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Charter met engagementen 
 

Medewerkers Brusselse vaccinatiecentra 

georganiseerd door de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie 

 
 

 

Wederzijdse rechten en plichten 
 
De medewerker verklaart zich akkoord te werken binnen de visie van het vaccinatiecentrum.  
 
De medewerker wordt ingeschakeld in de werking van één van de 9 vaccinatiecentra met als doel de 
vaccinatie van alle volwassen inwoners uit het Brusselse Gewest op een vlotte, professionele, 
hygiënische en uiterst veilige manier te organiseren. Elk vaccinatiecentrum volgt hierbij de strikte 
voorschriften die gelden in een medische omgeving.  
 
De (para) medische medewerker verklaart uitdrukkelijk dat hij over de medische bevoegdheid beschikt om 
te vaccineren, volgens de wettelijke bepalingen ter zake.  
 
De medewerker is een ambassadeur voor het vaccinatiecentrum. Zichzelf laten vaccineren van zodra 
mogelijk is niet verplicht, wel sterk aanbevolen om zichzelf, de familie en iedereen die naar het 
vaccinatiecentrum komt te beschermen.  

 
In geval van ziekte of verhindering brengt de medeweker zo snel mogelijk de juiste persoon op de hoogte, 
zeker  indien zijn of haar taken een impact hebben op de goede werking van het vaccinatiecentrum.  
 
De medewerker benadert elke burger/hulpvrager/hulpverlener/andere medewerker met respect voor 
zijn/haar leefwereld, de beleving in het vaccinatiecentrum, zijn/haar  religieuze, politieke, filosofische, … 
overtuigingen. De burger moet naargelang zijn keuze kunnen verder geholpen worden in het 
Nederlands of het Frans.  
 
Het vaccinatiecentrum zorgt voor korte opleiding en het nodige beschermingsmateriaal.  
 
De medewerker verklaart hierbij dat hij aan alle zijn sociale en fiscale verplichtingen zal voldoen.   
 
De medewerker is vanaf ondertekening automatisch verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, met 
inbegrip van de medische aansprakelijkheid, en lichamelijke ongevallen, inclusief op weg van en naar het 
vaccinatiecentrum via Ethias en met het polisnummer 45.441.943.   
 
De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie hecht veel waarde aan de bescherming van de 
persoonsgegevens en de privacy, en houdt zich aan de  toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt bijkomende informatie vinden in de Privacy policy op 
de website van de GGC: https://www.ccc-ggc.brussels/nl/privacy-policy. 
 
 

Discretieplicht 
 
De medewerker heeft discretieplicht. Dit betekent dat de medewerker uiterst discreet omgaat met alle 
privacygevoelige en medische informatie, die hij door zijn rol te weten komt. Dit betreft zowel informatie over 
de burger/hulpvrager/hulpverlener als informatie over andere medewerkers. Ook na het beëindigen van het 
werk in een vaccinatiecentrum blijft de discretie- en geheimhoudingsplicht gelden. 
 
De medewerker verbindt er zich toe niet in naam van de organisatie te handelen of te spreken (met de pers 
in  voordrachten, interviews, getuigenissen e.d.), tenzij op vraag van en in overleg met de verantwoordelijke 
van het vaccinatiecentrum én voorafgaand akkoord van de communicatiedienst: 

https://www.ccc-ggc.brussels/nl/privacy-policy
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De medewerker verbindt er zich toe om geen foto’s of video-opnames te maken in het vaccinatiecentrum. 
Hij zet ook geen informatie over de activiteiten in het vaccinatiecentrum op sociale media. Bij het niet 
respecteren van deze richtlijn geldt een nultolerantie: de medewerker zal onmiddellijk zijn activiteiten dienen 
stop te zetten.  
 
In de vaccinatiecentra geldt voor de medewerker eveneens het beroepsgeheim, volgens artikel 458 van het 
Strafwetboek: 

“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere 
personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn 
toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor 
een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet, het 
decreet of de ordonnantie hen verplicht of toelaat die geheimen bekend te maken, worden gestraft 
met gevangenisstraf van een jaar tot drie jaar en een geldboete van honderd euro tot duizend euro 
of met een van die straffen alleen.” 

 
De vermelding "alle andere personen" in de opsomming, kan dus ook op een medewerker slaan in gevallen 
waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bv. onthaal en administratieve medewerkers, stewards). 
 
Hierbij  geldt eveneens  artikel 458bis Sw.(melding bij de Procureur des Konings in geval van ernstig en 
dreigend gevaar voor de fysieke en mentale integriteit van een minderjarige of van een kwetsbare persoon). 
 
 
Dit charter is geldig vanaf  de datum van digitaal akkoord en tot de sluiting van de vaccinatiecentra.  
 
 
 
 
 

 


