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Communicatie verlofkalenders 2022  

Deze communicatie is bestemd voor medewerkers met een contract van 

BEPAALDE DUUR tewerkgesteld in Manufacturing 

Beste medewerker 

De directie van DENV heeft na overleg in de ondernemingsraad van  23/06/2021  de verlofkalenders 

vastgelegd voor het vakantiejaar 2022. Deze kalenders zijn in lijn met factory reform waarbij het de 

doelstelling is om meer  dagen jaarlijkse vakantie collectief vast te leggen om zodoende de stabiliteit 

te verhogen.  

De regeling beschreven in deze brief  is van toepassing op alle werknemers met een contract van 

BEPAALDE DUUR, die op 08/10/2021 reeds een contract lopen hebben in 2022 . 

Als compensatie voor de collectieve sluiting van 25/07/2022 tot 14/08/2022 werden volgende 

afspraken gemaakt: De CAO dagen (2) kunnen over heel het jaar 2022 vrij opgenomen worden.  

Uiteraard kan uw keuze ook dit jaar slechts bevestigd worden na een goedkeuringsprocedure te 
hebben doorlopen. Indien uw aanvraag wordt afgekeurd, treedt er een overlegprocedure in werking.  
 
Eens de volledige goedkeuringsprocedure van uw verlofaanvraag werd doorlopen, is deze 
definitief. 
  

I. VASTGELEGDE VERLOFKALENDER VOOR MEDEWERKERS MET EEN 

TIJDELIJKE CONTRACT is KALENDER A 

 

Vastgelegde collectieve sluitingsperiodes 

- Collectief winterverlof: 24/12/2021 t/m 09/01/2022 
- Collectief vastgelegde brugdag op 22/07/2022 
- Collectief zomerverlof:  25/07/2022 t/m 14/08/2022 
- Collectief winterverlof: 26/12/2022 t/m 31/12/2022 
- Vervangingsfeestdag 01/01/2022 op 05/01/2022 
- Vervangingsfeestdag 01/05/2022 op 27/05/2022 
- Vervangingsfeestdag 11/07/2022 op 27/07/2022 
- Collectief vastgelegde brugdag op 31/10/2022 
- Vervangingsfeestdag 25/12/2022 op 27/12/2022 
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II. Opnamemodaliteiten van het vrij te kiezen verlof -  buiten vastgelegde 

kalender (aangevraagd in oktober 2021) 

Extra verlofdagen aanvragen kan via de e-form: https://daikin.formstack.com/forms/extra2022 
en dit uiterlijk tegen 29/10/2021. 
 
Plannen van extra verlofdagen moeten vallen binnen de duurtijd van het tijdelijk contract !! 

Voor het aanvragen van extra dagen verlof buiten de vastgelegde kalender, wordt een onderscheid 

gemaakt tussen 

a) Aanvragen voor een volledige week (minimum 4 dagen aaneensluitend, vb in combinatie met 

een betaalde feestdag) 

Uit het resterend vrij te kiezen verlof kan men nu reeds door middel van het invullen van  de e-form  

een extra week verlof aanvragen.  (➔ min 4 dagen indien er een betaalde feestdag in de week 

vast staat )   Dit is in principe niet quota  gebonden maar indien blijkt dat meer dan 20% van de 

medewerkers een bepaalde week aanvragen in eenzelfde afdeling / ploeg,  zal in sociaal overleg 

gekeken worden hoe het aangevraagde verlof beter gespreid kan worden.  

 
Voor medewerkers die in een 80% - 50% regime werken  wordt dit geproratiseerd. 

Voorbeeld: een medewerker  werkt in een regime 2 dagen – 3 dagen werken.  Wanneer hij een volle 

kalenderweek verlof wil nemen in de week dat hij 3 dagen werkt, moet hij daarvoor slecht 3 

aaneensluitende dagen verlof plannen.   

 

b) Aanvragen voor 1 of meerdere losse dagen (< 4 dagen) 

Uit het resterende vrij te kiezen verlof kan men extra losse dagen aanvragen (volle dagen !!). Deze 

losse dagen dienen te passen binnen het verlofquotum van 10%.(per afdeling per ploeg)  Indien er 

meer aanvragen zijn dan beschikbare plaatsen, zullen de aanvragen gesorteerd worden volgens 

Daikin anciënniteit:  dwz dat de medewerkers met de hoogste Daikin anciënniteit voorrang hebben.  

 

III. Opnamemodaliteiten vrije dagen of extra verlofweek aangevraagd 

tijdens het lopende kalenderjaar 2022 

Tijdens het kalenderjaar 2022 geldt een quota van 10% per afdeling per shift.   

Indien men van het vrij te nemen verlof  1 volle week (inclusief feestdagen en brugdagen) wil 

opnemen, moet men dit 1 maand op voorhand aanvragen. Losse dagen worden  ten laatste 2 dagen 

op voorhand aangevraagd.  

Bij de goedkeuring van het verlof geldt het principe ‘eerst gevraagd, eerst bediend’ voor zover het 

gaat om verlofaanvragen in volle of halve dagen.  

