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Samenvatting  

Deze dissertatie bevat vier empirische studies op het gebied van onderzoeks- en 
ontwikkelingsallianties (R&D-allianties) en bijbehorende contracten in de biotechnische en 
farmaceutische industrie. In elk van de vier empirische studies hier beschreven, behandel ik 
een specifiek aspect van R&D-alliantiecontracten. Mijn algemene onderzoeksvraag luidt als 
volgt: welke factoren bepalen, of zijn geassocieerd met, de manier waarop R&D-
alliantiecontracten tussen bedrijven worden vormgegeven? Om deze onderzoeksvraag te 
beantwoorden tracht ik vier, meer specifieke, vragen te beantwoorden, namelijk: 

Hoe beïnvloedt de onderhandelingspositie van het bedrijf, dat initieel de bulk van de 
technologie aanlevert voor een verdere coöperatie, het aantal controlerechten met 
betrekking tot intellectueel eigendom (IP), zoals bepaald in het R&D-alliantiecontract, 
dat dit bedrijf uiteindelijk verkrijgt? 
 
Welke factoren beïnvloeden de mate waarin contractpartijen de nadruk leggen op 
coördinatie in een R&D-alliantiecontract?   
 
Welke factoren beïnvloeden de beslissing van partijen om bepaalde dispuut resolutie 
clausules op nemen in een R&D-alliantiecontract?  
 
Welke factoren beïnvloeden de beslissing van contractpartijen om elkaars 
rekruteringsbeleid via een R&D-alliantiecontract tijdens, en vaak na, een samenwerking 
te beperken? 

