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Activiteitenverslag BVA 
 

1 januari 2011 – 31 december 2011 

 

 

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: 
Fabienne Brison (Voorzitter), Marie-Christine Janssens (Vice-voorzitter), Benoît Michaux (Secretaris), Paul 
Maeyaert (Penningmeester), Herman Croux, Séverine Dusollier, Sophie Malengreau, Tanguy Roosen, 
SABAM (in de persoon van Sebastien Witmeur) en Hendrik Vanhees. 
 

 Activiteiten Raad van Bestuur 
 
De Raad van Bestuur is drie maal samengekomen, meer bepaald op 24 januari, 28 maart en op 19 
september. De Raad hield zich meer bepaald bezig met:  
 

(i) Administratieve/organisatorische aangelegenheden: 
 
In het bijzonder: 

- opvolging van de werkzaamheden m.b.t. de website: het tot nog toe genomen initiatief bleek niet 
garant te staan voor de nodige kwaliteit; de aangemaakte site (nog niet online) wordt te statisch, 
onvoldoende informatief en weinig attractief bevonden; de samenwerking met de 
verantwoordelijken voor dit project is te zwaar; de concrete uitwerking om te kunnen overgaan tot 
lancering, duurt te lang. Er wordt beslist om dit project helemaal opnieuw op te starten met een 
andere webmaster; het project zal in 2012 als een prioriteit  naar voor geschoven worden, vooral in 
het licht van de Internationale Studiedagen in 2014 

- beslissing dat forfait van Sabam jaarlijks wordt herbekeken in functie van de administratieve lasten 
die een studiedag van het betrokken jaar meebrengt 

- beslissing dat de secretaris (Benoît Michaux) deel zal uitmaken van het uitvoerend comité van ALAI 
(ter vervanging van Jan Corbet) 

 
En verder, in het algemeen: 

- gebruikelijke beslissingen i.v.m. aanvaarding/ontslag van leden 
- opvolging en actie m.b.t. de betaling van achterstallige lidgelden; schrapping van leden die na twee 

aanmaningen niet betalen 
- beslissing om het lidgeld te behouden op 150 € voor individuele leden en 325 € voor 

rechtspersonen  
- beslissing en opvolging i.v.m. de aanduiding door de leden-rechtspersonen van twee 

vertegenwoordigers 
- discussie financiële voorwaarden voor lidmaatschap studenten (nog geen beslissing) 
- opmaken en neerleggen van de jaarrekeningen en ledenlijsten en neerlegging van de 

belastingsaangifte 
- publicatie van de nieuwe versie van de statuten en nieuwe bestuurder (H. Croux) via B-docs 
- organisatorische en financiële afhandeling van de lunch-causerieën (o.m. nieuwe traiteur) en van 

de studiedagen van november 2010 en november 2011 
- bespreking uitstaande facturen 
- afspraken met de commissies permanente vorming van de Vlaamse en Franstalige balies i.v.m. 

puntentoekenning voor de lunchcauserieën en de studienamiddag  
 

(ii) Inhoudelijke aangelegenheden 
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- organisatie van drie lunch-causerieën in 2011 (zie infra, punt 3) alsook de voorbereiding van de 
lunch-causerieën die begin 2012 worden gepland; 

- organisatie van de jaarlijkse studiedag op 24 november over ‘Sancties & Procedures inzake 
intellectuele rechten”. De bedoeling is een kritische blik te werpen op de toepassing, na vier jaar, 
van de Belgische wetten van 2007 terzake (zie infra, punt 4) 

- evaluatie van de hiervoor beschreven initiatieven (inhoud, sprekers, catering, organisatorische 
aspecten) 

- (zie verder punt (iii)) 
 

(iii) Internationale activiteiten 
 

- voorbereiding van het ALAI-congres te Dublin van juni 2011: Amélie de Francquen wordt 
aangeduid als nationaal rapporteur 

- de goedkeuring van het voorgestelde nationaal rapport (zie vorig punt) 
- debriefing over de vergadering van het uitvoerend comité van ALAI tijdens de studiedagen in 

