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Mexicaanse griep



• De WHO verklaarde op 25 april 2009 dat er 
sprake was van een emergency of public health 
concern. 

• Via verschillende tussenstappen werd
uiteindelijk op 11 juni 2009 fase 6 (pandemie) 
afgekondigd op grond van de uitbreiding van de 
H1N1-griep naar meer dan één WHO-regio. 

• De classificatie omvat geen beoordeling van de 
ernst waarmee de griep zich presenteert. De 
definitie van een ‘pandemie’ wijzigde kort
daarvoor door de letaliteit van een virus als
criterium te schrappen. 

• Voldoende is dat een virus zich snel verspreid
over verschillende werelddelen

• WHO Pandemic (H1N1) 2009, www.who.int/csr/disease/swineflu/en/index.html.

• WHO, Pandemic (H1N1) 2009 briefing note 9, 28 august 
2009, www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/h1n1_second_wave_20090828/en/index.html

•

http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/index.html
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/h1n1_second_wave_20090828/en/index.html


• Net als nu, vroeg de minister van VWS al in een vroeg stadium op 29 april 2009 aan
de Gezondheidsraad om een spoedadvies over de aanschaf van een nog te
ontwikkelen vaccin. 

• Het seizoensvaccin zou volgens de Gezondheidsraad mogelijk enige werkzaamheid
hebben maar het Mexicaanse griepvirus zou echter te veel afwijken om effectief te
zijn. 

• Het advies waarschuwt dat de griep op dat moment slechts milde
ziekteverschijnselen en weinig sterfte veroorzaakte maar dat het virus kan muteren
naar een gevaarlijkere variant. Een argument dat ook nu van stal gehaald is. 

• De commissie adviseerde verder een geadjuveerd vaccin aan te schaffen. 

• Briefadvies Vaccinatie tegen Mexicaanse Griep 8 mei 2009, Publicatie nr. 2009/08



In de Gezondheidsraad zaten destijds
personen die ook nu de
immunotherapieën als heilige graal
promoten, waaronder M. Koopmans,
T.W. Kuijpers, J. Wallinga maar ook
Ab Osterhaus. Jaap van Dissel was
destijds eveneens betrokken bij de
advisering



• De Gezondheidsraad adviseerde in augustus
2009 vervolgens om personen met een
medisch risico, alle gezonde 60-plussers, 
gezondheidspersoneel, zwangere vrouwen uit
medische risicogroepen en gezinsleden en
mantelzorgers van mensen met een groot
risico op ernstige ziekte en sterfte door griep
te vaccineren.

• In een aanvullend advies van 9 november
2009 werden de doelgroepen uitgebreid met 
kinderen van zes maanden tot vier jaar oud. 

• Dit om te voorkomen dat de capaciteit van de 
pediatric intensive care units (PCU) 
overschreden zou worden. 

• Een argument dat ook nu steeds terugkeert.
Vaccinatie tegen pandemische influenza A/H1N1 2009: 
doelgroepen en prioritering, 17 augustus 2009, Nr. 2009/10

Vaccinatie tegen pandemische influenza A/H1N1 2009, 
doelgroepen en prioritering (3), 9 november 2009, nr. 2009/16





• De Gezondheidsraad adviseerde om vaccins met adjuvans in te kopen terwijl
bekend was dat de toegevoegde adjuvantia (met squaleen en thiomersal/kwik) 
experimenteel en nauwelijks onderzocht waren voor het gebruik in vaccins voor
mensen. 

• Dit bleek schadelijke gevolgen te hebben voor zwangere vrouwen en kinderen. 
Andere landen kochten voor kinderen en zwangeren Celvapan zonder
adjuvantia. 

• De Gezondheidsraad beweerde echter dat er geen vaccin zonder adjuvans in 
Europa was geregistreerd. 

• Zij erkende achteraf dat dit onjuist was. 

