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Voorwoord
In opdracht van de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) heeft TNO een deskstudie
uitgevoerd getiteld “Economische analyse van de Nederlandse biotechnologiesector”. Deze
analyse is één van de voorstudies die de COGEM laat uitvoeren als voorbereiding op de
Trendanalyse Biotechnologie, die naar verwachting in 2015 zal worden uitgevoerd.
Voor deze analyse heeft de COGEM aan TNO gevraagd ontwikkelingen, trends en kansen van de
biotechnologie opnieuw in kaart te brengen, met een nadruk op economische aspecten en de
verwachte toekomstige ontwikkelingen.
Om de positie van de Nederlandse biotechnologiesector en de bedrijvigheid daarbinnen in kaart te
kunnen brengen, werd een nieuwe database van bedrijven ontwikkeld. Dat was belangrijk omdat
de gehanteerde definities van biotechnologie vaak niet duidelijk zijn, en omdat er grote verschillen
zijn in het aandeel van de biotechnologie binnen de activiteiten van bedrijven (“dedicated” en
“diversified”). Dit rapport geeft een goed “state of the art” beeld van de ca. 600 biotechnologie
bedrijven in Nederland. In de studie wordt telkens onderscheid gemaakt tussen de rode
(medische), de groene (agro en food) en de witte (industriële) biotechnologie. De bedrijven zijn
onderdeel van een omvangrijk ecosysteem, met een groot aantal organisaties, waaronder
onderzoeksinstellingen, brancheorganisaties, en juridische en financiële adviseurs.
Het rapport geeft een duidelijk beeld van de omvang en het economisch belang van de
biotechnologie. Dat is niet eenvoudig, omdat de biotechnologie thans volledig geïntegreerd is
binnen verschillende economische sectoren. Zo blijkt dat in vijf van de negen topsectoren
biotechnologie dominant aanwezig is.
Ondanks de financiële crisis van de afgelopen jaren blijken de private R&D investeringen te
groeien. Daarentegen wordt geconstateerd dat de publieke R&D investeringen sterk afnemen. Bij
de overheid is er sprake van een heroriëntering van subsidies en specifieke investeringen naar
algemene fiscale instrumenten.
Een belangrijk deel van het rapport is gewijd aan de toekomst van de biotechnologie. Het
analyseert eerst de brede demografische, economische, sociale en politieke trends en
ontwikkelingen in wetenschap en technologie in een internationale context. Vervolgens worden de
zwaktes en bedreigingen voor de Nederlandse biotechnologie onderzocht. Daaruit blijkt dat,
zowel de private als publieke financiering een punt van zorg zijn, alsmede een dreigende
vermindering van de industriële basis, omdat bedrijven hun activiteiten buiten Nederland
verleggen. Desalniettemin blijft de sterke positie van Nederland op het gebied van fundamenteel
en strategisch onderzoek een uitstekende basis voor de toekomst. Een belangrijke kracht van het
Nederlandse innovatiesysteem is de sterke en gediversifieerde infrastructuur en partnerships. De
groeiende vraag naar nieuwe diagnostiek en medicijnen, de vraag naar voedsel, en zeker ook de
vraag naar duurzame, biobased producten biedt de Nederlandse biotechnologie volop kansen. In
dit rapport wordt dat alles goed onderbouwd en voorzien van aanbevelingen voor overheid en
bedrijfsleven.
De studie werd uitgevoerd door een team van TNO onder leiding van Govert Gijsbers en begeleid
door een door COGEM ingestelde begeleidingscommissie.
Dr. J.J.M. Dons
Voorzitter Begeleidingscommissie
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Samenvatting
Achtergrond
In 2015 brengt de Commissie Genetische Modificatie (COGEM), samen met enkele andere
organisaties naar verwachting een Trendanalyse Biotechnologie uit. De trendanalyse volgt op
eerdere edities in 2004, 2007 en 2009. Doel van de trendanalyse is om de politiek op hoofdlijnen
te informeren over nieuwe biotechnologische ontwikkelingen, toepassingen, trends en kansen voor
de Nederlandse biotechnologiesector. Als voorstudie voor de Trendanalyse 2015 heeft de
COGEM TNO gevraagd ontwikkelingen, trends en kansen opnieuw in kaart te brengen, met een
nadruk op economische aspecten en de toekomst.
Aanpak
Deze studie gaat over de Nederlandse biotechnologiesector. Afbakening is daarbij een eerste punt
van aandacht, te beginnen bij de definitie van ‘biotechnologie’. We volgen in principe de brede,
internationaal geaccepteerde OESO definitie, maar beperken ons daarbinnen tot de ‘moderne’
biotechnologie en laten activiteiten zoals bierbrouwerijen buiten beschouwing. Ook bedrijven die in
Nederland alleen een administratieve holding hebben, nemen we niet mee. Verder richten we ons,
in tegenstelling tot veel studies en analyses die zich beperken tot de rode (medische)
biotechnologie, ook op de groene biotechnologie (agro en food) en de witte (industriële )
biotechnologie.
Om de positie van de Nederlandse biotechnologiesector en de bedrijvigheid daarbinnen in kaart te
kunnen brengen, hebben we een nieuwe database van bedrijven ontwikkeld. Bestaande
databases bleken onvoldoende inzicht te verschaffen, door veroudering (nieuwe bedrijven, fusies
en overnames, en de dynamiek van de sector als geheel), de breedte van het veld (niet alleen
rode biotech), maar ook de toedeling van bedrijven zelf (afbakening en definitie). Deze nieuwe
database bevat 600 bedrijven die we tot de kern van de Nederlandse biotechnologiebedrijvigheid
rekenen. Rond deze bedrijvigheid bevindt zich bovendien een veelheid aan andere organisaties,
waaronder onderzoeksinstellingen, brancheorganisaties, maar ook juridische en financiële
adviseurs. Deze worden gerekend tot het biotechnologisch ecosysteem.
De biotechnologiesector in Nederland
De ca. 600 biotechnologiebedrijven in Nederland zijn goed voor bijna 35 duizend banen in 2013.
Ongeveer 60 procent van deze bedrijven zijn dedicated biotechnologiebedrijven, zoals Crucell en
Keygene, die zich voor het overgrote deel op biotechnologie richten. De grote spelers in de
Nederlandse biotechnologie, zoals DSM, Dow Chemical en Friesland Campina, zijn
gediversifieerde bedrijven en richten zich ook op andere economische activiteiten. Bedrijven in de
rode biotechnologie zijn over het algemeen dedicated biotechnologiebedrijven, net als de
bedrijven die in de categorie ‘overig’ vallen. Dit zijn relatief kleine bedrijven die zich bijvoorbeeld
richten op bio-informatica. De rode biotechnologie is met 343 bedrijven goed voor ruim de helft
van het aantal biotechnologiebedrijven in 2013. Op gepaste afstand volgen de groene en witte
biotechnologie met respectievelijk 76 en 38 bedrijven. In 2013 heeft ongeveer de helft (298) van
de biotechnologiebedrijven 10 werknemers of meer. De andere helft van de biotechbedrijven
bestaat uit microbedrijven met minder dan 10 werknemers.
Gegevens over de ontwikkeling van het aantal bedrijven in het afgelopen decennium zijn niet goed
vergelijkbaar. Het algemene beeld is een groei van het aantal bedrijven tot 2007 en een daling
daarna als gevolg van de recessie. Sinds 2010 groeit het aantal biotechnologiebedrijven weer,
vooral het aantal dedicated bedrijven. De groei vindt plaats bij het kleinbedrijf (10-50 werknemers)
en vooral bij de microbedrijven. De sectoren zaadveredeling, medisch-biotechnologische research
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en biotechnologische landbouwresearch zijn daarbij prominent aanwezig. In de rode biotech zijn
vooral nieuwe kleine bedrijven ontstaan uit de voormalige R&D-labs van MSD en Abbott.
Op basis van de werkgelegenheid bij de Nederlandse biotechnologiebedrijven wordt de
productiewaarde op € 13,8 miljard en de toegevoegde waarde op € 4,6 miljard geschat. Daarmee
heeft biotechnologie een aandeel van 5,4% in de productiewaarde en 6,7% in de toegevoegde
waarde van vier gerelateerde topsectoren (Agri & Food, Life Sciences & Health, Tuinbouw &
Uitgangsmaterialen en Chemie inclusief Biobased Economy). Opvallend is dat het aandeel van
biotechnologie in productie en toegevoegde waarde ongeveer twee keer zo hoog is als het
aandeel van biotechnologie in de werkgelegenheid in de vier topsectoren.
R&D-investeringen zijn een belangrijke factor in de ontwikkeling van de biotechnologie. Van de
private R&D-investeringen door bedrijven is geen volledig beeld voorhanden omdat deze
informatie voor individuele bedrijven vaak niet publiek beschikbaar is. Belangrijke R&D-spelers zijn
Philips, Crucell en Synthon in de rode biotechnologie. In de agro en food vinden we
gediversifieerde bedrijven als Unilever, Friesland Campina en Danone, en dedicated bedrijven
zoals Keygene. In de industriële biotechnologie is DSM een belangrijke speler. Overigens gaat het
hierbij om de totale R&D-investeringen, waarbij het aandeel biotechnologie niet bekend is voor de
gediversifieerde bedrijven. Belangrijk is te constateren dat de verschillende bronnen duiden op
een lichte groei van de private R&D-investeringen sinds 2009, in ieder geval voor de rode
biotechnologie.
De publieke R&D-investeringen, dat wil zeggen de R&D verricht door publieke
onderzoeksinstellingen en de financiering van publiek-private samenwerkingen, laten een ander
beeld zien. Daarin is vooral de laatste jaren sprake van dalende uitgaven. We zien een forse
heroriëntatie door het topsectorenbeleid dat in 2011 duidelijke contouren krijgt. Bij de daling van
de uitgaven is een belangrijke ontwikkeling dat de FES-gelden (Fonds Economische
Structuurversterking) uit aardgasbaten niet langer beschikbaar zijn voor onderzoek en FESprogramma’s worden stopgezet of omgebogen, met doorgaans beduidend lagere financiering.
Sinds 2000 is sprake van een indrukwekkend aantal initiatieven, waaronder het Netherlands
Genomics Initiative (NGI) met 16 verschillende instituten, diverse samenwerkingen en andere
activiteiten onder NWO-, KNAW- en STW-vlag, en een groot aantal publiek-private
samenwerkingen (‘PPS-en’). Publieke financiering, waaronder zeer substantiële bijdragen uit het
FES, vormde een belangrijke basis voor de totstandkoming en groei van deze initiatieven. Met het
topsectorenbeleid komen veel van deze activiteiten in een ander financieel vaarwater, waarbij
soms wordt gekozen voor stopzetting, soms voor een fusie met andere initiatieven in Nederland,
soms ook voor opschaling in Europees verband. Het topsectorenbeleid, waarbij de biotechnologie
sterk vertegenwoordigd is in meerdere topsectoren, heeft in termen van financiering een
gelijksoortig effect, want vooral in de keuze van beleidsinstrumenten is er sprake van een verdere
verschuiving richting generieke, fiscale instrumenten zoals de WBSO (Wet Bevordering Speur- en
Ontwikkelingswerk) en de RDA (Research en Development Aftrek) en Innovatiebox. Deze
fiscalisering van het beleid is voor de vele start-ups en kleinere biotechbedrijven die (nog) geen
winst maken niet direct gunstig te noemen. In het nieuwe beleid is er bovendien weinig tot geen
plaats meer voor subsidies en specifieke investeringen. Dit versterkt het eerdergenoemde FESeffect. Een belangrijk kenmerk van het topsectorenbeleid is de nadruk op langere termijn
innovatiecontracten en de oprichting van 19 topconsortia voor kennis en innovatie (TKI’s) met elk
hun eigen R&D-roadmap. Veel bedrijven constateren dat de TKI’s maar moeilijk op gang komen.
In de gouden driehoek is bedrijven een leidende rol toegedacht. Komen de ambities daar niet tot
uitvoering dan heeft dat ook direct gevolgen voor het onderzoek en financiering van R&D door
publieke onderzoeksinstellingen. De nadruk in het topsectorenbeleid is sterk op toepassing en
innovatie gericht – met als risico dat op de middellange en langere termijn fundamenteel en
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strategisch onderzoek, cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de biotechnologie, in de knel
komt. De groei van de kleine, innovatieve bedrijvigheid in de biotechnologie is vooral ook gestoeld
op een internationaal zeer sterke positie in fundamenteel en strategisch onderzoek van
Nederlandse universiteiten en instituten. De mindere aandacht en dito middelen uit het publieke
domein, vooral vanaf 2011, zullen zich naar verwachting op termijn doorvertalen naar
vermindering van bedrijvigheid en van het ecosysteem als geheel.
Het verzilveren van de kansen vraagt investeringen en de financiering daarvan, privaat en publiek,
speelt een hoofdrol in de ontwikkeling van de sector en vooral de bedrijvenkant. Financiering
wordt door velen gezien als een belangrijke barrière voor de verdere ontwikkeling van de
biotechnologiesector. Dit geldt vooral voor vervolgfinanciering bij start-up bedrijven; juist deze is
meestal problematisch (‘valley of death’, kloof tussen startfinanciering en vervolgfinanciering). Dit
probleem staat inmiddels op de agenda in het EU en Nederlandse beleid en er komen publieke en
particuliere middelen beschikbaar (particuliere fondsen, KETs – Key Enabling Technologies, BeBasic, en een fonds dat door de sector zelf wordt opgezet). De verlenging van het Dutch Venture
Initiative, de Regeling Vroegefasefinanciering en een op te richten Achtergestelde Leningenfonds
zijn belangrijke nieuwe ontwikkelingen. Ook Europees wordt het belang van financiering ter
overbrugging van de ‘valley of death’ in toenemende mate erkend. De private financiering voor de
rode biotechnologie wordt voor Nederland in 2012 geschat op ruim € 300 miljoen en bestaat uit
venture capital, vervolgfinanciering (follow-on), private deelnemingen, beursgangen en
strategische allianties (milestone payments). Voor groene en witte biotechnologie zijn geen
gegevens bekend. Wat betreft beursgangen valt op dat een aantal bedrijven kiest voor het
buitenland met beursgangen in de VS (Nasdaq) en Brussel (Euronext).
Samenvattend laat de Nederlandse biotechnologiesector een sterk gefragmenteerd beeld zien,
gekenmerkt door een afname van het belang van grote bedrijven (farma) en sterke dynamiek bij
de micro- en kleine bedrijven, een grote verscheidenheid aan PPS-en, een forse ‘reshuffling’ in
publieke initiatieven en een Rijksoverheid die niet alleen de regie bij het bedrijfsleven heeft gelegd,
maar ook het inzicht en overzicht van wat er in het preconcurrentiële publieke domein gaande is,
grotendeels kwijt is. Wat betreft R&D-investeringen zien we een redelijk constant tot licht groeiend
beeld bij private R&D en een daling in het publieke deel. Ook zien we een veelheid van nieuwe
regelingen en instrumenten om biotech-R&D en financiering te ondersteunen. Tenslotte zien we
dat door de integratie van biotechnologie in de topsectoren en door de fiscalisering van het
innovatiebeleid de informatiebasis over biotechnologie in Nederland sinds 2007, en vooral vanaf
2011, aanzienlijk is verzwakt. Gegevens worden of niet meer bijgehouden, zijn niet meer te vinden
of zijn niet meer vergelijkbaar. Een analyse van ontwikkelingen door de tijd is daarom maar
beperkt mogelijk.
Trends in en rond de biotechnologie
In de analyse van mogelijke toekomst voor de sector richten we het vizier op belangrijke trends
voor en binnen de sector. We kijken daarbij zowel naar brede demografische, economische,
sociale en politieke trends en ontwikkelingen in wetenschap en technologie, als naar trends die
meer specifiek zijn voor de rode, groene en witte biotechnologie. Belangrijke demografische
ontwikkelingen zijn een groeiende wereldbevolking en een daarmee gepaard gaande vraag naar
voedsel, naast een, vooral in Europa, sterke vergrijzing die bovendien samengaat met nieuwe
ziekten en aandoeningen. Economisch zien we vooral stagnatie in Europa en groei in de rest van
de wereld, met gevolgen voor investeringen. Maatschappelijk zien we verdergaande
individualisering naast de opkomst van nieuwe organisatievormen en belangengroepen van
consumenten en patiënten. Duurzaamheid blijft hoog op de agenda staan, denk bijvoorbeeld aan
het Energieakkoord. In politiek en beleid vallen naast het topsectorenbeleid vooral de
verdergaande decentralisatietrend op, met gevolgen voor bestaande voorzieningen, en een
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nadruk op het ombouwen van de verzorgingsstaat richting een participatiesamenleving waarin
verantwoordelijkheden, ook financieel, weer dichter bij burgers zelf worden gelegd.
Meer specifiek zien we voor de rode biotechnologie een wereldwijde herstructurering en
consolidatieslag, in productie maar ook in R&D, gekenmerkt door overnames van
biotechnologiebedrijven en onderlinge verkoop van divisies gericht op specialisatie en
herpositionering. Daarmee (en door het groeiende aandeel biotechnologie in medicijnen) is het
onderscheid tussen farma en biotech steeds moeilijker te maken. In de groene biotechnologie is
een belangrijke trend de gestage groei van het aantal genetisch gemodificeerde gewassen (GGgewassen) en de toename van het aantal ingebrachte, gunstige eigenschappen in die gewassen.
Daarnaast hebben bedrijven in landen waar GG-gewassen niet verbouwd mogen worden zich
gespecialiseerd in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe moleculaire technieken in het
plantenverdelingsproces, waaronder het gebruik van moleculaire merkers voor selectie en
veredeling. De belangrijkste trend in de witte biotechnologie is de sterk groeiende aandacht voor
de bio-based economy.
Zwaktes en bedreigingen…
Hoe gaat de Nederlandse biotechnologie met deze trends om, welke sterktes en kansen zien we
en welke bedreigingen en zwaktes moeten overwonnen worden om van die kansen te profiteren?
Een belangrijke zwakte van de Nederlandse biotechnologie is financiering, in de verschillende
hoedanigheden. Overheidsfinanciering daalt en er is sprake van een veelheid van instrumenten en
regelingen die vooral voor start-ups en het MKB onoverzichtelijk en moeilijk toegankelijk zijn. Het
publieke R&D-complex, ook de vele PPS-en, staat in toenemende mate onder druk. Daarnaast
vormt de private financiering van biotechnologiebedrijvigheid een uitdaging. Europa en ook
Nederland liggen daarin belangrijk achter op de Verenigde Staten. De aanpak van het Vlaamse
Instituut voor Biotechnologie (VIB) die gericht is op een combinatie van wetenschappelijke
excellentie en een focus op toepassing en commercialisering, gecombineerd met een
langetermijnvisie, wordt vaak genoemd als een best practice die in Nederland overgenomen zou
moeten worden. Een tweede zwakte die een dreiging vormt voor de biotechnologie is dat de
Nederlandse industriële basis onder druk staat. Grote gediversifieerde bedrijven als DSM
kondigen in 2014 aan hun groeiambities naar buiten Europa te verleggen. Wereldwijd staan de
grote farmabedrijven onder druk en de Nederlandse farmasector is daarop geen uitzondering.
Daarbij komt dat de grote farmabedrijven in Nederland veelal vestigingen zijn van internationale
concerns en vooral actief zijn in verkoopactiviteiten en (begeleiding van) klinisch onderzoek. Voor
wat betreft de groene biotech hebben bedrijven als Monsanto en BASF aangekondigd Europa in
het vervolg te mijden als het gaat om GG-gewassen. Een derde belangrijke ontwikkeling is de
mondiale herstructurering van R&D. In Nederland zijn vooral de sluiting van R&D-faciliteiten van
Organon in Oss en van Abbott / Solvay in Weesp bekend. In Oss is daarbij een doorstart gemaakt
onder de naam Pivot Park. Tenslotte zien we dat biotechnologie in het Nederlandse beleid
welhaast onzichtbaar is geworden door de integratie in verschillende topsectoren. Tot op heden
loopt de publiek-private samenwerking in de TKI’s nog moeizaam en is er de nodige kritiek op
specifieke instrumenten als de TKI-toeslag en de Innovatiebox.
… Maar ook sterktes en kansen
De belangrijkste kracht van de Nederlandse biotechnologie is de grote activiteit in fundamenteel
en strategisch onderzoek: bijna alle Nederlandse universiteiten doen aan biotechnologie. En ze
excelleren daarin op basis van citaties en octrooien (zowel in aantal als in kwaliteit). Een
belangrijke kracht van het Nederlandse innovatiesysteem is de sterke en gediversifieerde
infrastructuur. Valorisatie en het creëren van bedrijvigheid uit onderzoek worden steeds
belangrijker. Het aantal spin-offs rond universiteiten (Wageningen, Leiden, Erasmus MC,
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Eindhoven, etc.) is groeiende. Ondersteuning van deze spin-offs door science parks is van
cruciaal belang en wordt steeds sterker. Gevestigde internationale bedrijven, zoals Danone en
Friesland Campina, zoeken steeds meer de ecosystemen op die rond universiteiten ontstaan
waarbij de kwaliteit van human capital en wetenschappelijke topprestaties zwaar meetellen.
Wellicht als gevolg van onze poldertraditie is Nederland sterk in partnerships – het
topsectorenbeleid (dat rode, groene en witte biotech adresseert) zet hierop ook sterk in. Naast
sterktes in onderzoek en innovatie heeft Nederland een wereldwijd leidende positie in agro & food,
tuinbouw en uitgangsmaterialen. Dat wordt vooral duidelijk als we naar de export kijken.
Nederland is na de VS de grootste landbouwexporteur ter wereld. De afgelopen vijf jaar steeg de
toegevoegde waarde van de Nederlandse agrofoodsector jaarlijks met 2,2% en groeit daarmee
aanzienlijk sneller dan het Bruto Binnenlands Product.
Een belangrijke kans voor de Nederlandse biotechnologie is de sterk groeiende vraag naar
producten die gebaseerd zijn op biotechnologie. De groeiende vraag naar voedsel vereist nieuwe
hoogproductieve variëteiten. In de gezondheidszorg zal ondanks het terughoudende
overheidsbeleid de vraag naar nieuwe diagnostiek en medicijnen blijven groeien. Dat komt onder
meer door vergrijzing, een toename in de incidentie van life style ziektes als obesitas en diabetes.
Tenslotte zal er op termijn een sterk groeiende vraag naar biobased producten ontstaan.
Afhankelijk van de beschikbaarheid in betaalbaarheid van de grondstoffen kan Nederland hierin
een belangrijke rol spelen.
Tenslotte biedt de hernieuwde aandacht in Nederland en in Europa voor industriële ontwikkeling
ook kansen voor de biotechnologiesector. Industrieel leiderschap is prioriteit voor de Europese
Unie en in dat kader is er grote aandacht voor de zogenaamde key enabling technologies (KETs),
waarvan industriële biotechnologie er één is. Die aandacht vertaalt zich ook naar ondersteuning
van pilot lines en andere faciliteiten, en bovendien in verdere investeringsmogelijkheden via
Europese Structuurfondsen (ESF) en de Europese Investeringsbank (EIB) onder het kopje ‘smart
specialisation’. In Nederland kan de biotechnologie profiteren van nieuwe initiatieven op het
gebied van ‘smart industry’.
Kansen voor biotechnologie zijn er dus volop, maar die moeten wel verzilverd worden.
Financiering en ondersteuning van kleine bedrijven in netwerken en science parks zijn daarvoor
een belangrijke voorwaarde, evenals een blijvend sterke koppeling tussen fundamenteel en
strategisch onderzoek enerzijds en toegepast onderzoek, innovatie en ontwikkeling anderzijds.
Werk aan de winkel dus!
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Inleiding

In 2004, 2007 en 2009 bracht de Commissie Genetische Modificatie (COGEM), samen met de
Commissie Biotechnologie bij de Dieren (CBD) en de Gezondheidsraad een Trendanalyse
Biotechnologie uit in opdracht van de ministeries van Economische Zaken (EZ), Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) en Infrastructuur en Milieu (IM). Het doel van deze analyse is om de
politiek op hoofdlijnen te informeren over nieuwe biotechnologische ontwikkelingen en
toepassingen, de trends die daaraan te onderkennen zijn, de daarmee te realiseren kansen en
mogelijkheden en de daaraan verbonden morele aspecten. De volgende Trendanalyse staat
gepland voor 2015.
Ten behoeve van de Trendanalyse Biotechnologie 2015 heeft de COGEM TNO gevraagd, net als
in de voorbereiding van de Trendanalyse Biotechnologie 2007, in kaart te brengen hoe de
Nederlandse biotechnologiesector zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. In welke richting
beweegt de biotechnologiesector zich en met welke trends heeft de sector te maken? En welke
economische kansen heeft de biotechnologiesector in Nederland?
De studie geeft een gedetailleerd overzicht van de huidige situatie van de Nederlandse rode,
groene en witte biotechnologie waarvoor een database van Nederlandse biotechnologie bedrijven
werd gemaakt. Ontwikkelingen sinds 2007 worden geschetst aan de hand van sectorrapporten en
internationale data. Vervolgens brengt de studie de publieke en private R&D investeringen in kaart
en de ontwikkelingen met betrekking tot de financiering van biotechnologie investeringen. Na een
analyse van de belangrijkste resultaten en outputs van de sector (onder meer op basis van een
gedetailleerde analyse van patenten in de rode, groene en witte biotech) kijken we naar de trends
in internationaal perspectief als basis voor een appreciatie van de sterktes, zwaktes, kansen en
bedreigingen voor de toekomst.
In dit rapport worden de resultaten van deze analyse gepresenteerd. In dit inleidende hoofdstuk
wordt een toelichting gegeven op de gevolgde aanpak en de gebruikte bronnen. Tevens worden
de definities van enkele centrale begrippen in deze studie gegeven.
De studie werd uitgevoerd door TNO in de periode januari tot oktober 2014. In die periode werd
regelmatig overleg gevoerd met het Secretariaat van de COGEM en de voor dit project
samengestelde Begeleidingscommissie.
1.1

Aanpak

De studie bestaat uit drie delen:
1 De economische positie van de Nederlandse biotechnologie;
2 Trends in de Nederlandse biotechnologie;
3 Zwaktes, bedreigingen, sterktes en kansen voor Nederlandse biotechnologie.
Deel 1: Economische positie Nederlandse biotechnologie
In het eerste deel is op basis van desk research de economische positie van de Nederlandse
biotechnologie in kaart gebracht. Voor de schets van de economische positie van de Nederlandse
biotechnologie en de ontwikkelingen sinds 2007 is een aantal economische parameters
geselecteerd:
 Omvang biotechnologiesector:
 Aantal bedrijven
 Omzet
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Werkgelegenheid in biotechnologiesector
Private biotechnologie R&D-uitgaven
Private financiering van biotechnologiebedrijven
Publieke investeringen in biotechnologie R&D
Octrooipositie Nederlandse biotechnologie
Producten van Nederlandse biotechnologie
Belang Nederlandse biotechnologie in Nederlands BBP

In tegenstelling tot veel andere rapporten richt deze studie zich op de biotechnologiesector als
geheel en wordt ingegaan op de drie belangrijkste sectoren waar biotechnologie wordt toegepast:
 Farma & gezondheid, ook wel rode biotechnologie genoemd
 Agro-food, ook wel groene biotechnologie genoemd
 Industriële productie, ook wel witte biotechnologie genoemd.
De farma & gezondheid sector omvat het gebruik van biotechnologie in onderzoek en productie
van (moleculaire) diagnostica (o.a. genetische testen), vaccins en therapeutica (inclusief
biofarmaceutica, antibiotica, gentherapie, cell-based therapie en antisense-based therapie).
De agro-food sector omvat het gebruik van biotechnologie in onderzoek en productie in de
landbouw, veeteelt en de voedings- en genotmiddelenindustrie. Het betreft zowel de ontwikkeling
van nieuwe/verbeterde gewassen en uitgangsmateriaal voor plantaardige en dierlijke productie,
als van functionele voedingsmiddeleningrediënten, verbeterde productietechnieken en
analysetechnieken voor het bewaken van de voedselveiligheid. De toepassing van biotechnologie
in marine sectoren, ook wel blauwe biotechnologie, is in deze studie tot de agro-food gerekend.
De industriële productiesector is het gebruik van biotechnologie in onderzoek en productie van
zogenaamde business-to-business producten, zoals intermediates voor geneesmiddelen,
vitamines, aminozuren en van enzymen die in verschillende industriële sectoren worden gebruikt
(voeding, textiel en leer, pulp en papier, chemie) en voor de productie van bioplastics en bioenergie. De toepassing van biotechnologie in de teelt van algen als duurzame energiebron wordt
ook tot deze categorie gerekend.
Naast de drie sectoren zijn er ook biotechnologiebedrijven die niet in één specifieke sector actief
zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld diverse bedrijven die instrumenten, apparatuur en
laboratoriummiddelen leveren die in algemeen biotechnologisch onderzoek kunnen worden
ingezet. Ook zijn er bedrijven die specifiek bio-informatica toepassingen ontwikkelen die in diverse
takken van het biotechnologische onderzoek ingezet kunnen worden.
Het vertrekpunt voor de analyse van de economische positie werd gevormd door OESO-gegevens
die de Nederlandse biotechnologie in internationaal perspectief plaatsen. Omdat bleek dat deze
gegevens maar een deel van de bedrijvigheid omvatten (262 bedrijven met meer dan 10
werknemers) werd een eigen database ontwikkeld en aangevuld met gegevens afkomstig uit de
LISA database. Verder bleek dat sinds de eerdere studie (2006) de datasituatie met betrekking tot
ontwikkelingen in de biotechnologie sterk is veranderd. Terwijl de eerdere studie kon putten uit
grote Europese overzichtsstudies, zijn deze in recente jaren niet meer gemaakt. Daar komt bij dat
een vergelijking tussen de Nederlandse positie en de wereldwijde positie bemoeilijkt wordt door
het hanteren van verschillende definities en afbakeningen. De meeste internationale bronnen
beperken zich voornamelijk tot de toepassing van biotechnologie in de farma- en
gezondheidssector.
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Deel 2: Trendanalyse
In deel twee worden de belangrijkste trends die van invloed zijn op de biotechnologie onder de
loep genomen. Voor de analyse van de systeemtrends en drijvende krachten volgen we de
DESTEP methode die kijkt naar Demografische (bevolkingsgroei en vergrijzing), Economische
(groei en stagnatie), Sociale, Technologische (technologieversnelling en convergentie), Milieu
(Environment) en Politieke trends. Daarnaast analyseren we ook de belangrijkste trends die
specifiek zijn voor de rode, groen en witte biotechnologie. Bij medische biotechnologie gaat het om
herstructurering van R&D wereldwijd en vragen rond de financiering van rode biotech. Belangrijke
trends in de groene biotechnologie zijn de gestage groei van het areaal genetisch gemodificeerde
gewassen wereldwijd en de ontwikkeling en toepassing van nieuwe moleculaire technieken als
alternatief voor genetische modificatie. Belangrijke trends in de witte biotechnologie zijn de
groeiende concurrentie uit Azië en de opkomst van de bio-based economy.
Deel 3: Zwaktes, bedreigingen en sterktes en kansen
Voor de analyse van de zwakten, bedreigingen en sterkten en kansen van de Nederlandse
biotechnologie is gekeken naar interne kenmerken en ontwikkelingen (‘van binnen naar buiten’)
van de Nederlandse biotechnologie. Daarbij is op basis van de trendanalyse gekeken naar de
‘critical issues’ die voor de biotechnologie van groot belang zijn, bijvoorbeeld:
 Beschikbaarheid en toegankelijkheid van kapitaal – beschikbaarheid bankleningen en venture
capital;
 Fusie en concentratiebeweging bedrijven;
 R&D en technologie – kwaliteit en investeringen, publiek en privaat;
 Productontwikkeling, valorisatie en intellectueel eigendom;
 Nieuwe bedrijvigheid - starters, snelle groeiers en de ‘valley of death’;
 Rol wetgeving, regulering en beleid.
Bij de kansen richten we ons op de middellange termijn toekomst (2025). De echt lange termijn
(2040-2050) blijft in deze studie buiten beschouwing. De belangrijkste kansen hebben te maken
met de sterke kennisbasis, een sterke kennisinfrastructuur, de leidende positie in agro en
uitgangsmaterialen, de sterk groeiende vraag naar biotechproducten en de hernieuwde aandacht
voor de industrie.
Bij het in kaart brengen van en zwakten, bedreigingen, sterkten en kansen van de
biotechnologiesector is gebruik gemaakt van desk research naar nationale en internationale
studies, waaronder analyses van de OESO, studies van Institute for Prospective Studies
(onderdeel van Europese Joint Research Centres), studies van EY (voorheen Ernst & Young) en
andere grote consultancy bureaus, position papers en studies uit de Nederlandse
topsectorendiscussie en sectoranalyses door banken en andere financiers van biotechnologie.
De resultaten van de drie delen zijn in een validatieworkshop op 31 oktober 2014 voorgelegd aan
en besproken met diverse stakeholders uit de Nederlandse biotechnologie.
1.2

Definities

Moderne biotechnologie
Deze studie richt zich op moderne biotechnologie. Er wordt gebruik gemaakt van de internationale
OESO-definitie van moderne biotechnologie. De OESO-definitie bestaat uit twee delen (single en
list-based), die gezamenlijk de biotechnologie afbakenen.
De OESO-definitie maakt in principe geen onderscheid tussen oude en moderne biotechnologie,
ook de (oude) procestechnologieën worden meegerekend. Om te benadrukken dat deze studie
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zich richt op de moderne biotechnologie wordt naast de OESO-definitie ook verwezen naar de
definitie van life sciences zoals die door het ministerie van Economische Zaken in het Action Plan
Life Sciences 2000-2005 (basis van BioPartner) is opgesteld:
“het op innovatieve wijze toepassen van de mogelijkheden van organismen, celculturen of delen
van cellen (tot op moleculaire schaal) of delen van organismen om te komen tot industriële
productie of daarmee verband houdende diensten, en met inbegrip van ontwikkeling en productie
van hard- en software die direct daaraan gekoppeld is. Bestaande technologieën, met inbegrip van
biotechnologie, farmacie, biologie, chemie, natuurkunde en informatica zijn in deze definitie
geïntegreerd.”
Ook al wordt in deze studie de OESO-definitie gehanteerd, diverse bronnen die voor deze studie
zijn gebruikt, hanteren een afwijkende definitie van biotechnologie. Soms gaat het om een definitie
waarbij levenswetenschappen in de breedte worden gehanteerd. Soms wordt het beperkt tot
alleen genetische modificatie, of betreft het alleen de toepassing van biotechnologietechnieken in
de farmaceutische industrie. De diverse definities maken het lastig gegevens met elkaar te
vergelijken.
OESO-definitie biotechnologie
The single definition
Biotechnology is the application of science and technology to living organisms,
as well as parts, products and models thereof, to alter living or non-living
materials for the production of knowledge, goods and services.
The list-based definition
The list-based definition of biotechnology techniques:
 DNA/RNA: Genomics, pharmacogenomics, gene probes, genetic
engineering, DNA/RNA sequencing/synthesis/amplification, gene expression
profiling, and use of antisense technology.
 Proteins and other molecules: Sequencing/synthesis/engineering of proteins
and peptides (including large molecule hormones); improved delivery
methods for large molecule drugs; proteomics, protein isolation and
purification, signaling, identification of cell receptors.
 Cell and tissue culture and engineering: Cell/tissue culture, tissue
engineering (including tissue scaffolds and biomedical engineering), cellular
fusion, vaccine/immune stimulants, embryo manipulation.
 Process biotechnology techniques: Fermentation using bioreactors,
bioprocessing, bioleaching, biopulping, biobleaching, biodesulphurisation,
bioremediation, biofiltration and phytoremediation. Gene and RNA vectors:
Gene therapy, viral vectors.
 Bioinformatics: Construction of databases on genomes, protein sequences;
modelling complex biological processes, including systems biology.
 Nanobiotechnology:
Applies
the
tools
and
processes
of
nano/microfabrication to build devices for studying biosystems and
applications in drug delivery, diagnostics etc.
Bron:
http://www.oecd.org/document/42/0,2340,en_2649_34537_1933994_1_1_1_1,0
0.html
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Biotechnologie bedrijven
In deze studie wordt onderscheid gemaakt tussen ‘dedicated’ en ‘diversified’ bedrijven. Dedicated
bedrijven zijn kennisintensieve en in biotechnologie gespecialiseerde bedrijven die actief zijn in
R&D en/of in de toepassing daarvan in processen, producten en diensten. Diversified bedrijven
zijn bedrijven die, door de opkomst van de moderne life sciences, biotechnologie in hun bestaande
R&D- en productieactiviteiten zijn gaan integreren. Samen vormen dedicated en diversified
bedrijven het totale aantal biotechnologie bedrijven.
Tot Nederlandse biotechnologiebedrijven worden bedrijven gerekend die een vestiging in
Nederland hebben. Bedrijven die in Nederland slechts een administratieve holding hebben en
verder geen activiteiten ontplooien worden niet meegerekend.
Verder onderscheiden we de kern van biotechnologiebedrijven en het ecosysteem rondom
biotechnologiebedrijven. Tot de kern rekenen we bedrijven die (zie Figuur 1):
 R&D uitvoeren;
 en/of produceren;
 en/of distribueren;
 en/of gespecialiseerde biotechnologiediensten verlenen (denk aan contract onderzoek,
klinische studies, analyse diensten en contract manufacturing);
 en/of R&D consultancy verlenen (gespecialiseerde advisering en begeleiding in R&D,
productontwikkeling en toelating).

