OVEREENKOMST VAN AANSPRAKELIJKHEID
TUSSEN DE VACCIN AANBIEDER(S) EN DE VACCIN ONTVANGER
MEDEDELINGEN EN VOORWAARDELIJKE AANVAARDING BIJ VERPLICHTE VACCINATIE
In deze overeenkomst verwijst de term ‘vaccinbeheerders’ naar alle partijen die vaccin producten, vaccin
inspuitingen en vaccin diensten leveren, aanbieden, toedienen en/of verplicht stellen, waaronder vaccin
fabrikanten,
distributeurs,
ziekenhuizen,
artsen,
verpleegkundigen,
overheidsagenten,
overheidsagentschappen, zorgverleners en alle andere partijen die vaccins op de markt brengen, toedienen
of aanbieden.
Dit is een geldige overeenkomst tussen de hieronder geïdentificeerde partijen. Enerzijds de partijen die
vaccinaties al dan niet zullen ontvangen samen met de partijen die rechtstreeks worden beïnvloed door de
gevolgen van die vaccinaties, inclusief de gevaccineerde partijen en hun ouders, voogden, en wettelijke
vertegenwoordigers. Bij minderjarigheid van de hoofdbetrokkene geldt de handtekening van ouders of
voogd als bevestiging. En anderzijds de beheerders, aanbieders en toedieners van het vaccin / de vaccins. Die
partijen worden hierin geïdentificeerd als:

-------------------------------------------------------------------------------------------PARTIJ 1

(de betrokkenen)

NAAM VAN DE HOOFDBETROKKENE (de persoon die al dan niet wordt gevaccineerd)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
GEBOORTEDATUM ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
NAMEN (van de ouders of voogd)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ADRES
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TELEFOON & EMAIL
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

PARTIJ 2

(de vaccinbeheerders)

1. Bevoegde toediener van het vaccin/de vaccins (dokter/verpleegkundige)
NAAM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
FUNCTIE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRES …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TELEFOON & EMAIL
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Bevoegde vertegenwoordiger van de organisatie die de vaccins toedient (ziekenhuis/bureau/dienst)
NAAM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
FUNCTIE
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ADRES
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TELEFOON & EMAIL
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3. Bevoegde vertegenwoordiger van de vaccin fabrikant of verdeler
NAAM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
FUNCTIE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRES
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
TELEFOON & EMAIL
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Bevoegde vertegenwoordiger van de overheid die de vaccins verplicht stelt
NAAM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
FUNCTIE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

ADRES
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TELEFOON & EMAIL
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

======================================================================

TOEGEDIEND VACCIN OF VACCINS (Naam, Merk, Lotnummer, Vervaldatum):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

welke is VERPLICHT door de volgende WET opgenomen in de grondwet:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
plus een bijlage met de volledige lijst van ingrediënten (naam, hoeveelheid, herkomst, werking, risico’s)
======================================================================
CLAIM & TEGENCLAIM
Partij 2 claimt dat een vaccin verplicht moet worden toegediend aan de hoofdbetrokkene uit Partij 1.
Partij 1 heeft recht op een tegenclaim volgens het aansprakelijkheidsrecht. De tegenclaim is dat de
vaccinverplichting aan bepaalde voorwaarden is gebonden waaronder (1) de ondertekening van deze
overeenkomst door ALLE betrokken partijen en vertegenwoordigers (vijf handtekeningen in totaal) én (2) de
verplichting tot volledige financiële schadeloosstelling door de vaccinbeheerders bij vaccinatieschade.
======================================================================
Ondergetekenden nemen kennis van de onderstaande bepalingen, voorwaarden, verklaringen en
standpunten.
1. Ik ben op de hoogte van het feit dat het verplichten van een medische ingreep (zoals vaccinaties) zonder
vrijwillige toestemming van de betrokkene een inbreuk zijn:
→ op artikel 3 van de 'Universele Rechten van de Mens'
→ op artikel 1 van de 'Nurenberg Code'
→ op artikels 3, 6 en 28 van de ‘Universele Verklaring over Bio-ethiek en Mensenrechten’ van de Unesco
→ op het ‘Verdrag der Mensenrechten en Geneeskunde’ van de Europese Raad (waarin letterlijk staat: ‘de
belangen van de mens krijgen voorrang op de belangen van de wetenschap of de samenleving’)

