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Onderwerp
Tijdelijke regeling vaccinatie tegen COVID 19

Geachte voorzitter,
Naar aanleiding van uw brief met bovengenoemd kenmerk heeft de ACOP de volgende opmerkingen/adviezen
m.b.t. de regeling die u voornemens bent te treffen:
De Wet immunisatie Militairen (WIM) stelt in artikel 3 lid 1 dat de verplichting tot immunisatie door de
Minister kan worden opgelegd ter voorkoming van het optreden of de verspreiding van ziekten in de
strijdkrachten. Wat de ACOP betreft heeft dat niet alleen te maken met de inzetbaarheid van de krijgsmacht
zoals door u in de tijdelijke regeling als oogmerk opgenomen, maar ook op het recht van militairen op een zo
veilig mogelijke werksituatie. Dat laatste geldt voor de ACOP zeker op het moment dat grondrechten vanwege
de bijzondere positie van de militair door u worden beperkt. De ACOP ziet daarin een spanningsveld tussen de
inbreuk die de door u voorgestelde regeling maakt op het grondrecht van de individuele militair die zich liever
niet wenst te laten vaccineren versus het belang van de militairen die dat wel willen laten doen en van u als
werkgever een zo veilig mogelijke werksituatie verwachten, ook onder operationele omstandigheden
Met de door u voorgestelde regeling laat u de inzetbaarheid van de krijgsmacht en het collectieve belang op
een zo veilig mogelijke werkomgeving prevaleren boven het individuele recht van militairen om zich niet te
laten vaccineren. De ACOP heeft niet de deskundigheid om u te adviseren over de vraag of verplichte
vaccinatie van militairen tegen COVID 19 al dan niet noodzakelijk en/of proportioneel is en baseert haar
standpunt daarbij volledig op het advies van De Commissie Deskundigen Immunisatie Militairen (CDIM). Wel is
het zo dat de ACOP signalen ontvangt van leden dat zij zich over deze vaccinatie zorgen maken. Enerzijds
vanwege de snelheid waarmee de vaccins tegen COVID 19 zijn ontwikkeld, maar misschien nog wel meer
vanwege de nieuwe technieken (genetische modificaties) die bij het ontwikkelen van een aantal vaccins
gebruikt zijn. Omdat de lange termijn effecten onbekend zijn, iets dat ook door het RIVM en de CDIM worden
onderkent, is er een groep militairen die om die redenen ernstige bezwaren hebben tegen het gebruik van
deze vaccins. De ACOP adviseert u daarom in uw besluit om militairen verplicht te vaccineren, militairen in
ieder geval de mogelijkheid te geven om zelf een keuze te kunnen maken voor het soort vaccin dat zij krijgen
toegediend.
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Er zijn namelijk ook vaccins beschikbaar, of komen dat op korte termijn, die op een traditionele wijze tot stand
gekomen zijn, waar deze bezwaren mogelijk voor deze militairen niet of minder gelden.
Daarnaast adviseert de ACOP u om aan militairen die een genetisch gemodificeerd vaccin krijgen toegediend
de mogelijkheid te bieden op vrijwillige basis, voorafgaand aan de vaccinatie, door de MGD een bloed/DNA
monster af te laten nemen en op te laten slaan. Indien onverhoopt achteraf toch nog bijwerkingen optreden
die op dit moment van deze vaccins nog niet bekend zijn beschikken de betrokken militairen dan over een
nulmeting op basis waarvan een eventuele aansprakelijkheid richting u als werkgever vanwege de verplichting
tot vaccinatie die door u aan hen is opgelegd kan worden vastgesteld.
Als laatste adviseert de ACOP u om in uw communicatie het advies van de CIDM mee te sturen in de richting
van de betrokken militairen.
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