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Informatienota & engagementsverklaring 
Vrijwilligers Brusselse vaccinatiecentra 

 
 

Organisatie 
 

Naam 

 
De 9 vaccinatiecentra in het Brussels Gewest:  Heizel, Anderlecht/RSCA, Vorst/Albert, Mo-
lenbeek, Pacheco, Ukkel/Van Ophem, Woluwe Saint-Lambert/Poseidon, Woluwe Saint-
Pierre/mooi Bos, Schaarbeek/Crossing 
 
onder leiding van de desbetreffende gemeente, en voor Heizel onder Brussels Expo voor de 
niet-medische staff, en UMC Sint-Pieter voor de medische staff.  
 
georganiseerd door de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Ge-
meenschapscommissie 
 

Adres 
 
Zie coronavirus.brussels 
 

E-mail vacci-volunteers@ccc.brussels 

Sociale doel-
stelling 

Vaccinatiecampagne COVID 19  

Juridisch sta-
tuut 

Overheidsinstelling 

 

 
 

Verzekeringen 
 

Waarborgen 
Burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van de medische aansprakelijkheid 
Lichamelijke ongevallen, inclusief op weg van en naar het vaccinatiecentrum 

Maatschappij Ethias, rue des Croisiers 24, B-4000 Luik 

Polisnummer 45.441.943 

 
 
De vrijwilliger verbindt er zich toe elk ongeval waarbij schade ontstaat, zowel aan derden als aan de vrij-
williger zelf, zowel materieel als lichamelijk, zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 24 uur te melden.   
 

Naam Monika Borry 

Functie Coördinator vrijwilligers & HR 

E-mail vacci-volunteers@ccc.brussels  (met in het onderwerp 'ongeval met schade') 

 
 

https://coronavirus.brussels/nl/vaccinatiecentra-covid-planning/
mailto:vacci-volunteers@ccc.brussels
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Kostenvergoeding  
 
De vrijwilliger verklaart vrijwillig, op basis van wederzijds vertrouwen, en onbezoldigd zijn/haar medewer-
king te verlenen aan het vaccinatiecentrum van zijn/haar keuze. 
 
Alle vaccinatiecentra in het Brussels Gewest betalen een gewone forfaitaire vergoeding van 15€ voor 
elke begonnen dag en tot 4u/dag, en 30€ vanaf 4u tot maximum 8u/dag (met pauze)  om de kosten van 
een maaltijd te dekken.  
 
Deze bedragen houden rekening met de wettelijk vastgestelde maxima zoals bepaald in artikel 10 van de 
vrijwilligerswet. De vrijwilliger is bij deze op de hoogte dat hij/zij geen verschillende kostenvergoedings-
systemen met elkaar mag mengen per kalenderjaar. De vrijwilliger dient zelf in het oog te houden dat 
hij/zij de forfaitaire maximumbedragen (per dag én per jaar) niet overschrijdt. 
 
Indien de vrijwilliger voor de aanvang van zijn werk geen bankrekeningnummer doorgeeft in de voorziene 
online tool of app beslist hij/zij automatisch af te zien van de gewone forfaitaire vergoeding.  
 
 

Aansprakelijkheid 
 
Het vaccinatiecentrum is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger door zijn fout aan derden veroor-
zaakt.  Een vrijwilliger geniet dus immuniteit behalve in geval van lichte herhaalde fout, grove fout of be-
drog/opzet. 
 
 

Discretieplicht 
 
Als vrijwilliger heb je discretieplicht. Dit betekent dat de vrijwilliger uiterst discreet omgaat met alle priva-
cygevoelige en medische informatie, die hij/zij door zijn/haar rol als vrijwilliger te weten komt. Dit betreft 
zowel informatie over de burger/hulpvrager/hulpverlener als informatie over medevrijwilligers. Ook na het 
beëindigen van het vrijwilligerswerk in een vaccinatiecentrum blijft de discretie- en geheimhoudingsplicht 
gelden. 
 
