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Voorwoord

Een succesvol  
eerste jaar

We hebben in 
Nederland prachtige 
biotech bedrijven 
die werken aan 
baanbrekende 
producten: van 
slimme enzymen, 
duurzame gewassen, 
inno vatieve genees
middelen tot 

vaccins. Een optimaal innovatieklimaat 
is voor deze bedrijven essentieel: 
beschikbaarheid van financiering en 
een aantrekkelijk vestigingsklimaat 
bijvoorbeeld. Maar ook wet en regelgeving 
die aansluit en, last but not least, een  
klimaat waarin de biotech producten  
soepel op de Nederlandse markt te 
introduceren zijn. 

Ik ben ervan overtuigd dat biotechnologie 
oplossingen aandraagt voor belangrijke 
uitdagingen waar we voor staan. Een 
duurzame voedselvoorziening, onze 
gezondheid, werkgelegenheid en econo
mische groei. In talloze gesprekken met 
Nederlandse politici, Europarlementariërs 
en beleidsmedewerkers laten we zien hoe 
biotech hieraan bijdraagt en wat onder
nemers nodig hebben om zich volledig 
op de productontwikkeling te focussen. 
We organiseren bijeen komsten, zoeken 
actief de pers op en zijn het aanspreekpunt 
voor iedereen die informatie zoekt over de 
sector. Deze activiteiten zullen we met veel 
enthousiasme voortzetten en uitbouwen! 

Annemiek Verkamman
Directeur HollandBIO

Na de feestelijke kick-off van HollandBIO in Amsterdam blik ik terug op  

een eerste jaar boordevol activiteiten. HollandBIO geeft de Nederlandse 

biotech sector een duidelijke stem en zet de sector met overtuiging op 

de kaart. En het werkt. De resultaten vind je in deze Highlights. 

343 Medische biotech bedrijven

Totaal
aantal 

bedrijven
1150

Bijna 
35.000 banen

38 Industriële biotech bedrijven

76 Agro-food biotech bedrijven

30 Gemengde bedrijven

Overige bedrijven 111

16 biotechbedrijven
in top 30 R&D 

investering 
in Nederland  

Bron: TNO

 “HollandBIO is een 
dynamische vereniging.  

De passie voor 
biotechnologie is onze 

drijvende kracht.”  
Bert de Jong

Voorzitter HollandBIO 
(General Manager Benelux, Genzyme)
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HollandBIO 
zet biotech 
op de kaart! 

Media

• 81 HollandBIO – nieuwsberichten
• 46 HollandBIO Weekly’s
• Bijdrage aan 12 panels en debatten
• 28 persberichten en mediabijdragen

Politiek & Beleid

• Inbreng bij 27 overleggen in de Kamer
• 4 bedrijfsbezoeken
• 25 gesprekken met Kamerleden
• 5 gesprekken met Europarlementariërs
•  Inbreng bij 51 meetings van ministeries 

en ZBO’s 
Onbekend maakt onbemind. Dat bleek uit 
een enquête die HollandBIO uitzette in het 
panel van Maurice de Hond. De helft van 
de 1200 respondenten bleek geen idee te 
hebben wat biotechnologie is. Plofk ippen, 
geitenwollen sokken en gehypte onzin 
zijn slechts enkele onderwerpen waarmee 
onze sector werd geassocieerd. Een 
slechte zaak, want basiskennis over 
biotechnologie is voorwaarde voor een 
eff ectief beleid door overheid en politiek,  
juiste berichtgeving door de media en 
acceptatie van nieuwe producten door de 
consument. Werk aan de winkel om onze 
kennis te delen dus.

Daarom vertellen we met veel 
enthousiasme welke oplossingen 
biotechnologie biedt op het gebied van 
duurzaamheid en gezondheid en hoe onze 
sector bijdraagt aan economische groei. 
Niet alleen in persoonlijke gesprekken, 
maar ook in artikelen in alle grote 
dagbladen, op de radio en in diverse 
vakbladen. 

