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Hierbij stuur ik u mijn reactie op uw brief inzake een tijdelijke Ministeriële 

regeling vaccinatie COVID-19 (SOD/21.0104), zoals door mij aan u aangeboden 

per brief (SOD/21.0090) en de daarbij horende bijlagen. 

 

Om de leesbaarheid te bevorderen zal ik eerst ingaan op de meer procedurele 

punten uit uw brief (uw paragraaf 1 tot en met 5) en vervolgens op de door u 

aangehaalde inhoudelijke punten (uw paragraaf 6 tot en met 14). 

 

Procedureel 

Het feit dat ik u de concept tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19 heb 

aangeboden met het verzoek om een reactie, geeft aan dat ik met u van mening 

ben dat, voordat een besluit wordt genomen tot invoering van deze regeling, er 

overleg dient te worden gevoerd met de sectorcommissie. Er hoeft inderdaad 

geen overeenstemming te worden bereikt. Dit sluit aan bij mijn brief waarin ik 

onder meer aangegeven heb dat de Minister een besluit zal nemen, na afweging 

van de reacties van de centrales. De status van de brief had inderdaad ter 

behandeling moeten zijn. Gezien uw inhoudelijke reactie heeft u deze status ook 

aan mijn brief gegeven, waarvoor dank. 

Ik deel uw mening dat overleg als bedoeld in het Besluit GO gebeurt in een 

vergadering met de sectorcommissie. Gezien het feit dat het formele overleg is 

opgeschort heb ik, vanwege het urgente belang van het onderwerp, er voor 

gekozen om u een brief te sturen met het verzoek om een reactie. Op deze wijze 

kan in deze situatie het formele overleg op dit onderwerp met wederzijdse 

instemming vorm worden gegeven. Het onderwerp valt niet onder het 

overeenstemmingsvereiste vandaar dat er geen brief met pieptermijn is 

aangeboden, maar wel is gekozen voor de gebruikelijke reactietermijn van 10 

werkdagen.  
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Aangezien er geen overeenstemming nodig is maar onze Minister wel een besluit 

zal nemen over de vaccinatieplicht verzocht ik u om een reactie. De Minister zal 

deze reactie meenemen in haar afweging. Ik hoop dat u, gezien deze 

uitzonderlijke situatie inzake COVID-19, deze brief en uw reactie wil beschouwen 

als “een onderwerp waarover overleg is gevoerd”. Zoals ook u bekend is het 

nodig en urgent om onze militairen en hun commandanten duidelijkheid te geven 

over wanneer een vaccinatieplicht kan gelden.  

 

Inhoudelijk 

In reactie op uw paragraaf 6 en 7: 

Defensie volgt de nationale vaccinatiestrategie. Met andere woorden: vrijwillige 

vaccinatie is het uitgangspunt, tenzij onze grondwettelijke taak in gevaar komt. 

Ik deel uw mening dat terughoudendheid op zijn plaats is, ook mede met het oog 

op het advies van de CDIM. Daarom is ervoor gekozen om COVID-19 niet op te 

nemen in de RIM 2002, maar eerst een tijdelijke regeling vast te stellen. 

Daarnaast zijn zorgvuldige waarborgen in het besluitvormingsproces ingebouwd 

waaronder het verplichte advies van DGO/H-OMG dat mede gebaseerd is op het 

deskundige landenadvies van het CEAG. Daarnaast blijft natuurlijk de 

mogelijkheid tot bezwaar aanwezig op basis van gewetensbezwaren of medische 

gronden. De reden waarom in sommige gevallen een verplichting moet kunnen 

worden opgelegd is hiervoor reeds toegelicht. Het betreft geen generieke 

verplichting, zodat per inzet de afweging wordt gemaakt is als het gaat om 

verplichtstelling. De tijdelijke regeling biedt een grondslag daarvoor. 

 

In reactie op uw paragraaf 8-12: 

In de toelichting bij de regeling is aangegeven dat het besluit van de Minister aan 

de sectorcommissie en aan de betrokken militairen zal worden bekendgemaakt. 

Mijns inziens is hiermee aan de door u gewenste informatieplicht voldaan.  

Het gaat bij de militaire inzet niet alleen om de locatie maar ook om de 

omstandigheden waaronder deze inzet plaatsvindt. Het feit dat het risico in het 

buitenland hoger moet zijn dan in Nederland is niet de enige afweging en dit zou 

te beperkend zijn gezien het niet lichtzinnige besluit tot vaccinatie. De 

gezondheidsrisico’s in gebieden waar onze militairen worden ingezet worden 

continue gemonitord. Het CEAG monitort de pandemie en de wetenschap, net 

zoals het CDIM. Kortom: het is een continue proces waarbij verschillende factoren 

een rol spelen en meegewogen worden.  

Het al dan niet gevaccineerd zijn tegen COVID 19 is inderdaad een medisch 

geheim. 

Het gaat inderdaad om de inzetbaarheid van de krijgsmacht en niet om het 

vereenvoudigen van de bedrijfsvoering. De inzetbaarheid van de krijgsmacht is 

ook expliciet in de regeling opgenomen en daarmee gewaarborgd. 

 

In reactie op uw paragraaf 13: 

Ik ben vanzelfsprekend bereid om met u het overleg te voeren over de WIM en de 

RIM 2002. Ik ontvang daartoe gaarne een verzoek en uw onderbouwing en 

argumentatie met voorstellen tot wijzigingen van deze wet en regeling. 
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In reactie op uw paragraaf 14: 

Ik erken dat deze groep bestaat en dit heeft onze aandacht. Ik zal u hierover 

informeren. Overigens kan het voorkomen dat zij juist eerder worden 

gevaccineerd dan als wanneer zij woonachtig waren in Nederland.  

 

Ik hoop hiermee uw vragen c.q. opmerkingen afdoende te hebben beantwoord en 

dat u deze inhoudelijke reactie wil beschouwen als “een onderwerp waarover 

overleg is gevoerd”. Ik verzoek u zo spoedig mogelijk te reageren zodat de 

inzetbaarheid van de krijgsmacht kan worden gewaarborgd. 
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