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Nieuwe boekhoudkundige verplichtingen van de ven-
nootschappen voor het beheer van auteursrechten en 
naburige rechten 

Toelichtingen van de Controledienst bij de manier waar-
op het koninklijk besluit van 25 april 2014 (B.S. 27 juni 
2014) moet worden toegepast en de manier waarop de 
toepassing van dat besluit zal worden gecontroleerd 
I. lnleiding 

Voorliggende toelichtingen zijn tot stand gekomen naar aanleiding van de reacties waarnaar de 
controledienst heeft gevraagd in zijn brief van 2 oktober 2014.  Een checklist werd doorgestuurd 
waarin werd aangegeven wat, wanneer en hoe zal worden gecontroleerd in het kader van het KB 
van 24 april 2014. 
 
De meeste beheersvennootschappen hebben hun vragen en opmerkingen doorgestuurd. Voor-
liggend document wil op uniforme en transparante wijze de gevraagde antwoorden, ophelderin-
gen en verduidelijkingen verschaffen en ertoe bijdragen dat het koninklijk besluit zo uniform mo-
gelijk wordt toegepast. Waarschijnlijk zullen later andere elementen moeten worden toegevoegd 
in het licht van de ervaring.  
 
II. Inhoudstafel 

De toelichtingen betreffende de volgende punten: 

A. Algemene vragen 
 

1. Implicaties van de controle a posteriori 
2. Scheiding van de rekeningen en identificatie van de vermogens  
3. Investeringen 
4. Fiscale implicaties van de artikelen 3, 8, 12 en 17 van het KB van 25 april 2014 
5. Bijzonderheden in verband met Auvibel en Reprobel  
 
B. Bijzondere vragen 
 
6. Openingsbalans 
7. De begrippen inningsrubriek, onderrubriek van inning en verdelingsrubriek  
8. Moment van de boeking van de rechten  
9. Moment van de boeking van de commissies 
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10. Bestemming van de financiële opbrengsten per rubriek 
11. Boekhoudkundige verwerking van de onverdeelbare rechten  
12. Verduidelijkingen bij rekening 645 
13. Verduidelijkingen over de boekhoudkundige verwerking van de financiële opbrengsten geïnd 
voor de rechthebbenden 
14. Verduidelijkingen bij rekening 743 
15. Boeking van de te verdelen geïnde rechten die voorwerp zijn van betwistingen 
 
16 Begrip niet-voorbehouden rechten  
17. Mogelijkheid van onderrubriek voor gedeeltelijke betalingen  
18. Boeking van de bijdrage aan het organiek fonds en voor culturele en sociale doeleinden  
19. Begrip directe en indirect kosten  
20. Neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België 
21. Berekeningsprincipes van 10% (artikel XI.257 WER), van 15% (artikel XI.252 WER) en van 24 
maanden (artikel XI.252 WER)  
22. Correcties 
23. Vermeldingen betreffende het kasstroomoverzicht  
 
III. Toelichtingen 
 
A. Algemene vragen 

1. Implicaties van de controle a posteriori 

De Controledienst oefent zijn boekhoudkundige controle voornamelijk uit op basis van de afgesloten 
rekeningen.  

De Controledienst moet dus nagaan of de afgesloten rekeningen geen onrechtvaardige overboekin-
gen bevatten tussen het vermogen van de vennootschap en dat van de rechthebbenden, en of die 
afgesloten rekeningen op een getrouwe manier de vereiste informatie bevatten. 

Zo zal een beheersvennootschap conform artikel XI.248, §3 WER en conform het KB van 25 april 2014 
handelen wanneer, bijvoorbeeld, een commissie is vastgelegd op basis van de kosten van de ven-
nootschap in januari van het jaar N+1 en er een regularisatie werd doorgevoerd ten laatste bij de af-
sluiting van de rekeningen van het jaar N, zodat de commissie geboekt op rekening 700 overeenstemt 
met het bedrag vastgelegd in januari van het jaar N+1. Het is overigens ook daarom dat artikel 12 van 
het KB van 25 april 2014 bepaalt dat “de commissie die door de beheervennootschap geïnd wordt ter 
vergoeding van haar dienst van beheer, ten vroegste geboekt wordt op het ogenblik van het verzen-
den van de factuur of de uitnodiging tot betaling voor de exploitatie van het werk of de prestatie van 
de rechthebbende, voor zover de effectieve ontvangst van de factuur of van de uitnodiging tot beta-
ling niet onzeker is”, wat eveneens impliceert dat die boeking ook later kan plaatsvinden. Dat wordt 
ook onderstreept in het Verslag aan de Koning, waarin over artikel 12 het volgende wordt gezegd: 
“Indien door een beheersvennootschap verscheidene vergoedingen worden aangerekend aan de 
rechthebbenden, en bijvoorbeeld ook verdelingscommissies worden aangerekend, dan kunnen deze 
commissies ook op een later tijdstip worden aangerekend (b.v. op het ogenblik van de verdeling).” 

2. Scheiding van de rekeningen en identificatie van de vermogens  

Artikel XI.248, §3, tweede lid WER (het oude artikel 65ter van de Auteurswet, hierna afgekort AW) 
bepaalt dat de sommen die geïnd en beheerd worden voor rekening van de rechtenhouders en die 
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nog niet betaald werden aan de rechthebbenden, voor rekening van de rechthebbenden onder een 
afzonderlijke rubriek gestort worden op een bijzondere rekening bij een kredietinstelling ingeschre-
ven op een van de lijsten bedoeld in de artikelen 13 en 65 van de wet van 22 maart 1993 op het sta-
tuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. Deze kredietinstelling dient daarbij vooraf te verza-
ken aan het principe van eenheid van rekeningen en aan de wettelijke en conventionele compensatie 
tussen de verschillende rekeningen van de beheersvennootschap. 

 

De storting door de beheersvennootschap op een bijzondere rekening zal materieel slechts mogelijk 
zijn wanneer het bedrag dat op die bijzondere rekening moet worden gestort bekend is, dat wil zeg-
gen, op hetzelfde ogenblik als dat van de boeking van de commissie zoals voorzien in artikel 12 van 
het KB van 25 april 2014. Op het ogenblik dat de commissie bekend is, zal de beheersvennootschap 
namelijk in staat zijn om ze te boeken en zal ze bijgevolg eveneens het bedrag kennen dat op de bank-
rekening van de rechthebbenden moet worden gestort. Aan het einde van het boekjaar moet de Con-
troledienst, in het kader van zijn controle a posteriori, kunnen controleren of er geen ongerechtvaar-
digde overboekingen van vermogens zijn, wat inhoudt dat er uiterlijk op dat ogenblik een differentia-
tie zal hebben plaatsgevonden tussen wat behoort tot het vermogen van de vennootschap en wat 
behoort tot het vermogen van de rechthebbenden. 

De memorie van toelichting bij de wet van 10 december 2009 waaruit de bepaling van artikel XI.248 
WER is voortgevloeid, preciseert dat bedoeld worden “de gelden die geïnd en beheerd worden voor 
rekening van de rechthebbenden, maar die nog niet betaald werden aan de rechthebbenden, met an-
dere woorden gelden die niet tot het eigen vermogen van de beheersvennootschap behoren”. 

De lijsten bedoeld in de artikelen 13 en 65 van de wet van 22 maart 1993 zijn gepubliceerd op de site 
van de Nationale Bank. Ze zijn toegankelijk via de volgende link: 

http://www.nbb.be/pub/cp/domains/ki/li.htm?l=nl 

De voorwaarde die wordt gesteld door artikel XI.248 WER met betrekking tot het verzaken door de 
kredietinstelling aan het principe van eenheid van rekeningen en aan de wettelijke en conventionele 
compensatie, strekt ertoe, zoals wordt aangegeven in de memorie van toelichting bij de wet van 10 
december 2009, “te vermijden dat tekorten op de rekeningen van het eigen vermogen van de be-
heersvennootschap, zouden aangezuiverd worden met gelden die niet behoren tot het eigen ver-
mogen van de beheersvennootschap (zoals met name de gelden die geïnd en beheerd werden voor 
rekening van de rechthebbenden).”1 

Bankrekeningen die een onderscheid tussen de vermogens mogelijk maken, zullen de scheiding van 
de vermogens, opgelegd door artikel XI.248 WER (oud artikel 65ter AW), effectief garanderen. Het is 
wel belangrijk te preciseren dat het banksaldo niet noodzakelijk exact moet overeenstemmen met 
het boekhoudkundige saldo van de rekeningen van schulden op rechten die voortvloeien uit de activi-
teit van het beheer van rechten. Daar zijn meerdere redenen voor: het vermogen van de rechtheb-
benden kan namelijk bepaalde vorderingen ten aanzien van verschillende debiteuren bevatten; er 
kunnen rechten in afwachting van inning zijn die toch al werden geboekt onder de overeenstemmen-

1 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige 
rechten wat het statuut van en de controle op de vennootschappen voor het beheer van de rechten be-
treft, Gedr.St., Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2008-2009, Doc. 52 2051/001, p. 36. 
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de post van schulden; de commissie werd nog niet geheven; … Bovendien is het soms onmogelijk om 
op het moment van de inning de totale commissie te bepalen die zal worden geheven op de geïnde 
bedragen. Die omstandigheden impliceren regularisatieboekingen in de loop van het boekjaar of ten 
laatste bij de afsluiting van het boekjaar. Ze impliceren ook dat het saldo van de kasmiddelen of het 
banksaldo op 31 december van het boekjaar niet noodzakelijk overeenstemt met het boekhoudkun-
dig saldo van het vermogen van de rechthebbenden. 

