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Onderwerp Tijdelijke regeling MR vaccinatie COVID-19

Met deze brief informeer ik u over het voornemen voor een tijdelijke ministeriele
regeling op basis waarvan Defensie aan een bepaalde groep militairen de
verplichting kan opleggen zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Dit betreft die
militairen die voor vervulling van de dienst verblijven buiten Nederland en waarbij
niet gevaccineerd zijn een verhoogd risico oplevert voor de inzetbaarheid van de
krijgsmacht.
Ten aanzien van een vaccinatieplicht tegen COVID-19 is het advies ingewonnen
van de Commissie Deskundigen Immunisatie Militairen, zoals bedoeld in artikel 3,
tweede lid van de Wet Immunisatie Militairen. Uit het advies blijkt dat er nog de
nodige onzekerheid bestaat over de werkzaamheid en beschikbaarheid van de
thans voorhanden zijnde vaccins. De commissie adviseert de vaccinatie op
vrijwillige basis te doen geschieden.
Defensie volgt het advies van de commissie. Echter het kan nodig zijn om
militairen die voor vervulling van de dienst in het buitenland verblijven te kunnen
verplichten zich te laten vaccineren. Derhalve is gekozen voor een tijdelijke
regeling en niet voor opname van COVID-19 in de lijst van ziektes waartegen de
militair aanvullend gevaccineerd kunnen worden op basis van artikel 4 van de
Regeling Immunisatie Militairen 2002 (RIM 2002).
Uiteindelijk kan – indien nodig en gewenst - COVID-19, of een latere variant
daarvan, later opgenomen worden in de RIM 2002. Daarvoor acht Defensie het nu
nog te vroeg.
Indien Defensie had gekozen voor een opname van Covid-19 in art 4 lid 1 van de
RIM 2002, dan zou ingevolge het gestelde in art 4 lid 2 van de RIM 2002, de
vaccinaties moeten geschieden daar waar de ziekte endemisch is. Covid-19 is
echter al pandemisch, dus dit is overal, ook in Nederland.
De Minister is conform de Wet immunisatie militairen verantwoordelijk voor het
besluit of militairen, zoals genoemd in artikel 2 van deze wet, de verplichting tot
vaccinatie wordt opgelegd.
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Indien de vaccinatie verplichtend wordt opgelegd is een verzoek tot vrijstelling
van vaccinatie mogelijk op basis van artikel 5 of 6 van de Wet immunisatie
militairen.
Bijgevoegd treft u mijn concept tijdelijke MR met toelichting. In de bijlagen vindt
u ter onderbouwing het advies van de Commissie Deskundigen Immunisatie
Militairen en de appreciatie van dit advies van de Militair Geneeskundige
Autoriteit.
Ondanks dat het overleg is opgeschort, wil ik u vragen om binnen tien werkdagen
uw standpunt ten aanzien van deze tijdelijke regeling aan mij kenbaar te maken.
Mede op basis van uw standpunt zal de Minister een afweging maken en een
besluit nemen.
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