
> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ  Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA  DEN HAAG

Bezoekadres
Parnassusplein 5
2511 VX  Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Kenmerk
1696996-205818-IZ

Bijlage(n)
-

Uw brief
2020A02414

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief.

Pagina 1 van 1

 
 
 
 
 
Datum 29 mei 2020 
Betreft Solidarity call to action 

  

 

Geachte voorzitter, 

Naar aanleiding van uw verzoek om met spoed een brief aan uw Kamer te doen 
toekomen over de WHO-stemming over een pool voor de ontwikkeling van een 
corona-vaccin (2020A02414), informeer ik u hierbij over de “Solidarity Call to 
Action”, die op vrijdag 29 mei te Genève officieel zal worden gepresenteerd. 
Eerder heb ik in debatten en schriftelijke antwoorden aan uw Kamer aangegeven 
het vrijwillig delen van kennis, data en intellectueel eigendom in de strijd tegen 
COVID-19, te steunen en de noodzaak voor internationale samenwerking en 
solidariteit te onderschrijven. Ik zal dan ook mijn steun verlenen aan de 
voorliggende Call to Action.  
Het bovenliggende doel hiervan is dat er een wereldwijd toegankelijk en 
betaalbaar vaccin of behandeling tegen COVID-19 wordt ontwikkeld.  
 
Naar mijn mening is publiek-private samenwerking daarbij van groot 
belang. Daarbij zal ik waken over de publieke belangen zoals beschikbaarheid en 
betaalbaarheid van vaccins en behandelingen. Maar zonder de financiële inzet van 
private partijen is dit niet mogelijk. Private partijen hebben de expertise en kennis 
op het gebied van ontwikkeling, productie en distributie van vaccins en 
behandelingen. Voor investerende bedrijven zal daarbij perspectief nodig zijn op 
het minimaal terugverdienen van de gemaakte kosten.  
Ik zal daarom aangeven dat het vrijwillig delen van kennis, data en intellectueel 
eigendom een potentieel belangrijk, maar niet de enig mogelijke manier is om dit 
doel van wereldwijd toegankelijk en betaalbare vaccins te realiseren.  

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 

 

 

Hugo de Jonge