→ op diverse artikelen uit de Verklaring van Helsinki (over geïnformeerde toestemming)
→ op de Universele Verklaring over het Menselijk Genoom en de Mensenrechten (in het geval van DNA en
RNA vaccins)
→ op artikel 11 van de ‘Nederlandse grondwet’
→ op artikel 23/2 van de ‘Belgische grondwet’
2. Ik ben op de hoogte van het feit dat nog nooit wetenschappelijk werd aangetoond (via een dubbel blind
inerte placebo studie) dat vaccinatie en vaccins: (1) veilig zijn, (2) effectief zijn, (3) de beste methode voor
ziektebestrijding zijn.
3. Ik ben bewust van het feit dat het toedienen van vaccins risico’s met zich meebrengt en ik bevestig dat de
volle verantwoordelijkheid voor eventuele schadeberokkende gevolgen volledig bij de vaccinbeheerders ligt.
4. Ik ben op de hoogte van het feit dat vaccins ernstige letsels, (chronische) ziekten en allerlei bijwerkingen
kunnen veroorzaken, tot zelfs de dood toe, die de verdere levensloop van de gevaccineerde personen en hun
families negatief beïnvloeden. Deze bijwerkingen staan algemeen bekend als vaccinatieschade of postvaccinatie syndroom en zijn niet beperkt tot de 420 bijwerkingen die vermeld staan op de bijsluiters.
5. Ik ben op de hoogte van het feit dat een vaccin de ziekte kan veroorzaken waartegen wordt ingeënt.
6. Ik ben op de hoogte van het feit dat er bijzondere gevaren en risico’s verbonden zijn aan de
combinatievaccins en aan de opeenvolgende toedieningen van vaccins (herhalingsprikken), waaronder
verschillende gevaren en risico’s die op dit moment niet goed begrepen en niet volledig onderzocht werden,
zoals diverse iatrogene reacties.
7. Ik ben op de hoogte van het feit dat vaccins risicovolle en lichaamsvreemde hulpstoffen en gevaarlijke en
giftige besmettingen (kunnen) bevatten waaronder antigenen, vulmiddelen, stabilisatoren, adjuvanten,
bewaarmiddelen, inactiverende chemicaliën, antibiotica, additieven, reststoffen van de kweekbodem,
reststoffen van de productielijn, lichaamsvreemd DNA van dieren en residuen van de cellijnen van menselijke
foetussen (waaronder MRC-5).
8. Ik begrijp dat elk individu uniek is en een verschillende fysiologie en constitutie heeft en dus ook
verschillende reactiepatronen en bijwerkingen kan vertonen als reactie op de inhoudsstoffen van het vaccin.
Een vaccinatie die vrij onschadelijk is voor een bepaald individu, kan iemand anders ernstig beschadigen en
zelfs doden. Ik bevestig dat ik niet met 100% zekerheid kan voorspellen wat de reactie zal zijn van de
betrokken persoon op het vaccin.
9. Ik ben op de hoogte van het feit dat vaccinatieschade grote kosten kunnen veroorzaken voor de
betrokken personen en hun families. Ik bevestig dat de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de
eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten, uitsluitend en volledig bij de producenten en bij de
toedieners der vaccins ligt. Ik begrijp verder dat vaccinaties en hun mogelijke bijwerkingen naast de fysieke
schade ook emotionele problemen kunnen veroorzaken bij de betrokkenen die financiële repercussies
kunnen hebben.
10. Ik begrijp dat volgens verschillende wetten en mensenrechten niemand mag en kan worden gedwongen
om medische behandelingen te ondergaan tegen zijn of haar wil en dat niemand gevaarlijke en risicovolle
stoffen in het lichaam kan ingespoten krijgen zonder volledige vrijwillige toestemming van alle betrokken
partijen en zonder volledige openbaarmaking aan de betrokken personen van de inhoudsstoffen, de risico’s
en de gevaren der toegediende vaccins.
11. Ik begrijp dat ik verplicht ben alle informatie betreffende het vaccin in eerlijkheid en naar best vermogen
en voorafgaand aan de toediening van het vaccin, bekend te maken en te bespreken met alle betrokkenen ,.
Deze informatie omvat gedetailleerde uitleg over (1) alle inhoudsstoffen, chemicaliën, hulpstoffen,
adjuvanten, kweekbodems,... en (2) alle bekende en mogelijke risico's, gevaren, bijwerkingen en

