Persmededeling
Belgische biotechnologie sector hoopvol over nieuwe Europese
staatsteunregels voor innovatie en risico financiering
Bio.be vraagt een initiatief van de nieuwe coalitie

Brussel, 6 oktober 2014 - Uit de recente studie ‘Global report 2014’i van Ernst & Young blijkt dat
Europa minder kapitaal weet aan te trekken dan de VS. Europa hinkt achterop in de ‘capital food
chain’ of de toegang tot kapitaal voor biotech bedrijven. Zo stegen in 2013 bijvoorbeeld de
investeringen in R&D in de US met 20 %, terwijl deze met 4 % daalden in Europa.
De studie bevestigt de vraag van Bio.be, de Belgische biotechnologie associatie onder de koepel van
essenscia, om voor de Belgische biotech bedrijven een doelgerichte fiscaliteit inzake innovatie en
risicofinanciering uit te werken. Het Europese kader laat recent meer flexibiliteit toe voor risicovolle
en onderzoeksintensieve sectoren met veel KMO’s, zoals de biotechnologie. “We vragen de nieuwe
coalitie om hier een initiatief te nemen”, stelt Cathy Plasman, Secretaris Generaal van Bio.be. Het
initiatief moet toelaten dat andere sectoren een incentive krijgen om in onze innovatieve projecten
te investeren. “Ons eerder voorstel van een taks shelter voor de biotech KMO’s past hier perfect in,
maar we staan open voor andere oplossingen met dezelfde doelstelling.”
Daarnaast vraagt Bio.be dat de Belgische wetgeving dringend in lijn gebracht wordt met de Europese
regelgeving inzake staatsteun, zoals de steuntermijnen voor Young Innovative Companies (YIC). In
België is de termijn van 10 jaar nog altijd niet aangepast aan het Europese maximum van 6 jaar, niet
tegenstaande het aandringen van de Europese Commissie. Dit leidt enkel tot problemen voor onze
sector, met risico van terugbetaling.
De Europese Commissie en Ernst & Young – evenals Janssen Pharma, VIB, Cargill, GIMV en Minister
Koen Geens - lichten hun bevindingen vandaag toe tijdens het high level seminarie ‘Biotech : trends
& expectations’ http://www.essenscia.be/en/calendar/event/191, tevens het openingsevent van de
Europese Biotechweek in Brussel (biotechweek.org).
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http://www.ey.com/GL/en/Industries/Life-Sciences/EY-beyond-borders-unlocking-value-financial-performance (e.g. While
R&D spending was up 20% in the US, it actually dropped 4% in Europe, indicative of a much more constrained financing
environment and an industry that experienced lower overall revenue growth.)

