
Reactie van de Dutch Global Health Alliance op de Nederlandse vaccindonatie aan COVAX

Afgelopen zomer wezen wij, de Dutch Global Health Alliance, de Nederlandse overheid op het belang van internationale 
samenwerking om de Covid-19 pandemie aan te pakken. Wij zijn er als alliantie van overtuigd dat vaccineren de beste 
manier is om uit deze coronacrisis te komen. Daarom vroegen wij de regering om de overtollige vaccindoses te delen via 
COVAX en andere initiatieven.

Een eerste stap is gezet, want op 30 september 2021 heeft de regering toegezegd dit jaar nog 27 miljoen vaccins aan 
COVAX te doneren. Daarbij benadrukte demissionair minister De Jonge het belang van een snelle en eerlijke verdeling van 
coronavaccins wereldwijd.

Wij zijn erg blij met dit resultaat, maar wijzen er ook op dat er nog belangrijke vervolgstappen gezet moeten worden. 
Want lage- en middeninkomenslanden zouden niet afhankelijk moeten zijn van een systeem dat gebaseerd is op donaties. 
De enige structurele oplossing is om lage inkomenslanden een gelijke toegang te verzekeren tot de vaccinmarkt en de 
productiecapaciteit in die landen te vergroten.

Hoge-inkomenslanden staan nog steeds vooraan in de rij om zo veel mogelijk vaccins te kopen voor de eigen bevolking, 
terwijl ze al een hoge vaccinatiegraad hebben. Tegelijkertijd hebben lage- inkomenslanden nog steeds een hele lage 
vaccinatiegraad. Dat maakt niet alleen de mensen daar, maar ons allemaal kwetsbaar voor nieuwe mutaties van het 
coronavirus.

Ook Nederland heeft al genoeg vaccins om iedere inwoner volledig te vaccineren. En toch heeft de Nederlandse overheid 
nog miljoenen vaccins besteld. Wij roepen Nederland op om te stoppen met dit vaccin-nationalisme en uit de rij te stappen, 
zodat COVAX en lage-inkomenslanden hun vaccins direct van de producenten eerder geleverd kunnen krijgen. Alleen op 
die manier kunnen vaccins eerlijker verdeeld worden en krijgen ook lage-inkomenslanden toegang tot de vaccinmarkt.

Daarnaast kan de Nederlandse overheid bijdragen aan het vergroten van de productiecapaciteit in lage-inkomenslanden 
door:
1. In EU-verband actief in gesprek te treden met farmaceuten met als doel om kennis en intellectueel eigendom te delen 

via C-TAP.
2. Wereldwijde initiatieven te steunen die de barrières voor het vergroten van de wereldwijde productiecapaciteit van 

vaccins wegnemen.
3. Het samenwerkingsverband van de WHO en partners genaamd ACT-A te financieren om de ontwikkeling, productie en 

gelijke toegang tot COVID-19-testen, -behandelingen en -vaccins te versnellen.

De realiteit is dat hoge inkomenslanden al zijn begonnen met het geven van booster-shots aan hun bevolking. Dat betekent 
dat het of nog niet tot ons is doorgedrongen of dat we ons niet echt zorgen maken over de mogelijke schade voor de 
hoogste risicogroepen. De prijs van deze realiteit is uiteindelijk echter een prijs die we samen betalen. Want de ergste 
potentiële gevolgen van vaccinatieongelijkheid hebben we nog niet ervaren. Daarom is het de moeite waard om de wijze 
woorden van minister De Jonge te herhalen 'we zijn pas echt beschermd als iedereen beschermd is’.

Indien u behoefte heeft aan achtergrondinformatie, staan we u graag te woord. U kunt ons bereiken via:
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Reaction of the Dutch Global Health Alliance to the Dutch vaccine donation to COVAX

Last summer, we, the Dutch Global Health Alliance, reminded the Dutch government of the importance of international 
collaboration to address the Covid-19 pandemic. As an alliance, we are convinced that vaccination is the best way out of the 
corona crisis. Therefore, we asked the government to share excess vaccine doses through COVAX and other initiatives.

A first step has been taken, as on September 30, 2021, the government committed to donating 27 million vaccines to 
COVAX this year. In doing so, outgoing Minister De Jonge emphasized the importance of a quick and fair distribution of 
vaccines worldwide. 

We are very happy with this move, but also point out that there are still important follow-up steps to be taken. For low- and 
middle-income countries should not be dependent on a system based on donations. The only structural solution is to ensure 
low-income countries have equal access to the vaccine market and to increase production capacity in those countries.

High-income countries are still at the front of the queue to buy as many vaccines as possible for their own populations, 
even though they already have high vaccination coverage. At the same time, low-income countries still have very low 
vaccination rates. Making us all more vulnerable to new mutations of the coronavirus.

The Netherlands already has enough vaccines to fully vaccinate every resident. And yet, the Dutch government has 
ordered millions more vaccines. We call on the Netherlands to stop this vaccine nationalism and step out of the queue so 
that COVAX and low-income countries can get their vaccines delivered directly from the manufacturers earlier. This is the 
only way vaccines can be distributed more fairly, and for low-income countries gain access to the vaccine market.

In addition, the Dutch government can contribute to increasing production capacity in low-income countries by:
1. Actively engaging with pharmaceutical companies in an EU context with the aim of sharing knowledge and intellectual 

property through C-TAP.
2. Supporting global initiatives that remove barriers to increasing global vaccine production capacity.
3. Funding the WHO and partners’ collaborative initiative called ACT-A to accelerate the development, production and 

equal access to COVID-19 tests, treatments and vaccines.

The reality is that high-income countries have already started giving booster shots to their populations. This means that 
it has either not dawned on us yet, or we are not really concerned about the potential harm to the highest risk groups. 
The price of this reality, however, is ultimately one we pay together. For we have not yet experienced the worst potential 
consequences of vaccine inequity. Therefore, it is worth repeating the wise words of Minister De Jonge “we are not truly 
protected until everyone is protected.”
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