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Geachte voorzitter, 

Met deze brief informeer ik uw Kamer over het aanbieden van de vertrouwelijke 
brief aan uw Kamer over de voorwaarden die ik zal hanteren bij de voorgenomen 
verkoop van Intravacc B.V. en over de markt waarin het bedrijf opereert. Hiermee 
geef ik uitvoering aan de door uw Kamer op 20 februari jl. aangenomen motie Van 
den Berg c.s.1.  
 
De reden voor de vertrouwelijkheid ligt in het feit dat deze brief zowel 
concurrentiegevoelige informatie bevat over Intravacc B.V. en haar positie in de 
markt, als vertrouwelijke informatie over de te hanteren verkoopvoorwaarden. 
Deze verkoopvoorwaarden zijn niet openbaar, omdat zij aan potentiële kopers 
worden verstrekt nadat deze een NDA (non-disclosure agreement) hebben 
getekend. Op deze wijze wordt een vertrouwelijk en transparant verkoopproces 
gegarandeerd waarbij alle geïnteresseerde partijen op gelijke wijze worden 
behandeld. Ook kunnen de financiële en economische belangen en het 
procesbelang van de Staat door openbaarmaking worden geschaad.  
 
In nauwe samenwerking met de verkoopadviseur en Intravacc B.V. is als 
onderdeel van de verkoopstrategie de organisatie en de planning van het 
verkoopproces uitgewerkt. Deze planning is erop gericht de voorgenomen verkoop 
via een openbare advertentie formeel te starten in week 18, vanaf 1 mei 2023. Dit 
garandeert dat het biedingsproces nog voor de zomer op gang kan komen, zodat 
dit jaar nog perspectief kan worden geboden aan het bedrijf en haar 
medewerkers, die gedurende lange tijd in onzekerheid verkeren over de toekomst.    
  

 
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 34951, nr 12. 
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De vertrouwelijke brief bevat nadere details over het verkoopproces en de 
verkoopstrategie.  

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
 
 
Ernst Kuipers


