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1. Organisatorische veranderingen

1.1. De raad van bestuur van Ruit CVBA was bij het begin van het boekjaar 2007 samengesteld uit de
volgende natuurlijke personen:

(1) Rudy Vanschoonbeek (The House of Books), voorzitter
(2) Matthias Lannoo (Uitgeverij Lannoo), penningmeester
(3) Isi de Vries (C. de Vries-Brouwers)
(4) Nancy Derboven (ACCO)
(5) Bart Desmyter (De Eenhoorn)
(6) Erik Tamboryn (Wolters Plantyn)
(7) Peter Vanachteren (CEGO)

Op 21 december 2006 nam Nicole Swyngedouw ontslag als bestuurder van Ruit (niet meer
opgenomen in bovenstaande lijst), met ingang van 1 januari 2007. Haar ontslag werd formeel
geacteerd door de raad van bestuur van 6 maart 2007.

Op de algemene vergadering van de vennootschap van 8 mei 2007 werden benoemd tot bestuurder
van de vennootschap de heren Guy Claessens en Wim Verheijje, voor de gebruikelijke
mandaattermijn van vier jaar. Tevens werd het mandaat van de bestuurders Nancy Derboven en
Peter Vanachteren verlengd voor een termijn van vier jaar.



Op de raad van bestuur van de vennootschap van 4 september 2007 nam van de raad akte van het
ontslag van de heer Erik Tamboryn als bestuurder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang.

Op de raad van bestuur van de vennootschap van 5 november 2007 nam de raad akte van het
ontslag van de heer Guy Claessens als bestuurder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang.

Op het einde van het boekjaar 2007 is de raad van bestuur van de vennootschap RUIT CVBA
samengesteld als volgt:

(1) Rudy Van Schoonbeek*, voorzitter
(2) Matthias Lannoo (Uitgeverij Lannoo)*, penningmeester
(3) Isi De Vries (C. De Vries-Brouwers) *

(4) Bart Desmyter (De Eenhoorn)**
(5) Nancy Derboven (Acco)***
(6) Peter Vanachteren (Cego)***
(7) Wim Verheije (Standaard Uitgeverij)***

* in mei2004 benoemd voor een termijn van 4 jaar — mandaat te verlengen op de AV van 2008
** in mei2005 benoemd voor een mandaat van 4 jaar — mandaat te verlengen op de AV van 2009
“~ in mei2007 verlengd c.q. benoemd voor een mandaat van 4 jaar — mandaat te verlengen op de

AVvan 2011

De raad van bestuur vergaderde vier maal in de loop van 2007.

1.2. De dagelijkse leiding van Ruit was het grootste deel van 2007 in handen van Jacques
Germonprez (directeur). Hij werd daarin bijgestaan door Kurt Van Damme als jurist/secretaris, door
Heidi Giels voor de boekhoudkundige verwerking en door Annemie Verheeke voor de titelcontrole en
verwerking. Eind 2007 werd afscheid genomen van Jacques Germonprez als directeur van de
vennootschap.

1.3. Eind 2007 telde Ruit 43 vennoten en 73 aangesloten leden. Wever & Bergh trad toe als lid,
terwijl Vita en Alamire hun lidmaatschap beëindigden per 31 december 2007.

1.4. In zijn vergadering van 4 september 2007 keurde de raad van bestuur van Ruit het nieuwe
verdeelreglement (waarvan de grote lijnen reeds werden geschetst in het jaarverslag van 2006),
evenals het bijhorende nieuwe aanmeldingsformulier - dat al werd gebruikt voor de titelverwerking
voor het jaar 2006 - formeel goed. Het reglement werd vervolgens ter kennisgeving overgemaakt
aan de Controledienst van de FOD Economie, maar Ruit ontving nog geen formele reactie hierop.
Veiligheidshalve wordt deze reactie afgewacht alvorens de statutenwijziging wordt doorgevoerd.

