
 

 

Bijlage 2 

 

 

Advies Algemene Rekenkamer 

De Algemene Rekenkamer (zie het bijgevoegde advies dd. 26 juni 2017) vraagt in haar advies 

aandacht voor een vijftal zaken waarop ik hieronder inga. 

 

1. Zeggenschap over toekomstige statutenwijzigingen 

De Rekenkamer wijst erop dat de doeleinden van Intravacc BV zijn vastgelegd in artikel 3.1 van de 

conceptstatuten. Na verkoop bestaat echter de mogelijkheid dat de nieuwe eigenaar de statuten 

wijzigt en de Rekenkamer vraagt of de minister voornemens is beperkingen te stellen aan 

toekomstige statutenwijzigingen. 

 

Reactie: Invloed op de statutenwijziging is naar mijn oordeel niet noodzakelijk om de publieke 

belangen te borgen. Beperkingen aan de mogelijkheid tot statutenwijziging zouden de koper 

onnodig belemmeren bij de verdere ontwikkeling van Intravacc BV. 

 

2. Garanties tegen verandering van eigenaarschap 

De reputatie en betrouwbaarheid van de overnamepartij zijn van belang en worden getoetst op het 

moment van verkoop. De Rekenkamer vraagt of de minister voornemens is waarborgen te treffen 

ten aanzien van een mogelijke toekomstige verandering van eigenaar. 

 

Reactie: Deze waarborg zal voor bepaalde tijd worden opgenomen in de overeenkomst waarbij de 

aandelen worden verkocht. Een duur van 5 jaar ligt voor de hand. 

 

3. Eigendom van de IP en publieke doeleinden  

De Rekenkamer informeert o.a. of overwogen is de eigendom van de IP van Intravacc bij de Staat 

te houden en de exploitatie contractueel vast te leggen. 

 

Reactie: Er is een afweging gemaakt voor het wel of niet behouden van de verschillende IP-rechten 

van Intravacc. Ik heb de keuze gemaakt de IP-rechten niet te behouden. Behoud van het 

eigendomsrecht is niet noodzakelijk, en contractueel wordt geregeld dat er bij gebruik van de IP 

door de Staat of voor opdrachten van de Staat niet nogmaals of extra voor het gebruik daarvan 

aan Intravacc BV betaald zou moeten worden. Zodra Intravacc een vaccin in productie brengt dat 

tot stand is gekomen met financiële middelen van de Staat zal Intravacc afspraken maken met de 

producent over de prijs die aan de Staat gerekend zal worden. 

 

4. De informatiepositie van de minister 

De Rekenkamer wijst erop dat de minister, om haar rol als opdrachtgever goed te kunnen 

vervullen en zich hierover aan de Staten-Generaal te kunnen verantwoorden, over voldoende en 

adequate informatie dient te beschikken. Het is van belang om zicht te houden op de naleving van 

gemaakte afspraken en om mogelijkheden te hebben om bij te sturen. 

 

Reactie: In de opdrachten die aan Intravacc BV worden verstrekt zal worden voorzien in de 

verplichting – gevraagd en ongevraagd - voldoende en adequate informatie te verstrekken, zodat 

ik zicht kan houden op de naleving van de gemaakte afspraken. In de opdrachtovereenkomst zal 

een voorziening worden opgenomen voor verplicht periodiek overleg, zodat het mogelijk wordt 

tijdens de looptijd van de overeenkomst bij te sturen.  

 

5. De waarborging van het beschikbaar houden van producten en diensten die op basis van 

intellectueel eigendom worden gecreëerd.  

 

De Rekenkamer beveelt aan nu al mogelijke handelingsopties te waarborgen, waarbij gedacht 

wordt aan het beschikbaar houden van het intellectuele eigendom voor publieke doeleinden. 

 

Reactie: Indien er na 5 jaar vanuit beleidsmatig oogpunt nog steeds behoefte is aan het uitzetten 

van opdrachten door de overheid zullen deze op reguliere wijze worden aanbesteed. Voor de 

verhouding met Intravacc BV is het van belang dat contractueel vastgelegd wordt dat door de 

Staat of voor opdrachten van de Staat niet nogmaals of extra voor het gebruik van intellectueel 

eigendom aan Intravacc BV betaald zal worden, ook niet na de overgangsperiode van 5 jaar. 

 


