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Communicatie mbt de verlofkalender 2021 
  

Deze communicatie is bestemd voor medewerkers met een contract van 
onbepaalde duur tewerkgesteld in Manufacturing  

(NIET in de afdelingen maintenance / MT – shop/ Quality en testkamers) 
 

Beste medewerker 

De directie van DENV heeft na overleg in de ondernemingsraad van  26/10/2018  de verlofkalenders 
vastgelegd voor het vakantiejaar 2019, 2020 en 2021. 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 
onbepaalde duur die tewerkgesteld zijn in Manufacturing. (NIET in de afdelingen maintenance, MT-
shop, Quality en testkamers) 

Als compensatie voor de collectieve sluiting van 26/07/2021 tot 15/08/2021 werden volgende 
afspraken gemaakt: De CAO dagen (2) kunnen over heel het jaar 2021 vrij opgenomen worden.  

Uiteraard kan uw keuze ook dit jaar slechts bevestigd worden na een goedkeuringsprocedure te 
hebben doorlopen. Indien uw aanvraag niet wordt goedgekeurd, treedt er  een overlegprocedure in 
werking.  

Eens de volledige goedkeuringsprocedure van je verlofaanvraag is doorlopen, blijft deze definitief. 

I. VASTGELEGDE VERLOFKALENDERS VOOR 2021 

Medewerkers tewerkgesteld in Manufacturing (met uitzondering van maintenance, MT shop, 
Quality & testkamers) kunnen kiezen tussen 2 basiskalenders via volgende e-form en dit tegen 
16/10/2020: https://daikin.formstack.com/forms/mfgfix  

Kalender A : 
- Collectief winterverlof: 21/12/2020 t/m 03/01/2021 
- Collectief zomerverlof:  26/07/2021 t/m 15/08/2021 
- Collectief winterverlof: 24/12/2021 t/m 31/12/2021 
- Vervangingsfeestdag 01/05/2021 op 14/05/2021 
- Vervangingsfeestdag 11/07/2021 op 27/07/2021 
- Vervangingsfeestdag 15/08/2021 op 05/08/2021 
- Vervangingsfeestdag 25/12/2021 op 28/12/2021 

Kalender B: 
- Collectief winterverlof: 21/12/2020 t/m 03/01/2021 
- Collectief zomerverlof:  26/07/2021 t/m 08/08/2021 
- Collectief winterverlof: 24/12/2021 t/m 31/12/2021 
- Vervangingsfeestdag 01/05/2021 op 14/05/2021 
- Vervangingsfeestdag 11/07/2021 op 27/07/2021 
- Vervangingsfeestdag 15/08/2021 op 05/08/2021 
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- Vervangingsfeestdag 25/12/2021 op 28/12/2021 
 

 BIJKOMENDE INFORMATIE MBT KALENDER B 
 
Bij de keuze van kalender B dient de medewerker nog 5 dagen jaarlijks verlof aaneensluitend te 
plannen.  DIT KAN NIET IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS.  Indien blijkt dat meer dan 20% van 
de medewerkers gelijktijdig afwezig zullen zijn in een bepaalde week,  in een bepaalde afdeling en 
ploeg, zal in sociaal overleg gekeken worden hoe het aangevraagde verlof beter gespreid wordt. 
 
Wanneer blijkt dat meer dan 20% kalender B kiest, worden de onderstaande prioriteitsregels 
toegepast: 
Prioriteitsregels voor toekenning van kalender B 
1. Medewerkers die in 2021 voor de 1ste maal B kiezen 
2. Medewerkers die in 2020 kalender B hadden gesorteerd volgens anciënniteit  

 
Medewerkers tewerkgesteld in een 80% - 50% regime (NIET op jaarbasis) 

Medewerkers die 80% werken (1 dag per week niet werken) of in het 50% regime 2/3 dagen per 
week werken of 50% regime dag om dag, moeten het aantal dagen jaarlijks verlof die in 
principe in de 3de week (09/08 – 13/08) van het collectief verlof in uw  regime zou ingepland 
worden volgens kalender A, aaneensluitend gepland te worden buiten de maanden juli en 
augustus.  

