VACCINE ACCESS TEST


Nederland

De wereld is haastig op zoek naar een veilig en effectief vaccin tegen covid-19. Wanneer we deze gevonden hebben, moeten
we ervoor zorgen dat het terechtkomt bij iedereen die het nodig heeft – ongeacht nationaliteit of rijkdom. Want dat is de
snelste manier om de pandemie te beëindigen. Wij willen dus weten: brengen onze wereldleiders ons dichterbij of verder weg
van een rechtvaardige verdeling? De Vaccine Access Test beantwoordt die vraag op basis van drie statistieken:

➔
➔
➔

Toegang tot de covid-19 Tools Accelerator (ACT-A): Verleent dit land financiële steun aan de ACT-A?
Multilateraal Leiderschap: Zet dit land in op multilaterale samenwerking om gelijkheid te bevorderen?
Beleid: Zal dit land ervoor zorgen dat Covid-19-vaccins wereldwijd voor iedereen beschikbaar zijn?

Elke parameter is maximaal drie punten waard, samen goed voor negen punten in totaal. Hieronder het resultaat van
Nederland:

STATISTIEK

PUNTEN

REDEN

0

Nederland heeft 71 miljoen dollar
toegezegd aan ACT-A.

ACT-A

Multilateraal
Leiderschap

1

Nederland trad toe tot COVAX als
onderdeel van Team Europa,
maar ondernam geen enkele
poging om wereldwijd
rechtvaardig leiderschap te
bevorderen.

1

Nederland steunde de
solidariteitsoproep van de WHO
voor de COVID-19 Technology
Access Pool. Nederland kan haar
score verbeteren door duidelijke
nationale toewijzingsrichtlijnen te
publiceren. Die bepalen hoe een
vaccin in eigen land verdeeld zal
worden, met de kwetsbaarste
bevolkingsgroepen als prioriteit.

Beleid

TOTAAL 2 op 9
De acties van Nederland bewijzen dat het land een
rechtvaardig resultaat nastreeft. Toch gaan ze niet ver
genoeg. Nederland heeft zijn inzet getoond: het land
biedt financiële steun aan internationale organisaties
die gelijkheid bevorderen, zoals de ACT-A. Het steunt
ook de solidariteitsoproep van de WHO.
Nederland heeft de vaccin aankoop aan de EU
gedelegeerd. Hoe kan het land zijn score verbeteren?
Door te eisen dat Europese deals met farmaceutische
bedrijven transparanter worden, en dat
inkoopcontracten de WHO-toewijzigingsrichtlijnen
volgen, zodat de initiële levering niet door Nederland of
de EU wordt gemonopoliseerd. Zo blijft er voldoende
aanbod voor alle landen.

▼
▲Belemmerd gelijkheid

Bevorderd gelijkheid

Kijk voor de volledige methodologie en scores toegewezen aan andere deals, landen en bedrijven in het Engels op
ONE.org/VaccineAccessTest

