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REMEDIE OE PIJNSTILLER? DE WERKING 
VAN COMBINATIEBEWEGINGEN IN 
DE EARMACEUTISCHE INDUSTRIE 

H.W. DE JONG* 

De Nederlandse geneesmiddelenindustrie legt zich vooral toe op het verwerken van plantaardige 

grondstoffen, de bereiding van vitaminen en vitaminenhoudende producten en van hormoonpraepara-

ten uit slachtafvallen. Op verschillende van deze terreinen neemt onze pharmaceutische industrie een 

vooraanstaande plaats in de wereld in, afgezien nog van het feit, dat Nederland vrijwel het wereldmono

polie voor de productie van zwavelzure chinine bezit. In 1939 werd voor een waarde van 10 niillioen gul

den aan chinine uitgevoerd, in 1947 voor 15,5 millioen gulden. Ten slotte moeten wij melding maken 

van de bereiding in Nederland van penicilline volgens een eigen procédé. 

Aldus een beknopte omschrijving van de farmaceutische industrie in Nederland en haar 
activiteiten direct voor en na de Tweede Wereldoorlog.' Hoe belangrijk die monopoliepositie 
was blijkt uit het feit dat de kinine in 1939 maar liefst 69,4% van de totale uitvoer van genees-
en verbandmiddelen uitmaakte; zelfs in 1947 was dit nog 57,0%. Voor het overige geeft het 
citaat de vier zwaartepunten aan van waaruit de Nederlandse farmeuceutische industrie 
is ontstaan en die, zelfs na een halve eeuw van stormachtige ontwikkelingen, nog steeds 
herkenbaar zijn. 

De bedrijfsmatige geneesmiddelenbereiding op wetenschappelijke basis ontstond al in 
de tweede helft van de achttiende eeuw.' Niettemin beperkte de 'industrie' die rond de 
eeuwwisseling tot ontwikkeling kwam zich grotendeels tot de levering van grondstoffen en 
halffabrikaten aan apothekers en artsen, die daaruit vervolgens eindproducten samenstelden 
volgens eigen recept. In deze situatie kwam ingrijpend verandering door de zogenaamde 
farmacologische revolutie, die plaatsvond tussen 1935 (sulfanomide) en het einde van de 
Tweede Wereldoorlog (ontwikkeling van synthetische penicilline). Daarna veranderde de 
structuur van de farmaceutische industrie ingrijpend van karakter. De ondernemingen 
integreerden voorwaarts in de productie, hetgeen wil zeggen dat zij fabrikanten werden in 
de gehele productiecyclus van grondstoffen, halffabrikaten tot en met de eindproducten 
ten behoeve van de consument. Zij verdrongen daarmee apothekers en artsen als produ
cent, ontdekten de mogelijkheden om door gerichte research and development (R&D) in 
laboratoria en proeffabrieken innovaties (nieuwe producten op basis van veranderde sub
stanties) te genereren en deze te octrooieren, en zagen de kansen die lagen in het opkopen 
van licenties en octrooien, waardoor uitbreiding van het assortiment en fabricage van 

* Emeritus-hoogleraar Universiteit van Amsterdam, Straatweg 38,3621 BN Breukelen. 

1. 1. de Bosch Kemper, De tegenwoonli^e staat vatt Seiierlnini. Siuiienj^esteld ter gelegenheid van het ^o-jarig 
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concurrerende producten mogelijk werd. Een en ander had tot gevolg dat de groei van de 
industrie in de afgelopen decennia bijzonder krachtig is geweest. In dit artikel wordt de 
concernvorming van farmaceutische ondernemingen behandeld vanuit een economisch 
perspectief. De vraagstelling is daarbij tweeledig: eerst worden concentratieprocessen 
behandeld, zowel in typologische zin als historisch. Er zal worden ingegaan op de combina
tie- en concencentratieprocessen die de Nederlandse geneesmiddelenproducerende industrie 
gestalte hebben gegeven en op de betekenis van de beide aldus ontstane chemie-farmacie-
concerns, AKZO-Farma en Gist-Brocades. Vervolgens wordt geprobeerd een antwoord te for
muleren op de vraag welke bedrijven succesvol zijn gebleken en waaraan hun succes te dan
ken is geweest. Gesuggereerd wordt dat alleen die bedrijven succesvol waren die niet alleen 
concentreerden, maar bovendien aan R&D deden. 

Om enig inzicht te kunnen geven in de onderlinge overeenkomsten en verschillen van de 
Nederlandse farmaceutische ondernemingen is het instructief een aantal begrippen kort bij de 
lezer te introduceren. Onder marktconcentratie (MC in tabel i) wordt hier verstaan het aan
deel van de X grootste ondernemingen in een als relevant beschouwde (en afgegrensde) 
markt. Het marktbegrip is in de farmaceutische industrie, vooral in mededingingspolitieke 
zaken, sterk omstreden en gaf aanleiding tot grote controverses tussen industrie en overheden 
(resp. kartelautoriteiten). Ondernemingsconcentratie (OC) slaat op het onder gemeen
schappelijke besturing brengen van voorheen zelfstandige ondernemingen, meestal met het 
doel operationele voordelen te behalen, respectievelijk nadelen te vermijden. De toets is of 
er door deze ondernemingsconcentratie synergie ontstaat, dat wil zeggen of de voordelen 
de nadelen overtreffen of, anders gesteld, of de nieuw gevormde ondernemingscombinatie 
als geheel meer is dan de som van de delen. Voor een buitenstaander is ook dat, bij gebrek 
aan interne ondernemingsgegevens, meestal moeilijk vast te stellen. Het best haalbare is een 
benadering op grond van externe aanwijzingen. Vermogensconcentratie (VC) heeft betrekking 
op de vermogenspositie van de betrokken ondernemingen en de zeggenschapsverhoudingen 
in het gevormde concern. Deze gegevens worden bij concentratie, fusie, overname of joint 
venture-vorming bekendgemaakt en bepalen wie de zeggenschap heeft en de winsten geniet, 
respectievelijk wie de verliezen moet dragen. Kartels en onderling afgestemde gedragingen 
('collusies') zijn geen concentraties in de bovengenoemde zin, omdat er geen gecentraliseerde 
zeggenschap over de deelnemende ondernemingen ontstaat. Kartels en collusies zijn derhalve 
samenwerkingsvormen die soms marktconcentratie kunnen bewerkstelligen; tezamen 
genomen met de concentraties noemen wij ze combinaties van ondernemingen. In het onder
staande worden enkele van deze samenwerkingsvormen in de Nederlandse farmaceutische 
industrie besproken. 