 
Voorbeeld 1: 80% thuis op maandag  4 dagen JV aaneensluitend te plannen buiten juli en 
augustus 
Voorbeeld 2: 50% 2/3 regime thuis op maandag en dinsdag  3 dagen JV te plannen buiten juli en 
augustus 
Voorbeeld 3: 50% 2/3 regime thuis op woensdag, donderdag en vrijdag  2 dagen JV te plannen 
buiten juli en augustus 
Voorbeeld 4: 50% dag om dag regime, thuis op maandag, woensdag en vrijdag  2 dagen JV te 
plannen buiten juli en augustus 
Voorbeeld 5: 50% dag om dag regime, thuis op dinsdag en donderdag  3 dagen JV te plannen 
buiten juli en augustus 
 

De medewerkers die kalender B hebben, komen werken van 09/08/2021 tot en met 
13/08/2021 in de DAGPLOEG   
 

 

II. Opnamemodaliteiten  van het vrij verlof - buiten vastgelegde kalender  

Extra verlofdagen aanvragen kan via de e-form: https://daikin.formstack.com/forms/extra2021  

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

 



Verlofkalender 2021 – medewerkers met contract onbepaalde duur  tewerkgesteld in Manufacturing (NIET de afdeling 
Testkamers / MT shop / Quality / Maintenance) 
 

3 
 

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.  
 
Uitzondering: In de week van 19/7/2021 – 23/7/2021 kan er onbeperkt weekverlof aangevraagd 
worden, de 20% beperking is in die week niet van toepassing voor volle weken indien deze via de e-
form zijn aangevraagd. De uitzondering geldt niet voor aanvragen via de groene verlofkaart. 
Voor medewerkers die in een 80% - 50% regime werken (NIET op jaarbasis) wordt dit 
geproratiseerd. 
Voorbeeld: een medewerker werkt in een regime 2 dagen – 3 dagen.  Wanneer hij een volle 
kalenderweek verlof wil nemen in de week dat hij 3 dagen werkt, moet hij daarvoor slechts 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 verlofquota 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 2021 via de verlofkaart 

Tijdens het kalenderjaar 2021 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 
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 + onbetaalde dagen 55+) 
 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 
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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 
 

IV. Wat te doen bij onvolledige verlofrechten? 
 Voor de werknemers met een contract van onbepaalde duur die NIET over de volledige rechten 

jaarlijks verlof ( = 20 dagen) beschikken in 2021: 
 

1. Door een regimewijziging  (vb.  door tijdskrediet,  ouderschapsverlof, medisch zorg verlof, 
…….. in 2020) geldt het volgende : 

Deze werknemers dienen eveneens een verlofkalender te kiezen.  
 
Bij kalender A zijn 19 dagen jaarlijks verlof collectief vastgelegd.  Indien zij dagen te kort komen, 
hebben zij de volgende opties: 

 Prio 1: Stempelen: indien onvoldoende vakantiedagen op basis van de arbeidsprestaties in 
het voorgaande jaar 

 Prio 2: Onbetaald verlof of eigen vrij verlof (ADV, …)  
 
In kalender B dient men 5 dagen jaarlijks verlof aaneensluitend te plannen (niet in de maanden 
juli en augustus.  Deze dagen vallen buiten de collectieve verlofperiodes vastgelegd voor deze 
kalender.  Indien medewerkers bij het kiezen van kalender B geconfronteerd worden met 
onvoldoende verlofrechten (< 20 dagen) moeten zij deze dagen opvullen met vrije ADV dagen / 
cao dagen  
 

2. Onvoldoende gewerkt in 2020 (vb: schoolverlater, langdurig ziek, …) 
 
Deze werknemers dienen eveneens een verlofkalender te kiezen.  
 
Bij kalender A zijn 19 dagen jaarlijks verlof collectief vastgelegd.  Indien zij dagen te kort komen, 
hebben zij de volgende opties: 

 Jeugdvakantie: indien de medewerker aan de onderstaande voorwaarden voldoet 
o Geen 25 jaar op 31/12/2020 (einde van het vakantiedienstjaar) 
o in de loop van 2020 de studies hebben beëindigd 
o in 2020 minimum 1 maand verbonden door een arbeidsovereenkomst (geen 

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

o Minstens 50 jaar op 31/12/2020 (einde van het vakantiedienstjaar) 
o In 2020 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 

 
Medewerkers die voldoen aan de leeftijdsvoorwaarden voor seniorenvakantie, zullen een 
informatienota + de nodige documenten ontvangen.   
In kalender B dient men 5 dagen jaarlijks verlof aaneensluitend te plannen (niet in de maanden 
juli en augustus.  Deze dagen vallen buiten de collectieve verlofperiodes vastgelegd voor deze 
kalender.  Indien medewerkers bij het kiezen van kalender B geconfronteerd worden met 
onvoldoende verlofrechten (< 20 dagen) moeten zijn deze dagen opvullen met vrije ADV dagen 
/ cao dagen  
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 Wanneer u overstapt naar een deeltijds / halftijds regime worden de quota’s jaarlijks verlof, ADV 
en cao verrekend volgens uw  nieuw arbeidsregime De verrekening van het verlof gebeurt ten 
laatste tijdens de eerste 14 dagen van de schorsing.  Indien er hierbij tekorten in een bepaalde 
teller naar boven komen dan wordt dit afgetrokken van een ander saldo (T2, T3 of T4).   In het 
geval je verlof reeds ingeboekt is en je daardoor een negatief quota bekomt, wordt dit op het 
einde van het jaar in mindering gebracht van je loon. 

