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Dit is een vrije vertaling die in afspraak met het RIZIV werd 

uitgevoerd door het IBR. De Franse versie van deze brief is de 
enige officiële versie. 

 
 
 
Voorwerp: Koninklijk besluit van 29 maart 2019 tot vaststelling van de 

toekenningsvoorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van een financiële 
steunregeling op basis van de heffingen op het zakencijfer van de 
farmaceutische specialiteiten, ingesteld door artikel 191quinquies van de wet 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad op 15 april 2019) 
 
Rol van de bedrijfsrevisoren 

 
 
 

Geachte heer Voorzitter, 

 

Dit schrijven geeft gevolg aan ons onderhoud van 7 maart 2019, dat heeft plaatsgevonden binnen 

de strategische cel van mevrouw de minister van Sociale Zaken, en van 15 april laatstleden met 

betrekking tot de rol die is toevertrouwd aan de bedrijfsrevisoren door het koninklijk besluit van 29 

maart 2019 betreffende de nieuwe steunregeling toegekend aan de ondernemingen die actief zijn 

in het onderzoek en de ontwikkeling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik, hierna het K.B. 

genoemd.  

 

Deze regeling vindt zijn wettelijke basis in artikel 191quinquies van onze wet betreffende de 

verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 
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1994, die door de wet van 30 oktober 2018 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid werd 

ingevoegd. Bovenvermeld koninklijk besluit wordt aan dit schrijven gehecht.  

 

Zoals reeds per mail vermeld, willen wij ook in dit schrijven aangeven dat de termijn voor het 

indienen van de aanvragen voor het jaar 2019 werd uitgesteld van 1 mei 2019 naar 10 mei 2019, 

en dit om rekening te houden met de impact van de wettelijke en schoolvakanties die in deze 

periode zijn vastgelegd. Voor de twee volgende jaren is de indieningstermijn momenteel vastgelegd 

op 15 februari.  

 

Hieronder volgen onze verduidelijkingen van hetgeen van uw beroep verwacht wordt, onder de 

vorm van specifieke overeengekomen werkzaamheden, omtrent de elementen uit het 

aanvraagdossier voor steun en de latere opvolging ervan, met name: 

 

1) Het aanvraagformulier 
[art.4, 1° en Bijlage van het K.B.]    10.05.2019 / 15.02.2020 & 2021 

2) Het investeringsplan van jaar t 
[art.3 van het K.B.]     10.05.2019 / 15.02.2020 & 2021 

3) De projecten die in aanmerking komen voor steun 
[art.4, tweede lid, 2° van het K.B.]    10.05.2019 / 15.02.2020 & 2021 

4) Het verslag van het bestuursorgaan  
[art.4, tweede lid, 3° van het K.B.]    10.05.2019 / 15.02.2020 & 2021 

5) Het Progress report of het antwoord op de vragenlijst om het stimulerende effect te 
evalueren 
[art.5 van het K.B.]     30.09.2020 / 30.09.2021 & 2022  

 

1) Aanvraagformulier voor steun 
 

De doelstelling van dit aanvraagformulier, of bijlage van het K.B., bestaat erin om, bovenop 

het verkrijgen van alle identificatiegegevens van de aanvrager, onder de vorm van een 

schematische tabel het volgende voor te stellen: 

- De bedragen van het investeringsplan dat werd opgesteld voor de projecten die in 

aanmerking kunnen komen; 

- Het bedrag van elk financieel voordeel dat toelaat om de regel betreffende de 

cumulatie van steun zoals bedoeld in artikel 8-1 van de Europese 

Vrijstellingsverordening 651/2014 (hierna “Europese Vrijstellingsverordening”) toe 

te passen; 

- Het Europees plafond van 25% inzake steunintensiteit O&O&I; 

- Het bedrag van de bijdragen verschuldigd voor het jaar t-2 (item dat geldt voor de 

vennootschappen die deze laatste verschuldigd zijn ten aanzien van het RIZIV). 
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Aangezien dit document aldus toelaat om de voor het vaststellen van het steunbedrag door 

de aanvrager nuttige gegevens op te nemen, vragen wij van de commissaris van de 

betrokken aanvrager of, bij ontstentenis van een commissaris, van een bedrijfsrevisor 

aangewezen door het bestuursorgaan (hierna “de commissaris of bedrijfsrevisor”) om na 

te gaan of de overgemaakte gegevens overeenstemmen met de gegevens die zijn 

opgenomen in het document en om dit document aan zijn verslag te hechten.  

 

2) Investeringsplan van het jaar t 
 

Er wordt aan de commissaris of bedrijfsrevisor gevraagd om de volgende overeengekomen 

specifieke werkzaamheden uit te voeren:  

 

- Van de aanvrager het investeringsplan O&O&I van het jaar t verkrijgen dat door de 

verantwoordelijke personen en organen werd goedgekeurd; 

 

- Nagaan of de projecten die hiervan deel uitmaken: 

- Betrekking hebben op geneesmiddelen voor menselijk gebruik; 

- In verband staan met de Belgische entiteit;  

- Betrekking hebben op de onderzoeks- en ontwikkelingsfases die gaan tot 

en met de klinische proeven in fase 1 van de tijdslijn voor de ontwikkeling 

van een geneesmiddel; 

 

- Nagaan of dit investeringsplan ook de informatie vereist in artikel 4, lid 2, 2° van 

het K.B. bevat; 

 

- Via een procedure die in het verslag beschreven wordt, nagaan of de opgenomen 

bedragen:  

- Correct werden opgesteld op grond van verifieerbare documenten;  

- Werden uitgesplitst volgens de verschillende soorten kosten zoals 

beschreven in artikel 2, §2 van het K.B.; 

- Werden gewogen overeenkomstig de van toepassing zijnde Europese 

regels; [art. 25-5 en 29-4 van de Vrijstellingsverordening]. 