Anderzijds zal, zoals aangegeven onder punt 1, handelen conform artikel XI.248, §3 WER en het KB 
van 25 april 2014, de beheersvennootschap waarvan de rekeningen geen ongerechtvaardigde over-
boekingen bevatten tussen het vermogen van de vennootschap en dat van de rechthebbenden op 
het moment van de afsluiting van het boekjaar. 

3. Investeringen 

Om hun werking te verzekeren, moeten de beheersvennootschappen investeringen doen, met name 
op het vlak van informatica en onroerend goed. Per definitie houdt een investering een onmiddellijk 
uitgave in met het oog op een opbrengst die groter is dan de uitgave, gespreid over meerdere jaren. 

De scheiding van de vermogens (art.XI.248, §3 WER) verzet zich ertegen dat investeringen worden 
gedragen door het vermogen van de rechthebbenden om vervolgens te eindigen in het vermogen van 
de beheersvennootschap. 

De beheersvennootschap zal dus haar eigen vermogen moeten aanwenden om de investeringen te 
financieren met behulp van de commissies of van andere componenten van het eigen vermogen. 

 Indien dat vermogen niet volstaat, zal de beheersvennootschap haar toevlucht moeten nemen tot 
leningen die over meerdere jaren afgelost zullen worden. 

Het billijke en niet-discriminatoire beheer (art.XI.248, §1 WER) heeft ook een impact op het vlak van 
investeringen. Zelfs wanneer de investering wordt gefinancierd met het eigen vermogen van de ven-
nootschap kan ze voor de rechthebbenden positieve (snellere verdelingen of verdelingen van een 
hoger bedrag) of negatieve gevolgen (verhoging van de commissie voor het financieren van de inves-
tering) hebben. Een billijk en niet-discriminatoir beheer impliceert dat die positieve en negatieve ge-
volgen op billijke en niet-discriminatoire wijze worden verdeeld. Dat zal niet het geval zijn wanneer 
een investering wordt gedaan in het jaar N om hogere verdelingen mogelijk te maken in de loop van 
de jaren N+1 tot N+5 en die integraal wordt gefinancierd met de commissie betaald door de begun-
stigden van de verdeling van het jaar N. Laatstgenoemden zullen enkel de negatieve effecten gevoeld 
hebben, terwijl de ontvangers van de vijf volgende verdelingen alleen maar van de positieve effecten 
genoten zullen hebben. 

4. Fiscale implicaties van de artikelen 3, 8, 12 en 17 van het KB van 25 april 2014 

Meerdere beheersvennootschappen hebben de Controledienst vragen gesteld over de fiscale implica-
ties van het KB van 25 april 2014. 

Het zal aan de beheersvennootschappen zijn om de fiscale kwesties te regelen met de fiscale admi-
nistratie. 

De Controledienst, en meer algemeen de FOD Economie, is er om de draagwijdte van de reglemente-
ring en de controle waarmee hij is belast toe te lichten. 
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De vragen van de beheersvennootschappen gingen over de mogelijke implicaties van de door het KB 
van 25 april 2014 ingevoerde wijzigingen op de fiscaliteit, ten gevolge van het feit dat de interesten 
gegenereerd door de schuld aan de rechthebbenden deel uitmaken van het vermogen van de recht-
hebbenden (art. 3, §1, 3°, art. 16, 5° onder A, art. 17, 2°, laatste streepje en art. 17, 4°, VI onder d) van 
het KB van 25 april 2014) en ten gevolge van het feit dat de commissie van de beheersvennootschap-
pen duidelijker zichtbaar wordt vermeld ten opzichte van de auteursrechten en de naburige rechten 
dan voorheen het geval. 

Die mogelijke implicaties betreffen het btw-tarief dat van toepassing is op de facturen en uitnodigin-
gen tot betaling verstuurd door de beheersvennootschappen, het btw-tarief dat van toepassing is op 
de door de beheersvennootschappen verdeelde rechten aan de rechthebbenden, de aftrekking van 
de roerende voorheffing op beleggingen en de bedrijfsvoorheffing op de verdelingen in het kader van 
de wet van 16 juli 20082 . 

Met betrekking tot de verschillende aspecten die door de beheersvennootschappen werden aange-
haald, dient op het volgende te worden gewezen: 

a. Wat betreft het btw-tarief dat van toepassing is op de facturen van de beheersvennoot-
schappen, dient te worden onderstreept dat artikel 21 van het KB van 25 april 2014 de be-
heersvennootschap niet oplegt om op de factuur kenbaar te maken welk deel het auteurs-
recht betreft en welk deel de commissie. Dit artikel heeft dus niet als uitwerking dat er twee 
componenten (auteursrecht/commissie) kunnen worden geïdentificeerd, die desgevallend 
aan twee verschillende btw-tarieven zouden kunnen worden onderworpen (6% voor het au-
teursrecht3  en 21% voor de commissie). De verplichting die voortvloeit uit artikel 8, 4° van 
het KB van 25 april 2014 om de commissie op de geïnde rechten onder rekeningnummer 700 
te boeken, heeft ook niet als gevolg dat het aandeel van de commissie bekend is vanaf het 
versturen van de factuur en dus dat de heffing van een specifiek tarief materieel mogelijk zou 
zijn op basis van artikel 8, 4° van het KB van 25 april 2014. Integendeel, artikel 12 van het ko-
ninklijk besluit van 25 april 2014 stelt het volgende: “De commissie die door de beheerven-
nootschap geïnd wordt ter vergoeding van haar dienst van beheer, wordt ten vroegste ge-
boekt op het ogenblik van het verzenden van de factuur of de uitnodiging tot betaling voor de 
exploitatie van het werk of de prestatie van de rechthebbende, voor zover de effectieve ont-
vangst van de factuur of van de uitnodiging tot betaling niet onzeker is”, wat impliceert dat 
de boeking ervan ook later kan plaatsvinden. De invoering van rekening 700 verandert de si-
tuatie van inning dus niet.  

 Er is enkel een boekhoudkundige aanpassing waardoor de commissies nu duidelijk op de re-
 sultatenrekening dienen te worden vermeld (rekening 700).  

 Een latere boeking in de loop van het boekjaar is dus aanvaardbaar, in het bijzonder wanneer 
 de nodige gegevens voor het vaststellen van het bedrag van de commissie nog niet beschik-
 baar zijn.  

