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Geachte heer Kuipers,  

 

De leden van de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van 

de Koning (BiZa/AZ) hebben met belangstelling kennisgenomen van de brief van 20 januari 2022 in 

reactie op de vragen van 24 december 2021.1 De leden van de fracties van GroenLinks, 

ChristenUnie en PvdD hebben naar aanleiding hiervan gezamenlijk nog enkele aanvullende 

vragen. De leden van de fracties van CDA en SP sluiten zich bij deze vragen aan. 

 

In 2021 gold voor de eerste en de tweede vaccinatie het motto ‘Get one – Give one’. De leden van 

de fracties van GroenLinks, ChristenUnie en PvdD zijn van mening dat dit motto op mooie wijze de 

morele verantwoordelijkheid van Nederland verwoordt met betrekking tot landen waar vanwege het 

ontbreken van financiële middelen de vaccinatiegraad laag is.  

 

Op de vraag van de PvdD-fractieleden of dit motto ook geldt voor de booster wordt in de brief van 

20 januari 2022 het volgende antwoord gegeven: “Ook in 2022 en 2023 krijgt Nederland vaccins 

geleverd. Deze zijn in eerste instantie bedoeld voor eventuele extra boostercampagnes. Mogelijk is 

daartoe ook de aankoop van extra vaccins noodzakelijk. Afhankelijk van de besluitvorming over de 

nationale vaccinatiestrategie, zal blijken hoe groot het surplus zal zijn dat kan worden gedoneerd”.  

Over dit antwoord hebben de leden van voornoemde fracties nog enkele vragen.  

 

Ten eerste, geldt voor alle vaccinaties (eerste, tweede en booster) in 2021 het motto ‘Get one – 

Give one’? Zo ja, zijn alle doses in 2021 geleverd? Als dat niet het geval is, wanneer wordt het 

restant dan geleverd? Zo nee, bent u bereid om alsnog het genoemde motto voor alle vaccinaties uit 

2021 te laten gelden? En wanneer kan het restant dan geleverd worden?  

 

Ten tweede, de zinssnede “zal blijken hoe groot het surplus zal zijn dat kan worden gedoneerd” is 

niet erg specifiek. Dat surplus kan veel groter zijn dan uitgedrukt in het genoemde motto, maar ook 

 

1 Kamerstukken I 2021/22, 35 526/25 295, DH. 

 



veel kleiner. Kunt u garanderen dat het genoemde surplus minimaal die grootte heeft dat recht 

wordt gedaan aan het genoemde motto? Kunt u ook garanderen dat het genoemde surplus bij 

voorkeur in het eerste halfjaar van 2022 gedoneerd zal worden? Als op een van de vragen of op 

beide vragen ontkennend moeten worden geantwoord, welke activiteiten onderneemt u dan om tot 

een positieve beantwoording van de genoemde vragen te komen?  

 

De leden van de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van 

de Koning (BiZa/AZ) zien uw reactie met belangstelling tegemoet en ontvangen deze graag bij 

voorkeur voor 4 maart 2022. 

 

 

Hoogachtend,  

 

 

 

 

Mr. drs. M.M. de Boer      Drs. T. Klip-Martin 

Voorzitter van de vaste commissie voor   Voorzitter van de vaste commissie voor 

Justitie en Veiligheid      Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
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