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beschikbaar. n definitief
advies komt de notie dat
kinderen tot 18 jaar buiten
mogen sporten binnen 1,5 m
(partijtje; maar geen
competitie). Dat is nu t/m 12
jaar.
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Mark,
wil

je vanavond kort bellen over
een vaccin tegen corona.
Hoeft maar een paar
minuten. Kun je daar tijd
voor maken?

meent snel bekend te
kunnen maken gaat worden
dt 7fl ifl ffntif îrnin
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kunnen maken gaat worden
dat z een effectief vaccin
tegen covidl9 kan gaan
produceren.
Ws gaat een substantieel
deel van de productie in

plaatsvinden.
morgen eind van de
ochtend wordt de
burgemeester van
geïnformeerd. Daarna zal
het nieuws snel naar buiten
gaan. Hij wil daarom
spreken. Lijkt mij goed om
te doen (gaat vooral om
luisteren). Vws kent dit
initiatief niet, maar
levert ook vaccins voor het
vaccinatieprogramma.
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Dank Mark. Was een goed
zo vond ik. Ik heb

net ook een bericht
gestuurd dat hij altijd
contact op kan nemen als er
iets is. En ik zal zorgen dat
vws een link legt (doet Hugo
zeker ook zelf, maar better
safe than sorry). Fijne
avond!

Cc

vr 20 mei 1222:

van zit met
een politiek dilemma tav
Europa: dient tav de
vaccins eenzelfde voorstel
in bij de Europese
commissie als bij Feike
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van zit met
een politiek dilemma tav
Europa; dient tav de
vaccins eenzelfde voorstel
in bij de Europese
commissie als bij Feike
Siebesma (dus tbv de 4
‘anden). wil voorkomen
dat hierover een politieke rel
ontstaat. Hij wil spreken
over de strategie en wil
vragen of jij Von der Leîjen
hierover wil bellen. De
ontwikkelingen tav de EO
schijnen ook snel te gaan,
vandaar de haast. Lijkt mij
goed als jij en Hugo hem
vandaag te woord staan.

kan met jullie bellen na
14:30 en dan t/m vanavond
laat. Ik heb Hugo nog niet
qeüiformeerd (ik kan hem
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kan met jullie bellen na
14:30 en dan t/m vanavond
laat. Ik heb Hugo nog niet
geïnformeerd (ik kan hem
Sms’en).

Cc

Ti. Ik krijg net een bericht
van dat het
telefoon gesprek van Hugo
met
prima verlopen is. Ik heb
haar niet gesproken dus
weet geen details, maar het
bericht was positief. Mooi
dus. Goed weekend.

Cc
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Ti: Hugo heeft vanmiddag
gesproken met ministers
van volksgezondheid van
DU!, FR en Italie over de
inzet (samenwerking) op
vaccins. Het was een goed
gesprek en het tempo om te
komen tot afspraken ligt
hoog.
Tussen de 4 ministers is
afgesproken om vanavond/
uiterlijk morgenochtend een
brief naar de Europese
Commissie te sturen met
daarin de aankondiging van
de samenwerking tussen de
koplopers en de opt-in voor
andere landen. Vws stuurt
tegelijk een brief naar de TK
met deze inhoud.



vadafone NL 4G 10:14 49%

koplopers en de optin voor
andere landen. Vws stuurt

tegelijk een brief naar de TK
met deze inhoud.
Morgen is er Coreper waar
een voorstel van de EC zelf
ligt over de inzet van de EC
op vaccins. Met het oog
hierop is openheid over de
kopgroep van de 4 landen
en de insteek belangrijk.
Volgende week hopen de 4
ministers een eerste deal
rond te maken (met

(gekoppeld aan
Verder hebben ze

vandaag een voorstel van
ontvangen.

