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In 2018 hebben de innovatieve (bio) farmaceutische
bedrijven hun verankering in België verstevigd. Ze behoren
tot het kloppend hart van de Belgische kenniseconomie.
Ontdek het voorwoord van Catherine Rutten, CEO van
pharma.be
#Jobcreator: in 5 jaar bijna 10 % meer tewerkstelling
in de (bio)farmaceutische sector
In België werken er 37.073 personen in de (bio)farmaceutische sector. De sector
is momenteel goed voor 7,8 % van de totale werkgelegenheid in de verwerkende
industrie.
Lees meer

Randstad Awards: Farmasector is meest aantrekkelijke
privésector
Op 25 april presenteerde Randstad de resultaten van hun jaarlijkse onderzoek
naar ‘meest aantrekkelijke werkgever’. Uit de bevraging komt de farmasector
opnieuw als meest aantrekkelijke sector.
Lees meer

#Onderzoekspool:
3,6
miljard
euro,
recordinvesteringen voor innoverende geneesmiddelen
In 2018 investeerden (bio)farmaceutische bedrijven bijna 3,6 miljard € in
onderzoek en ontwikkeling in België, dagelijks bijna 10 miljoen €.
Lees meer
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#Exportkampioen: voor 118 miljoen euro aan
(bio)farmaceutische
producten
worden
dagelijks
uitgevoerd
2018 is opnieuw een recordjaar. De waarde van de (bio)farmaceutische
producten die vanuit België worden geëxporteerd naar de hele wereld is gestegen
tot 42,9 miljard €.
Lees meer

Meer dan 40 procent van àlle geneesmiddelen in
België, dalen in prijs vanaf 1 april
Dankzij deze prijsdalingen zullen patiënten jaarlijks ongeveer 10 miljoen euro
minder betalen voor geneesmiddelen en overheid kan ook investeren in de
nieuwste therapieën.

Newsletter
Lees meer

Michel Collard verkozen tot nieuwe ondervoorzitter
van pharma.be
Verheugd kondigen Karel Van De Sompel en Catherine Rutten, respectievelijk
voorzitter en CEO van pharma.be, de benoeming van Michel Collard, als vicevoorzitter van de vereniging, aan.
Lees meer

Media

Catherine Rutten, CEO pharma.be, analyseert
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De (bio)farmaceutische sector in België: het kloppend hart van de kenniseconomie
Beste lezers,
In 2018 hebben de innovatieve (bio)farmaceutische bedrijven in België hun positie nog
wat verder versterkt. De cijfers in deze newsletter illustreren de dynamiek van onze
industrie en de belangrijke bijdrage die ze levert aan de Belgische economie.
In de periode 2014-2018 is de werkgelegenheid in de (bio)farmaceutische sector met
bijna 10 % toegenomen. In 5 jaar tijd zijn de investeringen in onderzoek en
ontwikkeling door de (bio) farmaceutische bedrijven met 40,6 % gestegen. 2018 is
opnieuw een recordjaar: een stijging van 3,8 % van het aantal banen – 37.073 personen zijn actief in de
sector –, een groeiend aantal onderzoekers in onze bedrijven – 5.295 actieve onderzoekers in 2018 –,
investeringen in onderzoek en ontwikkeling van zo'n 3,6 miljard €, export van geneesmiddelen en vaccins
ter waarde van bijna 43 miljard €. Deze factoren zorgen er voor dat de (bio-)farmaceutische bedrijven tot
het kloppend hart van de Belgische kenniseconomie behoren.
Ik wens u veel leesplezier toe.
Catherine Rutten
CEO pharma.be
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#Jobcreator: in 5 jaar bijna 10 % meer tewerkstelling in de (bio)farmaceutische sector
In België werken er 37.073 personen in de (bio)farmaceutische sector(1). De voorbije 5 jaar werd er bijna
10 % meer banen gecreëerd in de bedrijven in deze sector, de indirecte banen niet meegerekend. De
(bio)farmaceutische sector is momenteel goed voor 7,8 % van de totale werkgelegenheid in de verwerkende
industrie.

EEN GROEIEND AANTAL ONDERZOEKERS
De (bio)farmaceutische sector is ook een van de meest innovatieve sectoren in België. In 2018 trok de
sector bijkomende onderzoekers aan. Dagelijks zetten 5.295 personen zich in deze bedrijven in voor de
ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen en behandelingen(2).