Om deze vier vragen te beantwoorden maak ik gebruik van een deelverzameling van 
bedrijven die tussen 1996 en 2005 een samenwerkingsverband op het gebied van R&D 
afsloten in de biotechnische en/of farmaceutische industrie en hiervoor een contract opstelde. 
Zoals reeds eerder genoemd, onderzoekt de eerste studie in essentie hoe de onder-
handelingspositie van een bedrijf van invloed is op het aantal controlerechten dat dit bedrijf 
verkrijgt, zoals bepaald in een R&D-alliantiecontract. Controlerechten geven een bedrijf 
bepaalde rechten met betrekking tot eigendom en/of het maken van beslissingen. De studie is 
gebaseerd op het idee dat bedrijven in een sterkere onderhandelingspositie gunstigere 
contractvoorwaarden kunnen uitonderhandelen. Vergeleken met voorgaande studies 
onderzoek ik (1) een meer specifieke set van controlerechten, id est, IP-controlerechten, en (2) 
een breder scala aan factoren die bijdragen aan een sterkere onderhandelingspositie voor een 
bedrijf, (3) welke ik bekijk vanuit het perspectief van het bedrijf dat initieel de bulk van de 
technologie aanlevert als basis voor een verdere samenwerking. De empirische resultaten in 
hoofdstuk 2 lijken te bevestigen dat bedrijven in een sterkere onderhandelingspositie 
gunstigere contractvoorwaarden kunnen bedingen. Ten eerste behouden meer innovatieve 
bedrijven meer IP-controlerechten. Innovatieve bedrijven zijn vaak cruciaal voor het succes 
van R&D-allianties en staan dus in een sterkere positie om meer IP-controlerechten te eisen. 
Ten tweede behouden de bedrijven die initieel de bulk van de technologie inbrengen, meer IP-
controlerechten als de technologie meer toepassingsgebieden kent. De implicatie is dat de 
onderhandelingspositie van bedrijven niet alleen bepaald wordt door hun grootte, maar ook 
door de innovatieve kracht en de technologie die ze inbrengen. 
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De tweede studie onderzoekt welke factoren bijdragen aan het bepalen van meer of minder 
contractuele mechanismen, id est, coördinatiecommissies, die de coördinatie tussen partijen 
gedurende hun samenwerking zou moeten bevorderen. Ik karakteriseer allianties daarbij op 
een meer coöperatieve manier vergeleken met voorgaande studies. Enkele wetenschappers 
suggereren dat een tekort aan coördinatie tussen partijen kan leiden tot het uiteindelijke falen 
van een alliantie. Omdat contracten nooit compleet zijn, is het van belang dat alliantiepartijen 
bepaalde contractuele mechanismen bepalen die het mogelijk maken om in een later stadium 
– als nieuwe informatie beschikbaar komt – bepaalde veranderingen te implementeren. 
Voorgaande impliceert dat hoofdstuk 3 afstand neemt van klassieke contracttheorieën waarin 
contracten worden beschreven als alomvattende documenten welke naadloos huidige en 
toekomstige omstandigheden beschrijven. Voorspellingen met betrekking tot het aantal 
coördinatie commissies welke partijen bepalen zijn gebaseerd op relevante literaturen op het 
gebied van coördinatie binnen bedrijven, geografische afstand en alliantie management 
leerprocessen. Hoofdstuk 3 presenteert drie bevindingen. Ten eerste, bepalen partijen meer 
coördinatie commissies in contracten wanneer de complexiteit van de alliantie groter is, id est, 
wanneer partijen behalve R&D nog andere activiteiten uitvoeren. Echter, additionele analyses 
suggereren dat dit mogelijk niet geldt voor alle additionele activiteiten. Ten tweede, 
extrapoleer ik bevindingen op het gebied van coördinatie binnen bedrijven naar coördinatie 
tussen bedrijven door empirisch te bevestigen dat partijen geneigd zijn meer coördinatie 
commissies vast te leggen in hun contract als ze voor de uitvoering van hun activiteiten meer 
afhankelijk van elkaar zijn. Ten derde wijzen de empirische resultaten uit dat partijen met 
meer alliantie-ervaring meer coördinatie commissies bepalen. Additionele analyses laten 
bovendien een interessante nevenbevinding zien: directe concurrenten die samenwerken in 
R&D en waar bovendien geen van beide partijen een minderheidsbelang in de andere partij 
heeft, bepalen minder coördinatie commissies. Dit zou erop kunnen duiden dat concurrenten 
bewust het aantal contactpunten minimaliseren om zo het risico op ongewenste kennisstromen 
te verlagen.  
 De derde studie onderzoekt welke factoren ten grondslag liggen aan de keuze van 
alliantiepartijen om specifieke dispuut resolutie clausules te implementeren in een R&D-
alliantieovereenkomst. Veel wetenschappers suggereren dat, en beschrijven hoe, contract 
partijen vaak zelf in staat zijn disputen op te lossen door middel van idiosyncratische dispuut 
resolutie mechanismen. Partijen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om disputen intern op te 
lossen via hiërarchie en/of via arbitrage. Beide methoden hebben voor- en nadelen. Een 
voordeel van interne dispuut resolutie via hiërarchie is dat partijen facetten kunnen laten 
meewegen in hun beslissing die normaal gesproken ontoelaatbaar als bewijs zouden zijn. 
Bovendien is interne dispuut resolutie vaak amicaal van karakter. Als partijen voor arbitrage 
kiezen, betekent dit dat toekomstige disputen beslist worden door particuliere rechters. Twee 
voordelen van arbitrage zijn dat (1) de partijen minder afhankelijk zijn van een specifiek 
rechtssysteem en (2) dat arbitrage zittingen en uitspraken in principe confidentieel zijn. 
Hoofdstuk 4 toetst in essentie twee ideeën. Ten eerste, de voordelen van interne dispuut 
resolutie via hiërarchie doen vermoeden dat partijen vaker voor dit soort dispuut resolutie 
zullen kiezen in een R&D-contract wanneer de technologische complexiteit van een alliantie 
hoog is, of wanneer er vooraf geen specifieke einddatum van de samenwerking is 
afgesproken. De empirische resultaten bevestigen deze vermoedens. Ten tweede, gezien de 
voordelen van arbitrage, lijkt het aannemelijk dat partijen kiezen voor arbitrage wanneer ze 
gesitueerd zijn in verschillende landen, id est, internationale allianties, wanneer beide 
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rechtssystemen minder op elkaar lijken en wanneer tenminste één van de deelnemende 
bedrijven in een alliantie recentelijk een spectaculaire groei heeft doorgemaakt. De 
empirische resultaten bevestigen de eerste en derde verwachting. Aangezien disputen tussen 
alliantiepartijen frequent voorkomen in complexe en onzekere omgevingen, kunnen 
bovengenoemde resultaten een belangrijke bijdrage leveren aan bestaande kennis met 
betrekking tot alternatieve dispuut resolutie mechanismen in de context van R&D-allianties in 
de biofarmaceutische industrie. 
 De vierde en laatste empirische studie onderzoekt welke factoren bijdragen aan de 
beslissing van contractpartijen om elkaars rekruteringsbeleid via een R&D-alliantiecontract 
tijdens, en vaak na, een samenwerking te beperken. Een alliantie wordt gekenschetst door 
zowel competitieve als coöperatieve elementen. Een voorbeeld van een competitief element is 
opportunistisch rekruteringsbeleid waarbij partijen elkaars medewerkers actief benaderen en 
aanzetten tot het verlaten van hun huidige werkgever. Dit risico is groot, omdat een alliantie 
de informatieasymmetrie tussen partijen verkleint en het derhalve eenvoudig maakt elkaars 
waardevolle medewerkers te identificeren. De studie neemt daarom aan dat bedrijven 
contractuele beperkingen ten aanzien van elkaars rekruteringsbeleid implementeren wanneer 
de risico’s en kosten met betrekking tot ongewenste mobiliteit van medewerkers substantieel 
zijn. Echter, de studie stelt ook dat partijen beperkt worden door de omgeving waarin zij 
opereren. De resultaten geven aan dat de waarschijnlijkheid waarmee alliantiepartijen 
contractuele restricties ten aanzien van hun rekruteringsbeleid implementeren een functie is 
van (1) de omgeving waarin partijen zich bevinden en (2) de wetenschappelijke oriëntatie van 
deelnemende bedrijven aan een R&D-alliantie. Bovendien geven de resultaten aan dat 
contractuele restricties met betrekking tot rekruteringsbeleid vaak verrassend breed 
geconstrueerd zijn, id est, ook medewerkers die niet direct betrokken zijn bij een R&D-
alliantie kunnen mogelijk (negatieve) effecten ondervinden van contractuele restricties met 
betrekking tot de mobiliteit van medewerkers tussen alliantiepartijen.  
 De vier empirische studies illustreren dat bedrijven die participeren in een R&D-
samenwerkingsverband verscheidene contractuele opties hebben om hun collaboratie vorm te 
geven. Een eenzijdige focus op contractuele complexiteit van R&D-allianties mist veel 
(contractuele) nuances die ik heb getracht in deze dissertatie (deels) te extraheren.  
  




