
 

 

Geachte mevrouw Ollongren, 

 

Als Nationale ombudsman en ombudsman van de veteranen heb ik 

afgelopen week een bezoek gebracht aan de Nederlandse militairen en 

veteranen op Curaçao en Aruba. Bij dat bezoek heb ik op beide eilanden 

gesproken met diverse geledingen zoals de staf, bedrijfsmaatschappelijk 

werk en de medezeggenschapscommissies. Ondanks dat veel zaken goed 

gaan – wat ik zeker wil benadrukken – hebben zich diverse militairen tot mij 

gewend met hun zorg over de door de Commandant Zeemacht Caribisch 

gebied (CZMCARIB) opgelegde vaccinatieverplichting tegen Covid-19.  

 

De CZMCARIB heeft in een bekendmaking aangegeven1 dat alle militairen 

die werkzaam zijn in de operationele eenheden verplicht worden om zich te 

laten vaccineren tegen Covid-19. Indien militairen zich niet laten vaccineren, 

kan dat voor hen rechtspositionele gevolgen hebben zoals terugplaatsing 

naar Nederland of wellicht ontslag.  

 

Het is mij bekend dat de minister op grond van de Wet Immunisatie militairen 

(WIM) aan militairen in werkelijke dienst de verplichting kan opleggen om 

zich te laten vaccineren tegen Covid-19. Die verplichting kan worden 

opgelegd aan militairen waarbij het niet-gevaccineerd zijn een verhoogd 

risico oplevert voor de inzetbaarheid van de krijgsmacht.  

 

De militairen die ik heb gesproken vragen zich af of deze door de 

CZMCARIB opgelegde vaccinatieverplichting rechtsgeldig is. Het nemen van 

een dergelijk besluit is voorbehouden aan de minister van Defensie. Nu de 

CZMCARIB een dergelijke bekendmaking heeft gedaan, heerst er onrust 

onder de militairen die geplaatst zijn in de Cariben en bestaat er behoefte 

aan duidelijkheid. Die duidelijkheid is op zeer korte termijn nodig, aangezien 

de militairen vóór 16 februari a.s. is opgedragen om de screeningslijst, met 

medische informatie voor inzetbaarheid, opnieuw in te vullen.  

 

Graag verneem ik wat de juridische status is van de Bekendmaking van de 

CZMCARIB in relatie tot de beslissingsbevoegdheid van de minister op 

grond van de WIM?  

 

  

 
1 Bekendmaking CZMCARIB 005/2022 dd. 7 februari 2022. 
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Gelet op de korte termijn verneem ik graag zo spoedig mogelijk een 

antwoord op mijn vraag. Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan de 

vaste commissies van Defensie van beide Kamers der Staten-Generaal.   

 

 

Met vriendelijke groet, 

de Nationale ombudsman, 

tevens Veteranenombudsman, 

 

 

 

Reinier van Zutphen 
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