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LEDEN

➢Nationale groepen: 35

➢ Individuele leden: 19



SAMENSTELLING
➢ Bureau

➢ Voorzitter : Frank Gotzen (BE)

➢ Secretaris-generaal : Fabienne Brison (BE)

➢ Algemeen Penningmeester : Jean Cavalli (CH)

➢ 6 Vice-voorzitters : Y. Gendreau (CA), J. Ginsburg (US), S. von Lewinski

(GE), J. Marin (ES), J. Rosen (SW) en P. Sirinelli (FR)

➢ Uitvoerend Comité

➢ Ereleden

➢ Gecoöpteerde leden

➢ Vertegenwoordigers van de nationale groepen

➢ België (3) : S. Depreeuw, M.-C. Janssens en F. Brison

➢ Algemene vergadering



ACTIVITEITEN

➢ STUDIE



ACTIVITEITEN

➢ ALAI AWARD

➢ 2019: Hannes Henke

➢ 2020: Thomas Verborgh

➢ 2021: Seun Lari-Williams

➢ 2022: Andrée Glancia Madinda



➢ CONGRESSEN

Komend ALAI-congres :
22-23 juni 2023, Parijs
“Artificial Intelligence”
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➢ REPORTS



➢ QUESTIONNAIRE & NATIONAL REPORTS



QUESTIONNAIRE - BE



19 juni 2022 - Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 
2019/790 van het Europees Parlement en de Raad 
van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige 
rechten in de digitale eengemaakte markt en tot 
wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG



➢ Art. XI.228/4
§ 1. Wanneer een auteur of een uitvoerend kunstenaar zijn recht om de mededeling aan het publiek door een 
verlener van een onlinedienst voor het delen van content, zoals bedoeld in artikel XI.228/3, § 1, toe te staan of te 
verbieden, heeft overgedragen, behoudt hij het recht op een vergoeding voor de mededeling aan het publiek door 
een verlener van een onlinedienst voor het delen van content.
§ 2. Het recht op een vergoeding bedoeld in paragraaf 1, is onoverdraagbaar en niet vatbaar voor afstand door de 
auteurs of uitvoerende kunstenaars.
§ 3. Het beheer van het recht op een vergoeding van de auteurs bedoeld in paragraaf 1, kan uitsluitend worden 
uitgeoefend door beheersvennootschappen en/of collectieve beheerorganisaties die auteurs vertegenwoordigen.
Het beheer van het recht op een vergoeding van de uitvoerende kunstenaars bedoeld in paragraaf 1 kan uitsluitend 
worden uitgeoefend door beheersvennootschappen en/of collectieve beheerorganisaties die uitvoerende 
kunstenaars vertegenwoordigen.
§ 4. De bepalingen van de paragrafen 1 tot 3 zijn van dwingend recht.

➢ Art. XI.228/11 
§ 1. Wanneer een auteur of een uitvoerende kunstenaar van een geluids- of audiovisueel werk zijn recht om de 
mededeling aan het publiek, met inbegrip van de beschikbaarstelling aan het publiek, door een dienstverlener van de 
informatiemaatschappij bedoeld in artikel XI.228/10, toe te staan of te verbieden, heeft overgedragen aan een 
producent, behoudt hij het recht op een vergoeding voor de mededeling aan het publiek door een dienstverlener van 
de informatiemaatschappij bedoeld in artikel XI.228/10.
§ 2. Het recht op een vergoeding zoals bedoeld in paragraaf 1, is onoverdraagbaar en niet vatbaar voor afstand door 
de auteurs of uitvoerende kunstenaars.
§ 3. Bij gebrek aan toepasselijke collectieve overeenkomst, zoals bepaald in artikel XI.167/5, kan het beheer van het 
recht op een vergoeding van de auteurs van een geluids- of audiovisueel werk, bedoeld in paragraaf 1, uitsluitend 
worden uitgeoefend door beheersvennootschappen en/of collectieve beheerorganisaties die auteurs 
vertegenwoordigen.
Bij gebrek aan toepasselijke collectieve overeenkomst, zoals bepaald in artikel XI.205/5, kan het beheer van het recht 
op een vergoeding, bedoeld in paragraaf 1, van de uitvoerende kunstenaars van een geluids- of audiovisueel werk, 
uitsluitend worden uitgeoefend door beheersvennootschappen en/of collectieve beheerorganisaties die uitvoerende 
kunstenaars vertegenwoordigen.
§ 4. De bepalingen van paragrafen 1 tot 3 zijn van dwingend recht.



Panel 1 “Performers’ rights’”

➢ Residual remuneration rights

➢ RAAP-arrest (HJEU 8 september 2021, C-265/19)



➢ Nationaal verslag “uitvoerende kunstenaars en 
producenten van eerste vastlegging van films” →
Ioan Kaes

➢ Nationaal verslag “producenten van 
fonogrammen” → Emmanuel van Melkebeke



PERFORMERS’ REMUNERATION RIGHTS IN 

THE BELGIAN CODE OF ECONOMIC LAW
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Private copying.
YES NO YES 1/3 AU - PR - PE

Use for the benefit of education and scientific research.
YES NO YES 1/3 AU - PR - PE

Public lending.
YES NO YES 1/3 AU - PR - PE

Performance and broadcasting of phonograms.
YES NO YES 50/50 PR - PE

Rental. YES YES NO NO

Making available by online streaming platforms. YES YES NO NO

(cable) retransmission. YES YES YES NO

Communication to the public by means of direct 
injection.

YES YES YES NO

Communication to the public by online content-sharing 
service providers.

