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Inleiding 
De coronapandemie heeft laten zien dat we in Europa een robuust en responsief fundament nodig 
hebben om voorbereid te zijn op toekomstige gezondheidscrises. Het voorstel van de Europese 
Commissie voor de oprichting van de Health Emergency and Preparedness Response Authority 
(HERA) is daarin een belangrijke stap. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is blij dat de 
Europese Commissie tevens de start van de HERA Incubator heeft aangekondigd. Met de deze pilot 
wil de Europese Commissie dit nieuwe instrument inzetten tijdens de huidige pandemie.  
 

Reikwijdte van HERA 
De VIG vindt dat de opdracht van HERA in lijn zou moeten zijn met het voorstel van de Europese 
Commissie voor de Verordening Ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen. Het is 
van groot belang dat HERA zich richt op verschillende soorten maatregelen zoals preventie, 
diagnostiek, behandelingen, en vaccins. Hierbij zou HERA bestaande stimuleringsmaatregelen uit 
de Europese farmaceutische strategie moeten aanvullen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Taken en verantwoordelijkheden van HERA 
Het proces van onderzoek en ontwikkeling van vaccins, diagnostica en behandelingen en toegang 
voor patiënten is een complex en langdurig proces. Tegelijkertijd is het onvoorspelbaar wanneer de 
volgende grensoverschrijdende gezondheidscrisis zich voordoet, waardoor die wordt veroorzaakt en 
hoe we die kunnen bestrijden. De HERA moet zich dus vooral richten op enerzijds het tijdig 
herkennen van bedreigingen en anderzijds het ontwikkelen van technologische platforms waarop 
snel nieuwe testen, vaccins en geneesmiddelen kunnen worden ontwikkeld en geproduceerd.    
 
Daarom is het van belang dat HERA een coördinerende rol speelt bij het samenbrengen van kennis 
en inzicht. Het is cruciaal dat er goed wordt samengewerkt met onder meer onderzoeksgroepen en 
geneesmiddelenbedrijven, en dat HERA risicovolle, onzekere projecten meefinanciert. Hierdoor kan 
HERA zich ontwikkelen tot één loket voor alle stappen bij de ontwikkeling van behandelingen tegen 
nieuwe gezondheidsdreigingen. 
 
Om bij het uitbreken van een gezondheidscrisis daadkrachtig te kunnen opereren, dient HERA goed 
geëquipeerd te zijn en voldoende bevoegdheden te hebben om ook met andere instanties in het 
bestaande ecosysteem snel en adequaat samen te werken. Denk hierbij aan:  

Op woensdag 12 mei vindt in de Tweede Kamer het Schriftelijk Overleg ‘Kabinetsappreciatie Mededeling 
Europese Commissie HERA Incubator’ plaats. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) vraagt 
met betrekking tot de HERA Incubator uw aandacht voor de volgende onderwerpen: 

• Reikwijdte van HERA 

• Taken en verantwoordelijkheden van HERA 

• Organisatie HERA 

Suggesties voor vragen aan de minister 

• Onderstreept de minister het belang van HERA? 

• Wat zouden de prioriteiten van HERA moeten zijn bij de bestrijding van grensoverschrijdende 
gezondheidsdreigingen? 

• Is de minister van mening dat samenwerking met en betrokkenheid van alle relevante partijen 
voorwaardelijk is voor het succes van HERA? 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0727&from=EN
https://www.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl/nieuwsberichten/2021/02/website/blog-aarnoud-overkamp-een-kwestie-van-doen


 

• Risicobeoordeling: samenwerken met het European Centre for Disease Control and 
Prevention (ECDC) om gezondheidsdreigingen tijdig te identificeren. 

• Geneesmiddelontwikkeling: hier ligt een kloof in Europa en een belangrijk richtpunt van 
HERA. Dit vraagt om een proactieve houding en aanzienlijke financiering om tijdig 
ontwikkeling te stimuleren 

• Regulatoir kader: voor snelle toelating is het belangrijk om nauw samen te werken met de 
EMA en nationale toezichthouders, in het belang van patiënten. 

• Productie: hierbij moet snel en flexibel gereageerd kunnen worden als dat nodig is, zoals bij 
een pandemie. Daarom moet er nauw worden samengewerkt met de EMA, de lidstaten, en 
de geneesmiddelensector.  

• Voorraden: als dit op een duurzame manier wordt geïmplementeerd kan het bijdragen aan 
het voorkomen van geneesmiddelentekorten. Dit moet onderdeel zijn van een bredere 
strategie. Daarbij moet voldoende tijd worden genomen om voorraden aan te leggen, 
afspraken te maken over kostenverdeling en flexibiliteit bij de inzet van de voorraden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Organisatie HERA 
De VIG denkt dat het succes van HERA gebaseerd is op onafhankelijkheid, voldoende 
mogelijkheden, en een sterke samenwerking met de geneesmiddelensector. Daarvoor heeft HERA 
verschillende instrumenten, voldoende financiering en een passend raamwerk voor intellectueel 
eigendom nodig.   
 
Het vaststellen van prioriteiten zou moeten gebeuren in overleg met een verscheidenheid aan 
stakeholders. Ook is een duidelijke wetenschappelijke agenda van belang, waarbij voldoende 
flexibiliteit is om te reageren op onverwachte dreigingen. Verder zou er voldoende budget moeten 
zijn om de gestelde ambities te realiseren, zoals reeds voorgesteld door de Europese Commissie.  
 
Tijdens de coronacrisis is duidelijk geworden dat een robuust systeem voor intellectueel eigendom 
cruciaal is voor de snelle ontwikkeling van nieuwe vaccins en behandelingen tegen 
grensoverschrijdende gezondheidsdreigingen. Het is daarom van cruciaal belang dat HERA dit 
systeem omarmt en de geneesmiddelensector stimuleert producten te ontwikkelen die de 
volksgezondheid beschermen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Suggesties voor vragen aan de minister 

• Welke verantwoordelijkheden ziet de minister voor HERA? 

• Is de minister het eens dat HERA zich voornamelijk moet richten op het tijdig herkennen van 
bedreigingen en het ontwikkelen van technologische platforms waarop snel nieuwe testen, 
vaccins en geneesmiddelen kunnen worden ontwikkeld en geproduceerd? 

• Is de minister bereid om in EU-verband aandacht te vragen voor een regulatoir kader dat 
bijdraagt aan snelle toelating? 

Suggesties voor vragen aan de minister 

• Is de minister het eens dat het vaststellen van prioriteiten van HERA alleen kan door overleg met 
alle betrokken partijen? 

• Is de minister van mening dat HERA een eigen budget zou moeten hebben voor haar activiteiten 
en investeringen?  

• Is de minister het eens met de constatering dat de coronacrisis heeft laten zien dat intellectueel 
eigendom cruciaal is voor onderzoek en ontwikkeling van vaccins en behandelingen en daarmee 
voor pandemic preparedness?   

• Is de minister het eens dat voor de organisatie van HERA een passend raamwerk voor 
intellectueel eigendom nodig is? 

• Is de minister bereid in EU-verband te pleiten voor het belang van een dergelijk passend en 
robuust syteem van intellectueel eigendom? 

• Kan de minister in dit verband nog eens het kabinetsstandpunt ten aanzien van de toegevoegde 
waarde van intellectueel eigendom voor onderzoek en ontwikkeling uiteenzetten? 


