
GARANTIEVERKLARING VAN WERKGEVER  

m.b.t.  vaccinatie tegen het covid19 virus 

Datum ………………….. 

Plaats …………………… 

Geachte <naam werknemer>, 

Als uw werkgever verlangen wij van u, dat u zich laat vaccineren tegen het 
COVID19 virus.  We weten dat farmaceutische bedrijven vrijgesteld zijn van alle 
verantwoordelijkheid en dus ook niet aangeklaagd of vervolgd kunnen worden voor 
eventuele letsels, chronische aandoeningen, motorische storingen of zelfs de dood 
tot gevolg kan hebben, veroorzaakt na het toedienen van dit vaccin. 

Desgevraagd kunnen we u bevestigen dat we ons terdege verdiept hebben in dit 
vaccin, en het als zodanig volkomen veilig achten, dat we dit ten zeerste aanraden 
aan ons personeel.  We weten welke ingrediënten er in zitten en dat deze 
gegarandeerd veilig zijn voor gebruik.  We kunnen u daarom met de hand op het 
hart garanderen dat het uitgesloten is, dat door uw medewerking te verlenen, u op 
welke wijze dan ook enige gezondheidsschade zou kunnen oplopen. Dit is onze 
garantieverklaring naar u toe. 

Voorts bevestigen wij dat, als u onverhoopt toch schade zou oplopen ten gevolge 
van deze vaccinatie (hetgeen wij dus uitgesloten achten), wij onze 
verantwoordelijkheid zullen nemen.  Wij doen deze toezegging omdat wij vinden 
dat wij, door een ingreep als vermeld van u te verlangen, verantwoordelijkheid 
voor de gevolgen die kunnen ontstaan, behoren te dragen.  Wij zullen zo nodig de 
aansprakelijkheid erkennen en de geleden schade vergoeden.  Wij zullen overgaan 
to schadevergoeding indien uw klachten er op wijzen dat zij gerelateerd zijn aan 
het vaccineren van uw persoon.  Wij aanvaarden dat het in dat geval aan ons is om 
te bewijzen dat uw schade géén gevolg is van de vaccinatie. 

Voorts bevestigen wij U dat wij over ‘t bovenstaande reeds advies hebben bekomen 
met de aansprakelijkheidsverzekeraar. Deze heeft ons medegedeeld dat zodanige 
aansprakelijkheid gedekt is door onze polis.  

Wij hopen met het bovenstaande uw zorgen te hebben weggenomen.  

Met vriendelijke groet, 

NAAM WERKGEVER                                                  STEMPEL WERKGEVER 


