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Onderwerp Aanwijzing verplichte vaccinatie COVID-19 mr MA. Suwout EMSD

Onze referentie
B520220 18538

Hierbij deel ik u mede dat ik heb besloten voor de volgende dienstverrichting in
het buitenland, op grond van de Wet Immunisatie militairen en de Tijdelijke Vertrouwelijke bijlage:

regeling vaccinatie Covid-19, aan militairen in werkelijke dienst de verplichting op Advies JMED (A)

te leggen om zich te laten vaccineren tegen COVID-19:
(C)

E-mail fD)
1. Dienstverrichtingen in het kader van de missie naar het Middellandse

zeegebied ten behoeve van de SNMCMG2 en mogelijk Zwarte Zee.

Voorafgaand aan het nemen van dit besluit heb ik advies gevraagd aan CEAG en
de HJMED DOPS. Het medische operationeel advies van het hoofd ]MED
(vertrouwelijke bijlage A) en het landenadvies van de CEAG (vertrouwelijke
bijlage B) en de toelichting daarop CC) voeg ik op vertrouwelijke basis bij. Dit
betekent dat zij geen deel zullen uitmaken van de gebruikelijke openbaarheid van
deze SOD-brief. De adviezen maken wel deel uit van de motivatie voor mijn
besluit. Dat is gelegen in de navolgende argumenten:

1. Het vaargebied voor deze missie kent op dit moment nog geen scherpe
afbakening. Dit betekent dat er vooraf geen sluitende inschatting kan
worden gemaakt van het risico op blootstelling. Wel is het mogelijk dat er
in de directe omgeving van de mogelijke vaarroutes of inzetgebieden
gebieden of landen zijn met een hoge incidentie.

2. Gelet op omstandigheden waarbinnen de missie wordt uitgevoerd is er
sprake een verhoogd risico op COVID-19.

3. Dit kan leiden tot uitval van militairen met operationeel kritische kennis
en kunde.

4. Het uitvalrisico voor de kleinschalige bemanning van de Zr. Ms.
Vlaardingen vormt een niet te mitigeren operationeel afbreukrisico.

Het besluit zal aan de betrokken militairen kenbaar worden gemaakt.
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