




Met vriendelijke groet,

dr. Gerard Schouw
directeur
AFSPRAKEN: via : @innovatievegeneesmiddelen.nl, tel 070

Prinses Beatrixlaan 548-550
2595 BM Den Haag 

Postbus 11633
2502 AP Den Haag 

070 
g.schouw@innovatievegeneesmiddelen.nl
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Van:
Aan:
Cc:  Gerard Schouw; Camps, drs. M.R.P.M. (Maarten); @minvws.nl
Onderwerp: Nader te plannen overleg VWS-EZK-VIG
Datum: woensdag 12 juni 2019 21:08:48
Bijlagen: image001.png
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Prioriteit: Hoog

Geachte mevrouw van , , heer , Beste ,  en ,
In navolging op de constructieve bijeenkomst van 15 mei jl. met de ministeries van VWS en EZK,
de VIG, HollandBio en een aantal bedrijven is er op voorstel van beide SGs afgesproken om met
jullie nader te kijken naar de duiding en (mogelijke) implicaties van de brief van 8 april 2019 jl.
over magistraal bereiden. Inmiddels hebben we een inhoudelijke reactie naar beide ministers
gestuurd op de brief van 8 april en komt er spoedig nog een inhoudelijke reactie op de recente
brief van de minister van VWS van 27 mei jl.
We willen dan ook op een zo kort mogelijke termijn een bijeenkomst plannen. Onze intentie is
om duidelijkheid te krijgen voor zowel het veld als het bedrijfsleven om zo verdere juridisering
tussen overheid en bedrijfsleven over eigen bereidingen te voorkomen.
We zien de dataopties in juni graag tegemoet waarbij wij ook een samenkomst in de avonduren
geen probleem vinden. Laat ons ook weten als we ook nog anderen moeten uitnodigen.
Mede namens Gerard Schouw,
Met vriendelijke groet,
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Van: Gerard Schouw
Aan: @minvws.nl; @minez.nl
Cc: ); 
Onderwerp: Vervolg e-mail 5 juni jl. – voornemen tot verruiming vergoeding apotheekbereidingen d.d. 27 mei jl.
Datum: dinsdag 18 juni 2019 17:25:17
Bijlagen: image001.png
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17.06.19 Memorandum HRM brf Minister vergoeding apotheekbereidingen 27 mei jl. .pdf

Geachte ministers Bruins en Wiebes,
Zoals aangekondigd in mijn e-mailbericht van 5 juni jl. treft u bijgaand de
analyse van uw brief van 27 mei jl. In uw laatste brief is de Kamer geïnformeerd
over bepaalde verruimingen van het basispakket per 1 januari 2020, waaronder
meer specifiek de vergoeding van apotheekbereidingen.
Uit deze nadere – en ook voorgaande - analyse volgt:
1. een bevestiging dat de beoogde inzet van (vervangende) apotheekbereidingen

(op financiële gronden) strijdig is met (het doel en strekking van de)
Europese wet- en regelgeving, en

2. dat dit negatieve consequenties heeft voor kwaliteit en veiligheid van de
geneesmiddelenvoorziening,

3. alsook ernstige gevolgen heeft voor investeringen R&D en (toegang tot)
innovaties,

4. dat in het voorgestelde beleid objectieve en verifieerbare (beleids)criteria
ontbreken. Dit tast de rechtszekerheid fundamenteel aan voor onderzoekers
& ontwikkelaars van geneesmiddeling die hun innovatie in Nederland op de
markt willen brengen.

Inmiddels is er op maandag 24 juni a.s. een bijeenkomst gepland om het
bovenstaand met de betrokken departementen te bespreken en te zoeken naar
oplossingen om verdere juridisering te voorkomen.
Met vriendelijke groet,

dr. Gerard Schouw
directeur
AFSPRAKEN: via :

@innovatievegeneesmiddelen.nl, tel 070 

Prinses Beatrixlaan 548-550
2595 BM Den Haag 

Postbus 11633
2502 AP Den Haag 
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Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van: @innovatievegeneesmiddelen.nl>>
Datum: vrijdag 11 okt. 2019 12:03
Aan: @rijksoverheid.nl>>
Kopie: @minezk.nl>>
Onderwerp: RE: Toetsing aanbevelingen Commissie Dwanglicenties
Dag meneer De Jong,
In vervolg op onderstaande... Ik heb geprobeerd  nog even telefonisch te pakken te
krijgen vanmorgen maar dat is helaas niet gelukt. Nu lees ik dat zij afwezig is de komende
weken dus daarom leg ik mijn vragen graag bij u neer.
Om de best passende vorm van medewerking te kunnen bieden heb ik namens Gerard de
vraag of u mij kunt laten weten hoe de sessie van 22 november vormgegevens is.
Met name doel ik dan op de genodigden; Weet u hoeveel mensen gevraagd zijn om mee te
denken en wie er daadwerkelijk op 22 november aanwezig zullen zijn?
Alvast bedankt voor uw hulp.
Met vriendelijke groet,

[cid:image001.png@01D5802B.D24CB850]<http://vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl/>
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2595 BM Den Haag
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Van: @minezk.nl>
Verzonden: donderdag 10 oktober 2019 13:41
Aan: Gerard Schouw <g.schouw@innovatievegeneesmiddelen.nl>; 

@innovatievegeneesmiddelen.nl>
@rijksoverheid.nl>; 

@minezk.nl>
Onderwerp: Toetsing aanbevelingen Commissie Dwanglicenties
Beste Gerard,
Ik mail naar aanleiding van ons telefoongesprek van eergisteren, waar wij hebben gesproken
over de dwanglicentiecommissie en de toetsing van de aanbevelingen. Allereerst fijn dat je
interesse hebt om mee te denken! Zoals ik aangaf zullen er twee mogelijkheden tot het geven
van commentaar zijn - 22 november in een middagsessie of in een individueel gesprek met
twee of meer commissieleden.
Momenteel heb ik geen verdere aanvullingen op datgeen dat in het telefoongesprek is
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besproken. Indien mogelijk zou ik graag willen verzoeken de 22e in de middag vrij te houden
en indien dit niet mogelijk is, zal ik over enkele weken contact opnemen om een individueel
gesprek in te plannen. Je gaf aan dat jij of  aanwezig zou zijn - kan je me laten weten wie
ik moet aanmelden als het duidelijk is wie van jullie aanschuift?
In de cc vind je André de Jong, die deze commissie voorzit. Met inhoudelijke vragen kan je het
beste bij hem terecht. Voor overige vragen kan je contact met mij opnemen, of gedurende de
periode 14-26 oktober, wanneer ik afwezig ben, met mijn clusterleider, ,
ook in de cc opgenomen.
Nogmaals bedankt voor je interesse in het meewerken aan het eindrapport van deze
commissie,
Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker Intellectueel Eigendom
.................................................................................
Directie Innovatie & Kennis
Directoraat-generaal Bedrijfsleven & Innovatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
.................................................................................
T 070 
M 06

@minezk.nl>
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting
from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat/ DG Bedrijfsleven en Innovatie

 
Ministry of Economic Affairs and Climate Policy/ Directorate-General for Enterprise and
Innovation
Telefoon: +31 70 

Van: @innovatievegeneesmiddelen.nl] 
Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 9:45
Aan: 
CC: @vnoncw-mkb.nl; 
Onderwerp: Standpunt Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen - SPC Waiver
Geachte heer ,
Graag zouden  en ik namens de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen op korte
termijn een overleg met u willen inplannen om het standpunt van de Vereniging over de SPC
Waiver met u te willen bespreken.  heeft u hier al over benaderd.
Zou u uw beschikbaarheid aan mij kunnen toezenden? Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,

Prinses Beatrixlaan 548-550
2595 BM Den Haag 

Postbus 11633
2502 AP Den Haag 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.



1 

Fiche 10: Verordening ABC Waiver 

1. Algemene gegevens

a) Titel voorstel

2018-317 Voorstel voor een Verordening van het Europese Parlement en de Raad tot wijziging

van Verordening (EG) nr. 469/2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor

geneesmiddelen

b) Datum ontvangst Commissiedocument

28 mei 2018

c) Nr  Commissiedocument

COM (2018) 317

d) EUR-lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2018%3A0317%3AFIN

e) Nr  impact assessment Commissie en Opinie Raad voor Regelgevingstoetsing

- SWD(2018) 240: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=COM%3A2018%3A0317%3AFIN

- SWD(2018) 241: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2018%3A241%3AFIN

f) Behandelingstraject Raad

Raad voor Concurrentievermogen

g) Eerstverantwoordelijk ministerie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

h) Rechtsbasis

Art. 114 EU-Werkingsverdrag

i) Besluitvormingsprocedure Raad

Gekwalificeerde meerderheid

j) Rol Europees Parlement

Medebeslissing

2. Essentie voorstel

• Inhoud voorstel

Net als andere uitvindingen, kunnen uitvindingen die betrekking hebben op medicijnen door

middel van een octrooi voor een periode van 20 jaar beschermd worden. Gedurende deze

41a
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ABC-termijn, wordt een verbeterde concurrentiepositie van Europese producenten ten opzichte 

van producenten buiten Europa verwacht. De concurrentiepositie van ABC-houders met 

productiefaciliteiten in Europa zal verzwakken, omdat men minder lang gebruik kan maken van 

exclusiviteit vanwege de inperking van het IE-recht. 

6. Implicaties juridisch

a) Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving en/of sanctionering beleid (inclusief

toepassing van de lex silentium positivo)

Het voorstel leidt niet tot een wijziging van de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en/of

taken voor de rijksoverheid en decentrale overheden, noch zijn er aanvullende

interbestuurlijke afspraken nodig.

b) Gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen, incl  NL-beoordeling daarvan

N.v.t.

c) Voorgestelde implementatietermijn (bij richtlijnen), dan wel voorgestelde datum

inwerkingtreding (bij verordeningen en besluiten) met commentaar t a v  haalbaarheid

De Commissie noemt geen expliciete datum voor inwerkingtreding, maar noemt in de context

van het voorstel het voornemen om voor 2019 een vrijstelling in te voeren. Dit lijkt haalbaar,

maar gezien enige onduidelijke elementen in het voorstel, is het mogelijk dat dit streven niet

gehaald wordt.

d) Wenselijkheid evaluatie-/horizonbepaling

De ABC-vrijstelling wordt vijf jaar na invoering geëvalueerd. Deze periode compenseert voor

een tussenfase van twee tot drie jaar waarin generieke producenten investeringsbeslissingen

kunnen maken en hier naar kunnen handelen, voordat de gevolgen in de latere helft van deze

periode merk- en meetbaar zullen zijn. Nederland is voorstander van periodieke toetsing, maar

voorziet in de eerste tien tot vijftien jaar weinig effect. ABC’s worden meestal direct na de

marktvergunning aangevraagd, wanneer het octrooi nog van toepassing is. De ABC’s die

momenteel worden aangevraagd worden pas van toepassing na afloop van het octrooi en

verlopen dus pas over plusminus vijftien jaar. Dit betekent dat de eerste ABC’s die onderhevig

zijn aan de vrijstelling op zijn vroegst over tien jaar in werking zullen treden. De toetsing zal

dus in de eerste jaren geen effect laten zien.