Verslag van een algemeen overleg, 28 oktober 2011, Kamerstukken 22894, nr. 302. 
Gezondheidsraad, Brief Stichting Meer Weten over Freek, 362/09/JAK/HH/mjv/824-P, 24 november 2009, aan Cor Hellingman, Hellingman Bunders Advocaten: ‘Naar
aanleiding van uw brief zijn wij een onvolledigheid op het spoor gekomen […] Het vaccin Celvapan van de firma Baxter was ons bekend. De opmerking ‘Een dergelijk
vaccin is op dit moment in Europa niet geregistreerd en het is onzeker of en op welke termijn registratie wel zou plaatsvinden’ heeft betrekking op een vaccin van 
een andere fabrikant waarvan zowel registratie als tijdige beschikbaarheid onzeker waren. […] De geconstateerde onvolledigheid, in casu het niet vermelden van het 
in oktober jl. geregistreerde vaccin Celvapan, heeft derhalve geen gevolgen voor het advies van GR/CIb over de vaccinatie bij de grieppandemie.’



• Als lid van de Gezondheidsraad had Ab 
Osterhaus een opvallende rol bij de 
aankoop van de vaccins.

• Hoewel vroeg duidelijk was dat het een
milde griep was, kwamen onder anderen
hijzelf en Marion Koopmans met 
doemscenario’s over mutanten van het 
virus die mogelijk wel gevaarlijk konden
zijn. 

• Dit om toch een preventieve aankoop van 
vaccins te kunnen rechtvaardigen. Ook nu 
worden mensen weer bang gemaakt met 
mogelijke mutanten.



• Osterhaus is ook hoofd van de European 
Scientific Working Group on Influenza 
(ESWI), die onder meer wordt gesponsord
door GlaxoSmithKline en Novartis. 

• Nederland kocht enkele dagen na de 
verklaring van de WHO op 25 april 2009 34 
miljoen vaccins bij deze twee farmaceuten. 

• ViroClinics van Osterhaus testte de vaccins 
en noemde het vaccin van GSK beter dan 
alle andere. 

• Minister Klink plaatste eerder de order bij
Solvay, maar Osterhaus, op dat moment 
weer in de functie van directeur van het 
Nationaal Influenza Centrum, vond dat er 
voor GSK moest worden gekozen vanwege
de immuunversterker.



• In Nederland werd vrij vroeg gekozen voor de 
geadjuveerde vaccins GSK (Pandemrix) en
Novartis (Focetria). 

• De overeenkomsten werden onder strikte
geheimhouding gesloten. 

• Het Financieel Dagblad schatte destijds dat de 
waarde van deze contracten rond de 500/600 
miljoen lag. 

• De kostenpost voor de Nederlandse
belastingbetaler bedroeg dus honderden
miljoenen voor een experimenteel vaccin
tegen een griepgolf die achteraf een van de 
mildste ooit bleek te zijn.

• Uiteindelijk werd een groot deel van de 
aangekochte vaccins vernietigd. 



• De vaccins veroorzaakten onnodige sterfgevallen en
gezondheidsschade. Ruim 1300 mensen kregen de ernstige
aandoening narcolepsie. 

• Dit was niet onverwacht. De EMA onderkende eerder dat
‘serious neurological events have been associated with the use 
of some vaccines.’ (CPMP/SWP/465/95). 

• Ook het CBG was bekend met de neurotoxiciteit van de 
adjuvant thiomersal. Het CBG (1998) autoriseerde het gebruik
ervan niet voor kinderen omdat zij ‘gevoeliger voor de 
neurotoxiciteit van methylkwik’ zijn dan volwassenen. 

• Het echte aantal slachtoffers ligt waarschijnlijk veel hoger, ook
omdat mildere neurologische effecten moeilijk te correleren
zijn. 