Kostenstructuur en expansiedrift 

De kostbare research- en octrooieringsprocessen drongen de ondernemingen evenwel in de 
richting van specialisaties in zogenaamde therapeutische klassen of toepassingsgebieden.' 
Het begrip 'grote' onderneming was spoedig van toepassing op de ondernemingen die (a) 
activiteiten ontplooiden in grote therapeutische klassen, (b) er meer dan een, maar niet veel 
tegelijk verzorgden of (c) zich met hun productie en distributie internationaal manifesteer
den. De 'kleine' onderneming deed geen of weinig eigen research, en ontplooide zich 

3, Zie H.W. de long, 'Competition and economie power in the pharmaceutical industry' in: Idem cd., The struc
ture of European industry (Den Haag/Boston 1981) 216-217. 
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slechts nationaal of regionaal. De 'grote' onderneming was dat ook omdat de uitgaven voor 
R&D en octrooiering een minimum-optimale omvang hadden: beneden een bepaalde schaal 
werd innovatieve activiteit vrijwel zinloos. Hiermee ontstond een eerste vaste kostenpost, 
waarvan de vereiste investeringen slechts waren op te brengen zolang zij over hoge en 
expanderende productievolumes konden worden omgeslagen. Deze bevordering van het 
aanbod stuitte evenwel op de inelastische consumentenvraag. De geneesmiddelenverbruiker 
was niet degene die de keuze voor het middel maakte, en evenmin (in vele gevallen althans) 
degene die ervoor betaalde; dat gebeurde respectievelijk door de arts en het ziekenfonds of 
de verzekeraar. De vraag naar het geneesmiddel en de prijs die daarvoor diende te worden 
betaald waren geheel of gedeeltelijk losgekoppeld. Dit betekende dat wanneer echt of 
vermeend werkende middelen beschikbaar kwamen, deze ook werden ingezet. Arts en con
sument vroegen erom, en de industrie bevorderde het aanbod door intensieve bewerking 
van de arts: een tweede vaste kostenpost, want persoonlijke benadering en inzet waren 
daarbij onontbeerlijk. 

Aangezien de fabricagekosten (als aandeel van de opbrengsten) traditioneel laag zijn in 
de farmaceutische industrie** nemen deze beide, in het voorgaande genoemde, kostenpos
ten - samen met de algemene kosten, de belastingen en de winsten - 60 tot 75% van de 
bruto opbrengsten in beslag. Indien deze bij grote research-intensieve ondernemingen tus
sen 25 en 40% van de opbrengsten liggen, leveren kostenbesparingen op de fabricage-, mar
keting- of researchkosten slechts een fractie op van de winstvergroting die bereikbaar is 
door middel van omzetvergroting. Dat laatste kan vv'orden bereikt door een prijsverhoging, 
óf door een vergroting van het afzetvolume, óf van beide. De kostenstructuur van de grote 
farmaciebedrijven drijft hen dus in de richting van expansie en verklaart tevens de struc
tuur van de bedrijfstak (hoge concentratie van de afzet in de therapeutische markten en 
lage concentratie in de sector als geheel), alsmede het marktgedrag van de ondernemingen, 
dat gericht is op innovatieve groei, prijsbeheersing en vermijding van concurrentie op de 
prijs, sterke nadruk op de marketing van geoctrooieerde en merkartikelen en het in stand 
houden van afgescheiden deelmarkten, deels samenvallend met nationale grenzen. Als een 
octrooi afliep en prijsconcurrentie dreigde, werden soms nuttige, maar vaker waardeloze 
productdifferentiaties ontwikkeld. 

De wispelturige concentratiebeweging 

In de algemene economische geschiedenis van de laatste honderd jaar zijn vijf concentra-
tiegolven te onderscheiden.' Gedurende een concentratiegolf deden zich fusies tussen en 
overnames van ondernemingen op pregnante wijze voor, waarna de activiteit weer wegebde 
en uitbleef tot de omstandigheden aanleiding gaven tot een nieuwe golf Deze concentratie
bewegingen waren veel uitgesprokener dan de bewegingen in andere economische grootheden 
zoals de conjunctuur, de investeringen, de industriële productie of de werkgelegenheid. 
Binnen het bestek van luttele jaren kon de fusie-activiteit (gerekend in hetzij het aantal 
betrokken ondernemingen, hetzij het volume van de verhandelde activa of de in het geding 
zijnde marktaandelen) het vier- of vijfvoudige belopen van die van een daaraan voorgaande 

4. De volgende gegevens zijn gebaseerd op de kostenstructuur van de leidende Duitse, Engelse en .Amerikaanse 
ondernemingen. Zie De Jong, 'Competition and economie power', 212. 