“Investeerders zien dat veel biotechbedrijven hun beloften 
hebben waargemaakt. Daardoor hebben ze meer vertrouwen 
gekregen.” In het NRC Handelsblad, 29 november

“Van alle medicijnen die nu in ontwikkeling zijn, is 50% 
gebaseerd op biotechnologie.” Op BNR nieuwsradio, 26 augustus 

“Wij willen bedrijven veel sneller door die ‘Death Valley’ 
heen trekken.” In het Financieel Dagblad, 13 februari 

779 tweets 
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HollandBIO
is de drijvende kracht 
achter het netwerk 

Niet te missen in 2015:

• HollandBIO Year Event, 29 januari
• Dutch Life Sciences SME Event, 4 juni
• European Biotech Week, 1218 oktober

Bijeenkomsten
• 3 Orphan Cafés
• HollandBIO Open Huis   
• 2 Algemene Ledenvergaderingen
• Welcome @ BIO
• Hello HollandBIO   
• Dutch Life Sciences SME Event  
• Infobijeenkomst prijsarrangementen
• Agri meets chemicals   
• Food Innovations: Past, Present & Future 
• Infosessie US fi nancing
• Webinar industrial biotech
• European Biotech Week 

Met in totaal meer dan 1000 deelnemers! 

Dutch Life Sciences SME Event

5 juni 2014

Food Innovations: Past, Present & Future

10 oktober 2014

Hello HollandBIO

29 januari 2014

HollandBIO Open Huis   
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HollandBIO behartigt 
de belangen van de  
biotech industrie

We vormen in toenemende mate strategische 
samenwerkingen om gedeelde doelen te 
realiseren. Onze betrokkenheid bij EuropaBio 
geeft ons de mogelijkheid om belangrijke 
thema’s in samenwerking met andere lid
staten ook op Europees niveau aan te pakken. 

Onze inspanningen werpen hun vruchten  
af: beleidsmakers, politici en uitvoerings
organisaties zien ons als constructieve 
gesprekspartner en weten HollandBIO  
goed te vinden. We zijn actief op veel topics. 
Hieronder een greep uit onze activiteiten  
in 2014.

Verbetering financierings
mogelijkheden MKB
Voor veel innovatieve MKB’ers in de 
Nederlandse biotech sector is het vinden 
van vervolgfinanciering de grootste 

uitdaging. Het Nederlandse innovatie
beleid heeft verschillende regelingen 
ingericht om hierin te voorzien, maar  
door hoge administratieve lasten en lage 
en onzekere opbrengsten sluiten deze  
niet optimaal aan bij de wensen van het 
biotechMKB. Deze boodschap is door  
ons goed over het voetlicht gebracht. 
Politici bespraken de problematiek tijdens 
verschillende politieke debatten. En met 
resultaat: minister Kamp van Economische 
Zaken belooft verbetering. Ook hebben  
we nauwe banden opgebouwd met de 
uitvoeringsorganisaties die binnen het 
topsectorenbeleid actief zijn. Samen  
met hen zorgen we voor een effectiever 
innovatiebeleid, met regelingen die lean  
en mean zijn en beter toegankelijk voor  
het MKB.

International Licensing Platform 
biedt sectoroplossing in octrooi
discussie 
Goede bescherming van intellectueel 
eigendom is van levensbelang voor alle 
bedrijven werkzaam in de biotechnologie, 
ook in de plantenveredeling. In de discussie 
over het octrooi en kwekersrecht is dit jaar 
een belangrijke stap gezet. Elf innovatieve 
groenteveredelingsbedrijven hebben het 
International Licensing Platform (ILP) 
opgericht. De deelnemers aan het platform 
maakten afspraken over licentieverlening 
op innovatieve eigenschappen in groente
rassen, zodat plantenveredelaars tegen 
redelijke prijzen en op een snelle en 
transparante wijze verder kunnen 
veredelen. 