7. Implicaties voor uitvoering en/of handhaving

De gevolgen van het voorstel voor de uitvoering zijn beperkt tot het ontvangen en verwerken

van meldingen van generieke bedrijven die gebruik willen maken van de vrijstelling. Dit zal

leiden tot een (beperkte) taakverzwaring. Over de algemene uitvoerbaarheid van dit voorstel

oordeelt het kabinet positief. Het is in beginsel aan rechthebbenden zelf om tegen eventuele

inbreuken op het ABC door oneigenlijk gebruik van de vrijstelling op te treden. Het voorstel
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bevat elementen om de rechthebbende hierbij behulpzaam te zijn (labelling, meldingsplicht). 

Deze handhavingsstructuur wijkt niet af van de standaard in het IE-systeem.  

8. Implicaties voor ontwikkelingslanden

Eventuele implicaties zullen zeer beperkt en hoogstwaarschijnlijk positief zijn. Door een

toename in concurrentie in derde landen is het mogelijk dat prijzen van medicijnen in

ontwikkelingslanden (sneller) lager zullen zijn. Een potentieel negatief effect is dat generieke

bedrijven niet langer meer een eigen productiefaciliteit in die landen zullen bouwen.
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MEMO 

Inleiding 
Op 28 mei publiceerde de Europese Commissie een wetgevingsvoorstel (het “Voorstel”) tot wijziging van de 
SPC-verordening (469/2009) met als doel een vrijstelling op het aanvullend beschermingscertificaat ("SPC") te 
introduceren (de “Vrijstelling”). De Vrijstelling zou bedrijven in staat stellen generieke en biosimilar 
geneesmiddelen (“generieke geneesmiddelen”) te produceren in Europa tijdens de SPC-periode, uitsluitend 
voor exportdoeleinden naar derde (niet-EU) landen waar geen IP-bescherming bestaat of is verlopen. 
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is bezorgd over het Voorstel van de Commissie. De Vrijstelling 
holt het systeem van de intellectuele eigendomsrechten (IP) uit en geeft daarmee een negatief signaal af voor 
innovatie. Ten alle tijden moet voorkomen worden dat de Vrijstelling een eerste stap is in de verdere 
aantasting van IP in de EU. Dit zou het fundament onder het huidige succes van de farmaceutische industrie in 
de EU wegslaan. Er dienen dan ook duidelijke voorwaarden te worden geformuleerd waaronder de Vrijstelling 
wordt verleend. Dit komt de rechtszekerheid ten goede. De voorwaarden zoals nu neergelegd in het Voorstel 
zijn niet duidelijk en afdoende. 

Achtergrond 
De SPC is feitelijk een verlenging van het octrooi. Deze verlenging is nodig omdat de effectieve octrooitermijn 
de afgelopen 20 jaar fors korter is geworden. Dit komt doordat de gemiddelde ontwikkelingsperiode om een 
nieuw geneesmiddel op de markt te brengen gestegen is van 10 tot 15 jaar. Deze vertraging wordt veroorzaakt 
door strengere markttoelatingseisen die Europese autoriteiten stellen aan nieuwe geneesmiddelen. De SPC is 
bedoeld als een compensatie voor het verlies aan effectieve octrooibescherming. Door de SPC kunnen 
innovatieve bedrijven het risico blijven nemen om te investeren in het zeer lange, complexe, riskante en dure 
proces van het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen. Uit de recente studie van Copenhagen Institute, die 
is verricht in opdracht van de Europese Commissie, blijkt dat ondanks de SPC de gemiddelde effectieve 
octrooiduur is teruggelopen en nu minder bedraagt dan 15 jaar.  

De innovatieve geneesmiddelontwikkeling is de basis voor generieke geneesmiddelen productie. Dit is de 
reden dat ook de generieke industrie een sterk voorstander is van een gedegen systeem van IP-bescherming. 
Een uitholling van dit systeem bedreigt ook het voortbestaan van de generieke industrie, omdat deze minder 
mogelijkheden hebben voor het ontwikkelen van nieuwe generieke geneesmiddelen indien innovatie 
stagneert. En dit is van groot belang voor de duurzaamheid van de Europese gezondheidsstelsel, waarbinnen 
besparingen die gerealiseerd worden door het gebruik van generieke geneesmiddelen budget gecreëerd 
wordt voor de inzet van innovatieve geneesmiddelen.  

Voorstel Commissie 
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen vindt dat de Europese Commissie met het Voorstel de huidige 
octrooibescherming sterk verminderd. Bedrijven en investeerders zien de periode korter worden waarin zij 
investeringen kunnen terugverdienen, terwijl het ontwikkeltraject (voor innovaties) steeds risicovoller en 
langduriger wordt.  Europa en dus ook Nederland wordt hierdoor minder aantrekkelijk voor innovatieve 
farmaceutische bedrijven en investeerders. Het is dan ook van belang de reikwijdte van de Vrijstelling duidelijk 
te formuleren, zodat:  

(1) het duidelijk is dat er niet verder getornd zal worden aan IP om verdere uitholling van de IP 
bescherming te voorkomen;

(2) er duidelijke voorwaarden zijn waaronder de vrijstelling wordt verleend. Dit komt de rechtszekerheid 
ten goede. 

41b
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De voorwaarden zoals nu neergelegd in het Voorstel zijn hiervoor niet afdoende. 

Volgens het Voorstel is de Vrijstelling alleen van toepassing als de (generieke) producent: 
(1) zijn voornemen om van de Vrijstelling gebruik te maken heeft gemeld bij de relevante 
autoriteit(en),
(2) passende verpakkingsmaatregelen heeft genomen en
(3) waarborgen heeft getroffen om herimport in de EU onmogelijk te maken;.

De Vereniging onderschrijft deze uitgangspunten, maar is van oordeel dat deze punten onvoldoende zijn 
uitgewerkt in het Voorstel. In het Voorstel moet opgenomen worden dat:  

(i) de Vrijstelling alleen geldt voor export naar landen buiten de EU waar geen IP-bescherming bestaat 
of waar deze is verlopen. 

(ii) de generieke fabrikant passende maatregelen moet treffen om de reikwijdte van de Vrijstelling en
overig IP te respecteren. De commissie tracht dit in het huidige Voorstel te bereiken door een
verplichte notificatie van de generieke fabrikant aan de relevante autoriteit over het voornemen tot 
productie onder de Vrijstelling. Deze voorwaarde dient uitgebreid te worden met de volgende 
punten:

a. Naast de relevante autoriteit(en) dient ook de vergunninghouder/octrooihouder te worden
geïnformeerd, en

b. de voorgestelde notificatietermijn moet worden verlengd tot 3 maanden. De voorgestelde 
termijn van 28 dagen is gewoonweg te kort, en

c. onderdeel van de notificatieplicht is het verstrekken van een volledige lijst door van landen
waarnaar de generieke fabrikant van plan is te exporteren.

(iii) er een duidelijk en eenduidige implementatietermijn voor de Vrijstelling geldt. Uit het oogpunt van
algemene rechtszekerheid kan het Voorstel alleen betrekking hebben op SPCs die zijn aangevraagd 
op of na de implementatiedatum. Dit respecteert ook de eerdere besluiten van innovatieve 
fabrikanten bij het investeren in het onderzoek en de ontwikkeling van een geneesmiddel waarvoor 
een SPC verleend is. 

(iv) zogeheten ‘stockpiling’ voor de Europese markt niet mag. De Vrijstelling is specifiek bedoeld om de 
export naar landen buiten de EU te bevorderen waar geen IP-bescherming aanwezig is of al is
verlopen. Op dit moment is het voor generieke bedrijven al mogelijk om op dag 1 na afloop van een
octrooi binnen de EU een generiek geneesmiddel te produceren1.

(v) dat de producten die onder de Vrijstelling zijn geproduceerd en geëxporteerd  zijn gemaakt, niet 
opnieuw in de EU worden ingevoerd voordat de SPC is verstreken. De commissie stelt daartoe voor 
om buitenverpakking van een geneesmiddel te voorzien van een speciaal logo. Dit is een goede 
stap, maar in onze ogen onvoldoende. We stellen daarom voor gebruik te maken van het Europees
Geneesmiddelenverificatiesysteem (EMVS), dat wordt ingesteld om te controleren of er sprake is
van legale of illegale geneesmiddelen.

1 Ten onrechte wordt in de huidige discussie vaak opgemerkt dat dat generieke producenten pas na afloop van de SPC mogen beginnen 
met het opzetten van een productielijn. Dit is onjuist, want generieke producten mogen al tijdens de SPC periode voorbereidingen treffen 
voor de productie, zodat deze al op dag 1 na afloop van het octrooi van start kan gaan.  
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Tot slot 
Een effectief IP systeem dat innovatie beloont is de basis van alle industrie in Europa. Het systeem werkt op dit 
moment voor geneesmiddelen effectief: innovatieve farmaceutische bedrijven investeerden vorig jaar bijna 34 
miljard euro in geneesmiddelontwikkeling in Europa. Erosie van dit systeem brengt risico's met zich voor 
investeringen in banen, economische groei en daarmee de vooruitgang van de patiëntenzorg in Europa.  

Maatregelen van wereldwijde concurrenten van Europa om hun eigen IP-raamwerk en aantrekkelijkheid te 
vergroten en het beleid van president Trump (‘America first’) zetten de mogelijkheden voor 
geneesmiddelontwikkeling in Europa onder druk. Daarom is het voor de sector en voor Europa essentieel dat 
de reikwijdte van het voorstel voor de SPC-vrijstelling niet verder wordt opgerekt en dat er doeltreffende en 
afdwingbare waarborgen worden opgenomen ter bescherming van investeringen in de innovatieve 
geneesmiddelontwikkeling.  

