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Activiteitenverslag BVA 
 

1 januari 2021 – 31 december 2021 

 

 

 

Het activiteitenverslag voor het jaar 2021 verschilt ook dit jaar van dat van de voorgaande 
jaren, gezien nog steeds de impact van de covid-19 crisis. Desalniettemin heeft de BVA de 
volgende activiteiten georganiseerd. 
 
1. Lunch causeries / Webinars 

 
De klassieke lunchformule kon ook in 2021 niet doorgaan. Er werden webinars gehouden 
over de volgende onderwerpen. 
 
1 maart 2021 
 
Rountables met thema’s:  
Auteursrecht en verzekeringen 
Spreker : Catherine Delaunois (Marsh) 
Auteursrecht en pand 
Sprekers : Dominique Malet (Cofiloisirs) en Robin Kerremans (Caviar) 
Auteursrecht en merkenstrategiëen 
Spreker : Johan Dedeckel (Gevers) 
 
29 maart 2021 
 
Thema : het artikel 17 van de Richtlijn Auteursrecht in de digitale 
eengemaakte markt 
Sprekers : Jan Bernd Nordemann (Humboldt University of Berlin) en João Pedro 
Quintais (University of Amsterdam) 
 
11 oktober 2021 
 
Thema : Auteursrecht – Trollen 
Spreker : Dirk Visser (Universiteit Leiden – advocaat bij Visser, Schaap en Kreijger) 
 
29 november 2021 
 
Thema : Copyright and public sector information 
Sprekers : Mireille van Eechoud (Universiteit Amsterdam) en Jens Hackl (advocaat bij 
Morrison & Foerster LLP, Berlin) 
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2. Bestuursorgaan 
 
Het bestuursorgaan was als volgt samengesteld : Sari Depreeuw (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, Benoît Michaux en Hendrik Vanhees. 
 
* Activiteiten van het bestuursorgaan 
 
Het bestuursorgaan is op de volgende data bijeengekomen : 1/03/2021 en 30/08/2021.  
 
Naast de organisatie van de webinars werden de volgende taken uitgevoerd : 
 

i. Leden 
 

Aanvaardingen 
De volgende nieuwe leden werden aanvaard :  
- als natuurlijke personen :  

(01/03) Guna Freivalde, Romain Meys, Simon Van Melckebeke 
- als rechtspersonen :  

(01/03) RTBF 
 

Ontslagen 
De volgende personen namen ontslag :  
- als natuurlijke personen : (01/03) Guido Dewandel 
- als rechtspersonen : / 

 
De vereniging telde op 31 december 2021 : 137 leden :  
117 in persoonlijke naam, 19 rechtspersonen en 1 erelid. 

 
ii. Bijdragen 

 
Gezien de bijzondere context van het jaar 2021 heeft het bestuursorgaan 
besloten de leden vrij te stellen van het betalen van bijdragen voor het jaar 
2021. 

 
iii. Internationale activiteiten 

 
Sari Depreeuw en Fabienne Brison namen deel aan de vergaderingen van het 
uitvoerend comité van het ALAI. 

 
iv. Operationele activiteiten 

 
Follow-up van de rekeningen 
 
Voorbereiding en indiening van de jaarrekeningen, de ledenlijst en de 
belastingaangifte 
 
Toezicht op de website en contacten voor de lancering van een vernieuwde 
website 
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v. Algemene Statutaire Vergadering 
 

De Statutaire Algemene Vergadering werd op 29 maart 2021 op afstand 
gehouden. 
Tijdens deze webinar werd het activiteitenverslag 2020 goedgekeurd, evenals 
de jaarrekening 2020 en de geplande begroting voor 2021. Er werd kwijting 
verleend aan de verschillende bestuurders. 

 
 
Jaarverslag  goedgekeurd door het bestuursorgaan op 1er maart 2022.  


