
Tav 

Aan mevrouw .... en/of mijnheer 

adres 

 

Geachte ...... 

 

U hebt voor mij ( ons ) te kennen gegeven dat ik ( wij ) mij (ons ) dienen te onderwerpen aan een 

vaccinatie van het Sars-Cov19 vaccin van Pfizer BioNtech/Moderna/Astrazena/ Curevac, Johnson & 

Johnson ( schrappen wat niet past ). 

 

Ik ( wij ) kunnen hiermee hoegenaamd niet akkoord gaan om volgende redenen : 

a) de vaccinatie is niet verplicht. Er bestaat geen enkele wet die voorziet in dergelijke verplichting. 

Dienvolgens kan een werkgever zijn personeel niet verplichten tot vaccinatie b) het is de werkgever 

evenmin toegestaan om druk uit te oefenen op het personeel om zich tegen hun wil te laten 

vaccineren, laat staan te dreigen met represailles van welke aard ook. 

b) er rust op het personeel geen enkele verplichting om duiding te verschaffen over de reden van hun 

weigering; het enige dat u kan en mag doen is akte nemen van de weigering 

c) het recht op fysieke integriteit is gewaarborgd door de Grondwet, het EVRM en de wet op de 

patiëntenrechten. Dit recht is onaantastbaar. Het Europees Hof heeft in meerdere arresten 

geoordeeld dat een inenting van een vaccin of enig ander product zonder de uitdrukkelijke toelating 

van de persoon een aantasting van de fysieke integriteit vormt en dienvolgens niet toegelaten is. 

 

De hiervoor geciteerde vaccins zijn vervaardigd volgens een nieuwe technologie die nooit eerder op 

de mens is toegepast. Er is bijzonder weinig geweten over de ingrediënten, de werking en de 

eventuele bijwerkingen. Pierre Van Damme, expert en CEO van Vaccinopolis, heeft recentelijk in de 

pers toegegeven dat wij voor een nooit eerder gezien medisch experiment staan en onderzoek NA 

vaccinatie zal uitwijzen of het vaccin werkt en wat de eventuele bijwerkingen zijn. 

 

Het staat ondertussen al vast dat het Pfizer vaccin niet zonder risico is. In de UK en de USA zijn de 

vaccinaties reeds 2-3 weken geleden gestart. Een niet onbelangrijk percentage van de 

gevaccineerden heeft zodanig ernstige bijwerkingen dat zij hun normale activiteiten niet meer kunnen 

uitoefenen en medische zorgen nodig hebben. 

 

Het EMA heeft op 21 december 2020 een voorlopige en voorwaardelijke toelating verleend voor de 

commercialisatie van het Pfizer vaccin voor personen ouder dan 16 jaar. Volgens de bijsluiter van het 

Pfizer vaccin is vaccinatie niet toegestaan aan personen met allergieën, zwangere vrouwen, vrouwen 

die binnen de 2 maanden na inenting zwanger wensen te worden en de hiervoor geciteerde jongeren 

tussen 0 en 16 jaar. Het EMA heeft bedenkingen bij twee bestanddelen van het vaccin ( lipiden ) 

waarover vrijwel geen informatie beschikbaar is. 

 

In het licht van het voorgaande is het totaal onverantwoord dat u mij ( ons ) desalniettemin wil 

onderwerpen aan vaccinatie met een experimenteel vaccin, volgens een nieuwe technologie, die 

nooit eerder is toegepast op de mens. en waarvan de bijwerkingen ( nog ) niet gekend zijn. 

 

Naam, datum en handtekening. ..... 