2 Wet van 16 juli 2008 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling 
van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten, B.S. 30 juli 2008. 
3 Zie KB nr. 20 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde (B.S. 8 mei 
2013) en meer bepaald punt XXIX “Auteursrechten; uitvoeren van concerten en voorstellingen” van tabel 
B (Diensten aan 6%) van de bijlage van het KB; 
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=fed871d4-91c3-4a92-8342-
c07a5440ee73&disableHighlightning=true&documentLanguage=nl#findHighlighted 
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In een dergelijke situatie zal het gefactureerde bedrag geboekt worden op een schuldenreke-
ning (schuld aan de rechthebbenden) op het ogenblik van het verzenden van de factuur, en 
het deel van dat bedrag dat de commissie betreft, zal vervolgens overgeboekt worden op re-
kening 700, die een rekening is van opbrengsten van de beheersvennootschap. Die overboe-
king zal gebeuren zodra de nodige gegevens om het bedrag ervan te kennen beschikbaar zijn, 
ten laatste op het moment van de afsluiting van de rekeningen. Voor zover de Controledienst 
een controle a posteriori uitvoert, zal het doel van de controle voornamelijk zijn erop toe te 
zien dat de afgesloten rekeningen een getrouw beeld geven van de commissies. 

b. De heffing van btw op de door de beheersvennootschappen betaalde bedragen aan de 
rechthebbenden wordt met name geregeld door de omzendbrief 71/166. Tijdens de verga-
dering van 20 maart 2012 heeft de FOD Financiën de Controledienst uitgelegd dat de toepas-
sing van de omzendbrief 71/166 niet voortvloeit uit de aard van de gefactureerde prestaties 
(auteursrecht voor een deel, commissie voor een ander deel), maar uit een juridische fictie 
die beantwoordt aan een doel van administratieve vereenvoudiging. Het is namelijk eenvou-
diger om te werken met één beheersvennootschap dan met de veelheid van haar leden. Per 
brief van 16 april 2012 heeft de Controledienst om een schriftelijke bevestiging gevraagd, die 
werd toegestuurd in de vorm van de brief van 4 juli 2012 van Directie 1/8 van de Centrale 
diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de FOD Financiën. Volgens die 
brief kunnen artikel 65ter van de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 
en het desbetreffende ontwerp van koninklijk besluit op zich het btw-regime dat staat be-
schreven in de omzendbrief nr. 166 van 25 november 1971 niet op losse schroeven zetten. 
Deze brieven zijn als bijlage bij voorliggend document gevoegd. 

5. Bijzonderheden in verband met Auvibel en Reprobel  

De uitwerking van de matrices van de overkoepelende organisaties REPROBEL en AUVIBEL brengt een 
aantal bijzonderheden met zich mee. 

Deze organisaties beheren een beperkt aantal exploitatiewijzen, namelijk exploitatiewijze N (Repro-
grafie) en P (Leenrecht) voor REPROBEL en exploitatiewijze Q (Thuiskopie) en P (Leenrecht) voor 
AUVIBEL. Deze organisaties beheren ook een beperkt aantal categorieën van werken, namelijk voor 
REPROBEL in het kader van reprografie de categorieën 3 (literaire werken) en 6 (grafische en beel-
dende werken), en in het kader van openbare uitlening de categorieën 3 (literaire werken), 4 (geluid), 
5 (audiovisueel) en 6 (grafische en beeldende werken), voor AUVIBEL de categorieën 3 (literaire wer-
ken), 4 (geluid), 5 (audiovisueel) en 6 (grafische en beeldende werken) en in het kader van openbare 
uitlening de categorieën 4 (geluid), 5 (audiovisueel) en 6 (grafische en beeldende werken).  

Anderzijds berusten de inningen van REPROBEL en AUVIBEL enkel op de exploitatiewijze, zonder een 
onderscheid te maken tussen de categorieën van werken waarop ze betrekking hebben. Het Verslag 
aan de Koning van het KB van 25 april 2014 handelt over de gevallen (blz. 48240) waarin een bepaal-
de inning of factuur verschillende inningsrubrieken betreft, en stelt verschillende oplossingen voor 
[keuze van de meest gepaste rubriek, opsplitsing tussen verschillende rubrieken, onderbrengen in de 
categorie van werken 1 (andere)], waaruit de beheersvennootschappen de oplossing kunnen kiezen 
die het beste toelaat een getrouw beeld te geven. Die keuzes zullen in toelichtingen moeten worden 
verduidelijkt. Het Verslag aan de Koning behandelt vervolgens specifiek het voorbeeld van de privé-
kopie, waar wordt opgemerkt dat “de opsplitsing tussen de verschillende types werken wordt ge-
maakt door een beslissing van de algemene vergadering, na de inning.” Het Verslag aan de Koning 
geeft vervolgens aan dat “in dit geval er bijvoorbeeld aan gedacht zou kunnen worden om het geïnde 
bedrag in verschillende, samengevoegde inningsrubrieken te plaatsen”, maar eist wel “een verduide-
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lijking in een toelichting”, en onderstreept eveneens dat er “uiteraard een duidelijke opsplitsing zal 
moeten worden gemaakt bij de verdelingsrubrieken.” Hoewel het Verslag aan de Koning reprografie 
niet vermeldt, is er geen reden dat het idee van de samengevoegde matrix niet op die inningswijze 
zou kunnen worden toegepast. 

De Controledienst suggereert dus aan REPROBEL en AUVIBEL om al hun inningen onder te brengen in 
de drie samengevoegde rubrieken N (Reprografie) en P (Leenrecht) en Q (Thuiskopie), en die rubrie-
ken te splitsen ofwel zodra de verdeling tussen de categorieën van werken (3 tot 6) bekend is, ofwel 
onmiddellijk in functie van een verdeelsleutel op basis van objectieve en pertinente gegevens. De ver-
schillende gegevens die per inningsrubriek moeten worden verstrekt (commissies, lasten, financiële 
opbrengsten, enz.), kunnen bijvoorbeeld volgens een proportionele verdeling worden opgesplitst. Er 
dient te worden opgemerkt dat de verdeling tussen de categorieën van werken nog niet de verdeling 
is zoals gedefinieerd in de memorie van toelichting bij de wet van 10 december 20094 , waarvan spra-
ke zal zijn op het moment dat er beslist wordt een bepaald bedrag aan een bepaalde beheersven-
nootschap toe te wijzen. 

In het kader van de publicatie van zijn jaarverslag zal de Controledienst de matrices van alle vennoot-
schappen moeten samenvoegen. Voor het geval dat hij op dat ogenblik niet beschikt over de opsplit-
sing tussen de categorieën van werken, verzoekt de Controledienst AUVIBEL en REPROBEL om een 
verdeelsleutel te bezorgen op basis van de objectieve en pertinente gegevens waarover de vennoot-
schappen beschikken.  

De Controledienst zou er natuurlijk geen bezwaar tegen hebben als REPROBEL en AUVIBEL naarge-
lang van hun eigen noden de rubrieken van het model gevoegd in bijlage bij het KB van 25 april 2014 
zouden willen onderverdelen in functie van de colleges en zelfs in functie van de beheersvennoot-
schappen waaraan de bedragen uiteindelijk worden toegekend. Dergelijke onderverdelingen zijn ech-
ter niet vereist in het kader van de matrix, die enkel vasthoudt aan de exploitatiewijzen en de catego-
rieën van werken en van prestaties. 

Een beheersvennootschap heeft gevraagd of ze zich mocht baseren op de verdelingsrubrieken van 
REPROBEL en AUVIBEL als inningsrubrieken. Het antwoord op die vraag wordt gegeven in artikel 1 van 
het KB van 25 april 2014, dat stelt dat een verdelingsrubriek “alle sommen … binnen éénzelfde in-
ningsrubriek” omvat, en dat ook aangeeft dat de rubrieken worden opgemaakt “overeenkomstig het 
model gevoegd in bijlage bij dit besluit”. AUVIBEL en REPROBEL zullen dus hun verdelingen moeten 
onderbrengen in de rubrieken van de matrix, namelijk de rubrieken N (Reprografie) 3 (literaire wer-
ken) en 6 (grafische en beeldende werken), P (Leenrecht) 3 (literaire werken), 4 (geluid), 5 (audiovisu-
eel), 6 (grafische en beeldende werken) en Q (Thuiskopie) 3 (literaire werken), 4 (geluid), 5 (audiovi-
sueel), 6 (grafische en beeldende werken).  

Een beheersvennootschap heeft de vraag gesteld of ze de commissie mocht boeken op basis van de 
door AUVIBEL en REPROBEL verstuurde ramingen. De Controledienst meent dat het algemene opzet 
van de tekst van artikel 12 van het KB van 25 april 2014 impliceert dat het gaat om het verzenden van 
de factuur door de vennootschap die de commissie boekt. De commissie van een vennootschap die 
lid is van AUVIBEL of REPROBEL zal dus pas als commissie (rekening 700) mogen worden geboekt van-

4 Het Verslag aan de Koning bij het KB van 25 april 2014 geeft deze definitie, die is opgenomen in de me-
morie van toelichting in de toelichting betreffende artikel 65quater van de wet op het auteursrecht (Gedr. 
St., Kamer, 2008-2009, Doc. 2051/01, p.42), integraal weer (B.S. 27 juni 2014, blz. 48247). 