Indien er meerdere aanvragen zijn voor een bepaalde dag,  die ook aangevraagd werden op 

dezelfde dag,  zullen deze gesorteerd worden volgens bepaalde prioriteitsregels. Naargelang het 

https://daikin.formstack.com/forms/extra2022
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soort verlof wordt de goedkeuring maar enige tijd van voordien gegeven.  Hieronder vind je de 

prioriteitsregels terug: 

▪ Prioriteit 1: Aanvraag  volle dag (uit  T2, T3 of T4) 
▪ Prioriteit 2: Aanvraag halve dag (uit T2, T3 of T4) 
▪ Prioriteit 3: Aanvraag losse uren (uit T4) 
▪ Prioriteit 4: Aanvraag losse uren (uit T3) => GOEDKEURING  5 WERKDAGEN VOORAF 
▪ Prioriteit 5: Educatief studieverlof (volle dag) => GOEDKEURING  2 WERKDAGEN VOORAF 
▪ Prioriteit 6: Educatief studieverlof (halve dag) => GOEDKEURING  2 WERKDAGEN VOORAF 
▪ Prioriteit 7: Educatief studieverlof (losse uren)  => GOEDKEURING  2 WERKDAGEN VOORAF 

 
De verlofaanvragen worden op 2 momenten verwerkt.  Voor de vroege ploeg en de dagploeg 

dienen de verlofaanvragen binnen te zijn ten laatste tegen 09u30 ; voor de late  ploeg tegen 15u08 

In kalender A  werden alle dagen jaarlijks verlof vastgelegd in de kalender.  Concreet wil dit zeggen 
dat een medewerker tewerkgesteld met een tijdelijk contract  GEEN dagen jaarlijkse verlof zal 
kunnen plannen buiten de collectieve verlofperiodes.   Het saldo dat eventueel onder teller T1 op 
uw kaart zal staan, wordt bevroren en zal gebruikt worden om de collectieve verlofperiodes bij een 
contractverlenging in te vullen.   
 
 

IV. Wat te doen bij onvoldoende verlofrechten … 

 
Voor de medewerkers met een contract van bepaalde duur die NIET over de volledige rechten 
jaarlijks verlof (= 20 dagen) beschikken in 2021 geldt het volgende: 
in kalender A zijn alle dagen jaarlijks verlof vastgelegd in de collectieve verlofperiodes.  De dagen 
jaarlijks verlof die zij te kort hebben, zullen zijn kunnen 
 
1. Door een regimewijziging  (vb.  door tijdskrediet,  ouderschapsverlof, medisch zorg verlof, 

…….. in 2021) geldt het volgende : 
 Prio 1: Stempelen: indien onvoldoende vakantiedagen op basis van de arbeidsprestaties in 

het voorgaande jaar 
 Prio 2: Onbetaald verlof of eigen vrij verlof (ADV, …)  

 
2. Onvoldoende gewerkt in 2021 (vb: schoolverlater, langdurig ziek, …) 

 
 Jeugdvakantie: indien de medewerker aan de onderstaande voorwaarden voldoet 

o Geen 25 jaar op 31/12/2021 (einde van het vakantiedienstjaar) 
o in de loop van 2021 de studies hebben beëindigd 
o in 2021 minimum 1 maand verbonden door een arbeidsovereenkomst (geen 

vakantiejob) 
 Seniorenvakantie: indien de medewerker aan de onderstaande voorwaarden voldoet 

o Minstens 50 jaar op 31/12/2021 (einde van het vakantiedienstjaar) 
o In 2021 volledig werkloos of invalide geweest en om die reden geen recht op 20 

dagen jaarlijkse vakantie 
 Prio 1: Stempelen: indien onvoldoende vakantiedagen op basis van de arbeidsprestaties in 

het voorgaande jaar 
 Prio 2: Onbetaald verlof of mogelijkheid om vrij verlof daarvoor op te nemen 
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Voor bijkomende informatie kunt u steeds terecht bij de medewerkers van Employee 
Services 

 

V. Voorschot Augustus 
 
Voor de maand augustus wordt het bedrag van het voorschot vastgelegd zoals hierna vermeld : 

- voltijds werken: 250 euro 
- 80 % werken (80% op jaarbasis, tijdskrediet, zorgverloven): 200 euro 
- 50 % werken (50% op jaarbasis, tijdskrediet, zorgverloven): 125 euro   
 
Indien een medewerker dat wenst kan hij in de maand augustus een voorschot op zijn 
eindejaarspremie nemen met een maximum bedrag van 350 euro netto, en dit omdat het voorschot 
in de maand augustus minder is.  Dit kan enkel indien hij /zij aan de onderstaande voorwaarde 
voldoet: 

- Voldoende recht opgebouwd (➔ in de periode 01/12/X-1 – 31/08/X is het reeds 
opgebouwde bedrag van de eindejaarspremie reeds minimum 350 euro netto) 

 
De aanvraag van dit voorschot moet ten laatste tegen 20/7/2022 binnengebracht zijn bij Employee 
Services. 

 

VI. Indienen keuze kalender  
 
Gelieve uw persoonlijke keuze inzake vakantie-opname voor het vakantiejaar 2022 via de e-form 
https://daikin.formstack.com/forms/extra2022 aan te vragen uiterlijk tegen vrijdag 29 oktober 
2021. 
 
 

VII. Goedkeuringsprocedure keuze kalender  
 

 

Indien uw keuze definitief wordt goedgekeurd, krijgt u hiervan  en bevestiging via mail in week 47. 

Indien uw keuze om werk-organisatorische redenen niet kan goedgekeurd worden, start de 

overlegprocedure.  In week 48 zal een beslissing voortvloeien uit deze overleg procedure 

Eens de volledige goedkeuringsprocedure van uw verlofaanvraag werd doorlopen, is deze 
definitief. 
 
Indien u vragen hebt over de inhoud van deze mededeling kan u altijd terecht bij uw supervisor of 

Employee Services . 

https://daikin.formstack.com/forms/extra2022

