
Robeco (pensioenbeheerder voor SBZ, pensioenfonds van de zorgverzekeraars): 
 
Zoals eerder aangegeven wil ik nogmaals benadrukken dat wij niet voor of namens SBZ - of 
welke van onze klanten dan ook spreken-, maar uitsluitend namens Robeco. 
Hieronder vindt u meer informatie over onze engagement in de farmaceutische industrie in 
het algemeen en de aandeelhoudersvergaderingen van Gilead. 
  
·          Sinds 2005 voert Robeco engagement dialogen met het management van bedrijven 
waar we in beleggen om een goede corporate governance, omgang met het milieu en 
inachtneming van mensenrechten te stimuleren. Robeco is van mening dat deze dialogen 
een belangrijk element van een succesvolle duurzaam beleggen strategie zijn. 
  
·          Robeco voert momenteel een actieve engagement dialoog met elf ondernemingen in 
de biofarmaceutische industrie. In deze dialoog spreken we over vijf belangrijke 
onderwerpen voor de sector: toegang tot gezondheidszorg, ethiek, de transparantie van 
klinische onderzoeken, innovatiemanagement en productkwaliteitbeheer. 
  
·          Een van de onderwerpen waar we over in dialoog treden is: betere betaalbaarheid en 
toegankelijkheid van medicijnen. Om ook in opkomende landen de laagste 
inkomensgroepen te voorzien van kwalitatief hoogwaardige geneesmiddelen verwachten we 
concreet stappen van biofarmaceutische ondernemingen. Wij moedigen ondernemingen 
aan prijsstrategieën te ontwikkelen waarbij de financiële draagkracht van patiënten wordt 
meegewogen en geneesmiddelen ook toegankelijk en betaalbaar zijn voor de laagste 
inkomensgroepen. 
  
·          Daarnaast sporen we ondernemingen ook aan om te investeren in lokale R&D-
activiteiten en productieprocessen en spreken we met de ondernemingen over aanpassing 
van hun beleid voor intellectueel eigendom aan de omstandigheden in opkomende landen. 
  
·          Ook innovatie is een belangrijk thema in de dialogen. Robeco stimuleert bedrijven te 
focussen op domeinen waar het bedrijf zich al langer bewezen heeft. Bedrijven met een 
dergelijke focus zijn beter in staat tot innovaties dan bedrijven zonder deze focus, wat 
patiënten op langere termijn ten goede komt. 
  
·          In 2015 heeft Robeco op de aandeelhoudersvergadering van Gilead tegen een 
aandeelhoudersvoorstel gestemd voor het publiceren van een separaat rapport over de 
prijsstelling van medicijnen. In 2014 heeft Robeco tegen een voorstel gestemd om 
bestuurdersbeloningen te koppelen aan de toegankelijkheid van medicijnen. 
  
We hebben tegengestemd omdat we de voorstellen te eenzijdig vonden, duurzaamheid in 
deze sector is veel breder dan deze voorstellen, en daar sturen we juist in onze engagement 
dialogen op aan. 
  
Naar onze mening loopt Gilead in vergelijking met andere ondernemingen in deze sector 
voorop ten aanzien van innovaties en een sterke aanpak voor de toegankelijkheid van 
medicijnen. 



Zij verstrekken licenties aan generieke farmaceutische bedrijven, waardoor de medicijnen 
die zij ontwikkelen tegen lagere kosten geproduceerd kunnen worden en de 
toegankelijkheid hoog is. Gilead scoort met deze aanpak ook al jaren hoog op de ranglijsten 
van de Access to Medicine (AtM)* Index. Op het deelonderwerp ‘pricing’ neemt Gilead zelfs 
de nummer 1 positie in op de AtM index.   
  
Dit alles past zoals aangegeven in de actieve engagement dialoog die we voeren over vijf 
belangrijke onderwerpen voor de sector: toegang tot gezondheidszorg, ethiek, de 
transparantie van klinische onderzoeken, innovatiemanagement en productkwaliteitbeheer. 
 