vaccinatieschade. Deze verplichting helpt de betrokkenen om een volledig geïnformeerde en wel overwogen
beslissing te kunnen nemen met betrekking tot het al dan niet accepteren van de vaccinatie. Het bespreken
en bekend maken van de gevaren en risico's ontslaat de vaccinbeheerders niet van enige
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de negatieve gevolgen van de vaccinaties die zij toedienen,
verdelen of verplichten. Ik begrijp dat de betrokkenen na dit gesprek kunnen besluiten om het vaccin te
weigeren en daar ook alle recht en zelfs de plicht toe hebben ter bescherming van zichzelf en/of hun
kinderen indien zij van mening zijn dat het risico te groot is. De betrokkenen hebben het recht om alle
informatie die de vaccinbeheerders verstrekken en alle vertrouwelijke gesprekken te verzamelen, te
documenteren en vast te leggen via audio of video.
12. Ik begrijp dat iedere persoon die zich onrechtmatig een ‘mandaat’ of superioriteitspositie toeëigent of
manipulerende technieken gebruikt om een medische handeling tegen de wil van de betrokkene op te
dringen en uit te voeren, in staat van overtreding is (chantage is wettelijk strafbaar) en volledig aansprakelijk
is voor de gevolgen van zijn handelingen. Tot de mogelijke manipulerende technieken behoren: het
uitoefenen van autoriteit, het aanpraten van schuld- en schaamtegevoelens, urgentie praktijken zoals niet
voldoende tijd willen nemen voor de betrokkenen, het aanpraten van angst, het uitoefenen van sociale en
maatschappelijke druk, het aanpraten van valse hoop, het achterhouden of verdraaien van informatie,
enzovoort.
13. Ik verbind mij ertoe, als leverancier, aanbieder en/of toediener van een verplicht vaccin, de volledige
aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid onvoorwaardelijk op mij te nemen voor alle negatieve en
ongewenste gevolgen van het vaccin op korte en lange termijn. Ik verbind mij ertoe om alle fysieke en
emotionele schade en alle mogelijke kosten die rechtstreeks en onrechtstreeks het gevolg zijn van de
opgelopen vaccinatieschade persoonlijk financieel te vergoeden. Deze kosten kunnen zijn: dokters,
ziekenhuizen, medicijnen, gerechtskosten, werkverlet, begrafeniskosten,...Ik begrijp dat dit noodzakelijk is
omdat de betrokkenen onvoldoende beschermd worden door de wetgeving, door de overheid, door de
ziekteverzekering en door de vaccin producenten. Wanneer de betrokkene op enig moment na de vaccinatie
een aandoening, bijwerking, verwonding of ziekte vertoont die niet dadelijk kan worden toegeschreven aan
een andere specifieke oorzaak, dan ga ik akkoord dat de oorzaak bij het vaccin moet liggen, tenzij er
dwingend bewijs is voor het tegendeel. De volgorde voor de persoonlijke aansprakelijkheid en de plicht tot
het volledig vergoeden van de kosten ten gevolge van de vaccinatieschade is als volgt: 1. De bevoegde
toediener, 2. De bevoegde organisatie, 3. De vaccinfabrikant, 4. De bevoegde overheidsdienst. Het inroepen
van ziekte- of andere verzekeringspolissen door de vaccinbeheerders is niet geldig en kan niet ter vervanging
voor de persoonlijke verantwoordelijkheid en schadebetaling gebruikt worden.
14. Wanneer de betrokkenen een financiële claim tot schadevergoeding indienen na het vaststellen van
vaccinatieschade, hoe gering die ook mag zijn, dan is deze claim betaalbaar binnen de 30 dagen na indiening
en elke betwisting van de claim dient formeel, schriftelijk en volgens de juridische afspraken te gebeuren. Het
minimumbedrag van een vaccinatieschadeclaim is vastgelegd op 250.000 € en het maximumbedrag is
onbeperkt. Het terugvorderen van reeds uitbetaalde claims moet worden ondersteund door feiten, bewijzen,
wetten en morele redenen. Weigering tot betaling of belemmering van de betekening van de claim ontslaat
de betrokkene niet van de financiële verplichtingen en geeft telkens aanleiding tot een 10% verhoogde claim.
15. Ik begrijp dat het niet ondertekenen van deze overeenkomst het vermoeden laat ontstaan bij de
betrokkenen dat het vaccin schade kan veroorzaken waarvoor de vaccinbeheerders geen aansprakelijkheid
en verantwoordlijkheid wensen te nemen. Ik begrijp dat het weigeren om deze overeenkomst te tekenen
door de vaccinbeheerders een geldige reden is voor het rechtmatig weigeren van een vaccinatie, ongeacht
wettelijke bepalingen, sociale codes, voorschriften, contracten en mandaten.
16. Elke dreiging met consequenties en gevolgen voor weigering tot vaccinatie, zoals (maar niet beperkt tot):
verwijdering uit school, quarantaine, uitsluiting uit crèches, in gevaar brengen van andere kinderen,
uitsluiting uit sociale- en sportactiviteiten,...is niet alleen aanstootgevend, ongepast en onwettig maar ook
een schending van de ouderlijke rechten en de mensenrechten. Er is geen enkele rechtsgeldige basis die een
persoon of een entitieit het gezag en het recht kan geven om een (risicovolle) medische ingreep te bepalen