In aanvulling op het bovenstaande geldt dat de aanname dat negatieve effecten voor de innovatieve industrie 
klein zijn, niet is onderbouwd . Dit is onvoldoende onderzocht op Europees niveau. Voor de Nederlandse 
economie heeft invoering van de Vrijstelling waarschijnlijk vooral negatieve consequenties. Op dit moment is 
Nederland aantrekkelijk voor de productie van (voornamelijk) innovatieve geneesmiddelen. In Haarlem, Oss, 
Meppel en Leiden werken meer dan 5000 hoogwaardige werknemers aan de productie van innovatieve 
geneesmiddelen. Gilead maakte afgelopen mei bekend een fabriek voor innovatieve behandelingen tegen 
bepaalde soorten kanker te openen in Hoofddorp. Dit levert circa 300 arbeidsplaatsen op. De voornaamste 
generieke geneesmiddelenfabrikant (Teva, Haarlem) heeft 700 werknemers. Nederland is te duur voor de 
productie van standaardpillen, zo concluderen de directeuren van Teva in een artikel in het FD (Toekomst van 
Nederlandse farma ligt in ingewikkelde dingen, FD 15 juni 2017).De exportwaarde van geneesmiddelen 
geproduceerd in Nederland bedraagt ca. 27 miljard (cijfers Eurostat May 2017) waarvan het overgrote deel 
afkomstig is van innovatieve bedrijven met hoogwaardige geoctrooieerde geneesmiddelen.  

Nederland heeft dus alle belang bij een duidelijke uitwerking van het SPC Voorstel, volgens de lijnen die de 
Vereniging hierboven uiteen heeft gezet. 



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Re: Intellectueel eigendom bij geneesmiddelontwikkeling
Datum: maandag 20 november 2017 18:37:23
Bijlagen: image001.png

image002.png
image003.png
image004.png
image005.png

Geachte heer ,
Dat is prima. Graag met mij en  (CC). Het makkelijkste is via mijn
secretaresse, .
met vriendelijke groet,

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 20 nov. 2017 om 16:07 heeft 
< @innovatievegeneesmiddelen.nl> het volgende geschreven:

Geachte heer ,
Op dit moment lopen er verschillende discussies over het intellectueel eigendom
en geneesmiddelontwikkeling. Deze baren ons zorgen. Ik zou graag een afspraak
met u willen maken om hier over te praten. Indien u dat goed vindt, vraag ik mijn
secretaresse om een afspraak in te plannen.
Met vriendelijke groet,

Prinses Beatrixlaan 548-550
2595 BM Den Haag 

Postbus 11633
2502 AP Den Haag 

070  / 06 
@innovatievegeneesmiddelen.nl

vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl 

Disclaimer 
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> 
> Groet, 
> 
>  
> 
>  
>
___________________________________________________________________________________________
__
>
> AstraZeneca BV 
> Bezoekadres: Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM Den Haag
> T: +31 (0)79  M: +31 (0)6 
ad.antonisse@astrazeneca.com<mailto:ad.antonisse@astrazeneca.com>
> www.astrazeneca.nl<http://www.astrazeneca.nl>
>
> Please consider the environment before printing this e-mail This e-mail is intended solely for the use of the
addressee and is not meant for distribution or disclosure outside AstraZeneca. The information in this e-mail may 
be personal or confidential. Any views or opinions presented do not necessarily represent those of AstraZeneca. 
Should you receive this message by mistake, please notify the sender immediately and delete this e-mail from 
your system without opening the attachment. 
>  
> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
> De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
>
> This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. 
> The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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Van: AmChamPC <AmChamPC@amcham.nl>
Verzonden: woensdag 19 juni 2019 15:33
Aan: AmChamPC
Onderwerp: Bevestiging deelname AmCham Health Forum - 21 juni 2019
Bijlagen: Programma Health Forum 2019.pdf

BEVESTIGING

15de AmCham Health Forum 
Verzilveren met Ontschotting 

Vrijdag 21 juni 2019 
Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika, John Adams Park 1, Wassenaar 

Registratie en lunch: 12.00 uur 
Start programma: 13.00 uur 

Einde: 18.00 uur 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij bevestigen wij uw deelname aan de het AmCham Health Forum ‘Verzilveren met 
Ontschotting’ op vrijdag 21 juni a.s. op de Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika in 
Wassenaar. Graag informeren wij u nog over een aantal praktische zaken. In de bijlage treft u het 
programma.  

Adres & parkeren 
Het adres van de Amerikaanse Ambassade is John Adams Park 1 in Wassenaar. Parkeren kan aan 
de andere kant van de N44 bij het Louwman Museum, Leidsestraatweg 57, Den Haag. Het 
Louwman Museum bevindt zich op 5 minuten lopen van de Ambassade. Voor deelnemers aan het 
Health Forum is parkeren kosteloos. U kunt op 21 juni de parking van het Louwman Museum vrij in- 
en uitrijden (tot 18u30) of zich melden bij de portier. Wij verzoeken u niet te parkeren op het terrein 
van het nabijgelegen tuincentrum Bloemendaal. 

Registratie  
In de Amerikaanse Ambassade gelden zeer strikte beveiligingsmaatregelen. Bij aankomst dient u 
zich met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) te melden bij de entree van 
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het gebouw. Vanaf de entree wordt u verder begeleid door de beveiligingsmedewerkers.  
Houdt u er rekening mee dat er geen mobiele telefoons, laptops, tablets, geheugensticks, andere 
elektronica of (grote) tassen mee naar binnen mogen. Deze zullen gedurende het bezoek voor u 
bewaard worden door de beveiligingsbeambten bij de ingang. Als u tijdens de bijeenkomst 
bereikbaar moet zijn, neem dan z.s.m. contact met ons op via amchampc@acham.nl. Wij zullen u 
dan een nood telefoonnummer toezenden.   

Wij verzoeken u vriendelijk uw ticket dat u bij inschrijving heeft ontvangen, uit te printen en mee te 
nemen. Dit versnelt de registratie. Mocht u het ticket niet meer hebben, geen probleem, dan zullen 
wij u handmatig aanmelden. 

Met vriendelijke groet, 
namens AmCham’s Pharmaceutical Committee 

 (Janssen) 
 

 (AstraZeneca) 
 

AmCham Pharmaceutical Committee 
American Chamber of Commerce in the Netherlands 

Vijzelstraat 68-78, 1017 HL Amsterdam, The Netherlands 
E   amchampc@amcham.nl 
I    www.amcham.nl/pharmaceutical-committee-0 
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Aan  

de Secretaris-generaal 

cc DGBI 

Pagina 1 van 5 

Directoraat-generaal 

Bedrijfsleven & Innovatie 

Directie Topsectoren en 

Industriebele d 

Auteur 

 

 

T 070  

@minez.nl

Datum 

11 juni 2019 

Kenmerk 

DGBI-TOP / 19141842 

Kopie aan 

 

Top) 

Bijlage(n) 

1 

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 

Sonja Willems (managing director Janssen Benelux) en  

 hebben u per mail verzocht om 

een overleg. Achtergrond zijn hun zorgen over het Nederlandse innovatieklimaat 

op het terrein van de farmaceutische sector. Zij hebben een dergelijk verzoek ook 

gedaan aan minister Bruins. Vanuit de vereniging innovatieve geneesmiddelen 

(VIG) is tevens via de mail contact gezocht met minister Wiebes (bijlage).  

  zal ook aanwezig zijn. 

 (IenK) en  (Top) sluiten vrijdag aan bij het 

overleg.  

Advies 

1. De discussie over dure geneesmiddelen is een veelkoppig monster. Van

belang is om goed scherp te krijgen waar precies de zorgen van Janssen

zitten (gaat het om het moeilijker naar Nederland halen van nieuwe

investeringen, zijn er concrete problemen met de introductie van nieuwe

geneesmiddelen, zijn er rechtszaken in voorbereiding etc).

2. Vanuit onze kant kunnen we aangeven dat we signalen uit de sector

serieus nemen en dat we het waarderen dat zorgen met ons gedeeld

worden.

➢

➢ De IP bescherming in Nederland is goed geregeld

(Rijksoctrooiwet). In een recente analyse van startup Genome

komt Nederland naar voren als een sterk LSH ecosysteem. IP en

de commercialisatie is een belangrijk criterium.
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clinical trails) kunnen worden vervangen door goedkopere apotheekbereidingen. 

Tegelijkertijd moet ook worden opgemerkt dat de situatie waarin een 

geregistreerd geneesmiddel wordt afgewezen voor het pakket in Nederland 

uitzonderlijk is. Ook zal het niet altijd mogelijk zijn om geneesmiddelen via 

apotheekbereidingen te maken, bijvoorbeeld de veelal complexere biologische 

geneesmiddelen zijn niet zomaar te maken.  

  

  

Een ander punt waar de industrie zich zorgen over maakt zijn toenemende 

rechtszaken.   

Sterk LSH ecosysteem Nederland 

Recent heeft StartupGenome een analyse gemaakt van 60 verschillende LSH 

ecosystemen in de wereld. De Amsterdam regio (60 mijl rondom Amsterdam) 

staat hierbij op nummer 15 (https://startupgenome.com/reports/global-startup-

ecosystem-report-2019 ). Het IP systeem en de commercialisatie hiervan is een 

belangrijke factor uit de analyse.  

The dynamics of building and growing a Life Sciences startup differ from other 

areas of technology. Timelines are long: intensive research must be followed by 

rigorous clinical testing and repeated interactions with government. Funding 

amounts need to be larger, and the payoff period can be more uncertain and 

farther down the road than in software. Human capital, while important for a 

startup in any sector, is of overriding importance in Life Sciences because of the 

in-depth knowledge required. 

Compared to startups in software, Life Sciences startup are more affected by 

public policy because of the need to undergo clinical trials and receive government 

approval. The policy components identified here are measured at the national 

level, rather than the ecosystem level. 

11.1
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Uit pakketbrief ZVW (VWS): 

“De huidige situatie is als volgt. Als een geregistreerd geneesmiddel is opgenomen 
in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), kan de apotheekbereiding in 
beginsel ook worden vergoed. Dit uiteraard voor zover de apotheekbereiding 
plaatsvindt binnen de juridische kaders van de Geneesmiddelenwet en de 
Rijksoctrooiwet 1995. Als een geregistreerd geneesmiddel níet is opgenomen in 
het GVS, mag de apotheekbereiding ook niet worden vergoed. 

Er zijn echter twee situaties waarin ik het wenselijk vind dat een 
apotheekbereiding wél kan worden vergoed, terwijl het geregistreerde 
geneesmiddel níet wordt vergoed.  
1. De eerste situatie waarin ik het wenselijk vind dat een apotheekbereiding kan

worden vergoed terwijl een geregistreerd geneesmiddel niet wordt vergoed, is

wanneer over een geregistreerd geneesmiddel nog geen besluit is genomen over
de opname in het GVS.
2. De tweede situatie is dat een geregistreerd geneesmiddel na
prijsonderhandelingen niet wordt opgenomen in het GVS wegens een ongunstige
kosteneffectiviteit of budgetimpact. In deze situatie zou de vergoeding van de
apotheekbereiding mogelijk moeten zijn, omdat daarmee een geneesmiddel toch
vergoed kan worden.