5. Zie mijn Ih'na?nisehe markttheorie (Leiden 1989"*), hoofdstuk zeven. 
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periode. Het is een verschijnsel van de laatste 125 jaar, mogelijk gemaakt door de moderne 
vennootschapswetgeving die ontstaan is in de tweede helft van de vorige eeuw.* 

De vijf concentratiegolven zijn als volgt te dateren. De eerste golf viel tussen 1890 en 1910, 
met pieken in 1899-1901 in de Verenigde Staten en Engeland, en in Europa tussen 1906 en 
1910; de tweede golf ontstond na 1920 en duurde tot het begin van de grote crisis van de 
jaren dertig, met een top in 1927-1929; de derde golf kwam op in de late jaren vijftig, bestreek 
de jaren zestig (met een piek in 1967-1968) en eindigde in 1973-1974; de vierde golf besloeg 
de jaren tachtig, na 1983-1984 (iets eerder in de Verenigde Staten) en duurde tot 1990-1991. 
Na een scherpe terug\'al tussen 1990 en 1993 is de fusie- en overnamebeweging sinds 1994 
in de vijfde golf weer opgezweept: er werden in Europa in 1997 bijvoorbeeld voor ruim 400 
miljard dollar aan ondernemingsactiva verhandeld - viermaal zoveel als in 1994 - , terwijl 
in de Verenigde Staten de transacties in 1997 bijna 700 miljard dollar bedroegen! 

Ook de farmaceutische industrie liet zich niet onbetuigd: sinds 1993-1994 zijn monster
fusies tot stand gekomen (waaronder Novartis, Roche/Boehringer, Glaxo/Wellcome en 
Roche/Syntex) of pogingen daartoe mislukt (bijvoorbeeld Glaxo/Smith-Kline Beecham). 
In Nederland is in 1998 de overname van Gist-Brocades door DSM beklonken, waarmee het 
concentratieproces in de Nederlandse farmaceutische industrie tot een voorlopig einde is 
gekomen. De vier belangrijkste ondernemingen hebben opgehouden te bestaan als zelfstan
dige bedrijven, en zijn onderdeel geworden van grotere groepen of concerns. Dit proces, dat 
zo'n dertig jaar heeft geduurd, begon in 1967 met de fusie tussen de Koninklijke Neder
landse Gist- en Spiritusfabriek NV en de NV Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken v/h 
Brocades-Stheeman & Pharmacia tot Gist-Brocades NV. In de tussenhggende jaren zijn ook 
Philips Duphar en ACF in groter verband opgegaan, respectievelijk als deel van het Belgische 
Solvay-concern en binnen de Duitse groothandelsgroep Phoenix. In 1969 ontstond uit de 
fusie tussen Koninklijke Zout Organon (zelf in het jaar 1967 gevormd door het samengaan 
van Koninklijke Zout Ketjen NV en de NV Koninklijke Zwanenberg-Organon) en AKU de 
AKZO, Nederlands belangrijkste chemieconcern, met AKZO-Farma als grootste geneesmid
delenproducent in ons land (zie tabel 1). 

Een reflexieve visie op de combinaties 

Alvorens op de fusie- en overnameprocessen in te gaan die tot de huidige combinaties hebben 
geleid, maken we eerst een bestandsopname, geldig voor de tweede helft van de jaren negentig. 
Tabel 2 geeft de omzet, het personeelsbestand en bedrijfsresultaat voor de belangrijkste pro
ducenten van geneesmiddelen, die van Nederlandse oorsprong zijn. Ter vergelijking zijn 
tevens de gegevens van de belangrijkste handelsondernemingen opgenomen. Deze laatste 
zullen we overigens niet uitgebreid bespreken. 

Beschouwing van de tabel suggereert dat de rentabiliteit van de handelsondernemingen 
ACF, OPG en Interpharm lager is dan van de producerende ondernemingen AKZO, Gist-
Brocades en Duphar, maar dat is slechts het gevolg van het feit dat de eerste groep met een 
veel geringer vermogen werkt dan de tweede. Berekent men over de periode 1991 tot en met 
1995 de rendementen over het vermogen, dan blijkt er weinig verschil tussen de onderne
mingen te bestaan; zelfs ligt het rendement op eigen vermogen en het bedrijfsresultaat 
gedeeld door werkzaam vermogen bij ACF nog iets beter dan bij AKZO en Gist-Brocades 

6. 'De concentratiebeweging blijkt daarom gevoed te worden door een hoge concurrentiedruk die de noodzaak, 
en goede economische vooruitzichten die de mogelijkheid van de vorming van rendabele ondernemingen aantünen. 
De scherpe pieken in de fusie/overnamebeweging ... zijn evenwel uitingen van speculatieve activiteit': ibidem, 283. 
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(resp. 19,5 en 17,1% tegen 14,5 en 12,5%), maar dat is weer verklaarbaar door de bredere 
spreiding van activiteiten bij de twee grotere producerende concerns. We kunnen conclu
deren dat een rendement op het eigen vermogen van jaarlijks 15 tot 20% bij farmaceutische 
ondernemingen als goed moet worden gekwalificeerd. Ook de netto toegevoegde waarde 
per werknemer lag met minstens 110.000 gulden boven het gemiddelde van de honderd 
grootste Nederlandse ondernemingen, maar dat was in sommige andere bedrijfstakken zo 
mogelijk nog sterker het geval. 

