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CONFERENTIE

« De uitzondering voor het kopiëren voor eigen gebruik en de 
vergoeding van de schade in een gedematerialiseerde 

omgeving: uitdagingen en vooruitzichten »

Conferentie georganiseerd door AUVIBEL, onder het voorzitterschap van Professor Frank Gotzen, 
KU Leuven en met de wetenschappelijke medewerking van het advocatenkantoor &DE BANDT

AUVIBEL is zeer verheugd u uit te nodigen op 
een conferentie die zij organiseert. Recht, eco-
nomie en technologie worden vaak onverenig-
baar geacht. In een omgeving die gekenmerkt 
wordt door een steeds toenemende digitalise-
ring, moet de opdracht van AUVIBEL vanuit een 
multidisciplinair academisch standpunt worden 
benaderd. Om deze reden stelt AUVIBEL u voor 
om de draagwijdte van de uitzondering voor 
de kopie voor eigen gebruik vanuit deze drie 
invalshoeken samen te analyseren.

De conferentie zal plaatsvinden in het Paleis der 
Academiën te Brussel en biedt de deelnemers 
de mogelijkheid om de analyse van specialisten 
in de drie aangehaalde domeinen te volgen en 
om met hen in dialoog te treden. De geschre-
ven bijdragen van de hoofdsprekers zullen op 
de conferentie beschikbaar zijn. De namiddag 
wordt besloten met een door AUVIBEL aange-
boden aperitief.

We kijken er naar uit om u op deze bijzondere 
gelegenheid te mogen verwelkomen,

François Stroobant
Algemeen directeur AUVIBEL CVBA – Burg. Ven.

Collectieve Beheersvennootschap
voor het kopiëren voor eigen gebruik van 
beschermde werken CVBA - Burg. Ven.



PROGRAMMA

13:15 - 14:00 ------ Welkom

14:00 - 15:45 ------ Inleiding – Prof. F. Gotzen

Presentatie van het algemeen kader – Luc Gulinck

1. « Technologische context, evolutie en perspectieven »

Prof. B. Beeckmans (Solvay Brussels School)
H. Grondel (Productize)
J. Theys (Agilytic)

Respondent: M. Lambotte (Agoria)

2. « Het algemeen kader en de draagwijdte van de uitzondering

voor het kopiëren voor privé gebruik »

Prof. M.-C. Janssens (KU Leuven)

Respondenten - F. de Visscher (UCL; Simont Braun)
Prof. F. Brison (VUB; Hoyng Rokh Monegier)

Panel
met de participatie van de sprekers en Luc Gulinck

15:45 - 16:00 ------ Koffiepauze

3. « De begrippen ‘schade’ en ‘billijke compensatie’ in het licht van 

de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie » 

mr. P. de Bandt (&DE BANDT)

Respondenten - Prof. V. Cassiers (UCL; Sybarius)/mr. P. Callens (Eubelius)

4. « Een methodologie om de schade als gevolg van het kopiëren 
voor eigen gebruik te bepalen »

Prof. L. Neels (KU Leuven; UAntwerpen)/K. Volckaert (riverrun)

5. « De organisatie van de inning van de billijke vergoeding
voor het kopiëren voor eigen gebruik »

F. Stroobant (AUVIBEL)
Respondent - Profacts 

Panel

met de participatie van de sprekers en Pascal Rogard

Conclusie door Mijnheer de Minister Koen Geens

18:00 ------ Aperitief aangeboden door AUVIBEL



HOE DEELNEMEN?

Document 
Bijdrage van de hoofdsprekers gepubliceerd door Larcier in de vorm van 
“Dossier du JT”

Doelpubliek 
Beleidsmakers, de betrokken administratie, vertegenwoordigers van de 
technologische industrie, distributeurs van technologieproducten die 
voor de kopie voor eigen gebruik kunnen worden gebruikt, consumenten, 
vertegenwoordigers van de rechthebbenden, financiële experten, advocaten, 
juristen, vorsers, studenten, internationale organisaties die interesse hebben in 
het auteursrecht, ...

Deelname aan de conferentie vereist een betaalde inschrijving, behoudens in de 
hieronder weergegeven gevallen

Type  Conferentie
Datum  16 oktober 2017, 14u00 – 18u00
Plaats  Paleis der Academiën, 
  Hertogstraat 1, 
  1000 Brussel
Talen  Frans/Nederlands
Contact event2017@auvibel.be

Prijs 
Inclusief deelname aan de conferentie en ontvangst van het boek: € 95,00 (€ 
70,00 voor leden van de BVA en advocaten-stagiairs). De conferentie werd 
erkend ten bedrage van drie punten door de “Ordre des barreaux francophones 
et germanophones de Belgique”. Erkenning werd aangevraagd en is nog 
hangende voor de Orde van Vlaamse balies.
Gratis voor studenten – op vertoon van hun studentenkaart – en voor leden van 
“Académie Royale de Belgique” (boek niet inbegrepen).

Betaling 
De betaling geldt als bevestiging van inschrijving, zij dient gedaan te worden bij 
overschrijving op de rekening van AUVIBEL:

Bank:  ING
IBAN:  BE 86 3101 8021 2750
BIC:  BBRU BEBB
Mededeling: Event2017 + referentie hierboven

Zodra de betaling ontvangen wordt zal er een factuur worden verzonden. 
Er worden geen terugbetalingen meer gedaan in geval van annulering na 
09/10/2017.

Vooraf inschrijven is verplicht. 
Dit kan door het invullen van het elektronisch 
inschrijvingsformulier vóór 09/10/2017.

Auvibel cvba Burg Ven.
Havenlaan 86c/201a - 1000 Brussel - T +32 02 650 09 50 - auvibel@auvibel.be