• In 2018 schikte de Staat met een aantal slachtoffers.
• De gevaren van de geadjuveerde vaccins voor met name kinderen en zwangeren, de gebrekkige informatievoorziening over de vaccins door de Staat, het 

pro-vaccinatiebeleid, werd eveneens in verschillende WOB-verzoeken aan de Gezondheidsraad, CBG, en VWS uiteengezet, o.a. door Stichting Stralingsarm
Nederland, zie o.a. RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD re: Mexicaanse griep 2009, Stichting Stralingsarm Nederland e.a. vs. Minister van VWS. Hier werd
uitdrukkelijk gewezen op het gevaar van een ‘hijack van wereldomvang’ via activering van het WHO/IGR regelstelsel (‘totalitair juridisch mechanisme’) ten 
gunste van ‘kwaadwillende politico-economische machtsblokken en/of industriële consortia,om aanzienlijk economisch voordeel te behalen en/of 
dramatische schade aan de mensheid toe te brengen’, waar détournement de pouvoir en willekeur in alle bestuursniveaus voorzienbaar is’.

https://www.uitspraken.nl/uitspraak/rechtbank-zwolle-lelystad/bestuursrecht/bestuursrecht-overig/voorlopige-voorziening/ecli-nl-rbzly-2009-bk1611


• De hele gang van zaken rondom de 
pandemie die geen pandemie was, 
leidde tot een discussie over de 
belangenverstrengelingen van 
adviescommissies. 

• PvdA-Kamerlid Khadia Arib sprak van 
‘een van de grootste medische
schandalen van de afgelopen honderd
jaar’. 

• De WHO bleek onder druk gezet te zijn
door de farmaceutische industrie om de 
milde griepvariant H1N1 tot een
pandemie uit te roepen.

• Ondanks haar kennis over deze zwendel, 
zwijgt Arib nu. 

• Kamerstukken 2009-2010, vragen, 28 januari 2010



• The British Medical Journal deed onderzoek naar het Mexicaanse griepschandaal. Zij stuitte op een
schokkend netwerk van kruisverbanden tussen nationale en internationale gezondheidsorganisaties
en de farmaceutische industrie

• De conclusie van het artikel: het grootste slachtoffer van de Mexicaanse griep is de
geloofwaardigheid van de WHO en het vertrouwen in het globale gezondheidssysteem.



• Van de zestien adviseurs van de WHO bleken er 
zes belangenverstrengelingen en vier banden
met de farmaceutische industrie te hebben. 

• De commissie Berenschot evalueerde de aanpak
van de Mexicaanse griep. Hieruit blijkt dat de 
farmaceutische industrie volstrekt
onverantwoord handelde.

• De samenstelling van de Gezondheidsraad en de 
mogelijke belangenverstrengelingen onderzocht 
de commissie niet. Een gemiste kans. Hierdoor 
blijft onduidelijk welke invloed deze 
belangenverstrengelingen op de adviezen van 
de Gezondheidsraad hadden en hebben.

• Men had alleen oog voor de eigen commerciële
belangen en niet voor het algemeen
maatschappelijk belang. Ook dat zien we nu 
terug. 

• De farmaceutische industrie boekt
recordwinsten op kosten van publieke kassen
wereldwijd. 

Https://crisislab.nl/wordpress/wp-
content/uploads/evaluatie_aanpak_nieuwe_influenza_h1n11.pdf



• De Raad van Europa kwam naar aanleiding van 
het Mexicaanse griepdebacle op 6 juni 2010 
eveneens met het evaluatierapport ‘The handling 
of the H1N1 pandemic: more transparency 
needed’. 

• De conclusies en aanbevelingen van het rapport 
zijn duidelijk. De gevolgen van de aanpak waren
dramatisch. 

• Naast een verspilling van enorme sommen
overheidsgelden werden ongerechtvaardigde
angsten aangewakkerd en onverantwoorde
gezondheidsrisico’s genomen door de versnelde
toelating van onvoldoende geteste vaccins en
medicijnen. 

• Al deze elementen zien we tijdens de coronacrisis
in een exponentiële omvang terugkeren.

• Zie https://pace.coe.int/en/files/12463



• Ook zag de Raad aanwijzingen van ongepaste invloed en
druk vanuit de farmaceutische industrie op de nationale
autoriteiten om de besluitvorming rondom
aankoopcontracten te versnellen en de 
productaansprakelijkheid af te wentelen op de nationale
regeringen. 

