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Communicatie verlofkalenders 2022 voor medewerkers met een contract van 

onbepaalde duur tewerkgesteld in de WEEKEND PLOEG 

 

Beste medewerker 

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

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

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

te verhogen 

   

I. VASTGELEGDE VERLOFKALENDER VOOR 2022 

 

- Betaalde feestdag op zaterdag 01/01/2022 

- 1 JV dag collectief vastgelegd op zondag 02/01/2022 

- 2 JV dagen collectief vastgelegd op zaterdag 23/07/2022 en zondag 24/07/2022 

- 1 JV dag collectief vastgelegd op zaterdag 30/07/2022 

- Betaalde feestdag vastgelegd op zondag 31/07/2022 

- Betaalde feestdag vastgelegd op zaterdag 24/12/2022 

- Betaalde feestdag vastgelegd op zondag 25/12/2022 

- 1 JV dag collectief vastgelegd op zaterdag 31/12/2022 

   
 

II. Opnamemodaliteiten vrij te kiezen verlof buiten vastgelegde kalender 

(aangevraagd in oktober2021) 

Extra verlofdagen kunnen aangevraagd worden via volgende e-form: 

https://daikin.formstack.com/forms/extra2022weekend en dit uiterlijk tegen 29/10/2021 

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

gemaakt tussen 

a) Aanvragen voor een volledige weekend  

Uit het resterend vrij te kiezen verlof kan men  een extra weekend  verlof aanvragen.   Dit is in 

principe niet quotum gebonden maar indien blijkt dat meer dan 20% van de medewerkers een 

bepaald weekend aanvragen in eenzelfde afdeling ,  zal in sociaal overleg gekeken worden hoe het 

aangevraagde verlof beter gespreid kan worden. 

 

 

 

https://daikin.formstack.com/forms/extra2022weekend
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b) Aanvragen voor losse  dagen  

Uit het resterende vrij te kiezen verlof kan men extra losse dagen aanvragen. Deze losse dagen 

dienen te passen binnen het verlofquotum van 10%.  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.  

Wanneer medewerkers hun verlof inplannen, houden ze vaak rekening met het al of niet betalend 

karakter van de soort verlofdag. JV dagen worden immers niet betaald door Daikin Europe NV maar 

door de vakantiekas (periode eind mei / begin juni).  Daarentegen worden de dagen ADV en CAO wel 

betaald door de werkgever.   

Jaarlijks verlof kan niet overgedragen worden naar het volgend jaar.  Het is de verantwoordelijkheid  

van zowel werknemer als werkgever op te volgen dat de dagen JV op een vlotte wijze ingepland 

worden binnen het kalenderjaar, dit rekening houdende met de persoonlijke wensen en 

organisatorische noden. 

Tijdig op voorhand afstemmen en plannen is dus hier de boodschap. Waar op het einde van het 

kalenderjaar men op problemen uitkomt m.b.t. de opname van het jaarlijks verlof, engageert 

werkgeverszijde zich om in overleg met de werknemer te zoeken naar passende oplossingen opdat 

het opnamerecht mbt JV kan gevrijwaard worden.    

III. Opnamemodaliteiten vrij te kiezen verlof aangevraagd tijdens het 

lopende kalenderjaar 2022 via de verlofkaart 

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

Indien men van het vrij te nemen verlof  1 volledig weekend   wil opnemen, moet men dit 1 maand 

op voorhand aanvragen.  Losse dagen worden  ten laatste 1 weekend 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 

soort verlof wordt de goedkeuring maar enige tijd van voordien gegeven.  Hieronder vind je de 

prioriteitsregels terug: 

Prioriteit 1: Aanvraag  volle dag (uit T1, T3 of T4) 

Prioriteit 2: Aanvraag halve dag (uit T3 of T4) 

Prioriteit 3: Aanvraag losse uren (uit T4) 

Prioriteit 4: Aanvraag losse uren (uit T3) => GOEDKEURING  5 WERKDAGEN VOORAF 
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IV. Indienen keuze kalender  
 
Gelieve uw persoonlijke keuze inzake vakantie-opname voor het vakantiejaar 2021 aan te vragen via 

de e-form https://daikin.formstack.com/forms/extra2022weekend, uiterlijk tegen vrijdag 

29/10/2021  Indien uw keuze definitief wordt goedgekeurd, ontvangt u hiervan 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 overlegprocedure 

Afwijkingen van de oorspronkelijke aanvraag zullen om werkorganisatorische redenen, slechts in 

zéér uitzonderlijke en gemotiveerde gevallen kunnen goedgekeurd worden. 

Indien u vragen hebt, kunt u steeds terecht bij u leidinggevend of bij Employee Services 

 

https://daikin.formstack.com/forms/extra2022weekend

