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Betreft: Tijdelijke inbeslagname generieke medicijnen door Nederlandse douane
Geachte heer/mevrouw,
Oxfam Novib en Health Action International roepen de Nederlandse overheid op om een
onderzoek in te stellen naar het tijdelijk in beslag nemen van een lading generieke
medicijnen door de Nederlandse douane. Het tegenhouden van deze verscheping is in strijd
met het internationale beleid rondom volksgezondheid, beleid, dat juist door de Nederlandse
overheid zo gepromoot wordt.
Op 4 december 2008 werd een vracht losartan door de Nederlandse douane in Rotterdam
tijdelijk in beslag genomen. De vracht losartan, geproduceerd door een Indiase fabrikant,
was onderweg van India naar Brazilië. Losartan, (een bloeddrukverlagende medicijn), valt
noch in India, noch in Brazilië onder octrooibescherming en is daarom tussen beide landen
vrij verhandelbaar. De medicijnen zijn uiteindelijk teruggezonden naar India.
Wij maken ons ernstig zorgen over deze gang van zaken. Dit geval staat namelijk niet op
zichzelf. Generieke medicijnen zijn al eerder in Europese havens in beslag genomen.
Producenten van generiek medicijnen zullen hierdoor alternatieve oplossingen moeten
verzinnen voor transport en opslag, waardoor kosten zullen oplopen. Het is zeer
waarschijnlijk dat dit ten koste zal gaan van de betaalbaarheid van de medicijnen voor
ontwikkelingslanden.
De actie van de Nederlandse douane gaat rechtstreeks in tegen de principes van de
Verklaring van Doha, betreffende de Overeenkomst inzake handelsaspecten van het
intellectuele eigendom (TRIPS) en volksgezondheid, die de Nederlandse overheid zo sterk
ondersteund heeft.
Alle leden van de Europese Unie hebben, als lid van de Wereld Handels Organisatie (WTO)
in de verklaring van Doha in 2001
“de ernst van de problemen voor de volksgezondheid,
ontwikkelingslanden en minst ontwikkelde landen treffen”

welke

vele

erkend en benadrukt dat
“het noodzakelijk is dat de WTO–overeenkomst, betreffende de handelsaspecten
van het intellectueel eigendom (TRIPS-overeenkomst), onderdeel wordt van
bredere nationale en internationale actie om deze problemen te verhelpen”.

In paragraaf 4 van dezelfde Verklaring, zijn de WTO-leden het ook eens dat,
“de TRIPS-overeenkomst kan en moet worden geïnterpreteerd en uitgevoerd op
een wijze, die het recht van WTO-leden om de volksgezondheid te beschermen
ondersteunt, in het bijzonder het bevorderen van de toegang tot medicijnen voor
iedereen.”
Als lidstaten van de Europese Unie menen, dat legitieme goederen op doorvoer in Europese
havens volledig vallen onder het Europese regime van regelgeving – inclusief interne
Intellectueel Eigendomsregelgeving- zal dit een significante belemmering van mondiale
handel creëren en juist tegengesteld werken aan de inleiding van de TRIPS-overeenkomst.
Deze inleiding verzekert dat
“maatregelen
en
procedures
voor
de
handhaving
van
intellectueeleigendomsrechten niet zelf hinderpalen worden voor legitieme
handel”
Wij zouden graag van u een verklaring krijgen over de Nederlandse en Europese positie ten
aanzien van het afdwingen van patentrechten op goederen die op doorvoer zijn naar
ontwikkelingslanden in zijn algemeenheid, en daarnaast voor generieke medicijnen in het
bijzonder.
Daarbij vragen wij de Nederlandse overheid, mede namens onderstaande organisaties, te
evalueren in hoeverre de Europese wetgeving consistent is met de internationale afspraken
rondom universele toegang tot medicijnen.
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