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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 twee maal samengekomen, meer bepaald op 19 maart en 19 
november. De Raad hield zich meer bepaald bezig met:  
 

(i) Inhoudelijke aangelegenheden 
 

- organisatie van drie lunch-causerieën in 2018 (zie infra, punt 3) 
- evaluatie van de lunch-causerieën (inhoud, sprekers, catering, organisatorische 

aspecten)  
- organisatie van de jaarlijkse studiedag op 20 april 2018 in samenwerking met AIPPI 

 

(ii) Internationale activiteiten 
 

- voorbereiding van het ALAI-congres te Montréal : Benoît Michaux, Zorana Rosic, 
Noémie Gillard en Michael Lognoul worden aangeduid als nationaal rapporteur  

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

(februari 2018) 
- deelname aan de vergadering van het uitvoerend comité van ALAI in Montréal 

(september 2018) en debriefing 
 

(iii) Administratieve/organisatorische aangelegenheden 
 

- gebruikelijke beslissingen i.v.m. aanvaarding/ontslag van leden (zie infra, punt 2) 
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- 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 

- organisatorische en financiële afhandeling van de lunch-causerieën 
- optimalisatie van de website 

 
 

(iv) Programma-comité  
 

- Dit comité heeft twee maal vergaderd via een conference call. 
 
 

1.2. Algemene Vergadering 
 
Er vonden één statutaire algemene vergadering (19 maart) en twee gewone algemene 
vergaderingen plaats (5 februari en 19 november). Tijdens de statutaire vergadering 
stonden volgende punten op het agenda : het jaarverslag 2017, de jaarrekeningen van 2017 
en het voor 2018 voorgestelde budget, verlening van kwijting aan de bestuurders en 
herverkiezing van volgende bestuurders : Benoît Michaux, Fabienne Brison, Hendrik 
Vanhees en Herman Croux. 
 

2. Leden & bijdragen 
 
De volgende nieuwe leden werden aanvaard:  
- als natuurlijk personen : (19/11) Melanie Amilhat, Elisabeth Daem, Stéphanie 

Hermoye, Karel Janssens, Maïlys Sahagun, Peter Van Dyck en Olivia Verhoeven 
- als rechtspersonen :  
 
 
De volgende personen namen ontslag, of werden wegens niet betaling van de lidgelden, 
geschrapt uit de vereniging: 
-  persoonlijke naam : (19/03) Bert Spreuwers, Philippe Carsau, Carine Doutrelepont 

en Jan-Diederik Lindemans; (19/11) Michel Flamme, Geert Glas en Carina 
Gommers 

- rechtspersonen : (19/11) Sofam en Librius  
 
 
De vereniging telde op 31 december 2018  124 leden: 110 in persoonlijke naam, 13 
rechtspersonen en 1 erelid. 
 
 

3. Studiedag 20 april 2018 (in samenwerking met AIPPI) 
 
Thema : Platformen, internetproviders en de handhaving van intellectuele 
eigendomsrechten op Internet 
 
European Union : enforcement policy and related texts (Natalia Zebrowska – Irene Roche 
Laguna) 
België : nieuwe stappen voor de rechtshandhaving (Gunther Aelbrecht) 
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Les divers rôles des intermédiaires de l’Internet dans la jurisprudence de la CJUE (Séverine 
Dusollier) 
Modèles de mesures dynamiques et flexibles dans l’UE (Benoît Michaux) 
Combine online enforcement with offline investigations (Robert Stolk) 
Le cadre legal de la responsabilité des intermédiaires (Florence Georges – Jean-Benoît 
Hubin) 
Les plateformes face aux atteintes à la marque : controverses juridiques (Hakim Haouideg 
– Philippe Péters) 
Platforms and trademark infringements : positions of the stakeholders (Jaymeen Patel) 
Les fournisseurs d’accès face aux atteintes au droit d’auteur : controverses juridiques 
(Benoît Van Asbrouck et Stéphanie Hermoye 
Access providers en inbreuken op auteursrechten : standpunten van de stakeholders 
(Thomas Roukens en Geerart Bourlon) 
 

4 Thema’s die behandeld werden tijdens de algemene vergaderingen 
(lunch-causerieën) 
 
 
5 februari  
 
Thema:  Auteursrecht en kunstmatige intelligentie 
Sprekers : Jean-Benoît Hubin en Thomas Tombal 
Geprivilegieerde deelnemer : Frank Gotzen  
 
19 maart 
 
Thema : Broadcasts and the neighbouring rights : Catching-up or a full 
update ? 
Sprekers : Heijo Ruijsenaars en Agnieszka Horak 
 
19 november 
 
Thema Is blockchain de volgende ‘game changer’ voor het auteursrecht ? 
Sprekers : Marie-Christine Janssens en Jozefien Vanherpe 
Geprivilegieerde deelnemer : Michael Lognoul 
 
 
 
 
 
Jaarverslag  goedgekeurd door de raad van bestuur op 1 februari 2019. 