• Het rapport heeft verder ernstige twijfels over de 
transparantie van de besluitvormingsprocessen en de 
identiteit van deskundigen wier aanbevelingen grote
impact hadden op de begrotingen voor de volksgezondheid
en de gezondheid van mensen. 



• De rapporteur is voorts verontrust over de ongepaste
timing en methode om essentiële definities met betrekking
tot pandemieën te wijzigen, evenals de mogelijke invloed
van farmaceutische groepen op enkele van de centrale 
besluiten die zijn genomen. 

• De Raad waarschuwt dat dit gebrek aan transparantie en
verantwoordingsplicht zal leiden tot een daling van het 
vertrouwen in het advies van de grote
volksgezondheidsinstellingen. 



• Tien jaar later is er weinig veranderd. Een onderzoek
naar de belangenverstrengelingen van de leden kwam
er ondanks een toezegging van de minister van 
volksgezondheid Schippers nooit. 

• De Gezondheidsraad kwam in 2015 met een code om 
belangenverstrengeling tegen te gaan. Deze maatregel
is vooral esthetisch. 

• De Gezondheidsraad erkent dat zij gebruik maakt van 
experts die aan andere instanties van de overheid en
het bedrijfsleven diensten leveren. 

• Volgens deze code is de publiek-private samenwerking
tussen overheid, industrie en wetenschap een
realiteit. ‘En de overheid stimuleert deze ook’. 
Hiermee staat de deur wagenwijd open voor
ongewenste invloed van de vaccinindustrie.

• Verslag algemeen overleg, Kamerstuk 22 894, nr. 302 (2011-2012).
• Nadere maatregelen om oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling te voorkomen,

851142/WAvG/JA/mjv, 14 oktober 2015



Tunnelvisie: experimentele
immunotherapie als enige

oplossing





2020Z03793 Vragen van het lid Diertens (D66) aan de Minister voor Medische Zorg
over de berichten «Italië neemt drastische stappen na grote uitbraak coronavirus» en
«Uitbraak coronavirus in Noord-Italië, geen extra maatregelen in Nederland»
(ingezonden 25 februari 2020)

Vraag 16 Kunt u toelichten wat de huidige stand is met betrekking tot de
ontwikkeling van een eventueel vaccin voor COVID-19?

De vanzelfsprekendheid van een vaccin als enige oplossing was bij de Kamerleden
kennelijk op dat moment al het narratief. Dit terwijl men ogenschijnlijk nog niets over
het virus wist.



Op 10 maart 2020 stuurde de minister voor medische zorg een brief aan de Kamer met de mededeling dat de Europese
Commissie 37,5 miljoen euro extra vrijmaakt voor de ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19. De minister van 
buitenlandse zaken benadrukt in haar brief aan de Tweede Kamer dat de ontwikkeling van een vaccin nu grote prioriteit
dient te krijgen



Op 17 maart 2020 in een videoconferentie
met de Europese Raad wordt benadrukt dat
een vaccin ontwikkeld moet worden dat
vooriedereen beschikbaar is.



In zijn presentatie op 18 maart 2020 aan de Tweede Kamer noemt Jaap van Dissel als doel van het
beleid het beschermen van kwetsbare ouderen en zorg te bieden tot er een vaccin beschikbaar komt.
Dit is saillant omdat Van Dissel in 2009 in de Gezondheidsraad ook adviseerde over het Mexicaanse
griepvaccin. Hij draagt dus zonder twijfel kennis van het eerdere historische debacle. Tien jaar later
stuurt hij desondanks direct weer aan op een vaccin.

• Technische briefing: ‘Ontwikkelingen rondom het coronavirus’ | Tweede Kamer der Staten-Generaal, 18

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A01344








“Na felle kritiek in binnen- en buitenland, inclusief van de
Wereldgezondheidsorganisatie, lijkt het RIVM nu terug te krabbelen. RIVM-
baas Van Dissel zei vanmorgen dat het bereiken van groepsimmuniteit
zonder vaccins toch niet nagestreefd wordt. Kan de minister duidelijkheid
geven? Is groepsimmuniteit nu wel of niet inzet van het kabinet? En als men
sinds maandag van mening veranderd is, zeg dat dan ook gewoon. Geef het
gewoon toe!”