Figuur 1 Type activiteiten in de kern van biotechnologiebedrijven

Organisaties die niet rechtstreeks biotechnologieproducten en /of gespecialiseerde diensten
ontwikkelen en aanbieden of organisaties die niet-commerciële biotechnologieactiviteiten
verrichten behoren tot het ecosysteem. Dit zijn bijvoorbeeld advocatenkantoren, juridische
adviseurs, octrooigemachtigden, financiers, verzekeringsmaatschappijen, onderwijs- en
onderzoeksinstellingen, clusterorganisaties, brancheorganisaties, etc. Voor het ecosysteem zijn
verder geen economische indicatoren uitgewerkt.
Aanpak analyse biotechnologiebedrijven
In deze studie zijn de economische gegevens met betrekking tot de Nederlandse
biotechnologiebedrijven verzameld aan de hand van een nieuw opgestelde bedrijvenlijst.
Bestaande overzichten bleken niet geschikt voor deze studie. Bestaande overzichten waren ofwel
sterk verouderd, ofwel beperkten zich tot de rode biotechnologie, ofwel bevatten ook bedrijven die
geen biotechnologische technieken toepassen.
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Het nieuwe overzicht met bedrijven dat het uitgangspunt voor deze studie vormt is als volgt
samengesteld:
 Een overzicht van life sciences bedrijven samengesteld door InnoTact Consulting (2012).
Deze lijst is opgedeeld in twee delen: life sciences bedrijven en organisaties die tot het
ecosysteem van de Nederlandse life sciences behoren. InnoTact Consulting hanteert een
brede interpretatie van het begrip levenswetenschappen, de studie van levende organismes
zoals micro-organismes, planten, dieren, mens. Biotechnologie is hier slechts een onderdeel
van.
 Van de life sciences bedrijven uit de InnoTact lijst zijn alle bedrijven geselecteerd die vallen
onder de hoofdcategorie “product companies” en subcategorieën “contract manufacturing” en
“contract R&D”.
 De rest van de InnoTact lijst (branche organisaties, onderzoeksinstellingen, juridische en
financiële adviseurs e.d.) wordt gerekend tot het life sciences ecosysteem. Voor het
ecosysteem zijn verder geen economische indicatoren uitgewerkt.
 De InnoTact lijst met life sciences bedrijven is volledig gecontroleerd en opgeschoond. Alle
bedrijven die wel tot bijvoorbeeld de topsectoren Life Sciences & Health of Tuinbouw &
Uitgangsmaterialen gerekend kunnen worden, maar geen biotechnologieactiviteiten
ontplooien, zijn er uit gehaald.
 De opgeschoonde InnoTact lijst is aangevuld met bedrijven uit andere bronnen zoals
overzichten van bedrijven van Biopartner en Netherlands Genomics Initiative (NGI),
overzichten van de topsectoren, overzichten van bedrijven gevestigd op science parken
(Leiden, Oss, Nijmegen, Maastricht etc.), Life Sciences@Work overzichten, en bedrijven die
voorkomen in nieuwsberichten. Alle bedrijven zijn gecheckt of deze tot biotechnologie
gerekend kunnen worden en of het bedrijf nu nog actief is in Nederland. Dit levert een lijst op
van in totaal ca. 600 biotechnologiebedrijven.
 Alle bedrijven zijn ingedeeld naar kleur, dedicated/diversified, de ca. 20 InnoTact labels die
activiteiten beschrijven (bijv. diagnostics, biomedical materials, seeds and plants, etc.) en de
activiteiten van de bedrijven ontplooien. We onderscheiden de volgende activiteiten: R&D,
dienstverlening (contract onderzoek, analyse diensten), distributie (bedrijven die alleen
leverancier zijn en niet producten zelf produceren), productie en R&D consultancy (gericht op
productontwikkeling en marktintroducties).
 Van gediversifieerde bedrijven is bepaald bij welke vestigingen biotechnologie-gerelateerde
activiteiten plaatsvinden.
 Van alle geselecteerde bedrijven en hun relevante vestigingen zijn de adresgegevens
opgezocht en gecontroleerd. Op basis van de adresgegevens is een koppeling gemaakt met
gegevens in de LISA database. LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen
in Nederland waar betaald werk wordt verricht. De kerngegevens per vestiging hebben een
ruimtelijke component (adresgegevens) en een sociaaleconomische component
(werkgelegenheid en economische activiteit).
 Alle bedrijven zijn ingedeeld naar grootteklasse micro (0-10 werknemers), klein (10-50
werknemers), midden (50-250 werknemers) en grootbedrijf ( 250+ werknemers). Op basis
hiervan kan een goede schatting van de werkgelegenheid, de omzet en toegevoegde waarde
worden gemaakt. In Annex 1 wordt een toelichting gegeven op de berekening van de
werkgelegenheid, omzet en toegevoegde waarde.
Figuur 2 geeft een overzicht van de verschillende stappen.
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Figuur 2 Samenstelling lijst biotechnologiebedrijven

Dit rapport bespreekt resultaten van de analyse. Hoofdstuk 2 analyseert de ontwikkelingen in de
Nederlandse biotechnologiesector tussen 2007 en 2013. De kern van de biotechnologiesector
wordt gevormd door bedrijven die zich vrijwel volledig op de biotechnologie richten (dedicated) of
waar biotechnologie één van de onderdelen is (gediversifieerde bedrijven). Om het economisch
belang van de biotechnologie in kaart te brengen werd een database van de Nederlandse
biotechnologie bedrijven gemaakt die een gedetailleerd beeld geeft van de sector in 2013.
Ontwikkelingen sinds 2007 worden geschetst aan de hand van sectorrapporten en internationale
data.
Vervolgens brengt de studie de publieke en private R&D investeringen in kaart en de
ontwikkelingen met betrekking tot de financiering van biotechnologie-investeringen. Door de
integratie van biotechnologie in een aantal topsectoren wordt sinds een aantal jaren geen biotechspecifieke informatie meer bijgehouden en gebruiken we daarvoor een veelheid van bronnen die
direct of indirect licht werpen op R&D investeringen en biotechnologiefinanciering. Daarna gaan
we in op de belangrijkste outputs en resultaten van de sector in de vorm van omzet en
toegevoegde waarde, octrooiaanvragen en biotechnologieproducten. We zetten verschillende
gegevens in het perspectief van de topsectoren. De topsectoren hebben niet alleen een centrale
plaats in het Nederlandse bedrijven- en innovatiebeleid, maar de topsectoren leveren ook een
grote bijdrage aan R&D in Nederland. In 2012 werd 87% van de R&D-uitgaven aan eigen
onderzoek in Nederland gedaan in de topsectoren (CBS, 2014). In deze studie zijn vier
topsectoren geselecteerd die relevant zijn voor biotechnologie: Agri & Food, Tuinbouw &
Uitgangsmaterialen, Life Sciences & Health en Chemie, inclusief Biobased Economy.
In hoofdstuk 3 richten we onze aandacht op de belangrijkste trends die de ontwikkeling van de
biotechnologie beïnvloeden. We kijken daarbij naar zowel brede demografische, economische,
technologische, politieke en milieutrends als trends die specifiek zijn voor rode, witte en groene
biotechnologie.
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In hoofdstuk 4 analyseren we op basis van de trends wat de belangrijkste zwaktes en
bedreigingen al ook de sterktes en de kansen zijn voor de sector. Bij de zwaktes komen vooral de
problematiek rond financiering en de globale herstructurering van de R&D aan de orde. Bij
sterktes en kansen gaat het onder meer om de kennisbasis, de kennisinfrastructuur, de groeiende
vraag naar biotechproducten en onze leidende positie in agro-food en uitgangsmaterialen.
Tenslotte presenteren we in hoofdstuk 5 onze conclusies en enkele aanbevelingen.
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Ontwikkelingen Nederlandse biotechnologie 2007 2013

Dit hoofdstuk beschrijft de stand van zaken / state of play van de Nederlandse
biotechnologiesector in 2013. Het geeft een gedetailleerd beeld van de huidige situatie en plaatst
die in de context van ontwikkelingen sinds de vorige studie in 2007 en in de internationale context.
De ontwikkelingen in en stand van zaken van de Nederlandse biotechnologiesector vormen de
basis voor de analyse van sterktes en zwaktes in hoofdstuk 4. De presentatie van gegevens volgt
de key performance indicators (KPIs) uit de studie van 2007 en vult die waar mogelijk aan met
additionele gegevens.
2.1

Overzicht biotechnologiesector Nederland

In dit rapport kijken we vanuit een systeemperspectief naar de Nederlandse biotechnologiesector
als geheel: van rode (medische) biotechnologie, de groene (agro-food) tot de witte (industriële)
biotechnologie. Hier bespreken we als inleiding in kort bestek de belangrijkste actoren die het
systeem vormgeven en we bespreken de interacties tussen de actoren in het innovatiesysteem.
De belangrijkste actoren in de biotechnologiesector zijn: de dedicated en diversified
biotechnologiebedrijven die een veelheid van producten ontwikkelen of diensten aanbieden,
kapitaalverstrekkers (van banken, business angels (informele investeerders), venture capitalists,
tot de beurs), de onderwijs- en onderzoeksinstellingen (universiteiten, universitair medische centra
– UMC’s, onderzoeksinstituten), de overheid die beleid maakt, reguleert en R&D financiert.
Tenslotte staan we kort stil bij maatschappelijke organisaties: patiënten- en cliëntenorganisaties,
en organisaties zich met milieuaspecten bezighouden.
Organisaties die actief zijn in en rond de biotechnologie zijn op verschillende manieren met elkaar
verbonden. Bijvoorbeeld in waardeketens die technologie of product specifiek zijn. In de
biotechnologie zijn waardeketens vaak sterk internationaal. Waarde creatie is niet altijd gericht op
een eindproduct maar bijvoorbeeld ook op overname door farmaceutische bedrijven. Strategische
allianties worden steeds belangrijker om hoge kosten en risico’s te spreiden en om waarde te
creëren. Ook op regionale basis werken biotechbedrijven en organisaties samen in clusters of
hubs. Deze sterke positie van de Nederlandse universiteiten vertaalt zich in het feit dat vooral rond
universiteiten zich steeds sterkere clusters van biotechactiviteiten ontwikkelen met nieuwe
bedrijvigheid.
2.1.1
Actoren
Biotechnologiebedrijven. De kenmerken van de Nederlandse biotechnologiebedrijvigheid zijn op
verschillende manieren te beschrijven. Bij een sterk op R&D gerichte sector als biotechnologie is
de scheidslijn tussen ‘echte’ productiebedrijven en bedrijven die zich op een of andere manier
ophouden in het segment R&D en toeleverantie soms lastig te maken. Zo is een dedicated startup op een universiteitscampus evengoed een biotechbedrijf als een grote gediversifieerde
onderneming als DSM of Unilever. De bedrijven in de biotechnologiesector zijn veelal sterk
internationaal georiënteerd, vooral door het belang van internationale waardeketens en de
betrokkenheid van grote multinationale ondernemingen. Dit geldt voor de rode, de witte en ook de
groene biotechnologie. Succesvolle start-ups worden bovendien vaak overgenomen door de
grotere internationale spelers. De Nederlandse biotechnologie omvat daarmee de
biotechactiviteiten die op Nederlands grondgebied worden ontplooid, maar deze kunnen niet op
zichzelf, geïsoleerd, worden bekeken. Een aantal grote spelers zoals DSM richt zich meer dan ooit
op het buitenland, ook qua investeringen.
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Onderwijs en onderzoek. Universiteiten en UMC’s spelen een hoofdrol in het
biotechnologieonderzoek. Daarnaast vindt onderzoek plaats in instituten en bedrijven (labs). Bijna
alle Nederlandse universiteiten richten zich op biotechnologie. Nederland zet sterk in op medisch
onderzoek en het Nederlandse medische en biotechnologische onderzoek staat internationaal
zeer goed aangeschreven. De sterke positie van het de Nederlandse R&D uit zich ook in de
verwerving van octrooien.
Die R&D wordt gefinancierd uit publieke en private middelen en wordt ook publiek en privaat
besteed en steeds vaker uitgevoerd in publiek-private samenwerkingsverbanden (Technologische
Top Instituten -TTI/Topconsortia voor Kennis en Innovatie). De private R&D-investeringen laten
een licht groeiend beeld zien, maar het publieke deel daalt en verandert door grote verschuivingen
en ombuigingen in het beleid.
Kapitaalverstrekkers. De ontwikkeling van de biotechnologiebedrijvigheid wordt sterk bepaald
door de mogelijkheid om nieuwe bedrijven te starten en te financieren. De sector kent een
veelheid van financieringsvormen: mijlpaalbetalingen (milestone payments), venture capital,
vervolgfinanciering (follow-on) en beursgangen. De financiering van biotechnologiebedrijvigheid
heeft als gevolg van de recessie een flinke klap gekregen. De financiering door banken is sterk
teruggelopen. Het grillige beursklimaat helpt de bedrijven niet. Nederlandse bedrijven wijken uit
naar het buitenland voor financiering.
Overheden. De overheid speelt traditioneel een belangrijke rol in de biotechnologie, niet alleen in
de financiering van onderzoek en onderwijs, maar ook met innovatiebeleid en in regulering. De
belangrijkste beleidsontwikkeling is de introductie van het topsectorenbeleid: van subsidie en meer
specifiek beleid, naar meer fiscaal en generiek beleid. Biotechnologie vinden we in verschillende
topsectoren terug (Life Sciences & Health, Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Chemie,
Energie en in de topsectordoorsnijdende TKI Biobased Economy).
Terwijl de prioriteit voor biotechnologie bij de nationale overheid sterk is gedaald zien we dat
regionale en lokale overheden zich in toenemende mate interesseren voor de biotechsector. Soms
uit nood geboren (sluiting Organon), vaker ook om regionale sterktes uit te bouwen.
Naast de regio wordt ook Europa steeds belangrijker als het gaat om biotechnologie. De EU is een
belangrijke publieke onderzoeksfinancier en in de wet- en regelgeving speelt Europa een grote rol,
zoals bij de toelating van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) en nieuwe medicijnen.
Maatschappelijke organisaties. Klanten en patiëntenverenigingen zoals de Nederlandse
Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) en de Vereniging Samenwerkende Ouder- en
Patiëntenorganisaties (VSOP) en verenigingen die zich op specifieke ziekten richten werken vaak
nauw samen met bedrijven en overheden. Ze fungeren niet alleen als pressiegroepen voor de
belangen van patiënten met een bepaalde ziekte of lobbyen voor versnelde toelating van
medicijnen (bijvoorbeeld MyTomorrows). Een aantal speelt ook een belangrijke rol in de
financiering van onderzoek – zo financiert de Hartstichting ongeveer € 30 miljoen per jaar aan
onderzoek en besteedt KWF Kankerbestrijding ongeveer € 75 miljoen per jaar aan onderzoek,
onderwijs en opleidingen. In de groene en witte biotechnologie spelen milieuorganisaties een
uitgesproken rol als het gaat om genetische modificatie, biodiversiteit en duurzaamheid.
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Biotechnologie bedrijvigheid en R&D-uitgaven

2.2.1
Biotechnologie bedrijvigheid
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in het aantal bedrijven en werkgelegenheid in de
Nederlandse biotechnologie. Basis hiervoor is de voor deze studie ontwikkelde bedrijvendatabase
van biotechnologiebedrijven, waarmee de gegevens bottom-up zijn opgebouwd. Op deze manier
is het mogelijk om, in tegenstelling tot andere studies en databases, de biotechnologiesector als
geheel mee te nemen en wordt ingegaan op de drie belangrijkste sectoren waar biotechnologie
wordt toegepast:
 Farma & gezondheid, ook wel rode biotechnologie genoemd
 Agro-food, ook wel groene biotechnologie genoemd
 Industriële productie, ook wel witte biotechnologie genoemd.
Omvang Nederlandse biotechnologiesector
1
Nederland telt in totaal 598 biotechnologiebedrijven in 2013 (zie Tabel 1) . De meerderheid van
deze bedrijven (60 procent) zijn dedicated biotechnologiebedrijven. De grote spelers in de
Nederlandse biotechnologie, zoals DSM, Dow Chemical en Friesland Campina, zijn
gediversifieerde bedrijven en richten zich ook op andere economische activiteiten. Bedrijven in de
rode biotechnologie zijn over het algemeen dedicated biotechnologiebedrijven, net als de
bedrijven die in de categorie ‘overig’ vallen. Dit zijn relatief kleine bedrijven die specifieke
apparatuur en software ontwikkelen voor de biotechnologiesector op gebied van bijvoorbeeld bioinformatica.
Tabel 1 Aantal Nederlandse biotechnologiebedrijven (2013)

Aantal bedrijven
Dedicated

349

Diversified

249

Rood

343

Wit

38

Groen

76

Gemengd

30

Overig (Equipment,
Bioinformatica, etc.)

111

Biotechnologie

598

Bron: TNO (2014) biotechnologiebedrijven database

Figuur 3 geeft de samenstelling van de Nederlandse biotechnologie bedrijven weer naar kleur. De
rode biotechnologie is met 343 bedrijven het grootste segment, goed voor ruim de helft van de
Nederlandse biotechnologie in 2013 (op basis van aantal bedrijven). Op gepaste afstand volgen
de groene en witte biotechnologie met respectievelijk 76 en 38 bedrijven. Een beperkt aantal
bedrijven, 5 procent van het totaal, is actief voor meerdere sectoren van de biotechnologie.

1

De samenstelling van de lijst met biotechnologiebedrijven wordt toegelicht in paragraaf 2.2.
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Figuur 3 Samenstelling Nederlandse biotechnologiebedrijven naar kleur (2013)

Bron: TNO (2014) biotechnologiebedrijven database

In de rode biotechnologie komen naar verhouding de meeste dedicated bedrijven voor, terwijl de
bedrijven in de groene en witte biotechnologie meer diversified van aard zijn (Figuur 4).

Figuur 4 Nederlandse biotechnologiebedrijven naar dedicated en diversified, per kleur (2013)

Bron: TNO (2014) biotechnologiebedrijven database

Ontwikkeling aantal biotechnologiebedrijven 2003-2013
De biotechnologiebedrijven database laat de situatie anno 2013 zien met 598 bedrijven.
Ontwikkelingen in het aantal bedrijven in de periode 2003-2013 zijn niet volledig herleidbaar. Op
basis van voorgaande studies van de OESO en TNO, toont Tabel 2 een overzicht over de tijd van
biotechnologiebedrijven met 10 of meer werknemers in dienst. In 2013 vallen 294 van de 598
biotechnologiebedrijven onder die categorie. De andere helft van de biotech bedrijven zijn
microbedrijven en zijn in het verleden buiten beschouwing gelaten. Ten opzichte van 2010 groeit
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het aantal biotechnologiebedrijven weer, vooral bij de dedicated bedrijven. Dit duidt erop dat de
groei ook bij het kleinbedrijf (10-50 werknemers) plaats vindt. In combinatie met de sterke groei
van het aantal microbedrijven, groeit de sector terug naar de situatie aan het begin van het
millennium.
Tabel 2 Ontwikkeling aantal Nederlandse biotechnologiebedrijven, 2003-2013

Aantal
bedrijven
Jaar

2013

Bron

TNO
(2014)

Micro
0-10
werkn
2013
TNO
(2014)

Bedrijven
10+
werkn
2013

Bedrijven
10+werkn

Bedrijven
10+werkn

Bedrijven
10+werkn

Bedrijven
10+werkn

2010

2005

2004

2003

TNO
(2014)

OECD
(2013)

OECD
(2009)

TNO
(2007)

OECD
(2006)

Dedicated
349
218
131
65
221
157
bedrijven
Diversified
249
82
167
197
143
218
bedrijven
Totaal
598
300
298
262
364
375
biotech
bedrijven
%
58%
73%
44%
25%
61%
42%
Dedicated
Bron: TNO (2014) biotechnologiebedrijven database, OECD Biotechnology Statistics, TNO (2007)

119
119

-

Er zijn ook andere bronnen die duiden op groei van bedrijvigheid in de biotechnologie. Zo becijfert
het CBS voor bedrijfstakken met een relatief hoog aandeel biotechnologie een groei in het totaal
aantal bedrijven in de periode 2009-2013, in het bijzonder in de sectoren overig biotechnologische
research, biotechnologische landbouwresearch en zaadveredeling (zie Figuur 5). De groei vindt
plaats bij de kleine bedrijven (0-10 werknemers), zoals te zien is voor de som van de
biotechnologie bedrijfstakken in Figuur 6. Deze trend van schaalverkleining is in de hele economie
zichtbaar, in het bijzonder bij gespecialiseerde kennisdiensten.

Figuur 5 Ontwikkeling aantal bedrijven in bedrijfstakken met hoge concentratie biotechnologie

Bron: CBS (2014a)
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Figuur 6 Aantal bedrijven per grootteklasse in bedrijfstakken met hoge concentratie biotechnologie, 2007 en 2013

Bron: CBS (2014a)

Omvang Nederlandse biotechnologiebedrijven
De rode biotechnologie en de bedrijven in de categorie ‘overig’ zijn vaker kleine bedrijven. Ook de
groene biotechnologie is een MKB-sector, maar het aantal bedrijven is wat gelijkmatiger verdeeld
over de grootteklassen. Bij de witte biotechnologie is het grootbedrijf net wat dominanter, al is de
verdeling over de grootteklassen redelijk gelijkmatig (Figuur 7).

Figuur 7 Nederlandse biotechnologiebedrijven naar grootteklassen en per kleur (2013)

Bron: TNO (2014) biotechnologiebedrijven database

Biotechnologieactiviteiten
Nederlandse biotechnologiebedrijven bevinden zich relatief vaak aan het begin van de
waardeketen van een biotechnologieproduct en richten zich vooral op speur- en
ontwikkelingswerk. In Figuur 8 en Tabel 3 is een overzicht gegeven van de samenstelling van de
Nederlandse biotechnologiebedrijven naar positie in de waardeketen. De R&D-bedrijven
combineren het speur- en ontwikkelingswerk vaak met productie en dienstverlening op gebied van
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biotechnologie. Daarnaast valt in Tabel 3 op dat 83 bedrijven leverancier van
biotechnologieproducten zijn. Dit zijn bijvoorbeeld internationaal opererende farmaceuten die in
Nederland een marketing en sales kantoor hebben voor de distributie van hun producten, zonder
dat die producten in Nederland ontwikkeld of geproduceerd zijn. Deze bedrijven bevinden zich juist
aan het eind van de waardeketen voor biotechnologieproducten.

Figuur 8 Aantal Nederlandse biotechnologiebedrijven naar activiteit (2013)

Bron: TNO (2014) biotechnologiebedrijven database

Tabel 3 Aantal Nederlandse biotechnologiebedrijven naar activiteit (2013)

Activiteiten

Aantal bedrijven

R&D + productie

Aandeel (%)

145

24.2%

R&D

99

16.6%

R&D + dienstverlening

82

13.7%

Distributie

82

13.7%

Dienstverlening

38

6.4%

R&D + productie + dienstverlening

37

6.2%

Productie

29

4.8%

R&D-Consultancy

20

3.3%

Overig

66

11.0%

598

100.0%

Totaal biotechnologiebedrijven
Bron: TNO (2014) biotechnologiebedrijven database
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Werkgelegenheid bij Nederlandse biotechnologiebedrijven
In termen van werkgelegenheid is de Nederlandse biotechnologiesector goed voor 34,8 duizend
banen in 2013. Dit zijn alle banen bij de biotechnologiebedrijven. Bij bedrijven met meerdere
vestigingen zijn alleen de banen meegerekend die zich op locaties bevinden waar
biotechnologieactiviteiten plaatsvinden. Annex 1 geeft meer uitleg over de berekening van de
werkgelegenheid. Figuur 9 laat de werkgelegenheid van biotechnologiebedrijven zien ingedeeld
naar kleur. Door de relatief grotere gemiddelde omvang van de werkgelegenheid in witte
biotechnologie, neemt het aandeel van rode biotechnologie af naar 52 procent (18,1 duizend
banen) ten opzichte van Figuur 3.

Figuur 9 Werkgelegenheid in aantal banen bij Nederlandse biotechnologiebedrijven, per kleur (2013)

Bron: TNO (2014) biotechnologiebedrijven database

De biotechnologiesector heeft een aandeel van 2,9% in het aantal banen in vier gerelateerde
topsectoren (Agri & Food, Life Sciences & Health, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Chemie
inclusief Biobased Economy).
Vestigingsplaats van Nederlandse biotechnologiebedrijven
Figuur 10 laat zien dat de meeste biotechbedrijven in Leiden gevestigd zijn, op gepaste afstand
gevolgd door Amsterdam. Nijmegen, Groningen en Utrecht gaan gelijk op. Het figuur laat de
gemeenten zien met 10 of meer biotechnologiebedrijven. Het is opvallend dat de
biotechnologiebedrijven gevestigd zijn in de plaatsen waar ook het zwaartepunt van
biotechnologieonderzoek aan universiteiten ligt. Rode biotech domineert in verschillende
gemeentes, maar in Wageningen zijn, zoals te verwachten, vooral groene biotechnologiebedrijven
gevestigd. In Enschede hebben de bedrijven die instrumenten en bio-informatie ontwikkelen en
leveren de overhand.
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Figuur 10 Aantal biotechnologiebedrijven per vestigingsplaats (2013)

Bron: TNO (2014) biotechnologiebedrijven database

Figuur 11 laat zien dat Leiden veruit de meeste werkgelegenheid kent in biotechnologie. Ook in dit
figuur zijn alleen gemeenten opgenomen met 10 of meer biotechnologiebedrijven. Ondanks dat
Amsterdam gedomineerd wordt door rode biotechnologiebedrijven, heeft werkgelegenheid in
instrumenten en bio-informatica een even groot aandeel als werkgelegenheid in de rode
biotechnologie. De rode biotechnologiebedrijven in Amsterdam zijn relatief klein. In Rotterdam
levert het aantal rode biotechnologiebedrijven in verhouding weinig werkgelegenheid op.
Werkgelegenheid in de witte biotechnologie is relatief groot in Nijmegen en Utrecht, terwijl
werkgelegenheid in de groene biotechnologie vooral geboden wordt in Wageningen en
Amsterdam.
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Figuur 11 Aantal biotechnologiebanen per vestigingsplaats, met tenminste 10 biotechnologiebedrijven (2013)

Bron: TNO (2014) biotechnologiebedrijven database

Nederlandse biotechnologiebedrijven in internationaal perspectief
Door de vele definities en meetmethodes om biotechnologie in beeld te brengen, is een
internationale vergelijking moeilijk te maken. Op basis van OESO-cijfers uit 2010 /2011 neemt
Nederland een bescheiden positie in, achter België en Italië. Opgemerkt moet worden dat de
Nederlandse cijfers gebaseerd zijn op de CIS-enquête (Community Innovation Survey) waarin
biotech R&D-bedrijven met minder dan 10 werkzame personen in Nederland niet zijn
meegenomen. Datzelfde geldt voor Zweden en voor Mexico tellen alleen bedrijven met 20 of meer
werknemers mee. Daarnaast kunnen de aantallen verwijzen naar biotechnologiebedrijven die
biotechproductie en/of biotech R&D verrichten of naar biotech R&D-bedrijven (dus niet alleen
productie). Dit verschilt per land.
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Figuur 12 Aantal biotechnologiebedrijven in OESO-landen, situatie 2010/2011

Bron: OECD (2013) Key Biotechnology Indicators
Noot. Voor Zweden en Nederland zijn alleen bedrijven meegeteld die 10 of meer werknemers hebben, voor
Mexico betreft dit bedrijven met 20 of meer werknemers. De nationale aantallen verwijzen naar
biotechnologiebedrijven die biotechproductie en/of biotech R&D verrichten of naar biotech R&D-bedrijven. Dit
verschilt per land.

2.2.2
Private R&D investeringen biotechnologie
Volgens de cijfers van de OESO besteedden Nederlandse bedrijven die biotechnologie R&D
verrichten in 2010 ongeveer PPP (purchasing power parity) US$ 420 miljoen (zie Figuur 13).
Daarmee behoort Nederland tot de middenmoot in vergelijking met de andere OESO-landen.
Belangrijk om te vermelden is dat het bedrag voor Nederland een onderschatting is omdat alleen
de R&D uitgaven van bedrijven met 10 of meer werknemers zijn opgenomen. Datzelfde geldt voor
Zweden en voor Mexico ligt de grens bij 20 werknemers. De omvang van de biotechnologie R&D
uitgaven bedroeg ongeveer 6,9% van de totale omvang van R&D uitgaven door het Nederlandse
bedrijfsleven. Dit is ruim achter de koplopers Denemarken, Ierland, Zwitserland, België, Verenigde
Staten en Frankrijk, maar wel beduidend hoger dan in bijvoorbeeld Duitsland, Japan en Italië die
ook een sterke (farmaceutische) industriële basis kennen.
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Figuur 13 Bedrijfsuitgaven biotechnologie in PPP US$ miljoen, 2010/2011

Bron: OECD (2013) Key Biotechnology Indicators
Noot: Voor Zweden en Nederland zijn alleen bedrijven meegeteld die 10 of meer werknemers hebben, voor
Mexico betreft dit bedrijven met 20 of meer werknemers. De nationale aantallen verwijzen naar R&D-uitgaven
van bedrijven die biotechproductie en/of biotech R&D verrichten of naar bedrijven die biotech-R&D verrichten.
Dit verschilt per land.

Voor Nederland geeft de OESO geen gegevens over de periode vóór 2010. Ernst&Young (EY)
geeft in de jaarlijkse biotechnologie update (Beyond Borders) cijfers over de R&D-uitgaven door
Europese beursgenoteerde biotechnologiebedrijven. De gegevens van EY betreffen vooral de
rode biotechnologie. Sinds 2006 zijn de R&D-uitgaven door Europese beursgenoteerde
biotechnologiebedrijven, op een kleine crisisdip in 2009 na, licht gestegen tot € 3,7 miljard in 2013
(zie Figuur 14). Ter vergelijking, de R&D-uitgaven van Amerikaanse beursgenoteerde
biotechnologiebedrijven bedraagt rond de $ 23,3 miljard in 2013.

Figuur 14 R&D uitgaven rode biotechnologie (2006-2013) in € miljoen, Europese beursgenoteerde bedrijven

Bron: EY (2014)
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Voor Nederland heeft EY (2014) becijferd dat drie beursgenoteerde biotechnologiebedrijven in
2012 en 2013 respectievelijk € 115 miljoen en € 139 miljoen aan R&D uitgaven. Het Technisch
Weekblad stelt elk jaar een overzicht samen met de top-30 van bedrijven en hun R&D-uitgaven. In
die Top-30 bevinden zich diverse dedicated biotechnologiebedrijven en gediversifieerde bedrijven.
De lijst is aangevuld met cijfers uit de EU Industrial R&D Investment Scoreboard.
Tabel 4 geeft een overzicht van de R&D-uitgaven van deze bedrijven in Nederland in de periode
2009-2013 en wereldwijd in 2013. Voor de gediversifieerde bedrijven betreft het ook R&D-uitgaven
die niet biotechnologie gerelateerd zijn. Opvallend is dat de R&D-uitgaven bij Crucell na de
overname door Johnson & Johnson sterk zijn toegenomen, dat geldt in iets mindere mate ook voor
Bayer/Nunhem en RijkZwaan. De koerswijziging bij Synthon om ook zelf nieuwe geneesmiddelen
te ontwikkelen is ook af te lezen. Vanaf 2011 is er sprake van substantiële R&D-uitgaven bij dit
bedrijf.
Het voormalige Organon en Intervet (nu onderdeel van MSD) ontbreken in dit overzicht. Technisch
Weekblad berekent in de top-30 R&D van 2009 dat Organon en Intervet (toen onderdeel van
Schering-Plough) in 2008 € 400 miljoen aan R&D uitgaven in Nederland. Recentere gegevens zijn
niet beschikbaar omdat de uitgaven aan R&D in Nederland niet gescheiden kunnen worden van
de wereldwijde uitgaven. Daarnaast verdwijnt door reorganisaties bij MSD een substantieel deel
van de R&D-activiteiten in Nederland.
Tabel 4 R&D-uitgaven biotechnologiebedrijven in € miljoen

Positie

Bedrijf

Wereldwijd
2013

2012

2011

2010

2009

2013

2

Philips, Eindhoven

728

744

698

627

707

1733

5

Royal DSM, Geleen/Delft e.a.

