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• In februari werd Pfizer beschuldigd van het “intimideren" 
van regeringen in COVID-vaccinonderhandelingen in een
baanbrekend verhaal van het Bureau of Investigative 
Journalism.

• Een regeringsfunctionaris merkte destijds op: "Vijf jaar in 
de toekomst wanneer deze
vertrouwelijkheidsovereenkomsten voorbij zijn, zult u 
leren wat er echt is gebeurd in deze onderhandelingen.“



Public Citizen heeft verschillende niet-geredigeerde Pfizer-
contracten geïdentificeerd die het resultaat van deze 
onderhandelingen beschrijven.

De contracten bieden een zeldzame blik op de macht die 
een farmaceutisch bedrijf heeft verworven om regeringen 
het zwijgen op te leggen, het aanbod te smoren, risico's te 
verschuiven en de winst te maximaliseren in de ergste 
volksgezondheidscrisis in een eeuw. 





1. Pfizer Reserves the Right to Silence Governments

• In januari klaagde de Braziliaanse regering dat Pfizer in onderhandelingen aandrong op contractuele 
voorwaarden die "oneerlijk en beledigend" waren. 

• De regering wees op vijf voorwaarden die zij problematisch vond, variërend van een opheffing van de 
soevereine immuniteit op openbare goederen tot een gebrek aan sancties voor Pfizer indien de leveringen te 
laat waren.

• Nog geen twee maanden later accepteerde de Braziliaanse regering een contract met Pfizer dat de meeste van 
dezelfde voorwaarden bevat die de regering ooit als oneerlijk beschouwde.

- Brazilië heft de soevereine immuniteit op 
- Pfizer mag geen boetes krijgen voor te late leveringen; 
- Geschillen op te lossen onder een geheime privéarbitrage volgens het recht van New York; 
- Pfizer moet gevrijwaard voor civiele vorderingen.
- Het contract bevat ook een extra eis die niet is opgenomen in andere Latijns-Amerikaanse overeenkomsten: het 

is de Braziliaanse regering verboden om "enige openbare aankondiging te doen met betrekking tot het bestaan, 
het onderwerp of de voorwaarden van

- [de] Overeenkomst" of commentaar geven op zijn relatie met Pfizer zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van het bedrijf.

- Pfizer kreeg daarmee de macht om Brazilië het zwijgen op te leggen. 



•

• Een soortgelijke geheimhoudingsbepaling is opgenomen in het Pfizer-contract 
met de Europese Commissie en de Amerikaanse overheid

• In die gevallen geldt de verplichting echter voor beide partijen. 

• Pfizer noch de Amerikaanse overheid kunnen bijvoorbeeld "enige openbare
aankondiging doen met betrekking tot het bestaan, het onderwerp of de 
voorwaarden van de overeenkomst, de transacties die erin worden overwogen, 
of de relatie tussen Pfizer en de regering hieronder, zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van de ander“. 

• De E.C. kan in geen enkele aankondiging of openbaarmaking de prijs per dosis, de 
Q4 2020-volumes of informatie die van materieel belang zou zijn voor Pfizer 
opnemen zonder toestemming van Pfizer.



•

• Pfizer controleert donaties

• Pfizer controleert het aanbod streng
• De Braziliaanse overheid mag bijvoorbeeld geen Pfizer-vaccindonaties uit

andere landen accepteren of Pfizer-vaccins van anderen kopen zonder
toestemming van Pfizer.

• Brazilië is beperkt in het doneren, distribueren, exporteren of anderszins
vervoeren van het vaccin buiten Brazilië zonder toestemming van Pfizer.

• De gevolgen van niet-naleving kunnen ernstig zijn. 
• Als Brazilië gedoneerde doses zou accepteren zonder toestemming van Pfizer, 

zou dit worden beschouwd als grond voor ontbinding van de overeenkomst
• Bij beëindiging zou Brazilië de volledige prijs moeten betalen voor alle 

resterende gecontracteerde doses.



