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VERSLAG V AN FEITELIJKE BEVINDINGEN 
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BETREFFENDE DE ANALYTISCHE BOEKHOUDING 

EN ANDERE ONDERBOUWENDE ELEMENTEN 

OP BASIS VAN HET PROGRESS REPORT 

Inleiding 

Conform artikel 5, §1, 6°, 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 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 (het koninklijk besluit), heeft 
het bestuursorgaan van [ ... ] (de vennootschap) een omstandig schriftelijk 
''progress report" opgesteld. 

Dit omstandig schriftelijk ''progress report", dat als bijlage (appendix I) 
aan dit verslag is toegevoegd, wordt opgesteld ter onderbouwing van het 
feit dat het eerder ontvangen bedrag van vermindering van de door de 
vennootschap betaalde heffingen op het zakencijfer van de 
farmaceutische specialiteiten over het boekjaar 2006 werkelijk heeft 
bijgedragen aan het vergroten van de omvang, reikwijdte enlof 
uitvoeringssnelheid van de eerder gecommuniceerde Onderzoek, 
Ontwikkeling en Innovatie (O&O&I)-projecten. 

Conform artikel 5, § 1, 3 0, van het koninklijk besluit heeft de 
Vennootschap op ... (datum) een eerste vragenlijst aan het RIZIV 
overgemaakt en op basis van schriftelijke instructies van het RIZIV heeft 
de Vennootschap op ... (datum) een definitieve vragenlijst aan het 
RIZIV overgemaakt. Deze vragenlijsten geven een opsomming van de 
projecten van fundamenteel onderzoek, basis onderzoek, preklinisch 
onderzoek, klinische proven, klinische proeven van fase I of innovaties 
van het procédé, waaraan het bedrag van de ontvangen vermindering zal 
worden besteed, alsook een beschrijving ervan en een omstandige 
toelichting van hoe deze besteding zal bijdragen tot het vergroten, in 
overeenstemming met afdeling 6 van de communautaire kaderregeling 
inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (2006/C 
323/01) van 30 december 2006, van de omvang, reikwijdte enlof 
uitvoeringssnelheid van deze activiteiten. Deze definitieve vragenlijst is 
tevens in bijlage (appendix II) aan dit verslag toegevoegd. 



Confonn artikel 5, §1, 7°, van het koninklijk besluit gewijzigd door 
artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 augustus 2009, heeft de 
Vennootschap haar commissaris (of bedrijfsrevisor) gevraagd de met de 
Vennootschap overeengekomen specifieke werkzaamheden uit te voeren. 
Dit teneinde de commissaris (of bedrijfsrevisor) toe te laten een verslag 
van feitelijke bevindingen uit te brengen of de Vennootschap haar 
geïdentificeerde projecten effectief heeft uitgevoerd in overeenstemming 
met haar business plan (of de daaraan gehechte wijzigingsclausules) en 
haar budgetten. 

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan 

Het opstellen van het omstandig schriftelijk ''progress report' valt onder 
de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap. 
Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: 

• het inzetten van voldoende middelen om het omstandig schriftelijk 
''progress report" zo getrouw mogelijk op te stellen; 
• de nodige onderbouwende stukken te verzamelen over de totale 
werkelijke of gebudgetteerd kost van de geïdentificeerde projecten 
inzake Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (O&O&I-projecten) 
overeenkomstig de interne (analytische) boekhouding; 
• het beoordelen of het bedrag van de ontvangen vennindering en dat 
gebruikt wordt in één geïdentificeerd project nooit hoger mag liggen dan 
25% van de jaarlijkse uitgaven verbonden aan dit projecten nooit de 
boven de limietbedragen zoals beschreven in sectie 7.1. van voornoemde 
communautaire kaderregeling 2006/C323/0 I; 
• het nagaan of de ontvangen vennindering een stimulerend effect heeft 
op de O&O&I-activiteiten overeenkomstig afdeling 6 van voornoemde 
communautaire kaderregeling 2006/C323/0 1. 

Verantwoordelijkheid van de commissaris (of bedrijfsrevisor) 

Confonn artikel 5, §1, 7° van het koninklijk besluit gewijzigd door 
artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 augustus 2009, stellen wij, in 
onze hoedanigheid van commissaris (of bedrijfsrevisor) van de 
vennootschap, dit verslag op basis van overeengekomen specifieke 
werkzaamheden. Dit verslag van feitelijke bevindingen heeft als doel na 
te gaan of de Vennootschap haar geïdentificeerde projecten effectief 
heeft uitgevoerd in overeenstemming met haar business plan (of de 
daaraan gehechte wijzigingsclausules) en haar budgetten. 

Scope 

Wij hebben deze opdracht uitgevoerd overeenkomstige de Internationale 
Standaard voor aan Assurance verwante Diensten met betrekking tot 
opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke 
werkzaamheden (ISRS 4400 International Standard on Related Services 
applicable to agreed-upon procedures engagements). 
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Overeengekomen specifieke werkzaamheden 

Wij zijn met de Vennootschap overeengekomen in de opdrachtbrief 
gedateerd op ... (datum) om de hieronder opgesomde werkzaamheden uit 
te voeren: 

1. [Nagaan of het bedrag van de ontvangen vermindering dat 
gebruikt wordt in één geïdentificeerd project niet hoger ligt dan 25% van 
de jaarlijkse uitgaven verbonden aan deze projecten, en niet hoger is dan 
de limietbedragen zoals beschreven in sectie 7. 1. van voornoemde 
communautaire kaderregeling (2006/C323/01) ; 
2. Op steekproejbasis de bestedingen voor alle vermelde projecten 
nagaan, volgens de volgende vijf scenario 's: 

a. Bedragen zijn reeds besteed; 
b. Engagementen/contracten zijn reeds aangegaan 
c. Onderhandeling van projecten is onderhanden 
d. Documenten die onderbouwen dat met het project wordt 

doorgegaan bestaan, maar er zijn nog geen engagementen aangegaan 
e. Onderbouwende documenten zijn niet beschikbaar 

3. Werkzaamheden per vennootschap verder te specifiërenJ 

Feitelijke bevindingen 

Op basis van de uitgevoerde overeengekomen specifieke 
werkzaamheden brengen we verslag uit van onze feitelijke bevindingen: 

[Per project bovenstaande werkzaamheden toelichten en de feitelijke 
resultaten daarvan weergeven.] 

Omwille van het feit dat de hierboven genoemde werkzaamheden noch 
een controle (audit), noch een beoordeling (review) uitmaken 
overeenkomstig de internationale controlestandaarden (International 
Standards on A uditing) , de Belgische Algemene Controlenormen dan 
wel de Internationale Standaarden voor Beoordelingsopdrachten 
(International Standards on Review Engagements), brengen wij geen 
enkele mate van zekerheid (assurance) tot uitdrukking over de in het 
''progress report' opgenomen informatie, over de analytische 
boekhouding, of andere bovenvermelde door de vennootschap verstrekte 
onderbouwende elementen. 

Bijlagen: 
1. Progress report 
2. 2e vragenlijst [ingevuld door de betrokken farmaceutische firma] 
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