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Betreft: Farmaceutische sector - limietdatum: 30 september 2009 
Verslag van de commissaris conform artikel 5, §1, 7°, van het 
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 farmaceutische specialiteiten, gewijzigd door het koninklijk besluit 
van 29 augustus 2009. 

Op 13 januari 2009 heeft het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (lBR) u een 
mededeling toegezonden met betrekking tot het 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 
farmaceutische specialiteiten, ingesteld door artikelen 191 bis, 191 ter en 191 quater 
van de wet geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. 

Conform artikel 5 van voornoemd koninklijk besluit dient een tweede vragenlijst op 
ten laatste 30 september 2009 (voor de terugbetaling van heffingen met betrekking 
tot activiteiten van het jaar 2006) te worden teruggestuurd naar de dienst voor 
geneeskundige verzorging van het RIZIV. Hierbij dient een verslag van de 
commissaris (of bedrijfsrevisor) te worden ingesloten. Het koninklijk besluit van 18 
september 2008 omvatte een aantal onduidelijke bepalingen met betrekking tot de 
inhoud van een dergelijk verslag, hetgeen het IBR ertoe had gebracht om in de 
mededeling van l3 januari 2009 te stellen dat, behoudens verduidelijking van deze 
aangelegenheden, de commissaris of, desgevallend, de bedrijfsrevisor een dergelijk 
verslag niet kon uitbrengen en om die reden de betrokken opdracht niet mocht 
aanvaarden. 

Het koninklijk besluit van 29 augustus 2009, gewijzigd door het koninklijk besluit 
van 18 september 2008 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 september 
2009 (zie bijlage 1). Deze wijziging is belangrijk voor het definiëren van de 
verantwoordelijkheden van de commissaris (of, desgevallend, van de bedrijfsrevisor) 
in het kader van de opdracht "Pharma Tax" per 30 september 2009, waardoor deze 
opdracht door de commissaris (of bedrijfsrevisor) weldegelijk kan worden aanvaard. 

Deze mededeling heeft ten doel de belangrijkste gewijzigde bepaling die van invloed 
is op het vóór 30 september 2009 uit te brengen verslag, samen te vatten, en een 
voorbeeld van verslag aan te bieden in het kader van voornoemde opdracht. 
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Conform het nieuwe artikel 5, § 1, 7°, van het koninklijk besluit van 
18 september 2008 (gewijzigd door artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 
augustus 2009) is het verslag van de commissaris (of van de bedrijfsrevisor) gericht 
op het rapporteren van feitelijke bevindingen, door de uitvoering van 
overeengekomen specifieke werkzaamheden (agreed-upon procedures), over de 
vergroting van de betrokken onderzoeksprojecten in functie van de gekozen criteria, 
namelijk de omvang, reikwijdte en lof de uitvoeringssnelheid. Dit nieuwe artikel 
stelt: 

" (. . .) Teneinde de vergroting van de onderzoeksprojecten te kunnen nagaan, zullen 
de bedrijfsrevisoren overeengekomen specifieke werkzaamheden uitvoeren op basis 
van de progress reports die de bedrijven hun zullen overgemaakt hebben. Zij zullen 
met name nagaan of deze bedrijven hun onderzoeksprojecten effectief hebben 
uitgevoerd overeenkomstig hun business plans (of de daaraan gehechte 
wijzigingsclausules) en hun budgetten. Daartoe onderzoeken de bedrijfsrevisoren de 
analytische boekhouding van die bedrijven en elk ander bewijselement dat door de 
bedrijven wordt voorgelegd". 

In bijlage tot deze mededeling (zie bijlage 2) vindt u een voorbeeld van een "agreed
upon procedures" verslag conform het nieuwe artikel 5, § 1, 7°, van het koninklij k 
besluit van 18 september 2008 (gewijzigd door artikel 2 van het koninklijk besluit 
van 29 augustus 2009). 

ere hoogachting, 

Pie 

Bijlage 

Verslag van feitelijke bevindingen van de commissaris (desgevallend, van de 
bedrijfsrevisor) betreffende de analytische boekhouding en andere onderbouwende 
elementen op basis van het "progress report ". 