2. Ruit in 2007: de cijfers

2.1. Tijdens het boekjaar 2007 heeft Ruit 4.436.346,15 EUR bruto reprografievergoedingen
ontvangen van Reprobel. Het betrof uitgesplitst:

(1) vrijgekomen bedragen in afwachting voor het verbruiksjaar 2002 (218.339,81 EUR);
(2) definitieve terbeschikkingstellingen 2005 en 2006 — drager boeken — verbruiksjaren 2004 en 2005
(2.358.678,67 EUR)
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(3) voorlopige terbeschikkingstelling van oktober 2006 — verbruiksjaren 1998 tot 2006 (1.221.238,21
EU R)
(4) definitieve terbeschikkingstelling van juni 2007 — verbruiksjaren 1998 tot 2004 (46.168,98 EUR)
(5) definitieve terbeschikkingstelling van juni 2007— verbruiksjaren 2005 en 2006 (555.137,03 EUR)
(6) definitie terbeschikkingstelling van juni 2007 — verbruiksjaren 2000 tot 2004 — buitenland
(36.783,45 EUR)
(7) restbedrag (saldo werkelijk te verrekenen kosten) over 2007 (167.588,99 EUR).

Het bedrag van de door Ruit in de loop van 2007 ontvangen rechten ligt substantieel hoger dan in het
boekjaar 2006 (ong. 725.000 EUR). Dat is te verklaren door het feit dat Ruit eind 2006 een langdurig —

tot en met het verbruiksjaar 2012 — akkoord heeft gesloten met Copiebel omtrent de taalgebonden
verdeling voor de drager boeken. Daardoor konden in de eerste jaarhelft van 2007 de eerder door
Reprobel geblokkeerde bedragen voor de verbruiksjaren 2004 en volgende worden vrijgegeven en
verdeeld (zie vooral (2)). Dat betekent dat 2007 moet worden beschouwd als een uitzonderliik iaar
wat inkomsten en verdelingen betreft, omwille van de eenmalige inhaaloperatie waarvan sprake. In
een normaal boekjaar worden de inkomsten van Ruit doorgaans geraamd op om en bij de twee
miljoen euro bruto.

Van het bedrag van 4.436.346,15 EUR werd in de loop van het boekjaar 2007, na voorafname van de
reserve en de provisie voor de werkingskosten van Ruit, 3.777.302,51 EUR netto verdeeld onder de
leden (ter vergelijking: in 2006 was dat ong. 320.000 EUR netto).

2.2. Het voorgaande betekent dat Ruit geen enkele achterstand meer heeft wat de binnenlandse
reprografievergoedingen betreft. Het nog openstaande saldo van inkomsten en uitkeringen ligt
volledig op het terrein van de buitenlandse reprografievergoedingen. Die vergoedingen — voor een
cumulatief bedrag op heden van 358.429,23 EUR — zullen in de loop van het boekjaar 2008 integraal
worden verdeeld onder de Ruit leden.

2.3. Ruit heeft twee openstaande gedingen met één van zijn gewezen leden. In een eerste
procedure, die uiteindelijk in 2007 heeft geleid tot een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen,
vorderde Ruit een bedrag terug van om en bij de 52.000 EUR, dat door een administratieve vergissing
in 2003 onverschuldigd werd betaald aan het betreffende lid. De vordering van Ruit werd, bij arrest
van 30 april 2007, afgewezen door het Hof, op grond van de overweging dat de betaling niet
onverschuldigd was, want gestoeld op een factuur. Tegen dit arrest werd een cassatievoorziening
ingesteld door Ruit. De cassatieprocedure was op het einde van het boekjaar 2007 nog steeds
hangende.

