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Geachte heer, geachte mevrouw,
Met deze brief willen wij u haftelijk danken voor uw brieven aan de MinisterPresident en onszelf over ontheffing van de TRIPS-regels, Graag gaan wij

nader in op de door u geschetste onderwerpen.
Zowel de inspanningen van Nederland als die van de Europese Commissie zijn
er op gericht dat het stelsel van intellectueel eigendom geen blokkerende
maar juist een faciliterende rol speelt bij het inzetten van de bestaande
capaciteit of het cre€ren van nieuwe capaciteit voor de productie van COVID19 vaccins.
Het kabinet heeft er binnen de Europese Unie in aanloop naar bijeenkomsten
van de TRIPS-raad herhaaldelijk op aangedrongen dat de EU zich constructief
opstelt wat betreft een beperkt waiver-voorstel gericht op coronavaccins,
Tijdens de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 11 november jl. is door het
kabinet de Nederlandse positie opnieuw nadrukkelijk voor het voetlicht
gebracht. Nederland kreeg hierin beperkte bijval van een klein aantal
lidstaten. De meeste lidstaten die zich op dit punt uitspraken gaven juist aan
geen voorstander te zijn van een dergelijke waiver.
Op 29 november jl. heeft de meest recente bijeenkomst plaatsgevonden van
de TRIPS-Raad. Hierin werd de discussie over intellectueel eigendom omtrent
Covid-19-vaccins vervolgd, op basis van de voorstellen van India en ZuidAfrika enerzijds, en de Europese Unie anderzijds. En marge van de
onderhandelingen in de TRIPS-raad spreekt de Europese Commissie met

andere landen ten aanzien van mogelijke oplossingsrichtingen.
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Het kabinet zal binnen de EU blijven aandringen op proactieve en
constructieve onderhandelingen. Doel blijft concrete en pragmatische
oplossingen op kofte en middellange termijn te vinden om de universele
toegang tot COVID-l9-vaccins tegen betaalbare prijzen te verbeteren.
Hoogachtend,
Minister voor Buitenlandse Handel
en Ontwi kkel ingssamenwerking
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