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Deze richtlijn is bijzonder, gezien zij niet louter focust 
op één wetgevend probleem, maar meer dan een dozijn 
juridische kwesties aanpakt. De EU-lidstaten hebben twee 
jaar de tijd (tot juni 2021) om de richtlijn om te zetten 
in nationale wetgeving.

Het doel van onze studienamiddag is om u grondig te 
informeren over de belangrijkste nieuwe bepalingen van deze 
tekst

Het programma is als volgt:

• Meester Joris DEENE zal u inwijden in de nieuwe 
uitzonderingen en beperkingen in de digitale en 
grensoverschrijdende omgeving en de bijzonder 
interessante ontwikkelingen inzake onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek ; 

• Mevrouw Sarah BOUCHETOB werkten voor de International 
Federation of Journalists is dan ook de ideale persoon 
om u uit te leggen wat het nieuwe online naburig recht 
van uitgevers op perspublicaties precies inhoudt ;

• Mevrouw Jozefien VANHERPE zal de sectie over auteurs- 
en artiestencontracten in de DSM-Richtlijn in detail 
behandelen ;

• Meester Sari DEPREEUW zal samen met u nagaan of artikel 
17 van de auteursrechtrichtlijn een toereikende 
oplossing biedt voor de “value gap”-problematiek die 
samenhangt met de populariteit van o.m. YouTube.

Meester Fabienne BRISON zal het geheel in goede banen 
leiden.

Het seminarie zal doorgaan op de kantoren van BECI 
(Louizalaan 500) in de namiddag van 27 november 2019.

Advocaten, (bedrijfs) 
juristen, studenten, 
rechters, juridische 
adviseurs, ... met gepaste 
fierheid nodigt de ploeg van  
IPNews.be u uit op ons 
derde IPTalking-seminarie 
over de recente wetgevende 
ontwikkelingen in het 
auteursrecht ten gevolge 
van de nieuwe Europese 
auteursrichtlijn 2019/790 
van 17 april 2019!
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Wacht niet om te 
registreren, plaatsen zijn 
beperkt !

U kan zich inschrijven 
voor de studienamiddag via 
de nagelnieuwe website 
IPTalking.be.



13h30 tot 14u25

Ontwikkelingen inzake 
onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek 
 
Mr Joris DEENE
Advocatenkantoor Everest

16u30 tot 17u30 

«Value gap» problematiek/
art. 17 van de richtlijn 
 
Mr Sari DEPREEUW 
Advocatenkantoor DALDEWOLF

Moderator

Mr Fabienne BRISON
Hoyng Rokh Monegier LLP

14u25 tot 15u20

Nieuwe online naburige 
rechten van de uitgevers

 
Mevrouw Sarah BOUCHETOB
International Federation 
of Journalists (IFJ)

15u35 tot 16h30 

Sectie van de auteurs- en 
artistencontracten van de 
richtlijn

Mevrouw Jozefien VANHERPE
Doctoraatsonderzoeker  - 
KULeuven

13u15 tot 13u30

Onthaal

Axel BEELEN
Webmaster van IPNEWS.be 
Organisator van de IPTalking seminaries
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