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Onderwerp Herzien tijdelijke ministeriële regeling vaccinatie COVID-19

Met deze brief informeer ik u over het voornemen voor het herzien van de
tijdelijke ministeriele regeling op basis waarvan Defensie aan een bepaalde groep
militairen de verplichting kan opleggen zich te laten vaccineren tegen COVID-19
(SOD/21.0090). 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 de vaccinatieplicht tegen COVID-19 is andermaal advies
ingewonnen van de Commissie Deskundigen Immunisatie Militairen (CDIM), zoals
bedoeld in artikel 3, tweede lid van de WIM. Het CDIM adviseert in zijn advies van
18 oktober 2021 wederom om het COVID-19 vaccin niet op te nemen in het
basispakket, maar in het aanvullend pakket of de Tijdelijke Regeling MR
Vaccinatie COVID-19 te herzien. Hierbij moet zoveel mogelijk maatwerk worden
geleverd, om inbreuk op onaantastbaarheid van het lichaam tot het noodzakelijke
te beperken.
Defensie volgt het advies van de CDIM. In artikel 2 van de tijdelijke ministeriele
regeling vaccinatie COVID-19 was al geregeld, dat de vaccinatieplicht kan worden
opgelegd aan militairen die voor de vervulling van de dienst in bepaalde, door de
minister aangewezen gebieden in het buitenland verblijven en waarbij nietgevaccineerd zijn een verhoogd risico oplevert voor de inzetbaarheid van de
krijgsmacht. Met de wijziging van artikel 2 wordt expliciet duidelijk gemaakt dat
dit ook geldt voor:
a. de direct daaraan gerelateerde periode van voorbereiding daarop;
b. militairen die zijn aangewezen om binnen een vertrektermijn van vijf weken in
een dergelijk gebied te kunnen worden ingezet;
c. militairen die een opleiding volgen, oefenen en trainen in gebieden waar het
gastland of de internationale oefenleiding vaccinatie verplicht heeft gesteld en
geen alternatief voor vaccinatie voorhanden is;
d. militairen die volgens een rooster of een roulatieschema zijn aangewezen om
in het kader van (inter)nationale verplichtingen te worden ingezet in een gebied
waar de verplichte vaccinatie voor aldaar ingezette eenheden is bepaald of daar
waar na een landenadvies verplichte vaccinatie noodzakelijk is.
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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. Het mandaat ter uitvoering van deze tijdelijke regeling
wordt belegd bij de Hoofddirecteur Personeel.
Als 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 herziening tijdelijke MR vaccinatie COVID-19 met
toelichting. In de bijlagen vindt u ter onderbouwing het advies van de CDIM en de
appreciatie van dit advies van de Militair Geneeskundige Autoriteit.
De concepttekst van de herziening van de tijdelijke MR vaccinatie COVID-19 is
gebaseerd op de gesprekken die wij als sociale partners hebben gevoerd over de
herziening.
Na hervatting van het formele overleg zal - op verzoek van de Samenwerkende
Centrales van overheidspersoneel in de sector Defensie (SCO-DEF) - overleg
aangaande de tijdelijke vaccinatieregeling en de gevolgen gevoerd worden in het
Sector Overleg Defensie. Ik geef mij er rekenschap van dat hierbij ook de
aansprakelijkheidsaspecten in relatie tot de vaccinatie door de SCO-DEF
geagendeerd zijn. Tot het moment dat dit overleg tot een uitkomst heeft geleid,
zal er geen sprake zijn van rechtspositionele gevolgen in de vorm van structurele
dienstongeschiktheid en daaraan gekoppeld ontslag. Dit laatste past immers niet
bij de aard van een tijdelijke regeling. Aan betrokken militairen zal, indien
noodzakelijk, door middel van maatwerk andere werkzaamheden worden
opgedragen.
Ik wil u vragen om binnen 10 dagen naar hervatting van het overleg te reageren
op de concept herziening tijdelijke MR vaccinatie COVID-19. Mede op basis van
uw standpunt zal de Minister een afweging maken en een besluit nemen.

DE MINISTER VAN DEFENSIE
Voor deze
DE HOOFDDIRECTEUR PERSONEEL

W. Hoogendoorn
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