De ondernemingen mogen rendabel zijn, ze zijn gespecialiseerd en, in internationaal 
perspectief, relatief klein. Er zijn twee wegen om de nadelen van kleinschaligheid te ont
gaan: ten eerste kan een concentratie met andere farmaceutische ondernemingen worden 
aangegaan, hetzij met producten in dezelfde therapeutische klassen, hetzij met die uit andere 
(verwante) klassen. Er ontstaan dan grote farmaceutische concerns, meestal met hoge renta
biliteit en expansiekracht, afhankelijk van de inspanningen op het gebied van research en 
ontwikkeling. Maar de laatste garanderen geen succes op belangrijke doorbraken, zodat 
goed verkopende merkgeneesmiddelen aan de markt kunnen worden gebracht. Deze stra
tegie, die vooral door Angelsaksische en Zwitserse concerns wordt gevolgd, is riskant. 
Daarnaast bestaat nog een tweede manier om de nadelen van kleinschaligheid te ondervan
gen, namelijk door de farmaceutische activiteiten te paren aan en onder te brengen in een 
breed gespreid chemieconcern. Weliswaar drukt dit de rentabiliteit van het hele concern ten 
opzichte van de gespecialiseerde bedrijven, maar tegelijkertijd wordt aldus de stabiliteit ver
zekerd. Soms, wanneer niet-farmaceutische activiteiten langdurig onrendabel zijn, remt de 
combinatie de groei: dat was het geval bij AKZO in de periode tussen 1974 en 1985. Deze 
strategie wordt gevolgd door de gemengde ondernemingen (zogenaamde Mischkonzerne), 
die representatief zijn voor de Continentaal-Europese industrie. Ook de Nederlandse 
ondernemingen zijn deze weg opgegaan, zoals direct duidelijk wordt voor wie zich verdiept 
in de concentratiegeschiedenis van de grote Nederlandse farmaceutische producenten." 

Gemengde concerns en hun resultaten 

In 1923 werd Organon gesticht, als fabrikant van het in 1921 ontdekte insuline. Al spoedig 
werd het productieprogramma uitgebreid met onder meer hormonen-, lever- en vitaminen-
preparaten. Tot aan de fusie met Koninklijke Zout Ketjen ruim veertig jaar later (1967) 
expandeerde het concern door eigen research, internationale vestigingen, overnames 
(onder andere van Organon Laboratories in Londen en van Noury & Van der Lande) en 
samenwerkingsvormen met andere bedrijven, onder meer met de Koninklijke Nederlandse 
Gist- en Spiritusfabriek NV terzake van de export van penicilline. De vroege internationali
satie blijkt uit het gegeven dat reeds in 1959 81% van de productie van Organon werd geëx
porteerd, waarvan ruim eenderde naar EEG-landen. Deze deels externe, maar vooral interne 
groei liep van 100.000 gulden in 1928, vijfjaar na de stichting, op naar 12,6 miljoen gulden 

7. Bij het volgende is, naast de jaarverslagen van de ondernemingen, gebruik gemaakt van de volgende literatuur: 
M. Tausk, Organon. De geschiedenis van een bijzondere Nederlandse onderneming (Nijmegen 1978); I.F. Haccöu, 
Ontstaan en ontwikkeling van Koninklijke Zout-Organon. Een geval van concentratie (Stichting voor economisch 
onderzoek dcr Universiteit van Amsterdam 1970); l.G.M. Verbruggen, Cist-Hrocades. Economische theorieën concur
rentiepositie. Ongepubliceerde doctoraalscriptie externe organi.satie (Universiteit van Amsterdam 1985); R.J. 
Noordhoek Hegt, De vorniiitg van het AKZO-concern. Ongepubliceerde doctoraalscriptie externe organisatie 
(Universiteit van Am.sterdam 1988). 
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Tabel 1: Combinatiebewegingen in de Nederlandse geneesmiddelenindustrie 

Fusiegolf Jaar Onderneming(en) Soort concentratie / samenwerking* 

VC OC MC Kartel/collusie en opmerkingen 

1892-1913 Kartel van Ned. en Duitse 

kinine ondernemingen 

1913-1961 Kininebureau, Amsterdam 

1960-1967 Nedchem, Boehringer en zes 

andere ondernemingen 

met Kon. Pharni. Handelsver. 

(grootste ondern. tot 2e W.O.) X 

1936-1948 Organon met Duitse en 

Zwitserse ondernemingen 

1896 

1899 

1907 

1923 

19̂ 7 

Interpharma 
OPG 
Kon. Pharm. Fabriek v/h 
Brocades & Stheeman 

Organon NV 
Brocades-Stheeman fuseert 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

In- en verkoopkartel 

Kinineconventie 

X Quota- en exportkartel 

Stichting groothandel 

Coöperatieve groothandel 

Stichting KV na fusies en uitbreidingen 

Stichting productonderneming 

Brocades neemt diverse ondernemingen in 

de jaren twintig en dertig over. 

Hormoonkartcl; werd in 1948 in de 

V.S. verboden 

1964 

1967 

1967 

1969 

1970 

1978 

Internatio-Mueller neemt 

Interpharma over X 

Gist- en Spiritus Fabr. fuseert 

met Broc.-Stheeman X X 

Organon met Kon. Zout Ketjen X 

AKU fuseert met KZO X 

BrocacefuitGBen ACF X X 

Duphar Solvay X 

4e 1987/8 Roter ACF 

1989 Brocacef ACF 

X 
X 

Internatio-Mueller betreedt de 

farmaceutische groothandel 

Ontstaan Gist-Brocades, complementaire 

fusie 

Farma en chemie samen in KZO 

Vezels met cheniie-farma in AKZO 

Groothandelsfusie 

Overname door Solvay 

Fabricage en handel, overname door .ACF 

Overname aandeel GB in Brocacef 

door .ACF 

5e 1995 ACF Phoenix X 

1995 AKZO neemt Nobel over X 

1998 Gist-Brocades DSM X 

Overname door Phoenix 

Geringe farma-integratie 

Grote concentratie van chemie en farmacie 

8. VC=vermogensconcentratie, OC=ondernemingsconcentratie en MC=marktconcentratie. 
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Tabel 2: De belangrijkste Nederlandse geneesmiddelenondernemingen in 1995 

Onderneming 
of deel daarvan 

Producerende ondernemingen 
AKZO-Farma 
Gfst-Brocades-' 
Solvay Duphar" 

Handelsondernemingen 
.ACF-t' 
OPG-productie^' 

- handel 
Interpharm"'* 

Omzet 
(min. gulden) 

.V74 

725 

708 

1289 

873 

2109 

946 

Personeel 

14.300 

2292 

1765 

1057 

1789 

1066 

540 

Bedrijfsresultaat 
(min. gulden)" 

750 

+ 90-100 

138 

46 
l U 

30-35 

Bedr.res/omzet 

(%) 

19,9 

12-15 

19,5 

3,6 
4.2 

3-4 

Bron: Financieel Dagblad, De omzetcijfers van 1995,40-42; Jaarverslagen. 

