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Activiteitenverslag BVA 
 

1 januari 2020 – 31 december 2020 

 

 

 

Het activiteitenverslag voor het jaar 2020 verschilt duidelijk van dat van de voorgaande 

jaren, gezien de impact van de covid 19-crisis.  Desalniettemin heeft de BVA de volgende 

activiteiten georganiseerd: 

 

1. Studiedagen "DSM-richtlijnen” (januari 2020) 
 

Het jaar 2020 is op de best mogelijke manier begonnen met de organisatie van twee 
studiedagen op 30 en 31 januari 2020 over de "DSM"-richtlijn.  
Dit belangrijke evenement was een groot succes, met internationale topsprekers en 150 
deelnemers.    
 
Het gedetailleerde programma zag er zo uit: 
 

30 januari 2020 
 
13.30-13.45 Introduction to the 2019/790 Directive on copyright and related rights 

in the Digital Single Market (Hendrik Vanhees) 
13.45-14.15 General presentation of Directive 2019/790 and identification of the 

first obstacles to its transposition by the Member States (Marco 
Giorello) 

 
Session I : Exceptions and Contracts  
Session chaired by Marie-Christine Janssens 
 
14.15-15.45 Speakers on “Exceptions” 

Tekst and data mining (Christophe Geiger) 
Teaching activities (Raquel Xalabarder) 
Out of commerce works (Lucie Guibault) 

16.15-17.15 Speakers on “Contracts” 
Séverine Dusollier en Dirk Visser 

17.15-18.15 Panel discussion with all speakers 
18.15-20.00 Networking drink 

 
 
31 januari 2020 
 
08.45-09.30 Case law CJEU on liability of third parties and intermediaries (Marie 

Szpunar) 
 
  

http://www.aba-bva.be/
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Session II : Online Content Sharing Service Providers 
Session chaired by Alain Strowel 
 
09.30-11.00 Best efforts to obtain a license (Jacques de Werra) 

Best efforts to ensure unavailability (Martin Husovec) 
Searching for a horizontal liability regime (Michèle Ledger) 

11.30-13.00 Panel discussion with Ted Shapiro, Burak Özgen, Tobias McKenney, 
Frederico Oliveira Da Silva en Jan Bernd Nordemann 

 
Session III : Publisher’s Rights 
Session chaired by Fabienne Brison 
 
14.00-16.00 Speaker : Ansgar Ohly 

Panel discussion with Ilias Konteas, Cedric Manara en Valérie-Laure 
Benabou 

16.00-16.30 Closing remarks and futures perspectives (Benoît Michaux) 
 

2. Lunch causeries 
 
De klassieke lunchformule kon in 2020 niet worden aangehouden.   
 
Vanaf september 2020 zijn er voor het eerst webinars gehouden over de volgende 
onderwerpen: 
 
21 september 
 
Thema : “over smaak valt wel te discussiëren” 
Sprekers : Wim Ballieux (Balls & Glory) en Marie-Christine Janssens (KULeuven) 
 
19 oktober 
 
Thema : « Cofemel en Brompton – welke toekomst voor functionele werken 
in het auteursrecht en als het tekeningen en -modellenrecht 
Sprekers : Estelle Derclaye (Nottingham University) en Hendrik Vanhees (UGent/UA) 
 
 
3. Bestuursorgaan 
 
Het bestuursorgaan was als volgt samengesteld: Benoit Michaux (Voorzitter), Marie-
Christine Janssens (Vice-Voorzitter), Fabienne Brison (Vice-Voorzitter), SABAM (in de 
persoon van Sébastien Witmeur) (Secretaris), Paul Maeyaert (Penningmeester), Philippe 
Campolini, Vincent Cassiers, Herman Croux, Sari Depreeuw en Hendrik Vanhees. 
 
Per e-mail van 29 juni 2020 aan alle bestuurders heeft Benoit Michaux bevestigd dat zijn 
vierjarig mandaat als voorzitter was afgelopen en dat hij dit niet wenste te hernieuwen. 
 
Tijdens zijn vergadering van 1 juli 2020 heeft het bestuursorgaan officieel het einde van 
het voorzitterschap van Benoit Michaux vastgesteld.  Sari Depreeuw werd unaniem 
verkozen om de nieuwe voorzitter van de BVA te worden voor een termijn van 4 jaar.  
Gezien de verre context werd overeengekomen dat Benoit Michaux een e-mail zou 
schrijven aan alle leden om het einde van zijn voorzitterschap en het begin van dat van 
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Sari Depreeuw aan te kondigen.  Deze e-mail is op 18 september 2020 aan alle leden 
toegezonden.  
 
 

• Activiteiten van het bestuursorgaan 
 
Het bestuursorgaan is op de volgende data bijeengekomen: 17 maart 2020, 1 juli 2020, 31 
augustus 2020 en 21 september 2020.  
 
Naast de organisatie van de lunchcauseries werden de volgende taken uitgevoerd: 
 

1. Leden 
 

Aanvaardingen 
De volgende nieuwe leden werden aanvaard:  
- als natuurlijk personen : (21/09) Antonios Koulianos; Quentin Deschandelliers 

en Mathilde Renou 
- als rechtspersonen : (21/09) AEPO-ARTIS 
 
Ontslagen 
De volgende personen namen ontslag, of werden wegens niet betaling van de 
lidgelden, geschrapt uit de vereniging: 
- persoonlijke naam : (21/09) Lucie Lambrecht; Michel De Ridder 
- rechtspersonen : /  
 
De vereniging telde op 31 december 2020 134 leden: 115 in persoonlijke naam, 18 
rechtspersonen en 1 erelid. 

 
2. Bijdragen 

 
Gezien de bijzondere context van het jaar 2020 heeft het bestuursorgaan besloten 
de leden vrij te stellen van het betalen van bijdragen voor het jaar 2020. 

 

3. Internationale activiteiten 

 

Door het uitstel van het in Madrid geplande ALAI-congres 2020 is er geen nationaal 

rapporteur benoemd.  

 

Fabienne Brison en Sari Depreeuw hebben deelgenomen aan de verschillende 

uitvoerende comités van ALAI die in de loop van het jaar 2020 op afstand zijn 

gehouden.   

 
4. Operationele activiteiten 

 
Follow-up van de rekeningen en terugbetalingen aan sprekers in het kader van de 
DSM-studiedagen. 
 
Voorbereiding en indiening van de jaarrekeningen, de ledenlijst en de 
belastingaangifte.  
 
Toezicht op en onderhoud van de website van de Vereniging. 
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5. Algemene Vergadering 
 

De Statutaire Algemene Vergadering was oorspronkelijk bijeengeroepen voor 16 
maart 2020.  Het moest worden uitgesteld vanwege de Covid-19-crisis en werd 
uiteindelijk op 21 september 2020 op afstand gehouden.   
Tijdens deze laatste werd het activiteitenverslag 2019 goedgekeurd, evenals de 
jaarrekening 2019 en de geplande begroting voor 2020.  Er werd kwijting verleend 
aan de verschillende bestuurders.  
De mandaten van de volgende bestuurders liepen af en werden voor 4 jaar 
verlengd: 
- Marie-Christine Janssens, SABAM (in de persoon van Sébastien Witmeur), Paul 
Maeyaert, Sari Depreeuw, Philippe Campolini, en Vincent Cassiers 

 
 
Jaarverslag goedgekeurd door het bestuursorgaan op 15 maart 2021.  