 
 Wanneer bij de instap in een deeltijds / halftijds regime dagen jaarlijks verlof (JV) werden 

verrekend dan kan de werknemer, wanneer hij terug overgaat naar een voltijds regime,  het 
aantal verrekende JV dagen opnemen als onbetaald verlof. De som van JV/ stempelen en 
onbetaald verlof kan maximum 20 dagen zijn Het standaard document dat daarvoor moet 
ingevuld worden, is te verkrijgen bij Employee Services.   
 
Deze regel is niet van toepassing wanneer het te kort aan dagen jaarlijks verlof tijdens de 
periodes van collectieve sluiting reeds werd aangevuld met ‘tijdelijke werkloosheid collectieve 
sluiting’ of onbetaald verlof.   
 

 Aanvullende Europese vakantie: een werknemer heeft recht op aanvullende Europese vakantie 
bij opstart als nieuwe medewerker in een bedrijf of bij het hervatten na voltijds tijdskrediet of 
voltijds thematisch verlof (ouderschapsverlof /medische bijstand / palliatief verlof).  Bij opname 
van deze dagen aanvullende vakantie wordt de werknemer  betaald door de Rijksdienst voor 
Jaarlijkse Vakantie of het vakantiefonds MAAR de vergoeding wordt in mindering gebracht van 
het dubbel vakantiegeld dat uitbetaald wordt in het volgende jaar.  

 
Voor bijkomende informatie kunt u steeds terecht bij de medewerkers van Employee Services. 
 

V. Voorschot Januari (nvt voor 2021) 
 
Het voorschot voor de maand januari zal verrekend worden vanaf het moment dat er 3 niet-
betaalde dagen in de 1ste helft van de maand staan.  
 

VI. 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. De aanvraag van dit voorschot moet ten laatste tegen 23/7/2021 
binnengebracht zijn bij Employee Services. 
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VII. Indienen keuze kalender / extra verlofdagen 
 
Gelieve uw kalenderkeuze (Kalender A of B) aan te vragen uiterlijk tegen 16 oktober 2020 via 
volgende e-form: https://daikin.formstack.com/forms/mfgfix  
 
Afwijkingen van de oorspronkelijke aanvraag zullen om werkorganisatorische redenen, slechts in 
zéér uitzonderlijke en gemotiveerde gevallen kunnen goedgekeurd worden. 

 

VIII. Goedkeuringsprocedure keuze kalender  
 
Indien uw keuze definitief werd goedgekeurd, krijgt u hiervan een bevestiging via mail of per brief 
thuis gestuurd. (week 47).   

Indien uw keuze om werk-organisatorische redenen niet kan goedgekeurd worden, start de 
overlegprocedure.  In week 48zal een beslissing voortvloeien uit deze overlegprocedure.  

Eens de volledige goedkeuringsprocedure van je verlofaanvraag is doorlopen, blijft deze definitief. 

Indien u vragen hebt over de inhoud van deze mededeling kan u altijd terecht bij uw supervisor of 
Employee Services (POG) 

  

OVERZICHT KALENDERS 
 

Vrij verlof 

KALENDER A 
 collectief zomerverlof van 26/07 tot 15/08 (13 JV dagen) 
 1 collectief vastgelegde JV dag op 12/11/2021 (1 JV dag)  
 Collectief winterverlof van 24/12 tot 31/12 (5 JV dagen) 
 

 
1 JV  
12 ADV 
2 CAO 

KALENDER B 
 collectief zomerverlof van 26/07 tot 08/08 (8 JV dagen) 
 1 collectief vastgelegde JV dag op 12/11/2021 (1 JV dag)  
 Collectief winterverlof van 24/12 tot 31/12 (5 JV dagen) 
5 dagen jaarlijks verlof te plannen.  NIET IN JULI EN AUGUSTUS 
 

 
1 JV 
12 ADV 
2 CAO 

 

 

 

 