Tussen 2014 en 2018 zijn er 1.173 onderzoekers bijgekomen in de (bio)farmaceutische sector, een stijging
van meer dan 28 %.
Om onze brochure te lezen: klik hier
(1) bron: RSZ, pharma.be
(2) bron: bedrijven die lid zijn van pharma.be en fundamenteel onderzoek doen in O&O
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Randstad awards : farmasector is meest aantrekkelijke privésector
Op donderdag 25 april presenteerde Randstad België de resultaten van hun jaarlijkse onderzoek naar ‘meest
aantrekkelijke werkgever’. Randstad bevroeg in januari 2019 ruim 14.000 personen naar hun kennis van de
grote bedrijven in ons land, en naar hun eventuele wens om voor een bepaald bedrijf te willen werken.
Het

rapport

vervolgt:

aantrekkelijk

een

“Hoe

werkgever

overkomt, heeft te maken met een
combinatie

van

verschillende

criteria. Het volstaat niet om sterk
te

scoren

criterium

op
om

een
hoge

of

andere

toppen

te

scheren in de rangschikking. Het
verbaast dan ook niet dat de meest
aantrekkelijke sectoren niet alleen
de hoogste punten krijgen voor een
welbepaald criterium, maar dat ze
het meestal ook erg goed doen voor
de

verschillende

drivers

afzonderlijk.

Zo is het niet te verwonderen dat de farmasector opnieuw de meest aantrekkelijke sector is voor het
hoogste aantal criteria. De sector haalt opnieuw de hoogste scores voor maar liefst zes van de tien criteria:
loon en voordelen, toekomstmogelijkheden, balans privé/werk, financiële gezondheid, reputatie en
jobinhoud”.
Ook op het gebied van werkzekerheid en werksfeer behoort de farmasector tot de top-drie van de sectoren.
Op het gebied van ‘nieuwste technologieën’ en CSR valt ze buiten de top-drie.
Tenslotte

wordt

de sector zowel in
het Noorden van
het land als in het
Franstalige
gedeelte

als

meest
aantrekkelijke
sector
beschouwd,
als

door

net
de

categorieën
‘vrouwen’, ‘hoger
opgeleiden’, ‘31 tot 50 jarigen’ en ’51 tot 65 jarigen’ onder de respondenten.
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Voor de volledigheid geven we
mee dat op bedrijfsniveau het
baggerbedrijf

Deme

verkozen

werd tot meest aantrekkelijke
werkgever in de privésector. De
winnaar van vorig jaar, Janssen
Pharmaceutica,
De

Vlaamse

verkozen

werd

tweede.

overheid
tot

werd
meest

aantrekkelijke werkgever in de
publieke sector.
Het volledige rapport van de Randstad Awards leest u hier.
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#Onderzoekspool: 3,6 miljard euro, recordinvesteringen voor innoverende geneesmiddelen
3,6 miljard € geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling in België
De (bio)farmaceutische sector speelt een leidende rol in de ontwikkeling en productie van innovatieve
geneesmiddelen. In 2018 investeerden (bio)farmaceutische bedrijven bijna 3,6 miljard € in onderzoek en
ontwikkeling in België, wat neerkomt op 10 miljoen € per dag. Dat cijfer is opnieuw een stijging ten opzichte
van 2017, dat al een recordjaar was, toen voor het eerst de kaap van 3,5 miljard € investeringen
overschreden werd.

Wist u ?
Dagelijks investeren (bio)farmaceutische bedrijven die gevestigd zijn in België bijna 10 miljoen € in
onderzoek en ontwikkeling.
Om onze brochure te lezen: klik hier
(1) bron: pharma.be (op basis van gegevens verstrekt door de bedrijven die lid zijn van pharma.be)
(2) bron: Europees Octrooibureau (EOB)

Page | 7

#Exportkampioen: voor 118 miljoen euro aan (bio)farmaceutische producten worden dagelijks
uitgevoerd
2018 is opnieuw een recordjaar. De waarde van de (bio)farmaceutische producten die vanuit België worden
geëxporteerd naar de hele wereld is gestegen tot 42,9 miljard €, een groei van 6,2 % ten opzichte van het
jaar voordien. België is ideaal gelegen in het hart van de Europese Unie en beschikt over een dichte en
hoogwaardige

logistieke

infrastructuur.

