
 
 

 

De wet die het recht op klein verlet toekent aan werknemers die zich tijdens hun werkuren laten 

vaccineren tegen het coronavirus, is gepubliceerd1. Dit betekent concreet dat de wet sinds 9 april 

2021 van kracht is.  

Wat houdt het recht op klein verlet voor vaccinatie tegen het coronavirus in? 

Het recht op klein verlet houdt in dat de werknemer zonder loonverlies van het werk afwezig mag 

zijn, wanneer hij zich tijdens de werkuren laat vaccineren tegen het coronavirus COVID-19.  De 

werknemer heeft dit recht gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie. 

Voor wie geldt deze wet? 

De wet is van toepassing op alle werknemers en werkgevers die met elkaar zijn verbonden door een 

arbeidsovereenkomst, met inbegrip van jobstudenten, uitzendkrachten en werknemers die telewerk 

verrichten.  Ook het contractueel personeel van de openbare sector valt onder de regeling van deze 

wet. 

De wet is daarentegen niet van toepassing op vast benoemde personeelsleden (statutairen).  Voor 

deze categorie van werkenden dienen de diverse bevoegde overheden een regeling uit te werken in 

het kader van het statuut dat op die personeelsleden van toepassing is.  Vast benoemde 

personeelsleden nemen in dit verband best contact op met hun personeelsdienst of met de bevoegde 

gewest- of gemeenschapsoverheden. 

Leerlingen, stagiairs en vrijwilligers vallen evenmin onder deze wet, aangezien zij niet worden 

tewerkgesteld op grond van een arbeidsovereenkomst.  Voor deze categorieën komt het aan de 
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bevoegde beleidsniveaus toe om te beslissen of voor hen eventueel een gelijkaardig recht wordt 

ingevoerd. 

Zelfstandigen vallen buiten het toepassingsgebied van deze wet. 

Wat is de duur van het klein verlet voor vaccinatie? 

De werknemer beschikt over het recht op klein verlet voor de tijd die nodig is om zich te laten 

vaccineren.  Dit omvat zowel de tijd die wordt doorgebracht in het vaccinatiecentrum, als de tijd die 

nodig is om zich te verplaatsen naar en van de locatie waar de vaccinatie zal plaatsvinden. 

Indien de verschillende inentingen van de werknemer telkens plaatsvinden tijdens de werkuren, wordt 

het recht op klein verlet toegekend voor elke vereiste injectie. 

Wat moet de werknemer doen om zijn recht op klein verlet uit te oefenen? 

Indien de vaccinatie van de werknemer plaatsvindt tijdens zijn werkuren en de werknemer daarvoor 

gebruik wil maken van zijn recht op klein verlet, moet hij de werkgever op voorhand verwittigen van 

zijn afwezigheid.  Hij moet dit zo spoedig mogelijk doen van zodra het tijdstip of tijdsslot van de 

vaccinatie voor hem bekend is.  Wanneer het mogelijk is voor de werknemer om zelf het moment van 

vaccinatie te kiezen, mag er geen druk op hem worden uitgeoefend om de vaccinatie buiten de 

werkuren te laten plaatsvinden. 

De werknemer mag het recht op klein verlet alleen maar gebruiken voor het doel waarvoor het is 

toegestaan, nl. zich laten vaccineren tegen het COVID-19 virus.  Gebruikt de werknemer zijn recht op 

klein verlet voor een ander doel, dan kan hem het loon worden ontzegd voor de uren van 

ongerechtvaardigde afwezigheid. 

De werknemer kan uiteraard ook steeds beslissen om geen klein verlet uit te oefenen en voor de dag 

van vaccinatie een gewone dag vakantieverlof op te nemen.  In dat geval zijn de regels van het 

vaccinatieverlof niet van toepassing. 

De regels van het vaccinatieverlof zijn evenmin van toepassing wanneer de werknemer zich laat 

vaccineren tijdens een dag waarop hij inhaalrust geniet. 

De werknemer heeft ook geen recht op klein verlet wanneer hij zich laat vaccineren buiten de 

werkuren. 

Voorbeeld:  een werknemer werkt in een klassiek arbeidsregime van maandag tot vrijdag en laat zich 

vaccineren op zaterdag.  In dat geval heeft de werknemer geen recht op klein verlet voor vaccinatie en 

kan hij dat recht ook niet op uitgestelde wijze opeisen voor de werkdagen die eventueel vóór of na de 

bewuste zaterdag liggen. 

Mag de werkgever weigeren? 

De werkgever kan de afwezigheid niet weigeren. Hij mag ook geen druk uitoefenen op werknemers 

om de vaccinatie buiten de werkuren te laten plaatsvinden. 

Hoe lang geldt de regeling? 

Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, 9 april 

2021, en treedt buiten werking op 31 december 2021. De regering kan, na advies van de Nationale 

Arbeidsraad, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, deze datum van 

buitenwerkingtreding uitstellen tot uiterlijk 30 juni 2022.i 
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