Thierry Baudet wijst op 18 maart 2020 op een tegenstrijdigheid in het beleid. Van Dissel zei namelijk een dag eerder bij het 
programma Nieuwsuur dat groepsimmuniteit verkregen wordt door het virus te laten rondgaan. In afwachting van een 
vaccin zou dit opgebouwd worden. Dit was ook wat Rutte enkele dagen eerder meldde. ‘Zolang het vaccin er niet is, is er’, 
zo zegt hij nu, ‘geen groepsimmuniteit’. Dat is iets anders dan Rutte maandag zei. Dat is een draai van 180 graden’, aldus 
Baudet.

Tweede Kamer, 64e vergadering
Woensdag 18 maart 2020



Terwijl er helemaal geen vaccin beschikbaar is, maken VVD-leden zich in een schriftelijk overleg van 23 maart
2020 ongerust dat een vaccin maar voor één of enkele landen beschikbaar komt. De SP vindt dat een vaccin
kosteloos beschikbaar gesteld moet worden via de WHO aan alle landen en mensen. Het idee om maar gelijk de
hele wereld te vaccineren werd zonder een debat daarover kennelijk al breed gedragen. Dit terwijl er nog
helemaal geen vaccin was. Deze vragen maken geen deel uit van een debat met een normale dynamiek.

2020D10851 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 23 maart 2020







• Hij vraagt twee weken na de start van de coronacrisis om met 
spoed de procedures voor klinische onderzoeken te
versnellen zodat onderzoek naar vaccins op basis van gen- en
celtechnieken mogelijk wordt. 

• Hoe wist Veldman dat de ontwikkeling van een vaccin met 
genetisch gemodificeerde organismes (ggo) aan de orde was? 

• Noch in de media noch in de politiek vond een debat plaats
over de wens om een experimentele gentherapie te
gebruiken in plaats van een gebruikelijk vaccin op basis van 
een geïnactiveerd virus.

• De procedure voor ggo-vergunningen wordt vervolgens
verkort tot slechts 28 dagen. 

• Hierbij dient opgemerkt dat het werken met ggo’s zeer riskant
kan zijn. Daarom voorziet de wet in veiligheidsvoorwaarden
die deels verder gaan dan in de nucleaire industrie. 

• Kamerstukken 2020-2021, 25 295I, nr. 180 

• Kamerstukken 2020-2021, 25 295I, nr. 180 

Hayke Veldman

vaccins op basis van gen- en celtechnieken
De motie van VVD-Kamerlid Veldman van 26 maart 2020 



• Als een goed geoliede machine komt het cabinet
twee dagen later met een spoedmaatregel met
betrekking tot gentherapie ter bestrijding van
COVID-19 (Tijdelijke regeling afwijkende
behandeling vergunningsaanvragen gentherapie in
verband met bestrijding COVID-19).

• De indruk kan niet vermeden worden dat deze
regeling eerder voorbereid was. Ook ontbrak elk 
debat over de veiligheid van deze toch
uitzonderlijke stappen. 

• Noch in de media noch in de politiek vond een
debat plaats over de wens om een experimentele
gentherapie techniek te gebruiken, en niet
bijvoorbeeld, de gebruikelijke en langdurig geteste
geïnactiveerde virus- (mockup) vaccins. 

•

• Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 28 maart 2020, 
nr. IENW/BSK-2020/57427



• In de update van de stand van zaken van 31 maart 2020 meldt het kabinet dat
wereldwijd onderzoekers werken aan de ontwikkeling van een vaccin tegen
COVID-19.

• De WHO heeft op 26 maart jl. een overzicht gepubliceerd waarin staat dat er 
wereldwijd momenteel 52 vaccinkandidaten in preklinische ontwikkeling zijn en
twee vaccins in klinische ontwikkeling.
• Dus nog geen twee maanden nadat een ‘onbekend’ virus zijn intrede doet, lopen
er kennelijk klinische studies voor een vaccin. 