Ons

land

versterkt

zo

zijn

positie

als

toonaangevend

(bio)farmaceutisch exportcentrum.

Wist u ?
In 2018 werd dagelijks voor bijna 118 miljoen € aan (bio)farmaceutische producten geëxporteerd vanuit
België.
De Belgische (bio)farmaceutische export is bestemd voor de hele wereld
De in België gevestigde (bio)farmaceutische bedrijven zijn resoluut gericht op de wereld. Bijna de helft
(46 %) van de uitvoer van geneesmiddelen gebeurt buiten de grenzen van de Europese Unie, voornamelijk
naar de Verenigde Staten. Binnen de EU is Duitsland de eerste bestemming. België profileert zich zo als een
wereldwijde draaischijf voor de distributie van geneesmiddelen en vaccins.

Om onze brochure te lezen: klik hier
(1) Bron: NBB, communautair concept
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Meer dan 4000 geneesmiddelen worden goedkoper op 1 april 2019
Meer dan 4000 geneesmiddelen worden goedkoper per 1 april 2019. Het gaat om 1377 oudere, originele
geneesmiddelen, en hun generische varianten.
De prijsdalingen bedragen minstens 2,41 %, en lopen in een aantal gevallen op tot –10 %. Het gaat zowel
om bloeddrukverlagers, anti-astma-medicatie, als geneesmiddelen voor reumatische aandoeningen, en vele
andere.
“In België zijn er ongeveer 9900 verschillende geneesmiddelen (presentaties) te
verkrijgen. 4033 daarvan, dus meer dan 40 procent van àlle geneesmiddelen in
België, zullen op 1 april in prijs dalen”, zegt Herman Van Eeckhout, senior
directeur geneesmiddelenbeleid bij pharma.be “Deze prijsdalingen maken
deel uit van de besparingsmaatregelen die door de farmasector worden
gedragen, in het kader van de geneesmiddelenbegroting voor 2019, en werden in
het parlement goedgekeurd”.

“Dankzij

deze

ongeveer

10

portemonnee

prijsdalingen
miljoen

euro

betalen

voor

zullen

patiënten

minder

uit

jaarlijks

hun

eigen

geneesmiddelen”,

zegt

Catherine Rutten, CEO van pharma.be “Daarnaast zal
ook de overheid jaarlijks zowat 70 miljoen euro minder
uitgeven aan deze oudere geneesmiddelen. Op die manier
wordt budgettaire ruimte vrijgemaakt om te investeren in
de nieuwste geneesmiddelen en therapieën”.
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Michel Collard (Celgene) verkozen tot nieuwe ondervoorzitter van pharma.be
Michel Collard, de Algemeen Directeur van Celgene Belgium & Luxemburg, is op
de Raad van Bestuur van 24 april 2019 verkozen tot nieuwe ondervoorzitter van
pharma.be. Hij zal tandem vormen met voorzitter Karel Van De Sompel (Pfizer
Belgium) die de vereniging leidt sinds mei 2018.
Michel Collard, is Algemeen Directeur van Celgene Belgium & Luxemburg
sinds 2016 en werd op 24 april 2019 verkozen tot nieuwe ondervoorzitter van
pharma.be: “Ik ben verheugd om opnieuw ondervoorzitter te worden van de
vereniging, en dank de leden van de Raad van Bestuur voor hun vertrouwen.
Samen met voorzitter Karel Van De Sompel wil ik inzetten op samenwerking en het zoeken naar consensus,
zowel intern in de vereniging, als in de contacten met de andere stakeholders in gezondheidszorg.”
Karel Van De Sompel, Country Manager en Managing Director van Pfizer Belgium, en sinds mei
2018 voorzitter van pharma.be: “Ik kijk er erg naar uit om samen te werken met Michel Collard, die een
lange staat van dienst heeft in de vereniging. De gezondheidszorg in ons land staat voor een aantal
uitdagingen. Wij willen als pharma.be, met onze meer dan 130 leden, een duidelijke ambitie formuleren om
samen te werken, voor een gezonde toekomst.”
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