Opmerkingen: 
1) Het bedrijfsresultaat wordt berekend als omzet minus externe kosten, personeelskosten en afschrijvingen. 
2) Omvat de omzet van de Industrieel Pharmaceutische Product Divisie. Het bedrijfsresultaat is een .schatting. In 1998 

overgenomen door DSM. 
3) Weliswaar eigendom van het Belgische Solvay, maar Duphar heeft een eigen bestaan en verschaft afzonderlijke cij

fers. 
4) Gegevens voor de Holding. Omvat productie en handel, waarbij de omzet van Brocacef groothandel de belangrijk

ste is. 
5) Productie en handel tezamen hebben een hogere omzet dan OPG opgeeft wegens interne leveringen. 
6) Dochteronderneming van Internatio-Mueller. Bedrijfsresultaat geschat. .Aandeel geneesmiddelen circa tweederde 

van de totale omzet en personeel. 

in 1948 en 320 miljoen in 1966.* Vlak voor de fusie met Koninklijke Zout Ketjen was de 
farmadivisie bij Zwanenberg-Organon goed voor een kwart tot eenderde van de omzet. 
Daarna daalde dat aandeel snel en na de vorming van AKZO was het farmaceutische aan
deel geslonken tot 6 a 7% (1970-1973). In de jaren tachtig en negentig steeg het geleidelijk tot 17 
a 18% (1995-1997). Dat geeft voor een belangrijk deel de snelle groei van de farmaceutische 
markt weer, zodat in 1997 door AKZO een omzet van 4,3 miljard gulden kon vs'orden gereali
seerd (zie tabel 2: 3,8 miljard in 1995). 

Brocades-Stheeman is in de negentiende eeuw gegroeid uit apothekerscombinaties en in 
1907 omgezet in een NV, de Koninklijke Pharmaceutische Fabriek v/h Brocades & Sthee
man. Deze onderneming fuseerde in de tweede fusiegolf, in 1927, met de NV Koninklijke 
Pharmaceutische Handelsvereniging. Daarna zorgden in de jaren dertig overnames voor de 
uitbreiding van de productiecapaciteit, het groothandelsnet en het productieassortiment, 
zodat het in de jaren voor en vlak na de Tweede Wereldoorlog, niet alleen het oudste maar 
ook het grootste farmaceutische bedrijf in Nederland was. Met de ACF werd sinds 1946 
samengewerkt in de NV Bipharma, eigen vestigingen en laboratoria waren er in 12 Neder
landse steden. De oriëntatie was minder internationaal dan bij Organon, en de nadruk lag -
overeenkomstig de historische oorsprong - op de handel. In 1970 werden de groothandels-

9. Volgens de gegevens van Tausk zou Organons omzet in 1966 237 miljoen gulden hebben bedragen (Organon, 
294-295), terwijl Haccóu de farmacie-omzet van Zwanenberg-Organon voor dat jaar op 320 miljoen schat 
(Ontstaan en ontwikkeling, 40). Het verschil is waarschijnlijk toe te schrijven aan overnames in de farmacie buiten 
bet eigenlijke terrein van Organon, zoals Nourypharma en de Verenigde Pharmaceutische Fabrieken in de jaren 
zestig. De overnames vormen dan ongeveer 26% van de omzet in 1966. 
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Research bij Organon: micro-injectie van RNA 
(nucleïnezuren) in eicellen van klauwpadden 
(Fotocollectie Centraal Archiefdien.st N.V. 
Organon te Oss) 

activiteiten van Gist-Brocades en de Amsterdamse Chinine Fabriek (ACF) samengevoegd 
tot Brocacef, als gemeenschappelijke joint venture. In 1989 kreeg ACF de volledige eigendom 
van dit bedrijf, en in 1995 ging op haar beurt ACF over in meerderheidsbezit van Phoenix 
AG uit Duitsland. Volgens schattingen in de pers {Financieel Dagblad en NRC/Handelsblad) 
was OPG in het begin van de jaren negentig groter dan de beide andere groothandels 
Brocacef en Interpharm. Volgens tabel 2 was dat in 1995 nog sterker het geval, maar de ver
schillen in het marktaandeel op de thuismarkt zijn minder geprononceerd dan de omzet-
verschillen, onder andere door de eventuele aanwezigheid van eigen productie. 

De omzetgroei van het farmaceutische bedrijf van Gist-Brocades is belangrijk minder 
gestegen dan bij AKZO: tussen 1970 en 1997 groeide de omzet resp. 1,5 maal en 10 maal, in 
nominale guldens. Deels is de overdracht van de farmadivisie Brocades-Pharma aan het 
Japanse bedrijf Yamanouchi in 1990 daarvoor verantwoordelijk. Maar ook besteedde Gist-
Brocades vele jaren een lager percentage van de omzet aan R&D, namelijk 4 a 5%, tegen 
AKZO meer dan 12%. Ook de spreiding van AKZO, voor wat betreft research, ingrediënten, 
productie en verpakkingen was breder en meer internationaal.'" Tenslotte heeft Gist-Brocades 
het onderzoek sinds de jaren zeventig in toenemende mate gericht op de biotechnologie, 
waaraan driemaal zoveel werd besteed als aan de ontwikkeling van nieuwe farmaceutische 
stoffen. De bulkpenicilline schenkt meer dan voorheen aandacht aan de ontwikkeling van 

