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Tijdelijke Ministeriële regeling vaccinatie COVID-19

Liempde, 9 maart 2021

Geachte voorzitter,
Op 26 februari jl. hebben wij de door u voorgestelde tijdelijke MR vaccinatieregeling
COVID-19 (SOD/21.0090) met een drietal bijlages ontvangen. Met deze regeling beoogt
u te organiseren dat u een bepaalde groep militairen de verplichting kunt opleggen zich
te laten vaccineren tegen COVID-19. Specifiek doelt u hierbij op 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.
Als beroepsvereniging begrijpen wij uw wens om in verband met de inzetbaarheid van de
krijgsmacht bepaalde groepen militairen te vaccineren. Daarbij erkennen wij dat het
gezien de bijzondere positie van de militair in algemene zin mogelijk zou moeten zijn om,
wanneer de inzetbaarheid van de krijgsmacht in gevaar komt, vaccinatie verplicht op te
leggen.
Tegelijkertijd onderkennen wij bij de militaire populatie in het algemeen en bij een deel
van onze leden in het bijzonder, gemengde gevoelens leven t.a.v. vaccinatie tegen
COVID-19. Een deel van de militairen is uitgesproken voor een zo snel mogelijke
vaccinatie, verplicht of niet, een deel is neutraal, maar ook een deel maakt zich zorgen
en/of is uitgesproken tegen een vaccinatie. Met name dit laatste deel wil niet dat deze
verplicht wordt. De onbekendheid met de lange termijn effecten van een eventuele
vaccinatie vormt hierbij een belangrijk onderdeel van de weerstand of zorg.
Bij het innemen van ons standpunt kijken wij nadrukkelijk naar het advies van de
Commissie Deskundigen Immunisatie Militairen (CDIM) en de Militair Geneeskundige
Autoriteit (MGA), dat u bij de aangeboden stukken heeft gevoegd. Naar onze mening is
de essentie van dit advies en de appreciatie vrij helder:
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“De Commissie adviseert u om EMA/EDA goedgekeurde SARS-CoV-2 vaccinaties op te
nemen in het aanvullend pakket voor missies en operaties en om binnen de grenzen van
de beschikbaarheid en in lijn met de prioritering voor vaccinatie in de
burgermaatschappij deze vaccinatie aan de militaire populatie in principe aan te bieden
op vrijwillige basis.”
Als CMHF-sector defensie leiden wij uit dit advies af dat het in het kader van de
inzetbaarheid van de krijgsmacht nodig kan zijn om in bepaalde gevallen tot verplichte
vaccinatie over te gaan. Het is daarom dat de commissie de opname in het aanvullende
pakket voor missies aanbeveelt. Tegelijkertijd zien wij dat de commissie en de MGA ook
duidelijk zijn over een algehele vaccinatieplicht; zij zien dit als disproportioneel.
Het bovenstaande in beschouwing nemende zijn wij als CMHF-sector defensie van
mening dat er een regeling moet komen die u als werkgever de mogelijkheid geeft om
militairen in heel specifieke gevallen verplicht te laten vaccineren. Dit past bij de
bijzondere positie van de militair en wij hebben dan ook begrip voor het invoeren van de
regeling die u ons heeft voorgelegd.
Wij willen benadrukken dat het opleggen van een verplichte vaccinatie, zoals gesteld
binnen de voorliggende regeling, zich naar onze mening moet beperken tot die
uitzendingen en militaire operaties, waarbij het niet-gevaccineerd zijn de inzetbaarheid
van de krijgsmacht in gevaar brengt. Slechts in die gevallen kunt u in onze ogen tot
verplichte vaccinatie overgaan. Daarbij volstaat het dat u ons mededeelt in welke
specifieke gevallen u tot verplichte vaccinatie zult overgaan.
Alle andere gevallen waarbij u wenst over te gaan tot verplichte vaccinatie, zoals
bijvoorbeeld bij een opleiding, training of dienst in het buitenland, vallen wat ons betreft
nadrukkelijk buiten deze regeling. De motivatie om in deze gevallen te vaccineren ligt
binnen de optiek van de bedrijfsvoering en zou, in lijn met het advies van CDIM, niet
verplichtend moeten worden opgelegd. Wilt u dit wel, dan verwachten wij nadrukkelijk
dat u hiervoor eerst met ons in overleg zult treden alvorens tot eventuele verplichte
vaccinatie over te gaan.
Met vriendelijke groet,
T. van Leeuwen MSc
Onderhandelaar CMHF-sector Defensie
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