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ADVIES1  2019/11 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN 

 
 

Correspondent  Onze referte    Datum 
sg@ibr-ire.be   SQ/IVB/jv    30.04.2019 
 
 
 
 
Geachte Confrater, 
 
 
Betreft: Farmaceutische sector – Koninklijk besluit van 29 maart 2019 – 

financiële steunregeling voor de boekjaren 2019 tot 2021 
 
 
Op 15 april 2019 werd het 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. 
 
Artikel 191quinquies van de wet van 14 juli 1994 voorziet dat de farmaceutische 
ondernemingen die een aanvraag indienen, zullen kunnen genieten van een steun 
indien deze hen ertoe aanzet investeringen te doen op het gebied van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie in België in de sector van geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik. De steun zal gefinancierd worden via een jaarlijkse enveloppe 
waarvan de middelen afkomstig zijn van de heffingen die verschuldigd zijn op het 
omzetcijfer verwezenlijkt op de Belgische markt van de geneesmiddelen die 
ingeschreven zijn op de lijst van vergoedbare farmaceutische specialiteiten. 
 
Overeenkomstig dit artikel stelt de Koning het bedrag van de jaarlijkse enveloppe 
vast, bepaalt de criteria waaraan de farmaceutische ondernemingen moeten 
voldoen om in aanmerking te komen, omschrijft de investeringen inzake 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie die deze laatsten zullen uitvoeren tijdens de 

                                                      
1 Via adviezen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede 

toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de 
uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie 
van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en 
aanbevelingen zijn bindend. 
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boekjaren volgend op het jaar waarin zij zullen genoten hebben van de steun, 
bepaalt de berekeningsmethode die zal gebruikt worden om het bedrag van de 
enveloppe aan de bedrijven toe te wijzen, specifieert de voorwaarden en 
verplichtingen waaraan in de monitoring moet voldaan worden en beschrijft de 
betalings- en terugvorderingsprocedures. 
 
Het is in deze context dat de Koning het koninklijk besluit van 29 maart 2019 tot 
uitvoering van voormeld artikel heeft aangenomen. Dit koninklijk besluit voorziet 
dat de commissaris van de betrokken aanvrager of, bij ontstentenis van deze, een 
bedrijfsrevisor aangewezen door zijn bestuursorgaan: 
 

1) Een omstandig schriftelijk verslag dient op te stellen waarin gecertificeerd 
wordt dat: 

1° het investeringsplan inzake de activiteiten van onderzoek, 
ontwikkeling of innovatie (O&O&I) een “trouw beeld” geeft van de 
totale waarde van de uitgaven die verbonden zijn aan de 
investeringen, de toegekende steunbedragen en het verwachte 
stimulerende effect van die steunbedragen; en 

2° de verklaringen in het verslag dat de beheersorganen van de 
aanvrager hebben opgesteld, waar zijn; (zie artikel 4, tweede lid, 4° 
van het koninklijk besluit). 

Dit verslag dient gehecht te worden aan de aanvraag tot het bekomen van 
de steunregeling dat door de aanvrager uiterlijk op 1 mei van het boekjaar 
t2 bij het RIZIV ingediend dient te worden (zie art. 4, eerste lid van het 
koninklijk besluit); het RIZIV heeft echter aanvaard dat deze termijn, voor 
het eerste jaar, uitgesteld wordt tot 10 mei 2019 (zie het hierbij gevoegd 
schrijven van het RIZIV). Vanaf het boekjaar t 2020 zal, krachtens artikel 7 
van het koninklijk besluit, deze termijn op 15 februari vastgelegd worden. 
 

2) Een omstandig schriftelijk verslag dient op te stellen, waarin wordt 
gecertificeerd dat het om een “trouw beeld” van vergroting van de 
betrokken projecten gaat (art. 5, tweede lid van het koninklijk besluit), in 
functie van de criteria die in het daaraan voorafgaande lid worden 
vermeld, met name, “de omvang, reikwijdte en/of uitvoeringssnelheid van 
activiteiten van O&O&I”3. Dit verslag dient gehecht te worden aan de 

                                                      
2 Zie Art. 1, 9° van het koninklijk besluit: “het boekjaar t : het jaar waarvoor de aanvrager zijn 

aanvraag indient teneinde de steunregeling uit artikel 191 quinquies van de wet te genieten en 
de hulp ontvangt in de vorm van een voorschot in geval van ontvankelijkheid van zijn aanvraag;” 