De vrijwilliger 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 verantwoorde-
lijke van het vaccinatiecentrum én voorafgaand akkoord van de communicatiedienst: 
 
De vrijwilliger verbindt er zich toe om geen foto’s of video-opnames te maken in het vaccinatiecentrum. 
Hij/zij zet ook geen informatie over de activiteiten in het vaccinatiecentrum op sociale media. Bij het niet 
respecteren van deze richtlijn geldt een nultolerantie: de vrijwilliger zal onmiddellijk zijn/haar activiteiten 
dienen stop te zetten.  
 
In de vaccinatiecentra geldt voor de vrijwilliger eveneens het beroepsgeheim, volgens artikel 458 van 
het Strafwetboek: 

“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle an-
dere 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 vrijwilliger 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 per-
soon). 
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Wederzijdse rechten, plichten en afspraken 
 
Deze nota is geen arbeidsovereenkomst en kan op geen enkele wijze rechten of plichten, gebaseerd op 
een arbeidsovereenkomst, doen ontstaan. 
 
De vrijwilliger verklaart zich akkoord te werken binnen de visie het vaccinatiecentrum. 
 
De vrijwilliger wordt ingeschakeld in de werking van één van de 9 vaccinatiecentra met als doel de vacci-
natie 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 vrijwilliger bepaalt zelf voor welke taak hij/zij zich wil inzetten en hoeveel tijd hij/zij wil vrijmaken. Om 
praktische redenen vragen we een engagement van minimum 4 uur per dag en 40 uur in totaal tussen 1 
april en 31 oktober 2021 (10 x 4u gespreid over 8 maanden).   
 
In geval van ziekte of verhindering brengt de vrijwilliger 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.  
 
Als de vrijwilliger wil helpen vaccineren, dan verklaart hij/zij uitdrukkelijk daarvoor over de medische be-
voegdheid te beschikken volgens de wettelijke bepalingen ter zake,  en de instructies van de Coördine-
rend Arts en/of Medisch Eindverantwoordelijke te volgen. 
 
Elke niet-medisch geschoolde vrijwilliger roept onmiddellijk de hulp in van een dokter ter plaatse bij medi-
sche vragen of zichtbare bijwerkingen van het vaccin.  
 
De vrijwilliger werkt samen met zowel beroepskrachten als met andere vrijwilligers. Concrete en speci-
fieke taakafspraken worden aan iedere vrijwilliger persoonlijk of via e-mail bezorgd. 
 
Als vrijwilliger ben je een ambassadeur voor het vaccinatiecentrum. Jezelf laten vaccineren van zodra 
mogelijk is niet verplicht, wel sterk aanbevolen om jezelf, je familie en iedereen die naar het vaccinatie-
centrum komt te beschermen.  
 
De vrijwilliger benadert elke burger/hulpvrager/hulpverlener/andere vrijwilliger met respect voor zijn/haar 
leefwereld, de beleving in het vaccinatiecentrum, zijn/haar  religieuze, politieke, filosofische, … overtuigin-
gen. 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.  
 
Elk vaccinatiecentrum zorgt voor een duidelijk en vertrouwd aanspreekpunt voor alle vragen, moeilijkhe-
den, bedenkingen en ideeën.  Bij conflicten wordt in eerste instantie ter plaatse en op een constructieve 
manier in dialoog gegaan.  Indien nodig kan de Coördinator Vrijwilligers & HR bemiddelen, via een email 
naar vacci-volunteers@ccc.brussels  met in het onderwerp 'aanvraag bemiddeling'.  
 
De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie hecht veel waarde aan de bescherming van de per-
soonsgegevens en de privacy, en houdt zich aan de  toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je kan bijkomende informatie vinden in de Privacy policy 
op de website van de GGC: https://www.ccc-ggc.brussels/nl/privacy-policy. 
 
Deze informatienota is geldig vanaf  de datum van digitaal akkoord en tot de sluiting van de vaccinatie-
centra.  
 
 
 
 
 

 

https://www.ccc-ggc.brussels/nl/privacy-policy

