENS, Professor (KUL)
Jean-Ferdinand PUYRAIMOND, Assistent (ULB), Doctorandus 
Advocaat (Gutmer & Puyraimond)

   11:30 « Lightning Talk »
Jérome DEBRULLE (FOD Economie)

   11:40 De beperkingen of uitzonderingen op het auteursrecht
Séverine DUSOLLIER, Professor (UNamur, SciencesPo Paris)  
Maxime LAMBRECHT, Doctorandus, Maître de conférence (UCL)

   12:10 Debat

   12:30  

 

Lunch

De wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de 
naburige rechten viert in 2014 haar twintigjarig bestaan. 
Dit “nieuw” auteursrecht heeft het auteursrecht, vastgelegd 
in de wet van 22 maart 1886, grondig hervormd. Maar is dit 
“nieuw” auteursrecht vandaag zelf niet verouderd, oubollig, 
achterhaald?

Op het ogenblik waarop dit nieuwe auteursrecht werd 
aangenomen, was er een revolutie zonder precedent aan de 
gang, waarvan toen niemand de impact kon inschatten. De 
jaren 90 leidden de komst in van de informatiemaatschappij en, 
daarmee gepaard gaande, de versnelling van de integratie van 
de markt in een geglobaliseerde economie, in het bijzonder in 
de Europese Unie. Van analoog naar numeriek, van nationaal 
naar Europees en mondiaal, zijn we binnengetreden in een 
nieuw tijdperk.

Velen hebben de transitie meegemaakt; anderen zijn kinderen 
van dit nieuw tijdperk.

Bij de eersten bevinden zich de experten aan wie wij dit nieuwe 
auteursrecht te danken hebben. De tweede groep is een nieuwe 
generatie van onderzoekers en beroepsbeoefenaars die streven 
naar het smeden van het auteursrecht van morgen.

Om het twintigjarig bestaan van het nieuwe auteursrecht
te gedenken, dat samenvalt met zijn codificatie in het
nieuwe Wetboek Economisch Recht (in werking vanaf 1 januari
2015), openen wij een debat tussen de generaties 
rond de volledige materie met als rode dra(a)d(en) het internet
en de Europeanisering/mondialisering.

   14:00 Auteursrecht en grondrechten
Dirk VOORHOOF, Professor (UGent)
Alexander De BLEECKERE, Advocaat (Altius)

   14:30 « Lightning Talk »
André LOCONTE (NURPA)

   14:40 Territorialiteit en Internationaal Privaatrecht
Patrick WAUTELET, Professor (ULg) 
Bernard VANBRABANT, Advocaat (Liedekerke), Professor (ULg)

   15:10 « Lightning Talk »
Cédric MANARA (Google)

   15:20 Koffiepauze

   15:40 De handhaving van het auteursrecht 
Véronique DELFORGE (FOD Economie) 
Virginie FOSSOUL (Europese Commissie)

   16:10 « Lightning Talk »

   16:20 Het auteursrecht en de convergentie van de intellectuele 
eigendomsrechten
Benoît MICHAUX, Professor (ULg, UNamur), Advocaat (Hoyng 
Monegier LLP)

   16:35 Het standpunt van de leraar, advocaat en schrijver
Alain BERENBOOM, Professor emeritus (ULB), Advocaat, 
Schrijver

   16:50 Het Europees Hof van Justitie en het auteursrecht
Koen LENAERTS, Professor (KUL), Vicepresident van het 
EHvJ (video)

   17:00 Algemeen debat en besluit

   18:00 Afsluitende receptie en viering van 20 jaar van de AW

Ochtend Namiddag
voorgezeten door Andrée Puttemans, Professor (ULB) voorgezeten door Franck Gotzen, Professor (KUL)
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