In beide situaties moet uiteraard rekening worden gehouden met de reikwijdte 
van de apothekersvrijstelling in de Rijksoctrooiwet 1995. Doet zich een van de 
voorgenoemde situaties voor waarin het een geoctrooieerd geneesmiddel betreft, 
dan biedt de apothekersvrijstelling slechts beperkt ruimte voor magistrale 
bereiding. “ 
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DGBI-TOP / 19141842 Uit brief duiding Magistrale bereiding (VWS): 

“Het gebruik van geregistreerde geneesmiddelen is en blijft dus het uitgangspunt. 

Uiteraard dan tegen een redelijke en aanvaardbare prijs. Indien er ten aanzien 

van een geregistreerd geneesmiddel een financieel arrangement met mij is 

getroffen, is er in mijn ogen sprake van een aanvaardbare prijs van dat 

geneesmiddel.” 
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Van: @hollandbio.nl>
Verzonden: dinsdag 6 maart 2018 16:27
Aan:
CC: 'Hans Schikan'
Onderwerp: FW: Time to meet with  at BIO Europe?

Hi ,  
FYI: Ik krijg van mijn internationale collega’s steeds vaker signalen dat de positie van NL nogal anti-IP is op het 
internationale vlak. Dit hieronder gaat over de WHO, dus het komt uit de VWS hoek denk ik.  Ik ben wel bezorgd, 
want als dit soort signalen in het biotech netwerk rond gaan, begint het toch wel onze positie als biotech land te 
schaden… 
Groeten Annemiek 

Van: @bio.org]  
Verzonden: maandag 5 maart 2018 19:49 
Aan: Annemiek.Verkamman@hollandbio.nl; @hollandbio.nl 
CC: @bio.org>; @bio.org> 
Onderwerp: Time to meet with  at BIO Europe? 

Hi Annemiek and , 

I hope you are both doing well. 

 will be in Amsterdam next week for BIO Europe and we were hoping that you might have 
some time in the afternoon (after 3 pm) on Monday, March 12th to meet with him. I was in Geneva last 
week and we are increasingly seeing an anti-IP message coming from the Netherlands delegation. We 
thought it might be helpful for you and  to discuss some possible activities and messaging we could 
pursue with the Dutch government to help them understand the importance of IP in fostering biotech 
innovation at home.  

If the suggested time doesn’t work, please feel free to suggest another time and we can see if it works 
with s schedule. 

Many Thanks, 

 

 
 

 
Biotechnology Innovation Organization (BIO) 
Office: +1 (202)  

@bio.org 

We are thrilled to announce the launch of the website for the International Council of Biotechnology Associations 
(ICBA). 
Visit http://internationalbiotech.org/ to learn more about the global biotechnology industry.  
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Also, join me in celebrating BIO’s 25th Anniversary. 
Visit https://www.bio.org/history for details. 

THIS COMMUNICATION AND ANY ATTACHMENTS MAY CONTAIN CONFIDENTIAL, LEGALLY PRIVILEGED, 
AND/OR PROPRIETARY INFORMATION AND IS ONLY FOR THE USE OF THE INTENDED RECIPIENT(S).  If the 
reader is not the intended recipient, or the employee or agent responsible to deliver it to the intended recipient, please note that 
any reading, use, dissemination, distribution, or copying of this communication or the information contained in or attached to it is 
not authorized.  If you have received this communication in error, please reply to the sender to notify us of the error and delete the 
original message and all attachments. Thank you. 
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Vanuit HollandBIO zijn we, zoals je ongetwijfeld weet, groot voorstander van de WBSO. In 
september kreeg ik tijdens een meeting bij VNO-NCW door dat de (voorlopige) uitkomst van de 
WBSO-evaluatie positief was. 
Sindsdien is het al lang stil en zag ik in het politieke EZK overzicht dat de evaluatie in q2 wordt 
verwacht. 

Weet jij wie bij EZK de contactpersoon is voor de WBSO? Ik zou graag eens kennis maken en willen 
kijken hoe we de WBSO zo succesvol mogelijk in kunnen zetten binnen de innovatieve MKB’ers in 
onze biotech-achterban. 

Groet,  

 
 

<image001.png> 

@hollandbio.nl | www.hollandbio.nl | twitter.com/hollandbio 
T: + 31 (0)70  | M: + 31 (0)6  
 

Bezoekadres: Laan van Nieuw Oost-Indië 131 Den Haag 
Postadres: Laan van Nieuw Oost-Indië 131 E, 2593 BM Den Haag 
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Van: @its.jnj.com>
Verzonden: vrijdag 8 november 2019 17:47
Aan: )
Onderwerp: RE: aanbieden Janssen Nederland rapport aan minister Wiebes
Bijlagen: samenvatting NLse vertaling def.docx

Beste , 

Hierbij stuur ik je de samenvatting van ons rapport “Innovatie voor de Samenleving”. Aan de verschillende 
hoofstukken wordt nog gewerkt, kost meer tijd dan we dachten omdat het ook weer in het Engels moet worden 
vertaald voor interne afstemming. Uiteindelijk zal het breed worden aangeboden in digitale vorm, met foto’s en 
visuals e.d.  

Ik verwijs graag nog even naar eerste onderstaande mail waarin ik aangeef wat we met het rapport beogen. Om 
eerlijk te zijn: het zal niet de roep om meer (en vooral prijs-)transparantie te laten verstommen maar het is wel een 
stap die we hiermee zetten in Nederland. Dat geldt ook voor ons intern omdat het best moeite heeft gekost om hier 
iedereen van te overtuigen. Daarom zou het de branche in Nederland maar ons ook intern veel helpen als vanuit EZK 
dit initiatief kan worden gestimuleerd door het in ontvangst te nemen. Als dat tijdens een momentje ergens in de 
marge van de uitreiking van de MVO Kristalprijs op 20 november zou kunnen plaatsvinden, is dat denk ik heel 
passend.  

Graag neem ik midden volgende week weer contact met je op. 

Vriendelijke groet en prettig weekend 
 

From:   
Sent: Wednesday, 30 October 2019 08:55 
To: @minezk.nl> 
Subject: Re: [EXTERNAL] Re: aanbieden Janssen Nederland rapport aan minister Wiebes 

Beste , 

Zal ik dan proberen je rond half zes te bellen? Als dat niet lukt, bel ik je morgenvroeg. 

Groeten 
 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 30 okt. 2019 om 08:02 heeft @minezk.nl> het volgende geschreven: 

Goedemorgen ,  

Vandaag om half 5 is voor mij lastig. Half zes of voor half 4 lukt wel. Anders misschien morgen ? 

Vriendelijke groet, 
 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 29 okt. 2019 om 23:55 heeft Korte, Paul [JACNL] < @its.jnj.com> het volgende geschreven: 
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Beste , 

Dank voor jouw reactie. Kunnen we morgen eind van de middag bellen? Ik kan rond 
half 5. Lukt dat? 

Vriendelijke groet, 
 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 29 okt. 2019 om 21:13 heeft  
@minezk.nl> het volgende geschreven: 

Beste  

Dank voor je berichtje.  
Kunnen we donderdag of vrijdag even bellen over jullie rapport? 

 Vriendelijke groet, 
 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 25 okt. 2019 om 16:06 heeft Korte, Paul [JACNL] 
@its.jnj.com> het volgende geschreven: 

Hallo , 

 
 Ik zou graag bij je terug willen komen 

over ons verzoek hieronder aan David voor 
aanbieden van ons rapport.  sprak daar vorige 
week ook nog kort geleden over met Saskia. Kunnen 
we mogelijkheden bespreken? 

Groeten en prettig weekend 
   

From: ]  
Sent: Friday, 4 October 2019 16:11 
To: @minez.nl 
Cc: @minez.nl;  
[ @its.jnj.com> 
Subject: aanbieden Janssen Nederland rapport aan 
minister Wiebes 

Beste David, 

We spraken elkaar tijdens de bijeenkomst op de 
Amerikaanse ambassade vorige week vrijdag over 
ons eerste Janssen Nederland rapport met als 
werktitel ‘Innovatie voor de Samenleving’. Dit 
rapport beoogt het algemene publiek kennis te 
laten maken met wat wij als biofarmaceutisch 
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bedrijf in Nederland en (waar relevant) daarbuiten 
doen en waarom we dat doen. Hierin belichten we 
onderwerpen vanaf de vroege ontwikkeling van 
nieuwe geneesmiddelen tot aan onze prijsstelling 
en marketing als ook hoe we daarin samenwerken 
met andere partijen. We illustreren dit waar dat kan 
met cijfers over het jaar 2018. Met het rapport 
beogen we om gebaseerd op feiten ons meer naar 
de samenleving te engageren en dialoog en 
discussie te krijgen. Ik denk dat we hiermee een 
voorloper zijn, in ieder geval in onze sector. Tegelijk 
komt het tegemoet aan de roep naar het 
(internationale) bedrijfsleven om zich meer te laten 
zien en te horen in het Nederlandse debat. Voor 
Janssen zelf is het ook een manier om zich te 
profileren in èn voor de LSH-sector in Nederland, 
niet voor niets een van de belangrijke en 
toekomstbestendige topsectoren. 

Het zou om deze redenen heel passend en voor ons 
waardevol zijn als de minister of de staatssecretaris 
dit rapport officieel in ontvangst wil nemen. Omdat 
het gaat over het jaar 2018, zouden we heel graag 
nog dit jaar het rapport naar buiten willen brengen. 
Graag bespreken we met je wat de mogelijkheden 
daarvoor zijn.  

