Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019–2020

2

Vragen gesteld door de leden der Kamer

2020Z15895
Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de ministers van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Medische Zorg over het bericht
«Onrust over geheime vaccinonderhandelingen» (ingezonden 9 september
2020).
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Onrust over geheime vaccinonderhandelingen»?1
Vraag 2
Wat is uw oordeel over het lobbyen van COVID-19 vaccinontwikkelaars voor
een vrijstelling van schadeclaims?
Vraag 3
Deelt u de mening dat de onderhandelingen omtrent de afspraken voor het
COVID-19 vaccin transparant moeten zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja,
waarom zijn de huidige onderhandelingen dan uiterst intransparant?
Vraag 4
Kunt u aangeven waarom de identiteit van de zeven onderhandelaars die
namens de Europese Commissie met de farmaceutische industrie onderhandelen, onbekend is?
Vraag 5
Kunt u toelichten of Nederland zal bijspringen in het dekken van schadeclaims als een vaccin directe of indirecte negatieve bijeffecten heeft of
wanneer er fout wordt geïnstrueerd of gewaarschuwd voor deze effecten
door de fabrikant?
Vraag 6
Deelt u de mening dat het aannemelijk is dat de overeenkomst met AstraZeneca als voorbeeld zal dienen voor eventuele toekomstige vaccinproductie
overeenkomsten?
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De Standaard, 31 Augustus 2020, «Onrust over geheime vaccinonderhandelingen» (https://
www.standaard.be/cnt/dmf20200830_97676453)
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Vraag 7
Klopt het dat de eventuele vrijstelling van schadeclaims van AstraZeneca als
een gevaarlijke precedent kan dienen voor toekomstige farmaceutische
productie overeenkomsten? Zo nee, waarom niet?
Vraag 8
Kunt u toelichting geven over de hoogte van de winstmarges die AstraZeneca
onder de door de Europese Commissie onderhandelde overeenkomst zal
maken bij levering van de COVID-19 vaccins?
Vraag 9
Deelt u de opvatting dat AstraZeneca financieel en juridisch verantwoordelijk
gehouden dient te worden als de vaccines schadelijke bijwerkingen blijken te
hebben? Zo nee, waarom niet?
Vraag 10
Neemt het kabinet de verantwoordelijkheid voor reeds onvoorziene bijwerkingen die het COVID-19 vaccin van AstraZeneca kan hebben op de volksgezondheid?
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