10, In een document van de Europese Commissie uit 1982, opgesteld door M.L. Burstall (Londen) worden AKZO 
en Gist-Brocades genoemd als twee van de 33 innovatieve ondernemingen in Europa (van oorsprong uit de EU). 
Volgens de gegevens van Burstall was AKZO in 1982 3,5 maal zo groot als Gist-Brocades; in 1995 was de verhouding 
uitgelopen tot 5,2 :1 . Zie M.L. Burstall, The Community's Pharmaceutical Industry, 50-57 en 65 (tabel 5.2 en 5.3). 
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nieuwe productvormen, en ook de technische enzymen krijgen meer nadruk. De doelstelling 
van de fusie van 1967 tussen Brocades en Gist, namelijk research, ontwikkeling en verkoop 
van farmaceutische specialité's en preparaten werd niet gehaald en in de jaren tachtig los
gelaten." Bekijkt men de ontwikkeling sinds 1979, dan blijkt het concern te stagneren: terwijl 
in 1979 1,2 miljard door het gehele bedrijf Gist-Brocades werd omgezet, was dat in 1996 2 
miljard. Wanneer we rekening houden met de geldontwaarding was er dus slechts sprake 
van een geringe reële groei. Bovendien stagneerde de personeelsformatie op 6450 personen. 
De netto toegevoegde waarde - dé graadmeter voor het waardescheppend vermogen van 
een onderneming - steeg van 589 miljoen gulden in 1984 tot 711 miljoen in 1991 om daarna 
weer te dalen tot 675 miljoen in 1996. Alles bij elkaar biedt dit geen florissant beeld. 

De derde producerende onderneming in Nederland, Duphar, was als dochteronder
neming van het Philips-concern tot het begin van de jaren zeventig succesvol, maar liep 
vervolgens vast in de overcapaciteit die in de insecticiden- en pesticidenmarkt ontstond 
(deze divisie was de vierde, naast drie zogenaamde 'human health'-takken), als gevolg van 
de recessie van 1973-1975. Vanuit Eindhoven werd het - overigens geringe - verlies niet aan
gepakt, maar werd getracht het bedrijf te verkopen. Na een aantal vergeefse pogingen ging 
Duphar in 1978 in handen over van Solvay, het Belgische chemieconcern. In de daarop vol
gende jaren, tot 1990, trad na sanering weer groei op. De omzet steeg van circa 400 miljoen 
gulden in 1979-1980 tot 924 miljoen in 1990, terwijl het personeelsbestand steeg van 2500 
naar 3400. In de jaren negentig volgde gedurende de recessie van de jaren 1992-1993 echter 
opnieuw een terugslag, die nadien niet werd overwonnen: in 1996 bracht het gehalveerde 
personeelsbestand niet meer dan 704 miljoen gulden aan omzet voort. 

ACF, tenslotte, zag de omzet sinds de jaren zeventig wel stijgen, maar de personeels
bezetting werd flink gereduceerd en naar toegevoegde waarde kwam het bedrijf sinds 1987 in 
steeds woeliger vaarwater terecht. In 1995 was sprake van een daling van 18% ten opzichte 
van 1987, zodat de feitelijke overname door de Duitse farmaceutische groothandel Phoenix 
AG in dat jaar niet verbaast. 

Vat men het verloop van deze concentratieprocessen generaliserend samen, dan blijken 
ze voor drie van de vier producerende ondernemingen tot verlies van zelfstandigheid te heb
ben geleid, geen herstel van de vroegere relatieve marktpositie te hebben gebracht, en tot 
een magere groei (indien al) te hebben gevoerd over de verstreken decennia. Alleen AKZO-
Farma heeft met 4 miljard gulden een redelijke omzet, en heeft op enkele terreinen, de orale 
anticonceptiepil (Marvelon), fertiliteitbevordering, diagnostische systemen en spierver
slappers een sterke marktpositie. De anticonceptiepil, het hoofdproduct, is een duurzaam 
product zonder octrooizorgen, heeft hoge toetredingsbarrières en nog groeimogelijkheden. 
Kortom: de vergelijking leert dat niet concentratie maar innovatie van doorslaggevend belang 
is. Noch horizontale concentraties, noch verticale integraties (met de handel), noch diagonale 
combinaties (a la Gist-Brocades in 1967) leveren veel profijt op indien de gecombineerde 
middelen niet op de kaart van vernieuwende doorbraken worden gezet en daarin succes 
wordt geboekt. Ook een tijdelijk goede rentabiliteit is onvoldoende, want de veranderende 
omgeving stelt nieuwe eisen. Zo zijn de penicillineprijzen de laatste jaren onder druk 
komen te staan door opkomende productie in Azië, en wordt het prijsbeheersingsbeleid in 
West-Europa steeds stringenter. 