Pfizer verzekerde zich van een "IP Waiver" voor zichzelf. 

• De CEO van Pfizer, Albert Bourla, heeft zich ontpopt als een felle verdediger van intellectueel 
eigendom in de pandemie. 

• Hij noemde een vrijwillige inspanning van de Wereldgezondheidsorganisatie om intellectueel 
eigendom te delen om de vaccinproductie te ondersteunen "onzin" en "gevaarlijk". 

• Hij zei dat het besluit van president Biden om de TRIPS-ontheffing voor intellectueel eigendom te 
steunen "zo verkeerd" was. 

• "IP, het bloed van de particuliere sector, is wat een oplossing voor deze pandemie heeft gebracht 
en het is op dit moment geen barrière", beweert Bourla. 

• De contracten schuiven de verantwoordelijkheid voor elke inbreuk op intellectueel eigendom die 
Pfizer zou kunnen plegen af op de overheidsinkopers. 

• Als gevolg hiervan kan Pfizer volgens het contract het intellectuele eigendom van iedereen 
gebruiken dat het wil - grotendeels zonder gevolgen. 

• Ten minste vier landen zijn verplicht "Pfizer schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren" 
van en tegen alle rechtszaken, claims, acties, eisen, schade, kosten en uitgaven in verband met 
intellectueel eigendom van vaccins.

• Bijvoorbeeld als een andere vaccinmaker een rechtszaak aanspant.



•

• Op verzoek van Pfizer is Colombia verplicht om het bedrijf te verdedigen (d.w.z. de 
controle over juridische procedures over te nemen.) 

• Pfizer zegt ook expliciet dat het niet garandeert dat zijn product geen inbreuk maakt 
op IP van derden, of dat het aanvullende licenties nodig heeft.

• Pfizer neemt in deze contracten geen verantwoordelijkheid voor haar mogelijke 
inbreuk op intellectueel eigendom.

• In zekere zin heeft Pfizer een IP-ontheffing voor zichzelf veiliggesteld. Maar 
internationaal vecht Pfizer tegen soortgelijke inspanningen om IE-barrières voor alle 
fabrikanten op te heffen.



•

Particuliere arbiters, geen openbare rechtbanken, beslissen in het geheim over 
geschillen. 

• Wat gebeurt er als het Verenigd Koninkrijk een contractueel geschil met Pfizer niet 
kan oplossen? 

• Een geheim panel van drie particuliere arbiters – niet een Britse rechtbank – is op 
grond van het contract bevoegd om de uiteindelijke beslissing te nemen. 

• De arbitrage wordt uitgevoerd volgens de arbitrageregels van de Internationale 
Kamer van Koophandel (ICC).

• Beide partijen zijn verplicht alles geheim te houden: de partijen komen overeen het 
bestaan van de arbitrage, de arbitrageprocedure, de opmerkingen van de partijen en 
de beslissingen van het scheidsgerecht, met inbegrip van de uitspraken ervan, 
vertrouwelijk te houden, behalve zoals vereist door de wet en voor zover nog niet 
openbaar.

• Het ontwerpcontract van Albanië en Brazilië en de met Chili, Colombia, Dominicaanse 
republiek en Peru  gesloten overeenkomsten vereisen dat de regeringen instemden 
dat geschillen voorgelegd worden aan ICC-arbitrage waarbij de wetgeving van New 
York wordt toegepast.



•
• Particuliere arbitrage weerspiegelt een onevenwichtige machtsverhouding. Het 

stelt farmaceutische bedrijven zoals Pfizer in staat om binnenlandse juridische 
processen te omzeilen.

• Dit consolideert de macht van het bedrijfsleven en ondermijnt de rechtsstaat.



