
 
 

OMZENDBRIEF (1) 2015/02 VAN HET INSTITUUT VAN DE  
BEDRIJFSREVISOREN  

 
 
De Voorzitter 

Correspondent Onze referte Uw referte Datum 
sg@ibr-ire.be IVB/sh  27 februari 2015 

 
 
 
Geachte Confrater, 
 
Betreft:  Toepassing van het koninklijk besluit van 25 april 2014 

betreffende de administratieve en boekhoudkundige 
organisatie, de interne controle, de boekhouding en de 
jaarrekeningen van de vennootschappen voor het beheer 
van auteursrechten en naburige rechten alsook de 
informatie die zij moeten verschaffen 

 
 
1. Context 

Het koninklijk besluit van 25 april 2014 werd gepubliceerd in uitvoering van 
de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, 
sinds 1 januari 2015 opgeheven en geïntegreerd in het Wetboek van 
Economisch Recht. 

Dit koninklijk besluit legt de minimumeisen betreffende de administratieve en 
boekhoudkundige organisatie en interne controle van de 
beheersvennootschappen vast en voorziet in bijzondere regels betreffende de 
boekhouding en de jaarrekeningen van de beheersvennootschappen. 

De binnen de FOD Economie opgerichte Controledienst voor de 
beheersvennootschappen heeft een aantal reacties ontvangen van 
beheersvennootschappen en van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. 
Bijgevolg heeft de Controledienst beslist om een nota te publiceren waarbij 
wordt toegelicht op welke wijze het koninklijk besluit van 25 april 2014 moet 
worden toegepast en de manier waarop de toepassing van het besluit zal 
worden gecontroleerd. 

  

                                                                         
(1) De omzendbrieven bevatten algemene deontologische aspecten en hebben geen bindend 
karakter in hoofde van de bedrijfsrevisoren (Verslag aan de Koning bij  K.B. 21 april 2007, BS. 
27 april 2007, p. 22890). De omzendbrieven kunnen standpunten van de Raad van het Instituut 
of beschrijvingen van een wettelijke, reglementaire of normatieve verplichting inhouden op 
voorwaarde dat deze voortvloeien uit de deontologie van het beroep van bedrijfsrevisor. 



 
 

Met onderhavige omzendbrief wenst de Raad van het IBR u in kennis te stellen 
van de nota van de Controledienst, alsook te wijzen op twee aspecten waarmee 
de bedrijfsrevisor rekening zal houden bij het uitvoeren van de door voormeld  

koninklijk besluit vereiste controle van de openingsbalans, enerzijds, en de 
controle van de interne controle. 

2. Verslag over de openingsbalans 
 

Artikel 24 van het KB 25 april 2014 vereist een speciaal verslag van de 
commissaris over de openingsbalans en de desbetreffende staten van de bijlage. 
De openingsbalans, de desbetreffende staten van de bijlage en het speciaal 
verslag van de commissaris dienen worden ten laatste de eerste dag van de 
derde maand volgend op het begin van het eerste boekjaar waarop de 
bepalingen van dit besluit van toepassing zijn, verstuurd te worden naar de 
controledienst. 
 
Zoals aangehaald in de nota van de Controledienst, hebben meerdere 
beheersvennootschappen 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 bedrijfsrevisor is gehouden tot het naleven van de wettelijke en 
reglementaire termijnen opgelegd voor het uitbrengen van het verslag. Daartoe, 
maar rekening houdend met het feit dat de definitieve gegevens omtrent de 
openingsbalans niet beschikbaar zullen zijn tegen de vooropgestelde datum van 
1 maart 2015 (d.i. de eerste dag van de derde maand na de inwerkingtreding 
van de bepaling), zal de bedrijfsrevisor een verslag van niet-bevinding moeten 
uitbrengen. 
 
3.  Verslag over de administratieve en boekhoudkundige organisatie en 

de interne controle 
 
Artikel XI 263 van het Wetboek voor Economisch Recht bepaalt dat de bij een 
beheervennootschap aangestelde commissaris of revisor een bijzonder verslag 
aan de raad van bestuur moet richten omtrent de controle van de gepastheid 
van de beheersvennootschap getroffen maatregelen voor de administratieve en 
boekhoudkundige organisatie en voor de interne controle. Dit bijzonder verslag 
wordt ter informatie bezorgd aan de Controledienst. 
 

  



 
 
Het koninklijk besluit van 25 april 2014 definieert het begrip intern 
controlesysteem (artikel 4), zijn organisatie (artikel 5) en de 
verantwoordelijkheden ervoor (artikel 6). In het verslag aan de Koning 
wordt gesteld dat de definitie van de term " interne controle " in het 
koninklijk besluit “[de facto] refereert naar het COSO-raamwerk, dat een 
internationaal aanvaard raamwerk is, aangepast aan de bijzondere 
eigenschappen van de beheersvennootschappen.” 
 
Elke beheersvennootschap is verantwoordelijk voor het implementeren 
van een interne controlesysteem. De Controledienst heeft aangegeven dat 
COSO daarbij een mogelijk referentiekader, dat internationaal aanvaard is, 
zoals er ook andere referentiekaders bestaan. 
 
Het IBR werkt momenteel aan richtlijnen inzake de implementatie van een 
interne controlesysteem teneinde de bedrijfsrevisor toe te laten hierover 
een verslag uit te brengen. 
 
 
Met confraternele groeten, 
 

 
 

 
Daniel KROES 
Voorzitter 
 
Bijlage: Toelichtingen van de Controledienst bij de manier waarop het 
koninklijk besluit van 25 april 2014 moet worden toegepast en de manier 
waarop de toepassing van het besluit zal worden gecontroleerd 


