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 aan De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit 
 
 
 

 
 datum 30 juni 2020 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35449 (R2147) 
 
Tijdelijke voorzieningen voor de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de uitbraak van 
COVID-19 (Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 30 juni 2020 met algemene stemmen  aangenomen door de Tweede 
Kamer.  stemden voor. 
 
 
Verworpen amendementen 
Invoegen artikel 1a na artikel 1 
Artikel 3 
8 (Ploumen) over de mogelijkheid van de afgifte van een dwanglicentie door de minister 
van VWS ter bestrijding van de verspreiding van COVID-19 
 
Dit amendement regelt dat niet alleen de Minister van EZ maar ook de Minister van VWS 
een dwanglicentie kan afgeven, in het belang van de volksgezondheid. 
Ook als het voorstel van Costa Rica voor een COVID-19 patent pool praktijk wordt zal dit 
amendement voor COVID-19 nodig zijn. Er kunnen immers geneesmiddelen ontwikkeld 
worden die op het moment dat de patent pool opent nog niet bestaan en niet gelicentieerd 
worden. Maar in ieder geval moet gewaarborgd worden dat de Nederlandse regering wel 
een instrument heeft om een geneesmiddel of vaccin tegen COVID-19 voor alle inwoners 
tegen een redelijke prijs beschikbaar te stellen. Duitsland en Canada hebben recent ook 
octrooiwetgeving aangepast om snel en effectief dwanglicenties in te kunnen zetten. Het is 



 

 datum 30 juni 2020 

 blad 2 
 

 
 

de bedoeling dat wanneer een fabrikant, of andere entiteit, een monopoliepositie inneemt 
voor een geneesmiddel of vaccin tegen COVID-19, de Minister van VWS, in het belang van 
de volksgezondheid een dwanglicentie kan afgeven. Een juridische procedure van de 
octrooihouder mag daarbij de uitvoering van de dwanglicentie niet opschorten. Overigens 
kan de dreiging van een dwanglicentie een farmaceutische fabrikant vaak al tot een 
vrijwillige licentie, uitbreiding van aanvoer of prijsverlaging van een geneesmiddel 
aanzetten. De voorziening voor de verlening van een dwanglicentie door de Minister van 
VWS wordt in het amendement geregeld in onderdeel I. Onderdeel II regelt in artikel 3 van 
het wetsvoorstel de mogelijkheid om de getroffen voorziening, die betrekking heeft op de 
situatie dat een vaccin of medicijnen voor COVID-19 worden gevonden, later bij koninklijk 
besluit te doen vervallen dan de rest van het wetsvoorstel. 
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van 
Kooten-Arissen, de PVV en FvD  
 
Invoegen artikel 2a na artikel 2 
9 (Ploumen) over de mogelijkheid van de afgifte van een dwanglicentie door de minister 
van VWS in het belang van de volksgezondheid 
 
Dit amendement regelt dat niet alleen de Minister van EZ maar ook de Minister van VWS 
een dwanglicentie kan afgeven, in het belang van de volksgezondheid. Hiermee wordt 
gewaarborgd dat de Nederlandse regering een instrument heeft om een geneesmiddel of 
vaccin voor alle inwoners tegen een redelijke prijs beschikbaar te stellen. Het is de 
bedoeling dat wanneer een fabrikant, of andere entiteit, een monopoliepositie inneemt 
voor een geneesmiddel of vaccin en een exorbitante prijs vraagt, de Minister van VWS, in 
het belang van de volksgezondheid,een dwanglicentie kan afgeven, zodat het middel voor 
alle inwoners wel tegen een redelijke prijs beschikbaar is. Een juridische procedure van de 
octrooihouder mag daarbij de uitvoering van de dwanglicentie niet opschorten. Overigens 
kan de dreiging van een dwanglicentie een farmaceutische fabrikant vaak al tot een 
vrijwillige licentie, uitbreiding van aanvoer of prijsverlaging van een geneesmiddel 
aanzetten. 
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van 
Kooten-Arissen, de PVV en FvD 