 

- Van de aanvrager het totaalbedrag van de uitgaven van het boekjaar t-1 verkrijgen 

die verbonden zijn aan de O&O&I-projecten opgenomen in de analytische 

boekhouding die, hetzij voorheen hetzij via een procedure die in zijn verslag wordt 

beschreven, werd gecontroleerd.  

 



 

    … 
 
 

3) De projecten die in aanmerking komen voor steun  
 

Aangezien deze deel uitmaken van het investeringsplan zijn deze onderworpen aan 

dezelfde verificatieprocedures als deze beschreven in punt 2 maar dan op precieze en 

gedetailleerde wijze teneinde een beeld te krijgen van het project vóór enige vorm van 

steunverlening.  

 

Er wordt tevens aan de commissaris of bedrijfsrevisor gevraagd om na te gaan of de items 

die gebruikt zullen worden voor de latere beoordeling van het stimulerend effect, met name 

de omvang, reikwijdte en/of uitvoeringssnelheid van deze projecten zoals gedefinieerd in 

artikel 6-3 van de Vrijstellingsverordening, duidelijk zijn geïdentificeerd door de aanvrager, 

alsook het steunbedrag dat zal toegekend worden per project dat in aanmerking komt voor 

steun.  

 

4) Verslag van het bestuursorgaan van de aanvrager 

 
Betreffende het verslag, en de inhoud ervan, dat opgesteld wordt door het bestuursorgaan 

van de aanvrager, worden de volgende overeengekomen specifieke werkzaamheden aan 

de commissaris of bedrijfsrevisor gevraagd : 

 

- Nagaan van de verbintenis van de aanvrager om de steun toe te kennen aan de 

projecten die in aanmerking komen voor steun en dat de steun de maximale 

steunintensiteiten bedoeld in artikel 25-5 en 29-4 van de Vrijstellingsverordening 

naleeft, rekening houdende met de regel betreffende de cumulatie van steun zoals 

bedoeld in artikel 8-1 van deze verordening; 

- Nagaan dat de inlichtingen met betrekking tot de financiële voordelen, hetzij het 

bedrag, de verkrijgingsprocedure en de toekenningsdatum, correct zijn;  

- Verkrijgen van en nagaan dat het bewijs dat er geen financiële moeilijkheden 

bestaan, afgeleverd werd door de ondernemingsrechtbank van het 

arrondissement en actueel is ten opzichte van de aanvraag, opdat de meest 

recente financiële situatie wordt weerspiegeld; 

- Nagaan dat de omvang van de onderneming overeenstemt met de in artikel 2 van 

bijlage I van de Vrijstellingsverordening uiteengezette criteria om gekwalificeerd te 

worden als kleine, middelgrote of grote onderneming; 

- Nagaan van de effectieve storting van de voor het jaar t-2 verschuldigde bijdragen. 

Ter informatie: het gaat om de in t-2 gestorte t-2 voorschotten en de in t-1 gestorte 

t-2 afrekeningen; 

- Voor een aanvrager, die aangeeft een aanvrager te zijn die geen bijdragen aan 

het RIZIV verschuldigd is, nagaan dat: 



 

    
 
 

 Deze aanvrager geen enkele band heeft met een vennootschap die aan 

dat criterium voldoet; en  

 De documenten, die de missie van deze onderneming attesteren, uitgaan 

van officiële instanties.  
 

5) Progress report of antwoord op de vragenlijst 
 

Bij de opvolging van de toegewezen steun wordt aan de commissaris of bedrijfsrevisor 

gevraagd om specifieke overeengekomen werkzaamheden uit te voeren die erop gericht 

zijn om de vergroting van het project aan te tonen op basis van de parameter(s) die hiertoe 

worden gebruikt en die de omvang, reikwijdte en/of uitvoeringssnelheid zoals bedoeld in 

artikel 6-3 van de Vrijstellingsverordening zijn. 

 

Dit nazicht is in het bijzonder gebaseerd op: 

 

- De uit de verkrijging van de steun voortvloeiende verhoging van de toegelaten 

kosten die aanvankelijk zonder steun waren voorzien, 

- De exacte aanvangsdatum van de werkzaamheden, die niet later kan zijn dan 1 

juli van het jaar t of 1 juli van het jaar t+1, 

- De voortgang van het investeringsplan ten opzichte van de voorziene kosten, 

- De uitgaven die werden gerealiseerd voor het betrokken project dat in aanmerking 

komt voor steun, 

- De beschikbare documentatie met betrekking tot de vaststelling van het 

stimulerende effect. 

 

 

 

Met oprechte hoogachting, 
 

 
 
 
 
Jo De Cock, 
Administrateur-generaal 
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