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Tijdens de topontmoetingen in Lissabon en Barcelona stelden de lidstaten van de Europese Unie zich tot 
doel tegen 2010 de meest competitieve en kennisgebaseerde samenleving ter wereld te vormen. Wat België 
betreft, is in dat verband een vooraanstaande rol weggelegd voor de geneesmiddelensector. De branche 
verricht immers zowel in absolute als in relatieve termen belangrijke investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling (O&O); meer dan in elke andere activiteitstak wordt het commercieel welslagen in de 
farmasector immers bepaald door succesvolle O&O-activiteiten.  

Omdat in de bestaande statistieken en analyses tal van aspecten m.b.t. de investeringsinspanningen van de 
farmasector echter onderbelicht blijven, voerde de NBB in de loop van 2005 een ad-hocenquête uit bij de 
farmaceutische bedrijven die in België actief zijn in het vlak van het onderzoek, de productie en de distributie 
van geneesmiddelen voor humaan gebruik.  

Hoewel het in een bedrijfstak die wordt gedomineerd door multinationale ondernemingen niet altijd 
eenvoudig is om de precieze bijdrage van de Belgische vestigingen in het geneesmiddelenonderzoek te 
kwantificeren, wijzen de enquêteresultaten niettemin op een aantal duidelijke tendensen. 

Zo blijkt de Belgische farmaceutische sector zowel in termen van geïnvesteerde bedragen als ingezet 
personeel aanzienlijke O&O-inspanningen te leveren en bevestigt het aantal projecten dat hier wordt 
ontwikkeld de topplaats die België in het wereldwijde farmaceutische onderzoek inneemt. Opvallend is dat 
het farmaceutische onderzoek frequent wordt uitbesteed, en, meer in het algemeen, veelvuldige 
samenwerkingen plaatsvinden met diverse types van onderzoekscentra in zowel binnen- als buitenland. De 
hier aanwezige kennis, niet alleen onder de vorm van gekwalificeerd personeel maar ook onder de vorm van 
kenniscentra, behoort volgens de farmabedrijven overigens tot de belangrijkste redenen voor de lokalisatie 
van O&O-activiteiten in België.  

De enquêteresultaten wijzen naast het belang van het Belgische farmaceutische onderzoek echter tegelijk 
ook op een fragiliteit. De uitsplitsing van de antwoorden naargelang het type van vestiging op basis van het 
soort activiteiten dat in België wordt ontplooid, geeft immers duidelijke accentverschillen in de aard van de 
verrichte onderzoeksactiviteiten en, daarmee samenhangend, grote variaties in het belang van de voor O&O 
ingezette middelen aan. Een en ander heeft tot gevolg dat België een atypische faseverdeling van de 
projecten in ontwikkeling vertoont, met een groter aantal projecten in de laatste, klinische, onderzoeksfasen 
waarvoor de concurrentie vanuit de lageloongebieden allicht het sterkst speelt. Enkel de farmabedrijven met 
Belgische verankering blijken hier op permanente wijze in alle fasen van het geneesmiddelenonderzoek 
aanwezig; zij domineren dan ook sterk de O&O-investeringen van de sector. 

De analyse van de enquêteresultaten worden ten slotte aangevuld met een aantal bijlagen met bijkomende 
inlichtingen over de sector. Daarin komen niet enkel de toegevoegde waarde en de tewerkstelling aan bod, 
maar tevens de indirecte effecten en de rentabiliteit van de farmabedrijven, evenals achtergrondinformatie 
m.b.t. referentieterugbetaling van geneesmiddelen. 