Met deze doorbraak wordt de door 
HollandBIO bepleitte sectoroplossing  
voor een al jaren durende discussie over 
octrooien geboden. Het veelgehoorde 
bezwaar dat octrooien de weg voor 
kwekers blokkeren, is met de opzet van  
het ILP van de baan. We brachten deze 
mijlpaal onder de aandacht van media en 
politici. Daarmee sporen we beleidsmakers 
aan om uitholling van het patentrecht te 
voorkomen.

Vaccinbedrijven uiten zorgen  
over vaccinatiezorgmodel  
Dankzij vaccins komen diverse ernstige 
infectieziekten niet of nauwelijks meer 
voor. Toch is de toelating en toegang tot  
de markt van nieuwe vaccins niet optimaal 
geregeld. Na registratie blijft het vaak  
lang onzeker op welke manier een vaccin 
aangeboden wordt. Daardoor blijft verdere 
gezondheidswinst onbenut. Om de 
beoordelingsprocedure te versnellen en te 
verbeteren, wordt in opdracht van minister 
Schippers een BeoordelingsKamer Vaccins 
(BKV) opgericht. Een goed idee, maar de 
inwerkingtreding van de BKV laat voor
alsnog op zich wachten en er is nog veel 
onduidelijkheid over de uitvoerbaarheid. 
Hierdoor liggen waardevolle vaccins, 
bijvoorbeeld tegen gordelroos, water
pokken en rotavirus ongebruikt op de 
plank. Een onwenselijke situatie! 

Om hier verandering in te brengen, gaat  
de HollandBIO expertgroep vaccins veel
voudig in gesprek met VWS en andere 
betrokken instanties. Door keer op keer 
onze zorg te uiten en mee te denken over 
een werkbare oplossing, dragen we bij aan 
een sneller en beter beoordelingskader 
voor vaccins.

HollandBIO speelt een actieve en agendabepalende rol bij cruciale 

thema’s zoals innovatieklimaat, dierproeven, ruimte voor klinisch  

onder zoek, octrooiwetgeving en markttoegang voor nieuwe producten.  

De inbreng van leden via expertgroepen, consultaties, bijeenkomsten  

en persoonlijk contact is daarbij essentieel. 

“HollandBIO is voor VNO-NCW een belangrijke partner.  
Door de korte lijntjes kunnen we ons effectief inzetten  
voor een sterk innovatieklimaat.” Thomas Grosfeld, VNO-NCW
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Leden

3D-PharmXchange • AbbVie 
• ABN AMRO • Alexion  • AM-Pharma  • 

Amgen • Amphera • AstraZeneca • Axon 
Advocaten • Thermo Fisher Scientific • Balans 

Laboratorium • BaseClear • Bayer • BBB 
therapeutics • BIO • BioConnection • Biogen Idec 

International • BiOrion Technologies • 
BiotechNEWS & Life Sciences • Bird & Bird • 

BPRC • Celgene • Cell Signaling Technology Europe 
• Chiesi Pharmaceuticals • Chubb • Cristal 

Therapeutics • CROMSOURCE • Crossbeta BioSciences • 
Crucell • DCPrime • Deloitte • Derks & Derks • Drug 

Discovery Factory • DSM • DuPont • Enza Zaden • EP&C • 

Euro Blue Medical • Facio Therapies • FlexMers • Genalice • GenDx • 
Genzyme Nederland • GlaxoSmithKline • HALIX • Harbour Fields 

Executive Search & Development • Herakles Life Sciences Group • 
Immuno Valley • InnoSer • InteRNA Technologies • Intravacc • KeyGene • 

KienLegal • Kinesis Pharma • Lanthio Pharma • Leiden Bio Science Park • 
LioniX • Loyens & Loeff • Lysiac • Match2Win • ModiQuest • Monasteriou 