•

Pfizer neemt staatseigendommen als zekerheid
• De beslissingen van de hierboven beschreven geheime arbitragepanels kunnen 

door nationale rechtbanken worden afgedwongen.
• De doctrine van soevereine immuniteit kan staten soms echter beschermen tegen 

bedrijven die scheidsrechterlijke uitspraken willen afdwingen en uitvoeren. 
• Pfizer eiste dat Brazilië, Chili, Colombia, de Dominicaanse Republiek en Peru afstand 

doen van de soevereine immuniteit.
• In het geval van Brazilië, Chili en Colombia bijvoorbeeld, "doet de regering 

uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand van elk recht op immuniteit dat zij of haar 
activa in de toekomst kunnen hebben of verwerven" om een arbitraal vonnis ten 
uitvoer te leggen 

• Voor Brazilië, Chili, Colombia en de Dominicaanse Republiek omvat dit "immuniteit 
tegen conservatoire beslaglegging van activa.“



Pfizer bepaalt
• Wat gebeurt er als er tekorten zijn aan vaccins?  
• In het ontwerpcontract voor Albanië en de overeenkomst tussen Brazilië en 

Colombia zal Pfizer aanpassingen van het leveringsschema beslissen op basis van 
principes die het bedrijf zal beslissen. 

• Albanië, Brazilië en Colombia "worden geacht in te stemmen met elke herziening".
• Sommige regeringen hebben de eenzijdige bevoegdheid van Pfizer voor andere 

beslissingen teruggedrongen. 
• In Zuid-Afrika wilde Pfizer "naar eigen goeddunken aanvullende voorwaarden en 

garanties voor ons bepalen om aan de vrijwaringsverplichtingen te voldoen.“
• Zuid-Afrika beschouwde dit als "te riskant" en een "potentieel risico voor [hun] 

activa en fiscus.“
• Na vertragingen gaf Pfizer - naar verluid - toe deze 'problematische term' te 

verwijderen.



•
• De tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen roept complexe rechtsvragen op die afhankelijk 

zijn van de fysieke locatie en het type staatsactivum.

• Maar het contract biedt Pfizer de mogelijkheid om rechtbanken te verzoeken staatsactiva te 
gebruiken als garantie dat Pfizer een arbitraal vonnis krijgt en/of de activa te gebruiken om 
Pfizer te compenseren als de overheid niet betaalt.

• Bijvoorbeeld,  in Amerikaanse rechtbanken kunnen deze activa buitenlandse 
bankrekeningen, buitenlandse investeringen en buitenlands commercieel onroerend goed 
omvatten, inclusief de activa van staatsbedrijven zoals luchtvaartmaatschappijen en 
oliemaatschappijen.



•

• Maar anderen zijn niet zo succesvol geweest. 

• Als voorwaarde voor het aangaan van de overeenkomst is de Colombiaanse overheid verplicht om 
"op een voor leveranciers bevredigende manier aan te tonen dat leveranciers en hun gelieerde 
ondernemingen voldoende bescherming zullen hebben, zoals bepaald naar eigen goeddunken van 
leveranciers" tegen aansprakelijkheidsclaims.

• Colombia is verplicht om garanties te stellen aan Pfizer voor de waarde van de voorwaardelijke 
verplichtingen (d.w.z. potentiële toekomstige aansprakelijkheid),  en om te beginnen met het toe-
eigenen van fondsen om de voorwaardelijke verplichtingen te dekken, volgens een 
bijdrageprogramma.

• Het vermogen van Pfizer om belangrijke beslissingen te beheersen weerspiegelt de 
machtsongelijkheid in de vaccinonderhandelingen.

• Bij het overgrote deel van de contracten staan de belangen van Pfizer voorop.













Andere 
samenstelling













Deze grafiek laat zien hoeveel
mensen met het coronavirus 
in een bepaalde leeftijdsgroep
op de intensive care zijn
opgenomen, per 1.000.000 
personen van die 
leeftijdsgroep. De grafiek
toont de weektotalen van de 
opnames die in die week 
hebben plaatsgevonden.
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