249

242

237

222

221

515

7

Crucell, Leiden

176

181

100

68

48

208

165

149

1000

9

Unilever, Vlaardingen

a

129

150

137

13

Synthon, Nijmegen

74

80

57

14

AkzoNobel, Sassenheim/Deventer

64

61

92

87

48

373

16

Rijk Zwaan, De Lier/Fijnaart

55

48

44

42

38

90

54

49

47

43

40

34

30

41

40

47

35

30

25

24

22

58

29

28

24

22

28

19

15

20

23

18

16

16

15

18

11

10

9

7,2

12

3,6

3,3

2,4

a

17

FrieslandCampina, Wageningen

18

Bayer CropScience Vegetable Seeds, Nunhem
Corbion (voorheen CSM) – wereldwijd

b

19

Enza Zaden R&D, Enkhuizen

22

Stichting Sanquin Bloedvoorziening, A’ dam
Pharming NV

28

b

27

Keygene, Wageningen

30

Koninklijke Cosun, Roosendaal
INCOTEC Group

c

18

4,4

95

77
63

Bron: Technisch Weekblad (2014, 2013)
Noot: a: geschat op basis van R&D-uitgaven wereldwijd; b: The EU Industrial R&D Investment Scoreboard
2013, 2012, 2011, 2009; c: wel genoemd, maar niet opgenomen in Top-30 R&D

Hiervoor geschetste R&D-uitgaven geven een onvolledig beeld omdat veel van de biotechnologie
R&D ook bij kleinere bedrijven plaatsvindt. Een volledig overzicht van R&D-uitgaven door
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biotechnologiebedrijven kan niet worden opgesteld omdat verdere gegevens over R&D-uitgaven
niet publiekelijk beschikbaar zijn.
Een zeer grove indicatie van de R&D-inspanningen door Nederlandse bedrijven kan ook
gevonden worden in de private R&D-inspanningen die door de bedrijven in de relevante
topsectoren worden verricht (Tabel 5). Dit betreft de gehele topsector en daarin heeft
biotechnologieonderzoek een aandeel. De grootste R&D-uitgaven worden gedaan in Chemie, Life
Sciences & Health en Agri-Food. Tuinbouw en Uitgangsmaterialen kent de kleinste R&Dinspanningen door bedrijven.
Tabel 5 R&D-uitgaven (uitgaven aan eigen onderzoek) door bedrijven in de topsectoren, 2012

Topsector

Private R&D-uitgaven (eigen
onderzoek), 2012
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
€ 295 miljoen
Agri-Food
€ 515 miljoen
Life Sciences & Health
€ 680 miljoen
Chemie
€ 814 miljoen
Bron: CBS (2014b) Monitor topsectoren 2014, uitkomsten 2010, 2011 en 2012

Daarnaast dragen de bedrijven ook bij aan de publiek-private samenwerkingsinitiatieven binnen de
verschillende topsectoren. De innovatiecontracten voor 2014 en 2015 benoemen de private
bijdragen aan het onderzoek dat gezamenlijk met publieke kennisinstellingen en overheden
geprogrammeerd en gefinancierd wordt. Dit is dus exclusief eigen R&D. De Agri-Food kent de
grootste private bijdrage, terwijl Tuinbouw & Uitgangsmaterialen de kleinste bijdrage van private
partijen kent (zie Tabel 6). De private bijdragen betreffen overigens de gehele topsector en daarin
heeft biotechnologieonderzoek een aandeel.
Tabel 6 Private R&D bijdragen aan PPS-en in de topsectoren

Topsector
Private bijdrage 2014
Private bijdrage 2015
Tuinbouw &
€ 25,93 miljoen
€ 25,29 miljoen
Uitgangsmaterialen
Agri-Food
€ 84,60 miljoen
€ 84,60 miljoen
Life Sciences & Health
€ 31,84 miljoen
€ 25,51 miljoen
Chemie, inclusief BioBased
€ 63,83 miljoen
€ 58,71 miljoen
Economy
Bron: Nederlands Kennis- en Innovatiecontract 2014-2015, Bijlage bij Voortgangsrapportage Bedrijvenbeleid
2013 ‘Bedrijvenbeleid in volle gang’

Financiering biotechnologie
De financiering van R&D bij biotechnologiebedrijven is een majeure kwestie door alle levensfases
2
van een biotechnologiebedrijf heen . Een studie van NautaDutilh en NIABA (2012) laat zien dat
het overgrote deel van respondenten de beschikbaarheid van seed capital de belangrijkste
voorwaarde voor het starten van een succesvol biotechnologiebedrijf is. Maar ook voor de
volgende fases blijft de financiering essentieel. Biotechnologieonderzoek kost veel geld en vergt
dan ook echt diepere zakken dan het opstarten van een gemiddelde internet-start-up. In het
algemeen is seed capital nog wel beschikbaar; er zijn diverse durfinvesteerders die startkapitaal
verschaffen en er zijn diverse regelingen vanuit de overheid en topsectoren beschikbaar. Zo is
vanaf september 2014 het Take-off programma beschikbaar, als opvolger van Valorisation Grant
dat de afgelopen 10 jaar gelopen actief was. Gefinancierd door EZ en OCW en ondergebracht bij
STW/ZonMW/NWO is er tussen 2014 en 2018 € 6,65 miljoen voor 80 projecten per jaar
2.2.3

2

Beschikbare gegevens over private financiering van biotechnologie hebben voornamelijk betrekking op rode
biotechnologie. Gegevens over financiering van specifiek groene of witte biotechnologie zijn niet voorhanden.

TNO-rapport | TNO 2014 R11654 | Eindrapport

34 / 98

beschikbaar voor haalbaarheidsstudies (subsidie) en vroegefasefinanciering (lening) voor
academische start-ups. Toch zijn er start-ups die moeizaam seed capital verzamelen en volgens
investeerders hangt dit vooral samen met het feit dat het vaak voorkomt dat start-ups hun plan nog
onvoldoende hebben kunnen ontwikkelen en te vroeg hun universiteit hebben moeten verlaten. Er
zou op de universiteiten onvoldoende aandacht, ruimte en geld zijn voor het ontwikkelen van
succesvolle start-ups (NautaDutilh en NIABA, 2012).
De vervolgfinanciering is een stuk ingewikkelder: het vergt veel tijd en inspanningen van de
bedrijven om vervolgfinanciering aan te trekken. Het risicoprofiel is hoog, de ontwikkelingstrajecten
zijn kostbaar en langdurig en het duurt lang voordat er inkomsten gegenereerd worden, laat staan
dat er winst gemaakt wordt. Daarnaast speelt het algehele financieringsklimaat ook een rol. Bij
een somber beurssentiment en economische tegenwind is de bereidheid tot risicovolle
investeringen laag. De wereldwijde economische crisis die in 2008 startte leidde tot een flinke dip
in de investeringen in biotechnologie (voornamelijk rode biotechnologie). De cijfers van EY (2014)
laten zien dat de investeringen in de Amerikaanse biotechnologiebedrijven na de beurskrach in
2008 zich goed herstellen, al vlakt dit wat af na 2011 (zie Figuur 15). Het investeringsklimaat in de
Verenigde Staten verbetert vooral door een grotere economische stabiliteit, een groeiend aantal
producten dat de markt bereikt, versnelde toelatingsprocedures en hogere waarderingen van
biotechnologiebedrijven. Europa volgt voorzichtig.

Figuur 15 Private financiering van rode biotechnologie in de Verenigde Staten en Europa, in € miljoen, 2002-2013

Bron: EY (2014)

Voor Nederland is de omvang van de private financiering van life sciences & health (inclusief rode
biotechnologie) in 2012 door The Decision Group becijferd op € 304 miljoen (zie Figuur 16).
Venture capital is een constante factor in deze financiering de afgelopen jaar. Tussen 2008 en
2012 zijn er geen Nederlandse biotechnologiebedrijven naar de beurs gegaan. De enorme piek in
2011 wordt verklaard door de overname van Crucell door Johnson & Johnson (€ 1,7 miljard).
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Figuur 16 Private financiering van life sciences in Nederland in € miljoen

Bron: The Decision Group (2014)
3

Na de beursgang van AMT in 2007 en nadat Agendia in 2011 wegens een slecht beursklimaat
een voorgenomen beursgang afblies, heeft in 2013 pas weer de eerste beursgang van een
Nederlands biotechnologiebedrijf plaatsgevonden. Prosensa kreeg in 2013 een notering aan
Nasdaq en haalde daarmee $ 78 miljoen op. Tot nu toe zijn in 2014 drie (deels) Nederlandse
biotechnologiebedrijven naar de beurs gegaan: uniQure (Nasdaq), ArGEN-X (Euronext Brussel)
en ProQR (Nasdaq). Andere bedrijven, zoals to-BBB en Micreos hebben aangegeven plannen
voor een beursgang op termijn te hebben. Opvallend is dat de laatste beursgangen van
Nederlandse biotechnologiebedrijven niet aan de Amsterdamse beurs plaatsvonden. De grotere
investeringsbereidheid in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, de aanwezigheid van een sterke
farmaceutische industriële basis, maar ook de Amerikaanse Job Act, waardoor bedrijven hun
beursgangdossier vertrouwelijk kunnen indienen (en zich gemakkelijker kunnen terugtrekken)
vormen redenen om voor een notering aan Nasdaq te kiezen. De behoorlijke schommelingen op
de beurzen bij in het derde en vierde kwartaal 2014 laten zien dat de wereldwijde opleving in het
beursklimaat voor biotechnologiebedrijven ook snel weer voorbij kan zijn. De recente
beursnoteringen betreffen opvallend genoeg veel bedrijven die nog vroeg in het klinisch onderzoek
zitten en dus nog een aantal risicovolle stappen moeten nemen. Tegenvallers zoals in het
programma van Prosensa, maar ook een toenemende publieke druk op medicijnprijzen,
onzekerheden over medicijnvergoedingen en zorgen over een biotechnologie ‘bubble’
(overwaardering) kunnen het sentiment drukken.
De opleving op de beurs in 2013 heeft wereldwijd positieve effecten gehad op het niveau van
andere investeringsvormen, zoals venture capital en follow-on financieringen. Waren de
investeringen al in 2013 toegenomen ten opzichte van 2012, diverse bronnen melden dat in de
eerste helft van 2014 biotechnologiebedrijven wereldwijd flink meer geld hebben opgehaald
(+35%) dan ten opzichte van dezelfde periode in 2013 (Rabobank Biofarma update, juni-juli 2014).
3

AMT heeft in 2012 de beurs verlaten na overname door uniQure
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Toch komen de toegenomen investeringen vooral voor rekening van Amerikaanse investeerders.
Voor Europese en daarmee ook Nederlandse biotechnologiebedrijven blijft het lastig om
financiering voor de volgende ronde te vinden. Toch wordt er op diverse fronten gewerkt aan het
verbeteren van de toegang tot kapitaal. De European Investment Bank, de European Investment
Fund, de Europese Commissie en de European Biopharmaceutical Enterprises werken
bijvoorbeeld samen aan de ontwikkeling van nieuwe financieringsinstrumenten. In Nederland is
het Dutch Venture Initiative verlengd met een nieuwe financieringsronde van € 150 miljoen.
Daarnaast heeft het kabinet in de Regeling Vroegefasefinanciering € 50 miljoen vrijgemaakt voor
innovatief MKB. Verder verleent het ministerie van Economische Zaken een garantstelling ter
waarde van € 500 miljoen in het door private investeerders op te richten ‘Achtergestelde
Leningenfonds’ dat samen met het Dutch Venture Initiative kan uitgroeien tot € 2,5 miljard.
Voor venture capitalists wordt het wel steeds lastiger om hun fondsen te vullen; institutionele
investeerders zijn terughoudender met het investeren in dit soort fondsen. Toch zijn er de
afgelopen tijd verschillende nieuwe investeringsfondsen opgericht. Zo heeft Forbion een nieuw
fonds van € 90 miljoen opgestart voor investeringen in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en
medische technologie. Thuja Capital startte twee nieuwe fondsen (€ 10 miljoen) voor seed-capital
en vervolginvesteringen in medische productinnovaties. Eind 2013 haalde Gilde Healthcare € 145
miljoen op voor een nieuwe life sciences fund. In september 2014 opende Aglaia Biomedical
Ventures nog een nieuw fonds voor investeringen in oncologie ter waarde van € 65 miljoen. In
dezelfde periode maakte LSP bekend € 80 miljoen te hebben opgehaald bij vermogende
particulieren, farmaceutische bedrijven en de Europese Unie voor een nieuw fonds, LSP 5, voor
investeringen in jonge bedrijven die zich bezig houden met de ontwikkeling van medicijnen,
medische technologie of diagnostiek.
Daarnaast zijn er ook andere bronnen voor financiering in opkomst. Zo worden er corporate
venture fondsen opgezet door en met grote (bio)farmaceutische bedrijven (bijvoorbeeld
startersfonds van Celgene, Eli Lilly, GSK), maar ook door Google dat een fonds voor Europese
biotech IT start-ups met $ 100 miljoen startte. Vaak investeren deze corporate venture capitalists
samen met de ‘traditionele’ venture fondsen. Ook business angels en liefdadigheidsorganisaties
krijgen steeds meer belangstelling voor investeringen in biotechnologiebedrijven. En begin 2014
kwam in het nieuws dat biotechnologiebedrijven bezig zijn zelf een investeringsfonds op te zetten.
Het is de bedoeling met behulp van crowdfunding een fonds van € 150 miljoen op te zetten dat
zich specifiek richt op het overbruggen van de ‘Valley of Death’ (kloof tussen onderzoek en
productontwikkeling, kloof tussen seed capital en vervolgfinanciering) van jonge
biotechnologiebedrijven. Naast het verstrekken van geld wordt ook gewerkt aan een model voor
advisering en ondersteuning van deze jonge bedrijven, vergelijkbaar met de aanpak van het
Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) (de Jongh, 2014).
Een andere belangrijke bron van financiering kunnen regionale fondsen voor innovatieve
ondernemingen zijn. Bijna alle provincies hebben inmiddels een dergelijk fonds opgezet, waarbij
de waarde van die fondsen wel verschilt. Noord-Brabant heeft met € 202 miljoen de diepste
zakken, terwijl Flevoland € 1,5 miljoen beschikbaar heeft. Er gaan geluiden op dat de
verschillende regionale fondsen met elkaar concurreren in het aantrekken van innovatieve
bedrijven (Zeemeijer en Rooijers, 2014).
Eén van de aspecten dat biotechnologieactiviteiten zo duur maakt is de apparatuur die nodig is
voor onderzoek en ontwikkeling. Sinds 1994 investeert Mibiton (Materiële Infrastructuur
BioTechnologisch Onderzoek in Nederland) in innovatieve apparatuur en faciliteiten voor life
sciences activiteiten in kennisinstellingen, MKB-ondernemingen en start-ups. Mibiton investeert in
verschillende sectoren, waaronder biomedische wetenschappen, chemie, voedings-, agro- en

TNO-rapport | TNO 2014 R11654 | Eindrapport

37 / 98

milieutechnologie. Terwijl in de eerste jaren Mibiton zich vooral richtte op het ter beschikking
stellen van innovatieve apparatuur voor kennisinstellingen, ligt sinds 2000 de focus op starters en
MKB-ers die de apparatuur en faciliteiten gebruiken voor ontwikkeling en productie. De fondsen
4
die Mibiton investeert zijn revolverend . In de afgelopen 20 jaar heeft Mibiton in 79 faciliteiten
geïnvesteerd met een waarde van € 27,3 miljoen. Onderzoek door de Erasmus Universiteit in
2011 laat zien dat elke euro die Mibiton investeert gemiddeld een financiële multiplier van 5
oplevert. Daarnaast blijkt dat de flexibiliteit en snelheid van het investeringsproces bij Mibiton de
‘time to market’ met één jaar verkort. Verder blijkt dat de investeringen door Mibiton de
strategische positionering van jonge life sciences bedrijven versterkt (Hulsink et al, 2011).
Strategische samenwerkingen, licentiedeals en bijbehoren vooruitbetalingen en mijlpaalbetalingen
(milestone payments) zijn ook een manier om financiering aan te trekken. Figuur 16 laat zien dat
de waarde van de milestone payments nogal fluctueert over de afgelopen jaren. In 2012
verdubbelde de waarde van de milestone payments ten opzichte van 2011, van € 39 miljoen naar
€ 90 miljoen, maar in 2009 was dit nog € 165 miljoen (The Decision Group, 2014). Verschillende
Nederlandse biotechbedrijven hebben substantiële mijlpaalbetalingen gerealiseerd. Zo sloten in de
periode 2008-2011 bedrijven als Galapagos, Prosensa, Crucell en Pangenetics internationale
deals met een totale waarde van enkele honderden miljoenen euro’s (zie Tabel 7).
Tabel 7 Overzicht van aantal biotech deals (2008-2011)

Bedrag (€ miljoen)

Bedrijf

Partner

Product

Crucell

J&J

Besmettelijke ziekten

Prosensa a)

GSK

RNA/Duchenne

518

Galapagos

Roche

COPD

400

Galapagos b)

Merck

Obesitas & Diabetes

400

Crucell

J&J

Besmettelijke ziekten

337

Galapagos

Servier

Osteoarthritis

290

Galapagos b)

Merck

Inflammatie

192

Merus

Novartis

Kanker

152

Pangenetics

Abbot

Osteoarthritis

145

Crucell

GSK

Besmettelijke ziekten

1.800

Onbekend

Bron: Topsectorplan Life Sciences & Health (2011)

De studie van NautaDutilh en NIABA (2012) laat zien dat twee derde van de ondervraagde
biotechnologiebedrijven het aangaan van een strategische relatie met ‘big pharma’ (grote
farmaceutische bedrijven) als een strategisch doel voor Nederlandse biotechnologie ziet en de
belangrijkste reden is het verkrijgen van financiering. Tegelijkertijd geven de respondenten aan dat
een strategische samenwerking met ‘big pharma’ niet eenvoudig is: er is alleen zekerheid over de
relatief kleine ‘up-front payment’ (vooruitbetaling), de voorwaarden voor de volgende betalingen
kunnen zeer onvoordelig zijn voor het biotechnologiebedrijf, een deel van de controle moet vaak
uit handen gegeven worden, voor een ‘big pharma’ is de deal slechts een van de vele deals die
zijn sluiten etc. Hoewel de respondenten het grote belang van strategische allianties voor de
toekomst van biotechnologiebedrijven benadrukken, wordt ook de keerzijde gezien. Als de
toekomst van veel Nederlandse biotechnologiebedrijven afhangt van deals en uiteindelijk exits met

4

Het idee van een revolverend fonds is dat de uitgezette middelen weer moeten worden terug betaald, eventueel
met rente of door betaling van een rendement. De middelen die in het revolverende fonds terugvloeien kunnen
opnieuw worden ingezet. In het meest ideale geval worden de kosten voor een dergelijk fonds en het risico gedekt
door de rente die bedrijven en instellingen betalen over het geleende bedrag.
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‘big pharma’, dan blijven er in Nederland vooral veel kleine biotechnologiebedrijven over en wordt
Nederland tot een soort incubator (broedplaats) voor ‘big pharma’. Maar de echte inkomsten uit
verkopen en export van producten op de markt komen dan niet in Nederland terecht en ervaring
en vaardigheden in het opzetten en ontwikkelen van een onafhankelijk biotechnologiebedrijf
lekken weg.
2.3

Publiek gefinancierde biotechnologie

2.3.1
Onderzoeks- en innovatiebeleid Nederlandse overheid m.b.t biotech
In deze paragraaf wordt het vizier gericht op het biotechnologiebeleid en de publieke uitgaven aan
biotechnologie, en in het bijzonder het beleid en de daarmee gemoeide publieke investeringen in
biotechnologisch onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D&I). Er wordt een vergelijkend beeld
op hoofdlijnen geschetst van hoe de Nederlandse R&D-investeringen zich verhouden ten opzichte
van andere landen. Daarnaast wordt een diepgaander beeld geschetst van de
beleidsontwikkelingen in Nederland en daaruit voortvloeiende de publieke R&D&I-investeringen in
Nederland, met inbegrip van de veranderingen die voortvloeien uit het in 2010 ingezette
bedrijvenbeleid, beter bekend als het ‘topsectorenbeleid’. De wijze waarop onderzoek en
ontwikkeling in biotechnologie wordt gestimuleerd en gefinancierd door de overheid is de laatste
jaren sterk veranderd, met onmiskenbare gevolgen voor de sector, op de korte maar vooral ook op
langere termijn. Net als elders in de EU en daarbuiten wordt er in het beleid een duidelijkere en
directere koppeling in de besteding van middelen tussen R&D en innovatie gemaakt, waarbij het
rendement van R&D in termen van innovatie – producten en processen die succesvol hun weg
naar de markt hebben weten te vinden – veel centraler is komen te staan. In dat perspectief past
ook dat er nadrukkelijk, ook in de statistieken, wordt gesproken van R&D-investeringen, waar het
daarvoor nog ging over R&D-uitgaven. In de Europese Unie met ‘Brussel’ als belangrijke actor in
Horizon 2020, maar ook in Nederland wordt de laatste jaren ingezet op R&D&I-beleid, waarbij
publiek-private samenwerkingen een belangrijk element vormen, maar waar ook de grenzen van
de rol van de overheid worden verkend, bijvoorbeeld in het (mee)financieren van ‘pilot lines’ en
verbeterde toegang tot risicokapitaal via ‘fund of funds’ constructies.
Publieke R&D-investeringen in biotechnologie in internationaal perspectief
Om een beeld te krijgen van hoe de publieke investeringen in biotechnologie in Nederland zich
verhouden tot die van andere landen is een internationale vergelijking onontbeerlijk. Een dergelijke
vergelijking is verre van eenvoudig, niet alleen door forse verschillen in de wijze waarop landen
hun biotechnologiesector ondersteunen, maar ook door allerhande toerekeningsproblemen, ofwel
de vraag wat wel en wat niet tot biotechnologie kan worden gerekend. De best beschikbare
vergelijkende bron voor R&D-investeringen op landsniveau is de OESO. Onder R&D-investeringen
door de publieke sector worden zowel de overheidsuitgaven aan R&D als de uitgaven door het
5
hoger onderwijs aan R&D verstaan . De directe overheidsuitgaven aan R&D omvatten onder meer
de vaste bijdragen aan onderzoeksinstellingen, subsidies en de financiering van
onderzoeksprogramma’s.
De laatst beschikbare OESO-cijfers, waarin Nederland is vergeleken met andere landen dateren
uit 2013 en geven een beeld over 2010/2011. Figuur 17 geeft een eerste grofmazig beeld, en
vormt de meest recente en enige beschikbare bron voor vergelijking. De uitgaven zijn omgerekend
naar PPP (purchasing power parity) US$, waardoor een betrouwbaardere vergelijking ontstaat.
Voor Nederland geldt, in tegenstelling tot andere landen, dat in de R&D-investeringen door de
publieke sector de R&D-uitgaven door het hoger onderwijs ontbreken. De Nederlandse uitgaven
van US$ PPP 110,9 miljoen in 2010 zijn dus een onderschatting van de daadwerkelijke uitgaven.

5

GOVERD: Government Expenditure on R&D; HERD: Higher Education Expenditure on R&D.
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Het vergelijkende beeld is bovendien incompleet, aangezien onder meer de VS niet in de OESOcijfers zijn meegenomen. Ook ontbreken voor de EU-landen de projecten die uit de EU
Kaderprogramma’s door de EU worden bekostigd.

Figuur 17 R&D-investeringen door de publieke sector in biotechnologie in 2011

Bron: OECD (2013)

Toch geeft Figuur 17 een beeld, waarbij R&D-investeringen van de publieke sector in grotere
landen als Duitsland, Spanje en Polen, maar van sommige kleinere landen als Denemarken en
Noorwegen beduidend hoger liggen dan die van Nederland. Gegevens over eerdere jaren
bevestigen dit beeld.
Een schatting van de uitgaven door het Nederlands hoger onderwijs aan biotechnologie
onderzoek is bij gebrek aan thematische uitsplitsing en publiek beschikbare gegevens niet te
maken. Noch de universiteiten zelf, noch de KNAW, VSNU of NWO (tweede geldstroom)
publiceren dergelijke cijfers. De beschikbare cijfers liggen op een hoger aggregatieniveau. De
gezamenlijke onderzoekuitgaven aan biotechnologie door universiteiten en universitair-medische
centra (UMC’s) lijken echter beduidend en zijn bovendien niet beperkt tot een of enkele
universiteiten en UMC’s. Afgaand op het technologisch specialisatiepatroon van de
kennisinstellingen gemeten op basis van patentaanvragen over de periode 2005-2009 (Horlings et
al, 2013) behoren biotechnologie en de analyse van biologische materialen tot de grootste
uitschieters in het totale palet van technologisch onderzoek in ons land. Biotechnologie behoort tot
de gebieden met de hoogste specialisatiegraad (Revealed Symmetric Comparative Advantage,
RSCA) bij de EUR, RUG, RUN, UL, UM, UU, UVA, VU en WUR (9 op een totaal van 13). Ook bij
de UMC’s scoort biotechnologie in termen van RSCA zeer hoog bij het Erasmus MC, UMCG,
LUMC, UMCU, AMC, VUMC en NKI (7 op een totaal van 9). Een koppeling met het aantal
medewerkers op fte-basis en investeringen in apparatuur ten behoeve van biotechnologisch
onderzoek zou een redelijke schatting van de R&D-uitgaven van kennisinstellingen kunnen geven.
Ook deze gegevens ontbreken.
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Nationaal perspectief: ontwikkelingen periode 2007-2013 en daarna
De periode 2007-2013 wordt gekenmerkt door twee belangrijke ontwikkelingen: de financiële en
economische crisis die vanaf 2008 zijn sporen na laat en een – deels daarmee samenhangende omvangrijke beleidshervorming vanaf 2010. Er is sprake van een duidelijke verandering in
beleidsinstrumentarium waarbij de specifieke, zichtbare ondersteuning van biotechnologie door
gerichte (subsidie)programma’s wordt afgebouwd en wordt vervangen door generieke, veelal
fiscale, regelingen die ook voor andere sectoren open staan. De crisis leidt tot economische
terugval, recessie en zelfs negatieve groei, waardoor zowel publieke inkomsten (belastingen)
teruglopen als uitgaven moeten worden beperkt. De reddingsoperatie van enkele systeembanken
door de overheid heeft het overheidstekort gevoelig doen oplopen. Met de ‘Brusselse’ EUtekortnorm van 3% en een politiek-ideologisch gemotiveerde koerswijziging, wordt het beleid
gericht op vermindering van het tekort en op herziening van de Nederlandse overheidsuitgaven.
Daarbij worden de aardgasbaten, waaruit onder meer het Fonds Economische
Structuurversterking (FES) werd gevoed, vanaf 2010 aangewend voor vermindering van het
overheidstekort. In het Regeerakkoord van oktober 2010 is afgesproken om geen FES-middelen
meer ter beschikking te stellen van kennis en innovatie en de huidige middelen over te hevelen
naar het Infrastructuurfonds en de departementale begrotingen.
Het bestaande innovatiesubsidiebeleid (Pieken in de Delta, sleutelgebiedenbeleid) wordt hervormd
tot een veel meer dan voorheen op fiscaliteit berustend Bedrijvenbeleid. Dit beleid, dat begin 2011
6
duidelijke contouren krijgt, richt zich op negen topsectoren , met een leidende rol voor bedrijven in
de gouden driehoek (samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid, ook wel
triple helix genoemd). Daartoe worden onder meer innovatiecontracten opgesteld (2012) en
worden 19 TKI’s (topconsortia voor Kennis en Innovatie) opgericht, publiek-private
samenwerkingsverbanden gericht op onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D&I), met ieder hun
eigen R&D-roadmap. De bestaande innovatieprogramma’s van het ministerie van EZ en de FESprojecten bij de ministeries lopen af. Het bedrijvenbeleid betekent een duidelijke koerswijziging in
type beleidsinstrumenten. Het totaal aan directe overheidsmiddelen beschikbaar voor R&D daalt
tussen 2012 en 2018 met 12,1% van € 4,7 naar € 4,1 miljard (zie Tabel 8). Maar ook de totale
publieke uitgaven aan R&D en innovatie als geheel lopen na 2014 duidelijk terug, absoluut maar
ook relatief, zelfs bij een zeer voorzichtig toenemend groeiscenario voor de economie als geheel.
Bij deze afname is nog geen rekening gehouden met inflatie. De daadwerkelijke (voelbare)
teruggang in de R&D&I-uitgaven zal daarmee nog forser uitvallen, uitgaand van een gemiddeld
inflatiepercentage van 1-2% op jaarbasis. In algemene zin zal de concurrentie om publieke
R&D&I-middelen groter worden, zeker bij een naar verwachting verder aantrekkende economie,
terwijl de middelen zelf juist afnemen.

6

Bovendien richt het bedrijvenbeleid zich op het naar Nederland halen van internationale hoofdkantoren, ook wel
de tiende topsector genoemd.
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Tabel 8 Publieke R&D&I-uitgaven en de Nederlandse economie, 2012-2017, in € miljoen

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4.676,8

4.607,5

4.533,8

4.296,1

4.175,6

4.135,1

- waarvan innovatierelevant

752,0

710,9

759,5

653,5

571,7

541,3

Uitgaven voor innovatie, niet zijnde
R&D
Fiscale instrumenten voor R&D en
innovatie
Totale uitgaven voor R&D en innovatie

229,5

299,7

247,8

224,4

177,4

145,4

869,1

1.075,6

1.068,6

1.099,7

995,6

980,6

5.775,4

5.982,8

5.850,3

5.620,2

5.348,7

5.261,1

- waarvan uitgaven voor innovatie

1.850,6

2.086,2

2.075,9

1.977,6

1.744,7

1.667,3

32,0

34,9

35,5

35,2

32,6

31,7

599,3

603

611

617

623

630

0,78

0,76

0,74

0,70

0,67

0,66

Uitgaven voor R&D

- in procenten van het totaal

BBP (miljarden euro)
Uitgaven voor R&D als % BBP

Uitgaven voor R&D en innovatie als %
0,96
0,99
0,96
0,91
0,86
0,84
BBP
Bron: TWIN (Rathenau, 2014). De BBP-cijfers 2012-2014 gebaseerd op CPB. De geschatte jaarlijkse groei
van het BBP na 2014 is op 1,0 procent gezet. De tabel betreft alle publieke R&D&I-uitgaven en omvat niet de
private uitgaven.

De grootste daling treedt op bij het ministerie van EZ (minus € 313 miljoen, ofwel 33%). Ook
andere ministeries waaronder VWS (min 34%) leveren fors in (zie o.m. Rathenau Instituut, 2014).
In de begroting van OCW stijgt de bijdrage aan NWO (versterking fundamentele en
praktijkgerichte onderzoek, € 75 miljoen in 2017, oplopend naar € 150 miljoen structureel). Daar
staat echter een daling van de eerste geldstroom van universiteiten tegenover (ibidem).
Waar de directe overheidsfinanciering van R&D in het nieuwe beleid afneemt, neemt de indirecte
overheidsfinanciering van R&D, via fiscale facilitering, toe. Voor een deel betreft dit de Wet
Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) (verminderde belastingafdracht over
activiteiten op het gebied van speur- en ontwikkelingswerk, ofwel een verlaging van de loonkosten
voor het uitvoeren van R&D). Naast de WBSO die ook voor de invoering van het bedrijvenbeleid al
bestond, wordt bovendien een Research & Development Aftrek (RDA) geïntroduceerd, een fiscaal
R&D-instrument gericht op niet-personele uitgaven. De RDA-regeling geeft ondernemers een
verhoogde fiscale aftrek voor R&D-investeringen en R&D-exploitatiekosten. Ondernemers moeten
een aanvraag voor de RDA tegelijk indienen met een aanvraag voor de WBSO. Beide fiscale
instrumenten hebben een plafond. Wordt in een bepaald jaar het plafond overschreden, dan wordt
de overschrijding verrekend met het budget voor de volgende jaren. Naast de WBSO en de RDA
is er de Innovatiebox, als onderdeel van de primaire heffingsstructuur van de
vennootschapsbelasting. De Innovatiebox biedt bedrijven de mogelijkheid om zelfontwikkelde
immateriële activa waarvoor een octrooi is verleend of waarvoor in de onderzoeksfase een S&Overklaring is afgegeven, toe te delen aan een fiscale box waarin, onder voorwaarden, de netto
voordelen zijn belast met een effectief tarief van vijf procent. De Innovatiebox is geen
gebudgetteerde belastinguitgave die terugkomt in het overzicht met belastinguitgaven (o.m.
Rathenau Instituut, 2014; website RVO). Naast de WBSO, de RDA en de Innovatiebox is er de
MIT-regeling (MKB-Innovatiestimulering Topsectoren). De MIT-regeling omvat een aantal al
eerder bestaande regelingen, waaronder kennisvouchers en innovatieprestatiecontracten (IPC),
haalbaarheidsstudies, R&D samenwerkingsprojecten en inhuur personeel die rechtstreeks voor
het MKB worden opengesteld. Twee MIT-instrumenten lopen via de TKI, namelijk
netwerkactiviteiten en de innovatiemakelaarsregeling.
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Binnen het kader van de topsectoren zijn in 2013 de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s)
van start gegaan. Dit zijn structurele verbanden waarin partijen uit het bedrijfsleven, de
wetenschap en de (semi-)publieke sector samenwerken om richting te geven aan onderzoek,
innovatie en valorisatie (kennis, kunde, kassa). In de TKI’s komen alle samenwerkingsinitiatieven
samen waaraan door bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk bijdragen worden geleverd. Het
kabinet heeft als ambitie neergelegd dat in TKI-verband in 2015 jaarlijks minimaal € 500 miljoen
omgaat, waarvan 40% bestaat uit private bijdragen. Met de TKI-toeslag wordt deze publiek-private
samenwerking verder gestimuleerd. In 2014 is hiervoor circa € 100 miljoen beschikbaar. In de
verdere vormgeving van de privaat-publieke programmering door de TKI’s wordt een samenhang
met de Europese programma’s binnen Horizon 2020 gestimuleerd. Ook wordt de subsidierelatie
met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) bestendigd en de oprichting van nieuwe
ROM’s in de Noord- en Zuidvleugel ondersteund, waaronder Innovation Quarter in Zuid-Holland.
In Tabel 9 wordt het uitgavenkader van het bedrijvenbeleid voor de komende jaren per
beleidsinstrument weergegeven.
Tabel 9 Publieke R&D&I-uitgaven naar instrumenten, 2012-2017, in € miljoen

2013
165
375
698
135
22
56
216

2014
96
302
764
210
22
102
206

2015
108
449
648
275
22
111
201

2016
77
345
648
275
22
123
179

2017
58
340
638
275
22
131
176

7
22

12
21

28
14

43
14

54
14

*VWS Life Sciences & Health
87
63
50
59
*EZ voeding & tuinbouw
35
38
46
45
Bron: TNO op basis van TWIN (Rathenau, 2014) en Rijksbegroting 2014. * Specifieke bijdrage
departementen. Exclusief private bijdragen.

