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Aanleiding
De ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19 is een prioriteit van het kabinet.
Recent is besloten tot een extra impuls op vaccinontwikkeling, bovenop de al
lopende acties en (financiële) bijdragen. Op 18 mei jl. is tijdens een PO met u
gesproken over een belangrijk onderdeel van deze impuls: een Nederlandse
investeringsstrategie vaccinontwikkeling Covid-19. Op 19 mei jl. heeft u in
aanwezigheid van de speciaal gezant een tussenstand opgemaakt, en enkele
aanvullende acties benoemd. Ook is teruggeblikt op de inspanningen van de
laatste 24 uur: de speciaal gezant heeft contact gehad met diverse bedrijven,
hoogambtelijk is gesproken met Duitsland, na contact op ministerieel niveau op
maandagavond 18 mei jl. Bijgaand de geactualiseerde hoofdlijn van de inzet zoals
besproken tijdens dit overleg, alsook enkele procesafspraken. Doelstelling is om in
de aankomende 48 uur deze nog een stap verder uit te werken met de beoogde
internationale partners, alsook nader te toetsen in het kabinet (MinVWS, MP,
MinFin, speciaal gezant).
Inzet
Kern van de strategie zoals besproken is:
Nederland blijft actief inzetten op haar deelname aan internationale
gremia, waarbij het streven naar brede toegankelijkheid van een
succesvol COVID-19 vaccin essentieel is.
Aanvullend daarop wil Nederland ook actief de mogelijkheden benutten in
het (mee) realiseren van extra productiecapaciteit, om ook zo bij te
dragen aan de doelstelling van een snel en toegankelijk vaccin. Hoewel de
ontwikkeling van een vaccin een proces is met veel onzekerheden en het
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ook niet vaststaat welk technisch platform in de productie leidend zal zijn,
is mede op basis van de eerdere analyse van kanshebbende initiatieven
(zie bijlage, RIVM) en informatie van de speciaal gezant wel de nodige
focus te bepalen. Het gaat daarbij om ontwikkelaars en producenten die
extra gestimuleerd zouden kunnen worden.
Nederland wil niet unilateraal optreden, maar zoekt ook hier de verbinding
met een aantal internationale partners die leidend zijn in Europa en net als
Nederland over (fysieke) mogelijkheden beschikken om van betekenis te
zijn in de vaccinontwikkeling voor Europa en daarbuiten.
Concreet hebben de verkennende gesprekken op ambtelijk en ministerieel
niveau een beoogde samenwerking tussen Nederland, Duitsland, Frankrijk
en Italië opgeleverd. Deze zal in de komende 48 uur verder worden
verkend.
Het zou vervolgens goed zijn om in de aankomende dagen een treffen
tussen de vier verantwoordelijke ministers te organiseren. De agenda (een
op hoofdlijnen geformuleerde strategische
aanpak/onderhandelingsstrategie) zou daarbij idealiter worden voorbereid
door de speciale gezanten (of equivalent daarvan) vanuit elk deelnemend
land.
De manier waarop de (gezamenlijke) onderhandelingen die horen bij de
beoogde investeringen zullen worden georganiseerd, zal nog nader worden
uitgewerkt. Vooralsnog lijkt het ‘BARDA-model’ daarbij een interessant
voorbeeld: een gezamenlijk klein kernteam van onderhandelaars,
rapporterend aan de vier verantwoordelijke ministers. (Waarbij overigens
ieder land een uitgebreider supportteam heeft met alle benodigde
expertise, gekoppeld aan de onderhandelaar(s).
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Concrete doelstelling
Het concrete doel is: het produceren van een zeer ruime hoeveelheid
vaccins, meer dan Europa nodig heeft. Hiermee kan een substantieel deel
ook aan hulpbehoevende landen, onder meer op het Afrikaanse continent,
worden gedoneerd. Dit past goed in de doelstellingen van het kabinet die
gericht zijn op solidariteit, inclusiviteit en toegankelijkheid.
Het is daarmee expliciet de bedoeling dat in een volgende fase andere
landen (onder overeengekomen voorwaarden) ook kunnen aansluiten op
de gerealiseerde productie.
De scope van de beoogde investering door deze koplopers is daarmee
fors, dit zal mogelijk gaan om (350mln x2 doses =) 700 mln vaccins met
het oog op de behoefte in Europa, waarbij aanvullend (150mln x2 doses
=) 300mln vaccins als donatie voor hulpbehoevende landen onder meer
op het Afrikaanse continent. Daarmee gaat het om een productievolume
van 1 mlrd vaccins, te realiseren met inzet van deze vier landen.
Uiteraard zal dit in een later stadium en in overleg met de beoogde
coalitiepartners nader worden gepreciseerd.

Proces
Concrete afspraken voor 20 en 21 mei a.s.:
Nader contact DGV en SGFIN over benodigde kennis voor support team
Nederland. Eveneens volgt er nog een voorstel met de voorziene bezetting
van het team van betrokken Nederlanders.
DGV toetst met haar Duitse counterpart de suggestie voor een
voorbereiding door de gezanten van een te organiseren ontmoeting tussen
de vier verantwoordelijke ministers. Eveneens wordt nogmaals nagegaan
wie in aanvulling op de ministeriele verantwoordelijkheid, ambtelijk
verantwoordelijk is per betrokken land.
In de ochtend van 20 mei volgt de afweging of later op de dag een
videocall met MinVWS, MP, MinFIN, speciaal gezant (ambtelijk DGV en
vanuit PG) kan volgen, danwel dat deze donderdag plaatsvindt.

Pagina 2 van 3

Aanvullende randvoorwaarden
Met ondersteuning van de directeur BPZ wordt binnen VWS voorzien in
adequate afscherming (technisch, werkafspraken betrokkenen, etc)
Tevens wordt uitgezocht wat met het oog op de (beurs)gevoeligheid van
de informatie de beste route kan zijn om de Kamer afdoende te
informeren op relevante momenten.
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