
 
 

 

ONE World: Bouwen aan een wereldwijde reactie op Covid-19 

Nederland heeft al vroeg in de start van de pandemie stappen ondernomen om de gezondheids- en                
economische crisis veroorzaakt door de Covid-19-pandemie wereldwijd en via multilaterale kanalen aan            
te pakken. De bijdrage aan het herstel is echter nog maar net begonnen en er is meer dat elke regering,                    

ook die van Nederland, kan en moét doen. Politieke beloften moeten worden gevolgd door concrete               

acties om de wereld waarin we leven eerlijker en rechtvaardiger te maken voor iedereen.  

Hieronder zetten wij een aantal aanbevelingen uiteen die Nederland volgens ons zou moeten volgen              

om een eerlijk en  wereldwijd antwoord op de pandemie te formuleren - waarbij niemand achterblijft. 

Verzeker toegang tot Covid-19 vaccins en behandelingen voor iedereen1 
 

Het beëindigen van de Covid-19 pandemie is niet mogelijk tot toekomstige vaccins en behandelingen              
beschikbaar en betaalbaar zijn voor iedereen, ongeacht rijkdom of nationaliteit. Er zijn al stappen              

ondernomen om dit mogelijk te maken. Zo hebben leiders de ACT-Accelerator (ACT-A) in het leven               
geroepen, een mechanisme dat een gecoördineerde wereldwijde reactie op schaal en snelheid mogelijk             
moet maken. ACT-A zal ook helpen bij het garanderen van een rechtvaardige verdeling van tests,               
behandelingen en vaccins. Om dit te financieren is er  dringend een totaal van 38 miljard dollar nodig.  

 
Daarnaast moeten politieke leiders er ook voor zorgen dat alle overheidsinvesteringen in vaccins             
worden gekoppeld aan duidelijke voorwaarden om de belangen van de belastingbetaler te beschermen,             

zoals de eis om licenties, kennis en intellectuele eigendom te delen om een zo groot mogelijk aantal                 
vaccins te produceren. Nu miljoenen levens op het spel staan, moeten farmaceutische bedrijven en              
overheden hun ethische verplichtingen erkennen en mensen boven winst stellen. 

 
● Bijdrage aan de volledige financiering van de ACT-A: Nederland heeft de ACT-A gesteund en              

moet er nu voor zorgen dat de ACT-A volledig wordt gefinancierd met een extra financiële               

toezeggingen van 400 miljoen dollar vanuit Nederland. Prioriteit moet worden gegeven aan de             
meest noodzakelijke behoeften en de ondergefinancierde pijlers. Nederland zou ook in het            
kader van de ACT-A een wereldwijd gesprek moeten opstarten om een nieuw innovatief             

financieringsinstrument te ontwikkelen waarmee aan de financieringsbehoeften op langere         
termijn kan worden voldaan. Nederland heeft haar bereidheid al laten zien door steun te              
gegeven aan innovatieve financieringsinstrumenten, door onder andere een aanzienlijke         

bijdrage te leveren aan de International Finance Facility for Immunisation binnen GAVI the             
Vaccine Alliance.  
 

● Transparant en eerlijke aanbestedingen: Omdat de aankoop van vaccins aan de EU is             

gedelegeerd, moet Nederland er bij de EU op aandringen dat zij haar afspraken met de vaccin                
producenten volledig transparant maakt en afstemt op de wereldwijde richtlijnen van de            
WHO als het gaat om de toewijzing van vaccins, om informatie verstrekken over             

inkoopovereenkomsten, de omvang van de aankoop en de distributie van een Covid-19-vaccin.            
Nederland heeft de oproep tot actie van de WHO voor solidariteit2 ondertekend en moet alle               
lidstaten van de EU aanmoedigen dit te doen. 

