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> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ  Den Haag 

 
De Voorzitter van de Eerste Kamer  
der Staten-Generaal  
Postbus 20017  
2500 EA DEN HAAG 
 
 
 
 
 
 
Datum 20 januari 2022 
Betreft Commissiebrief Eerste Kamer inzake nadere vraag vaccindonatie 
buitenland 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
Op 24 december 2021 stelden de fractieleden van de PvdD een nadere vraag over 
vaccindonatie. De leden van de fracties van GroenLinks, SP, ChristenUnie en 
50PLUS sloten zich bij deze vraag aan. Graag reageer ik daarop middels deze 
brief. In 2021 was de doelstelling om minstens zoveel vaccins te doneren, als dat 
we er zelf gebruiken (“Get one – Give one”). Aan dat aantal werd in de zomer van 
dat jaar het concrete aantal van 27 miljoen vaccins gekoppeld. Dat aantal werd, 
afgerond, gehaald. Nederland doneerde vorig jaar 4,23 miljoen vaccins bilateraal 
en 22,55 miljoen vaccins aan Covax. De (versnelling van de) huidige Nederlandse 
boostercampagne was niet voorzien en daarom niet meegenomen in de 
doelstelling. Tegelijk heeft deze campagne hier ook geen negatieve invloed op 
gehad.  
 
De beschikbare vaccins voor 2021 zijn inmiddels vrijwel volledig gebruikt 
(nationale campagne en donatie). Ook in 2022 en 2023 krijgt Nederland vaccins 
geleverd. Deze zijn in eerste instantie bedoeld voor eventuele extra 
boostercampagnes. Mogelijk is daartoe ook de aankoop van extra vaccins 
noodzakelijk. Afhankelijk van de besluitvorming over de nationale 
vaccinatiestrategie, zal blijken hoe groot het surplus zal zijn dat kan worden 
gedoneerd.   
 
Nederland is onverminderd gecommitteerd aan het verbeteren van wereldwijde 
toegang tot vaccins. Dit is niet alleen van belang vanuit het oogpunt van 
internationale solidariteit, maar ook cruciaal voor het bestrijden van de pandemie. 
Naast de “in-kind” donatie van vaccins, levert het kabinet daarom ook een forse 
financiële bijdrage. De Nederlandse bijdrage aan de “Access to COVID-19 Tools 
Accelerator” voor de periode 2020-2022 is tot nog toe 245 miljoen EUR. Het 
kabinet zal nog besluiten over de omvang van een eventuele extra bijdrage. 
 
Hoogachtend, 
 
de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
Ernst Kuipers

 