 

                                                 



 

af het verzenden van de factuur of de uitnodiging tot betaling door die vennootschap aan AUVIBEL of 
REPROBEL. 

 

 

B. Bijzondere vragen 

6. Openingsbalans 

Artikel 24 van het KB van 25 april 2014 bepaalt dat een openingsbalans wordt verstuurd naar de Con-
troledienst de eerste dag van de derde maand volgend op het begin van het eerste boekjaar waarop 
de bepalingen van dat besluit van toepassing zijn. Meerdere beheersvennootschappen hebben te 
kennen gegeven dat het op basis van hun werkingsregels en in sommige gevallen zelfs op basis van de 
reglementering niet mogelijk is om te beschikken over de nodige gegevens voor het opstellen van de 
openingsbalans tegen die datum en dat ze bijgevolg niet in staat zijn een dergelijke openingsbalans op 
te stellen tegen de gewenste datum of dat op zijn minst, indien ze in staat zouden zijn om dat te doen, 
de cijfers in die balans niet correct, noch goedgekeurd (revisoren en AV), noch nuttig zouden zijn. 

De Controledienst heeft erop gewezen dat het voor alle beheersvennootschappen verplicht is om een 
openingsbalans neer te leggen en dat hij geenszins gemachtigd is om de beheersvennootschappen 
vrij te stellen van de naleving van die verplichting. De Controledienst heeft daarentegen aangegeven 
dat het geen enkele zin heeft om te werken op basis van incorrecte cijfers, die niet werden onder-
zocht door de revisoren en die niet werden goedgekeurd door de bevoegde instanties. De Controle-
dienst heeft ook laten weten absoluut niet de intentie te hebben om procedures bij tekortkoming op 
te starten tegen beheersvennootschappen die om een bijkomende termijn hebben gevraagd op basis 
van overtuigende argumenten. Over het algemeen was de argumentatie dat de cijfers pas definitief 
zijn na de algemene vergaderingen. Die argumentatie impliceert ook dat de openingsbalans snel na 
die vergaderingen zal moeten worden doorgestuurd. 

7. De begrippen inningsrubriek, onderrubriek van inning en verdelingsrubriek  

Artikel 1 van het KB van 25 april 2014 definieert de voornoemde begrippen. De inningsrubriek wordt 
gedefinieerd als “alle bedragen afkomstig van een welbepaalde exploitatiewijze van een welbepaalde 
categorie van werken of prestaties, […], overeenkomstig het model gevoegd in bijlage bij dit besluit”. 
De verschillende vakjes van de matrix die bij het KB van 25 april 2014 is gevoegd, geven alle exploita-
tiewijzen en categorieën van werken of prestaties weer. De beheersvennootschappen moeten dus al 
hun inningen in een of ander van die vakjes onderbrengen. In geval van twijfel wordt verwezen naar 
de toelichting in het Verslag aan de Koning (BS 27 juni 2014, blz. 48240 §8 en 9), dat wil zeggen dat er 
“bij de opsplitsing per inningsrubriek, onderrubriek van inning en verdelingsrubriek, zo getrouw en 
nauwkeurig mogelijk te werk moet worden gegaan bij de aard van de betrokken inning”, en dat er 
nadere verduidelijkingen moeten worden gegeven bij eventuele benaderingen. In geval van twijfel 
over de aard van een inning, is het ook nuttig dat de beheersvennootschappen overleggen met de 
Controledienst, die erop zal toezien dat ze dezelfde inningen op dezelfde manier indelen. Zo heeft een 
beheersvennootschap de Controledienst gecontacteerd betreffende de indeling van de VOD voor een 
film in de exploitatiewijze “E. Verhuring”. Hoewel ook andere indelingen verdedigbaar zijn, heeft de 
Controledienst geen enkel probleem met een dergelijke indeling, voor zover de andere beheersven-
nootschappen op dezelfde manier indelen. De Controledienst is namelijk van plan om de matrices van 
alle beheersvennootschappen samen te voegen met het oog op publicatie ervan in zijn jaarverslag, in 
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de plaats van de inningen per exploitatiewijze weer te geven zoals dat het geval is in de jaarverslagen 
2011, 2012 en 2013 van de Controledienst, en zoals dat ook nog het geval zal zijn in het jaarverslag 
2014. Bijgevolg zullen de beheersvennootschappen de inningen niet meer per exploitatiewijze moe-
ten aangeven vanaf de aangifte betreffende het boekjaar 2015. 

Artikel 1 van het KB van 25 april 2014 bepaalt ook dat de inningsrubrieken worden “uitgesplitst naar-
gelang de geografische oorsprong”. Concreet wil de Controledienst dat die opsplitsing de vorm aan-
neemt van drie matrices (België, EU, rest van de wereld). Dat betekent een verlichting ten opzichte 
van het huidige systeem, waarbij de Controledienst om een uitsplitsing per land vraagt. 

Het begrip onderrubriek van inning zoals gedefinieerd in artikel 1 van het KB van 25 april 2014 impli-
ceert eveneens een opsplitsing per tarief. Er zullen dus evenveel onderrubrieken van inning zijn als 
tarieven. 

Het begrip verdelingsrubriek betreft “alle sommen die binnen éénzelfde inningsrubriek hetzelfde jaar 
werden verdeeld”. Het gebruik van de woorden “binnen éénzelfde inningsrubriek”, en niet “binnen 
éénzelfde onderrubriek van inning” heeft als gevolg dat we in de verdelingsrubriek alle sommen zullen 
vinden die in de loop van een jaar werden verdeeld, ongeacht of ze werden geïnd gedurende het jaar 
van de verdeling of in de loop van de voorafgaande jaren. 

Het WER en het KB van 25 april 2014 leggen ook de opsplitsing van bepaalde gegevens per rubriek op. 
Zo schrijft artikel XI.249, §3, 1° b) WER (oud artikel 65quater, § 3, 1°, b AW) voor dat in het jaarverslag 
de directe en indirecte kosten per inningsrubriek worden opgenomen. Deze verplichting wordt gepre-
ciseerd in de tabel die is opgenomen in artikel 23 van het KB van 25 april 2014. Artikel 7 van het KB 
van 25 april 2014 verplicht een analytische boekhouding die het mogelijk maakt de directe en indirec-
te kosten per inningsrubriek te onderscheiden. Artikel 17 van het KB van 25 april 2014 bepaalt dat de 
bijlage van de jaarrekeningen een uitsplitsing van bepaalde elementen per inningsrubriek en onder-
rubriek van inning moet bevatten. Voor de inlichtingen betreffende de sociale balans bepaalt artikel 
17, 2° van het KB van 25 april 2014 dat de bijlage per inningsrubriek en onderrubriek van inning de 
volgende elementen moet bevatten: schulden op rechten in afwachting van inning, te verdelen geïn-
de rechten met aanduiding van het bedrag van de voorbehouden rechten, te verdelen geïnde rechten 
die het voorwerp zijn van betwistingen, verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling, niet-
verdeelbare geïnde rechten met aanduiding van het bedrag dat het voorwerp uitmaakt van betwis-
tingen, financiële opbrengsten voortvloeiend uit het beheer van de rechten, financiële lasten die 
voortvloeien uit het beheer van de rechten. Voor de inlichtingen betreffende het kasstroomoverzicht 
legt artikel 17, 4° b) tot f) van het KB van 25 april 2014 eveneens een aantal uitsplitsingen per innings-
rubriek en per inningsjaar op, namelijk de geïnde netto-rechten (d.w.z. vrij van btw), de vergoeding 
van de vennootschap (d.w.z. de commissies), de financiële opbrengsten die voortvloeien uit de beleg-
ging van rechten, de uitbetaalde rechten (vrij van btw en roerende voorheffing op de inkomsten van 
de auteursrechten) en de sommen betaald aan de rechthebbenden met de door de rechten gegene-
reerde financiële opbrengsten (vrij van btw en van de roerende voorheffing op de financiële opbreng-
sten). 

8. Moment van de boeking van de rechten  

Volgens artikel 19, 1°, onder A van het KB van 25 april 2014 mogen de rechten pas als schulden wor-
den geboekt vanaf het ogenblik dat de factuur of de uitnodiging tot betaling verzonden is naar de ge-
bruikers van de rechten of naar de overkoepelende vennootschap.  

 



 

Deze boeking mag dus niet gebeuren louter op basis van een raming van de rechten die zullen moe-
ten worden gefactureerd in de loop van het volgende boekjaar, die ter informatie wordt verstuurd, 
door de overkoepelende vennootschap. 