43
44

Fiscaal
Kennis en
Innovatie

Innovatiefonds MKB+
RDA
WBSO
NWO aandeel topsectoren
KNAW aandeel topsectoren
TKI toeslag topsectoren
Toegepast onderzoek (TNO, GTI’s,
DLO)
Cofinanciering H2020
MIT-regeling (MKB)

Een uitsplitsing naar bedragen per topsector ontbreekt in de Rijksbegroting als ook in de officiële
Rathenau rapportage (TWIN als opvolger van de TOF). Wel zijn er ambitiecijfers bekend over de
kennis- en innovatiecontracten 2012 en 2013, uitgesplitst naar private en publieke inzet, waarbij
het publieke deel in de oorspronkelijke rapportage nog verder is onderverdeeld naar
departementen, programma (NWO en KNAW), kennisinstellingen (TNO, Deltares, DLO, ECN,
Marin en NLR) en de regio’s.
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Tabel 10 Publieke financiering topinstituten en innovatieprogramma’s biotech, in € miljoen

2012

2013

privaat

publiek

totaal

privaat

publiek

totaal

Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

132,00

63,36

195,36

140,00

64,48

204,48

Agri & Food

184,00

72,32

256,32

184,00

68,63

252,63

Life Sciences & Health

143,00

192,06

335,06

144,00

165,76

309,76

45,00

65,86

110,86

40,00

60,01

100,01

286,13

119,99

406,12

47,59

49,98

97,57

Chemie
BBE

2014

2015

privaat

publiek

totaal

privaat

publiek

totaal

Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

25,93

62,85

88,78

25,29

63,04

88,33

Agri & Food

84,60

75,66

160,26

84,60

63,87

148,47

Life Sciences & Health

31,84

142,51

174,35

25,51

105,36

130,87

Chemie incl. BBE

63,83

55,04

118,87

58,71

45,87

104,58

Bron: cijfers 2012 en 2013: Bijlage bij Nederlands Kennis & Innovatie Contract, 2 april 2012. Cijfers 2014 en
2015: Nederlands Kennis- en Innovatiecontract 2014-2015.
Noot: De cijfers voor 2012 en 2013 voor private bijdragen zijn inclusief eigen private R&D. In 2014 en 2015
hebben de private bijdragen betrekking op onderzoek dat gezamenlijk met publieke kennisinstellingen en
overheden geprogrammeerd en gefinancierd wordt, zonder eigen private R&D.

Tabel 10 geeft een overzicht van deze cijfers per topsector. Nadrukkelijk moet hierbij vermeld
worden het hierbij gaat om de kennis- en innovatieambities voor de sectoren als geheel, waarvan
de verschillende kleuren biotechnologie slechts een onderdeel vormen.
Een probleem bij zowel de innovatiecontracten, de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s)
als de meerjarencijfers is dat het gaat om ambities, om committeringen vooraf waarvan de
hardheid lastig en pas achteraf is vast te stellen. De topsectoren hebben de nodige
opstartproblemen gekend, die deels te maken hadden met de oprichting (topteams,
innovatiecontracten, TKI) zelf, deels ook als gevolg van de crisis. Immers, de lead binnen de
topsectoren is nadrukkelijk bij de bedrijven zelf gelegd. De crisis zorgde echter voor de nodige
terughoudendheid bij het entameren van R&D&I-projecten, waaronder PPS-projecten.
Een groot deel van het bovenstaande pakket beleidsinstrumenten staat open voor alle bedrijven.
Bijzondere aandacht gaat echter uit naar de topsectoren en de TKI. Biotechnologie valt binnen het
topsectorenbeleid, waarbij de verschillende kleuren biotechnologie elk een eigen plek binnen de
topsectoren hebben. Rode biotechnologie is terug te vinden binnen de topsector Life Sciences &
Health en is van alle kleuren het duidelijkst zichtbaar en aanwezig. Groene biotechnologie valt
deels binnen de topsector Agri & Food en deels binnen de topsector Tuinbouw en
Uitgangsmaterialen. Witte biotechnologie valt grotendeels binnen de topsector Chemie. Deze
fragmentatie wordt nog groter als we de 19 TKI’s die in 2013 zijn opgericht beschouwen. Daarvan
kwalificeren zich tenminste 8 potentieel voor biotechnologie georiënteerde PPS-projecten: TKI Agri
& Food; TKI Biobased Economy; TKI Life Sciences & Health; TKI Tuinbouw; TKI
Uitgangsmaterialen; TKI-ISPT (Institute for Sustainable Process Technology); Topconsortium voor
Kennis en Innovatie Smart Polymeric Materials en het TKI Nieuwe Chemische Innovaties.
Van ‘oud’ naar ‘nieuw’ beleid: betekenis van hervormingen voor de biotechnologiesector
De hervorming van het beleidsinstrumentarium betekent een ommezwaai in de publieke
financiering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie in biotechnologie. Enerzijds is er een
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duidelijke beweging van directe (subsidiegeoriënteerde) naar indirecte (fiscale) uitgaven.
Anderzijds is er een duidelijke verandering van specifiek naar meer generiek beleid. Bovendien
verschuift het accent, ook in de verdeling van uitgaven, meer naar innovatie ten koste van
uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling, aangezien het totaal aan beschikbare overheidsmiddelen
voor R&D&I niet oploopt, maar geleidelijk terugloopt in de komende jaren.
Waar biotechnologie in het vorige decennium een duidelijk apart aandachtsveld was in het beleid,
wordt die aandacht veel minder duidelijk, soms ingebed in grotere gebieden of thema’s, zoals
biobased economy en life sciences & health. Gekoppeld aan de ommezwaai naar generiek beleid
heeft dit ook grote gevolgen voor de zichtbaarheid en traceerbaarheid van biotechnologieuitgaven. De grote biotechnologieprogramma’s waarvan in eerdere jaren sprake was raken
versnipperd of worden onderdeel van een groter geheel, op andere grondslagen. Daarbij komt
bovendien dat de publieke verslaglegging van welke publieke middelen uiteindelijk naar
biotechnologie vloeien, in zijn totaliteit, per R&D&I component en per afzonderlijke maatregel sterk
te wensen overlaat, zo niet bijna geheel afwezig is. De beschikbaarheid en openbaarheid van
gegevens, en daarmee ook de ‘accountability’ van het overheidsbeleid en de publieke uitgaven
aan de Nederlandse biotechnologie is zeer gering. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de
noodzakelijke verantwoording van de besteding van publieke middelen aan de Nederlandse
belastingbetaler, maar ook voor de sturingsmacht die de overheid zelf tot haar beschikking heeft.
Het generieke karakter van veel overheidsregelingen maakt dat die macht zich vooral schikt naar
waar de private R&D&I- en marktopportuniteiten, en bovendien veelal ook de georganiseerde
belangen, zich bevinden. Bij gebrek aan informatie over waar de (publieke) middelen uiteindelijk
terechtkomen is ook de capaciteit van de overheid om zelf richting of accenten te geven aan het
preconcurrentiële R&D&I-domein daarmee feitelijk uit handen gegeven, in tegenstelling tot het
beleid in eerdere jaren.
De publieke R&D&I-uitgaven aan de biotechnologie zijn sinds 2012 op een duidelijk andere leest
geschoeid, waarin biotechnologie als afzonderlijke categorie niet of nauwelijks meer zichtbaar is.
Wel zijn er op het lagere niveau van instellingen en bepaalde programma’s meerjarenafspraken
gemaakt. Deze vastleggingen zijn soms, maar vaak niet te achterhalen. Daarmee is het beeld van
nu en de komende jaren met betrekking tot de publieke R&D&I-uitgaven aan biotechnologie
onvolledig, moet wat er aan informatie is bottom-up worden opgebouwd (op programma- en
instellingsniveau) en is een voorlopige conclusie gerechtvaardigd dat een gebalanceerd
totaalbeeld van de R&D&I-uitgaven voor biotechnologie op basis van publiek beschikbare bronnen
niet is op te stellen. Hoe het met dit overzicht en inzicht op het niveau van Rijk en kabinet zelf
gesteld is, is moeilijk vast te stellen. Het lijkt er evenwel op dat dit inzicht en overzicht met het
(deels) verdwijnen van de specifieke beleidsprogrammatische aanpak geleidelijk aan verdwijnt, d.i.
dat zonder extra ambtelijke inspanning dergelijke cijfers niet als vanzelf geproduceerd worden.
De gevolgen van de beleidshervorming en het stopzetten van de FES-financiering zijn ingrijpend.
Sommige programma’s en regelingen met relevantie voor de biotechnologiesector zijn met het
nieuwe bedrijvenbeleid afgebouwd (Tabel 11). Dit geldt voor het programma Pieken in de Delta en
voor BSIK (Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur). In BSIK werden in totaal 37
projecten van in totaal € 802 miljoen gefinancierd, elk met een looptijd van 4-6 jaar. Een deel van
deze projecten had betrekking op biotechnologie. De regeling Innovatie Prestatie Contracten (IPC)
wordt wel in het bedrijvenbeleid voortgezet, maar in versoberde vorm. De IPC vallen vanaf 2014
onder de nieuwe MIT-regeling (MKB-Innovatiestimulering Topsectoren). Voor de MIT als geheel,
waaronder zeven regelingen vallen, is een bedrag van € 2 miljoen op jaarbasis beschikbaar. Het
beschikbare bedrag voor de IPC neemt daarmee beduidend af in de komende jaren ten opzichte
van de afgelopen jaren.
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Tabel 11 Uitfasering generiek ‘oud’ beleid, in € 1.000

Realisatie

Stand
begroting
2013

2014

2015

2016

35.215

14.575

0.867

pm

pm

31.294

23.168

11.174

10.817

6.226

2012
EZ-projecten BSIK
Innovatie Prestatie Contracten
(IPC)*
Pieken in de Delta

Ontwerp

Meerjarencijfers
2017

6.797

Bron: TNO op basis Rijksbegroting 2014. Getallen zijn niet-biotechnologie specifiek, maar betreffen de
publieke uitgaven over het gehele spectrum van activiteiten. *Cijfers vanaf 2014 terug te vinden onder de
MIT-regeling.

De gevolgen van de beleidshervorming voor andere meer specifieke beleidsinstrumenten, en in
het bijzonder voor de vele PPS-constructies in de biotechnologiesector, komen in de volgende
paragraaf aan de orde. Deze gevolgen worden door elke afzonderlijke organisatie of initiatief
apart, op eigen wijze, opgevangen. Soms stoppen samenwerkingen als gevolg van een gebrek
aan financiën, soms ook omdat er sprake was van een constructie voor bepaalde tijd, toevallig
samenvallend met de periode waarin de beleidshervorming haar beslag kreeg. In andere gevallen
is er sprake van een doorstart, waarbij vaak twee of meerdere initiatieven samengaan of
internationale versterking gezocht wordt. Wat opvalt, is dat de gevolgen van de beleidshervorming
– voor de biotech maar meer ook algemeen - slecht gedocumenteerd zijn en dat de centrale regie
toch enigszins zoek lijkt. Er lijkt sprake van “ieder voor zich en God voor ons allen”. Van een goed
georkestreerde ommezwaai is ogenschijnlijk wel sprake als men de toekomstplannen van de
topsectoren, de innovatiecontracten en de TKI’s beziet. Wat echter niet georkestreerd is, is de
zorg voor de vele al bestaande instituten waarbij het duidelijk moeite kost om de opgebouwde
naam, positie en opgebouwde resultaten te behouden. Veel van de stopgezette of uitgefaseerde
initiatieven zijn moeilijk of niet meer te vinden, andere zijn opgegaan in een groter geheel met dito
problemen. Al met al is het algemene beeld wat opdoemt er een van een verspreid, zo niet
langzaam versplinterend biotechnologieonderzoekslandschap.
2.3.2

Publiek biotechnologieonderzoek in Nederland: een karakterisering van het veld en zijn
dynamiek
In deze paragraaf wordt beschreven hoe het publieke biotechnologieonderzoek in Nederland
georganiseerd is en welke ontwikkelingen daar gaande zijn. In paragraaf 2.4 wordt ingegaan op de
prestaties en resultaten van de Nederlandse biotechnologie.
Het biotechnologieonderzoek in Nederland vindt in diverse universiteiten, kennisinstellingen en
bedrijfslaboratoria plaats. Een aantal van deze universiteiten en kennisinstellingen behoort tot de
wereldtop in hun biotechnologieonderzoeksgebied. De onderzoeksintensiteit van de
biotechnologische industrie is bijzonder hoog. Dedicated biotechnologiebedrijven zijn R&Dgedreven en het merendeel van de diversified bedrijven heeft eigen onderzoeksafdelingen.
Gestimuleerd door diverse publieke subsidieprogramma’s, tot 2011 voor een belangrijk deel
gefinancierd uit het FES (Fonds Economische Structuurversterking), en het huidige
topsectorenbeleid hebben bedrijven en kennisinstellingen in het afgelopen decennium in
toenemende mate samen gewerkt aan strategisch en precompetitief onderzoek in publiek-private
samenwerkingsverband (PPS). De biotechnologie kenmerkt zich door een groot aantal van dit
soort PPS-initiatieven. Lag het accent in de PPS-en tot de crisis in 2008 veelal op fundamenteel
en toegepast onderzoek, de laatste jaren is er een duidelijke verschuiving zichtbaar gericht op
valorisatie. De crisis en het opdrogen van financieringsbronnen waaronder subsidieregelingen en
het FES zijn een directe reden voor deze valorisatietendens. Deze wordt overigens ook ingegeven
door de evolutie en ‘maturity’ van deze PPS-en zelf. De start van veel van deze PPS-verbanden
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ligt net na de eeuwwisseling. In de loop van de jaren hebben veel van deze PPS-verbanden een
groei doorgemaakt, soms in opschaling naar een groter Europees verband en soms in het
samengaan met andere vergelijkbare samenwerkingsverbanden. Door de hervorming van het
R&D&I-beleid is deze herschikking versneld.
Met uitzondering van de Universiteit Tilburg zijn alle universiteiten (en hun medische
onderzoekscentra in academische ziekenhuizen) in Nederland actief in biotechnologieonderzoek.
De meeste richten zich op een bepaald deelgebied in de biotechnologie (rood, groen, wit). Binnen
Wageningen UR wordt ook in verschillende onderzoeksinstituten aan biotechnologieonderzoek
gewerkt, bijvoorbeeld bij Plant Research International en Food & Biobased Research. De
universiteiten verzamelen geen specifieke gegevens over hun onderzoeksinspanningen op
biotechnologiegebied in termen van fte, geld noch een duiding naar eerste-, tweede of derde
geldstromen die met biotechonderzoek gemoeid zijn. Kennis over de prestaties van Nederlandse
universiteiten komen dan ook vooral uit internationaal vergelijkend onderzoek over
patentaanvragen/patenttoewijzingen en internationale publicaties (naar belang, impactfactor).
Naast het onderzoek aan universiteiten, vindt biotechnologieonderzoek ook plaats in dedicated
onderzoeksinstellingen die vaak nauw verbonden zijn aan universiteiten. Dit geldt in het bijzonder
voor de KNAW-instituten en de NWO-programma’s.
KNAW
Zo is het Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek onderdeel van
KNAW en verbonden aan de Universiteit Utrecht. Naast het Hubrecht Instituut dat biotech in de
kern van zijn activiteiten heeft, zijn er andere KNAW-onderzoeksinstituten waar
biotechnologieonderzoek in meer of mindere mate een rol speelt, zoals het Centraalbureau voor
Schimmelcultures (CBS), het ICIN Netherlands Heart Institute (ICIN), het Nederlands
Herseninstituut en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO).
Tabel 12 KNAW-financiering voor instituten, in € 1.000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Centraalbureau voor Schimmelcultures
(CBS)
Hubrecht Instituut voor
Ontwikkelingsbiologie en
Stamcelonderzoek
ICIN Netherlands Heart Institute (ICIN)

2.973

2.951

3.048

3.048

3.043

3.058

5.661

5.505

5.639

5.640

5.624

5.646

2.336

2.179

1.639

1.152

0.114

1.153

Nederlands Herseninstituut

9.638

8.784

9.305

9.031

9.014

9.057

10.331

10.532

10.826

10.826

10.804

8.626

Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)

Bron: Jaarverslagen KNAW. Betreft dotaties publieke gelden. Exclusief andere geldstromen.

De publieke uitgaven die in de afgelopen jaren met deze instituten waren gemoeid zijn
weergegeven in Tabel 12.Daarbij zij aangetekend dat deze uitgaven niet biotechspecifiek zijn,
maar ook andere niet-biotech activiteiten beslaan. Tabel 12 en ook de hierna volgende tabellen
geven de uiterste bandbreedte aan waarbinnen de biotechuitgaven zich afspelen en geven slechts
tot zekere hoogte een indruk van het belang van biotech daarbinnen.
NWO
Ook NWO financiert een veelheid aan biotechnologie-activiteiten. Zo werkt het NWO-instituut
Centrum Wiskunde & Informatica werkt aan bioinformatica en data-analyse voor systeembiologie.
Het FOM-instituut AMOLF (ook onderdeel van NWO) verricht fundamenteel, fysisch georiënteerd
onderzoek op het gebied van biomoleculaire systemen. Het NWO programma Centra voor
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Systeembiologie Research (CSBR) heeft als doel een Nederlandse infrastructuur voor
systeembiologie op te zetten in de vorm van onderzoekscentra. In drie centra wordt inmiddels
systeembiologisch onderzoek verricht, waarbij men zich niet beperkt tot één onderdeel van het
proces maar het gehele biologische systeem bekijkt. Een kenmerk van systeembiologie is dat
laboratoriumonderzoek en wiskundige modellering elkaar afwisselen. Onder het CSBR vallen drie
centra: het Systems Biology Centre for Energy Metabolism and Ageing (SBC-EMA) in Groningen,
het Cancer Systems Biology Centre (CSBC) in Amsterdam, en Centre for Systems Biology and
7
Bioenergetics (CSBB) in Nijmegen.
8

Het Systems Biology Centre for Energy Metabolism and Ageing , gevestigd bij de Rijksuniversiteit
Groningen, onderzoekt het verband tussen energiehuishouding en veroudering, complexe
processen die gekenmerkt worden door het samenspel van een veelheid aan factoren. De
ontrafeling van de verbanden tussen deze processen vereist daarom een interdisciplinaire
systeembiologische aanpak. Er worden modellen ontwikkeld die met name aan gistcellen en
muizen worden getoetst. Door de uitkomsten van het onderzoek in SBC-EMA te koppelen aan het
brede en langlopende bevolkingsonderzoek ‘LifeLines’ wil het centrum nieuwe inzichten verkrijgen
in de vraag hoe mensen op een gezonde manier ouder kunnen worden.
9

Het Cancer Systems Biology Centre verbonden aan het Nederlands Kanker Instituut van het
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) onderzoekt twee complexe mechanismen die
betrokken zijn bij het ontstaan van borstkanker, waarbij wordt gekeken naar gekweekte cellen, de
intacte tumor en andere weefsels in het lichaam. Aan de hand van patiëntengegevens, maar
vooral middels experimenten met menselijke cellijnen en speciale muizenstammen, worden twee
systemen onderzocht die bij het veroorzaken van borstkanker betrokken zijn. De onderzoekers
ontwikkelen computermodellen die het effect van een gerichte therapie beter voorspellen. De
resultaten die dit centrum genereert kunnen bijdragen aan een precieze diagnose van het type
borstkanker en een effectievere behandeling. De ontwikkelde kennis kan in de toekomst ook
gebruikt worden voor een systeembiologische analyse van andere vormen van kanker en andere
ziekten.
10

Het Centre for Systems Biology and Bioenergetics is verbonden aan het Universitair Medisch
Centrum St Radboud en de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het onderzoek binnen het CSBB
richt zich op de energievoorziening van de cel, vooral op een belangrijk biochemisch
sleutelcomplex. Met hulp van dit complex wekken levende cellen efficiënt energie op. De aanmaak
van de vele verschillende eiwitten waaruit het complex wordt opgebouwd, de aanvoer naar de
assemblageplek, het foutloos samenstellen en het storingvrij laten functioneren van dit
sleutelcomplex, vereisen elk een precieze orkestratie. Het ingewikkelde kluwen van
afhankelijkheden rondom dit complex verklaart mogelijk het feit dat vele ziektebeelden
samenhangen met ontregelingen van de energiestofwisseling.
De drie CSBR centra werken samen met het Netherlands Consortium for Systems Biology
(www.ncsb.nl) dat systeembiologiemodellen en analysetools ontwikkelt en onderzoek doet naar
het metaboolsyndroom. NCSB implementeert systeembiologie in de Genomics Centra van het
Netherlands Genomics Initiative (zie verder dit overzicht) en bij de Topinstituten (idem).

7

De navolgende tekst over de drie centra is grotendeels ontleend aan:
http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/centra-voor-systeembiologie-researchcsbr/gehonoreerde-projecten/
8
SBC-EMA, htpp://www.rug.nl/research/centre-for-systems-biology
9
CSBC, http://csbc.nki.nl
10

CSBB, http://www.csb-bioenergetics.nl
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NWO-Coreprogramma
uitgangsmaterialen
(topsector
T&U).
Het
Coreprogramma
uitgangsmaterialen richt zich op fundamenteel en strategisch onderzoek op het terrein van
plantaardige uitgangsmaterialen voor plantaardige productie in de vorm van een Publiek-PrivateSamenwerking. Private partijen, en eventuele publieke partners, samen dienen minimaal 30% van
de marginale kosten te dragen. Ongeveer de helft van die bijdrage, minimaal 15% van de
marginale kosten, dient te bestaan uit een financiële bijdrage door private partijen.
NWO-Genetica, voeding en gezondheid landbouwhuisdieren. NWO stimuleert met het programma
"Genetica, voeding en gezondheid van landbouwhuisdieren" nieuwe fundamentele en precompetitieve wetenschappelijke onderzoeksprojecten om de kennisbasis te versterken en de
toepasbaarheid van de kennis te vergroten. De inhoudelijke focus ligt op twee onderwerpen: 1) De
relatie tussen de genetische eigenschappen en de prestaties van landbouwhuisdieren onder
uiteenlopende praktijkomstandigheden; 2) De interactie tussen voeding en darmgezondheid van
landbouwhuisdieren. Voor een project kan minimaal € 250.000 en maximaal € 750.000 NWOfinanciering worden aangevraagd. Er geldt een matchingsverplichting. De NWO-financiering
bedraagt maximaal 70% van het totale projectbudget. De private en publieke partners in het
projectconsortium dienen gezamenlijk tenminste 30% van de projectkosten bij te dragen.
Bijdragen van private en publieke partijen kunnen zowel cash als in-kind (max. 15%) zijn.
Tabel 13 NWO-programma’s en biotechnologieonderzoek, in € 1.000

2007

2008

2009

2010

2011

Centra voor
Systeembiologieresearch, waarvan:
SBC-EMA

13.000
(20092016)
4.000 (20092016)

CSBC-NKI

4.500 (20092016)

CSBB

4.500 (20092016)

Coreprogramma uitgangsmaterialen
(topsector T&U)
Genetica, voeding en gezondheid
landbouwhuisdieren
ERGO
(Ecology Regarding GMO’s)
Groene genetica
(i.s.m. TTI GG)
ECHO-subsidies –
Chemie in relatie met
Biologische/Medische
wetenschappen
Groen*

3.600
(20142019)
8.800 (20072012)
7.000 (20082014)
6.760 (20132014)

9.650
(20142018)
2.000
(20142018)

(2000onbepaald: elk jaar op basis
toekenning)
(2000onbepaald: elk jaar op basis
toekenning)

Vidi
Vici

2013
++

3.000 (20122016)

TASC (ACTS)**
Vernieuwingsimpuls
(STW, NWO), waarvan***:
Veni

2012

5.000

3.500

4.800

7.200

9.000
ste

Bron: NWO. Verklaringen: *1 call: € 4,9 mln.** TASC Eco-efficient Use of Biomass for Bulk and Fine
Chemicals Production (TA-Biomass); ***: betreft gezamenlijke STW- en NWO-bijdrage.

NWO-ERGO (Ecology Regarding GMO’s). Doel van dit programma was het in kaart brengen van
mogelijke ecologische effecten van GM-gewassen op bodems, voedselketens en omliggende
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ecosystemen. ERGO liep van 2005 tot 2014 in opdracht van de ministeries EZ, LNV, VROM en
OCW naar aanleiding van de Integrale Nota Biotechnologie (2001-2002).
NWO-Groene genetica (i.s.m. TTI GG). Met het programma Groene genetica ondersteunde NWO
onderzoek dat ten goede komt aan de Nederlandse gewasveredelingssector, vallend onder de
topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Bij de eerste subsidieronde ontvingen in 2008 vijf
projecten subsidie uit dit programma. De overkoepelend thema's van de eerste subsidieronde
waren teeltcondities en droogteresistentie voor de disciplines plantengenetica, -fysiologie en pathologie. De tweede subsidieronde leidde in 2011 tot de financiering van vijf nieuwe projecten.
Die richten zich op onderzoeksvraagstukken die leven in de plantaardige uitgangsmaterialen,
maar ook in de topsector Agro & food. Beide subsidierondes hebben geleid tot een impuls van € 7
miljoen voor de Nederlandse tuinbouw en plantenveredeling. NWO, TTI GG en het bedrijfsleven
11
leverden ieder een bijdrage van één derde deel.
NWO-ECHO. ECHO-subsidies in het focusgebied Chemie in relatie met Biologische/Medische
wetenschappen zijn bestemd voor hoogleraren, uhd's en ud's die verbonden zijn aan een
Nederlandse universiteit of door NWO erkend onderzoeksinstituut en werkzaam in de biologische
chemie, organische chemie, analytische chemie en macromoleculaire chemie. De onderzoeker
kan er een creatief, risicovol idee mee uitwerken en zo wetenschappelijke vernieuwing tot stand
brengen. Centraal staat het molecuul in een biologische of medische context. De ECHO-subsidies
zijn maximaal € 260.000. Ze zijn bestemd voor tijdelijke onderzoeksposities (promovendi,
12
postdocs), verbruiksgoederen en apparatuur voor het voorgestelde onderzoek.
NWO-Groen. NWO stimuleert met het programma "Groen - Fundament voor duurzame productie
en verwerkingsketens in land- en tuinbouw" nieuwe fundamentele en pre-competitieve
wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Die moeten de kennisbasis versterken en de
toepasbaarheid van de kennis in de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
vergroten. Het onderzoek moet bijdragen aan de ontwikkeling van het land- en tuinbouwsysteem
als geheel en biedt aanknopingspunten voor een kringloopbenadering van productie, verwerking,
gebruik tot hergebruik. De inhoudelijke focus van het programma ligt op vijf onderwerpen met een
sterke onderlinge samenhang: duurzame bodem en teeltmedia, plant en wetenschap, gezonde
voeding, duurzame ketens en robuuste systemen voor agro-horti-food, en bioeconomie.
Verbindend element in het programma is duurzaamheid van het agrarische productiesysteem,
leidend tot een biobased economie.
Projectconsortia dienen te bestaan uit tenminste één kennisinstelling en tenminste één private
partij. Daarnaast kunnen andere private en/of (semi-) publieke partijen deel uit maken van het
consortium. De hoofdaanvrager moet een onderzoeker bij een Nederlandse universiteit of een
door NWO erkend onderzoeksinstituut zijn. Voor een project kan minimaal € 250.000 en maximaal
€ 750.000 NWO-financiering aangevraagd worden. Er geldt een matchingsverplichting. De NWOfinanciering bedraagt maximaal 90% van het totale projectbudget. De private en publieke partners
in het projectconsortium dienen gezamenlijk tenminste 10% van de projectkosten bij te dragen.
13
Bijdragen van private en publieke partijen kunnen zowel cash als in-kind (max. 5%) zijn.
NWO-TASC (ACTS). Het TASC Programma richt zich op de ontwikkeling van innovatieve
technologieën voor nieuwe processen. Doel is het verlagen van het energieverbruik, van uitstoot

11

Tekst grotendeels ontleend aan:
http://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/groene+genetica/achtergrond
12
http://www.nwo.nl/financiering/
13
http://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/alw/groen/groen.html
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en afval en het gebruik van fossiele grondstoffen te verminderen. TASC is de opvolger van ACTS,
waarbinnen vier gebieden werden gedefinieerd voor duurzame chemie:
 Verlaagd energiegebruik bulkproductie chemicaliën
 Eco-efficiënt gebruik van biomassa voor bulk-en fijne chemicaliën
 Syngas, een stap naar een flexibele nieuwe grondstof
14
 Analytische Wetenschap en Technologie (COAST).
Na de komst van de topsectoren is het succesvolle samenwerkingsprogramma TASC in een
andere vorm voortgezet, binnen het TKI Nieuwe Chemische Innovaties dat als een omgeving
fungeert waarbinnen onderzoekers en bedrijven zelf kunnen aangeven welke nieuwe programma’s
nodig zijn, als kraamkamer voor nieuwe innovatiegebieden binnen de Topsector Chemie. NWO
heeft voor het fonds voor de periode 2014-2015 € 20 miljoen beschikbaar gesteld middels zgn.
15
KIEM-premies.
NWO-Vernieuwingsimpuls. De Vernieuwingsimpuls is een competitief programma dat talentvolle
en creatieve onderzoekers een persoonsgebonden financiering biedt. De Vernieuwingsimpuls richt
16
zich
op
de
toekomstige
topgroep
van
wetenschappelijk
onderzoekers.
Het
financieringsinstrument maakt het mogelijk onderzoek naar eigen keuze te doen. Zo krijgt
vernieuwend onderzoek een impuls en wordt de doorstroom bij wetenschappelijk
onderzoeksinstellingen bevorderd. De Vernieuwingsimpuls omvat drie financieringsvormen,
afgestemd op verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers: 1) Veni,
voor pas gepromoveerde onderzoekers; 2) Vidi, voor onderzoekers die na hun promotie al enkele
jaren onderzoek hebben verricht; en 3) Vici voor senior onderzoekers die hebben aangetoond een
eigen onderzoekslijn te kunnen ontwikkelen. Per categorie gelden de volgende
maximumbedragen: voor Veni € 250.000, voor Vidi € 800.000 en voor Vici €1,5 miljoen.
Technologiestichting STW
Technologiestichting STW, onderdeel van NWO, realiseert kennisoverdracht tussen technische
wetenschappen en gebruikers van onderzoeksresultaten. De stichting financiert excellent
technisch-wetenschappelijk onderzoek met diverse subsidies. In elk project werken onderzoekers
en gebruikers samen. Het totale jaarlijkse budget van STW is voor circa € 44 miljoen afkomstig
van NWO, € 22 miljoen van het ministerie van EZ, € 10 miljoen van het ministerie van OCW en € 8
miljoen aan cash cofinanciering door partners in onderzoeksprojecten. De rest bestaat uit
budgetten van programma’s waarvoor STW het programmabureau is, waaronder NanonextNL en
17
NanoLabNL. Daarnaast dragen partners in het onderzoek voor omgerekend circa € 10 miljoen in
natura bij.
18

STW heeft verschillende programma’s die openstaan voor biotechnologieonderzoek. Dat kan het
Open Technologieprogramma zijn, een bottom-up podium voor goede technologisch19
wetenschappelijke ideeën . Perspectiefprogramma’s zijn onderzoeksprogramma's met consortia
van meerdere kennisinstellingen en bedrijven. In 2013 startte STW vijf perspectiefprogramma’s
waaronder het perspectiefprogramma Biomarker Development Center. Biomarker, onderdeel van
de topsector Life Sciences & Health, is een open innovatienetwerk dat de expertise en
bevindingen van de verschillende analytische laboratoria, klinische centra en universitair medische
14

http://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/tasc+-+technology+areas+for+sustainable+chemistry
http://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/Fonds+Nieuwe+Chemische+Innovaties
16
Ontleend aan:
http://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/vernieuwingsimpuls/index.html
17
Betreft FES-programma’s: NanoNextNL, looptijd: 2010-2016, omvang € 250 miljoen. NanoLabNL, looptijd 20112013, omvang € 27 miljoen.
18
Onderstaande teksten zijn ontleend aan de STW website: www.stw.nl
19
http://www.stw.nl/nl/financieringsinstrumenten
15
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centra samenbrengt. Er worden ultragevoelige analytische methodes ontwikkeld, biomarkers,
gericht op COPD, Alzheimer en Type II diabetes. Het doel daarbij is robuuste biomarkers door te
ontwikkelen tot klinische tests. Andere perspectiefprogramma’s op biotechgebied zijn GenBiotics
(looptijd 2008-2014) en Population imaging genetics (ImaGene) (looptijd 2012-2018).
Tabel 14 STW en biotechnologieonderzoek, in € 1.000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
++

STW Open technologieprogramma
STW Perspectiefprogramma,
waarvan:
-GenBiotics

5.700 (20082014)

-Super-resolution Microscopy
(‘Nanoscopy’)
-Biomarker Development Center

5.400 (20112017)

- Population imaging genetics
(ImaGene)
STW Partnershipprogramma’s,
waarvan:
-DANONE

5.400 (20122018)

4.400 (20132019)

3.000 (20102015)

-Volatile Fatty Acid Platform
(PAQUES)
-Meiosis (RijkZwaan)

500
(20122018)
3.000
(20112016)
Bron: STW jaarverslagen 2012 en 2013. Betreft volledige bedragen, d.w.z. publieke en private bijdragen
samen.

