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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de oprichting van een Europees 
fonds voor schadeloosstelling van slachtoffers van de vaccins tegen COVID-19

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 143 van zijn Reglement,

A. overwegende dat het Europees Geneesmiddelenbureau al ongeveer een miljoen gevallen 
van ongewenste bijwerkingen na de injectie van vaccins tegen COVID-19 heeft 
geregistreerd:

- 435 779 voor het vaccin van Pfizer BioNTech,

- 373 285 voor dat van AstraZeneca,

- 117 243 voor dat van Moderna,

- en 27 694 voor het Janssen-vaccin1;

B. overwegende dat een aantal van deze bijwerkingen ernstig is; overwegende dat 
bijvoorbeeld ongeveer 75 000 mensen ernstige neurologische bijwerkingen zouden 
hebben ondervonden na inenting met het vaccin van Pfizer;

C. overwegende dat de vaccins tegen COVID-19 volgens het Europees 
Geneesmiddelenbureau in de EU het leven hebben gekost aan ongeveer 5 000 mensen:

- 4 198 daarvan zijn te wijten aan het Pfizer-vaccin2,

- 1 053 aan dat van AstraZeneca,

- 392 aan dat van Moderna,

- en 138 aan dat van Janssen;

D. overwegende dat het de Europese Commissie is die over de aankoopcontracten heeft 
onderhandeld, en overwegende dat zij niet heeft geëist dat de farmaceutische laboratoria 
enige verantwoordelijkheid op zich nemen; overwegende dat de leden van het Europees 
Parlement de contracten tijdens de onderhandelingen niet hebben kunnen inzien;

1. vraagt de Commissie een Europees fonds voor schadeloosstelling van slachtoffers van 
de vaccins tegen COVID-19 op te richten;

2. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de 
lidstaten.

1 Cijfers per 18 september 2021: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/pharmacovigilance/eudravigilance
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development/pharmacovigilance/eudravigilance; https://www.adrreports.eu/fr/search_subst.html
2 Cijfers per 29 juli 2021: https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-
vaccine-safety-update-comirnaty-11-august-2021_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccine-safety-update-
vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-11-august-2021_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccine-safety-update-
spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-11-august-2021_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccine-safety-update-
covid-19-vaccine-janssen-8-september-2021_en.pdf
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