• Monsanto • MSD • Mymetics • NOM • NautaDutilh • Nederlandsch 
Octrooibureau • Nefarma • NovioGendix Research • ORCA Therapeutics • 

Panasonic • Pepscan Holding • Pfizer • PharmaCell • Pharming Group • PNO 
Consultants • ProFibrix • ProQR Therapeutics • Prosensa • 

PROXY Laboratories • PSR Group • Quirem Medical • 
Rabobank international Industry Knowledge Team • Roche • 
Sanofi Pasteur MSD • Sanquin Bloedvoorziening • Scalable Life 

Sciences • Sigma Aldrich Chemie • SOBI • Somantix • SPJ  • SynAffix • 
Syngenta Seeds • TNO Triskelion • TNO • Treeway • ttopstart • U-Protein 

Express • UniQure • V.O. Patents and trademarks • VitalneXt BV • VNCI • Wil 
Research Europe • Xendo • Xenikos • 

                                         Zwiers Regulatory 
Consultancy

“HollandBIO heeft meer dan 120 leden, van micro-MKB  
tot multinational, die aan zeer uiteenlopende  
toepassingen werken.” 

•  Pharming lanceert Ruconest in  
de VS

•  Christal Therapeutics krijgt 
kapitaalinjectie van €6 miljoen

•  Keygene viert 25jarig jubileum
•  Treeway en Amphera ontvangen 

Orphan Designations voor hun 
leadproducten 

•  DSM opent stateoftheart 
biobrandstof fabriek

•  Ontwikkeling van vaccin tegen Ebola 
bespoedigd door Crucell

•  UniQure en ProQR Therapeutics  
krijgen beursnotering aan Nasdaq

•  Prosensa krijgt overnamebod van  
$840 miljoen van BioMarin

•  SynAffix haalt serie A investeringsronde op
•  Strategische investering in DCPrime
•  Deloitte publiceert rapport: Sterke  

positie Nederland in grondstoffen 
biobased economy

•  AM-Pharma sluit €12,2 miljoen 
investeringsronde 

•  PSR wint tweede maal ROAR award
•  GSK en Novartis sluiten miljardendeal
•  Eerste MSpatiënten ontvangen  

Genzymes middel Lemtrada

HollandBIO leden in het nieuws: 

Regelmatig halen de baanbrekende ontwikkelingen van onze leden het 

nieuws. Een goede zaak, want zo laten we zien hoe de biotech industrie 

nationaal én inter nationaal bijdraagt aan economische groei, gezondheid 

en duurzaamheid. HollandBIO helpt haar leden om nieuwsberichten 

onder de aandacht te brengen. Dit doen we onder meer door plaatsing 

van berichten in onze Weekly, door actief de media op te zoeken of  

door stakeholders direct te informeren. Laat van je horen en  

maak gebruik van ons netwerk!
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... en haal het maximale uit het lidmaatschap door:

•  Input te leveren via expertgroepen, consultaties, bijeenkomsten, en persoonlijke 
gesprekken. Zo versterken we onze gezamenlijke stem.

•  Op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen via o.a. onze Weekly, 
thematische Highlights en direct contact met het HollandBIO team.

•  Te werken aan je persoonlijke ontwikkeling door deel te nemen aan de BioBusiness 
Masterclass.

•  Actuele informatie over financieringsmogelijkheden en mogelijke partners te  
vergaren via ons MKBloket.

•  Je professionele netwerk te vergroten door het bijwonen van onze activiteiten.
•  Geld te besparen door ledenkorting op nationale en internationale events en  

door het MembertoMember programma.

Het HollandBIO team staat voor je klaar!

Blijf op de hoogte via:

Website
www.HollandBIO.nl

Twitter
@HollandBIO

HollandBIO Weekly
nieuws@hollandbio.nl

Word ook lid  
van HollandBIO ...

https://twitter.com/hollandbio