Als een bedrijf een concrete technologisch-wetenschappelijke vraag heeft, kan een
Partnershipprogramma uitkomst bieden. Het bedrijf stelt het centrale thema vast en betaalt de helft
van de programmakosten. Binnen Perspectiefprogramma’s, waarin wetenschappers met een
consortium van bedrijven werken aan specifieke wetenschappelijke thema’s, kan een technologie
verder worden ontwikkeld. Perspectief is het financieringsinstrument van STW voor publiek-private
onderzoeksprogramma’s waarbij de ingediende voorstellen in onderlinge competitie zijn. Inpassing
in actuele Topsector-roadmaps/innovatieagenda’s is verplicht.
Een voorbeeld van een Partnershipprogramma op biotechgebied is het STW
Partnershipprogramma Volatile Fatty Acid Platform met het bedrijf Paques, met als doel het
productieproces van vluchtige vetzuren beter te begrijpen en nieuwe processen te ontwikkelen om
die vetzuren terug te winnen uit afval en om te zetten in biologische producten. Het Partnership
valt binnen de topsector Chemie en het thema Biobased Economy (STW, 2014).
Daarnaast biedt STW het Take-off programma dat, net als het eerdere Valorisation Grant (dat 10
jaar heeft bestaan), financiële middelen ter beschikking stelt voor academische innovatieve
starters. De middelen zijn bedoeld om kennisinnovaties uit de kennisinstellingen door te
ontwikkelen tot nieuwe bedrijvigheid en ondernemerschap. Het kan gaan om product-, proces-,
zorg- of diensteninnovaties in de breedste zin van het woord. Was Valorisation Grant er alleen
voor aanvragen uit de technische wetenschap, Take-off staat open voor alle
wetenschapsgebieden (techniek/bèta, life sciences en alfa/gamma).
Andere instituten actief op biotechnologieonderzoek
Naast de universiteiten, de KNAW-instituten, de NWO-programma’s en STW houden ook TNO en
het RIVM zich bezig met biotechonderzoek. TNO werkt aan toegepast biotechnologieonderzoek,
bijvoorbeeld op het gebied van biopolymeren, microbiologie en systeembiologie, cellulaire en

TNO-rapport | TNO 2014 R11654 | Eindrapport

52 / 98

diermodellen voor metabole ziekten en biomassa en bioraffinage. TNO is daarnaast actief op het
bredere gebied van de biobased economy, op zowel witte als groene biotechnologie. Het RIVM is
een departementaal onderzoeksinstituut van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
en doet onderzoek naar immunologie van infectieziekten en vaccins. Een zelfstandig
onderzoeksinstituut is het Nederlands Kanker Instituut (verbonden aan het Antoni van
Leeuwehoek ziekenhuis) dat vooral gefinancierd wordt door KWF Kankerbestrijding en het
ministerie van VWS.
Specifieke initiatieven op biotechnologiegebied: NGI en PPS-en
Netherlands Genomics Initiative
In 2002 startte het Netherlands Genomics Initiative (NGI, in eerste instantie Regie-Orgaan
Genomics genoemd). In twee fases (2002-2008 en 2008-2012) zette het NGI 16 NGI Genomics
Centra op verschillende domeinen, waaronder gezondheid, agro-food, sustainability, enabling
technologies, safety en maatschappij (zie Tabel 15). De Genomics Centra zijn consortia van
kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties waarin onderzoek verricht wordt
van fundamenteel onderzoek tot aan productontwikkeling. De centra bestrijken een aantal
deelsectoren, maar er zijn ook centra die zich richten op meer generieke, ‘enabling’ methodes en
technologieën in genomics (denk bijvoorbeeld aan bioinformatica en proteomics). Naast de
Genomics Centra, heeft NGI in de tweede fase ook vier publiek-private samenwerkingen
ondersteund.
In de tweede NGI periode 2008-2014 is in totaal € 245 miljoen FES-subsidie aan NGI toegekend,
20
aangevuld met additionele rijkssubsidie van € 35 miljoen , op basis van een businessplan en
eerdere positieve wetenschappelijke en valorisatie evaluaties over de eerste periode NGI. Het
tijdelijk regieorgaan Netherlands Genomics Initiative vond zijn inbedding binnen NWO dat tevens
de formele eindverantwoordelijkheid voor het regieorgaan droeg.
Tabel 15 Netherlands Genomics Initiative (NGI): 16 Genomics Centra

Netherlands Genomics initiative (NGI): 16 Genomics Centra
Health

Enabling technologies

Cancer Genomics Centre

Netherlands Bioinformatics Centre

Celiac Disease Consortium

Netherlands Consortium for Systems Biology

Centre for Medical Systems Biology

Netherlands Metabolomics Centre

Netherlands Consortium for Healthy Ageing

Netherlands Proteomics Centre

VIRGO Consortium

Sustainability

Agro-food

Centre for BioSystems Genomics

Celiac Disease Consortium

Ecogenomics Consortium

Centre for BioSystems Genomics

Kluyver Centre for Genomics of Industrial Fermentation

Netherlands Nutrigenomics Centre

Society

Safety

CSG Centre for Society and the Life Sciences

Forensic Genomics Consortium Netherlands
Netherlands Toxicogenomics Centre
Bron: http://www.genomics.nl

20

Convenant NGI, zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2009-5039.html
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Tabel 16 Uitfasering publieke financiering NGI, in € 1.000

Realisatie

Netherlands Genomics Initiative (NGI)

Meerjarencijfers

2012

2013

2014

44.000

40.500

40.500

2015

2016

2017

Bron: Miljoenennota 2014. Betreft alleen rijksbijdragen!

Het opdrogen van de financiering uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) heeft ook
gevolgen voor het Netherlands Genomics Initiative (NGI) dat officieel per eind 2013 is opgeheven.
De resultaten van ruim tien jaar genomicsonderzoek binnen NGI zijn indrukwekkend en omvatten
onder meer 13.030 wetenschappelijke publicaties, 758 proefschriften, 377 octrooiaanvragen, 69
klinische toepassingen en meer dan 127 bedrijven, en 750 fte (zie rapportage eindevent NGI,
website Schuttelaar en partners 2013).
Uitgelicht: de wording van het Kluyver Centre for Genomics of Industrial Fermentation in retrospect
21

Prof. dr. Jack Pronk, directeur Kluyver Centre for Genomics of Industrial Fermentation : “Het
Kluyver Centre for Genomics of Industrial Fermentation was een echt bottom-up-initiatief. Een
groepje Nederlandse onderzoekers wilde in 2001 de krachten bundelen om aan de slag te gaan
met genomics-onderzoek aan schimmels, gisten en melkzuurbacteriën. We besloten bij het net
opgerichte Netherlands Genomics Initiative (NGI) financiering aan te vragen. In de eerste ronde
konden vier Centres of Excellence financiering krijgen; het Kluyver Centre werd een van die vier.
Een sterke kant van NGI was het vertrouwen dat het in wetenschappers had. De selectie vooraf
was streng en de resultaten werden scherp gemonitord, maar je kreeg als onderzoeker de ruimte.
Dat voorkomt risicomijdend onderzoek.”
Ook op het vlak van verdere valorisatie was het NGI actief met een aantal activiteiten van early
stage scouting tot financiële ondersteuning van start-ups, met onder meer de NGI Valorisation
Award; de Venture Challenge; Life Sciences Pre-Seed grants; en LifeSciences@work. Onder het
NGI zijn bovendien een aantal nieuwe publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS) tot stand
gebracht, waaronder het Consortium for Improving Plant Yield (CIPY); het Medical Epigenetics
Consortium (MEC); het Centre for Genome Diagnostics (CGD); en het Platform Green Synthetic
Biology. Daarnaast participeerde het NGI in een aantal internationale partnerships waaronder een
Visiting Scientist Stipend programme; het Potato Genome Sequencing Consortium; CanadeesNederlandse samenwerking in Brassica research; ERA-Net Plant Genomics; Inno-Net Valor; het
Sino-Dutch Centre for Preventive and Personalised Medicine; en het ERA-Net for Systems
Biology.

21

www.nwo.nl/over-nwo/wat+doet+nwo/jaarverslag/jaarverslag+2013/interviews/jack+pronk
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Figuur 18 Overzicht genomics centra in Nederland

Bron: Website Netherlands Genomics Initiative, http://www.genomics.nl/Research/GenomicsCentres.aspx

Figuur 18 toont de locaties van de 16 Genomics Centres en vier publiek-private samenwerkingen
van het NGI. Het NGI is eind 2013 afgerond, maar van de 16 centra gaan er diverse centra door,
al dan niet in een andere constructie of als onderdeel van een ander initiatief. Dit geldt onder meer
voor het Ecogenomics consortium (EC) dat verder gaat als Ecogenomics Innovation Center
(ECOLINC) onder het BE-Basic programma. Ook sleutelonderzoekslijnen van het Kluyver Centre
for Genomics of Industrial Fermentation gaat door onder het Genomics for Industrial Fermentation
flagship van BE-Basic. Het Netherlands Consortium for Healthy Ageing (NCHA), het Cancer
Genomics Centre (CGC) en het Netherlands Metabolomics Centre (NMC) gaan eveneens verder,
de laatsten als Cancer GenomiCs.nl (CGC.nl), respectievelijk de Stichting NMC. Dit geldt
eveneens voor het Centre for BioSystems Genomics (CBSG) dat voor tenminste een jaar door
gaat, als ook het Netherlands Bioinformatics Centre (NBIC) dat zijn activiteiten voortzet in de
BioSB Research school en het Dutch Techcentre for Life Sciences (DTLS). Het DTLS is een
nieuw topsectoroverschrijdend platform dat zes onderzoekscentra omvat en zich richt op
bundeling van expertise van bestaande onderzoeksgroepen en centra op het gebied van
genomics technologieën, en het creëren van kritische massa en een excellente
onderzoeksinfrastructuur voor life sciences R&D. Ook de vier door het NGI geëntameerde publiekprivate samenwerkingen zijn nog actief.
Innovatieprogramma’s, technologische topinstituten en andere initiatieven van voor 2011
In de periode voor de lancering van het bedrijvenbeleid in 2011 zijn een aantal succesvolle
initiatieven tot stand gekomen onder de noemer van Innovatieprogramma’s en technologische
topinstituten (TTI’s). Deze worden in het navolgende per kleur beschreven, inclusief de
veranderingen die na 2011 zijn doorgevoerd.
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Rode biotechnologie
Publiek-private samenwerkingen vormen de basis voor biotechnologie / life sciences R&D in de
topsector Life Sciences & Health. Naast de al eerder genoemde Genomics Centres en NGI
gerelateerde PPS zijn er ook een aantal andere PPS-en die zich op biofarma, medische
technologie, regeneratieve geneeskunde of onderliggende technologieën richten. In 2006 werden,
ondersteund vanuit de aardgasbaten, TI Pharma, het Centre for Translational Molecular Medicine
(CTMM) en het BioMedical Materials program (BMM) als topinstituten opgericht.
Tabel 17 Publieke financiering topinstituten en innovatieprogramma’s rode biotech, in € 1.000

Realisatie
2012

2013

2014

2015

2016

2017

13.956

0

0

0

0

2.838

1.379

702

202

22.436

14.252

2.570

11.226

31.378

22.526

23.643

4.556

10.643

5.765

3.793

TI Pharma
Innovatieprogramma Life Sciences &
Health
Stichting Life Sciences & Health / LSH
Plaza
Center for Translational Molecular
Medicine (CTMM)
BioMedical Materials Programma (BMM)

Meerjarencijfers

4.263

0

Bron: Miljoenennota 2014. Betreft alleen rijksbijdragen.

De hervorming van het beleid en het stopzetten van de FES-financiering heeft directe gevolgen
voor de Innovatieprogramma’s Life Sciences & Health en het Topinstituut Pharma. De subsidie
aan het op het Leidse Bio Science Park gevestigde Topinstituut Pharma eindigt in 2013, maar TI
Pharma gaat door, zij het in andere vorm. TI Pharma fuseert binnenkort met het Center for
22
Translational Molecular Medicine (CTMM) in Eindhoven , na een eerdere succesvolle
samenwerking van 2009 in het SmartMix programma Translational excellence in Regenerative
Medicine (TeRM) en vanaf 2010 samen met BMM. De Stichting Life Sciences & Health is
omgevormd tot een topconsortium voor kennis en innovatie, genaamd LSH Plaza. LSH Plaza
geeft vorm aan de publiek-private samenwerking in de topsector life sciences and health en kan
daarvoor een beroep doen op TKI-toeslag van het ministerie van EZ. Het Life Sciences & Health
Innovatie Programma was een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven, universiteiten en de
23
overheid om het innovatie- en investeringsklimaat binnen de life sciences en health sector te
verbeteren. Het BioMedical Materials (BMM) programma, opgericht als preconcurrentieel
partnerschap-programma met een omvang van € 90 miljoen en een looptijd van 5 jaar, loopt af.
BMM heeft vanaf 2008 18 preconcurrentiële onderzoeksprojecten gefinancierd. Andere specifieke
biotechnologieprogramma’s, zoals Biopartner, zijn al eerder afgebouwd.
Het Parelsnoer Instituut, NeuroBasic (voortzetting van NeuroBsik-MousePhenomics), Cyttron
(centrum voor bioimaging) en het Netherlands Institute of Regenerative Medicine (NIRM) zijn
voorbeelden van andere publiek-private samenwerkingen die na latere FES-rondes zijn opgericht
en nu deel uit maken van de topsector Life Sciences & Health (zie ook Figuur 19).

22

http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/article27037771.ece. Bericht 8 april 2014.
Betrokken partijen waren: TI Pharma, CTMM en BMM, NGI, regionale organisaties, universiteiten, de EVD, het
TWA netwerk, de NFIA en de brancheverenigingen Niaba, Nefarma en BioFarmind.
23
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Figuur 19 Overzicht PPS-constructies in Life Sciences & Health

Bron: website topsector Life Sciences & Health, http://www.lifescienceshealth.com/callspartnerships/introduction.html

Publiek-private samenwerkingen vormen een belangrijk speerpunt binnen het Topsectorenbeleid
dat in 2011 van start is gegaan. De topsector Life Sciences & Health heeft geïnventariseerd welke
universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven actief zijn in life sciences R&D, welke
onderwerpen ze adresseren en hoe ze binnen Nederland clusteren. Figuur 20 toont een overzicht.
De topsector Life Sciences & Health is breder dan alleen biotechnologie of genomics en richt zich
bijvoorbeeld ook op medische technologie.

Figuur 20 Life sciences & Health clusters in Nederland

Bron: Topsectorplan Life Sciences & Health, 2011
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Het Nederlandse onderzoek in de gezondheid gerelateerde biotechnologie / life sciences wordt
veelal als excellent beschouwd. Gemeten naar wetenschappelijke publicaties onderscheidt het
Nederlandse onderzoek zich internationaal gezien in geneeskundig onderzoek, fundamentele
levenswetenschappen,
biomedische
en
biologische
wetenschappen
door
sterke
vertegenwoordiging en hoge citatie-impact scores (Wetenschaps-, Technologie & Innovatie
indicatoren 2012).
Groene biotechnologie
Ook op het terrein van agro-food behoort het Nederlandse onderzoek tot de wereldtop. De
landbouw- en voedingswetenschappen kennen internationaal gezien zeer hoge citatieimpactscores en het Nederlandse onderzoek is duidelijk aanwezig in dit veld (Wetenschaps-,
Technologie & Innovatie indicatoren 2012; Bron voor Groene Energie -Topsectoradvies Tuinbouw
en Uitgangsmaterialen, 2011). Naast het onderzoek in universiteiten zoals Wageningen UR,
Universiteit Utrecht, Universiteit Maastricht en Universiteit van Amsterdam en het onderzoek in
een paar Genomics Centres (Centre for BioSystems Genomics, Netherlands Nutrigenomics
Centre, Consortium for Improving Plant Yield, Celiac Disease Consortium) zijn TNO en NIZO Food
Research ook belangrijke spelers. Ook op het gebied van agro-food, tuinbouw en
uitgangsmaterialen zijn diverse publiek-private samenwerkingen actief.
Het Top Instituut Food & Nutrition (TIFN) is gevormd door 13 bedrijven uit de voedingsmiddelenen ingrediëntenindustrie en vijf onderzoeksinstituten en universiteiten. Het onderzoeksprogramma
van TIFN richt zich vooral op de relatie tussen gezondheid en voeding en de duurzaamheid en
dynamiek in de voedselproductieketen. De hervorming van het beleid en het stopzetten van de
FES-financiering heeft gevolgen voor de financiering van het Topinstituut Food and Nutrition
(TIFN). Een deel van die effecten is inmiddels gerepareerd, waarbij de TIFN financiering doorloopt
tot na 2014. TIFN was onderdeel van het innovatieprogramma Food & Nutrition Delta (FND) dat in
2005 werd opgezet en liep van 2005 tot en met 2010. Vanaf 2014 worden TIFN initiatieven
gecofinancierd door het TKI Agri&Food. Het FND-programma, gericht op het 'post-harvest' deel
van de industrieketen, bestond daarnaast uit het onderdeel FND fase 2 met als doel het vertalen
van kennis en leads op het gebied van food & nutrition naar concrete producten, processen en
diensten, uitgevoerd door de Stichting Food & Nutrition Delta.
Tabel 18 Publieke financiering topinstituten en innovatieprogramma’s groene biotech, in € 1.000

Realisatie

Meerjarencijfers

2012

2014

2013

2015

2016

TI Food and Nutrition (TIFN)

2.250

4.613

9.127

5.016

1.205

Innovatieprogramma Food & Nutrition Delta

6.390

7.864

6.309

2.398

258

TI Groene Genetica

2017

72

PM

Bron: Miljoenennota 2014. Betreft alleen rijksbijdragen.
Binnen het TKI Agri & Food zijn diverse PPS-en voorzien, waaronder naast het TIFN tevens het
Carbohydrate Competence Center (CCC, al bestaand), het Protein Competence Center (nieuw),
Food, Cognition & Behaviour (nieuw), Breed4Food en Data4Food (zie Topsector Agro&Food,
2012).
Het Carbohydrate Competence Centre (CCC) is een PPS met financiering afkomstig van 19
bedrijven, zes kennisinstellingen, het ministerie van Economische Zaken, maar ook met middelen
vanuit EFRO, de drie noordelijke provincies en Gemeente Groningen. Het CCC verricht onderzoek
naar de synthese, modificatie en/of afbraak van koolhydraten, en dan vooral in de verbinding met
gezonde voeding en in de omzetting van biomassa in biochemicaliën, biomaterialen en
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biobrandstoffen. In Breed4Food werken vier veefokkerijen samen met Wageningen UR aan een
gezamenlijke onderzoeksagenda op het gebied van veehouderij genetica en genomics. Het
Protein Competence Centre is een PPS dat zich richt op het onderzoek naar eiwitten en dan in het
bijzonder de functionaliteit en waarde van eiwitten in voeding en veevoer, het vrijmaken van
eiwitten uit gewassen en andere eiwitbronnen en het ontginnen van nieuwe eiwitbronnen.
Het Technologisch Topinstituut Groene Genetica (TTI GG), opgericht in 2007 door het
Nederlandse plantenveredelingsbedrijfsleven om de kennisbasis van de sector te verstevigen en
capaciteitsopbouw te stimuleren, is net als de andere technologische topinstituten opgezet binnen
de IOP-TTI regeling. Plantengenetica, plantenfysiologie en plantenziektenkunde zijn de
belangrijkste aandachtsgebieden van TTI GG. Het onderzoek dat door de stichting TTI GG is
gefinancierd richt zich vooral op innovatie op het gebied van klassieke veredeling van plantaardig
materiaal, niet beperkt tot een bepaalde techniek: “(n)aar verwachting zal het onderzoek dat wordt
gefinancierd door het TTI GG zich voornamelijk richten op de klassieke veredelingsmethoden
waarbij geen gebruik wordt gemaakt van gentechnologie” (zie Tweede Kamer, 2007). Sinds de
oprichting in 2007 heeft TTI GG gezamenlijke onderzoeksprojecten van bedrijven en
kennisinstellingen met een totaal budget van € 46 miljoen ondersteund, goed voor ruim 65
onderzoeksprojecten en betrokkenheid van 150 wetenschappers en 140 partners, en heeft
24
daarnaast een bijdrage geleverd aan verschillende onderwijsinitiatieven.
TTI GG wordt
momenteel afgebouwd en zal na 2015 ophouden te bestaan.
Witte biotechnologie
Het zwaartepunt van het onderzoek in de industriële biotechnologie ligt in Delft en Wageningen.
(Bio)procestechnologie en (bio)katalyse zijn ook specialisaties van TU Eindhoven, Universiteit
Twente, Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit van Amsterdam. BE-Basic
is een PPS-programma dat zich volledig concentreert op biotechnologische oplossingen voor de
productie van biomaterialen, biochemicalien, biobouwmaterialen, en biobrandstoffen. Het maakt
deel uit van de topsector overschrijdende TKI Bio Based Economy. BE-Basic (Biotechnology
based Ecologically Balanced Sustainable Industrial Consortium) ging in 2010 van start met een
R&D budget van € 120 miljoen waarvan de helft afkomstig van het ministerie van EZ (FES) en de
andere helft van de industrie en de kennisinstellingen. BE-Basic omvat meer dan 40 nationale en
internationale universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven en bouwt voort op de resultaten van
B-Basic (2005-2010) en het Ecogenomics consortium. Onderdeel van BE-Basic is de Bioprocess
Pilot Facility (BPF) in Delft die de mogelijkheid biedt om op pilot-schaal nieuwe
bioprocetechnologieen op te schalen. Met tien onderzoeksflagships richt BE-Basic zich op kennis
en technologie nodig voor de transitie naar een biobased economy. Met het stoppen van de FESsubsidie werd BE-Basic in 2012 onderdeel van de BE-Basic Foundation, met een R&D budget van
€ 45 miljoen op jaarbasis. Het Ecogenomics consortium, opgericht in 2003 om meer inzicht te
genereren in de samenstelling en het genetisch functioneren van microben en andere
bodemorganismen, is sinds 2010 omgevormd tot het Ecogenomics Innovation Center (ECOLINC)
gericht op valorisatie, onder de vlag van BE-Basic.
Tabel 19 Financiering BE-Basic, 2012-2017, in € 1.000

Realisatie
2012

2013

Meerjarencijfers
2014

2015

2016

2017

BE-Basic
7.637
7.423
12.035
Bron: Miljoenennota 2014. Betreft alleen rijksbijdragen!

24

http://www.groenegenetica.nl/SITE/PUBLIC/GO/article.aspx?rid=2&c=over+tti+gg
http://www.narcis.nl/organisation/RecordID/ORG1242517/Language/nl
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(Bio)procestechnologie, waaronder bioproductie en bioraffinage, komt ook aan bod bij Institute for
Sustainable Process Technology (ISPT), een publiek-private samenwerking dat ook de TKI-ISPT
voor de topsector Energie uitvoert. Het programma Biobased Performance Materials brengt vijf
onderzoeksinstellingen en meer dan 30 bedrijven samen om fundamenteel en toegepast
onderzoek te doen naar nieuwe biopolymeren. Het meer fundamentele onderzoek wordt
gecoordineerd door het Dutch Polymer Institute, dat ook een programmalijn voor bio-inspired
polymeren kent (polymeren geproduceerd door enzymatische en microbiele katalyse). CatchBio is
een PPS met 10 kennisinstellingen en 11 bedrijven en richt zich op nieuwe (bio)katalytische
processen voor de omzeting van biomassa in chemicalien, biobrandstoffen en farmaceutica.
Onderzoek naar systemen waarmee planten, algen en sommige bacteriën de energie uit zonlicht
vastleggen vindt plaats binnen BioSolarCells, ook onderdeel van TKI Bio Based Economy.
Grootschalige infrastructuur
Daarnaast zijn voor de onderzoeksactiviteiten op biotechnologiegebied ook de investeringen in
grootschalige infrastructuur in ons land van belang. Tabel geeft een overzicht van de rijksbijdragen
aan de totstandkoming van deze infrastructuur. Onderdeel daarvan zijn onder meer:
 EATRIS-NL gericht op Translational Biomedical Research
 Proteins@Work, een grootschalige proteomics research faciliteit voor de life sciences
 NL-BioImaging Advanced Microscopy
 Further implementation and development of the MESS Project
 Mouse Clinic for Cancer and Aging research (MCCA)
 The European Marine Biological Resource Centre Netherlands;
 EMBRC-NL
 An ultra-high field NMR facility for the Netherlands (uNMR-NL)
 NL-OPENSCREEN
 het Netherlands Center for Nanoscopy (NeCEN)
 de Systems Biology Natural Technology Facility; en
 de consolidatie van de Nederlandse Biobanking Hub en integratie van de Biobanking
Infrastructuur in de Europese ESFRI Roadmap.
Tabel 20 Investeringen in grootschalige infrastructuur, totaal Nederland, 2012-2017, in € 1.000

Realisatie
2012

Stand
begroting
2013

Ontwerp
2014

Meerjarencijfers
2015

2016

2017

Grootschalige
61.950
61.950
61.459 54.243 55.295
55.382
researchinfrastructuur*
Bron: TNO op basis van TWIN (Rathenau, 2014) en Rijksbegroting 2014. * Betreft alle researchinfra (niet
uitsluitend biotechnologie).

Nederlandse bijdragen aan internationale biotechnologieinitiatieven
EMBC, EMBL EMBC. Het European Molecular Biology Laboratory (EMBL) is een van de
toponderzoeksinstituten in de wereld op het gebied van moleculaire biologie. Het instituut houdt
zich bezig met onderzoek, ondersteuning van wetenschappers in zijn lidstaten en de ontwikkeling
van nieuw instrumentarium voor biologisch onderzoek. Daarnaast houdt de EMBL zich actief bezig
met opleiding en training van staf en studenten. EMBL heeft 5 onderzoeksfaciliteiten verspreid
over heel Europa, waarvan de grootste in Heidelberg gevestigd is. Er zijn meer dan 1.700 mensen
werkzaam afkomstig uit 60 landen. De European Molecular Biology Conference (EMBC),
European Molecular Biology Organization (EMBO) en de European Molecular Biology Laboratory
(EMBL) zijn nauw met elkaar verbonden. EMBC financiert EMBO, een intergouvernementele
organisatie met 27 lidstaten opgericht in 1969, die met meer dan 1700 onderzoekers excellentie in
de life sciences promoot.
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Nederlandse organisaties zijn ook actief (geweest) in het Europese Zevende Kaderprogramma
(FP7). In totaal hebben Nederlandse organisaties in 991 van de 3117 biotechnologie gerelateerde
onderzoeksprojecten deelgenomen die gefinancierd zijn tijdens FP7 (Cordis database).
Tabel 21 Bijdragen Nederland aan EMBC en EMBL, (2007-2013) in € miljoen

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

EMBC

0,617

0,658

0,707

0,724

0,740

0,751

0,758

EMBL

3,147

3,734

3,988

4,135

4,377

4,476

4,953

Publieke uitgaven. Bron: Rathenau TOF/TWIN, Rijksbegroting 2009-2015

2.4

Prestaties en resultaten Nederlandse biotechnologie

2.4.1
Omvang en ontwikkeling productie en toegevoegde waarde
Biotechnologie levert niet alleen banen, bedrijvigheid en innovatie op, er wordt ook geld verdiend.
De productiewaarde van de Nederlandse biotechnologie wordt geschat op € 13,8 miljard, waarvan
25
€ 5,8 miljard in de rode biotechnologie (Tabel 22) . De productiewaarde van de biotechnologie is
de waarde van alle voor de verkoop bestemde goederen en diensten en wordt uitgedrukt in
26
basisprijzen . De schatting is gebaseerd op de werkgelegenheid bij de bijna 600 geïdentificeerde
biotechbedrijven uit de TNO biotechnologiedatabase (zie Annex 1 voor een methodologische
toelichting).
De toegevoegde waarde van de Nederlandse biotechnologie bedraagt € 4,6 miljard. Toegevoegde
waarde is economisch het meest zuivere begrip om de economische waarde van activiteiten uit te
drukken. Bij de productiewaarde is ook het intermediair verbruik meegenomen, ofwel de
ingekochte goederen en diensten van derden om tot productie te komen. De toegevoegde waarde
is de productiewaarde minus het intermediaire verbruik, en laat daarmee per sector zien wat er
aan economische waarde wordt toegevoegd door het ter beschikking stellen van
productiefactoren.
In de verdeling over de verschillende kleuren zien we dat de rode biotechnologie niet alleen het
grootste aandeel in het aantal bedrijven heeft, maar ook de hoogste productiewaarde realiseert en
de hoogste toegevoegde waarde heeft. De productiewaarde bij witte biotechnologie komt op de
tweede plaats, maar de toegevoegde waarde is relatief gezien beduidend kleiner dan bij de rode
biotechnologie.
Tabel 22 Productiewaarde en toegevoegde waarde van Nederlandse, per kleur, in € miljard (2013)

Kleur

Productiewaarde

Rood

5,8

2,6

Wit

2,7

0,6

Groen

2,0

0,6

Gemengd

2,5

0,5

Overig (Eq./Bio-info/etc)

0,9

0,4

Totaal biotechnologie

13,8
Bron: TNO biotechnologiebedrijven database

25

Toegevoegde waarde

4,6

Een toelichting op de berekening van de productie en de toegevoegde waarde wordt gegeven in Annex 1
Dit is de verkoopprijs van een goed of dienst exclusief de handels- en vervoersmarge en exclusief
productgebonden belastingen en subsidies.
26
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Het aandeel biotechnologie in de productiewaarde in vier relevante topsectoren (Agri & Food,
Tuinbouw, Chemie en Life Sciences & Health) is 5,4%, en in toegevoegde waarde 6,7%.
Opvallend is dat het aandeel van biotechnologie in productiewaarde en toegevoegde waarde van
die vier topsectoren ongeveer twee keer zo groot is als het aandeel van biotechnologie in
werkgelegenheid in de vier relevante topsectoren (2,9%). De vergelijking is indicatief. De cijfers
over biotechnologie gaan over het jaar 2013 en voor de topsectoren is 2012 het meest recente
jaar.
Tabel 23 Productiewaarde en toegevoegde waarde van de Nederlandse biotechbedrijven in het perspectief van de
topsectoren (2013/2012)

Productie
-waarde
(in € miljard)

Biotechnologie

13,8

4 relevante
topsectoren
253,7
Totaal
Nederland
1.244,7
Bron: TNO biotechnologiebedrijven database

Toegevoegde
waarde
(in € miljard)

Banen
(1.000)

Rol Biotechnologie

als %
prod.
waarde

als %
toegev.
waarde

als %
banen

4,6

34,8

68,2

1.208

5,4%

6,7%

2,9%

578,9

8.812

1,1%

0,8%

0,4%

Noot: vier relevante topsectoren zijn: Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri &Food, Life Sciences & Health,
Chemie, inclusief BioBased Economy

2.4.2
Technologische resultaten uitgedrukt in octrooiaanvragen
Op verzoek van de COGEM heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een
nieuwe analyse van Nederlandse octrooiaanvragen over de periode 2003 - 2011. Deze lijst is door
de COGEM op basis van de individuele aanvragen opnieuw ingedeeld naar rode, groene en witte
27
biotechnologie . Door een andere indeling van de biotechnologiesectoren is deze analyse alleen
voor het totaal van de aanvragen vergelijkbaar met 2007. Figuur 21 laat de aanvraag van
octrooien in de biotechnologie van 2003-2011 zien (2003=100). Na een aanvankelijke sterke groei
van de aanvragen zien we sinds de recessie van 2007 een daling, die vergelijkbaar is met die van
alle Nederlandse octrooien (RVO, 2014).

2727

COGEM bereidt een Signalering voor waarin de resultaten van de octrooistudie worden gepresenteerd en
toegelicht: COGEM (2014). Octrooianalyse Nederlandse biotechsector – signalerende aanbiedingsbrief
(CGM/1410xx-xx) briefnummer n.t.b.
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Figuur 21 Octrooiaanvragen wereldwijd en Nederland voor biotechnologie en alle octrooien

Bron: RVO (2014)

In de periode 2003-2011 werden in totaal 2774 biotechnologieoctrooien aangevraagd (Figuur 22).
Daarvan betroffen 1655 de rode biotechnologie, 738 de witte biotech, 297 de groene en 84
aanvragen vielen niet onder één van de drie kleuren.

