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Datum 18 februari 2021 
Betreft special envoy vaccins 

 

 

Geachte voorzitter, 

In navolging van de motie van het lid Heerma c.s. (vergaderjaar 2020-2021, 
25295, nr 956) die de regering verzoekt een speciaal gezant aan te stellen die de 
productie van vaccins daar waar mogelijk kan opschalen en extra contracten kan 
helpen sluiten wil ik uw Kamer graag informeren dat ik de heer Hans Schikan 
gevraagd heb als special envoy vaccins te willen optreden. Hij heeft positief 
gereageerd op dit verzoek. 
 
De heer Schikan is lid van het Top Team van de Topsector Life Sciences & Health 
(LSH), voormalig CEO van biotechonderneming Prosensa en sinds de acquisitie 
van dit bedrijf actief als voorzitter of commissaris in verschillende biopharma 
bedrijven in Nederland en het buitenland. Hij heeft een zeer breed, relevant 
netwerk en ruime ervaring in de LSH sector.  
 
Ik heb hem gevraagd om in een kort tijdsbestek een nader beeld te schetsen van: 
  eventueel in Nederland voorhanden zijnde (productie)capaciteit, die benut zou 

kunnen worden voor de opschaling van de productie van COVID-19 vaccins; 
  de termijn waarbinnen deze capaciteit ingezet kan worden en wat daar voor 

nodig is; 
  andere manieren waarop de Nederlandse overheid of het Nederlandse 

bedrijfsleven een bijdrage kan leveren aan het opschalen van de 
productiecapaciteit voor COVID-19 vaccins. 
 

De special envoy vaccins zal in gesprek gaan met relevante partijen binnen 
Nederland om productiemogelijkheden te inventariseren. Ook zal worden 
gesproken met de bedrijven die voor Nederland COVID-19 vaccins (gaan) leveren, 
ten einde vast te stellen of zij obstakels ervaren met opschaling waarbij Nederland 
een rol zou kunnen spelen. De special envoy heeft aangegeven uiterlijk medio 
maart een rapportage op te leveren met concrete aanbevelingen voor de korte en 
langere termijn over de bijdrage die geleverd zou kunnen worden aan de 
opschaling. Verder ondersteunt hij samenwerking, dialoog en waar mogelijk 
brengt hij partijen bij elkaar om zo te faciliteren bij het sluiten van contracten in 
het kader van vaccin productie. 
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Een team van medewerkers van zowel het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat als mijn departement staan tot zijn beschikking ter ondersteuning.  
 
Ik verwacht dat het werk van de special envoy vaccins ook een Europees 
perspectief heeft. De Europese Commissie heeft ook een vergelijkbare opdracht 
gekregen van het Europees Parlement om opschaling van productiecapaciteit te 
organiseren en ook landen als Frankrijk en Duitsland kijken naar vergelijkbare 
opschalingskansen. 
Ik heb de special envoy vaccins dan ook gevraagd de nationale inventarisatie 
nadrukkelijk te koppelen aan deze Europese inspanningen. Ik houd hier natuurlijk 
ook zelf contact over met de Europese commissie.  

Hoogachtend, 
 
de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
 
 
Hugo de Jonge 