Dublin in juni (bijgewoond door Marie-Christine Janssens) 
- beslissing dat de Belgische afdeling officieel haar kandidatuur indient voor het organiseren van een 

internationaal ALAI congres in België in 2014 (inmiddels aanvaard door het uitvoerend comité van 
ALAI) 

- beslissing, na discussies over alternatieven, dat het thema voor de internationale studiedag in 2014 
zal handelen over ‘morele rechten’ (zoals de vorige Belgische studiedag in 1993) gelet op de vele 
nieuwe vraagstukken die dit thema in de tussenliggende periode oproept 

- opstart besprekingen m.b.t. de organisatorische aspecten voor de internationale studiedag in 2014; 
beslissing om te werken met een bureau gespecialiseerd in het organiseren van grote internationale 
events; er wordt contact opgenomen met de nationale afdelingen die de studiedagen en Londen en 
Dublin organiseerden (feedback, lastenboek) 

1.2. Algemene Vergadering 
 
Er vonden één statutaire algemene vergadering (28 maart), en twee gewone algemene vergaderingen (24 
januari en 10 oktober) plaats. Tijdens de statutaire vergadering stonden volgende punten op het agenda:  
het jaarverslag 2010, de jaarrekeningen van 2010 en het voor 2011 voorgestelde budget, en verlening van 
kwijting aan de bestuurders.  
 

2. Leden & bijdragen 
 
De volgende nieuwe leden werden aanvaard:  
- als natuurlijk personen: (24/1) Alexander De Bleeckere, Oriane Lebrun, Bart Van den Brande, 

(28/3) Eraly Lutgarde ;  
- als rechtspersoon : nihil 
 
De volgende personen namen ontslag, of werden wegens niet betaling van de lidgelden, geschrapt uit de 
vereniging: 
-  in persoonlijke naam: (28/3) Annemie Arnauts, Olivier Lenglez, Antoine Braun, Louis Chabert, 

Olga Martin Sancho, Tieneke Vanhyfte; (19/09) Stéphanie Wuyts, Véronique Delforge, Cathy Van 
Den Daele 

-  als rechtspersoon: nihil 
 
De vereniging telde op 31 december 2011 143  leden: 133 in persoonlijke naam, 8 rechtspersonen en 2 
ereleden. 
 

3. Thema’s die behandeld werden tijdens de algemene vergaderingen (lunch-
causerieën) 

 
24 januari 2011 
 
Thema: “De toepassing van de regels uit het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht op het auteursrecht”. 
 
Spreker: Charlotte Declercq 
 
28 maart 2011 
 
Thema: “Arrêts et développements récents en matière de protection des logiciels – BSA, Systran”.  
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Spreker: Jean-Paul Triaille. 
 
 
10 oktober 2011 
 
Thema: “Reflexwerking : geen ie recht en toch oneerlijke mededinging ? – Effet Réflexe : concurrence 
déloyale en l’absence de droits intellectuels”. 
 
Sprekers: Paul Maeyaert en Virginie Fossoul 
 

4. Jaarlijkse studiedag  op 24 november 2011 
 
Locatie: Hotel Métropole Brussel 
 
Organisatie in samenwerking met AIPPI (Belgische afdeling) & AEDC/VSMR 
 
Thema: Sancties & procedures inzake Intellectuele Rechten – Sanctions & procédures en droits intellectuels  
 
Programma : gestructureerd rond vier hoofdthema’s met één hoofdspreker en een panel per thema  
(Concreet programma: zie bijlage) 
 
De studiedag werd officieel gesteund door FOD Economie en het IGO (Instituut Gerechtelijke opleiding) 
nam de studiedag in zijn programma op. 
 
 
 
 
 
Jaarverslag opgemaakt door Marie-Christine Janssens (Vice-voorzitter) en goedgekeurd door de raad van 
bestuur op haar vergadering van 1 maart 2012. 
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Bijlage : programma studiedag 24 november 2011 
 

 


