
Webinar LCH Operationele informatie uitwisseling 04 mei 2021, overzicht vragen en antwoorden
Vragen ochtendsessie: Leveranciers Antwoorden
Wat is de reden dat er op dit moment nog steeds onderhands ingekocht wordt. Bijvoorbeeld de spuiten 
en de naalden. Waarom geen normale procedure?

Een besluit om mogelijk zo in te kopen wordt genomen door 
VWS. 

LCH/CIBG zal naalden en spuiten gaan inkopen. Wij zien op dit moment een krappe markt, maar niet 
een markt die niet kan leveren. Als LCH/CIBG daar nu op gaat acteren dan creëer je hier een extra vraag 
mee waardoor het tekort vanzelf ontstaat. Zo wordt er een kunstmatig tekort gecreëerd en wordt de 
balans in de markt op zowel aanbod als prijs verstoord.

De analyse en het besluit om naalden en spuiten in te gaan kopen 
is gedaan door VWS, de inkoop hiervan loopt nog steeds. Op dit 
moment is nog niet bekend welke doelgroepen welke en hoeveel 
naalden en of spuiten via het LCH mag gaan afnemen.

De NL overheid wil de markt niet verstoren binnen EU en gaat daarom proberen een deel van de 
voorraad te verkopen buiten EU. Dan verstoor je daar de markt. Dat lijkt me niet in lijn met ethisch 
zaken doen. De overheid verwacht van bedrijven een actief ESG beleid, ik vind het dan zeer vreemd dat 
de overheid zou gaan dumpen buiten de EU. Wat zouden wij er van vinden als landen van buiten EU 
gaan dumpen op onze markt?

Van "dumpen" of de intentie om te gaan "dumpen" is geen 
sprake. Een afweging of een verkoop door kan gaan is om na te 
gaan hoe aantrekkelijk het is voor de koper, om de naar buiten de 
EU verkochte producten weer binnen de EU te gaan aanbieden. 
Dan mag de verkoop prijs zeker niet te laag zijn om dit te 
voorkomen.

Tevens de vraag waarom er een aanbesteding zou moeten komen nu er zo veel voorraad is. Buiten een 
aanbesteding voor het op correcte wijze opslaan van de goederen zie ik niet goed wat er op dit 
moment aanbesteed zou kunnen worden. Ik kan me toch niet voorstellen dat de voorraad nog verder 
opgebouwd gaat worden?

Het betreft hier een aanbesteding van de opslag en, indien nodig, 
distributie, van de huidige voorraden. Verdere opbouw van de 
huidige voorraad, in de huidige marktsituatie, is daar geen 
onderdeel van.

Enerzijds wordt er aangegeven dat VWS de markt niet wil verstoren. Dat is een mooi uitgangspunt. 
Echter het is mijn inziens niet meer uit te leggen dat er op dit moment nog onderhands wordt 
ingekocht. Zelfs Europa is binnen RescUE netjes aan het aanbesteden.

Een besluit om mogelijk zo in te kopen wordt genomen door 
VWS. 

Vragen middagsessie: Instellingen Antwoorden

Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar het plan hoe om te gaan met de enorme overvoorraad. In de 
presentatie staan wat opsommingen. Maar kunnen jullie hier wellicht concreter over zijn?

De actieve onderdelen hiervan zijn enerzijds doneren en anders 
verkopen buiten de EU. Indien een concrete mogelijkheid bestaat, 
wordt daarover door VWS een besluit genomen.

Vraag over aanpak spuiten/naalden: deze vraag heb ik in december aan jullie gesteld: na alles wat we 
geleerd hebben in voorjaar 2020 is toch te voorzien dat we zeker het hele jaar een tekort aan 
vaccinatiemateriaal zullen hebben? Lessons learned zou je zeggen. Ik begrijp dat BD alleen aan de 
overheid levert en dat leveranciers nu al zorgen hebben over de naalden voor de griepvaccinaties 2021.. 
Het zou fijn zijn als we als inkopers hier ontzorgd in zouden worden............

Dit signaal zal worden doorgegeven aan VWS. Het verzoek is ook 
om dit soort signalen te communiceren met VWS, al dan niet via 
een koepelorganisatie. Het LCH gaat binnenkort op in de CIBG 
organisatie. Een uitvoerende directie binnen VWS.

Afgelopen weekend artikelen in media verschenen omtrent nood- c.q. overvoorraad LCH (en wat er nog 
aan orders uitstaat). Komt er vanuit het ministerie/LCH nog een reactie. O.a. richting marktpartijen en 
afnemers?

Bij het LCH is onbekend of daar nog een reactie vanuit het 
ministerie komt. Het LCH gaat niet reageren. Dat zit niet binnen 
de scope / mandaat van het LCH.