Met vriendelijke groet en mede namens  
 

 
 

Janssen Campus Netherlands 
<image001.png> 

Janssen-Cilag B.V. 
Graaf Engelbertlaan 75, 4837 DS Breda 
Postbus 4928, 4803 EX Breda 
Phone +31 76  
Mobile +31 6  

@its.jnj.com 
Website: www.janssen.com/nederland 
Twitter: @Janssen Ned  | Facebook: Janssen 
Nederland | LinkedIn: Janssen Nederland 

Confidentiality Notice:  This e-mail transmission is 
confidential and may be privileged information that is 
intended only for the individual or entity named in the e-
mail address.  If you are not the intended recipient and 
believe you have received this e-mail transmission in 
error, please reply to the sender, so that we can arrange 
for proper delivery, and then please delete the message 
from your inbox.  The unauthorized use, dissemination, 
distribution or reproduction of this e-mail, including 
attachments, is prohibited and may be unlawful. Receipt 
by anyone other than the intended recipient(s) is not a 
waiver of any attorney/client or other privilege.   Thank 
you.
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. 
Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke 
aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. 
If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, 
you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from 
the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  
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EPSCO Council on June 22: 
https://video.consilium.europa.eu/en/webcasts?categoryid=10&datefrom=2018-06-21&dateto=2018-
06-21
Denmark: 
-Examining the details and of impact assessment and still not convinced of the need to introduce such
proposal.
-Concerned that waiver could weaken incentives and pharmaceutical life cycle in the EU.
-Well-functioning generic market should be maintained without weakening the originators position.

Ook hebben wij de concrete amendementen namens EFPIA op de SPC manufacturing waiver 
bijgevoegd bij deze mail. 

Ten aanzien van de vraag rondom ‘time to market’ hebben wij nu nog geen informatie kunnen vinden. 
Wij komen hier graag na de zomervakantie op terug. 

Mede namens  en  

Met vriendelijke groeten, 

 
 

Janssen-Cilag B.V. 
Graaf Engelbertlaan 75, 4837 DS Breda 
Postbus 4928, 4803 EX Breda 
Phone +31 76  Fax +31 76   
Mobile +31 (0)6   
Website: www.janssen.com/nederland 
Twitter: @Janssen Ned  | Facebook: Janssen Nederland | LinkedIn: Janssen Nederland 

Confidentiality Notice:  This e-mail transmission is confidential and may be privileged information that is intended only for the 
individual or entity named in the e-mail address.  If you are not the intended recipient and believe you have received this e-mail 
transmission in error, please reply to the sender, so that we can arrange for proper delivery, and then please delete the 
message from your inbox.  The unauthorized use, dissemination, distribution or reproduction of this e-mail, including 
attachments, is prohibited and may be unlawful. Receipt by anyone other than the intended recipient(s) is not a waiver of any 
attorney/client or other privilege.   Thank you. 

 Please consider the environment before printing this email 
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Janssen-Cilag B.V. 
Graaf Engelbertlaan 75 
4837 DS  BREDA 
Postbus 4928 
4803 EX  BREDA 
Antwoordnummer 11083 
4800 VC  BREDA 
+31 76 Phone
+31 76  Fax 
+31 6  Mobile

@its.jnj.com 
www.janssennederland.nl 

This e-mail transmission (including any attachments) may contain confidential and/or legally (client-attorney) privileged 
information. If you are not the addressee and intended recipient of this transmission, you are hereby notified that taking 
cognizance of, disclosure, copying and any other use of the contents of this transmission is strictly prohibited. In this case, 
please inform Janssen-Cilag immediately and delete this transmission from your computer files. Thank you. 

From: @minez.nl]  
Sent: donderdag 17 mei 2018 11:13 
To: @ITS.JNJ.com> 
Cc: @its.jnj.com>;  
< @merck.com> 
Subject: [EXTERNAL] RE: Reactie MSD, Janssen op Nederlandse positie SPC Manufacturing Waiver 

Beste , 

Dank voor je bericht. Ik heb inderdaad begrepen dat het instellen van een manufacturing waiver 
niet op jullie instemming kan rekenen.  

Binnenkort komt er naar verwachting een voorstel van de Commissie over het instellen van een 
manufacturing waiver voor geneesmiddelen die in Europa nog de bescherming genieten van een 
Aanvullend Beschermingscertificaat. Achtergrond hiervan is om de exportmogelijkheden (en 
daarmee de concurrentiepositie) voor generieke producenten te verbeteren ten opzichte van 
producenten uit derde landen. Mede op verzoek van vragen die door jullie zijn gesteld in Brussel 
(PV) heeft de Nederlandse overheid een eerste lijn van beantwoording opgesteld. Vanzelfsprekend 
wordt door EZK veel belang gehecht aan het systeem van het Europees intellectueel 
eigendomsrecht, een belangrijk fundament voor de farmaceutische industrie. Aan de andere kant 
hechten wij ook belang aan een gezonde marktwerking waar dit zinvol en nodig is. Ik begrijp dat 
hierover de standpunten kunnen verschillen.  

In het verdere proces zal afgewacht moeten worden met welk voorstel de Commissie komt en zal 
er conform de richtlijnen een Nederlands standpunt worden opgesteld. Voor het Nederlandse 
standpunt zal belangrijk zijn of de verruiming van exportmogelijkheden in balans is met andere 
belangen en er voldoende garanties zijn om misbruik te voorkomen.  

Misschien is een idee om binnenkort een keer af te spreken zodat we eea mondeling kunnen 
bespreken?  

Vriendelijke groet, 
  

Van: @ITS.JNJ.com] 
Verzonden: dinsdag 15 mei 2018 16:23 
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Aan:  
CC:  
Onderwerp: Reactie MSD, Janssen op Nederlandse positie SPC Manufacturing Waiver 

Beste , 

Naar aanleiding van een mailwisseling met  mail ik je inzake het Nederlandse 
standpunt omtrent de SPC (Supplementary Patent Certificate) manufacturing waiver. We hebben dit 
ook kortgesloten met  van MSD, en zij onderschrijft deze reactie. 

Op dit moment zijn er binnen de Europese Commissie gesprekken gaande inzake het instellen van 
een SPC manufacturing waiver. Een SPC manufacturing waiver zou het voor generieke fabrikanten 
mogelijk maken om, ondanks dat er binnen de interne Europese markt SPC bescherming van kracht 
is, beschermde geneesmiddelen te produceren en op te slaan voor de export buiten Europa waar 
geen octrooi/SPC bescherming (meer) geldt. Ultiem zou dit kunnen leiden tot een situatie waarbij 
geneesmiddelen die vallen onder patentbescherming geproduceerd worden om deze op te slaan om 
deze bij patentverval direct te verkopen binnen Europa. 

De huidige positie van Nederland, die wij door kregen van de permanente vertegenwoordiging in 
Brussel, luidt als volgt: 

SPC Waiver 
Nederland is van mening dat het huidige ABC-systeem Europese producenten van generieke 
medicijnen en biosimilars benadeelt in hun activiteiten buiten de EU. De generieke industrie 
binnen Europa kent veel concurrentie uit andere delen van de wereld, wat kan leiden tot een 
migratie van banen, R&D en productie naar andere gebieden. Daarnaast is van belang dat 
innovatie gestimuleerd en beloond wordt. Een balans is nodig die Europese producenten van 
generieke medicijnen niet onnodig benadeelt ten opzichte van hun concurrenten buiten Europa, 
maar ook de bescherming en stimulering van innovatie prioriteert. Een manufacturing waiver, die 
een beperkt kader geeft waarbinnen Europese producenten medicijnen mogen maken en 
verhandelen die nog onder bescherming van een ABC staan, voor gebruik in gebieden waarin deze 
bescherming niet of niet langer geldt, komt de LSH-sector naar onze mening ten goede. 

Wij zijn verbaasd over deze positie om een aantal redenen. 

Op de eerste plaats omdat er al een dergelijke positie is ingenomen terwijl er nog geen officieel 
traject is gestart binnen de lidstaten. Er heeft dus, voor zover wij weten, geen consultatie 
plaatsgevonden of iets van deze strekking. Onder meer omdat het definitieve standpunt van de 
Europese Commissie nog niet bekend is. 

Ten tweede wordt het onderzoek en ontwikkeling element bij generieke fabrikanten overdreven. 
Onderzoek en ontwikkeling vindt plaats bij innovatieve geneesmiddelenbedrijven, generieke 
fabrikanten richten zich vooral op prijs. 

Inhoudelijk gezien zijn delen wij niet de mening dat een dergelijke manufacturing waiver de LS&H 
sector ten goede zou komen. Integendeel, wij zijn van mening dat het de LS&H sector schaadt: 

 Het bewijs wat pleit voor het instellen van een manufacturing waiver is niet eenduidig.
o Onderzoeken wijzen op een banenverlies in plaats van het creëren van banen. Dit

banenverlies wordt geraamd tussen de 24.000 en 40.000 banen bij innovatieve
farmaceutische bedrijven. Dit is niet meegenomen door de Europese Commissie.

o Wanneer macro-economische kaders mee worden genomen is niet aan te tonen
door de Europese Commissie dat een manufacturer waiver tot extra banen zal
leiden in de generieke industrie of de Europese Unie in zijn geheel.

o SPC bescherming in Europa verloopt vaak eerder dan octrooibescherming elders,
dat betekent dat een potentiaal behaald voordeel door een manufacturer waiver
overschat is door de Europese Commissie.

 Het instellen van een manufacturing waiver is een stap terug in het Europees intellectueel
eigendomsrecht, één van de fundamenten van farmaceutische innovatie. Hiermee komt niet
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alleen innovatiekracht van grote en kleine bedrijven onder druk te staan maar ook de 
toegang van patiënten tot innovatieve geneesmiddelen. 

 Bovendien is de bijdrage van innovatieve geneesmiddelenbedrijven vertegenwoordigen vele
malen groter (745.000 banen in de EU) dan die van generieke fabrikanten (160.000 banen
binnen de EU).

 De kracht van Nederland ligt in innovatie en de enorme investeringen in innovatie. Een
manufacturer waiver leidt tot een verschuiving van ware innovatie naar productie van
bestaande geneesmiddelen, de beslissende factor wordt op deze manier productiekosten.
Voor Nederland is dit nadelig omdat productiekosten hier hoger liggen ten opzichte van die
in andere delen van Europa. Werkgelegenheid zal daarom wegvloeien naar andere delen
van Europa. Op de lange termijn zou productie verplaatsen naar lageloonlanden elders in de
wereld.

 Voor Janssen en MSD in Nederland leidt dit tot een situatie waarbij in Nederland
geproduceerde en geëxporteerde (biologische) geneesmiddelen buiten de EU moeten gaan
concurreren met kopieën die in de EU worden geproduceerd. Hiervan zullen we nadeel van
gaan ondervinden in economische zin. Dit verklaart waarom wij, met onze grote
investeringen in productie en R&D, ons keren tegen een dergelijke manufacturing waiver.

 De langetermijneffecten van een manufacturing waiver op innovatie zijn niet duidelijk.
Afgezet tegen de duidelijke nadelen die een manufacturer waiver met zich mee brengt lijkt
ons de introductie van een manufacturer waiver in het nadeel van de LS&H sector.