Omgekeerd vordert het betreffende lid, in een geding voor de Rechtbank van eerste aanleg te
Antwerpen, een bedrag van inmiddels meer dan 300.000 EUR aan reprografievergoedingen van Ruit,
op grond van een eigen en sterk overdreven berekening (“geleend” bij een andere
beheersvennootschap). Om de continuïteit van de werking van de beheersvennootschap niet in het
gedrang te brengen, werd in 2007 een eenmalige en uitzonderlijke provisie voor risico’s en kosten
aangelegd van 197.500 EUR (totale provisie op heden: 200.000 EUR).

De lidmaatschapsovereenkomst van het betreffende lid werd overigens opgezegd in de loop van
2006.

3. Ruit in 2007: belangrijkste thema’s en ontwikkelingen

3.1. Op het niveau van Reprobel
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3.1.1. Raad van Bestuur — Op 13 juni 2007 werd prof. dr. Roger Blanpain (Vewa) verkozen tot
nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Reprobel. Ondervoorzitter is Christian De
Boeck (Copiebel) namens de uitgevers. Penningmeesters zijn Christian Cherdon (Assucopie)
namens de auteurs en Alain Lambrechts (Repropress) namens de uitgevers. Hun mandaat
eindigt in juni 2010.

Het mandaat van Alex Fordyn (Reprocopy) als voorzitter van het Uitgeverscollege werd door
dit college verlengd tot juni 2009. Martine Loos (Sabam) werd in de loop van 2007 benoemd
tot voorzitter van het Auteurscollege.

Jacques Germonprez en Kurt Van Damme hielden namens Ruit zitting in de Raad van Bestuur
van Reprobel, als bestuurder resp. plaatsvervangend bestuurder. Zij namen ook deel aan alle
vergaderingen van het Uitgeverscollege.

3.1.2. dagelijkse leiding — In 2006 werd Francis De Brakeleer ontslagen als Directeur-
Generaal. Wim De Mont nam deze functie in de loop van 2007 een tijdlang ad interim waar.
Met ingang van 1 juli 2007 werd Benoit Proot door de raad van bestuur van Reprobel
aangesteld als nieuwe Algemeen Directeur. Philippe Dekerckheer blijft financieel directeur.

3.1.3. statuten — In de loop van 2007 werd een ad hoc werkgroep “statuten” opgericht in de
schoot van de raad van bestuur van Reprobel, die tot opdracht heeft een statutenwijziging
voor te bereiden. Deze wijziging moet de statuten van Reprobel aanpassen aan de gewijzigde
wetgevende en technologische evolutie (bv. op het stuk van de thuiskopie en het openbaar
leenrecht). Kurt Van Damme zetelde in de onderwerkgroep “statuten” op het niveau van het
U itgeverscol lege.

3.1.4. andere werkgroepen — In 2007 speelden Jacques Germonprez (werkgroepen strategie
en leenrecht) en Kurt Van Damme (werkgroepen reprografie, thuiskopie (voorzitter), digitale
onderwijsuitzondering en verdeling naar het buitenland) een actieve rol in de diverse
werkgroepen van Reprobel. Kurt Van Damme was ook lid van de Ministeriële
Adviescommissie Thuiskopie en nam in die hoedanigheid deel aan de - moeizame -

onderhandelingen met industrie, distributie en consumentenorganisaties over de heffingen
op toestellen en dragers die kennelijk voor thuiskopie worden gebruikt.

3.1.5. Uitgeverscollege - Voor de verbruiksjaren 2005 en volgende wordt voorlopig nog
steeds (cf. boekjaar 2006) slechts een voorschot van 70 % ter beschikking gesteld, in
afwachting van de resultaten van de lopende studie over het kopieergedrag in opdracht van
het Uitgeverscollege. De resultaten van deze studie (onderzoeksbureau ASK) zijn
normalerwijze te verwachten tegen medio 2008. Eventuele wijzigingen in de verhouding
tussen de verschillende dragers (boeken, tijdschriften, kranten, bladmuziek) zullen op de
ingehouden 30 % worden toegerekend.