of te verplichten voor een andere persoon. Het weigeren van een vaccinatie impliceert niet dat de
betrokkenen sociaal onverantwoordelijk zijn of een slecht beoordelingsvermogen hebben maar dat ze een
weloverwogen keuze maken in het belang en de veiligheid van de betrokkene.
17. Iedere vaccinbeheerder die het recht en de bevoegdheid claimt om een medische ingreep zoals een
vaccinatie op te leggen aan de betrokkene(n), zelfs zonder zijn of haar vrijwillige toestemming, is verplicht
om ook alle wettelijke en officiële referenties en bewijsstukken te verstrekken die deze claim rechtmatig
bevestigen. Het is evident dat de vaccinbeheerders moeten kunnen aantonen dat zij deze autoriteit bezitten
omdat de betrokkenen vaak aannemen dat een dergelijke autoriteit niet bestaat en niet kan bestaan, en
omdat in veel gevallen de schade die door vaccinaties wordt veroorzaakt niet kan worden teruggedraaid.

---------------------------------------------------------------------------------------------------Speciale extra clausule betreffende een verplichte Covid vaccinatie
Na onderzoek worden volgende verontrustende feiten vastgesteld (juni 2020) die aanleiding geven tot het
rechtmatig weigeren van een Covid vaccinatie zonder dat dit sociale, maatschappelijke en wettelijke
gevolgen heeft voor de betrokkene (zoals verplichte quarantaine, testen, sociale uitsluiting en boetes).
1. Bij de ontwikkeling van de Covid-19 vaccins worden belangrijke veiligheidstesten (zoals dierproeven)
overgeslagen, andere onderzoeken worden ingekort en ook het testen op menselijke proefpersonen
gedurende een langere tijd (wat de standaard procedure is bij de ontwikkeling van een vaccin) worden
overgeslagen. Deze testen zijn essentieel om de veiligheid te garanderen en gezien dit niet gebeurt, is het
Covid vaccin een risicovol, medisch experiment. Bovendien wordt (zoals steeds) ook dit vaccin niet getest via
de standaard procedure voor alle medicijnen (dubbel blind inerte placebo).
2. De voorgestelde mRNA vaccins werden nog nooit op mensen gebruikt en worden ook niet langdurig
getest (jaren) en zijn dus een experiment. Men heeft totaal geen idee wat het inbrengen van vreemd
genetisch materiaal in de cellen zal teweegbrengen op het persoonlijk genoom van iemand. En zeker niet op
langere termijn. Het uitvoeren van medische experimenten op mensen is verboden en strafbaar volgens de
conventie van Nurenberg.
3. De vorige experimenten en testen met Coronavaccins toonden aan dat de gevaccineerde proefdieren veel
meer risico op complicaties en bijwerkingen ontwikkelden dan de niet-gevaccineerden wanneer ze in
aanraking kwamen met het wildvirus. Na vaccinatie kunnen macrofagen het virus in het lichaam verspreiden.
Dit alles kan leiden tot een pandemie aan vaccinatieschade.
4. Bij de ontwikkeling van Covid-19 vaccins wordt gebruikt gemaakt van cellijnen die afkomstig zijn van een
geaborteerde foetus. Daardoor is het vaccin vervuild met vreemd menselijk DNA, dus met erfelijke codes die
niet behoren tot de genetische opmaak van de betrokkene. Niet alleen zijn er grote risico’s verbonden aan
het injecteren van foetaal DNA, maar men kan zich ook grote vragen stellen omtrent de ethische, religieuze
en spirituele verantwoording om gedode foetussen te gebruiken bij de ontwikkeling van preparaten. Het
doel heiligt nooit de middelen indien deze misdadig zijn.
5. De vaccinproducenten geven toe dat de werkzaamheid en effectiviteit van een Covid vaccin eerder
beperkt is en bij veel gevaccineerden geen bescherming zal bieden. Bovendien garanderen de vaccins
geenszins een langdurige bescherming waardoor een jaarlijkse herhalingsinjectie voorgesteld wordt die de
kostprijs (voor de gemeenschap) en de risico’s (voor de betrokkene) verhogen.
6. Gezien het Covid virus vrij snel muteert, is er geen enkele garantie dat een pas ontwikkeld vaccin zal
werken. Men loopt achter de feiten aan en een vaccin nemen is dan gewoon een gok. Het injecteren van de
bevolking met een vaccin voor een niet langer bestaand virus kan op geen enkele manier bescherming
bieden of een epidemie voorkomen.