Cc
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Ti nav je gesprek met
Benelux gister +zorgen die
daar uitgesproken zijn over
proces rondom de inciusive
vaccin alliantie: tijdens de
Europese gezondheidsraad
vanmiddag wordt de lijn
echt een van
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Europese gezondheidsraad
vanmiddag wordt de lijn
echt een van
gezamenlij kheid/i nclusiviteit
(voor Europa). De 4 landen
en de EC trekken in de
communicatie samen op.
Tav de contract met de
eerste farmaceut: gesprek
komt in een laatste fase tbv
ondertekening (met
bedrijf). Ook daar wordt
nauw opgetrokken met de
EO.

1? JLH1

Ti. Krijg net telefoon van
VWS: nieuwe ontwikkeling
op vaccins: de 4 landen
hebben net eerste contract
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Ti, Krijg net telefoon van
VWS: nieuwe ontwikkeling
op vaccins: de 4 landen
hebben net eerste contract
getekend (met
bedrijf), Als het goed is
heeft Hugo jou gesmst en
praat hij MR bij. Er komt een
brief naar de TK. In MR zou
bedrag van 700 mln worden
genoemd (zou afgestemd
zijn met Fin,; ik heb nog
geen def bevestiging van),
EC heeft contract niet mee
getekend:
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Woordvoerdingslijn voor
Europese gezondheidsraad
blijft zelfde: voor heel
Europa; alle landen kunnen
bij het contract onder zelfde
vw aanhaken en gaat zo
veel mogelijk in afstemming
met EC.
Cc

Ti. Ik krijg via VWS
bevestiging dat Wopke
akkoord is met de 700 mln
voor vaccins. Ambtelijk
vraagt IRF een betere
onderbouwing vh bedrag.
De 700 mln is verwerkt in
een aangepaste versie van
de suppletoire die Hugo zo
uit wil delen tbv MR
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Ti, Ik krijg via VWS
bevestiging dat Wopke
akkoord is met de 700 mln
voor vaccins. Ambtelijk
vraagt IRF een betere
onderbouwing vh bedrag.
De 700 mln is verwerkt in
een aangepaste versie van
de suppietoire die Hugo zo
uit wil delen tbv MR
bespreking.
Cc
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. Dan
ook persbericht van vws uit.

Cc
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Ti FR heeft contract met
nu echt

getekend. Vws verwacht dat
alles over over ongeveer
een uur naar buiten komt.
(Uiteraard met boodschap
“voor Europa”)

Cc
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Ti. Hugo wil vanmorgen nog
een cali met jou, mij, Wopke
en over de
zorgborius: om f te
stemmen. Hugo wil
vanmorgen naar buiten voor
het debat). Lijn die hij nu wil
is zoals besproken in 12 u
overleg: alle
zorgmedewerkers, excl
artsen, tandartsen, fysio en
ggz en inclusief
schoonmaak. Kosten 1,256
miljard netto (2,26 miljard
bruto) voor bonus van 1000
euro.
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Ii, herkent de manier
waarop het is geformuleerd
door de Telegraaf niet. Het
omt heeft wel advies
gegeven over de
uitzonderingen. En vindt de
uitzonderingen verantwoord
(met de aanvullende
maatregelen zoals het omt
die heeft geformuleerd en
het kabinet heeft over
genomen).
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Ti, Er zijn 23 onderzoeken
op netsbedrijven gedaan; bij
22 bedrijven dieren besmet
met corona. Deze 22
worden morgen geruimd (cf
afspraak/procedure). Het
aantal besmettingen bij
nertbedrijven is hoog,
vergeleken bij aantal
besmette mensen in NL.
Daarom 3 acties (LNV/
VWS): 1) nvwa gaat toezicht
versterken; 2) universiteit
Utrecht (diergeneeskunde)
gaat besmettingsroute
onderzoeken 3) morgen een
webinar voor netsbedrijven
waar
dierengezondheidsdienst
vertelt hoe besmettingen te
VOO rkomen.
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waar
dieren gezondheidsdienst
vertelt hoe besmettingen te
voorkomen.
Vanavond sturen LNV en
VWS een brief naar de TK.
En morgen komt een OMT
zoonose bij elkaar ivm de
nertsen.

Cc
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