3 Deze criteria zijn vastgelegd in artikel 6-3 van de Verordening nr. 651/2014 van de Europese 
Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het 
Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Vrijstellingsverordening (EG)). 
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vragenlijst die ingevuld moet worden door de aanvrager over de projecten 
die zijn geïdentificeerd in zijn aanvraag. Deze vragenlijst beoogt te 
bewijzen dat het bedrag van de aan elk project toegekende steun werkelijk 
bijgedragen heeft aan het vergroten van de omvang, reikwijdte en/of 
uitvoeringssnelheid van deze projecten. Deze vragenlijst en het verslag van 
de bedrijfsrevisor moeten door de aanvrager uiterlijk op 30 september van 
het boekjaar t+1 worden teruggestuurd (zie art. 5, derde lid van het 
koninklijk besluit).  

 
Er zijn gesprekken gevoerd met het kabinet van de minister van Sociale zaken en 
met het RIZIV teneinde de inhoud van de gevraagde opdrachten te verduidelijken. 
 
Hieruit vloeit voort dat de aard van de verschillende opdrachten overeenstemt 
met overeengekomen specifieke werkzaamheden. 
 
Bijgevolg dienen voormelde opdrachten dusdanig geïnterpreteerd te worden dat 
zij leiden tot het opstellen van een schriftelijk en omstandig verslag: 

1) Tegen 10 mei 2019 (en vervolgens tegen 15 februari van het boekjaar t): 
dat de resultaten van de overeengekomen specifieke werkzaamheden 
toelicht met betrekking tot (1) het investeringsplan O&O&I van de 
aanvrager van de steun en (2) de verklaringen van de beheersorganen 
opgenomen in hun verslag zoals beoogd door art. 4, 3° van het koninklijk 
besluit; 

2) Dat de vergroting van de betrokken projecten “toelicht”. Om de vergroting 
van de onderzoeksprojecten na te gaan, zullen de bedrijfsrevisoren 
overeengekomen specifieke werkzaamheden uitvoeren op basis van de 
progress reports die hen door de betrokken ondernemingen zijn 
voorgelegd. 

 
Het RIZIV heeft deze interpretatie bevestigd in een schrijven van 26 april 2019 
gericht aan het IBR en gehecht aan onderhavig advies.  
 
Om de bepaling van artikel 191quinquies van de wet betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 
juli 1994, na te leven, zal de commissaris of de aangewezen bedrijfsrevisor, 
krachtens artikel 4, tweede lid, 4°, bijgevolg de overeengekomen specifieke 
werkzaamheden uitvoeren zoals deze beschreven zijn in het hierbij gevoegd 
schrijven van het RIZIV van 26 april 2019. De opdrachtbrief zal de 
overeengekomen specifieke werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd 
verder beschrijven.  
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Een voorbeeldverslag opgesteld conform artikel 5, tweede lid van het koninklijk 
besluit van 29 maart 2019 zal u in een volgend advies meegedeeld worden 
(opdracht uit te voeren tegen 30 september van boekjaar t).  
 
Ter informatie vermelden we nog dat dit koninklijk besluit de regeling, die door 
het koninklijk besluit van 18 september 20084 werd uitgewerkt, “verlengd”. De 
regeling van 2008 blijft echter bestaan tot ten laatste 30 september 2020 voor wat 
de opvolgingsrapporten van de commissaris/bedrijfsrevisor, overeenkomstig 
artikel 5 van het koninklijk besluit van 2008, betreft. Hieromtrent wordt verwezen 
naar Mededeling 2019/04 van het IBR met betrekking tot de farmaceutische 
sector.  
 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
Tom MEULEMAN 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Schrijven van het RIZIV van 26 april 2019 betreffende de rol van het 

bedrijfsrevisor (vrije vertaling door het IBR in samenspraak met het RIZIV) 

                                                      
4 Koninklijk besluit van 18 september 2008 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en 

uitvoeringsmodaliteiten van de maatregelen tot verminderingen van de heffingen op het 
zakencijfer van de farmaceutische specialiteiten, ingesteld door artikelen 191bis, 191ter en 
191quater van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. 
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