Figuur 22 Aantal octrooiaanvragen 2003-2011

Bron: RVO (2014) bewerking COGEM

In Tabel 24 wordt als samenvatting de top-10 gepresenteerd van bedrijven en instellingen met
octrooiaanvragen in de periode 2003-2011 uitgesplitst naar rode, groene en witte biotechnologie.
Wat vooral opvalt in de rode biotechnologie is de sterk dominante positie van Philips (met 326
aanvragen) in rode biotechnologieoctrooien. Het voormalige Intervet, nu onderdeel van MSD
Animal Health, Crucell, Pamgene en DSM volgen op afstand.
Een bijzondere positie neemt Applied Research Systems in. Sinds 2005 zijn door dit bedrijf geen
octrooiaanvragen meer ingediend. Het bedrijf is of was gevestigd in Curaçao en voerde zelf geen
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onderzoek uit, maar is een holding voor beheer of handel in intellectueel eigendomsrechten,
voorheen onder SERONO dat is overgenomen door Merck in 2006.
Tabel 24 Top-10 biotechnologie octrooiaanvragen per kleur door bedrijven en instellingen (2003-2011)

Groene biotech

Rode biotech

Bedrijven
Koninklijke Philips Electronica
MSD (Intervet)
Crucell
Applied Research Systems
Ferring
Pamgene
DSM
Nutricia (Danone)
Unilever

326
97
70
52
34
26
18
15
15

Erasmus MC
AZ Leiden Univ (LUMC)
AZ UvA (AMC)
VU
St Katholieke Universiteit (Radboud)
NKI
TNO
Universiteit Utrecht
AZ Universiteit Maastricht
Sanquin
STW

70
57
44
39
33
24
23
19
17
14
13

Keygene
Rijk Zwaan
Unilever
Nutricia
Monsanto / De Ruiter Seeds
ENZA
BASF
AVEBE
BEJO Zaden

55
24
21
18
16
11
11

Wageningen UR
STW
TNO
Universiteit Utrecht
VU

44
11

TNO
University Delft
St Dutch Polymer Institute
St DLO - WUR
UvA

33
14

DSM
Shell
Unilever
Friesland Brands BV
Purac
Koninklijke Philips Electronics
Fujifilm
Bron: RVO (2014) bewerking COGEM
Witte biotech

Kennisinstellingen

5
3
3

6
6
438
20
18
16
15
13
13

6
5
5

Bij de kennisinstellingen zien we in rood vooral universiteiten en UMC’s, maar NKI en TNO spelen
ook een rol. Bij de groene biotechnologie heeft Keygene de meeste aanvragen op zijn naam: 55.
Zaadbedrijven Rijk Zwaan, Monsano / De Ruiter Seeds, ENZA en BEJO Zaden
vertegenwoordigen de agro kant in de top-10 en Unilever en Nutricia de food kant. Bij de
instellingen is zoals verwacht de WUR sterk dominant, gevolgd door STW, TNO, de UU en de VU.
Bij de witte biotech is DSM sterk dominant. Met 438 octrooiaanvragen zijn dat er veel meer dan
die van de andere bedrijven uit de top-10 (Shell, Unilever, Friesland, Purac, Philips en Fujifilm) bij
elkaar. TNO domineert de lijst van kennisinstellingen, gevolgd door TU Delft, DPI de WUR en de
UvA.
In de ontwikkeling en exploitatie van nieuwe plantenrassen worden niet alleen octrooien ingezet
om intellectueel eigendom te beschermen, maar speelt ook het kwekersrecht een belangrijke rol.
Kwekersrecht geeft plantenveredelaars de mogelijkheid om anderen te verbieden om
teeltmateriaal van hun nieuwe ras ter vermeerderen of te verkopen. Een belangrijke uitzondering
is de breeders’ exemption. Die zorgt ervoor dat anderen het beschermde ras wel vrij kunnen
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gebruiken voor de ontwikkeling en exploitatie van nieuwe rassen. Het octrooieren van ingebouwde
eigenschappen en nieuwe werkwijzen, waarvan vooral sprake is bij groene biotechnologie, komt
steeds meer in zwang. Echter, het octrooirecht biedt geen breeders’ exemption, wel kan een
octrooihouder een licentie verlenen. Echter, er is geen garantie dat een teler een licentie kan
verkrijgen of tegen acceptabele voorwaarden. In de veredelingssector speelt al langer de
discussie of octrooien wel de gewenste uitwerking hebben voor de sector (zie o.a. Plantum dossier
Intellectueel Eigendom). Voorstanders stellen dat octrooien op planteneigenschappen juist
innovatie bevorderen. Tegenstanders zijn van mening dat octrooien juist innovatie belemmeren
omdat verdere ontwikkeling met bouwstenen in nieuwe rassen niet mogelijk is zonder licenties.
Ook wordt het kwekersrecht als een laagdrempelige vorm van intellectueel eigendomsrecht
gezien, omdat het aanvragen en in stand houden van het recht relatief eenvoudig, sneller en tegen
lagere kosten gaat dan bij octrooien.
Er wordt dan ook gepleit voor aanpassing van het octrooirecht zodat beschermd biologisch
materiaal vrij beschikbaar komt voor de ontwikkeling van nieuwe rassen. In juli 2014 is een
beperkte veredelingsvrijstelling in de Rijksoctrooiwet 1995 opgenomen. Daardoor heeft een
veredelaar geen toestemming meer nodig van een octrooihouder om geoctrooieerd biologisch
materiaal te gebruiken voor het kweken of ontdekken en ontwikkelen van nieuwe plantenrassen.
Het biologisch materiaal mag daarbij niet alleen gebruikt worden voor onderzoek van het
geoctrooieerde materiaal, maar ook voor onderzoek en ontwikkeling met het geoctrooieerde
materiaal, mits dit voor plantenveredelingsdoeleinden geschiedt. Echter, de plantenveredelaar
mag de daarmee gecreëerde nieuwe plantenrassen niet commercieel exploiteren zonder
toestemming van de octrooihouder. Daarvoor is een licentie nodig. En in die licentieverlening zit
zoals gezegd vaak het probleem: geen garantie dat de licentie verleend wordt dan wel tegen
acceptabele voorwaarden verkregen kan worden. De staatsecretaris van Economische Zaken pleit
in Europa dan ook voor verdere aanpassing zodat een bredere veredelingsvrijstelling beschikbaar
komt. In de tussentijd worden er door de sector zelf initiatieven ondernomen om afspraken over
octrooien en licenties te faciliteren. Zo is in november 2014 door 11 groentezadenbedrijven het
International Licensing Platform opgericht dat afspraken over octrooilicenties tussen deelnemers
faciliteert door gestandaardiseerde licentieovereenkomsten en een arbitragesysteem (AgriHolland,
14 november 2014).
2.4.3
Biotechnologieproducten
Biotechnologiemedicijnen
Het aantal door FDA goedgekeurde medicijnen schommelt over de jaren heen (zie Figuur 23). In
2012 werd sinds 1997 een recordaantal van 39 medicijnen door de FDA goedgekeurd, dit is
inclusief 33 ‘new molecular entities’ en zes ‘biologic license applications’. In 2013 werden slechts
27 nieuwe medicijnen toegelaten door de FDA, maar het aantal aanvragen was ook lager. De
Europese tegenhanger EMA keurde in 2013 81 geneesmiddelen (inclusief 20 generieke middelen)
goed, juist een stijging ten opzichte van 57 producten die in 2012 werden toegelaten.
Weesgeneesmiddelen zijn goed voor ongeveer een derde van de nieuwe producten en op de drie
producten komt uit de biotechnologie industrie (Rabobank Biofarmaceutische Industrie Update,
januari 2014). De afgelopen jaren hebben zowel FDA als EMA initiatieven genomen om het
registratietraject van geneesmiddelen te verkorten.
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Figuur 23 Aantal medicijnen goedgekeurd door de FDA, 1996-2013

Bron: EY (2014)

De meeste aanvragen komen van Amerikaanse bedrijven. Af en toe worden ook producten van
Nederlandse biotechnologiebedrijven toegelaten. Zo kreeg Pharming in juli 2014 toestemming om
Ruconest in de Verenigde Staten op de markt te brengen. In Europa is het middel al langer
verkrijgbaar. In januari 2014 keurde de FDA het middel Salmonelex van Micreos goed.

Figuur 24 Aantal medicijnen in de ontwikkelingspijplijn bij Nederlandse bedrijven

Bron: EY (2008-2014)
Noot: voor 2011 is geen rapportage beschikbaar.
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In de periode 2008 -2012 is de pijplijn van Nederlandse bedrijven gevuld met gemiddeld 40 tot 50
nieuwe producten in fase I, II en II van het klinisch onderzoek. In 2012 en 2013 werd het aantal
producten in de preklinische fase op ongeveer 50 geschat (EY, 2013 en 2014). De meeste
producten bevinden zich in fase II, terwijl de pijplijn in fase III een stuk kleiner is (Figuur 24).
De Europese pijplijn was in 2013 met 2743 producten ongeveer de helft zo groot als die van de
Verenigde Staten. Verenigd Koninkrijk heeft het grootste aandeel in de Europese pijplijn, gevolgd
door Zwitserland, Duitsland en Frankrijk, de thuisbasis van diverse farmaceutische bedrijven. De
pijplijn in Nederland behoort tot de kleinste in Europa (zie Figuur 25). De Europese pijplijn wordt
gedomineerd door oncologische medicijnen (ongeveer 30%), gevolgd door medicijnen voor
neurologische aandoeningen (14%).

Figuur 25 Aantal medicijnen in de ontwikkelingspijplijn in Europa

Bron: EY (2014)

Producten groene biotechnologie
Het wereldwijd areaal van genetisch gemodificeerde gewassen is de afgelopen 18 jaar gegroeid
naar ruim 175 miljoen hectares in 2013 (zie Tabel 25). Sinds 2011 is aantal hectares in
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ontwikkelingslanden groter dan in industriële landen. Wereldwijd worden genetisch gemodificeerde
gewassen (GG-gewassen) in 27 landen verbouwd. De Verenigde Staten voeren de lijst aan,
gevolgd door Brazilië en Argentinië. Europa is de grote afwezige. In totaal werd in Europa in 2013
bijna 150.000 hectares met GG-gewassen verbouwd, waarvan 137.000 in Spanje en de rest in
Portugal, Tsjechië, Roemenië en Slowakije. Dit is allemaal mais (enige toegelaten soort) en betreft
ongeveer 1,5% van het totale areaal aan mais dat in Europa jaarlijks verbouwd wordt. Dit beeld is
de afgelopen jaren niet echt veranderd. In 2010 werd in Europa ook een aardappelsoort
toegelaten, maar sinds 2011 wordt deze niet meer verbouwd in Europa. Wereldwijd is het aandeel
GG-gewassen het grootst bij sojabonen (79%) en katoen (70%).
Tabel 25 Oppervlakte genetisch gemodificeerde gewassen, in miljoen hectare

Country
USA

Area under GM crops

Crops

2005

2009

49,8

64,0

2013
70,1

9,4

21,4

40,3

soybean, maize, cotton, canola, papaya, squash alfalfa,
sugar beet
maize, soybean, cotton

17,1

21,3

24,4

soybean, maize, cotton,

India

1,3

8,4

11,0

cotton

Canada

5,8

8,2

10,8

soybean, canola, maize, sugar beet

China

3,3

3,7

4,2

cotton, tomato, poplar, papaya, sweet pepper

Paraguay

1,8

2,2

3,6

soybean

South
Africa
Pakistan

0,5

2,1

2,9

maize, soybean, cotton

-

-

2,8

cotton

Uruguay

0,3

0,8

1,5

maize, soybean

Bolivia

0,1

0,8

1,0

soybean

Philippines

0,1

0,6

0,8

maize

Australia

0,3

0,2

0,6

cotton

Others

0,4

1,0

1,0

Total

90

134

175

Brazil
Argentina

Bron: ISAAA (2005, 2009, 2013)
In Nederland worden dus geen GG-gewassen verbouwd. Wel is er een beperkt aantal proefvelden
met GG-gewassen. In 2014 zijn er vergunningen afgegeven voor proefvelden met GG-gewassen
op drie locaties. In 2013 waren het vier locaties, in 2011 en 2012 zes, in 2010 vijf en in 2008 en
2009 acht locaties. Het betreft steeds proefvelden met appel en aardappel en in 2008 werden ook
veldproeven met mais verricht. In Europa neemt het aantal proefvelden sinds een paar jaar af (zie
Figuur 26). De meeste proeven vinden in Spanje en Roemenië plaats en worden vooral uitgevoerd
door de grote bedrijven Monsanto, Pioneer, Syngenta en BASF (Joint Research Centre GMO Info
database).
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Figuur 26 Aantal veldproefvergunningen in de EU, 2007-2013

Bron: http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/gmp_browse.aspx

Dat het aantal veldproeven daalt, is waarschijnlijk het gevolg van de zeer terughoudende houding
van Europese lidstaten, maar ook handelaren en consumenten ten opzichte van de teelt van GGgewassen. Bedrijven zijn daardoor steeds minder bereid hoge kosten te maken voor een onzeker
en langdurig vergunningsproces voor de teelt en de bijbehorende veldproeven. De verwachting is
dat dit niet zal veranderen in de nabije toekomst. In juni 2014 is de Europese Raad in eerste lezing
met een compromis voorstel gekomen voor een nieuwe wet die het mogelijk moet maken dat
individuele EU Lidstaten zelf meer flexibiliteit hebben in het al dan niet beperken of weren van de
28
teelt van GG-gewassen op hun grondgebied . Door meer bevoegdheden op nationaal niveau te
brengen is de verwachting dat het registratieproces soepeler kan verlopen omdat minder tijd
verloren gaat met het bereiken van overeenstemming tussen alle lidstaten. Echter, de nieuwe wet
geeft lidstaten die nu ook al tegen zijn meer bevoegdheden om de teelt van GG-gewassen tegen
te houden.
Het aantal vergunningen voor GG-gewassen met als doel ‘import, verwerking, voedsel en
veevoederdoeleinden’ is de laatste jaren wel toegenomen. Op het moment zijn er 48 gewassen
die GGO’s bevatten met het doel import, verwerking, voedsel en veevoeder toegelaten in Europa
29
(EU Register of Authorised GMOs) . Ook hier betreft het vergunningen aangevraagd door de
grote bedrijven zoals Monsanto, Pioneer, Syngenta en Bayer. Er lopen ook nog 21 aanvragen
voor toelating. Sinds 2001 is er slechts één vergunning voor de teelt van een GG-aardappel
afgegeven (Amflora in 2010). Echter, de vergunning werd in 2013 door het Europese Hof van
Justitie vernietigd. De aardappel werd al niet meer verbouwd en de vergunninghouder, BASF, had
in 2012 al besloten te stoppen de ontwikkeling van genetisch gemodificeerde gewassen voor de
Europese markt.
In 2007 en 2009 heeft een Nederlands bedrijf toelating verkregen voor de import en op de
Europese markt brengen van een genetisch gemodificeerde plant (snijbloem) (GMO Info

28
29

http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/legislation/future_rules_en.htm
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
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database , Bureau GGO ). Daarnaast zijn er in 2009 en 2013 nog eens vier aanvragen voor
toelating van een genetische gemodificeerde plant (snijbloem) op de Europese markt ingediend.
Dit betreffen allemaal vergunningen voor het importeren van deze snijbloemen, niet voor het telen
van deze planten.
Er wordt ook gewerkt aan andere, nieuwe technieken voor plantenveredeling gewerkt. Een studie
van het Joint Research Centre van de Europese Commissie (EC-JRC) uit 2011 (Lusser et al,
2011) laat zien dat in de periode 1991-2010 onderzoek naar nieuwe plantenveredelingstechnieken
de afgelopen 10-15 jaar sterk is toegenomen. Er wordt vooral onderzoek gedaan naar cisgenese
en intragenese, gemeten in aantal wetenschappelijke publicaties. Ook naar zinkvingernuclease en
agroinfiltratie wordt relatief veel onderzoek gedaan. Na de Verenigde Staten behoort Nederland tot
de meest actieve landen op dit onderzoeksgebied, met zowel Wageningen UR en de UvA in de
top 10 van meest actieve onderzoeksinstellingen. Nederland en de Verenigde Staten behoren ook
tot de meest actieve landen gemeten in het aantal patentaanvragen. De EC-JRC studie heeft ook
bekeken in welke mate de nieuwe technieken werden geadopteerd door de bedrijven en in
hoeverre er commerciële producten op basis van deze technieken ontwikkeld werden. Op basis
van een enquête onder 27 biotechnologiebedrijven in 2011 vermeldt de studie dat alle
32
onderzochte nieuwe plantveredelingstechnieken door de ondervraagde bedrijven toegepast
werden. Oligonucleotide directed mutagenesis (ODM), cisgenese/intragense en agroinfiltratie
worden het vaakst toegepast en de gewassen die met behulp van deze technieken ontwikkeld zijn,
bevonden zich in commerciële ontwikkelingsfase I tot III. Zinc finger nucelase, RNA-dependent
DNA methylation, grafting on GM rootstocks en reverse breeding werden minder vaak gebruikt en
dan vooral nog in onderzoek. Alle ondervraagde bedrijven gaven ook aan dat ze de al langer
bestaande marker assisted breeding techniek gebruiken in gewassen en dat die ook al op de
markt gebracht worden. Het merendeel van de bedrijven gebruikte ook transgenese technieken en
hadden hierop gebaseerde gewassen ook in vergevorderde fases van ontwikkeling en
commercialisering.
Een belangrijk punt bij de toepassing van nieuwe, verfijndere, veredelingstechnieken is dat het
veelal onduidelijk is in hoeverre dit leidt tot een genetisch gemodificeerd organisme en daarmee
onder de GGO-regelgeving valt. Volgens de industrie is de GGO-regelgeving complex en kostbaar
voor de industrie en dit kan een remmend effect hebben op de toepassing van nieuwe
veredelingstechnieken, zeker als onduidelijkheid en ongelijkheid bestaat in het toepassen van
GGO-regelgeving op nieuwe veredelingstechnieken (Standpunt Plantum, februari 2012).
Producten witte biotechnologie
Industriële biotechnologie speelt een belangrijke rol in de Nederlandse (en Belgische) economie.
Figuur 27 laat de top-5 van landen zien met de hoogste significantie van industriële biotechnologie
in de nationale productie van die landen. Nederland bezet de tweede plek in die top-5.

30

http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/
http://www.ggo-vergunningverlening.nl/
32
Zinc finger nuclease (ZFN) technology (ZFN-1, ZFN-2 and ZFN-3), Oligonucleotide directed mutagenesis
(ODM), Cisgenesis and intragenesis, RNA-dependent DNA methylation (RdDM), Grafting (on GM rootstock),
Reverse breeding, Agro-infiltration (agro-infiltration "sensu stricto", agro-inoculation, floral dip)
31
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Figuur 27 Significantie industriële biotechnologie in nationale productiewaarde (top-5)

Bron: KETS Observatory /TNO

Nederland komt echter niet voor in de top-5 van Europese landen die het grootste marktaandeel
hebben in de Europese productiewaarde van industriële biotechnologie. Zoals Figuur 28 laat zien
wordt die top-5 gedomineerd door de grote Europese landen. In 2012 had Nederland een aandeel
van 6%.

Figuur 28 Marktaandeel industriële biotechnologie in Europese productiewaarde (top-5)

Bron: KETS Observatory /TNO
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Industriële biotechnologie wordt toegepast in veel verschillende productgroepen:
 Aminozuren, onder andere glutamine zuur, lysine, methionine, phenylalanine
 Antibiotica, onder andere chloramphenicol, erythromycine, penicilines, streptomycines,
tetracyclines
 Smeermiddelen op basis van bio-based material
 Oppervlakte-actieve stoffen geproduceerd met behulp van bijvoorbeeld fermentatie
 Biochemische bouwstenen: bio-based bulk chemicaliën die als platform dienen voor
verschillende secundaire chemicaliën en intermediates
 Biobrandstoffen, inclusief bioethanol, biobrandstoffen voor de luchtvaart en biogas
 Bioplastics en biopolymeren: 100% bio-based polymeren
 Enzymen
 Oplosmiddelen gebaseerd op herwinbare grondstoffen, inclusief terpenen, pinenen, limoneen,
butanediol en tertahydrofuraan
 Vitamines, waaronder vitamine A, D, E, B complex, C, K.
 Biochemische bouwstenen (building blocks) die als platform gebruikt worden voor
intermediaire producten – deze worden gebruikt om de producten hierboven genoemd te
vervaardigen (en worden daarom in de cijfers niet meegenomen om dubbeltelling te
voorkomen)
Het Europese BIOTIC project heeft voor deze productgroepen een inschatting gemaakt van de
omvang van de Europese markt in 2013 (zie Figuur 29).

Figuur 29 Europese markt voor industriële biotechnologieproducten, in € miljard (2013)

Bron: BIOTIC Market Roadmap (2013), draft version
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De totale omvang van de markt wordt geschat op € 28 miljard, waarbij de markten voor antibiotica,
bioethanol en biogas het grootst zijn. De verwachting is dat de omvang zal groeien tot € 41 miljard
in 2020, en tot € 52 miljard in 2030 (BIOTIC, 2013).
Belangrijk om te vermelden is dat niet voor elke productgroep het mogelijk is om het precieze
aandeel van industriële biotechnologie in de productie te bepalen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de
groep aminozuren, antibiotica en vitamines. In een onderzoek naar de belangrijkste problemen
voor groei van bedrijven geven respondenten aan dat het vooral gaat om R&D vraagstukken in het
geval van bio-based chemical building blocks, terwijl het bij bioplastics en biobrandstoffen vooral
gaat om toegang tot de markt (ook financiering) en om beleid en regelgeving.
Bioraffinaderijen
Nederland telt inmiddels een aantal bioraffinaderijen. Een landenstudie van de Nederlandse
situatie (Annevelink en van Ree, 2014) geeft een overzicht van 18 commerciële fabrieken,
demofabrieken, en pilot plants (conventionele productie, bijvoorbeeld van pulp en papier is niet
meegenomen) (Tabel 26). Het overzicht vermeldt zes commerciële bioraffinaderijen die zich
bezighouden met de productie van biomethanol, bioethanol, biogas en biodiesel.
Uitgangsmaterialen bestonden uit glycerine, vleesafval, voedselresten en frituurvet. Eén
raffinaderij richtte zich op het produceren van zetmeel en eiwit. Daarnaast zijn er 12 pilot en
demonstratie plants in bedrijf.
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Tabel 26 Commerciële bioraffinaderijen, en pilot plants in Nederland (2014)

Bedrijf
BIC-ON (2014)

Feedstock
LC-Biomassa, verse
biomassa, microalgen,
slib

Capaciteit

Glycerine

Product(en)
Ingrediënten
voedingsmiddelen en
veevoer, biobased producten
en bioenergie
Biomethanol

BioMCN (2010)
Commerciële schaal
Cargill/Royal Nedalco
(2007)
Commerciële schaal
VION Ecoson (2013)
Commerciële schaal

Tarwe / maïs bij Cargill,
Tarwe bijproducten naar
Nedalco
Vlees afval

Zetmeel, zetmeel derivaten,
tarwe eiwitten, glucose,
bioethanol
Biogas, CHP, biodiesel

1 generatie (2005): 2,2 ml/j.
e
2 generatie (2007): 2 ml/j.

Greenmills (2014)
Commerciële schaal

Frituurvet, voedselafval

Biodiesel, Bioethanol, biogas

Empyro (2014)
Commerciële schaal
AlgaePARC
Pilot plant
COSUN – The
unbeatable beet (Pilot
plant)
CRODA
Pilot plant

Hout chips

Pyrolyse olie

Afvalwater, CO2, zonlicht

Algen

Bieten

GRASSA!
Pliot plant
Harvestagg
(kleinschalig)
Indugras
(kleinschalig)
Millvision Greencell
(pilot)
Bioproces pilot
facility
Delft
Newfoss
(pilot)
YXY Avantium (pilot)
Purac (Corbion)
(pilot)
ACCRES (Pilot)

Gras en eiwitrijke
agroresten
Gras

Voeding, veevoer,
chemicaliën, materialen,
energie
Biobased polymers,
coatings, chemicalien en
personal care producten
Eiwitten (veevoer), vezels
(papier, karton), fosfaten
Energie / turf

Gras uit de natuur

Veevoeder en grondstoffen

Gras uit de natuur

Vezels voor karton

Biomassa, non-food

Biobrandstof en producten

Gras uit de natuur

Energie, vezels, veevoer

Biomassa, non-food
Afval papierindustrie

Biopolymeren, biobrandstof
Melkzuur en derivaten

Rest plantenolie

Multipurpose biorefining
(WUR)
Bron: Annevelink en Van Ree (2014)

2.5

200 ton/j.
e

Per jaar: 9,000 MWh door
biogas, 50,000 ton refined
vet en 5,000 ton biodiesel
Biodiesel 100 Mton = 113
ml/j., Bioethanol 5 ml/a en
biogas 25 m3/j.
20 ml/j.

Feedstock (verteerbaar,
vergistbaar)

Conclusies

De voorgaande paragrafen schetsen de omvang en belangrijkste kenmerken van de Nederlandse
biotechnologie als geheel en zo veel mogelijk per kleur. Voor de Nederlandse biotechnologie als
geheel kan samengevat worden dat sector een sterk gefragmenteerd beeld laat zien, gekenmerkt
door een afname van het belang van grote bedrijven (farma) en sterke dynamiek bij de micro- en
kleine bedrijven, een grote verscheidenheid aan PPS-en, een forse ‘reshuffling’ in publieke
initiatieven en een Rijksoverheid die niet alleen de regie bij het bedrijfsleven heeft gelegd, maar
ook het inzicht en overzicht van wat er in het preconcurrentiële publieke domein gaande is,
grotendeels kwijt is. Wat betreft R&D-investeringen zien we een redelijk constant tot licht groeiend
beeld bij private R&D en een daling in het publieke deel. Ook zien we een veelheid van nieuwe
regelingen en instrumenten om biotech-R&D en financiering te ondersteunen. Tenslotte zien we
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dat door de integratie van biotechnologie in de topsectoren en door de fiscalisering van het
innovatiebeleid de informatiebasis over biotechnologie in Nederland sinds 2007, en vooral vanaf
2011, aanzienlijk is verzwakt. Gegevens worden of niet meer bijgehouden, zijn niet meer te vinden
of zijn niet meer vergelijkbaar. Een analyse van ontwikkelingen door de tijd is daarom maar
beperkt mogelijk.
Ook voor de drie kleuren kunnen een aantal opvallende kenmerken en ontwikkelingen op een rijtje
gezet worden.
De rode biotechnologie is qua omvang het grootste met 343 bedrijven en € 5,8 miljard omzet en
ook qua financiering en R&D output in de vorm van octrooien is de rode biotechnologie dominant.
Kijken we naar octrooien n als indicator van innovatieve activiteit dan valt vooral op hoe dominant
de positie van Philips met 326 octrooiaanvragen (2003-2011) in de medische biotechnologie
inmiddels is. Intervet (nu MSD) (97 aanvragen), Crucell (70), Pamgene (26), DSM (18), Nutricia
(15) en Unilever (15) volgen.
De kern van rode biotechnologie wordt gevormd door dedicated en diversified bedrijven die steeds
meer in een symbiotische relatie komen: de grote farmabedrijven zijn steeds meer afhankelijk van
biotech bedrijven voor nieuwe producten en omgekeerd vormen farma bedrijven de exit strategie
voor de meeste kleine biotech bedrijven. De overname van Crucell door Johnson & Johnson is het
bekendste voorbeeld van een overname van een dedicated door een groot gediversifieerd bedrijf.
Financiers zijn essentieel in een kapitaalintensieve sector als de rode biotechnologie – en vormen
een zwakke schakel in het Nederlandse rode biotech ecosysteem: voor beursnoteringen gaan
Nederlandse bedrijven steeds vaker naar het buitenland en het aantal investeringsfondsen zoals
Thuja Capital en Forbion is beperkt. Overheidsfinanciering loopt terug wat betreft de nationale
overheid, terwijl sommige provincies juist meer investeren. Andere actoren zijn de UMCs,
universiteiten en instituten zoals NKI en TNO die fundamenteel en toegepast onderzoek doen.
Business en science parks zoals Leiden Bioscience Park en Zernike en Groningen fungeren
steeds meer als katalysator van nieuwe ontwikkelingen. Tenslotte spelen patiëntenorganisaties als
de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding een grote rol in belangenbehartiging en ook in het
financieren van onderzoek.
Groene Biotechnologie kan onderscheiden worden naar het deel dat zich richt op de agrarische
productie (plantenveredeling, zaadbedrijven) en dat deel dat zich richt op de productie van voedsel
en dat dicht tegen de industriële biotechnologie aan zit. Als we kijken naar octrooiaanvragen als
indicator van innovatieve bedrijvigheid, springt de positie van Keygene met 55 octrooiaanvragen
(2003 -2011) eruit. Het bedrijf verricht precompetitief onderzoek ten behoeve van vier Nederlandse
en buitenlandse groentezaadbedrijven die aandeelhouder zijn en voor andere bedrijven in de
akkerbouw en sierteelt. Ook de zaadbedrijven zelf doen veel biotechnologisch onderzoek. De
belangrijkste zaad- en uitgangsmaterialenbedrijven zijn Rijk Zwaan (24 aanvragen), de Ruiter
33
Zaden/Monsanto (16), ENZA (11), BASF (11), AVEBE (6) en Bejo zaden (6). Bij de
gediversifieerde bedrijven vinden we innovatie vooral bij Unilever en Nutricia met 21 en 18
octrooiaanvragen op het gebied van de groene biotechnologie. Als kennisinstelling is Wageningen,
met instituten als Plant Research International en andere sterk dominant met 44 octrooiaanvragen.
Science en business parks gericht op groen vinden we in Wageningen en Utrecht. Overheden
spelen een belangrijke rol in regulering van nieuwe technologie. Belangenorganisaties als LTO
spelen een rol evenals milieuorganisaties als Greenpeace.

33

De Ruiter Zaden is in 2008 overgenomen door Monsanto
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Witte of industriële biotechnologie wordt gedomineerd door enkele grote spelers, waarbij vooral
de rol van DSM opvalt. Kijken we bijvoorbeeld naar de octrooiaanvragen in de periode 2003-2011
dan zien bij DSM 438 octrooiaanvragen en voor de tweede speler, Shell 20 aanvragen. Unilever,
Friesland Brands en Purac zijn andere belangrijke spelers als het om R&D gaat. Bij de
kennisinstellingen die zich op witte biotechnologie richten zijn TNO en de TU Delft de belangrijkste
spelers met respectievelijk 33 en 14 octrooiaanvragen, gevolgd door het Dutch Polymer Institute,
Wageningen en de UvA. Over de financiering van witte biotechnologie zijn weinig gegevens
bekend. Voor het opschalen van R&D resultaten naar productie en voor het opzetten van nieuwe
industriële productielijnen zijn grote investeringen nodig – vooral voor de kleinere bedrijven
vormen die een groot obstakel. Dit wordt inmiddels onderkend o.a. vanuit Europa waar veel
aandacht is voor het opzetten van pilot lines en het opschalen van productie in projecten die zich
richten op key enabling technologies (KETs), waaronder industriële biotechnologie en op
programma’s die zich op de biobased economy richten. In Nederland ligt het zwaartepunt in
Zuidwest Nederland waar het Biobased Delta initiatief genoemd moet worden – onderdeel
daarvan is de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. Ook in Zuidoost Nederland rond
Chemelot en elders vinden innovatieve activiteiten plaats. Witte biotechnologie is nauwelijks een
onderwerp van maatschappelijke discussie (met uitzondering van de controverse over
biobrandstoffen en de concurrentie tussen voedingsgewassen en brandstof) en maatschappelijke
organisaties houden er zich beperkt mee bezig.
In het volgende hoofdstuk gaan we in op de verschillende trends die relevant zijn voor de
toekomst van de Nederlandse biotechnologie.
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Trends in de biotechnologiesector

In dit hoofdstuk vatten we de belangrijkste trends in Nederland en internationaal samen. We kijken
waar Nederland zich onderscheidt van andere landen en wat dat betekent voor nieuwe
ontwikkelingen. We kijken daarbij naar trends in en rond biotechnologiesector. We maken
onderscheid tussen typische Nederlandse trends, Europese en internationale trends. We gaan in
op:
 Demografische ontwikkelingen
 Economische ontwikkelingen in NL, Europa en de rest van de wereld (vooral sinds 2008)
 Sociale ontwikkelingen
 Technologische ontwikkelingen
 Ecologies, duurzaamheid en (grondstoffen) schaarste
 Politiek, beleid en regelgeving
 Publieksacceptatie
Deze verkenning op basis van recente literatuur vormt, samen met de kwantitatieve analyse van
de Nederlandse biotechnologiesector in internationaal perspectief de basis voor de analyse van
sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen voor de Nederlandse biotechnologiesector
(hoofdstuk 4).
3.1

Inleiding
de

ste

Na het Stoomtijdperk (de 19 eeuw) en de Informatiemaatschappij (tweede helft 20 eeuw) wordt
ste
de 21 eeuw wel gezien als de Eeuw van de Biologie (Glover, 2012). De snelle ontwikkeling van
genomics en andere –omics studies en de integratie van IT en biologische data resulteren in grote
beloften over bijvoorbeeld nieuwe therapieën en gepersonaliseerde geneesmiddelen, functionele
voedingsmiddelen, gewassen met speciale eigenschappen, schonere productieprocessen. Maar
of, en hoe snel die Eeuw van de Biologie er komt, hangt af van veel ontwikkelingen. In dit
hoofdstuk bekijken we meer in detail welke trends vooral van belang zijn voor de ontwikkeling van
de biotechnologie.
Dit hoofdstuk begint in paragraaf 3.2 met een aantal algemene (systeem)trends die relevant zijn
voor de biotechnologiesector in zijn geheel. Daarbij volgen we de gangbare DESTEP benadering
die trends onderscheidt op demografisch (D), economisch (E), sociaal (S), technologisch (T),
ecologisch (E) en politiek/beleid (P) gebied. Deze algemene trends worden vervolgens, waar
relevant, in paragraaf 3.3 verbijzonderd naar rode, groene en witte biotechnologie.
3.2

