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Bijlagen: 5

Bij beantwoording datum, onze
referentie en onderwerpHierbij deel ik u mede dat ik heb besloten voor de volgende dienstverrichting
vermelden.

het buitenland, op grond van de Wet Immunisatie militairen en de Tijdelijke
regeling vaccinatie Covid-19, aan militairen in werkelijke dienst de verplichting op
te leggen om zich te laten vaccineren tegen COVID-19:

1. Dienstverrichtingen in het kader van enhanced Vigilance Activity
Binational Air Missile Task Force in Slowakije

Voorafgaand aan het nemen van dit besluit, heb ik advies gevraagd aan
verschillende medische instanties zoals het Hoofd CEAG, de HJMED DOPS, C-DGO
en de medisch beleidsadviseur HDP. De vier verschillende medisch specialisten
adviseerden ieder vanuit hun eigen specialiteit en perspectief om COVID
vaccinatie verplicht te stellen voor deze inzet vanuit de te verwachte
consequenties voor individu en operationele eenheid. Ik kan dit medisch advies
niet naast mij neerleggen en kan dan ook geen andere afweging maken dan dit
advies te volgen en te besluiten tot verplicht vaccineren in relatie tot inzet in
Slowakije tegen COVID-19.

De reden dat het advies gegeven wordt om over te gaan tot verplichte vaccinatie
is meerledig;

1. Om de missie te doen slagen moet de groep militairen als geheel, en
daardoor alle militairen individueel, zo gezond mogelijk blijven. Daarom
moet de kans op ontwikkelen en verspreiden van COVID-19
geminimaliseerd worden. Doordat de operationele werkomstandigheden
kunnen maken dat je groter risico hebt aan blootstelling zal de werkgever
mitigerende maatregelen moeten nemen, daarbij rekening houdende met
de capaciteit van de militaire medische dienst.

2. Nu de Omikron-variant dominant is, komen er in NL minder mensen op de
IC en in het ziekenhuis terecht (mede dankzij het opbouwen van de
immuniteit door vaccinaties die bij een groot deel van de mensen zijn
gezet en doorgemaakte infectie) maar het risico is nog steeds aanwezig.
De ziektelast is nog altijd hoog. Sommige mensen zijn een paar dagen
ziek en in isolatie, anderen meer dan 2 weken ziek met daarna nog steeds
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aanhouden klachten van moeheid. Net zoals long-COVID nog steeds kan Hootddirectie Personeel
ontstaan bij Omikron. Uit ervaring blijkt dat als Corona-maatregelen
versoepeld worden en de mensen weer meer bij elkaar komen dat de
besmettingen weer toe nemen, met daardoor ziekte last en uitval door Datum

isolatie en quarantaine maatregelen. Dat is niet iets wat je in een 2Z..

uitzendgebied wil laten gebeuren en de kans daarop kan verminderen Ozereterentie

wanneer mensen gevaccineerd zijn.

3. De aanwezige missie zorg is ingericht op traumatologie en niet op COVID
19 problematiek. Het is niet aan te raden voor COVID-19 problematiek
terug te vallen op Host Nation Support (HNS). Niet gevaccineerd
personeel zorgt voor een verhoogd risico voor de inzetbaarheid binnen
deze missie. De missie vraagt ons ter voorkoming van de verspreiding
van COVID-19 en onnodige belasting van de beperkte medische middelen
gevaccineerde militairen te sturen. Het voorkomen van COVID-patiënten
draagt dus bij aan het beschikbaar houden van een operationele GNK
keten voor andere patiënten.

Het advies van H-CEAG is tijdens het adviseringsproces ge-update en heeft de
adviezen gebaseerd op de verwachte situatie bij vertrek op 11 april 2022. (Dit
advies is bijgevoegd als bijlage 4). Vanuit de bonden zijn vragen gesteld over dit
advies, de beantwoording op deze vragen is bijgevoegd als bijlage 5 bij deze
aanbiedingsbrief.

Wellicht ten overvloede. In het kader van deze inzet is het CEAG advies niet
alleen om over te gaan tot verplichte vaccinatie tegen COVID maat ook tegen
tekenencefalitis (TBE) en rabiës.

De besluiten zullen aan de betrokken militairen kenbaar worden gemaakt.

Het proces rondom de advisering en de totstandkoming van het besluit is niet
naar mijn tevredenheid gegaan en dient verbeterd te worden. Dat geldt voor het
besluitvormingsproces rondom COVID-19 vaccinatie in het bijzonder en het
aanwijzingsproces verplichte vaccinatie in het algemeen. Deze evaluatie zal op
korte termijn worden uitgevoerd samen met de betrokken verantwoordelijken die
ik eerder ook heb genoemd in de totstandkoming van mijn besluit maar waarbij ik
ook jullie, de bonden, bij wil betrekken en graag verneem wat jullie suggesties
zijn om het proces te verbeteren. Dit voornemen van evaluatie heb ik reeds
afgestemd met de Staatssecretaris, de SG en de CDS en heeft hun instemming.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE
Voor deze
DE HOOFDDIRECTEUR PERSONEEL

W. Hoogendoorn
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