Rechten gefactureerd in december van het jaar N en betaald in januari van het jaar N+1 zullen daar-
entegen in de rekeningen inningen zijn van het jaar N, ook al verschijnen ze in de tabel van kas-
stroomoverzicht van het jaar N+1. 

9. Moment van de boeking van de commissies  

Artikel 12 van het KB van 25 april 2014 stelt dat “de commissie die door de beheervennootschap geïnd 
wordt ter vergoeding van haar dienst van beheer, ten vroegste wordt geboekt op het ogenblik van het 
verzenden van de factuur of de uitnodiging tot betaling voor de exploitatie van het werk of de presta-
tie van de rechthebbende, voor zover de effectieve ontvangst van de factuur of van de uitnodiging tot 
betaling niet onzeker is.” Deze boeking in rekening 700 heeft als gevolg dat het bedrag van de com-
missie deel uitmaakt van het vermogen van de beheersvennootschap. 

Indien het bedrag van de commissie wordt geboekt op het ogenblik van het verzenden van de fac-
tuur, gaat het rechtstreeks over van het vermogen van de gebruiker naar het vermogen van de be-
heersvennootschap. Door het gebruik van de woorden “ten vroegste” zet artikel 12 van het KB van 25 
april 2014 ook de deur open voor een latere boeking. Een boeking na het verzenden van de factuur 
zal worden gerechtvaardigd door het praktisch ontbreken van een alternatief wanneer het bedrag 
van de commissie nog niet is bepaald op het ogenblik van het verzenden van de factuur. Ten laatste 
bij de afsluiting van de rekeningen zal dan een regularisatie moeten plaatsvinden om te garanderen 
dat de scheiding van vermogens wordt gerespecteerd (art.XI.248, § 3 WER). 

Er dient aan herinnerd te worden dat in het Verslag aan de Koning over artikel 12 het volgende wordt 
gezegd: “Indien door een beheersvennootschap verscheidene vergoedingen worden aangerekend aan 
de rechthebbenden, en bijvoorbeeld ook verdelingscommissies worden aangerekend, dan kunnen deze 
commissies ook op een later tijdstip worden aangerekend (b.v. op het ogenblik van de verdeling).” 

10. Bestemming van de financiële opbrengsten per rubriek  

Het principe van scheiding van de vermogens (art.XI.248, §3 WER) heeft met name als gevolg dat de 
financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van de rechten eveneens deel uitmaken van 
het vermogen van de rechthebbenden, zoals wordt aangegeven door artikel 3, §1, 3° van het KB van 
25 april 2014. Volgens die bepaling maken de interesten gegenereerd door de financiële opbrengsten 
deel uit van het vermogen van de rechthebbenden. Dat heeft echter niet als gevolg dat de individuele 
rechthebbenden die begunstigde zijn van de verdeling bekend zijn voor de verdeling van de interes-
ten wordt uitgevoerd. 

Bepaalde boekhoudkundige implicaties daarvan worden ook behandeld in art. 17, 2°, laatste streepje 
en 4°, VI, onder d) van het KB van 25 april 2014. Artikel 16, 5° van hetzelfde besluit bepaalt eveneens 
dat de resultatenrekening wordt aangevuld met een rubriek A en een rubriek B met de financiële op-
brengsten en de financiële lasten die voortvloeien uit de belegging van de schuld aan de rechtheb-
benden, die – in het geval van de opbrengsten – worden toegevoegd aan of – in het geval van de las-
ten – worden afgetrokken van de te verdelen sommen. In het Verslag aan de Koning wordt bij de be-
spreking van artikel 16 van hetzelfde KB aangegeven dat om “de boekhoudkundige, administratieve 
en financiële verwerking van de interesten enerzijds voldoende transparant te houden, en anderzijds 
ook beheersbaar te houden, de interesten per inningsjaar geglobaliseerd kunnen worden tot op het 
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niveau van een inningsrubriek zoals gedefinieerd in artikel 1”. Bovendien wordt er verduidelijkt dat 
“concreet deze globalisatie van de interesten zal betekenen dat op het einde van het boekjaar de be-
heersvennootschap de in de loop van het boekjaar gegenereerde interesten in functie van de respec-
tievelijke belangrijkheid van de betrokken inningsrubriek, kan toevoegen aan de inningsrubriek”. 
Daarna wordt er een voorbeeld gegeven waarbij de reproductie van werken van grafische en beel-
dende kunst (rubriek A 6 in de matrix gevoegd bij het KB van 25 april 2014) 5% vertegenwoordigt van 
de inningen van de beheersvennootschap, wat rechtvaardigt dat 5% van de interesten ook aan die 
rubriek wordt toegevoegd. De globalisatie is slechts facultatief; niets belet een beheersvennootschap 
om een meer gedetailleerd systeem op te zetten, met dien verstande dat een billijk en niet-
discriminatoir beheer (artikel XI.248, §1 WER) inhoudt dat het meer gedetailleerde systeem van toe-
passing is voor alle begunstigden van de verdeling. 

11. Boekhoudkundige verwerking van de onverdeelbare rechten  

Het Verslag aan de Koning beschrijft gedetailleerd wat moet worden verstaan onder rechten waarvan 
met zekerheid blijkt dat ze niet kunnen worden verdeeld. Het is niet de bedoeling van de Controle-
dienst om op die toelichtingen terug te komen, maar wel om de beheersvennootschappen ernaar te 
verwijzen5 . 

Wat de boekhoudkundige verwerking ervan betreft, moet eerst en vooral worden verwezen naar ar-
tikel 8, 1° van het KB van 25 april 2014. Met dat artikel wordt de volgende voetnoot toegevoegd aan 
de rekeningen 17 en 29 en aan de hoofding 4 van de minimumindeling van algemeen rekeningenstel-
sel: “ […] Wat betreft de schulden op rechten die betrekking hebben op de activiteiten uitgevoerd als 
beheersvennootschap, moet een onderscheid worden gemaakt tussen de schulden op rechten in af-
wachting van inning, de te verdelen geïnde rechten (met onderscheid van de voorbehouden rechten, 
de niet-voorbehouden rechten en de rechten die het voorwerp uitmaken van betwistingen), de ver-
deelde geïnde rechten (ook als ze zijn niet opgenomen in de Nederlandse tekst van het KB), de ver-
deelde geïnde rechten in afwachting van betaling (met onderscheid van de rechten die wel en niet het 
voorwerp uitmaken van betwistingen), de niet-verdeelbare geïnde rechten (niet-toewijsbare rechten 
art. 69 AW) en de financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van de geïnde rechten.” Het 
betreft dus een schuld die apart zal moeten worden weergegeven om de rechten te traceren die val-
len onder artikel XI.264 WER. Het rekeningenstelsel van de beheersvennootschap moet dus de be-
dragen van de niet-verdeelbare geïnde rechten (niet-toewijsbare rechten art. 69 AW) vermelden. In 
dit stadium worden niet bedoeld de niet-verdeelbare rechten die het voorwerp hebben uitgemaakt 
van een verdeling conform dat artikel 69 AW – artikel XI.264 WER. Wij vestigen dus uw aandacht op 
het feit dat de uitsplitsing van de schulden met betrekking tot rechten voortvloeiend uit de activiteit 
van het beheer van de rechten, voorzien in het rekeningenstelsel (art. 8, 1° van het KB van 25 april 
2014), niet dezelfde is als de uitsplitsing van de schuldenpost (IXbis. Schulden met betrekking tot rech-
ten voortvloeiend uit de activiteit van het beheer van de rechten) in de balans (art. 15, 2° van het KB 
van 25 april 2014) 6. In artikel 17 van het KB van 25 april 2014 wordt eveneens een andere formu-

5 Belgisch Staatsblad van 27 juni 2014, p.48248-48251. 
6 “In de passiva wordt tussen de rubriek IX en de rubriek X een rubriek IXbis ingevoegd, luidend als 
volgt : 
"IXbis. Schulden met betrekking tot rechten voortvloeiend uit de activiteit van het beheer van de rech-
ten 
A. Schulden met betrekking tot rechten in afwachting van inning 
B. Te verdelen geïnde rechten 

 

                                                 



 

lering gebruikt. Gezien die verschillende formuleringen en de eisen van het KB van 25 april 2014 be-
veelt de Controledienst de volgende werkwijze aan. Vóór de rechten geboekt kunnen worden als 
‘Niet-verdeelbare geïnde rechten (niet-toewijsbare rechten – art. 69 AW) die toegewezen werden aan 
rechthebbenden van dezelfde categorie’ (d.w.z. in C.3. van de post Schulden in de passiva van de ba-
lans), boeken de beheersvennootschappen de betrokken bedragen in de passende rubrieken, name-
lijk: 

-‘Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling’ wanneer de rechten werden toegewezen aan 
een rechthebbende, maar die rechthebbende niet kan worden opgespoord of de betaling niet ten 
gunste van hem kan worden uitgevoerd. De beheersvennootschap is ook vrij om daartoe een speci-
fieke rubriek te creëren (vb. ‘Terugkering van betaling’). 