Systeemtrends en drijvende krachten

In de DESTEP-analyse kijken we naar trends die de hele biotechnologiewaardeketen omvatten, in
de verschillende fasen van R&D en productie van verschillende goederen en diensten (zowel
intermediaire als eindproducten). In de trendanalyse onderscheiden we waar mogelijk korte van
lange termijn trends en betrekken we trends op verschillend niveau in de analyse (mondiaal,
Europees, nationaal). Sommige trends beïnvloeden alle soorten biotechnologie, terwijl andere zich
vooral manifesteren in één van de subsectoren (kleuren).
3.2.1
Demografische ontwikkelingen: bevolkingsgroei en vergrijzing
De wereldbevolking groeit tussen nu en 2050 naar verwachting door naar 9 miljard mensen en
volgens de meest recente VN-schattingen kan de wereldbevolking in 2100 een omvang van 11
miljard mensen bereiken (Gerland et al, 2014). Deze groei vindt vrijwel volledig plaats in
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ontwikkelingslanden, vooral in Afrika en in mindere mate in India. Europa, Japan en op termijn ook
China zullen een krimp van de bevolking laten zien. De groei van de wereldbevolking en de
verwachte stijgende koopkracht (vooral in Azië en Latijns Amerika, maar in mindere mate ook in
Afrika) leiden tot een sterke groei van de vraag naar voedsel. Die wordt verder aangejaagd door
de snelle urbanisatie in vrijwel alle ontwikkelingslanden die ook bijdraagt aan veranderende
voedingswijzen en leefstijlen. Ondervoeding en obesitas komen steeds meer naast elkaar voor.
De vraag naar vlees en andere eiwithoudende producten neemt toe, wat andere vormen van
eiwitproductie vraagt. Deze veranderingen vereisen volgens de FAO een toename van 70% van
de voedselproductie tussen 2010 en 2050. Tegelijkertijd neemt de beschikbaarheid van goede
landbouwgrond en water af door diezelfde urbanisatie en industrialisatie. De uitdaging om op een
duurzame wijze in de productie van hoogwaardige voedingsmiddelen te voorzien is enorm.
Gewassen die kenmerken hebben als droogtetolerantie en die verbouwd kunnen worden op
verzilte gronden worden steeds belangrijker. Nieuwe voedingsmiddelen of voedingsmiddelen op
basis van niet-conventionele grondstoffen zoals algen zullen nodig zijn om aan de groeiende
vraag te voldoen. Biotechnologie zal daarin een cruciale rol spelen, niet alleen in het verhogen van
de voedselproductie, maar ook in het ontwikkelen van allerlei nieuwe voedingsmiddelen voor een
groeiende wereldbevolking en technologieën die bijdragen aan een duurzame productie.
De wereldbevolking groeit niet alleen, maar verandert ook drastisch van samenstelling, vooral in
Europa en Japan waar we een dubbele vergrijzing zien: het aantal ouderen neemt toe (de
naoorlogse babyboom) en deze ouderen leven ook nog eens aanzienlijk langer dan eerdere
generaties. Vooral deze toename van het aantal oudere ouderen (boven de 85 jaar) is een
belangrijk kenmerk van de toekomstige vergrijzing. Deze demografische verandering is zonder
precedent in de geschiedenis en vereist niet alleen grote aanpassing maar biedt ook nieuwe
mogelijkheden. Doordat het aantal niet werkenden in de maatschappij toeneemt, zullen meer
ouderen voor zichzelf en voor elkaar moeten (en willen) zorgen. Uit onderzoek blijkt dat ook dat
ouderen zelf steeds meer belang hechten aan zelfstandigheid en deelname aan maatschappelijke
activiteiten (Bazalgette et al, 2011). Hoe deze transitie van verzorgingsstaat naar
participatiesamenleving gaat verlopen, is nog niet duidelijk, maar laat wel zien we kansen voor
innovatie op een aantal terreinen waar biotechnologie een rol speelt.
Door vergrijzing ontstaan nieuwe zorgvragen: de behoefte aan zorg neemt vooral boven de 80 jaar
snel toe. En de meeste oudere ouderen hebben een combinatie van klachten en ziekten
(multimorbiditeit) die, met de juiste medicijnen en ondersteuning zelfstandig functioneren niet in de
weg hoeven te staan. Chronische ziekten die met ouderdom meer voorkomen zijn vooral
Parkinson’s, hart- en vaatziekten, kanker, dementie) terwijl ook lifestyleziekten als obesitas op
hogere leeftijd meer voorkomen. Tegelijkertijd leiden veel ouderen, vooral in instellingen aan
ondervoeding (Gezondheidsraad, 2011). Deze ontwikkelingen vragen nieuwe kennis op het
gebied van veroudering en bieden een veelheid van kansen voor het ontwikkelen van nieuwe
geneesmiddelen, nieuwe functionele voedingsmiddelen en andere producten en diensten
(genetische testen, scans).
Een kanttekening daarbij is dat veel nieuwe op biotechnologie gebaseerde diagnostiek en therapie
de kosten van de zorg eerder verhogen dan verlagen (ondanks de gezondheidsbaten voor de
patiënt). Overheden die in Europa en in Nederland een belangrijke rol spelen in collectief
gefinancierde zorgstelsels zijn in toenemende mate kritisch waar het gaat om het toelaten en
vergoeden van dergelijke medicijnen.
3.2.2
Economische ontwikkelingen: groei en stagnatie
De wereldwijde economische crisis en recessie die in 2008 begon heeft een enorme invloed
gehad op investeringen, bedrijvigheid en consumptie. Terwijl Azië, en wat later ook de VS zich
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snel herstelden, werden de eerste tekenen van groei in Europa pas na 2011 zichtbaar, vooral in
Duitsland. Nederland hoort, onder andere door de hoge private schulden, tot de landen die het
meest getroffen zijn door de economische teruggang. Inmiddels trekt de export weer aan door
groei in het buitenland (vooral buiten Europa en de Eurozone), maar de binnenlandse bestedingen
en de werkloosheid blijven hoog. Voor de nabije toekomst zien we vooral twee verschillende
scenario’s: één van voorzichtig economisch herstel (vgl. Miljoenennota, 2014) en een scenario van
‘secular stagnation’ een post-recessie situatie waarin mogelijke deflatie en negatieve reële
rentevoeten tot economische stilstand leiden (Teulings en Baldwin, 2014).
Welk van die scenario’s werkelijkheid wordt, is niet te voorspellen, maar wel is duidelijk dat de
middellange termijn gekenmerkt zal worden door lage economische groei in Nederland en Europa,
met mogelijke implicaties voor investeringen op middellange en langere termijn. Voor Nederland
valt op dat wordt bezuinigd op (overheids)investeringen in onderzoek en innovatie, dit in
tegenstelling tot Duitsland waar de overheidsinvesteringen in onderzoek, innovatie en opleiding
structureel verhoogd zijn sinds 2008. Daarin speelt niet alleen het nieuwe topsectorenbeleid met
een verandering van subsidiegericht naar fiscaal beleid, maar ook het stopzetten het FES als
financieringsbron voor onderzoek en innovatie een belangrijke rol, vooral ook voor de
biotechnologie.
Bij een beperkte economische groei ontwikkelt de koopkracht zich naar verwachting navenant.
Ook hier geldt dat de sterke groei van het aantal gepensioneerden (de babyboomgeneratie) leidt
tot groei van een bepaalde marktvraag met eigen karakteristieken, in voeding, in gezondheid en in
medicatie. De huidige generatie ouderen is daarbij relatief koopkrachtig en vermogend.
Andere beleidsmaatregelen die in dit verband van belang zijn, hebben te maken met de noodzaak
de sterke stijging van de zorguitgaven onder controle te brengen. Dat lijkt, mede door de
zorgakkoorden die de overheid met de sector heeft gesloten, te lukken. Het betekent wel dat er
heel scherp wordt gekeken naar de toelating en vergoeding van nieuwe medicijnen, iets dat ook
buiten ons land speelt. De beleidscontext waarin de gezondheidszorg zich ontwikkelt, is
medebepalend voor de mogelijkheden en bereidheid van de farmaceutische industrie om te
investeren in de ontwikkeling van kostbare nieuwe geneesmiddelen.
De verwachte groei in Europa en in Nederland contrasteert met de snelle economische groei
elders in de wereld, vooral in Azië en Zuid-Amerika. Dat biedt kansen voor de Nederlandse
economie en voor de biotechnologiesector door groeiende vraag van een opkomende
middenklasse naar voedings- en geneesmiddelen. Tegelijkertijd zien we dat een aantal belangrijke
Nederlandse bedrijven zoals DSM inzetten op groei buiten Europa en ook een deel van hun
productie en R&D in de nieuwe groeilanden vestigen, dicht bij de nieuwe afzetmarkten. Een
andere reden dat bedrijven hun Europese activiteiten deels afbouwen heeft te maken met het feit
dat Europese energieprijzen hoog zijn.
Voor de biotechnologieontwikkeling is van belang dat een aantal ‘emerging economies’ sterk inzet
op wetenschap en technologieontwikkeling, vooral ook op biotechnologie. China en Brazilië
worden belangrijke spelers die vooral investeren in grootschalige onderzoeksinfrastructuren. Het
Beijing Genomics Institute (BGI) bijvoorbeeld heeft de grootste capaciteit wereldwijd op het gebied
genome sequencing en heeft het genoom in kaart gebracht van een aantal belangrijke plant- en
diersoorten waaronder kip en 3000 rijstlijnen (Gigasciencejournal, 2014). BGI heeft inmiddels in
Europa een dochter geopend in Kopenhagen.
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3.2.3
Sociale en maatschappelijke trends
Individualisering is, naast informatisering en informalisering, al enkele decennia een dominante
maatschappelijke trend (zie bijvoorbeeld het Sociaal en Cultureel Planbureau, 2004). Deze trend
blijft relevant voor de ontwikkelingen in de biotechnologie. Er komt steeds meer vraag naar
maatwerk en persoonlijke oplossingen. Door technologie en ICT kan bovendien steeds beter
ingespeeld worden op de persoonlijke vraag van consumenten en patiënten. Persoonlijke voeding
en medicijnen op maat zijn daarvan voor de biotechnologie belangrijke ontwikkelingen (zie ook
hieronder).
Patiënten en consumenten worden ook steeds mondiger en organiseren zich in invloedrijke
patiëntenverenigingen en koepels (Nederlandse Patienten Consumenten Federatie - NPCF,
VSOP) of delen kennis in fora op sociale media zoals PatientsLikeMe. Vanuit patiënten wordt,
bijvoorbeeld via het Nederlandse myTomorrows.com, druk uitgeoefend om nieuwe medicijnen
sneller beschikbaar te stellen aan uitbehandelde patiënten (www.mytomorrows.com).
Een andere belangrijke maatschappelijke trend is de verdere toename van leefstijlgerelateerde
ziekten zoals obesitas, COPD (chronische longziekte), hart- en vaatziekten en sommige vormen
van kanker. Roken, alcoholgebruik, eenzijdige voeding en een zittende leefstijl zijn de
belangrijkste oorzaken van deze chronische ziekten. Aanpassingen in de leefstijl vormen de
belangrijkste interventie, maar worden in veel gevallen ondersteund door medicijnen (bijvoorbeeld
statines).
Een volgende maatschappelijke trend heeft te maken met de toenemende kans op en vrees voor
nieuwe epidemieën of pandemieën door recente uitbraken van influenza, (vogel)pest, SARS
(China) en zeer recent ebola (West Afrika). Dat vraagt intensieve samenwerking tussen
gezondheidsautoriteiten op nationaal en internationaal niveau en het bedrijfsleven. Nieuwe
vaccins en geneesmiddelen zijn zonder uitzondering biotechnologische producten – maar de
ontwikkeling daarvan is niet altijd financieel aantrekkelijk voor de industrie. Nieuwe
financieringsmodellen en financieringsbronnen (bijvoorbeeld de Bill and Melinda Gates
Foundation) zijn daarbij van groot belang.
Tenslotte mag met betrekking tot de groene biotechnologie een langdurige trend niet ongenoemd
blijven: de maatschappelijke weerstand tegen genetisch gemodificeerde gewassen. Deze is (in
tegenstelling tot elders in de wereld) in Nederland en in Europa nog altijd hoog en wordt actief
gevoed door NGO’s (niet-gouvernementele organisaties). Als gevolg hiervan is de Europese
productie van genetisch gemodificeerde gewassen in Europa zeer beperkt en trekken sommige
belangrijke spelers zich terug uit deze markt. Verderop gaan we bij de trends in de groene
biotechnologie nader hierop in.
3.2.4
Technologietrends: snelle ontwikkelingen in wetenschap en innovatie
Biotechnologie is een zeer dynamisch veld en de technologische ontwikkelingen gaan
onverminderd snel. Een belangrijke megatrend betreft de convergentie van ontwikkelingen in de
biotechnologie en andere technologiegebieden. Die uit zich op verschillende manieren. De
convergentie van biotechnologie, informatietechnologie en automatisering bijvoorbeeld maakt
grootschalige geautomatiseerde DNA sequencing mogelijk die geleid heeft tot een spectaculaire
daling van de kosten – sneller dan die van de wet van Moore in de chipindustrie (Figuur 30). De
voorspelling dat het in kaart brengen van het genoom van een individu minder dan $1000 zal gaan
kosten, wordt dan ook op korte termijn realiteit.
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Figuur 30 Kosten van genome sequencing (in $) in vergelijking met de wet van Moore

Bron: The Economist (2010)

Andere voorbeelden van convergentie zijn de opkomst van de systeembiologie die zich richt op
het begrijpen van het functioneren van biologische systemen (cellen of hele organismen) en de
integratie van bijvoorbeeld imaging en chemotherapie. Zo sloot Philips in 2009 een
samenwerkingsovereenkomst met het Amerikaanse biotechbedrijf Celsion om samen
warmtegevoelige chemotherapie te ontwikkelen waarbij waarbij Celsion de medicatie levert en
Philips voor de imaging en de ultrasound zorgt die de tumoren lokaliseert en verhit. In 2012 gaf de
FDA toestemming voor fase 2 clinical trials (Philips, 2012).
Convergentie uit zich ook in de ontwikkeling van ‘personalized medicine’ (medicijnen op maat).
Een aantal jaren geleden introduceerde Leroy Hood, medeoprichter in 2000 van het Institute for
Systems Biology (ISB) het idee van P4 medicine die persoonlijk, predictief, preventief en
participatief is (Hood, 2013). Preventie en gezond gedrag staan hierbij voorop wat een grote
cultuurverandering betekent. De doorbraken in medische technologie en informatica (biomarkers,
genomics, internet, big data etc.) versterken deze verandering, omdat een zeer persoonlijk en
gedetailleerd socio-psychobiologisch profiel mogelijk wordt. Therapie en preventieve leefregels
worden zo effectief en trefzeker maatwerk met beter resultaat en minder schadelijke bijwerkingen.
Dit profiel heeft ook voorspellende predictieve waarde voor de toekomstige gezondheid. Actieve
participatie van het individu is de meest essentiële component, niet alleen omdat hij/zij uiteindelijk
verantwoordelijk is voor de eigen doelen, keuzes en leefstijl, maar ook omdat het individu
verantwoordelijk is voor het beschikbaar zijn en het delen van de enorme hoeveelheid data die de
gepersonaliseerde diagnose mogelijk maken. Big data en ‘analytics’ zijn een voorwaarde voor
personalised medicine en worden daarmee steeds belangrijker als driver van innovatie in de
biotechnologie
In paragraaf 3.3 gaan we meer in detail in op trends in de rode, groene en witte biotechnologie.
3.2.5
Trends op het gebied van ecologie en milieu
De groeiende wereldbevolking en de toenemende welvaart (vooral in emerging economies) heeft
ingrijpende gevolgen voor het gebruik van energie, water en grondstoffen. De milieubelasting en
de concurrentie om grondstoffen, land en water nemen toe en de biodiversiteit neemt af. De
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mondiale bevolkingsgroei vindt vooral plaats in de steden waar problemen van congestie en
vervuiling vooral in megacities steeds sterker worden gevoeld. CO 2 uitstoot en klimaatverandering
(stijgende zeespiegel, toenemende kans op droogte en overstromingen) blijven hoog op de
agenda staan.
In deze context wordt een belangrijke trend gevormd door de transitie van een economie
gebaseerd op fossiele hulpbronnen richting een bio-based economy. Het herwinnen van
grondstoffen en het sluiten van kringlopen zijn belangrijke elementen in de bio-based economy.
Biotechnologie speelt een steeds belangrijkere rol in het terugwinnen en hergebruik van
grondstoffen. Ook in de productie van biomassa (als vervanging van fossiele grondstoffen) wordt
biotechnologie een centrale rol toegedacht. Momenteel levert biomassaproductie voor non-food
toepassingen echter nog onvoldoende rendement in Nederland (Weterings et al. 2013). Het gaat
hier vooral om industriële biotechnologie (verwerking biomassa) en in mindere mate om productie
omdat toepassing van genetische modificatie van planten op problemen zal blijven stuiten.
Mogelijke concurrentie met voedselproductie binnen het bestaande landbouwareaal blijft een
belangrijk discussiepunt. Beter gebruik van reststromen, recycling en slim multimodaal transport
bieden de nodige kansen om voldoende biomassa te genereren, een voorwaarde voor rendabele
exploitatie.
3.2.6
Trends in politiek, beleid en regelgeving
Biotechnologie wordt beïnvloed door zowel algemene ontwikkelingen in beleid,
beleid als door veranderingen in de regelgeving rond biotechnologie. Dat geldt
Nederlands, maar ook voor het EU-beleid en regelgeving. Ook meer algemene
zoals publieke investeringen in onderzoek en onderwijsbeleid, kunnen van
ontwikkelingen in de biotechnologie.

biotechspecifiek
niet alleen voor
politieke trends,
invloed zijn op

Een eerste algemene trend in het Nederlandse beleid is de ambitie van de regering om de huidige
verzorgingsstaat te hervormen en om te bouwen richting een participatiesamenleving. De staat
trekt zich terug, belegt taken en verantwoordelijkheden op andere niveaus (decentralisatie) en er
doet een sterker beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers, onder meer voor hun eigen
gezondheid. Dat biedt kansen voor producten en diensten die burgers in staat stellen zo lang
mogelijk zelfstandig te functioneren. Anderzijds zal de Regering zeer kritisch blijven kijken naar de
toelating en vergoeding van geneesmiddelen wat de mogelijkheid voor de farmaceutische
industrie om te investeren beperkt. Andere financieringsmodellen zijn daarvoor nodig. Het
Europese Innovative Medicines Initiative is daarvan een voorbeeld Ook stichtingen zoals de Gates
Foundation dragen bij aan de up front financiering van de ontwikkeling van vaccins.
Voor biotechnologie is het onderzoek- en innovatiebeleid van groot belang en de introductie van
het topsectorenbeleid is daarin weer de belangrijkste ontwikkeling. Biotechnologie is van belang in
verschillende topsectoren. Een van de kernelementen in het topsectorenbeleid is de gedachte van
de gouden driehoek (bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen, overheid) die gezamenlijk optrekt,
maar waarbij bedrijven duidelijk in de ‘lead’ zijn. Het topsectorenbeleid betekent een forse
verandering in beleidsinstrumenten, maar betekent tevens een bezuiniging op publieke
onderzoek- en innovatieuitgaven (bijvoorbeeld het stopzetten van FES). Een ander belangrijk
gevolg van het topsectorenbeleid is dat informatie nu vooral nog wordt bijgehouden voor de
afzonderlijke topsectoren. Omdat biotechnologie in zoveel topsectoren terugkomt, maar geen
specifiek onderwerp van aandacht of beleid meer is, wordt het steeds moeilijker om zicht te
houden op de ontwikkelingen in de biotechnologiesector op basis van goed cijfermateriaal (zie ook
2.1).
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Een belangrijke ontwikkeling in het Europese Research en Innovatiebeleid is het Horizon 2020
programma. De Europese R&D-budgetten zijn in vergelijking tot het eerdere kaderprogramma flink
gegroeid en de oriëntatie is verlegd van fundamenteel naar toegepast onderzoek en de integratie
van onderzoek en innovatie. Dat biedt belangrijke kansen voor biotechnologie – de nadruk op
innovatie blijkt bijvoorbeeld uit de aandacht voor demonstrators en pilot line projecten die zich
specifiek richten op het overbruggen van de ‘Valley of Death’ tussen onderzoek en commerciële
(industriële) productie. Veel aandacht is er in het Europese beleid voor de zes Key Enabling
Technologies (KETs), waarvan industriële (witte) biotechnologie er één is. Dat sluit aan bij de
herindustrialiseringsambitie van de Europese Commissie die erop gericht is het aandeel van de
industrie in de Europese economie te laten groeien van 16 naar 20% in 2020 (Europese
Commissie 2014). Ook de biobased economy staat hoog op de Europese agenda als
beleidsonderwerp. Daarnaast spelen in EU-verband de Grand Challenges een grote rol bij de
bepaling van beleidsaccenten en roadmaps voor de toekomst. Daar waar in Nederland deze
maatschappelijke uitdagingen in het topsectorenbeleid onderbelicht zijn gebleven en pas de
laatste tijd aan belang winnen, vormen ze in EU-verband juist een belangrijk richtpunt voor huidig
en toekomstig beleid. In meer algemene zin is er sprake van een verbreding van de mogelijkheden
voor ondersteuning, waarbij naast R&D ook innovatieactiviteiten die buiten het preconcurrentiële
domein liggen en betrekking hebben op de financiering van pilot plants, facilitering en
marktintroductie in aanmerking komen. Ook in Europees verband is er een sterke nadruk op
samenwerking en optrekken in publieke-private verbanden.
Kenmerkend voor zowel het nationale als Europese beleid voor onderzoek en innovatie is de
sterke nadruk op toepassing met een verdergaande integratie van onderzoek en integratie en met
een duidelijke (trekkers)rol voor bedrijven. De vraag welke gevolgen deze verschuiving in
oriëntatie heeft voor fundamenteel, nieuwsgierigheid gedreven onderzoek.
Europese regelgeving met betrekking tot biotechnologie en de toelating van genetisch
gemodificeerde organismen (GGO’s) is van groot belang voor de Nederlandse
biotechnologiesector en is al decennia een onderwerp van hevige controverse. Lukte het de
Europese milieuministers in 2012 nog niet een overeenstemming te bereiken, in juni 2014 kwam,
op basis van een Nederlands initiatief, de Europese Raad tot een compromis voorstel. De kern
van het voorstel is dat de Europese Commissie op wetenschappelijke gronden kan beslissen over
de toelating van GGO’s. Maar in geval van toelaten hebben individuele lidstaten het recht per
geval een verbod (opt-out) voor hun land te vragen op grond van onder meer sociaaleconomische
redenen, bodemgebruik en ruimtelijke ordening, doelstellingen inzake landbouwbeleid en kwesties
inzake de openbare orde (The Parliament Magazine, 2014). Dit voorstel, dat nog moet worden
goedgekeurd door het Europees Parlement, is verwelkomd door de betrokken ministers omdat het
lidstaten de ruimte geeft eigen beleid te voeren. De Groenen in het Europees Parlement keren
zich tegen het voorstel omdat het de deur naar het verbouwen van GG-gewassen zou open
zetten. Brancheorganisaties zoals EuropaBio zijn teleurgesteld omdat het nieuwe voorstel
lidstaten ruimte geeft om teeltaanvragen af te wijzen op basis van niet wetenschappelijke gronden.
Een belangrijke ontwikkeling voor de biotechnologie als het om Europese regelgeving gaat, is de
invoering van het Europese eenheidsoctrooi. Dat is in 2012 goedgekeurd door het Europees
Parlement, maar wordt het naar verwachting pas in 2015 ingevoerd. De invoering maakt
vereenvoudiging en versnelling van patentaanvragen voor het grootste deel van de Europese Unie
mogelijk.
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Trends in de rode, groene en witte biotechnologie

In vervolg op de meer algemene systeemtrends die hierboven werden geanalyseerd, gaan we hier
meer specifiek in op een aantal ontwikkelingen in de rode, groene en witte biotechnologie die de
kansen voor de Nederlandse biotechnologie sector mede bepalen.
3.3.1
Trends in medische biotechnologie
Een belangrijke ontwikkeling, vooral voor de grote farmabedrijven, is het aflopen van veel patenten
op hun blockbustermedicijnen. Figuur 31 laat voor een aantal bedrijven zien voor welk bedrag in
2014 medicijnen ‘off patent’ gaan. Voor Sanofi SA bijvoorbeeld gaat het mogelijk om $ 8,1 miljard,
waarvan $ 6,5 miljard voor Lantus, een geneesmiddel tegen diabetes (moneymorning.com
34
2014) .

Figuur 31 Omzet van medicijnen van individuele farmabedrijven waarvan in 2014 het patent verloopt, US$ miljard

Bron: moneymorning.com

Deze patentklif (patent cliff) zou voor individuele grote farmabedrijven geen probleem zijn als de
pijplijn weer gevuld werd met nieuwe gepatenteerde medicijnen, maar dat lijkt steeds minder het
geval te zijn. ‘Big pharma’ lijkt een dalend aandeel te hebben in het aantal toegelaten nieuwe
medicijnen. De paradox daarbij is dat de R&D-uitgaven toenemen terwijl het aantal nieuwe
medicijnen daalt. Tegelijkertijd neemt het aantal door de FDA toegelaten biotechproducten zoals
new molecular entities (NMEs) and biologic license applications (BLAs), veelal afkomstig van
kleine biotechbedrijven sterk toe (EY, 2013).
In reactie hierop vindt er een wereldwijde herstructurering en consolidatieslag plaats in de
farmaceutische industrie. Deze herstructurering uit zich op verschillende manieren. Ten eerste
hebben farmaceuten veelal het geld voor overnames en kopen biotechnologiebedrijven om
vroegtijdig mee te kunnen liften op nieuwe doorbraken. Ten tweede uit de herstructurering zich in
een onderlinge verkoop van divisies die gericht is op groei, of op specialisatie en herpositionering.
Een voorbeeld daarvan is de voorgenomen, maar afgeblazen merger tussen Pfizer en
AstraZeneca. Een voorbeeld van specialisatie is dat GSK zijn oncologieafdeling ‘ruilt’ met de
vaccinontwikkelingstak van Novartis (Het Financieele Dagblad, 29 april 2014). Een voor Nederland
problematische ontwikkeling is dat wereldwijde herstructurering gepaard is gegaan met de sluiting
van de R&D-afdelingen van belangrijke farmaspelers als MSD/Organon in Oss en Abbott/Solvay in

34

De cijfers betreffen de omzet van medicijnen waarvan het patent verloopt in 2014, het werkelijke omzet verlies
hangt af van de werkelijke concurrentie van generieke producten
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Weesp. In een survey van de Decision Group geven respondenten overigens aan dat dit ook weer
kansen biedt voor nieuwe innovatieve bedrijvigheid (The Decision Group, 2014).
Een derde kenmerk van de herstructurering is dat de verschillen tussen ‘big pharma’ en biotech
kleiner worden (“blurring boundaries between pharma and biotech”). Voorbeelden van deze
vervagende grenzen zijn de groeiende investeringen van corporate venture capital in biotech.
Daarnaast richt de farmaceutische industrie zich steeds meer op terreinen die traditioneel ‘biotech’
waren: zoals biologicals, maar ook orphan diseases. Ook neemt de farmaceutische industrie vaker
de meer ondernemende R&D-benadering van kleine biotech bedrijven over. Een voorbeeld is
Synthon uit Nijmegen dat groot is geworden met de productie van generieke geneesmiddelen en
dat zich sinds 2007ook nadrukkelijk richt op biopharmaceuticals. Anderzijds herpositioneren
gevestigde biotechbedrijven zich als biofarmaceutische bedrijven (Het Financieele Dagblad, 2 mei
2014).
Voor de medische biotechnologie is een van de hoofdtrends de stijging van de zorguitgaven en
het beleid van de overheid om deze onder controle te brengen. We zien een groeiende zorgvraag
door nieuwe technologie en (in mindere mate) vergrijzing. Ook zien we overheidsbezuinigingen op
zorg leiden tot veel groter gebruik generieke medicijnen. Bewijsvoering met betrekking tot
gezondheidsbaten en het aantonen van toegevoegde waarde worden steeds belangrijker in
toelating en vergoeding van medicijnen (gezondheidsbaten, kosten reductie) (NautaDutilh en
NIABA, 2012). Daarbij geldt in Nederland dat in toenemende mate de vergoeding door
verzekeraars belangrijker wordt dan toelating op zich (Rabobank, 2013).
Tenslotte is een belangrijke trend in de biotechnologie dat de financiering van investeringen in
Nederland in toenemende mate problematisch is. Banken zijn terughoudender in het financieren
start-ups, of risicovolle projecten. Daarnaast blijft de omvang van het beschikbare venture capital
beperkt. In reactie zoeken Nederlandse biotech starters steeds vaker toegang tot kapitaal in het
buitenland. Zo kregen de Nederlandse bedrijven Prosensa en UniQure in 2013 een notering aan
de Nasdaq (voor respectievelijk $78 en $82 miljoen). Andere Nederlandse bedrijven wijken uit
naar België, zoals Argen-X dat verhuisde van Utrecht naar Gent en inmiddels een beursgang
gemaakt heeft in Brussel waarbij € 40 miljoen werd opgehaald. De reden voor de verhuizing was
de actieve ondersteuning door het bedrijf Ablynx, door het Vlaamse Agentschap voor Innovatie
door Wetenschap en Technologie (IWT), het Vlaamse overheidsfonds PMV en een
aandeelhouderschap van het Vlaamse Instituut voor Biotechnologie (VIB) (De standaard, 2014).
Beschikbaarheid van investeringsfondsen leidt ook tot interessante verhuizingen binnen
Nederland, vooral richting provincies met goed gevulde regionale fondsen. Zo verhuisde Cristal
Therapeutics in 2013 van Utrecht naar Maastricht vanwege de beschikbaarheid van LIOF
financiering (Het Financieele Dagblad, 7 maart 2014).
Het probleem van toegang tot financiering wordt inmiddels onderkend en de Nederlandse biotech
sector is bezig naar analogie van het Vlaamse VIB een eigen investeringsfonds op te zetten (Het
Financieele Dagblad, 12 februari 2014). Een nieuw fonds voor technologiestart-ups (High-techXL)
werd eerder dit jaar gelanceerd door het investeringsfonds Dutch Expansion Capital met het doel
tenminste € 100 miljoen op te halen (Het Financieele Dagblad, 21 februari 2014). Ook is er af en
toe belangstelling bij niet-traditionele financiers, business angels (informele investeerders),
familiebedrijven en corporate ventures. Een voorbeeld is de deelname van TomTom oprichter
Pieter Geelen in Ocello, een bedrijf in Leiden dat zich onder andere richt op 3D tissue mapping en
screening. Ook vanuit de overheid worden nieuwe initiatieven voor vroegefasefinanciering
opgezet, zoals het Take-off programma dat het eerdere Valorisation Grant opvolgt.
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3.3.2
Trends in agrofood en groene biotechnologie
De belangrijkste mondiale trend in de groene biotechnologie is de gestage groei van het areaal
genetisch gemodificeerde gewassen. In 2013 werd volgens ISAAA op 175 miljoen hectare
genetisch gemodificeerde gewassen verbouwd een toename van 3% of 5 miljoen hectare ten
opzichte van 2012 (ISAAA, 2013). Het bebouwd areaal is sinds 2005 bijna verdubbeld, maar na
een aantal jaren met groeicijfers van meer dan 10% lijkt de groei wat af te vlakken. Het thans
verbouwde areaal heeft een omvang van ca. 60 keer de oppervlakte van Nederland.
Zoals eerder genoemd is de maatschappelijke weerstand tegen genetisch gemodificeerde
gewassen in Nederland en in Europa nog altijd hoog. Als gevolg daarvan is de Europese productie
van genetisch gemodificeerde gewassen in Europa zeer beperkt en trekken belangrijke spelers
zich terug uit deze markt. Zo kondigde BASF vorig jaar aan niet langer toelating te zoeken voor
haar genetisch gemodificeerde aardappel (foodnavigator.com). Dat heeft internationaal belangrijke
consequenties want het aantal Europese bedrijven met expertise daalt en daardoor dreigt een van
ste
de sleuteltechnologieën van de 21 eeuw exclusief in handen te komen van een klein aantal
Amerikaanse bedrijven zoals Monsanto en Dow Agrosciences die vasthoudend zijn blijven
investeren in de ontwikkeling van nieuwe genetisch gemodificeerde gewassen.
Een tweede trend in de groene biotechnologie is de verbetering en verdieping van de techniek van
genetische modificatie. Die uit zich in de mogelijkheid om genetische modificatie met meer
precisie bij planten toe te passen. De verdieping van de GM technologie uit zich in de mogelijkheid
om steeds meer nieuwe en/of verbeterde eigenschappen in te bouwen in planten – zo hebben
Monsanto en Dow AgroSciences samen de zogenaamde stacked traits technologie voor maïs
ontwikkeld die op de markt wordt gebracht onder de naam SmartStax™. Deze maïs bevat maar
liefst acht verschillende nieuwe genen die naast herbicide tolerantie bescherming bieden tegen
ondergrondse en bovengrondse insecten. In de toekomst verwacht men daar nog meer en andere
kenmerken aan toe te kunnen voegen zoals een hoog gehalte aan omega-3 olie in soja of het
verhogen van bèta caroteen (ISAAA, 2014).
De zeer beperkte toelating (de facto verbod) van de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen
heeft in Europa geleid tot een sterke daling van het aantal GGO veldproeven in Nederland in de
afgelopen 10 jaar. Europese en Nederlandse landbouwbiotechbedrijven specialiseren zich daarom
op technologieën die niet resulteren in genetisch gemodificeerde gewassen zoals
gewasveredeling met behulp van moleculaire merkers, als alternatief voor de transgenese die bij
genetisch gemodificeerde gewassen plaatsvindt. Een voorbeeld van het zoeken naar alternatieven
voor GM is de techniek die KeyGene heeft ontwikkeld om herbicide tolerantie in gewassen in te
bouwen door gebruik te maken van specifieke genmutaties zonder dat daar genetische modificatie
aan te pas komt. Ondanks (of misschien juist dankzij) het de facto verbod op teelt van GGgewassen hebben Europese en Nederlandse biotechbedrijven een sterke positie in alternatieve
benaderingen op weten te bouwen.
Een ontwikkeling in de voedingsindustrie die van belang is voor biotechnologie is die van
functionele voedingsmiddelen of ingrediënten met specifieke (gezondheidsbevorderende)
eigenschappen. Deze voedingsmiddelen kunnen gericht zijn op specifieke doelgroepen (patiënten)
waarmee de personalisering van voedingsmiddelen dichterbij komt. Verbeterde vetsamenstelling,
vitaminentoevoeging en sterolen zijn voorbeelden van ingrediënten of voedingsmiddelen die met
behulp van biotechnologie gemaakt kunnen worden.
3.3.3
Trends in industriële (witte) biotechnologie
De eerste belangrijke trend die de industriële biotechnologie beïnvloedt is dat de Nederlandse
chemiesector onder druk staat door toenemende wereldwijde concurrentie vanuit Azië en het
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Midden-Oosten. Tegelijkertijd geven chemiebedrijven aan zich sterker op de groeimarkten buiten
Europa te willen richten en daar ook hun expansie te zoeken. Zowel DSM als BASF willen harder
groeien in de VS en in China omdat daar energieprijzen lager zijn en omdat hun afnemers daar
zitten (Het Financieele Dagblad, 27 februari 2014).
Een meer positieve trend is de hoge prioriteit die in Europa gegeven wordt aan de bio-based
economy. De bio-based economy richt zich op duurzame groei door het inzetten van
hernieuwbare biologische hulpbronnen (bijvoorbeeld planten(resten) en algen) ten behoeve van
de productie van onder andere voedsel en veevoer, de chemische industrie, de papierindustrie,
textiel, biobrandstoffen en biogas. Biotechnologie gaat een steeds belangrijker rol spelen in de
productie van specifieke moleculen (eiwitten, enzymen) voor de chemische-, farmaceutische- en
voedingsindustrie. De Europese Commissie geeft prioriteit aan de zogenaamde Knowledge-Based
Bioeconomy (KBBE) en in Nederland biedt de Energietransitie mogelijkheden om sterker in te
zetten op duurzame energie. Voor de Europese Commissie is ‘industrial leadership’ een
belangrijke pijler van het programma Horizon 2020. Industriële biotechnologie is één van de zes
key enabling technologies (KETs) die een bijdrage aan industrial leadership moeten geven;
bioplastics en biobrandstoffen zijn hierbij belangrijk.
3.4