Gezien de vele onzekerheden en twijfels over de effecten van de manufacturer waiver op innovatie 
en werkgelegenheid, pleiten we er voor om deze maatregel niet overhaast in te voeren maar om dit 
mee te nemen in de brede evaluatie van het Europese IP-framework voor geneesmiddelen die op 
dit moment in Europees verband gaande is.  

Graag bespreken we met jou hoe wij deze zorgen bij de juiste mensen onder de aandacht kunnen 
brengen.  

Met vriendelijke groeten, 

Mede namens , 

 
 

<image001.jpg> 

Janssen-Cilag B.V. 
Graaf Engelbertlaan 75, 4837 DS Breda 
Postbus 4928, 4803 EX Breda 
Phone +31 76  Fax +31 76   
Mobile +31 (0)6   
Website: www.janssen.com/nederland 
Twitter: @Janssen Ned  | Facebook: Janssen Nederland | LinkedIn: Janssen Nederland 

Confidentiality Notice:  This e-mail transmission is confidential and may be privileged information that is 
intended only for the individual or entity named in the e-mail address.  If you are not the intended recipient 
and believe you have received this e-mail transmission in error, please reply to the sender, so that we can 
arrange for proper delivery, and then please delete the message from your inbox.  The unauthorized use, 
dissemination, distribution or reproduction of this e-mail, including attachments, is prohibited and may be 
unlawful. Receipt by anyone other than the intended recipient(s) is not a waiver of any attorney/client or other 
privilege.   Thank you.

 Please consider the environment before printing this email 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
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verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Notice:  This e-mail message, together with any attachments, contains 
information of Merck & Co., Inc. (2000 Galloping Hill Road, Kenilworth,  
New Jersey, USA 07033), and/or its affiliates Direct contact information 
for affiliates is available at  
http://www.merck.com/contact/contacts.html) that may be confidential, 
proprietary copyrighted and/or legally privileged. It is intended solely 
for the use of the individual or entity named on this message. If you are 
not the intended recipient, and have received this message in error, 
please notify us immediately by reply e-mail and then delete it from  
your system. 

Notice:  This e-mail message, together with any attachments, contains 
information of Merck & Co., Inc. (2000 Galloping Hill Road, Kenilworth,  
New Jersey, USA 07033), and/or its affiliates Direct contact information 
for affiliates is available at  
http://www.merck.com/contact/contacts.html) that may be confidential, 
proprietary copyrighted and/or legally privileged. It is intended solely 
for the use of the individual or entity named on this message. If you are 
not the intended recipient, and have received this message in error, 
please notify us immediately by reply e-mail and then delete it from  
your system. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Veel succes morgen. 

Hartelijke groet, 
  

Van: @merck.com]  
Verzonden: dinsdag 16 januari 2018 15:07 
Aan:  
Onderwerp: vragen nav presentatie Leeftink bij MSD 17jan 

Hallo , 

Zoals afgesproken nog een paar vragen alvast die mogelijk in de discussie na de presentatie van Leeftink vanuit de 
zaal kunnen worden gesteld: 

 How can EZ support the innovative pharma/bio industry, read MSD, in creating a (more) positive image
towards politics/general public?
Our major contribution to health of humans and animals; investment/jobs; financial impact etc.

 How does EZ ensure that the eco system for Life Sciences supports attracting and retaining innovative health 
care industry in The Netherlands?

 What is the expectation of EZ with respect to EMA moving to  the Netherlands?
 And how can the Government and Pharmaceutical Industry and research environment work together in

creating new business and research opportunities in the Netherlands from this EMA momentum? (PPS
initiative..)

  
Ik verwacht dat de presentatie vast nog wel meer punten van vragen/discussie zal opleveren! 

We kijken uit naar een mooie bijeenkomst morgen 

Met vriendelijke groet / kind regards, 

  
 – phone +31(6  

Notice:  This e-mail message, together with any attachments, contains 
information of Merck & Co., Inc. (2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, 
New Jersey, USA 07033), and/or its affiliates Direct contact information 
for affiliates is available at  
http://www.merck.com/contact/contacts.html) that may be confidential, 
proprietary copyrighted and/or legally privileged. It is intended solely 
for the use of the individual or entity named on this message. If you are 
not the intended recipient, and have received this message in error, 
please notify us immediately by reply e-mail and then delete it from  
your system. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  
verwijderen.  
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Notice:  This e-mail message, together with any attachments, contains 
information of Merck & Co., Inc. (2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, 
New Jersey, USA 07033), and/or its affiliates Direct contact information 
for affiliates is available at  
http://www.merck.com/contact/contacts.html) that may be confidential, 
proprietary copyrighted and/or legally privileged. It is intended solely 
for the use of the individual or entity named on this message. If you are 
not the intended recipient, and have received this message in error, 
please notify us immediately by reply e-mail and then delete it from  
your system. 
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T: +31 (0)10  / M: +31 (0)6  
www.pfizer.nl 
AnnaTrisia.Beby@pfizer.com 

Pfizer bv en Pfizer PFE bv, statutair gevestigd te Rotterdam, (adres: Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, 
handelsregisternummer 34087728 respectievelijk 62357654). De inhoud van dit bericht en van eventuele b jlagen is uitsluitend bedoeld voor de 
geadresseerde(n), klik hier voor de volledige Pfizer disclaimer.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Visie 

Op dit moment zijn er een aantal ontwikkelingen die samenkomen op het terrein van nieuwe 
geneesmiddelen en medische interventies zoals celtherapieën, regeneratieve geneeskunde, 
“personalised medicine” of preventieve behandelingen die ziektes in de toekomst voorkomen. We 
staan aan de vooravond van nieuwe ‘future therapies’. Dergelijke wetenschappelijke ontwikkelingen 
zien we ook terug in de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van het ministerie van OCW. 
Daarnaast stimuleert OCW nadrukkelijk het Open Science principe (maatschappelijk verantwoorde 
wetenschap volgens de FAIR principes) 

Specifiek op het terrein van de farmaceutische ontwikkelingen speelt de komst van de EMA naar 
Nederland een belangrijke rol. Immers, vriend en vijand zijn het er over eens dat de EMA een 
stimulator kan zijn van bedrijven en organisaties die zich in de omgeving van de EMA willen vestigen. 
We zien al de eerste contouren daarvan (bedrijven die kantoren openen in Amsterdam en nieuwe 
productielocaties in Nederland). Uiteraard was dit – naast de directe baten van de EMA - een van de 
achterliggende motivaties van het kabinet om zich kandidaat te stellen voor de EMA. Het ministerie 
van EZK wil uiteraard graag stimuleren dat meer bedrijven zich in Nederland vestigen en hier 
onderzoek, ontwikkeling en productie stimuleren. EZK zoekt naar een mogelijkheid om hier meer 
regie op te voeren. 

Vanuit het perspectief van de gezondheidszorg zijn deze ontwikkelingen ook zeer interessant. 
Immers, wij willen graag dergelijke nieuwe therapieën snel beschikbaar hebben voor onze patiënten. 
Meer onderzoek kan bijvoorbeeld ook betekenen dat patiënten wellicht eerder kunnen meedoen 
aan z.g. clinical trials met nieuwe producten. Nederland heeft in dat opzicht ook veel te bieden: goed 
aangeschreven universiteiten met hoge ranking, goed georganiseerde gezondheidszorg, een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale bedrijven en een hoge dichtheid aan spin-offs en 
start-ups in het bijzonder in de biotechnologie. Tegelijkertijd is het voor VWS belangrijk dat de 
gezondheidszorg betaalbaar blijft en dat nieuwe producten tegen maatschappelijk aanvaardbare 
prijzen op de markt worden gebracht. Welke business-modellen passen daar in de toekomst dan bij? 
Waarschijnlijk zal in de toekomst zal Publiek-Private samenwerking een belangrijke route zijn voor 
de ontwikkeling van nieuwe producten. Maar daar horen uiteraard wel de juiste spelregels bij. 

NWA 
Open Science 

Nieuwe middelen voor patient 
Betaalbare zorg 

Stimuleren bedrijvigheid 
Topsector LSH 

Future & Affordable Therapies

Kabinetsplan 
Life Science & Health 

PPS 

“Boston aan de Noordzee” 

OCW EZK VWS 

67b



 

 

Waarom? 

- Hiermee kunnen we op een goede manier de belangen van OCW, EZK én VWS 
samenbrengen. 

- Hiermee kunnen we Nederland een proeftuin maken van nieuwe concepten en therapieën. 
- Hiermee heeft Nederland een leidende rol, ook internationaal. LSH is één van de 

topsectoren in NL. 
- We geven op deze manier vorm aan de LSH (farmaceutische) sector van de toekomst waarbij 

de VWS agenda van “Affordable Health” een belangrijke richtinggevende bouwsteen is. 
- Hiermee hebben we ook de mogelijkheid om richting de Tweede Kamer een sluitend verhaal 

neer te zetten rondom innovatie enerzijds en betaalbare (farmaceutische) zorg anderzijds. 

Waarom nu? 

- De NWA en de komst van de EMA naar Amsterdam zijn duidelijke triggers voor deze 
ontwikkeling. 

- Gezien de ontwikkeling in wetenschap en economie en de wereldwijde discussies over de 
farma-sector, is nu het moment om in te stappen. 

- Het kabinet is voornemens een handelsmissie naar de VS te ondernemen (zomer 2019). 
Naar het zich laat aanzien is de sector Life Science & Health één van de gekozen prioritaire 
thema’s met o.a. een bezoek aan de regio rondom Boston waar veel LSH bedrijven en 
instituties zijn gevestigd. 

- Een dergelijk kabinetsplan zal een interessante basis zijn voor discussie met internationale 
partners, ook in de VS. En verschaft ons ook de legitimatie om over het business-model van 
de toekomst te kunnen praten met de VS. 
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Van: Gerard Schouw 
@innovatievegeneesmiddelen.nl> 

Verzonden: dinsdag 18 juni 2019 17:23 
Aan: ministerbruins@minvws.nl; 
e.wiebes@minez.nl
CC:  

@minvws.nl>;  
@minezk.nl>;  

@minez.nl>
Onderwerp: Vervolg e-mail 5 juni jl. – voornemen
tot verruiming vergoeding apotheekbereidingen
d.d. 27 mei jl.

Geachte ministers Bruins en Wiebes,

Zoals aangekondigd in mijn e-mailbericht van 5 
juni jl. treft u bijgaand de analyse van uw brief 
van 27 mei jl. In uw laatste brief is de Kamer 
geïnformeerd over bepaalde verruimingen van 
het basispakket per 1 januari 2020, waaronder 
meer specifiek de vergoeding van 
apotheekbereidingen. 