-‘Verdeelde geïnde rechten die voorwerp zijn van betwistingen’ wanneer er een geschil is betreffende 
vb. de toewijzing of de betaling van de rechten. 

-‘Voorbehouden te verdelen geïnde rechten’ wanneer het gaat om geïnde rechten in de gevallen van 
wettelijke licenties of verplicht collectief beheer. De Controledienst raadt aan dat de beheersvennoot-
schap subrekeningen creëert om de aldus aangelegde reserves chronologisch te kunnen traceren. 

Pas na verloop van een bepaalde termijn (termijn in sommige gevallen bepaald door de vennoot-
schap, in de andere gevallen toepassing van een verjaringstermijn) die de vennootschap zal hebben 
benut om die rechten toe te wijzen, zullen ze, wanneer dat niet is gelukt7, worden beschouwd als 
rechten waarvan met zekerheid blijkt dat ze niet kunnen worden toegewezen. Die zullen dan worden 
verdeeld volgens de voorschriften van artikel XI.264 WER, namelijk voor de in België  gevestigde be-
heersvennootschappen8 volgens de bij tweederde meerderheid van de algemene vergadering goed-
gekeurde verdelingsmodaliteiten van deze rechten onder de rechthebbenden van de betrokken cate-
gorie. 

Uiteraard moet de verdeling van die rechten volgens het principe van zorgvuldig en van billijk en niet-
discriminatoir beheer binnen redelijke termijnen worden uitgevoerd. 

1. niet-voorbehouden te verdelen geïnde rechten 
2. voorbehouden te verdelen geïnde rechten 
3. Te verdelen geïnde rechten die voorwerp zijn van betwistingen 
C. Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling 
1. Verdeelde geïnde rechten die niet het voorwerp zijn van betwistingen 
2. Verdeelde geïnde rechten die voorwerp zijn van betwistingen 
3. Niet verdeelbare geïnde rechten (niet toewijsbare rechten - art. 69 AW) die toegewezen werden aan 
rechthebbenden van dezelfde categorie 
D. financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van de geïnde rechten". 

Deze rubriek is samengesteld uit een onderrubriek "Schulden op meer dan een jaar" en een onderru-
briek "Schulden op ten hoogste een jaar".” 
7 Bedoelde gevallen: de rechthebbende heeft niet van zich laten horen, de vennootschap heeft de erfge-
namen of de rechthebbenden niet kunnen opsporen,  de vennootschap is er niet in geslaagd de nieuwe 
bankgegevens van de rechthebbende te vinden ondanks verzoeken in die zin, … 
8 In het geval van de bijkantoren betreft het een beslissing van het bevoegde orgaan. 
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Een boeking kan dus pas op het ogenblik van die beslissing worden overgedragen naar rubriek C.3. 
van de post ‘IXbis. Schulden met betrekking tot rechten voortvloeiend uit de activiteit van het beheer 
van de rechten’. Het is dan ook belangrijk dat een dergelijke rubriek eveneens wordt gecreëerd op het 
niveau van het rekeningenstelsel, wegens het feit dat artikel 8 van het KB van 25 april 2014 dat impli-
ciet maar zeker vereist.  

12. Verduidelijkingen bij rekening 645 

Doorgaans berekenen de beheersvennootschappen de commissies zodanig dat ze de kosten van de 
vennootschap dekken. Een omzichtig beheer houdt in dat er bij de berekening een foutenmarge 
voorzien wordt, waardoor bij de afsluiting van de rekeningen kan blijken dat de commissies de effec-
tief gedragen kosten hebben overschreden. Uit artikel 3, §1, 3° van het KB van 25 april 2014 volgt dat 
het eigen vermogen van de vennootschappen (onder andere) wordt gevormd door de vergoeding 
voor hun diensten van beheer. De geïnde commissies maken deel uit van het vermogen van de be-
heersvennootschap zodra ze geboekt zijn op rekening 700 en worden onderworpen aan het principe 
van scheiding van de vermogens (art.XI.248, §3 WER). Het feit dat de commissies, inclusief het deel 
ervan dat de kosten overstijgt, behoren tot het vermogen van de beheersvennootschap, betekent dat 
de vennootschap kan beslissen om zich te ontdoen van het deel van de commissies dat de kosten 
overschrijdt. Rekening 645 “Terug te storten teveel aan commissies” werd daartoe zelfs voorzien. De 
beheersvennootschap kan ook beslissen om dat bedrag te gebruiken om een reserve aan te leggen 
die kan worden gebruikt om de commissie het volgende jaar te verlagen. 

13. Verduidelijkingen over de boekhoudkundige verwerking van de financiële opbrengsten geïnd 
voor de rechthebbenden 

Het gedeelte van de financiële opbrengsten (interesten en andere) dat voortvloeit uit de belegging 
door de beheersvennootschappen van de door hen geïnde sommen voor rekening van de rechtheb-
benden moet in rubriek XIV van de resultatenrekening worden vermeld, los van de financiële op-
brengsten die voortvloeien uit de belegging voor eigen rekening. Via de nieuwe rubrieken van toewij-
zing in het schema van de resultatenrekening moeten die opbrengsten vervolgens worden overge-
dragen aan schulden met betrekking tot rechten van de beheersvennootschap ten aanzien van de 
rechthebbenden. 

14. Verduidelijkingen bij rekening 743 

Het gebeurt dat een beheersvennootschap kosten maakt voor het terugvorderen van verschuldigde 
rechten in verband met de exploitatie van een werk of prestatie waarvoor de gebruiker geen vooraf-
gaande toestemming had verkregen. Wanneer die kosten door de beheersvennootschap worden ge-
recupereerd, maakt de som die resulteert uit die recuperatie, in tegenstelling tot de recuperatie van 
kosten bij de rechthebbenden, geen deel uit van de omzet. Die komt overeen met de vergoeding 
(commissie) van de beheersvennootschap. Deze som wordt bijgevolg als opbrengst geboekt onder 
rekening 743 “Kosten van vaststelling en recuperatie van rechten”. 

15. Boeking van de te verdelen geïnde rechten die voorwerp zijn van betwistingen 

Wanneer een gebruiker de betaling betwist die werd uitgevoerd aan een beheersvennootschap in het 
kader van het auteursrecht en de naburige rechten, maakt het principe van voorzichtigheid het de 
vennootschap redelijkerwijs onmogelijk om die bedragen te verdelen. Conform artikel 8, 1° van het 
KB van 25 april 2014 zullen die bedragen worden geboekt op een aparte rekening die daartoe werd 
voorzien in het rekeningenstelsel van de beheersvennootschap: “te verdelen geïnde rechten die 

 



 

voorwerp zijn van betwistingen”. “Onder “te verdelen rechten” dient begrepen te worden bedragen 
die nog niet toegewezen werden aan individuele rechthebbenden.” (over deze definitie, zie Wetsont-
werp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 
wat het statuut van en de controle op de vennootschappen voor het beheer van de rechten betreft, 
Gedr. St., Kamer, 2008-2009, Doc. 2051/01, p.42). 

Aangezien de beheersvennootschap deze rechten niet kan verdelen zolang de afloop van het geschil 
niet bekend is, kan ze de commissie op die rechten op een later tijdstip boeken, zelfs indien de andere 
categorieën van te verdelen geïnde rechten vrij zijn van de commissie. 

Het bedrag dat op die rekening moet worden geboekt, is het totale bedrag waarover het geschil gaat. 
Wanneer de raad van bestuur echter oordeelt dat slechts een deel van dat bedrag aan de gebruiker 
riskeert te worden terugbetaald, en dat de vennootschap beslist om enkel dat deel te boeken onder 
de rekening die voorzien is voor de te verdelen geïnde rechten die voorwerp zijn van betwistingen, 
betekent dat een toewijzing aan de rechthebbenden en bijgevolg de verdeling van het resterende 
bedrag dat niet of niet meer onder die categorie is geboekt. Het Verslag aan de Koning geeft een defi-
nitie van die categorie van rechten in artikel 15 en zegt dat het afhankelijk van de omstandigheden 
niet kan overeenstemmen met het principe van een billijk en voorzichtig beheer indien de beheers-
vennootschap niettemin de rechten van deze categorie zou verdelen. 