Conclusies

In de analyse van mogelijke toekomst voor de sector richten we het vizier op belangrijke trends
voor en binnen de sector. We kijken daarbij zowel naar brede demografische, economische,
sociale en politieke trends en ontwikkelingen in wetenschap en technologie, als naar trends die
meer specifiek zijn voor de rode, groene en witte biotechnologie. Belangrijke demografische
ontwikkelingen zijn een groeiende wereldbevolking en een daarmee gepaard gaande vraag naar
voedsel, naast een, vooral in Europa, sterke vergrijzing die bovendien samengaat met nieuwe
ziekten en aandoeningen. Economisch zien we vooral stagnatie in Europa en groei in de rest van
de wereld, met gevolgen voor investeringen. Maatschappelijk zien we verdergaande
individualisering naast de opkomst van nieuwe organisatievormen en belangengroepen van
consumenten en patiënten. Duurzaamheid blijft hoog op de agenda staan, denk bijvoorbeeld aan
het Energieakkoord. In politiek en beleid vallen naast het topsectorenbeleid vooral de
verdergaande decentralisatietrend op, met gevolgen voor bestaande voorzieningen, en een
nadruk op het ombouwen van de verzorgingsstaat richting een participatiesamenleving waarin
verantwoordelijkheden, ook financieel, weer dichter bij burgers zelf worden gelegd. Meer specifiek
zien we voor de rode biotechnologie een wereldwijde herstructurering en consolidatieslag, in
productie maar ook in R&D, gekenmerkt door overnames van biotechnologiebedrijven en
onderlinge verkoop van divisies gericht op specialisatie en herpositionering. Daarmee (en door het
groeiende aandeel biotechnologie in medicijnen) is het onderscheid tussen farma en biotech
steeds moeilijker te maken. In de groene biotechnologie is een belangrijke trend de gestage groei
van het areaal genetisch gemodificeerde gewassen (GGO’s) en de toename van het aantal
ingebrachte, gunstige eigenschappen in die gewassen. Daarnaast hebben zich vooral in landen
waar GGO’s niet verbouwd mogen worden een sterke ontwikkeling van de toepassing van nieuwe
moleculaire technieken in het plantenverdelingsproces, waaronder het gebruik van moleculaire
merkers voor selectie en veredeling. De belangrijkste trend in de witte biotechnologie is de sterk
groeiende aandacht voor de bio-based economy.
In het volgende hoofdstuk bespreken we op welke manier de Nederlandse biotechnologie met
deze trends om gaat. Welke sterktes en kansen zien we en welke bedreigingen en zwaktes
moeten overwonnen worden om van die kansen te profiteren?
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Bij een analyse van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen worden sterktes en zwaktes
meestal beschouwd als kenmerken van de organisatie of het systeem zelf, terwijl kansen en
bedreigingen gezien worden in relatie tot de externe omgeving waarin de organisatie zich bevindt.
Hier kiezen we voor de Nederlandse biotechnologiesector voor een aanpak om de zwaktes en
bedreigingen samen te nemen, evenals de sterktes en de kansen. We doen dit omdat voor een
open systeem als de Nederlandse biotechnologie het veel moeilijker is dan voor een enkele
organisatie om de buitenwereld van de binnenwereld te (onder)scheiden. Onderzoek, ontwikkeling
en innovatie vinden steeds meer in netwerken plaats met publieke en private partners. We
beginnen met een analyse van de zwaktes en de bedreigingen en ronden af met een analyse van
de sterktes van de Nederlandse biotechnologie en waar de kansen voor de Nederlandse
biotechnologie vooral gezocht en gevonden moeten worden. Bij deze analyse moet worden
opgemerkt dat bedreigingen en kansen vaak dicht bij elkaar liggen. Een voorbeeld hiervan is dat
de zeer beperkte toelating van de teelt van GGO’s geleid heeft tot onderzoek en ontwikkeling van
moleculaire technieken om plantenveredeling te versnellen, zonder dat het eindproduct een GGO
is.
4.2

Zwaktes en bedreigingen

4.2.1
Financiering
Financiering van biotechnologiebedrijvigheid wordt breed gezien als het belangrijkste probleem
voor de ontwikkeling van de sector. Sinds 2008 is de financieringsmogelijkheden voor nieuwe
biotechnologiebedrijven sterk verslechterd. Banken zijn zeer terughoudend sinds de recessie en
het hoge risicoprofiel en de lange termijn die nodig is om investeringen tot een succes te maken
schrikken veel investeerders af. Startfinanciering is niet voldoende en er ligt een groot probleem bij
het verkrijgen van vervolgfinanciering. Voor wat betreft de rode biotechnologie was de financiering
(beursgang, follow-on, schuldfinanciering, venture capital) in 2012 nog niet terug op het niveau
van 2005-2007 (EY, 2013). De publieke financiering van biotechnologie in Nederland heeft sterk
geleden onder het stoppen van programma’s die uit de FES gelden gefinancierd werden.
In een survey van NautaDutilh en NIABA (2012) wordt investeringskapitaal als de belangrijkste
voorwaarde voor het starten van een biotechbedrijf genoemd (vóór ondernemerschap,
management en technologie). Weinig startende bedrijven lukt het om door te groeien tot
middelgrote ondernemingen; de zogenaamde ‘Valley of Death’ blijkt voor veel jonge
ondernemingen een niet te overbruggen hindernis. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Vlaanderen:
waar minder spin-offs zijn dan in Nederland, maar met hogere overlevingskans. In dit verband
wordt in hetzelfde rapport het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) genoemd als best
practice en een voorbeeld voor een op te richten Nederlands Instituut voor Biotechnologie. Het
VIB is een toonaangevend, virtueel onderzoeksinstituut dat bestaat uit onderzoeksgroepen van
vier Vlaamse Universiteiten en dat excellent onderzoek combineert met een focus op technology
transfer, partnerships met commerciële partijen en het stimuleren van startende bedrijven
(Technopolis, 2011).
In de witte biotechnologie is financiering vaak een probleem voor het opschalen van
onderzoekresultaten naar pilot productie en demonstratieprojecten.
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4.2.2
De industriële basis in Nederland staat onder druk
Een tweede belangrijke zwakte en een bedreiging voor de biotechnologiesector is het deels
verdwijnen en het verzwakken van de industriële basis waarvan de biotechnologie het moet
hebben. Grote gediversifieerde bedrijven als DSM kondigen in 2014 aan hun groeiambities naar
buiten Europa te verleggen. Wereldwijd staan de grote farmabedrijven onder druk en de
Nederlandse farmasector is daarop geen uitzondering. Daarbij komt dat de grote farmabedrijven in
Nederland veelal vestigingen zijn van internationale concerns en vooral actief zijn in de verkoop en
(begeleiding van) klinisch onderzoek en niet zozeer in productie en R&D. Voor wat betreft de
groene biotech hebben bedrijven als Monsanto en BASF aangekondigd Europa in het vervolg te
mijden als het gaat om GGO’s.
4.2.3
Mondiale herstructurering R&D
Het uitblijven van nieuwe blockbusters voor big pharma, de toenemende sterke concurrentie van
generieke medicijnen en het terughoudende beleid ten aanzien van vergoedingen van nieuwe
medicijnen die leidden tot een sterk verminderde cash flow voor de grote farma bedrijven, hebben
wereldwijde herstructurering van R&D activiteiten in gang gezet. Merck, GlaxoSmithKline,
AstraZeneca en Novartis zijn slechts enkele van de bedrijven die sinds 2013 een andere opzet
van hun R&D hebben aangekondigd (Carroll, 2013). Bij AstraZeneca bijvoorbeeld verdwijnen
daardoor 1600 R&D banen (Genetic Engineering and Biotechnology News, 2013). In Nederland
zijn vooral de sluiting van R&D faciliteiten van MSD/Organon in Oss en van Abott / Solvay in
Weesp bekend. In Oss is een doorstart gemaakt onder de naam Pivot Park waarbij MSD, de
provincie Noord-Brabant, de gemeente Oss, de ministeries van Economische Zaken en van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
betrokken zijn. Daarbij is de BOM 100% aandeelhouder. Tenslotte speelt de opkomst van een
sterke biotechnologie R&D capaciteit in landen als China en Singapore een belangrijke rol in de
internationale herstructurering van de R&D. Zo heeft het Franse Sanofi onlangs bekend gemaakt
een groot R&D lab met 1400 onderzoekers te openen in Shanghai waar alle R&D in de AziëPacific regio geconcentreerd wordt (Carrol, 2014).
4.2.4
Human resources: kennis en vaardigheden voor de biotechnologie
Veel high-tech bedrijven, ook in de biotechnologie, kampen met tekorten aan gekwalificeerd
personeel op verschillende niveaus. Een aantal jaren geleden werden voor de toekomst grote
tekorten op de arbeidsmarkt voorzien door de vergrijzing en door de geringe belangstelling voor
bèta-studies. Inmiddels is dat beeld aan het veranderen en zien we niet alleen dat de
belangstelling voor exacte studies groeit, maar ook dat automatisering / robotisering, outsourcing
en het aantrekken van buitenlandse kenniswerkers aan een oplossing kunnen bijdragen. Dat laat
onverlet dat er in de meeste hoogtechnologische sectoren een mismatch bestaat tussen wat het
onderwijs levert en wat het bedrijfsleven vraagt. Door de snelle technologische ontwikkelingen
dreigt deze kloof eerder groter dan kleiner te worden.
In het topsectorenbeleid is de urgentie van deze problematiek erkend en alle topsectoren hebben
een Human Capital Agenda opgesteld. Voor de biotechnologie zijn die van Life Sciences en
Health, Chemie en de gezamenlijke agenda van Agri & Food en Tuinbouw van belang.
Oplossingen worden gezocht in een aantal maatregelen: het beter laten aansluiten van onderwijs
(op MBO, HBO en WO) op de arbeidsmarkt, participatie van bedrijven in het onderwijs, het
opzetten van regionale programma’s om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en het
faciliteren van training en opleiding in bedrijven (leven lang leren).
4.2.5
Overheidsbeleid en regelgeving
In het overheidsbeleid is vooral het innovatiebeleid van belang. Sinds de invoering van het
topsectorenbeleid in Nederland is biotechnologie niet langer een zwaartepunt in het beleid, maar
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een onderdeel van een aantal topsectoren. Biotech-specifieke programma’s als Bioparter en NGI
passen daar niet meer in. Het topsectorenbeleid betekent ook een korting op de R&D uitgaven. De
financiering van de technologische topinstituten uit de aardgasbaten is gestopt met grote gevolgen
voor de instituten die op andere wijze moeten proberen hun programma’s voort te zetten. Het
beleid is daarmee nogal inconsistent door de tijd wat nadelig voor biotechnologieprogramma’s die
per definitie een lange looptijd hebben. Daarnaast overheerst het beeld het Nederlandse beleid
voor R&D is er een van versnippering en fragmentatie, zoals ook beschreven in paragraaf 2.3.2.
Het topsectorenbeleid is sterk gericht op samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en
overheid in de zogenaamde gouden driehoek. Deze samenwerking moet concreet gestalte krijgen
in de topconsortia voor kennis en innovatie (TKI’s). De TKI’s kampen echter nogal met
opstartproblemen en vooral bedrijven klagen over het vele overleg dat gevoerd wordt. Het beleid is
ook verschoven van specifiek naar meer generieke fiscale maatregelen en is minder aantrekkelijk
vooral voor startende bedrijven in de biotechnologiesector (die nog geen winst maken). Ook is er
kritiek op specifieke instrumenten zoals de TKI toeslag en de Innovatiebox (Jacobs en Velsing,
2013). De AWTI daarentegen in haar advies over het topsectorenbeleid benadrukt dat er veel
dynamiek is ontstaan, die inderdaad gepaard gaat met bestuurlijke drukte en lacunes in de
verbinding van de partijen in de gouden driehoek (AWTI, 2014). Volgens de AWTI gaat het daarbij
vooral om opstartproblemen en is het van groot belang de gekozen benadering vast te houden en
niet om de paar jaar van beleid te veranderen.
Naast het innovatiebeleid heeft ook het beleid ten aanzien van de gezondheidszorg grote invloed
op de biotechnologie, vooral voor farma en life sciences. Zoals eerder aangegeven doet de
overheid er alles aan om de uitgaven onder controle te krijgen met gevolgen voor toelating en
vergoeding van medicijnen. Kosteneffectiviteit speelt een steeds grotere rol bij nieuwe diagnostiek
en therapie. Tegelijkertijd biedt dit ook kansen voor innovatieve bedrijven die met werkelijk
vernieuwende oplossingen komen.
Tenslotte dient nogmaals het restrictieve beleid ten aanzien van de toelating van GGO’s te worden
genoemd. Vooral het onderscheid tussen het beleid ten aanzien van de toelating van de import
van GGO’s (meer dan 50 producten toegelaten) en het beleid ten aanzien van de toelating van de
teelt van GG-gewassen (zeer beperkte toelating) is opvallend. Tegelijkertijd hebben Nederlandse
bedrijven van de nood een deugd gemaakt door in te zetten op alternatieve moleculaire
technieken.
4.3

Sterktes en kansen

4.3.1
Sterke kennisbasis
De belangrijkste kracht van de Nederlandse biotechnologie is de grote aandacht voor
fundamenteel en strategisch onderzoek: bijna alle Nederlandse universiteiten doen aan
biotechnologie. En ze excelleren daarin op basis van citaties en patenten (zowel in aantal als in
kwaliteit). Zoals we eerder zagen laat de aanvraag van octrooien in de biotechnologie sinds 2007
weliswaar een daling zien, maar deze is minder sterk dan die voor alle octrooiaanvragen. De
kracht van het Nederlandse onderzoek blijkt ook uit andere indicatoren zoals de ranking van de
universiteiten en de hoge participatie in EU gefinancierd onderzoek.
4.3.2
Sterke kennisinfrastructuur
Een belangrijke kracht van het Nederlandse innovatiesysteem is de sterke en gediversifieerde
infrastructuur. Valorisatie en het creëren van bedrijvigheid uit onderzoek wordt steeds belangrijker.
Het aantal spin-offs rond universiteiten (Wageningen, Leiden, Erasmus MC, Eindhoven, etc.) is
groeiende. Ondersteuning van deze spin-offs door science parks is van cruciaal belang en bij elke
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universiteit is nu wel een science park aanwezig (bijvoorbeeld Bio Science Park Leiden,
Rotterdam Science Tower, Science Park Amsterdam). Gevestigde bedrijven (bijvoorbeeld
Danone) zoeken steeds meer de ecosystemen die rond universiteiten zijn ontstaan op, zoals
Danone in Utrecht en FireslandCampina in Wageningen. Wellicht als gevolg van onze
poldertraditie is Nederland sterk in partnerships; het topsectorenbeleid (dat rode, groene en witte
biotech adresseert) zet hierop ook sterk in. Publiek-private samenwerking in R&D (ook
internationaal) wordt steeds belangrijker en is in veel gevallen de norm. Dit biedt grote kansen
voor de biotechnologie. Tenslotte heeft Nederland een relatief sterke positie in big data en
biobanken die belangrijk zijn voor ontwikkeling personalised medicines.
4.3.3
Wereldwijd leidende positie in agro-food en uitgangsmaterialen
Naast sterktes in onderzoek en innovatie heeft Nederland een wereldwijd leidende positie in agrofood, tuinbouw en uitgangsmaterialen. Dat wordt vooral duidelijk als we naar de export kijken.
Nederland is na de VS de grootste landbouwexporteur ter wereld. In 2013 steeg de waarde van de
landbouwexport met 5 procent tot bijna € 78 miljard (CBS). De afgelopen vijf jaar steeg de
toegevoegde waarde van de Nederlandse agrofoodsector jaarlijks met 2,2% tot een omvang van €
31,7 miljard in 2013. Daarmee groeit de agrofood sector aanzienlijk sneller dan het BBP.
Nederland kent belangrijke, toonaangevende agrofood bedrijven. Vijf Nederlandse agro-food
bedrijven stonden in 2013 in de Deloitte ‘top 250’ lijst van producenten van
consumentengoederen: Unilever, Heineken, Vion, DE Masterblenders en Friesland Campina.
Deze bedrijven zijn zeer R&D intensief: gemiddeld 15% van de omzet wordt aan R&D uitgegeven.
Ook heeft Nederland een wereldwijd dominante positie in uitgangsmaterialen: bijna 40% van de
wereldhandel in zaden voor tuinbouw en akkerbouw is afkomstig uit Nederland en voor
pootaardappelen is het aandeel bijna 60% (LEI, 2012). Tenslotte vinden we drie groene biotech
bedrijven in de Nederlandse top 30 R&D uitgaven: Rijk Zwaan, Bayer Crop Science en KeyGene
(Technisch Weekblad, 2014). Mede door het de facto verbod op de teelt van GG-gewassen in
Europa hebben deze bedrijven zich met succes gespecialiseerd op andere nieuwe moleculaire
technieken en methoden
4.3.4
Sterk groeiende vraag naar biotechproducten
Met de sterke positie in onderzoek en innovatie en in een aantal markten is de Nederlandse
biotechnologiesector uitstekend gepositioneerd om in te spelen op de nieuwe kansen die geboden
worden door de sterk groeiende vraag naar biotechproducten. Daarbij gaat het om te beginnen om
voedsel. Met een voorlopig sterk groeiende wereldbevolking, een verwachte grote toename van de
vraag naar voedsel en steeds meer concurrentie om beschikbaar land en water wordt de urgentie
om hoogproductieve en tegelijk duurzame productiesystemen te ontwerpen steeds groter.
Biotechnologie zal daarin een cruciale rol spelen.
In de gezondheidszorg zal ondanks het terughoudende overheidsbeleid de vraag naar nieuwe
diagnostiek en medicijnen blijven groeien. Dat komt onder meer door vergrijzing en een toename
in de incidentie van life style ziektes. Wel wordt bij toelating en vergoeding steeds meer gekeken
naar de gezondheidsbaten en de kosten. Vaccinontwikkeling voor nieuwe ziekten biedt Nederland
ook een kans om in te spelen op een van de traditionele sterktes van Nederland.
Tenslotte zal er op termijn een sterk groeiende vraag naar biobased producten ontstaan.
Afhankelijk van de beschikbaarheid in betaalbaarheid van de grondstoffen kan Nederland hierin
een rol spelen. Zo lijken de prijzen voor hout chips en pellets in Nederland en Europa te hoog voor
een concurrerende industrie (Weterings et al., 2013). Anderzijds breekt een rapport van Deloitte
(2014) juist een lans voor het in Nederland ontwikkelen van een fermentatie-gebaseerde
chemische industrie met suikerbiet als belangrijkste grondstof. Daarbij heeft Nederland een sterke
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infrastructuur voor de biobased economy, een gunstige ligging en nieuw ondersteunend beleid in
het kader van de energietransitie.
4.3.5
Hernieuwde aandacht voor industriële ontwikkeling
Na jaren van geringe belangstelling is er nu in Europa en in Nederland weer hoge prioriteit voor
industriële ontwikkeling als basis voor een moderne economie. Dat komt mede omdat Duitsland
dankzij zijn concurrerende industrie veel minder last heeft gehad van de recessie dan de overige
lidstaten van de EU, waaronder Nederland. Het besef dringt door dat de industrie niet zozeer
belangrijk is vanwege de (tamelijk geringe) directe werkgelegenheid, maar omdat de industriële
bedrijven de kern vormen van een ecosysteem van productie en diensten. Het dienstenbindend
vermogen van de industrie genereert grote toegevoegde waarde.
Inmiddels heeft ook de Europese Commissie de doelstelling van herindustrialisatie omarmd en
streeft ernaar het aandeel van de industrie te verhogen van 16 naar 20% van het Bruto
Binnenlands Product (BBP) van de EU. Duitsland zet inmiddels sterk in op een nieuwe, vierde
industriële revolutie (Industrie 4.0) die gekenmerkt wordt door een veel sterkere toepassing van
informatietechnologie in de productie. In Nederland lopen op kleinere schaal vergelijkbare
initiatieven onder de vlag van Smart Industry. Volledig geautomatiseerde en gerobotiseerde
productie is natuurlijk in de biotechnologie niet onbekend en de sector kan dan ook sterk profiteren
van deze ontwikkeling. Tenslotte is een belangrijke kans voor de Nederlandse biotechnologie
gelegen in de Europese prioriteit voor zes key enabling technologies (KETs), waarvan industriële
biotechnologie er één is.
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Conclusies en aanbevelingen
De ontwikkelingen in de Nederlandse biotechnologiesector sinds 2007 laten een gemengd
beeld zien. De sector heeft, als vele anderen, te lijden gehad van de economische recessie en
de teruglopende investeringen van overheid en bedrijven. Belangrijke indicatoren als R&D
uitgaven, financiering, beursgangen, het sluiten van belangrijke private R&D labs van grote
bedrijven in de rode biotechnologie bevestigen het beeld van een sector die een moeilijke tijd
heeft doorgemaakt.
Aan de andere kant zien we in de verschillende bronnen tekenen van herstel van bedrijvigheid
in de biotechnologie. Die vindt vooral plaats bij de microbedrijven met minder dan 10
werknemers waar het aantal bedrijven tussen 2007 en 2013 meer dan verdubbeld is, wat duidt
op een sterke dynamiek bij startende ondernemingen. De sectoren zaadveredeling, medischbiotechnologische research en biotechnologische landbouwresearch zijn daarbij prominent
aanwezig. In de rode biotech zijn nieuwe kleine bedrijven ontstaan uit de voormalige R&D labs
van MSD en Abbott.
Financiering wordt door de biotechnologiesector zelf gezien als dé grote barrière als het gaat
om doorgroei van kleine ondernemingen. Vooral de vervolgfinanciering en het oversteken van
de Valley of Death blijft daarbij cruciaal en meestal problematisch. De startende
biotechbedrijven kennen net als veel andere high-tech bedrijven een lange opstartfase. Er zijn
diverse regelingen en fondsen beschikbaar die de start van een biotechbedrijf ondersteunen,
maar de fiscalisering van beleidsinstrumenten en de inzet van revolverende fondsen
(kredieten) kunnen problematisch zijn voor startende bedrijven die pas op lange termijn
inkomsten gaan genereren en winst maken. Het is van belang dat er keten van verschillende
financieringsvormen en -bronnen beschikbaar komt, passend bij de verschillende stadia van
een biotechbedrijf. Financiering van startende high-tech bedrijven staat inmiddels op de
agenda in het Europese en Nederlandse beleid en er komen nieuwe initiatieven en middelen
beschikbaar (zoals particuliere fondsen, KETs pilot lines, Be-Basic, en een fonds dat door de
sector zelf wordt opgezet).
De groei van de kleine, innovatieve bedrijvigheid in de biotechnologie is belangrijk omdat die
gestoeld is op een internationaal zeer sterke positie in fundamenteel en strategisch onderzoek.
Steeds weer blijkt dat Nederlandse universiteiten en instituten bovengemiddeld scoren op
biotechnologie publicaties en octrooien. Valorisatie en verzilvering daarvan vraagt om een
innovatiebeleid dat enerzijds de gehele waardeketen in ogenschouw neemt en daarop
instrumenten inzet en anderzijds spin-off initiatieven tot voldoende wasdom laat komen
voordat ze losgelaten worden.
Voor ondersteuning van kleine bedrijven zijn netwerken van groot belang. We zien een
toenemende concentratie van activiteiten rond de universiteiten die samen met andere
partners de laatste jaren steeds actiever worden in het opzetten van science parks, business
parks, etc. Versnippering en onderlinge concurrentie liggen daarbij wel op de loer. Door het
organiseren van themagerichte technologietransfer en valorisatieactiviteiten en het realiseren
van een gecoördineerde nationale profilering in het buitenland kan de valorisatie van het
waardevolle biotechnologieonderzoek versterkt worden.
Sinds 2007 is biotechnologie als speerpunt verdwenen uit het Nederlandse beleid en
opgegaan in de topsectoren. De publieke financiering van biotechnologie is de afgelopen jaren
teruggelopen en door het opdrogen van de FES-gelden valt de steun voor een aantal
belangrijke PPS-en ook weg. Deze teruggang in publieke financiering voor biotechnologie is
problematisch, juist omdat verzilvering van de sterke Nederlandse uitgangspositie in
onderdelen van de biotechnologie (inclusief de biobased economy) om continuïteit in beleid
vraagt. Daarnaast zien we een veelheid aan generieke regelingen en initiatieven om R&D,
innovatie en financiering te ondersteunen. De sterke versnippering in beleid maakt het niet
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alleen ingewikkeld voor kleine bedrijven, maar nieuwe ontwikkelingen zoals gepersonaliseerde
diagnostica en medicijnen vragen om een geïntegreerde en meer specifieke aanpak.
Terwijl in Nederland de rol van de nationale overheid in het stimuleren van biotechnologie
innovatie sinds 2007 is afgenomen, zien we een sterke toename in de activiteiten van
regionale en lokale overheden. Een aantal provincies heeft geprofiteerd van de verkoop van
de elektriciteitsbedrijven Nuon en Essent en heeft fondsen beschikbaar voor het aantrekken
van bedrijven en het ondersteunen van infrastructuur bijvoorbeeld in het Pivot Park in Oss.
Deze activiteiten zijn hebben veelal een langere horizon dan op nationaal niveau en zijn in
toenemende mate grensoverschrijdend zoals de Biobased Delta in Zuidwest Nederland. Om
versnippering en onbedoelde concurrentie tussen regio’s te voorkomen zouden regio’s
continuïteit en duurzame inzetbaarheid van hun middelen moeten inbouwen.
De integratie van biotechnologie in de topsectoren en de verdere generalisering van het
innovatiebeleid leidt enerzijds tot een zwakkere informatiebasis over biotechnologie.
Gegevens over de sector worden niet meer bijgehouden waardoor een analyse van
ontwikkelingen in de tijd maar beperkt mogelijk is. Anderzijds kan de integratie van
biotechnologie in de topsectoren ook gezien worden als passend bij de ontwikkeling van de
sector: biotechnologie wordt steeds meer als een technologie gezien die overal toegepast
wordt en steeds minder als een aparte sector.
Biotechnologie is van groot belang voor farma en gezondheid: De helft van alle producten in
de pijplijn is nu al op biotechnologie gebaseerd. Er liggen belangrijke kansen op het gebied
van personalized medicine, een onderwerp dat al lang in de belangstelling staat, maar
waarvan de realisatie door grote vooruitgang op gebieden als genomics en big data dichterbij
komt. Nederland heeft een prima uitgangspositie en kan voortbouwen op sterktes in de
oncologie, immunologie, vaccinontwikkeling, medische technologie en weesgeneesmiddelen.
Een belangrijke voorwaarde voor het verzilveren van de kansen is dat ingezet wordt op de
gehele keten van onderzoek tot en met patiënt. Er is een geïntegreerde en ketengerichte
aanpak en ondersteuning nodig.
Kansen in de groene biotechnologie zijn er volop, gebruik makend van de leidende positie van
Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in de agro-food en uitgangsmaterialen.
Nederlandse bedrijven hebben daar vooral een leidende positie verworven in de toepassing
van moderne biotechnologiemethoden zoals marker assisted breeding. Deze positie is niet
alleen commercieel interessant, maar is ook vanuit maatschappelijk oogpunt belangrijk
vanwege de sterk groeiende vraag naar voedsel in de komende decennia en de rol die
biotechnologie moet spelen bij het realiseren van een duurzame productiviteitsverhoging. Om
deze kansen te verzilveren is nieuwe en duidelijke Europese regelgeving nodig zodat de
toepassing van deze nieuwe technieken en de ontwikkeling van nieuwe gewassen niet langer
stokt in Europa.
Nederland heeft een sterke uitgangspositie in industriële biotechnologie. Zo is er is grote
aandacht voor de bio-based economy met een eigen TKI en is er veel ervaring met en
belangstelling voor witte biotech op basis van algen. Een punt van aandacht is de afwezigheid
van een ‘level playing field’ door bijvoorbeeld het grote verschil in energiekosten tussen de
Verenigde Staten en Europa, maar ook door beperkte beschikbaarheid en hoge prijzen van
grondstoffen. Ook al lijken suikerbieten als grondstof nieuwe kansen te bieden, het is opnieuw
een gewas waarbij voedsel moet wedijveren met brandstof (‘food versus fuel’). Daarnaast
maken problemen met financiering van het opschalen van pilot productie en een tekort aan
procestechnologen de ontwikkeling van bedrijvigheid moeilijk.
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Berekening van werkgelegenheid, productie en
toegevoegde waarde

Werkgelegenheid
De ca. 600 Nederlandse biotechnologie bedrijven die zijn geïdentificeerd zijn ingedeeld naar
35
grootteklasse door een koppeling te maken met het LISA werkgelegenheidsregister . LISA is een
databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht en
is ooit opgericht voor de uitvoering van sociale zekerheidswetten. Basis is het handelsregister van
de kamer van koophandel, aangevuld met niet-commerciële sectoren als overheid, onderwijs en
zorg. De kerngegevens per vestiging hebben een ruimtelijke component (adresgegevens) en een
sociaal-economische component (werkgelegenheid en economische activiteit). In de
onderstaande tabel is de grootteklasse-indeling naar 10 categorieën weergegeven die is
gehanteerd. Per grootteklasse is een gemiddelde omvang van het bedrijf aangenomen op basis
van de statistische verdeling van bedrijven per grootteklasse.
Tabel A1: Gemiddelde omvang van bedrijf per grootteklasse

GrootteklasseNr

Grootteklasse

Gemiddelde omvang bedrijf

1

0 t/m 1

1

2

2 t/m 5

3.1

3

6 t/m 10

7.5

4

11 t/m 25

16.2

5

26 t/m 50

34.9

6

51 t/m 100

69.1

7

101 t/m 249

155.8

8

250 t/m 500

342.5

9

500 t/m 1000

685.6

10

1000 t/m 2000

1370.6

De koppeling heeft op adres-niveau plaatsgevonden in LISA. Nieuwe bedrijven, verhuisde
bedrijven en onvolledigheden in de administratie zijn niet altijd teruggevonden in het
werkgelegenheidsregister. Dit betreft ongeveer 1/3 van alle bedrijven, veelal start-ups van de
laatste drie jaar en deze zijn nagezocht via hun bedrijfswebsite of andere bronnen, waaronder de
36
website LifeSciences@Work , met bedrijfsprofielen van een groot aantal nieuwe bedrijven.
Met behulp van de grootteklasses is een schatting van de werkgelegenheid gemaakt.
In het rapport zijn gegevens over aantal bedrijven per grootteklasse weergegeven aan de hand
van standaard definities voor omvang van bedrijven:
 micro bedrijf (0-10 werknemers);
 kleinbedrijf (10-50 werknemers);
 middenbedrijf (50-250 werknemers);
 grootbedrijf ( 250+ werknemers).

35
36

www.lisa.nl
www.lifesciencesatwork.nl
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Voor grote gediversifieerde bedrijven is niet alleen bepaald in welke vestiging(en) biotechnologiegerelateerde activiteiten plaats vinden, maar is ook een schatting gemaakt van het aandeel (0, 10,
25, 50 of 100%) van biotechnologie in het totaal van de activiteiten in die vestiging.
Productiewaarde
De productiewaarde / omzet van de bedrijven is geraamd volgens dezelfde methode die The
Decision Group hanteert in de Dutch Life Sciences Outlook (The Decision Group – Monitoring
Methodology, 2014). In Dutch Life Sciences Outlook 2012 (The Decision Group, 2013) is een
toelichting op de berekeningswijze van de omzet van bedrijven weergegeven voor het jaar 2010.
Uitgangspunt hierbij is de omzet per werknemer en voor grote bedrijven (250+) is gebruik gemaakt
van jaarverslagen. Voor bedrijven met 0 tot 50 werknemers gaat The Decision Group uit van een
gemiddelde omzet per werknemer van € 176 duizend. Voor bedrijven van 50 tot 250 werknemers
varieert de omzet per werknemer aflopend van € 176 duizend per werknemer naar € 140 duizend
per werknemer. Voor bedrijven met meer dan 250 werknemers is een omzet per werknemer van €
78 duizend aangenomen in 2010. In bedrijven met meer dan 500 werknemer ligt de gemiddelde
omzet per werknemer een factor 5 tot 8 hoger.
De berekeningsmethodiek van The Decision Group is voor de berekening van omzet en
toegevoegde waarde van 2013 als uitgangspunt genomen. We gaan uit van de werkgelegenheid
per bedrijf uit de database met 598 biotechnologiebedrijven. Voor de omzet per baan en
toegevoegde waarde per baan gebruiken we vervolgens kengetallen van de Nationale
Rekeningen van het CBS (NR). In de Nationale Rekeningen worden ca. 70 sectoren
onderscheiden. Ieder biotechbedrijf uit de database is voor de raming van de omzet en
toegevoegde waarde toegerekend aan een NR sector.
De omzet per baan is gebaseerd op de productie per baan in basisprijzen in 2013. In
onderstaande tabel is een overzicht gegeven. Ieder biotech bedrijf is toegerekend naar een van de
zes sectoren, dan wel naar het nationaal gemiddelde van € 126 duizend per baan.
Tabel A2: Productiewaarde per baan in 2013, basisprijzen, in € 1.000

NR Sector

Productiewaarde per baan, 2013

A-U Alle economische activiteiten

126

01 Landbouw

117

10-12 Voedings- en
genotmiddelenindustrie

469

20 Chemische industrie

1080

21 Farmaceutische industrie

395

28 Machine-industrie

313

72 Research

125

Bron: CBS (2013) Nationale Rekeningen
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Toegevoegde waarde
Toegevoegde waarde is economisch het meest zuivere begrip om de economische waarde van
activiteiten uit te drukken, en laat per sector zien wat er aan economische waarde wordt
toegevoegd door het ter beschikking stellen van productiefactoren zoals lonen voor arbeid en
winst voor kapitaal. Bij de productie waarde is ook het intermediair verbruik meegenomen, ofwel
de ingekochte goederen en diensten van derden om tot productie te komen.
Aan de hand van de Nationale Rekeningen is op soortgelijke wijze als voor de berekening van de
productiewaarde de toegevoegde waarde berekend.
Tabel A3: Toegevoegde waarde per baan in 2013, basisprijzen, in € 1.000

NR Sector

Toegevoegde waarde per baan, 2013

A-U Alle economische activiteiten

59

01 Landbouw

42

10-12 Voedings- en genotmiddelenindustrie

100

20 Chemische industrie

183

21 Farmaceutische industrie

181

28 Machine-industrie

111

72 Research
Bron: CBS Nationale Rekeningen 2013
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