11. Verbruggen, Gist-Brocades, 3 en 13-14. 
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Kartels en collusie 

De Nederlandse farmaceutische industrie (inclusief handel) heeft van kartelvorming en collu-
soir gedrag gebruik gemaakt om haar belangen te bevorderen. Wij schenken hier aandacht 
aan het kininekartel, dat tussen 1892 en 1970 bestaan heeft; het hormoonkartel dat duurde 
van 1937 tot 1941 en de collusie (heimelijke verstandhouding) van juli tot november 1991 in 
de markt van anticonceptiepillen. Kartels zijn overeengekomen gedragingen van onder
nemingen die ten doel hebben de concurrentie in een bepaalde markt te beheersen. Dat kan 
verstrekkende vormen aannemen: het 'kininekartel', waarvan Nedchem (de NV Neder
landse combinatie voor Chemische industrie, de voorloper van ACF) en Boehringer in 
Mannheim de spil waren, trachtte de concurrentie bij inkoop van kinabast (in Indonesië en 
later Kongo), evenals bij verkoop van kinine en kinidine te voorkomen en zo de inkoop
prijzen te drukken en de verkoopprijzen op te voeren. Naast winstvergroting was stabilisatie 
van de prijscyclus van kinine (gebaseerd op de zesjarige aanloop tot productie van de kina
boom) een belangrijk doel. In 1913 werd het Kininebureau in Amsterdam het syndicaats
kantoor ter uitvoering van de gesloten kinine-conventie. Tot ver na de Tweede Wereldoorlog 
slaagde het kartel in de nagestreefde opzet: totale beheersing van productie, afzet, prijzen en 
deelnemers op wereldschaal.'^ Het 'hormoonkartel', waaraan Organon, Schering, Ciba, 
Boehringer, Roussel en Hoffman-la Roche deelnamen, had als voornaamste opzet markt-
verdeling bij de invoering van testosteron. Om dit hormoon synthetisch te kunnen bereiden 
was de medewerking van Schering en Ciba nodig, welke ondernemingen een octrooi-be
langengemeenschap hadden gevormd. Organon slaagde er in 1936-1937 in een tegenblok 
met Boehringer en Roussel te vormen en daarna met het Duits-Zwitserse koppel tot over
eenstemming te komen en licenties te ruilen. Organon wist toen - ondanks beperkende 
contractformuleringen - de outsider Hoffmann-la Roche te bewegen deel te nemen in een 
Noord-Amerikaanse joint venture, Roche-Organon Inc., waardoor de kartelpartners Schering 
en Ciba het niet langer alleen voor het zeggen hadden op die grote, begeerde markt. Helaas 
voor de deelnemers werd het hormoonkartel door een 'consent decree', als uitkomst van 
een Amerikaanse antitrust-actie, in 1941 verboden en de daarop volgende prijsdalingen van 
testosteron en andere steroïden ondermijnden de joint venture Roche-Organon Inc., die 
dan ook per 1 januari 1948 werd ontbonden.''' 

Kartelactiviteiten kunnen op twee verschillende manieren worden georganiseerd, namelijk 
door prijsafspraken tussen de deelnemers of door pooling van hun optreden. De Neder
landse ondernemingen begrepen al spoedig dat de laatste methode meer greep op de markt 
verschaft. Toen de Amerikanen hun tijdens de Koreaanse oorlog aangelegde kinine- en kin-
idinevoorraden wilden verminderen, bood Nedchem vanaf 1956 in opdracht van het kartel 
(maar natuurlijk niet namens het kartel, vandaar de bilaterale contracten tussen Nedchem 
en de anderen) op de stockpile (400 ton). Het bedrijf wist deze voor 84% tegen de lage prijs 
van gemiddeld 21 dollarcent per ons in handen te krijgen. Begin 1962 stegen de kinine- en 
kinidineprijzen, tot 1,52 dollar per ons in 1966. Nedchem verdeelde met Boehringer de buit, 
want de andere partners kregen geen leveringen! (Onder voorwendsels werden de bilaterale 
contracten opgezegd.) Geactiveerd door klachten van burgers spoorde dr Blair, de econoom 

12. De volledige notulen van het kininekartel vanaf 1959 zijn afgedrukt in LM. Blair, Prices of quinine and quinid-
ine. Hearings before the Subcommittee on Antitrust and Monopoly. U.S. Sonate, ninetieth Congress first session. Part 
2 (Washington 1967). Een verkorte Duitse tekst (35 biz.) in H.H. Barnikel ed., Theorie uiid Praxis dcr Kartelle 
(Darmstadt 1972) 462 e.v. 

13. Tausk, Organon, 132-145. 
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van de Amerikaanse Senaats Antitrust Commissie, het kartel op. De deelnemers eraan werden 
in 1969 door de EG-Commissie veroordeeld en beboet. Een geschiedenis van de bedrogen 
bedriegers,'-* want ook de misdeelde karteldeelnemers moesten boete betalen; in Duitsland 
zelfs dubbel, namelijk ook aan het Bundeskartellamt. Nedchem daarentegen mocht in 
Nederland de boete aftrekken voor de belastingen, want, zo zei de bewindsman desgevraagd 
in de Tweede Kamer, ondernemingswinst wordt ook belast...! 

Een collusie is een veel lossere vorm van samenwerking. In veel gevallen zal er niet eens 
van samenwerking gesproken kunnen worden, en is eerder sprake van een onderlinge 
afstemming van het marktgedrag. Daarbij is het van belang vast te stellen of de markt 
groeit, zoals in het bijzonder voorkomt na de invoering van een nieuw geneesmiddel dat 
een effectievere werking heeft dan een bestaand, of dat er stagnatie optreedt omdat het 
middel nog slechts voor het gangbare gebruik dient. In het eerste geval is collusie - in de 
gedefinieerde zin van afstemming van het marktgedrag - overbodig, omdat de afzet als 
gevolg van de betere werking van het middel autonoom groeit. In het tweede geval, bij stag
natie van de markt, kan een aanbieder slechts groeien ten koste van andere mededingers op 
de markt. Als regel zal prijsconcurrentie de afzet bevorderen, omdat de consumenten meer 
van het goed kopen of omdat meer consumenten het goed kopen. Bij geneesmiddelen is het 
effect van prijsconcurrentie meestal gering of zelfs geheel afwezig: de patiënt slikt niet méér 
middelen omdat ze goedkoper worden. Het gevolg is dat in een stagnerende markt prijs
concurrentie direct en (bijna) volledig in de toegevoegde waarde snijdt, omdat de fabricage
kosten - zoals we eerder zagen - slechts een relatief gering percentage van de totale kosten 
uitmaken en daarop dus niet veel valt te besparen. Uit de toegevoegde waarde moeten 
R&D-kosten, algemene en marketingkosten en winst respectievelijk kapitaalbeloning worden 
vergoed, zodat prijsconcurrentie in een stagnerende markt voor de bedrijfsvoering nadelige 
gevolgen heeft. 