16. Begrip niet-voorbehouden rechten  

Artikel 15 van het KB van 25 april 2014 wijzigt het schema van de balans door in de passiva de rubriek 
‘IXbis. Schulden met betrekking tot rechten voortvloeiend uit de activiteit van het beheer van de rech-
ten’ in te voegen. Punt B. ‘Te verdelen geïnde rechten’ is als volgt onderverdeeld: 

B1. Niet-voorbehouden te verdelen geïnde rechten 

B2. Voorbehouden te verdelen geïnde rechten 

B3. Te verdelen geïnde rechten die voorwerp zijn van betwistingen 

Bepaalde beheersvennootschappen hebben gewezen op moeilijkheden in verband met die onder-
verdeling wegens het feit dat het bedrag aan voorbehouden rechten niet noodzakelijk bekend is op 
het moment van de inning, maar dat het mogelijk is dat het pas bekend is op het moment van de ver-
deling van de rechten. In een dergelijk geval is de som van B1, B2 en B3 niet gelijk aan het totaal inge-
schreven onder B. 

De beheersvennootschappen zijn niet verplicht om het bedrag aan voorbehouden rechten vast te 
leggen op het moment van de inning van de rechten. Men moet ervan uitgaan dat categorie B1 (niet-
voorbehouden te verdelen geïnde rechten) zowel de niet-voorbehouden te verdelen geïnde rechten 
betreft als de nog niet voorbehouden te verdelen geïnde rechten. Wanneer de beslissing wordt ge-
nomen om een deel daarvan voor te behouden, zal dus een boeking nodig zijn voor de overdracht van 
de betrokken sommen van categorie B1 naar categorie B2. 

Ter herinnering, artikel 1 van het KB van 25 april 2014 definieert voorbehouden rechten als volgt: 
“gedeelte van de [te verdelen] 9 geïnde rechten dat de beheersvennootschap inhoudt om te voldoen 

9 Door een materiële vergissing staan de woorden “te verdelen” niet in de Nederlanstalige versie van het 
KB. 
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aan eventuele latere eisen”. Het Verslag aan de Koning verduidelijkt: “kunnen bijvoorbeeld gekwalifi-
ceerd worden als dergelijke voorbehouden rechten, de sommen die in het kader van een verplicht col-
lectief beheer voorzien worden om tegemoet te komen aan vorderingen van niet-leden; de sommen 
die veiligheidshalve voorzien worden om materiële vergissingen recht te zetten.”10   

17. Mogelijkheid van onderrubriek voor gedeeltelijke betalingen  

Wanneer een gebruiker zijn factuur voor het gebruik van werken of prestaties die tot het repertoire 
van een beheersvennootschap behoren gespreid betaalt, en de beheersvennootschap die bedragen 
niet verdeelt vooraleer de betaling volledig rond is, moet ze die gedeeltelijke inningen boeken op de 
schuldenpost bedoeld in artikel 15 van het KB van 25 april 2014. (XIbis. Schulden met betrekking tot 
rechten voortvloeiend uit de activiteit van het beheer van de rechten). 

Wanneer ze wil dat die bedragen een precieze identificatie krijgen, kan ze een onderrubriek creëren 
onder punt ‘B.1. Niet-voorbehouden te verdelen geïnde rechten’. 

Deze situatie kan zich enkel in uitzonderlijke omstandigheden voordoen. 

Daarnaast kan deze mogelijkheid niet tot gevolg hebben dat er afbreuk wordt gedaan aan de verplich-
ting onder artikel XI.252, §2 WER dat stelt dat de geïnde rechten binnen een termijn van 24 maanden 
na hun inning verdeeld dienen te worden. 

18. Boeking van de bijdrage aan het organiek fonds en voor culturele en sociale doeleinden  

Artikel XI.257 WER (oud artikel 66sexies AW) laat de beheersvennootschappen toe ten hoogste 10% 
van hun inningen te bestemmen voor sociale, culturele of educatieve doeleinden. 

Ter herinnering, artikel 16, 5° van het KB van 25 april 2014 vult het schema van de resultatenrekening 
aan met een overzicht van overdrachten en toewijzingen van de financiële opbrengsten en van de 
kosten die voortvloeien uit activiteiten voor rekening van de rechthebbenden. Het maakt de over-
dracht mogelijk van die kosten van rekening 644 en 645 naar de rekening van de rechthebbenden 
door een vermindering van de passiefrekening “Te verdelen geïnde rechten”. 

Het Verslag aan de Koning preciseert dat via dat schema “enerzijds de financiële opbrengsten en an-
derzijds de kosten met sociale, culturele en educatieve doeleinden, de bijdrage aan het organieke 
fonds, alsook de financiële kosten anderzijds, respectievelijk zullen worden bestemd voor schulden met 
betrekking tot rechten voortvloeiend uit de activiteit van beheersvennootschap (rubriek IXbis D. van de 
passiva) of ondergebracht bij de te verdelen geïnde rechten (rubriek IXbis B. van de passiva).”11   

Volgens artikel XI.257 WER moeten de beheersvennootschappen de rekeningen scheiden, zodat blijkt 
welke middelen voor sociale, culturele of educatieve doeleinden bestemd worden, alsmede hun 
daadwerkelijke aanwending. Het KB van 25 april 2014 maakt het onderscheid wat betreft het gebruik 
van die sommen (rekening 644 en vervolgens overboeking naar de balans). Het gewijzigde rekenin-

10 B.S., 27 juni 2014, p. 48241. 
11 Ter informatie, de items A (financiële opbrengsten voortvloeiend uit plaatsing voor rekening van de 
rechthebbenden), B (financiële kosten voortvloeiend uit activiteiten voor rekening van de rechthebbenden) 
en C (bijdragen aan het organieke fonds en kosten met sociale, culturele of educatieve doeleinden) van dit 
specifieke schema houden a priori geen verband met elkaar, in die zin dat de bedoelde kosten niet moe-
ten worden gefinancierd met de financiële opbrengsten. 

 

                                                 



 

genstelsel voorziet echter niet in een aparte rekening binnen de “te verdelen geïnde rechten” voor de 
bestemming van die gelden. De vennootschappen kunnen daartoe binnen de rekening “niet-
voorbehouden te verdelen geïnde rechten” een subrekening creëren die bedoeld is voor de bestem-
ming van die gelden. 

19. Begrip directe en indirecte kosten  

Het begrip directe en indirecte kosten is opgenomen in artikel XI.249, § 3, 1° b) WER [oud artikel 
65quater, § 3, 1°, b) AW], dat bepaalt dat in het jaarverslag van de beheersvennootschap per innings-
rubriek de directe en indirecte kosten moeten worden opgenomen. Die verplichting wordt verduide-
lijkt in de tabel in artikel 23 van het KB van 25 april 2014. We vinden het begrip directe en indirecte 
kosten ook in artikel 7 van het KB van 25 april 2014, dat de beheersvennootschappen verplicht een 
analytische boekhouding te voeren die het mogelijk maakt om voor elke inningsrubriek te bepalen 
wat het bedrag is van de directe en van de indirecte kosten. 

De beheersvennootschappen zullen de indirecte kosten aan de verschillende rubrieken toewijzen vol-
gens de regels die zij aannemen in het kader van een billijk en niet-discriminatoir beheer (art.XI.248, 
§1 WER), wat het gebruik van objectieve en pertinente criteria impliceert (bijvoorbeeld het belang 
van de inningen van de rubriek, het aantal VTE’s met betrekking tot de rubriek, enz.).  

Het begrip directe en indirecte kosten wordt ook besproken in het Verslag aan de Koning onder arti-
kel 15, 2° (rubriek C.3 van de post Schulden met betrekking tot rechten) over de toewijzing van de 
kosten in het kader van de niet-toewijsbare rechten (BS 27 juni 2014, p. 48251). In dit bijzondere ge-
val zijn de directe kosten de kosten die samenhangen met de niet-toewijsbare rechten, zoals de kos-
ten voor de opzoekingen om de sommen te kunnen toewijzen. De indirecte kosten daarentegen hou-
den niet meer verband met de niet-toewijsbare rechten dan met andere rechten, zoals de verwar-
mingskosten. Dezelfde redenering kan worden toegepast bij de toewijzing van de directe en indirecte 
kosten voor een inningsrubriek om een onderscheid te maken tussen de kosten die in verband kun-
nen worden gebracht met een inningsrubriek en de kosten die niet meer verband houden met een 
rubriek dan met een andere. 

20. Neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België  

Verschillende beheersvennootschappen hebben de vraag gesteld aangaande de neerlegging van de 
jaarrekening voor het boekjaar 2015 bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Gelet op 
het feit dat het KB van 25 april 2014 het Minimum Algemeen Rekeningstelsel aanpast, is het niet mo-
gelijk om via het XBRL-formaat de neerlegging te doen, zonder aanpassingen hierop.  

De Controledienst heeft contact opgenomen met de Balanscentrale van de NBB. De Balanscentrale 
deelde mee dat ze geen intentie heeft om het schema van de jaarrekeningen aan te passen die onder 
de vorm van XBRL bestaat.  De beheersvennootschappen worden ertoe gehouden om hun jaarreke-
ningen onder een specifiek afwijkend schema op te stellen en neer te leggen, voorafgegaan door sec-
tie 1.1 van het “Volledig model van jaarrekeningen” bij de NBB. 

21. Berekeningsprincipes van 10% (artikel XI.257 WER), van 15% (artikel XI.252 WER) en van 24 
maanden (artikel XI.252 WER)  

Artikel XI.257 WER bepaalt dat “ten hoogste 10% van de geïnde rechten kan worden bestemd voor 
sociale, culturele of educatieve doeleinden”. Het begrip geïnde rechten houdt in dat die rechten niet 
enkel gefactureerd zijn door de beheersvennootschap, maar ook dat deze betaald werden door de 
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gebruiker. In antwoord op een vraag van een beheersvennootschap dient eveneens te worden ver-
duidelijkt dat de toewijzingen aan de geïnde rechten bedoeld in artikel 16, 5° onder B en C ook geen 
invloed hebben op de berekeningsgrondslag van 10%. 

Concreet zal de berekeningsgrondslag die wordt gebruikt om de 10% te berekenen het bedrag zijn dat 
staat in rubriek I. A “Geïnde rechten” in de tabel van kasstroomoverzicht zoals bedoeld in 4° van arti-
kel 17 van het KB van 25 april 2014. Het betreft dus de geïnde netto-rechten, dat wil zeggen exclusief 
btw. 

Artikel XI.252, §3, eerste lid WER bepaalt dat “de directe en indirecte kosten … minder dan vijftien pro-
cent bedragen van het gemiddelde van de tijdens de laatste drie boekjaren geïnde rechten.” Het derde 
lid van artikel XI.252, §3 WER stelt tot slot dat “indien het in het eerste lid bepaalde plafond wordt 
overschreden, deze overschrijding gemotiveerd wordt in het jaarverslag.”12 

Het derde lid heeft als gevolg dat de beheersvennootschappen moeten weten of ze de vijftien pro-
cent al dan niet overschrijden op het moment dat ze het jaarverslag opstellen. Vanaf de jaarrekenin-
gen betreffende het boekjaar 2015 zal het dus niet meer mogelijk zijn om de praktijk in stand te hou-
den waarbij de Controledienst zelf die ratio berekent. 

De ratio zal dan moeten worden berekend door de beheersvennootschappen op de volgende grond-
slag: de directe en indirecte kosten in verband met het beheer van de rechten zijn de kosten die resul-
teren uit de optelling van de rekeningen van klasse 6 (kosten). Het gemiddelde van de tijdens de drie 
boekjaren geïnde rechten wordt verkregen door de som van de inningen door drie te delen. 

Artikel XI.252, §2 WER bepaalt dat de beheersvennootschappen de nodige maatregelen nemen om 
de geïnde rechten binnen een termijn van 24 maanden na inning te verdelen. De termijn begint te 
lopen de dag dat de rechten effectief worden betaald aan de beheersvennootschap in kwestie, en 
eindigt de dag dat de verdeling wordt doorgevoerd, dat wil zeggen de dag waarop de beslissing wordt 
genomen om een bepaald bedrag toe te wijzen aan een welbepaalde begunstigde, zoals voortvloeit 
uit de definitie van het begrip ‘verdeling’ in de memorie van toelichting bij de wet van 10 december 
200913. 

Wanneer meerdere vennootschappen betrokken zijn (voornamelijk in het geval van REPROBEL en 
AUVIBEL), beschikt elke betrokken beheersvennootschap over een termijn van 24 maanden vanaf 
haar eigen inning. Er moet dus ook rekening worden gehouden met de termijn die verstrijkt tussen de 
verdeling door REPROBEL en AUVIBEL en het moment van inning door de vennootschap die lid is van 
die twee organisaties. 

22. Correcties 

Om de coherentie tussen de Nederlandstalige en Franstalige versie van het KB van 25 april 2014 te 
garanderen, kan het volgende nog worden opgemerkt met enkele bepalingen uit het KB. 

12 Het jaarverslag wordt bepaald in artikel XI.249, §2 WER, ondanks de foutieve verwijzing naar artikel 
XI.257, §2 WER in artikel XI.252, § 3, tweede lid WER. 
13 Het Verslag aan de Koning bij het KB van 25 april 2014 geeft deze definitie, die is opgenomen in de me-
morie van toelichting in de toelichting betreffende artikel 65quater van de wet op het auteursrecht (Gedr. 
St., Kamer, 2008-2009, Doc. 2051/01, p.42), integraal weer (B.S. van 27 juni 2014 p. 48247). 

 

                                                 



 

In artikel 1 vermeldt de Franse definitie van de “droits réservés” (“voorbehouden rechten”) dat het 
gaat om een gedeelte van de “droits perçus à répartir” (te verdelen geïnde rechten), terwijl de Neder-
landse tekst de woorden “à répartir” (te verdelen) weglaat. Er dient geen rekening te worden gehou-
den met deze vergetelheid die resulteert uit een materiële vergissing. 

In artikel 8, 1° over de tekst met betrekking tot hoofding 4bis vermeldt de opsomming bij het onder-
scheid dat moet worden gemaakt binnen de schulden die voortvloeien uit de activiteiten van het be-
heer van de rechten in de Franse tekst “les droits perçus répartis”, terwijl die categorie is vergeten in 
de Nederlandse tekst. Er dient geen rekening te worden gehouden met deze vergetelheid die resul-
teert uit een materiële vergissing. 

Onder art. 15, 1° is er een verschil tussen de Nederlandstalige versie en de Franstalige versie. In het 
Frans wordt de term “créances” gebruikt, terwijl in het Nederlands de termen “vorderingen” en 
“schulden” door elkaar worden gebruikt. Het betreft hier wel degelijk de term schuldvorderingen die 
onder deze rubriek bedoeld worden. 

Onder art. 17, 4° wordt in de Nederlandstalige versie vermeld dat: “Het kasstroomoverzicht toont 
voor elk van de afdelingen en onderafdelingen de overeenkomstige bedragen van het vorige boek-
jaar.” In de Franstalige versie wordt dat: «  Le tableau des flux de trésorerie indique pour chacune des 
rubriques et sous-rubriques les montants correspondants de l’exercice précédent. »  Teneinde misver-
standen te vermijden, gaat het er in de Franstalige versie niet over om een opdeling te geven per in-
nings- en verdelingsrubriek zoals gedefinieerd onder art. 1 van het KB.  

Gelieve eveneens rekening te houden met de correcties op volgende materiële vergissingen: 

 

Originele tekst Te vervangen door 
Verslag aan de Koning 
p. 48248 – 3. Niet toewijsbare rechten : “… ge-
hanteerd in de artikelen 16, 18, 19 en 23.” 

“… gehanteerd in de artikelen 15, 17, 19 en 
23.” 

p. 48251 – Artikel 16, tweede alinea : “… wor-
den bestemd voor schulden met betrekking tot 
rechten voortvloeiend uit de activiteit van be-
heersvennootschap (rubriek IXbis E. van de pas-
siva)” 

“ (rubriek IXbis D. van de passiva)” 

KB 25 april 2014 
Artikel 16, punt 5.A. : “(rubriek IXbis E)” “(rubriek IXbis D)” 
 

23. Vermeldingen betreffende het kasstroomoverzicht  

Zie bijlage “KSO”. 
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