YES YES YES NO

Annual supplementary remuneration right for the 
exploitation of phonograms older than 50 years.

NO YES YES NO



PERFORMERS’ RIGHTS - A COMPARATIVE OVERLOOK

Moderator: Fabienne Brison

01 Global status of protection- national reports analysis
Silke von Lewinski

02 Main effects of CJEU Decision "RAAP"
Marshall Leaffer and Ole-Andreas Rognstad

03 The principle of appropriate and proportionate remuneration (art.18 
CDSM)
Raquel Xalabarder Plantada

https://www.hoyngrokhmonegier.com/fr/experts/fabienne-brison/
https://www.ip.mpg.de/en/persons/lewinski-von-silke.html
https://law.indiana.edu/about/people/details/leaffer-marshall.html
https://www.jus.uio.no/ifp/english/people/aca/olearogn/cv-rognstad-2016.pdf
https://www.uoc.edu/webs/rxalabarder/ES/curriculum/index.html


BROADCASTERS’ AND FILM/AUDIOVISUAL
PRODUCERS’ RIGHTS

Moderator: Mihály Ficsor

01 Global status of protection- national reports analysis
Ted Shapiro 

02 Audiovisual producers’ rights – exploitation windows vs. digital piracy
Victor Castro Rosa

03 Broadcasting organisations: still the case for a new treaty?
Gustavo Schötz

https://fordhamipinstitute.com/wp-content/uploads/2015/08/Ficsor-Mihaly.pdf
https://www.linkedin.com/in/coenraad-visser-003ab634/?originalSubdomain=za
https://www.linkedin.com/in/vcastrorosa/
https://austral.academia.edu/GustavoSchotz/CurriculumVitae


Global status of protection- national reports analysis
by Ted Shapiro 

➢ Common Law vs Civil law
➢ Broadcasters and audiovisual producers get copyright, related rights and 

special rights in the form of exclusive, economic, statutory rights.

➢ BROADCASTERS
➢ They mostly get ‘post-fixation’ rights (CTTP/MA).
➢ They don’t often get protection for ‘pre-broadcasting’ signals.
➢ Online piracy is an ever growing problem.

➢ AUDIOVISUAL PRODUCERS
➢ Sometimes get remuneration rights too
➢ Presumption of transfer combined with remuneration rights
➢ Collective management is common practice for AV producers too.

➢ DIRECT INJECTION →Where does it happen?

➢ Many CJEU cases

https://www.linkedin.com/in/coenraad-visser-003ab634/?originalSubdomain=za


PHONOGRAM PRODUCERS’ RIGHTS
Belgian national report

➢ Geen definitie van “producent”, hij die het initiatief neemt 
en die de financiering van de opname uitwerkt

➢ Beschikt, in uitvoering van / onder impuls van Europese 
richtlijnen, over exclusieve rechten (artikel XI.209 WER) : 
reproductierecht, mededelingsrecht, verhuring, uitlening, 
distributierecht (Europese uitputting), ter beschikking 
stelling, mededeling via de kabel, directe injectie

➢ 50 jaar na de vastlegging, maar indien binnen die termijn 
geoorloofd gepubliceerd, na 70 jaar



PHONOGRAM PRODUCERS’ RIGHTS
Belgian national report

➢ Belangrijke beperking op het exclusief mededelingsrecht  

Artikel XI.212. 
Wanneer de prestatie van een uitvoerende kunstenaar, die werd vastgelegd op een fonogram, op 
geoorloofde wijze wordt gereproduceerd of door de omroep uitgezonden, mogen de uitvoerende
kunstenaar en de producent van fonogrammen zich, onverminderd het recht van de auteur, niet
verzetten:

1° tegen de openbare uitvoering ervan, op voorwaarde dat die prestatie niet voor een voorstelling
wordt gebruikt en van het publiek geen toegangsgeld of vergoeding wordt gevraagd om die 
prestatie te kunnen bijwonen;

2° tegen de uitzending ervan

➢ Wettelijke licentie→ producent kan zich niet verzetten

➢ Als compensatie: billijke vergoeding

➢ Kan enkel geïnd worden door de beheersvennootschappen, 
SIMIM & PlayRight

➢ Eén enkele betaling



PHONOGRAM PRODUCERS’ RIGHTS
Belgian national report

➢ Geen definitie van “producent”, hij die het initiatief neemt en die de 
financiering van de opname uitwerkt

➢ An sich, relatief weinig nieuws onder de zon

A. Billijke vergoeding :
➢ sinds 1/1/2018 : ‘allesomvattend’ KB van 17/12/2017 (ter vervanging van 

diverse KB’s)
➢ sinds 1/1/2019 : enkel fonogramproducent (artikel XI.212 WER)
➢ sinds 1/1/2020: uniek platform, één factuur AR/NR door Unisono
➢ Corona-crisis

B. Europese rechtspraak
➢ RAAP-arrest : reciprociteit geldt an sich niet; impact op audio-industrie 

wordt gemeten
➢ Atresmedia-arrest : bevestigt synchronisatierecht van 

fonogramproducent; geen billijke vergoeding verschuldigd voor de 
mededeling van het audiovisueel werk waarin het fonogram 
gesynchroniseerd is; verdere impact



PHONOGRAM PRODUCERS’ RIGHTS
Belgian national report

C. Artikel XI.205 WER
➢ sinds 1/8/2022
➢ recht op ‘passende en evenredige vergoeding’
➢ verplicht (minstens) jaarlijkse afrekening
➢ bijkomende vergoeding indien oorspronkelijke 

vergoeding “onevenredig laag is”
➢ exploitatieplicht, zoniet mogelijkheid tot recupereren 

rechten




