Amsterdam, 24 januari 2022
Ernst Kuipers
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Geachte minister Kuipers,
Hartelijk gefeliciteerd met uw recente benoeming tot minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport.
De taak die voor u ligt is niet benijdenswaardig in een tijd waarin de draagkracht van overheden
en publieke instellingen danig op de proef wordt gesteld terwijl ze hun best doen de gezondheid
en het welzijn van de bevolking te waarborgen.
In dat licht zal uw uitgebreide carrière in de gezondheidszorg, onder meer als voorzitter van de
Raad van Bestuur van het Erasmus MC, een groot voordeel zijn in uw huidige functie en voor het
ministerie. Het stemt ons hoopvol dat u zich eerder uitgesproken heeft voor meer transparantie
in de prijsontwikkeling van geneesmiddelen in Nederland tijdens een campagne van Health
Action International. Deze campagne is nog steeds relevant als we willen dat medicijnen
betaalbaar en toegankelijk blijven.
Na twee jaar heeft de COVID-19-pandemie laten zien dat er maar weinig is veranderd. We zijn
nog steeds getuige van ongelijkheid in huishoudens over de hele wereld ten aanzien van
geneesmiddelen. Terwijl mensen in Nederland toegang hebben tot een volledig
vaccinatieschema, inclusief boosters, blijven veel eerstelijnsgezondheidswerkers en kwetsbare
mensen, voornamelijk in ontwikkelingslanden, ongevaccineerd.
Wij prijzen Nederland voor de steun aan de COVID-19 Technologies Access Pool (C-TAP) van de
Wereldgezondheidsorganisatie en de gulle donaties aan de Covax-faciliteit. Helaas komen deze
initiatieven hun beloften nog niet na en handelen ze niet naar de wereldwijde vraag naar
therapeutica, diagnostica en vaccins. Nederland zou een belangrijke rol kunnen spelen bij het
overtuigen van andere Europese landen om C-TAP te steunen, zowel op politiek gebied als
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materieel, en tegelijkertijd kunnen de Covax-partners, waaronder farmaceutische bedrijven,
verantwoordelijk worden gehouden voor gemiste doelen en vertragingen.
Een ander initiatief - het voorstel van Zuid-Afrika en India om tijdelijk af te zien van bepaalde
bepalingen van de TRIPS-overeenkomst voor COVID-19-medicatie, zodat de productie
opgevoerd kan worden en de toegangsvoorwaarden kunnen worden verbeterd - blijft in het
ongewisse. Hoewel het nu door meer dan 60 landen wordt gesponsord (en door meer dan 100
landen wordt gesteund), blijven de Europese Commissie (namens de Europese Unie), het
Verenigd Koninkrijk en Zwitserland zich verzetten en blokkeren de onderhandelingen.
Hugo de Jonge heeft in het parlement publiekelijk verklaard - en in een schriftelijke reactie op
onze oproep tot actie - dat de Nederlandse regering een gedeeltelijke versoepeling van de
intellectuele eigendomsbescherming voor COVID-19 vaccins zou steunen, maar dat dit standpunt
niet werd gedeeld door een meerderheid binnen de Europese Raad. Het is tijd voor Nederland om
op te staan, de druk bij de EU-bondgenoten te vergroten en de lange traditie als pleitbezorger
van internationale samenwerking en rechtvaardig farmaceutisch beleid voort te zetten.
U hebt in het verleden uw betrokkenheid getoond, nu bent u in een positie om verandering
teweeg te brengen. Wij vertrouwen erop dat u gehoor zult geven aan onze oproep om uw invloed
bij de EU-bondgenoten aan te wenden om C-TAP te steunen en de Covax-partners ter
verantwoording te roepen en ook om een einde te maken aan de blokkering van het TRIPSontheffingsvoorstel.
Wij kijken ernaar uit om met u samen te werken in uw nieuwe rol.
Met vriendelijke groet,

Dr. Tim Reed
Executive Director
Health Action International