Dezelfde constellatie - geen of geringe verandering van de afgezette hoeveelheid ten 
gevolge van prijsverandering - kan echter door de aanbieders ook worden benut om een 
prijsverfto^'ingdoor te voeren. Een onontbeerlijk geneesmiddel zal immers toch gebruikt 
worden, ook al gaat de prijs, soms op forse wijze, omhoog. Voorwaarde is evenwel dat er 
tussen de aanbieders geen rivaliteit uitbreekt, want een prijsverhoging die niet gevolgd 
wordt door de concurrent(en) zal leiden tot een stevig afzet\'erlies, omdat de afnemers dat 
middel zullen kopen dat het voordeligste is. Nu vormt concurrentie door middel van kosten
verlaging - vanwege de lage fabricagekosten - geen grote bedreiging. Van meer betekenis is het 
aantal aanbieders: hoe geringer hun aantal, hoe beter een collusie zal slagen. Concentratie 
speelt collusie dus in de kaart. De prijsvorming in de anticonceptivamarkt tussen 1988 en eind 
1991 levert hiervan een sprekende illustratie op." Deze markt was geconcentreerd bij drie 
aanbieders, te weten Organon (32%), Schering (42%) en Wyeth (18%). Bij de invoering van 
het Geneesmiddelen Vergoedings Systeem (GVS) waren er plotseling prijsverhogingen voor 
de anticonceptiepillen, die tot 65% in prijs stegen. Evenals de nieuwe gingen ook de oudere 
pillen in prijs omhoog: volgens de ondernemingen zouden oude pillen meer gezondheids
risico geven, zodat uitwijken van nieuwe dure naar goedkopere oude pillen beter kon worden 
vermeden. Een merkwaardige redenering, die geheel paste in een collusiebeleid dat al enige 
jaren gericht was op het aligneren (op een lijn brengen) van de weinige aanbieders en van 

14. Aldus de titel van het hoofdstuk over dit kartel in 1. Nawrocki, Komplott der ehrbaren Konzerne. Marktinani-
pulation, Wettbewcrlmvrzerrung, Prcisdiktate (Hamburg 1973) 289-314. Dit boek van de toenmalige redacteur van 
Die Zeit is een van de best gedocmnenteerde en geschreven publicaties over internationale kartels. 

15. Ministerie van Economische Zaken, Prijsvorming hormonale orale anti-conceptiva (Den Haag 1991) o.a. 9 (tabel). 
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hun verschillende producten."" Na een dreiging van de staatssecretaris van Economische 
Zaken in te zullen grijpen met een prijsbeschikking en na het op gang komen van parallel
invoer werden de verhogingen boven de gestelde GVS-limieten weer ongedaan gemaakt. 
Een half jaar later bleek uit een berekening van de Vereniging van Nederlandse Ziekte
kostenverzekeraars dat deze collusies de afnemers 70 miljoen gulden extra hebben gekost. 

Besluit 

Uit de ontwikkeling van de Nederlandse farmaceutische industrie blijkt dat innovaties op 
basis van eigen research (eventueel aangevuld met bijpassende licenties) van doorslag
gevende betekenis zijn: het succes van AKZO-Farma is juist hieraan te danken. De overige 
ondernemingen zochten hun heil in concentraties en verloren zo hun zelfstandigheid. De 
spectaculaire naoorlogse ontwikkeling van de internationale farmaceutische industrie 
hebben zij niet kunnen bijbenen. Concentratie bleek, anders dan de ondernemingsleiders 
meenden, eerder een verzachtende pil dan een geneesmiddel tegen de kwaal van de relatieve 
achteruitgang. Tenslotte bleek dat concentratie de vorming van kartels en coUusies weliswaar 
bevordert, maar dat hun succes slechts van korte duur is bij een alerte mededingingspolitiek, 
die als heilzaam tegengif werkt: de besproken gevallen werden alle beëindigd door het 
optreden van de antitrust-autoriteiten. In de jaren zestig en zeventig was er een tendens in 
de richting van dominante posities voor individuele concerns en van kleine groepen grote 
ondernemingen, zowel in Nederland als elders. Deze gang van zaken riep echter toenemende 
weerstanden op en verschillende maatschappelijke zowel als marktkrachten bewerkstelligden 
in de jaren negentig een ommekeer: naar het zich laat aanzien loopt het traditionele ont
wikkelingspatroon van de farmaceutische industrie daarmee ten einde. 

SUMMARY 

Remedy or painkiller? Concentration trends in Dutch pharmaceutical industry 
In the history of medicine and pharmacy, the managerial aspects of the pharmaceutical 
industry have been wrongly neglected. This article deals with processes of combination and 
concentration in the Dutch pharmaceutical industry in the late nineteenth and twentieth 
century. It suggests a typology for the analysis of these processes and goes on to describe the 
actual developments in The Netherlands. Then, it looks into the question which companies 
have been successful and what factors have been responsible for their success. It is found 
that in order to be successful, companies could not confine themselves to concentration. To 
stay in business, they had to be active in the field of research and development as well, and 
to bring forth innovative products. 

16. Van do totale omzet aan anti-conceptiva in 1990 (86,5 miljoen gulden) werd 91% door de ondernemingen 
afgezet aan apothekers tegen een uniforme prijs, en dat betrof in het bijzonder de twee grote clusters in het GVS: 
een-fase anti-conceptiva (minder dan 50 microgram oestrogeen) en drie-fasen anti-conceptiva. Overigens ont
kenden de ondernemingen iedere vorm van overleg, zodat geen sprake was van kartelgedrag. 

57 