In het Uitgeverscollege lag ook in 2007 het punt van de percentages toegewezen aan
buitenlandse beheersvennootschappen ter tafel. Voor de drager boeken werd (door Ruit en
Copiebel) voorgesteld om het huidige percentage van 20 % te herleiden tot 14 %, ten einde
het door Reprobel gehanteerde percentage beter te laten aansluiten bij dat gehanteerd door
de onderscheiden buitenlandse centrale beheersvennootschappen. Op vraag van de
Controledienst werd aanvullende informatie op dit punt verstrekt. De vermindering van het
bedoelde percentage moet nog de zegen krijgen van de Controledienst, maar dat zal
vermoedelijk geen probleem meer zijn. Zij zou dan gelden voor alle vergoedingen vanaf het
verbruiksjaar 2006.
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Tot slot werd in het najaar van 2007 in de schoot van het Uitgeverscollege een akkoord
bereikt tussen alle beheersvennootschappen over zowel het verdeelbarema als de
verdeelpercentages per drager en per beheersvennootschap met betrekking tot het
leenrecht. Dit akkoord geldt tot en met het verbruiksjaar 2007. De eerste vergoedingen aan
de leden van Ruit - voor het verbruiksjaar 2004 - zijn evenwel pas in 2008 te verwachten.

3.1.6. externe relaties — Eerdere voorstellen om een fusie te realiseren tussen Auvibel en
Reprobel werden, vooral onder impuls van het Uitgeverscollege, afgewezen. Hetzelfde geldt
voor een vergaande verstrengeling van de structuren en/of van de operationele werking van
de beide centrale beheersvennootschappen. Wel liggen plannen op tafel voor een
permanente vertegenwoordiging van de algemene directeurs van Reprobel en Auvibel in de
raad van bestuur van de andere beheersvennootschap, evenals voor een meer
gerationaliseerde inning. Deze punten dienen evenwel nog te worden beslist, vermoedelijk in
2008.

3.2. Op het niveau van de verhouding met Copiebel (ADEB)

De relaties tussen Ruit en Copiebel waren in 2007 zeer goed. Zo namen beide
beheersvennootschappen onder meer gezamenlijk standpunt in over de gefaseerde invoering van de
resultaten van de nieuwe studie over het kopieergedrag (zie hierboven, 3.1.5) en deden ze samen
nieuwe voorstellen tot hervorming van het verdeelsysteem voor de drager tijdschriften (i.e.
invoeging van een nieuw criterium met betrekking tot het type van werk en herziening van de
coëfficiënten betreffende de verkoopprijs).

3.3. Wetgevende ontwikkelingen (binnenland)

Reprografie en thuiskopie - De uitvoeringsbesluiten van de wet van 22 mei 2005 (omzetting richtlijn
22 mei 2001) lieten ook in 2007 op zich wachten, mede in het licht van de federale verkiezingen en
de erg moeilijke regeringsformatie. Het betreft, ter herinnering, de verruiming van de
reprografieregeling met de prints van elektronische letterkundige publicaties, en de verruiming van
de thuiskopieregeling (zeg maar: de elektronische kopie) met de letterkundige en fotografische
werken.

De uitvoeringsbesluiten inzake tarifering vergen, zoals bekend, een voorafgaand advies van een
Ministeriële Adviescommissie, waarin naast de betreffende beheersvennootschappen (Reprobel wat
de reprografie betreft, Auvibel en Reprobel wat de thuiskopie betreft) ook vertegenwoordigers van
de industrie, de distributie en de consumenten aanwezig zijn. Kurt Van Damme zetelde namens
Reprobel als waarnemer in de Adviescommissie Thuiskopie en nam ook deel aan de
onderhandelingen met industrie, distributie en consumenten (zie hierboven, 3.1.4).

De onderhandelingen verliepen en verlopen in beide gevallen echter erg stroef, zodat de Minister
van Economie mogelijk finaal zal moeten beslissen. De publicatie van de Koninklijke Besluiten —

vereist voor de inwerkingtreding van de nieuwe wettelijke regeling — is ook voor 2008 evenwel niet
geheel zeker.

