
Wat is farma eigenlijk?

Aan welke medicijnen wordt het 
meeste uitgegeven?

Wat zijn de problemen? 

Bedrijven in de farmaceutische sector (farma) houden zich 

bezig met het ontwikkelen, produceren en distribueren van 

geneesmiddelen, medische behandelingen en apparatuur.

In 2023 wordt wereldwijd € 1.300 miljard uitgegeven aan medicijnen.1 Door maat-

regelen om de kosten van de gezond heidszorg te drukken, groeit de markt in 

Europa minder snel dan in de rest van de wereld. Wereldwijd wordt het meeste 

uitgegeven aan medicatie bij diabetes, bloeddrukverlagers, ontstekingsremmers 

en kankermedicijnen. 

Toegang en betaalbaarheid
 

Agressieve marketing  
en corruptie 

Controle op kwaliteit,  
veiligheid en milieu

Gegevensbescherming  
van patiënten  

Hoe past farma  
in ons beleid? 
Farmabedrijven kunnen bijdragen aan 

‘Gezondheid en welzijn’, één van de 17 duur-

zame VN- ontwikkelingsdoelen. In 2025 wil  

ABP 20% van het pensioenvermogen beleggen 

in deze Sustainable Development Investments 

(SDIs). Of een farmabedrijf een SDI is, hangt 

onder andere af van het deel van de omzet 

dat bijdraagt aan de duurzame doelen. Eind 

2019 had ABP € 15,1 miljard belegd in het 

duurzame VN-doel ‘Gezondheid en welzijn’. 

Een voorbeeld daarvan is Eli Lilly, dat innoveert 

op het gebied van oncologie en diabetes. 

Betaalbare en toe-
gankelijke medicijnen
ABP vindt het belangrijk dat wie medi cijnen 

nodig heeft, ze ook kan krijgen. We zijn 

daarom aangesloten bij Access to Medicine. 

Deze van oorsprong Nederlandse stichting 

spoort farma bedrijven aan om medicijnen 

betaalbaar en toegankelijk te maken voor 

mensen in ontwikkelingslanden en opko-

mende markten. Elke twee jaar beoordeelt  

de stichting de 20 grootste farmabedrijven  

ter wereld op dit gebied. Sinds 2017 is er  

een vergelijk bare ranglijst voor vaccins. 
Bron: Statista Research Department 1. Iqvia Institute, The global use of medicine in 2019 and outlook to 2023

Beleggen in 
farmaceutische bedrijven

€ 17,6 mld
Humira

bij reuma/
psoriasis

€ 8,7 mld
Eliquis

bij trombose 

€ 8,5 mld
Revlimid
bij kanker

€ 6,7 mld
Opdivo

bij kanker

€ 6,3 mld
Keytruda
bij kanker

€ 6,3 mld
Enbrel

bij reuma/
psoriasis
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Hoeveel belegt 
ABP in farma?

dat is 2,7% van het totale 
vermogen van ABP

* per 1-6-2019, uitsluitend aandelen

€ 11,6
MILJARD

*

Dilemma: patenten een vloek of een zegen?
Het kost veel geld om een nieuw medicijn op 

de markt te brengen; circa 20% van de omzet 

van farmabedrijven gaat naar onderzoek  

en ontwikkeling (R&D). Een patent geeft de 

fabrikant voor bepaalde tijd het alleenrecht 

op de productie van het nieuwe medicijn. 

Andere fabrikanten mogen het dan niet 

namaken. 

Dankzij een patent kan de uitvinder van een 

medicijn de investering in R&D terugverdie-

nen. Voor innovatie zijn patenten dan ook 

heel belangrijk. Tegelijkertijd voorkomt een 

patent dat er een goedkoper alternatief voor 

patiënten beschikbaar kan komen. 

Na afloop van het patent (meestal 20 jaar) 

kunnen concurrenten generieke (merkloze) 

en vaak goedkope varianten op de markt 

brengen. Soms betaalt een bedrijf de con-

currenten om daarvan af te zien. Patiënten 

betalen dan een te hoge prijs. ABP is tegen 

zulke pay for delay afspraken.

± € 6,3 miljard
farmaceutische bedrijven

± € 2,5 miljard
medische hulpmiddelen 

± € 1,9 miljard
biotech

Covid-19 bestrijden
ABP heeft samen met andere grote 

beleggers farmaceutische bedrijven 

opgeroepen om actief bij te dragen aan  

de bestrijding van corona. De bedrijven 

worden aangespoord om samen te 

werken, de voorraden eerlijk te verdelen 

over landen en te investeren in onderzoek 

naar virusinfecties, zodat een pandemie in 

de toekomst mogelijk kan worden 

voorkomen. De beleggers hebben 

inmiddels gesprekken gevoerd met  

28 farmaceutische bedrijven. ABP is 

voortdurend in contact met de bedrijven 

waarin we beleggen, zoals Roche.  

Dit bedrijf heeft aan diverse landen 

testapparatuur geleverd en werkt samen 

met non-profitorganisaties in landen waar 

de distributie moeilijk op gang komt. 

ABP wil alleen beleggen in farmabedrijven 

die niet alleen een goed rendement ople-

veren, maar ook voldoende duurzaam en 

verantwoord te werk gaan. Met bedrijven 

die achterblijven gaan we in gesprek, of we 

verkopen onze belegging.

Voor elke bedrijfstak hebben we aparte 

criteria, die rekening houden met speci-

fieke risico’s die in de sector spelen.

Wat vragen wij?
Afhankelijk van de situatie, kunnen wij van  

farmabedrijven het volgende vragen:

•  Blijf weg van concurrentiebelemmerend 

gedrag om te voorkomen dat de intro-

ductie van goedkope alternatieven  

ontmoedigt.  

•  Wees transparant over prijzen, leg uit 

waarop die gebaseerd zijn en leg een 

verband tussen de prijs en de ontwikkel-

kosten.

•  Onderschrijf de WHO Criteria for  

Medicinal Drug Promotion of andere 

relevante standaard.

•  Zorg dat de beloningscriteria voor  

ver kopers geen onverantwoordelijk of 

onethisch gedrag in de hand werken. 

In 2018 besteedde Zembla aandacht 

aan vermeende illegale dumping  

van afval door het farmabedrijf  

Aurobindo. Dat was voor ABP reden 

de gesprekken met dit bedrijf te 

intensiveren. De resultaten waren 

wisselend. 1 juni 2019 waren wij  

niet in het bedrijf belegd. 

Meer informatie? 

Zie ons verslag. 

Beleggen, verkopen of verbeteren
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