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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: 
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 vijf maal samengekomen, meer bepaald op 25 februari, 25 maart, 30 september,  21 
oktober en 2 december. De Raad hield zich meer bepaald bezig met:  
 

(i) Inhoudelijke aangelegenheden 
 

- organisatie van vier lunch-causerieën in 2013 (zie infra, punt 3) alsook de voorbereiding van de 
lunch-causerieën die begin 2014 worden gepland; 

- organisatie van de jaarlijkse studiedag – gelet op de drukke voorbereiding van de internationale 
studiedag wordt dit een studienamiddag - op 24 mei (zie infra, punt 4); De deelnameprijs wordt 
vastgesteld op 50 euro (leden) en 75 euro (niet leden)  

- organisatie van een studienamiddag “Workshop auteursrecht in de audiovisuele praktijk” op 24 mei 
2013; de inhoudelijke invulling wordt uitgewerkt door Herman Croux en besproken op 
verschillende bestuursvergaderingen 

- evaluatie van de studienamiddag en de lunch-causerieën (inhoud, sprekers, catering, 
organisatorische aspecten) 
 

(ii) Internationale activiteiten 
 

- voorbereiding van het ALAI-congres te Cartagena: Axel Beelen (SAJ) en Benjamin Docquir worden 
aangeduid als nationaal rapporteur  

- goedkeuring van het voorgestelde nationaal rapport  
- debriefing over de vergadering van het uitvoerend comité van ALAI in Parijs; inz. de opmerkingen 

mbt de organisatie van het congres in Brussel 
- bespreking van de nota Gaubiac met voorstellen voor de publicatie van akten van internationale 

congressen 
- verdere inhoudelijke uitwerking van de internationale studiedag in Brussel in september 2014 over 

‘morele rechten in de 21ste eeuw’; het bestuur bespreekt de voorstellen voor het programma en de 
vragenlijst die worden uitgewerkt door een kerngroep bestaande uit Fabienne Brison, Severine 
Dusollier, Frank Gotzen, Marie-Christine Janssens, Hendrik Vanhees en Alain Strowel; er wordt 
telefonisch en schriftelijk overleg gepleegd met V. Nabhan en J. Ginsburg 

- organisatorische aspecten van de internationale studiedag in 2014, o.m. 
o verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de bestuursleden 
o aanduiding van enkele jongere leden om bij te springen bij organisatorische taken (Sari 

Depreeuw, Amélie de Franquin en Alexandre Cruquenaire) 
o bespreking offertes, contractvoorstellen en overleg met het bureau ‘Meet U There’ 
o opmaak budgetten (raming inkomsten en uitgaven) met het oog op het laag houden van de 

inschrijvingsprijs 
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o plaatsbezoeken van mogelijke locaties voor de verschillende congresactiviteiten 
o organisatie sociaal programma voor partners en extra dag met bezoek aan Gent  
o coordinatie website www.alai2014.org met de eigen nationale website in samenwerking 

met MUT en Vertige (zie ook infra) 
o offertes voor de publicatie van de congresteksten worden gevraagd aan Edward Elgar, 

Intersentia en Larcier; op verzoek van de internationale Alai wordt toch besloten tot een 
traditioneel boek dat kort na het congres zal verspreid worden onder alle leden (een e-
versie zal eveneens commercieel beschikbaar worden gesteld) 

o opmaak van lijst van contacten voor het vragen van sponsoring 
o avond- en randactiviteiten : de aanvankelijk geplande ontvangst & receptie Brussels 

Stadhuis kan niet doorgaan; er wordt naar een alternatief gezocht; de avondactiviteit vindt 
plaats in het Paleis voor Schone Kunsten  

o contacten met nationale afdelingen die eerder internationale studiedagen organiseerden, 
o.m. Londen en Dublin (feedback, lastenboek) 
 

(iii) Administratieve/organisatorische aangelegenheden: 

 
- gebruikelijke beslissingen i.v.m. aanvaarding/ontslag van leden 
- tijdelijke vervanging van secretaris (BM) door SW voor het lopende jaar 
- 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 (afstemming catering op aantal 

personen)  
- organisatorische en financiële afhandeling van de studiedagnamiddag van mei 2013 alsook van 

vroegere studiedagen (studiedag november 2012) 
- 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 
- herlancering dossier ‘website BVA’; er wordt geopteerd om de vroeger genomen opties te verlaten, 

de domeinnaam terug te kopen en een nieuwe website te laten ontwerpen door de bvba Vertige;er 
wordt gekozen voor een versie die ook via smartphone en tablet kan worden geconsulteerd; er moet 
worden toegekeken op een samenwerking met de website die MUT voor het ALAI 2014 op punt zal 
stellen 

 

1.2. Algemene Vergadering 
 
Er vonden één statutaire algemene vergadering (25 maart) en drie gewone algemene vergaderingen (25 
februari, 21 oktober en 2 december) plaats. Tijdens de statutaire vergadering stonden volgende punten op 
het agenda:  het jaarverslag 2012, de jaarrekeningen van 2012 en het voor 2013 voorgestelde budget en 
verlening van kwijting aan de bestuurders. 
 

2. Leden & bijdragen 
 
De volgende nieuwe leden werden aanvaard:  
- als natuurlijk personen:  (25/2) Stefanie Wuyts; (25/3) Alexis Fierens, Katrien Lefever en Fréderic 

Lejeune; (30/09) Donald Mertens en Vincent Jadot; (2/12) Diane Allard 
- als rechtspersoon : (2/12) MPA en Copiebel. 
 
De volgende personen namen ontslag, of werden wegens niet betaling van de lidgelden, geschrapt uit de 
vereniging: 
-  in persoonlijke naam: (30/09) Francis Godefroid, Brigitte Dauwe en Françoise Havelange 
-  als rechtspersoon: (30/09) : Swift 
 
De vereniging telde op 31 december 2013  142 leden: 129  in persoonlijke naam, 11  rechtspersonen en 2 
ereleden. 
 
  

http://www.alai2014.org/
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3. Thema’s die behandeld werden tijdens de algemene vergaderingen (lunch-
causerieën – in de taal van de spreker) 

 
25 februari 
 
Thema: “Suite à l’accord intervenu fin 2012 entre les éditeurs, les journalistes et Google, quelques réflexions 
sur les formes d’accords possibles de la presse écrite avec les grands acteurs d’Internet” 
 
Spreker: Philippe Nothomb 
 
25 maart 
 
Thema : “Web 2.0: Nouvelle frontière du droit d’auteur” 
 
Spreker : Virginie Fossoul 
 
21 oktober 
 
Thema: “Presentation of the system of extended collective licensing: a solution for digital libraries?” 
 
Sprekers: Rán Tryggvadottir 
 
2 december 
 
Thema : “Pinckney: klein maar fijn of een handig verborgen revolutie?” 
 
Spreker : Paul Torremans 
 

4. Jaarlijkse studie(namid)dag 24 mei 2013 
 
Locatie: Sabam 
 
Toegangsprijs : 50 euro voor leden / 75 euro voor niet-leden 
 
Thema: “Producent en auteursrecht: topics uit de audiovisuele praktijk  
 
Totaal aantal inschrijvingen: 50 (29 leden; 13 niet-leden; 8 sprekers) 
 
 
 
 
 
Jaarverslag opgemaakt door Marie-Christine Janssens (Vice-voorzitter) / vertaald door Séverine Dusollier 
naar het Frans en goedgekeurd door de raad van bestuur op haar vergadering van 24 maart 2014 
 
 
 


