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Farmacijfers 2015: groei in tewerkstelling, export en O&O investeringen Nieuwsbrief april 2016 

“De Farmacijfers 2015 tonen aan dat de farmaceutische sector zich steeds duidelijker 
ontwikkelt tot hoeksteen van de Belgische economie: als jobcreator, als leidende 
investeerder in Onderzoek & Ontwikkeling en als exportkampioen van geneesmiddelen 
en vaccins naar alle uithoeken van de wereld. 

De inzet van 35.000 werknemers in de sector, de grote investeringen en een 
uitstekende samenwerking met de academische wereld leiden tot een uitzonderlijke 

knowhow. En die wordt ook wereldwijd hoog ingeschat. Maar liefst 47 % van onze export gaat naar landen 
buiten de Europese Unie. België profileert zich zo steeds meer als een laboratorium van hoop voor patiënten, 
wereldwijd. 

Lees zeker onze nieuwe brochure 'Farmacijfers 2015' en het persbericht hieronder !". 

Catherine Rutten 
CEO van pharma.be 

 
FARMACIJFERS 2015: PERSBERICHT PHARMA.BE - EXPORT GENEESMIDDELEN KLOKT AF OP 
NIEUW RECORD IN 2015 

De Belgische geneesmiddelensector heeft in 2015 uitzonderlijke exportcijfers gerealiseerd. De uitvoer steeg 
met 3,7 procent ten opzichte van 2014, en dit tot een recordbedrag van 41,3 miljard euro. De sector heeft 
vorig jaar ook bijna 2,6 miljard euro (+5,5 %) geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling (O&O) naar 
nieuwe behandelingen. De tewerkstelling steeg met +1,8 procent tot bijna 35.000 jobs, waarvan ruim 4.200 
onderzoekers. Dat blijkt uit de 'Farmacijfers 2015' van pharma.be. 

Lees het persbericht door pharma.be 

Ontdek onze nieuwe brochure 

Lees het artikel in De Standaard (16/04/2016) over de Farmacijfers 

 
FARMACIJFERS 2015 - OPMERKELIJKE EXPORTKAMPIOEN 

In 2015 werd voor meer dan 41 miljard euro aan geneesmiddelen en vaccins 
geëxporteerd vanuit België. Dit is een groei van +3,7%, en een historisch record. 
Het resulteerde in een positieve handelsbalans van 6,1 miljard euro. 

Bijna de helft (46,9%) van die export gaat naar landen buiten de Europese Unie. 
Dat is bijzonder veel, en bijna dubbel zoveel als voor alle sectoren in België 
samen (28,2% van de export naar landen buiten de EU). Het is een duidelijke 
illustratie van de wereldwijde erkenning van de Belgische knowhow op het gebied 
van ontwikkeling, productie en distributie van geneesmiddelen en vaccins. 

(NBB-INR, statistieken van de internationale handel (SITC - afdeling 54) - Communautair concept; pharma.be 

berekeningen) 

https://pharma.be/nl/media/nieuws/export-geneesmiddelen-klokt-af-op-nieuw-record-in-2015
https://pharma.be/nl/media/publicaties/farmacijfers-2015
https://m.standaard.be/cnt/dmf20160415_02239898?shareid=0b35f537bf59d6e5bf89ab3ae1bb533e2f933b786e8e49ae7767fb657d45d98e3704ac4893c6bfea3e09c5e663f171d1
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FARMACIJFERS 2015 - BEVESTIGING ALS STERKE JOBCREATOR 

De farmaceutische sector blijft een sterke jobcreator in ons land : in 2015 steeg 
het aantal jobs met +1,8%, tot een totaal van 34.698 arbeidsplaatsen. Daarnaast 
zorgen de ruim 200 farmaceutische bedrijven voor nog minstens drie keer zoveel 
jobs in andere sectoren, zoals in de toeleverende bedrijven en in de 
distributiesector. 

Er is een goede mix tussen mannen en vrouwen in de sector : er zijn nagenoeg 
evenveel vrouwen (49,4%) als mannen (50,6%) actief. Vier op de tien 
directiefuncties worden door een vrouw uitgeoefend, en specifiek in onderzoek en 

ontwikkeling stijgt het aandeel van de vrouwen zelfs tot 60%. Zes op de tien werknemers in de farmasector 
zijn hoger geschoold; een belangrijke troef om de wetenschappelijke kennis en de competitiviteit in ons land 
te bewaren. 

(statistieken ‘op maat’ RSZ; berekeningen pharma.be; 2015(e) : gegevens op 30 september 2015) 

FARMACIJFERS 2015 - LEIDENDE INVESTEERDER IN ONDERZOEK & ONTWIKKELING VAN 
GENEESMIDDELEN 

De investeringen in O&O van nieuwe geneesmiddelen stegen met 5,5% in 2015 
tot bijna 2,6 miljard euro. Zo blijft de farmaceutische sector in België een 
belangrijke voortrekker op het gebied van innovatie. Deze investeringen vertalen 
zich ook in nieuwe jobs : het aantal onderzoekers in België steeg tot ruim 4.200 
(+2,9% sinds 2014). Dankzij het wetenschappelijk onderzoek van topniveau, 
profileert België zich steeds meer als laboratorium van hoop voor patiënten uit 
alle hoeken van de wereld. 

(pharma.be schatting op basis van de cijfers van leden van pharma.be; 2015(e)) 

FARMACIJFERS 2015 - TOONAANGEVENDE PRODUCENT BINNEN DE BELGISCHE INDUSTRIE 

In 2015 werd een enorme groei opgetekend in de totale waarde van wat 
er aan geneesmiddelen en vaccins geproduceerd wordt in ons land : 
+21,7%, tot een totale waarde van 11,3 miljard euro. Het aandeel van 
de waarde van de geproduceerde biofarmaceutische producten in de hele 
verwerkende industrie steeg daardoor van 6,3% in 2014 tot 7,8% in 
2015. 

(Statbel; statistieken Prodcom (totale productiewaarde); 2015(e) : een schatting op basis van de eerste 10 beschikbare 

maanden) 