 

1 Voor meer aanbevelingen, kijk op: ‘ONE World: Covid-19 Putting Equity Principles into Practice’, hier beschikbaar  
2 Voor meer informatie, kijk op: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-
ncov/Covid-19-technology-access-pool/solidarity-call-to-action 
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Eerlijkere financiële stromen  
 

Verschillende landen in Afrika wordt geconfronteerd met een liquiditeitscrisis en hebben dringend            
behoefte aan extra financiële middelen om op de pandemie te reageren. Rijke landen hebben zelf               
regels rondom de schatkist losgelaten om ervoor te zorgen dat hun economieën de crisis kunnen               
doorstaan, en nu hebben ze de sleutel in handen om andere landen dezelfde optie te geven 
 
De G20 en de Club van Parijs hebben snel gereageerd met hun bilaterale initiatief voor de opschorting                 
van de schulden (DSSI), en nu hebben we leiders nodig om hard op te treden tegen multilaterale                 
schuldeisers - specifiek de Wereldbank. Sinds april heeft de Wereldbank in totaal 8,9 miljard dollar               
uitbetaald aan het Internationaal Ontwikkelingsagentschap (IDA) en de Internationale Bank voor           
Wederopbouw en Ontwikkeling aan landen die voor het DSSI in aanmerking komen (in totaal 73               
landen). Dit was echter een vooraf geplande lening. Daarvan is slechts 966 miljoen dollar aan nieuwe                
Covid-19-financiering. Ondertussen betaalden diezelfde landen 1,4 miljard dollar terug aan de           
Wereldbank voor de openstaande rente op schulden.3 Simpel gezegd: het systeem werkt nu niet voor               
iedereen. 
 

 

● Maak afspraken over een economisch stimuleringspakket voor Afrika: Nederland moet de           
verlenging van het initiatief voor de opschorting van de schuldendienst van de G20 tot eind               
2021 steunen. Daarnaast moet Nederland zijn invloed aanwenden door druk uit te oefenen om              
de schulden terugbetaling van de DSSI-landen voor de periode 2020-2021 op te schorten. Dat              
kan door het opzetten van een trustfonds dat vergelijkbaar is met het Catastrofe Containment              
and Relief Trust (CCRT) van het Internationaal Monetair Fonds, waarin bilaterale donoren een             
bijdrage kunnen stoppen via een eerlijke verdeling. Dit zou 7,5 miljard dollar kunnen vrijmaken              
voor 73 landen. Een nieuwe toewijzing van bijzondere trekkingsrechten (SDR's) - de eigen             
munteenheid van het IMF - naast een mechanisme voor rijkere landen om hun SDR's over te                
dragen aan armere landen, zou ook deel moeten uitmaken van het pakket.  

● Steun de oproep aan het Internationaal Monetair Fonds, dat verslag moet uitbrengen over de              
maatregelen die kunnen worden genomen ter ondersteuning van de schulden opschorting           
voor particuliere schuldeisers.  

● Steun de oproep aan de internationale financiële instellingen om over hun plannen te             
rapporteren en te evalueren om een vergelijkbare opschorting op het gebied van multilaterale             
schuldendienst betalingen te ondersteunen.  

● Verzoek de Wereldbank om in hun verslag aan te geven hoe zij zich voornemen de IDA en                 
andere mechanismen voor toekomstige ontwikkelingsuitgaven aan te vullen. 

● Pleit voor mechanismen om landen die behoefte hebben aan schuldherstructurering in staat te             
stellen dit op een ordelijke manier te doen. 
 

 

3 ONE analysis using IDA Statement Of Credits and Grants - Historical Data. World Bank Group (2020). Beschikbaar: 
https://finances.worldbank.org/Loans-and-Credits/IDA-Statement-Of-Credits-and-Grants-Historical-Dat/tdwh-3krx
; IBRD Statement Of Loans - Historical Data. World Bank Group (2020). Beschikbaar op: 
https://finances.worldbank.org/Loans-and-Credits/IBRD-Statement-Of-Loans-Historical-Data/zucq-nrc3; Projects. 
World Bank Group (2020). Beschikbaar op: https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/projects-list; en 
COVID 19: Debt Service Suspension Initiative. World Bank Group (2020) Beschikbaar op:  
https://www.worldbank.org/en/topic/debt/brief/Covid-19-debt-service-suspension-initiative. 
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