• Corinne Ellemeet van GroenLinks komt op 8 april
ook met een motie waarin zij oproept dat een
toekomstig vaccin en/of geneesmiddel snel
wereldwijd beschikbaar moet zijn. 

• Kennelijk hebben de Kamerleden uit het gehele
politieke spectrum ineens de bedoeling de wereld
te vaccineren.

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S. TER VERVANGING VAN DIE 
GEDRUKT ONDER NR. 224, voorgesteld 8 april 2020



• In een brief aan de Tweede Kamer van 15 april benadrukt 
de minister van VWS dat het ontwikkelen van veilige vaccins 
tegen COVID-19 de hoogste prioriteit heeft want dat is 
immers een absolute voorwaarde om het virus de wereld 
uit te krijgen. 

• Drie vaccinonderzoeken zouden zich inmiddels in de eerste 
fase van klinisch onderzoek bevinden.

• De minister benadrukt dat het ontwikkeltraject van een 
vaccin normaalgesproken tien tot twintig jaar duurt. 

• Dit zou verkort worden in een traject van twaalf tot achttien 
maanden door onder andere onderzoekstappen in het 
proces te verkorten, gelijktijdig uit te voeren en procedures 
te bespoedigen. 

• De onderzoeken richten zich op nieuwe nog niet vaak in 
vaccins toegepaste technologieën. 

• De minister wijst nog op de snellere vergunningsprocedure 
voor bedrijven en laboratoria die medicijnen en vaccins met 
genetisch gemodificeerde organismen willen testen. 

• Ook hier, geen debat, geen vragen en geen media-aandacht. 

Nr. 249 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal Den Haag, 15 april 2020



• Rutte geeft op 16 april 2020 een update over de 
ontwikkelingen rondom het coronavirus.

• Hij benadrukt dat het enige perspectief dat hij kan
geven, is dat we te maken hebben met een virus dat
letterlijk levensgevaarlijk is zolang er geen vaccin of 
groepsimmuniteit is.

• In een brief van 17 april 2020 deelt het kabinet mede
dat de Europese Raad 4 mei 2020 een
donorconferentie organiseert voor onderzoek naar een
vaccin. Rutte maakt hier duidelijk dat, zolang dit er niet
is, de maatregelen voortduren. 

• Een vaccin wordt door Rutte als de enige oplossing
gepresenteerd.

Brief Nr. 1529 van de minister van Buitenlandse Zaken, verslag 21501-20 Europese
Raad, 21501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken, aan de Voorzitter
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Den Haag, 17 april 2020,

https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20200417/brief_regering_geannoteerd
e_agenda.

https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20200417/brief_regering_geannoteerde_agenda


• Dat Rutte de strategie nooit wijzigde, roept
vragen op. 

• Binnen het kabinet is op dat moment namelijk
bekend dat ambtenaren van het ministerie van 
economische zaken een maatschappelijke
kosten-batenanalyse opstelden. 

• Hieruit volgt dat de maatschappelijke en
economische kosten in geen enkele verhouding
staan tot de kosten en gezondheidsschade van 
de maatregelen.
• ‘Overheid offert 520.000 levensjaren!’ blijkt uit

WOB verzoek EZK van oud CBS directeur... —
blckbx.tv

https://www.blckbx.tv/videos/overheid-offert-520000-levensjaren?rq=wob


• In de meest optimistische schatting zouden 
mogelijk 25 duizend mensen van gemiddeld 82 jaar 
met een beperkte levensverwachting gered 
worden. 

• De maatregelen kosten naar schatting 500 duizend 
qaly’s, ofwel gezonde levensjaren. 

• Deze berekening ging uit van de pessimistische 
inschatting van Van Dissel dat 19% van 
geïnfecteerde personen in het ziekenhuis zouden 
belanden waarvan 5% op de ic’s. Dit los van de 
catastrofale gevolgen voor de Rijksfinanciën zoals 
150 miljard aan directe kosten. 