Uit deze nadere – en ook voorgaande - analyse 
volgt:
1. een bevestiging dat de beoogde inzet van

(vervangende) apotheekbereidingen (op
financiële gronden) strijdig is met (het doel
en strekking van de) Europese wet- en
regelgeving, en

2. dat dit negatieve consequenties heeft voor
kwaliteit en veiligheid van de
geneesmiddelenvoorziening,

3. alsook ernstige gevolgen heeft voor
investeringen R&D en (toegang tot)
innovaties,

4. dat in het voorgestelde beleid objectieve
en verifieerbare (beleids)criteria
ontbreken. Dit tast de rechtszekerheid
fundamenteel aan voor onderzoekers &
ontwikkelaars van geneesmiddeling die
hun innovatie in Nederland op de markt
willen brengen.

Inmiddels is er op maandag 24 juni a.s. een 
bijeenkomst gepland om het bovenstaand met 
de betrokken departementen te bespreken en 
te zoeken naar oplossingen om verdere 
juridisering te voorkomen. 

Met vriendelijke groet, 
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dr. Gerard Schouw 
directeur 
AFSPRAKEN: via  

@innovatievegeneesmiddelen.nl,
tel 070  
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Aan  
Onderwerp: OECD - excessive pricing in pharmaceuticals 

Beste  

Vanuit onze internationale kantoren werden wij gewezen op een vergadering bij de 
OECD van 26-30 november, waar onder meer een bijeenkomst plaatsvindt van een 
‘competitoin committee roundtable’  over   
‘excessive pricing in pharmaceuticals’ (zie 
http://www.oecd.org/daf/competition/excessive-pricing-in-pharmaceuticals.htm).  

Nederland is één van de landen die een schriftelijke bijdrage aan de vergadering 
hebben ingestuurd (bijdrage is bijgevoegd). Wij maken ons veel zorgen over de 
status en inhoud van dit stuk.  

Heb jij enig idee wie er namens Nederland naar die meeting van de OECD gaat en 
wat de doelstellingen zijn? Weet jij wat dit voor document is? Omschrijft dit stuk 
het kabinetsstandpunt over dit onderwerp? Er wordt constant over ‘we’ gesproken 
en het stuk start met een statement over ACM (zie (2)) … wie is de opsteller? ACM? 
Is dit een vervolg van hetgeen de oud-voorzitter Fonteijn op persoonlijke titel 
publiceerde? Kan dat dan zomaar ‘officieel’ gebruikt worden zonder enige 
controle?  

Hopelijk kun je ons verder helpen. 

Zie je vanmiddag. 

Vriendelijke groet 
 

Met vriendelijke groet, 
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Hoi , 

Sorry!  In mijn herinnering had ik dit intern uitgezet, maar dat heb ik niet gedaan. Ik kan voor 11 uur een reactie 
geven, maar ik weet niet of je dat nog helpt?  
Annemiek  
Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 28 okt. 2019 om 15:42 heeft @minezk.nl> het 
volgende geschreven: 

Dag Annemiek en  

Ik heb van jullie geen reactie gekregen en ga er van uit dat jullie geen opmerkingen bij het 
rapport van Technopolis hebben. Ik koppel vandaag / morgen de opmerkingen terug aan 
Technopolis. Mochten jullie toch nog opmerkingen hebben dan graag zsm reactie. 

Met groet, 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 22 oktober 2019 14:43 
Aan: @innovatievegeneesmiddelen.nl) 

@innovatievegeneesmiddelen.nl>;  
@innovatievegeneesmiddelen.nl>; 'Ernst @health-holland.com>; 

@hollandbio.nl>;  
( @rvo.nl> 
Onderwerp: Eerste concept deskstudie -> graag reactie voor as maandag 

Dag allen, 

In follow up van de presentatie  laatst bij PharmInvestHolland hierbij een eerste 
conceptversie van het rapport van Technopolis over de LSH-deskstudie. Aanstaande maandag zal 
ik richting Technopolis reageren.  

Constatering van Technopolis is dat er toch wat beperkingen en datalacunes zijn en dat het 
daardoor vooral een beschrijvend verhaal is geworden. Daardoor is het lastig een echte conclusie 
te trekken. Er is nog geen benchmark in opgenomen omdat het hiervoor nodig is een duidelijke 
afbakening met elkaar af te spreken. 

Als jullie opmerkingen hebben over het rapport hoor ik dat graag voor as maandag zodat ik het 
mee kan nemen.  

Met groet, 
 

Van: @technopolis-group.com>  
Verzonden: dinsdag 22 oktober 2019 09:13 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @technopolis-group.com>;  

@technopolis-group.com> 
Onderwerp: Re: Work in progress 

Beste  

hierbij tref je het beloofde conceptrapport aan. Zoals eerder aangegeven zit hier nog geen 
benchmark in opgenomen omdat het hiervoor nodig is een duidelijke afbakening met elkaar af te 
spreken. Verder is deze versie zo gedetailleerd als wij denken dat mogelijk en wenselijk is binnen de 
afgesproken kaders van de opdracht. Het is vooral een beschrijvend verhaal geworden waarbij de 
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beperkingen en datalacunes zijn beschreven, en waarbij helaas geen duidelijke conclusie kan 
worden getrokken over wat nu daadwerkelijk de ‘echte’ stand van zaken binnen het ecosysteem is. 

We horen graag van jou of dit jullie voldoende houvast biedt. Ik ben deze week, zoals aangegeven, 
slechts zeer beperkt bereikbaar maar volgende week is ook er weer om te kunnen overleggen. 

Hartelijke groeten, 
 

___________________
 

 

technopolis |group| The Netherlands 
Spuistraat 283 
1012 VR Amsterdam 
The Netherlands 
T +31 (0) 20 
M +31 (0)6
Skype: t

www.technopolis-group.com 

technopolis |group| has offices in Amsterdam, Berlin, Bogotá, Brighton, Brussels, Frankfurt/Main, Paris, Stockholm, Tallinn and 
Vienna

On 18 Oct 2019, at 18:03,  
@minezk.nl> wrote: 

Dag , 

Dank voor je update. Fijn dat er maandag een concept ligt. En beter een goed 
rapport waar we verder mee kunnen dan een rapport wat op tijd is.  

Goed te weten dat  aanspreekpunt is de komende weken. 

Met groet, 
 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 18 okt. 2019 om 16:41 heeft  
@technopolis-group.com> het volgende geschreven: 

Beste , 

Er is de afgelopen twee weken zeer hard gewerkt aan een 
conceptversie van het rapport. Desondanks hebben we toch nog 
iets extra tijd nodig om hier wat puntjes op de I te zetten en een 
kwaliteitscontrole te doen. Ik ga er zelf maandag nog doorheen en 
stuur het je toe wanneer ik daarmee klaar ben. Ik ben echter op dat 
moment onderweg naar Duitsland dus kan het mogelijk pas in de 
avond toesturen. Excuses voor het eventuele ongemak.  

Goed om te weten is al wel dat deze versie nog niet de benchmark 
zal bevatten. Zoals je zult zien heeft de beschrijving voor NL al een 
flink aantal invalshoeken dus het is nodig om met elkaar nog verder 

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e
10.2.e





2

- Gebrek aan ruimte/lef/vrijheidsgraden in het nationale systeem/bereidheid om met industrie samen te
werken om te experimenteren (is nodig om adaptive ecosystem vorm te geven)

 Wat kan ik voor jullie (achterban) betekenen in mijn rol als ambassadeur?
- Brugfunctie tussen EZK en VWS
- Mogelijk maken naadloze aansluiting registratie -> nationale vergoedingssysteem om een adaptive

ecosysteem vorm te geven (EMA – ZIN/VWS)

Meer concreet: 
- Aanjagen en uitwerken van de MoU Boston- NL
- Vergunningverlening gentherapie trials
- Support voor Bridge
- Support voor onze proposite voor InvestNL

 Wat moet ik als ambassadeur opnemen in het Actieprogramma?
- De ambitie om het hele ecosysteem duurzaam te versterken en het beste van Europa te maken. Het

ecosysteem bestaat uit alle spelers
o Government,
o Patients
o Academic research
o Private sector
o Risk capital
o Regulators, (EMA, CBG, ZIN )
o Clinical environment
o Payers (verzekeraars)

- Inzetten op kansen die de route van lab naar patient versnellen en verbeteren (gezondheidswinst,
innovatie en betaalbaarheid).

- Meer specifiek: NL als proeftuin voor adaptive gezondheidsecosysteem; naadloze aansluiting registratie -
> nationale vergoedingssysteem

- MoU Boston- NL
- BIO US in San Diego juni 2020
- En natuurlijk een kennismaking met onze fantastische sector! Van harte welkom!

Zijn er nog specifieke onderwerpen die jij in het gesprek wil inbrengen? 
Kom je alleen of komt er nog iemand met je mee? 

Met groet, 
 

Met vriendelijke groet, 

 
 

........................................................................ 
Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
T 070  

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e



3

M 06-  
E @minezk.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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........................................................................ 
Directie Topsectoren en Industriebeleid 
Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
T 070  
M 06-  
E @minezk.nl 

-----Oorspronkelijke afspraak----- 
Van:   
Verzonden: dinsdag 3 september 2019 18:15 
Aan:  

 
Onderwerp: Conference call over Assay development Fund (bel:  | pincode: ) 
Tijd: woensdag 4 september 2019 12:00-14:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: Conf call  

conf call:   |  pincode:  
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Met vriendelijke groet, 

 
 

........................................................................ 
 

 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
T 070  
M 06-  
E @minezk.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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From: ) 
Sent: donderdag 22 maart 2018 19:54 
To: @minez.nl<mailto: @minez.nl>>;  (Lygature) 

@lygature.org<mailto: @lygature.org>> 
@minez.nl<mailto: @minez.nl>>; Bert Leufkens 

(Lygature) @lygature.org<mailto: @lygature.org>>;  (Lygature) 
@lygature.org<mailto: @lygature.org>> 

Subject: RE: kansen EMA 

Dag , 

Dank voor je mail, en natuurlijk zijn we het met je eens dat we in dit rijtje niet mogen ontbreken! 

Ik cc ook Bert Leufkens en stel graag voor dat  langskomt in Utrecht op een moment dat ook Bert bij ons 
is. @ , kun jij een paar voorstellen voor data doorsturen? 