Digitale onderwijsuitzondering (d.i. digitale kopie en gesloten intranettransmissie voor onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek) — Ook op dit punt was het in 2007 wachten op een uitvoeringsregeling
die de vergoeding aan de rechthebbenden regelt. Binnen Reprobel is hierover een werkgroep actief.
Een ontwerptekst van Koninklijk Besluit werd in de schoot van Reprobel reeds voorbereid, maar de
onderhandelingen met de onderwijskoepels, de hogescholen en de universiteiten moeten nog
worden opgestart.
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Openbaar leenrecht — Zie jaarverslag 2006 en hierboven, punt 3.1.5 in fine.

3.4. Buitenlandse ontwikkelingen

De relevante ontwikkelingen op Europees en internationaal niveau (o.a. de problematiek van de
levies, digitalisering en archivering, handhaving, user generated content en transformative use, enz.)
worden opgevolgd, in het bijzonder door de betrokkenheid van Ruit/VUV in de Federation of
European Publishers (FEP, Brussel).

Jacques Germonprez en Kurt van Damme namen in 2007 regelmatig deel aan de onderscheiden
vergaderingen van deze organisatie, evenals aan de door haar georganiseerde consultatierondes.
Kurt Van Damme nam ook op regelmatige basis deel aan het informele juristenoverleg van FEP en
aan diverse telefoonconferenties, om de vinger aan de pols te houden van belangwekkende
ontwikkelingen op het gebied van (Europese en internationale) wetgeving, rechtspraak en doctrine.
Daarnaast worden ook de werkzaamheden van de IFRRO opgevolgd, zij het in mindere mate.

4. Ruit in 2008: aandachtspunten en projecten

In 2008 zullen de volgende projecten en aandachtspunten prioritair worden afgehandeld:

4.1. Het wegwerken van de achterstand in de buitenlandse reprografievergoedingen: zoals gezegd
werd de — aanzienlijke — achterstand in de uitkering van de binnenlandse reprografievergoedingen in
de loop van 2007 volledig weggewerkt voor alle dragers (boeken, tijdschriften en andere). Het
cumulatief bedrag aan uit te keren buitenlandse reprografievergoedingen bedraagt, zoals gezegd, om
en bij de 360.000 EUR bruto. De interne verdeling daarvan onder de Ruit leden is voorzien voor
medio 2008.

4.2. De eerste interne verdeling onder de Ruit leden van de van Reprobel te ontvangen vergoedingen
voor het openbaar leenrecht (verbruiksjaren 2004 en 2005). Het nieuwe verdeelreglement van Ruit
laat toe om de interne verdeling onder de leden spoedig te verrichten.

4.3. De formele en volledige implementatie van het nieuwe verdeelreglement van Ruit aan de hand
van een statutenwijziging en de wijziging en hernieuwing van de overdrachtovereenkomsten met de
leden (na goedkeuring door de Controledienst van de FOD Economie);

4.4. De partiële toepassing van de nieuwe verdeelregels voor het verbruiks jaar 2008, waarin voor het
eerst - zij het binnen de onderscheiden kopieercategorieën - met een beperkt omzetcriterium zal
worden gewerkt, naast het bestaande titelcriterium. Voor het verbruiksjaar 2008 wordt nog voor
twee derden met het bestaande verdeelsysteem gewerkt, voor één derde met de nieuwe
verdeelregels.

4.5. De vergaande automatisering van zowel titelverwerking en —controle, berekening van de
vergoedingen als uitzending van de factureringsverzoeken, door een nieuwe module in Boekenbank
én door een koppeling met Navision. Hiervoor werd voor 2008 een investering voorzien van 100.000
EU R;

4.6. De verdere inbedding van Ruit in het Huis van het Boek, met volle respect voor haar bijzonder
statuut a Is beheersvennootscha p.

Kurt Van Damme
Gedelegeerd bestuurder Ruit cvba
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