• Zie https://viruswaarheid.nl/wp-
content/uploads/2021/07/WOB-kosten-baten-
analyse.pdf



• De leden van de CDA-fractie vragen in een
schriftelijk overleg van 17 april 2020 aan de 
minister om een vaccinatieplan te maken voor
een infrastructuur wanneer een vaccin in zicht
komt. 

• De fractie vraagt verder hoe de energie besteed
wordt aan het gezamenlijk bespoedigen van een
vaccin en het beschikbaar hebben daarvan in 
voldoende hoeveelheden voor alle lidstaten. 

• Ook wil zij weten of daarvoor voldoende
productiecapaciteit beschikbaar is. Deze fractie
zingt daarmee dezelfde deuntjes als de rest van 
de Kamer.



• De minister van VWS laat op 22 april 2020 in een brief aan de Kamer weten dat wereldwijd onderzoekers werken
aan een vaccin tegen COVID-19. 

• Volgens een overzicht van de WHO van 11 april 2020 zouden er wereldwijd 70 vaccins in ontwikkeling zijn. 
• De Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) noemt 115 initiatieven, waarvan 73 kandidaat-vaccins 

in een verkennende of preklinische fase. CEPI is opgericht in Davos door Noorwegen, India, de Bill & Melinda 
Gates Foundation, Welcome en het World Economic Forum. Namens Nederland betaalt de minister vijftig miljoen
euro aan CEPI. 

• Kamerbrief: COVID-19 Update stand van zaken | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/06/kamerbrief-covid-19-update-stand-van-zaken


• Ook Van Dissel prijst op 16 april 2020 in zijn
verslag aan de Tweede Kamer de voordelen van 
een vaccin. 

• Die geeft volgens hem een groepsimmuniteit
zonder de daaraan voorafgaande potentiële
gevolgen van een infectie. Ook dit is opvallend. 
Van Dissel schaalt namelijk korte tijd later het 
veronderstelde gevaar van COVID-19 
spectaculair lager in. 

• In zijn presentatie aan de Tweede Kamer van 
begin juni daalt het aantal te verwachten
opnames na infectie van 5% naar 0,35%. Dat is 
een factor 14 lager maar leidde niet tot een
debat, vragen of media-aandacht.

• Nr. 311 VERSLAG VAN EEN TECHNISCHE BRIEFING Vastgesteld 28 
april 2020



• In januari 2021 Van Dissel dit
percentage nog verder naar 0,25%. Dit
is een vermindering van 95% ten 
opzichte van start van de crisis. 
• Van Dissel blijft desondanks in zijn
verdere presentaties het vaccin als
enige mogelijkheid beschouwen om uit
de crisis te komen.



• In een brief van 6 mei 2020 aan de Kamer 
beschouwt de minister van VWS de situatie tot 
aan het moment dat een goed werkend vaccin
beschikbaar is als een transitieperiode die in het 
teken staat van het beperken van het virus.

• Zo zullen massale evenementen met een
landelijke uitstraling pas weer mogelijk zijn als er 
een vaccin is. Een jaar of langer is volgens hem 
reëel. 

• Voor het ontwikkelen van vaccins wordt vanaf 4 
mei 2020 met het donorevent geprobeerd 7,5 
miljard euro bij elkaar te brengen. De minister 
start met de voorbereiding van distributie en het 
opzetten van een nationale vaccinatiecampagne. 

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de 
Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 mei 2020 COVID-19 
Updatestand van zaken



• In een update op 20 mei 2020 benadrukt de minister 
nogmaals dat een vaccin een cruciale rol speelt bij de 
bestrijding van deze pandemie.

• In beantwoording van Kamervragen meldt de minister 
dat snelheid van groot belang is en de kosten daardoor
hoog zijn. 

• De maatschappelijke kosten van geen vaccin zijn
volgens de demissionair minister echter vele malen
hoger. 

• In de periodieke updates blijft hij ongewijzigd het 
vaccin als panacee beschouwen.



• In de memorie van toelichting bij de Tijdelijke
wet maatregelen COVID-19 stelt de
demissionair minister van VWS dat de wet
voorzien is van een mogelijkheid tot eerdere
maar ook latere beëindiging, mede afhankelijk
van het beschikbaar komen van een vaccin.