Groeten, 
Jorg 

From: @minez.nl<mailto: @minez.nl>> 
Sent: donderdag 22 maart 2018 16:27 
To: @lygature.org<mailto: @lygature.org>>; Janssen, Jorg 
(Lygature) < @lygature.org<mailto:j @lygature.org>> 
Cc: @minez.nl<mailto @minez.nl>> 
Subject: kansen EMA 

Beste , Jorg, 

Graag breng ik jullie via deze mail in contact met mijn collega n (cc). 
 is bezig met het maken van een plan (strategische) economische kansen EMA. Naast acquisitie, waarbij 

met name een rol voor NFIA en regio’s ligt, is dit plan gericht op het in kaart brengen van meer strategische/ 
lange termijn kansen die er ook liggen op andere terreinen. Zoals bijvoorbeeld regulatoire vernieuwing, R&D 
samenwerkingen.  voert de komende weken gesprekken met de belangrijkste stakeholders/experts uit de 
LSH sector om input op te halen voor het plan. Ik denk dat jullie in dit rijtje niet mogen ontbreken en hoop dat 
jullie gelegenheid hebben om een keer af te spreken. 

Vriendelijke groet, 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 
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Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
T 070-  
M 06-  
E @minezk.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Werkzaam op: maandag, woensdag en vrijdag 

E-mail: @vnoncw-mkb.nl 
Telefoon: +31 (0)70 -  
Website: www.vno-ncw.nl - www.mkb.nl 

Twitter: @vnoncw - @mkbnl - LinkedIn: VNO-NCW - MKB 
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV  Den Haag 
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag 

Van: @minez.nl>  
Verzonden: donderdag 13 september 2018 15:15 
Aan: @vnoncw-mkb.nl> 
CC: @minez.nl> 
Onderwerp: RE: bijpraat 

Nu met  

Van:   
Verzonden: donderdag 13 september 2018 15:14 
Aan:  
Onderwerp: RE: bijpraat 

Hoi , 

Ik heb met gesproken en zij komt graag een toelichting/presentatie geven over de verkenning – 
economische kansen EMA- in jullie VNO NCW zorgoverleg. Misschien is het handig om voor deze afspraak direct 
met  te schakelen (zie cc). 

Groet, 
 

Van: @vnoncw-mkb.nl] 
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 23:46 
Aan:  
Onderwerp: Re: bijpraat 

Dank!  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 7 sep. 2018 om 15:49 heeft @minez.nl> het volgende geschreven: 

Goed om elkaar weer even te spreken. 

 Update: regiodeals hebben 88 aanvragen opgeleverd die samen een bedrag van 1,3
miljard vertegenwoordigen (er is 450 miljoen beschikbaar). Contactpersoon is 

 ( @minez.nl) , inmiddels valt hij onder LNV. 
 is de contactpersoon voor de regiodeals bij VWS.

 Ik spreek maandag en zal met haar overleggen welke informatie uit de
verkenning ‘economische kansen EMA’ gedeeld kunnen worden.

Groet & fijn weekend, 
  

Van:  [mailto: @vnoncw-mkb.nl] 
Verzonden: maandag 3 september 2018 13:55 
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Aan:  
Onderwerp: RE: bijpraat 

Ik laat wat in onze agenda’s inplannen, goed idee 

Van: @minez.nl> 
Verzonden: maandag 3 september 2018 12:43 
Aan: @vnoncw-mkb.nl> 
Onderwerp: bijpraat 

Hallo , 

Vorige week sprak ik met  (Philips) in het kader van het halfjaar gesprek dat 
 voert met de top van Philips (en dat binnenkort weer gaat plaatsvinden). Aan de 

orde kwam de brief over de digitalisering van de zorg in Nederland die vanuit Philips ook naar 
onze minister is gestuurd. Ook noemde  in dit verband een overleg/bijeenkomst die vanuit 
VNO NCW over dit thema wordt georganiseerd.  

Ik zou het fijn vinden als we binnenkort een keertje kunnen bijpraten. 

Vriendelijke groet, 
  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
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Kopie aan 

MT-Top 

 (Top)

 (IenK)

 (IenK)

Bijlage(n) 

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 

Woensdag 10 april staat een overleg gepland met u en het bedrijf Janssen 

Pharmaceutical (onderdeel Johnson & Johnson). Janssen is de grootste en een 

belangrijke speler op het Leiden Bioscience park (LBSP).  

 

  

Het gesprek is bedoeld als kennismaking en om  

 

. Vanuit de directie Top sluiten  (MT lid) en  

  LSH) aan. 

Advies 

U kunt waardering uitspreken voor het initiatief van Janssen voor deze 

kennismaking. Janssen (positie 4 als R&D investeerder in Nederland) is belangrijk 

voor het verdienvermogen van Nederland en maatschappelijk betrokken (o.a. in 

de topsector LSH).  

Kernpunten 

1. Kennismaking

 (Vice President Strategic Alliances Janssen EMEA &

campus Lead) en  ( )

zullen namens Janssen aanwezig zijn. Recent is besloten dat  gaat

toetreden tot de regiegroep LSH (adviesorgaan topteam)  

MT l d Topsectoren 

S. van den Brink
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2. Visie Janssen versterken gezondheidssysteem en economische footprint

Janssen in Nederland

Janssen is in Nederland aanwezig in de hele keten van geneesmiddelen

ontwikkeling (R&D tot en met sales) en is daarmee een belangrijke partij voor

het LSH ecosysteem. 

Vanuit het bedrijfsleven zijn zorgen geuit over de (specifieke) missies die VWS

heeft opgesteld in het kader van de MU Gezondheid en Zorg. Zij vragen zich

af over er voldoende ruimte blijft voor nieuwe technologische innovaties, die

wellicht niet direct te relateren zijn aan de missies.

U kunt aangeven dat vanuit EZK erg hecht aan draagvlak en betrokkenheid

vanuit het bedrijfsleven bij het opstellen van de KIA. En vragen op welke

manier Janssen op dit moment betrokken is bij de KIA.

3. Vestigingsklimaat Nederland – rol Nationaal actieprogramma EMA

De farmaceutische sector is enthousiast over het aangekondigde actieplan van

de staatsecretaris van EZK (mede namens minister Bruins) om het LSH

ecosysteem verder te versterken en in te zetten op het verzilveren van de

kansen die de komst van EMA kan bieden. Zij leveren graag een bijdrage.

Recent heeft de branchevereniging Innovatieve geneesmiddelen (VIG) een

brief naar de staatsecretaris gestuurd om o.a. aandacht te vragen voor de

Nederlandse regelgeving met betrekking tot gentherapieën (GGO). Er zijn veel

kansrijke gentherapieën in ontwikkeling. En onze buurlanden schijnen de EU

regelgeving op een andere (makkelijker) wijze te implementeren. Deze

regelgeving is afkomstig van I&W

4. Investeringsontwikkelingen

Toelichting 

Ad2 

Het aantal directe banen in Nederland bij Janssen is ruim 2100 (waarvan ruim 900 

in R&D), het aantal indirecte banen ruim 5000. Janssen is de grootste 
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buitenlandse R&D investeerder in Nederland (in 2017 371 miljoen Euro)1. Ze 

staan na ASML, Philips en KPN op de vierde plaats als R&D investeerder in 

Nederland. Het Leiden Bio Science Park (LBSP) is het grootste life sciences cluster 

in Nederland en kraamkamer voor baanbrekend onderzoek en innovatieve 

toepassingen. De positie van Janssen kan vergeleken worden met de rol van 

Philips op de High tech campus in Eindhoven.  

In 1953 werd in België Janssen Pharmaceutica opgericht door dr. Paul Janssen. 

Sinds 1961 is Janssen onderdeel van Johnson & Johnson (J&J) , het grootste 

gezondheidszorg bedrijf ter wereld, met divisies voor medische producten, 

consumentenproducten en geneesmiddelen. Vrijwel alle activiteiten van J&J die 

betrekking hebben op geneesmiddelen zijn ondergebracht bij Janssen. Wereldwijd 

zijn er meer dan 40.000 medewerkers actief voor Janssen.   

Vanuit EZK/overheid zijn er goede contacten met Janssen: 
- Afgelopen jaar heeft Maarten Camps (april 2018) een werkbezoek

gebracht aan Janssen in Leiden en o.a. een rondleiding gekregen in de
nieuwe high tech productiefaciliteit.

- In juli 2018 heeft er overleg plaatsgevonden tussen  en 
 (VS management) en Maarten Camps, dit overleg is

georganiseerd op initiatief van de NFIA in het licht van mogelijke

toekomstige investeringen.
- In oktober 2018 heeft in aanwezigheid van minister Bruins de opening van

de nieuwe vaccinproductiefaciliteit in Leiden (investering 72 mln euro)

plaatsgevonden. Deze faciliteit dient als ondersteuning voor de klinische
testen voor de vaccins uit de pijplijn van Janssen in de laatste fase van
ontwikkeling (oa HIV, Ebola, RSV). En kan in de toekomst mogelijk de

commerciële productie gaan verzorgen.
- Vanuit Janssen neemt  deel aan de ronde tafel bijeenkomsten

die de SG’s van EZK en VWS gezamenlijk voeren met de farmaceutische
industrie.

-

Ad3 

Het Europees management van Janssen (hoofdkantoor België) heeft zich kritisch 

uitgelaten over de wijze waarop het maatschappelijk debat over de problematiek 

van dure geneesmiddelen in Nederland wordt gevoerd. Met name de positie van 

octrooien speelt hier een rol. Mede naar aanleiding van de sterk gepolariseerde 

discussie over de prijzen van geneesmiddelen is vanuit EZK het initiatief van de 

ronde tafel met farma industrie opgezet. Deze ronde tafel is het afgelopen jaar al 

twee keer bij elkaar gekomen (olv SG EZK en SG VWS). Er wordt gewerkt aan een 

gezamenlijk actieprogramma waar o.a. Janssen actief in participeert.  

1 https://www.technischweekblad.nl/upload/documents/tinymce/RD-Top-30-2018.pdf 
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Janssen is net zoals EZK partner in het publiek private initiatief Pharminvest.  

Onder de vlag van de topsector LSH zet Pharminvest zich in voor de versterking 

van het R&D klimaat in Nederland om daarmee bedrijven te stimuleren zich in 

Nederland te vestigen/ uit te breiden.  

Ad4 
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T:+31 (0)79 
@astrazeneca.com

Please consider the environment before printing this e-mail

AstraZeneca UK Limited is a company incorporated in England and Wales with registered number:03674842 and its registered 
office at 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA. 

This e-mail and its attachments are intended for the above named recipient only and may contain confidential and privileged 
information. If they have come to you in error, you must not copy or show them to anyone; instead, please reply to this e-mail, 
highlighting the error to the sender and then immediately delete the message. For information about how AstraZeneca UK 
Limited and its affiliates may process information, personal data and monitor communications, please see our privacy notice at 
www.astrazeneca.com 
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