7. Nog nooit werd bewezen en aangetoond dat een vaccin kudde-immuniteit kan opleveren, zelfs niet bij
een vaccinatiegraad van 100%. Een veel betere manier om de bevolking te beschermen is door de
confrontatie met virussen aan te gaan waardoor al snel een natuurlijke immuniteit ontstaat.
8. Net als bij alle andere vaccins zijn de producenten ook deze keer financieel, moreel en juridisch niet
aansprakelijk voor de risico’s, de gevolgen en de schade die hun Covid vaccin kan veroorzaken. Dit betekent
dat veiligheid voor hen geen prioriteit is gezien ze niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden als hun
product mensen ziek maakt of doodt.
9. Een Covid vaccin is slechts één van de vele mogelijkheden om zichzelf te beschermen of om patiënten met
een Covid infectie te behandelen. Er zijn ondertussen betere en veiligere methoden en ook nieuwe inzichten
en theorieën ontdekt. Iedereen dient de vrijheid te hebben om zelf te beslissen welke methode hij/zij kiest
waarbij vaccinatie gewoon een optie is tussen de vele andere mogelijkheden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------Het weigeren om deze overeenkomst te ondertekenen is op zijn minst een teken van hyprocrisie van de
vaccinbeheerders die claimen dat een vaccin veilig is maar geen verantwoordelijkheid willen nemen voor de
eventuele gevolgen.
KENNISGEVING
Zonder geldige ondertekening door ALLE vaccinbeheerders én door de betrokkenen is de weigering van het
vaccin gerechtvaardigd en moet de weigering worden gehonoreerd. Vaccinatie brengt ernstige risico's met
zich mee, daarom staat het toedienen van een vaccin zonder ondertekening van deze overeenkomst door
alle partijen die hierom worden verzocht en zonder volledig geïnformeerde toestemming van alle
betrokkenen, gelijk aan strafrechtelijke aanranding en het toebrengen van opzettelijke schade en
verwondingen. Weigering om deze overeenkomst te ondertekenen is een bevestiging en waarschuwing voor
de potentiële ontvanger van het vaccin dat vaccinatie schade kan veroorzaken en best wordt vermeden om
de gezondheid en veiligheid van de betrokkene te beschermen. De veiligheid en het recht op zelfbeschikking
van de betrokkene(n) staan boven de eventuele voordelen die worden toegeschreven aan vaccinaties,
vaccinatieprogramma's en vaccinatie theoriën (zoals kudde immuniteit) ongeacht of ze al dan niet wettelijk
verplicht worden.
Er dient een afzonderlijke overeenkomst te worden ondertekend voor elk betrokkene die verplicht wordt een
vaccinatie te nemen.

==========================================================

HANDTEKENINGEN VAN DE PARTIJEN
1. De hoofdbetrokkene
De persoon die (al dan niet) wordt gevaccineerd of (indien minderjarig) zijn/haar ouders of wettelijke voogd)
NAAM VAN DE HOOFDBETROKKENE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NAAM VAN DE OUDER OF VOOGD
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATUM & HANDTEKENING voorafgegaan door ‘gelezen en goedgekeurd’
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Bevoegde toediener van het vaccin/de vaccins - De dokter of verpleegkundige
NAAM & FUNCTIE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATUM & HANDTEKENING voorafgegaan door ‘gelezen en goedgekeurd’
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Bevoegde vertegenwoordiger van de organisatie die de vaccins toedient - Ziekenhuis/bureau/dienst
NAAM & STEMPEL VAN DE ORGANISATIE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NAAM EN FUNCTIE VAN DE BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATUM & HANDTEKENING voorafgegaan door ‘gelezen en goedgekeurd’
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Bevoegde vertegenwoordiger van de vaccin fabrikant of verdeler

NAAM & STEMPELVAN DE FABRIKANT
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NAAM EN FUNCTIE VAN DE BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATUM & HANDTEKENING voorafgegaan door ‘gelezen en goedgekeurd’
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Bevoegde vertegenwoordiger van de overheid die de vaccins verplicht stelt

NAAM & STEMPEL VAN DE BEVOEGDE OVERHEIDSDIENST
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NAAM EN FUNCTIE VAN DE BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATUM & HANDTEKENING voorafgegaan door ‘gelezen en goedgekeurd’
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