• De minister benadrukt hiermee dat de
inperkingen van grondrechten voortduren
zolang die niet beschikbaar is.

Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van
de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet
maatregelen covid-19) Nr. 3



• De minister antwoordt op 21 september 2020 op 
een vraag van de PVV of er ooit eerder een vaccin
tegen coronavirussen op de markt is gekomen dat
er nog geen vaccins tegen coronavirussen bestaan. 

• Wel zouden twee vaccins in ontwikkeling zijn voor
MERS-Cov-1 en SARS-Cov-1. De daarbij opgedane
kennis wordt ingezet bij de ontwikkeling van dit
vaccin. 

• Dit betekent dat het vanaf 2003 en 2012 niet lukte
om hiervoor een vaccin op de markt te brengen. Dit
dient nu in een paar maanden tijd wel te lukken. 

• Verder maakt de minister duidelijk dat de gehele
bevolking gefaseerd gevaccineerd wordt.



• In een brief aan de Kamer van 23 september 2020 benadrukt de minister nogmaals dat
een veilig en effectief vaccin een belangrijke stap is in de terugkeer naar een
samenleving zonder maatregelen. 

• Bij de beoordelingsprocedures zou de EMA even strenge criteria hanteren als bij andere
vaccins. Ook vroeg de minister al op 4 juni 2020 aan de Gezondheidsraad om advies over 
de mogelijkheden van prioritering van doelgroepen. 

• De minister zal op basis van dit advies een besluit nemen. Volgens de minister 
vaccineren mensen zich niet alleen voor zichzelf maar ook om mensen in hun omgeving
te beschermen.

• In deze brief merkt de minister ook op dat actief tegen desinformatie over het vaccin
opgetreden wordt. Hiervoor is een denktank ‘Desinformatie’ met een team van experts
in het leven geroepen. In de praktijk is dit een aankondiging van een censuurcampagne
die kritische geluiden over de vaccins niet tolereert.

* Gecombineerd met een wederrechtelijke ‘vaccinatie-only’-campagne, is dit een flagrante schending van artikel 2, 3 en 8 EVRM, de
Aarhus Convention, artikel 11 van het Europees Sociaal Handvest, artikel 7 Bupo, de Nuremberg Code en alle (bio)medisch-ethische
codes en gerelateerde verdragen (e.g., VRMB). Zelfs ten tijde van de Mexicaanse griep was het ‘pro-vaccinatie’-beleid al in strijd met
deze internationale instrumenten.



Ook hier de vraag waarom deze Tweede Kamerleden dit verzoek doen? Een debat hierover werd immers niet gevoerd.
De vraag is waar dit initiatief van deze Kamerleden vandaan komt en welk belang hiermee gediend wordt.



• Kamerlid Van Gerven van de SP vraagt op 3 september 2020 
een toelichting op een krantenartikel dat melding maakt van 
de eis van de ‘farmalobby’ dat zij dekking wil voor claims 
over vaccins. 

• De minister antwoordt op 1 oktober 2020 dat met 
vaccinproducenten afspraken gemaakt worden om een stuk 
van het financiële risico af te dekken voor fabrikanten door 
vrijwaring of compensatie.



• In een vervolgvraag van Gerven antwoordt de minister op 28 oktober 2020 dat in
overeenkomsten afspraken gemaakt zijn over een vrijwaring door de lidstaten van de
farmaceutische bedrijven ten aanzien van claims van derden. Voor deze
vrijwaringssituatie gelden specifieke en strikte voorwaarden.

• Dat betekent dat lidstaten vrijwaring bieden bij claims die zien op bijvoorbeeld een
verborgen gebrek van een vaccin dat niet bekend was op het moment van toelating. De
toekomst zal uitwijzen of dit soort uitsluitingsclausules rechtens houdbaar zijn.

• De contracten die getekend worden door de Europese Commissie voorzien in een
geheimhoudingsverklaring voor alle betrokken partijen inclusief de vertegenwoordigers
van de 27 lidstaten.
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