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Verslag SD van vrijdag 08 feb. 2019: 
Vacatures: zie blz 2.  
 
Interim starters/stoppers:   
Starters: geen. 
Stoppers: geen. 
 
Permanente Positie extra TPO IPT LOC: 
Door de uitbreiding met een derde zalflijn en stijgende vereisten van onze klanten( serialisatie, verzegelingen) is 
er nood aan een extra TPO met een technisch probleemoplossend vermogen binnen LOC.  
Solliciteren kan door een motivatiebrief en CV in te dienen of te mailen vóór 15 feb.2019 naar Jansen Bram (OC 
LOC). De Functiebeschrijving van TPO kan je terugvinden in MIDAS (Functie-142 Technisch Polyvalent 
Operator) 
 
Nachtploeg: 6de nacht. 
Uren gepresteerd op een zesde nacht (na 5 nachten te hebben gepresteerd) dienen aan 300% vergoed te 
worden. Ook al werd er geen volledige nachtshift (8 uur prestaties) gepresteerd. 
HR Lead  meldt dat dit item is besproken op TIER 5. HR wenst een compromis af te spreken en meldt dat vanaf 
8 feb 2019. alle uren die in een 6de nacht gepresteerd worden aan 300% zullen vergoed worden. 2de 
voorwaarde is dat de bestaande CAO-tekst van 2001-2002 tijdens de volgende CAO besprekingen duidelijker in 
de teksten zal opgenomen worden. 
We vragen of de 2 medewerkers die op 9 nov 2018 enkele uren in een 6de nacht hebben gepresteerd tevens aan 
300% vergoed gaan worden. Secretarissen ABVV en ACV gaan een gesprek aanvragen met Bart Schouteden 
en Francois Marivoet.  Beide vakbonden melden dat zij geen overwerk voor een 6de nacht meer goedkeuren tot 
alle medewerkers nacht correct vergoed zijn. Wordt vervolgd. 
 
Comet/parkings: 
HR Lead deelt mee dat op Tier 5 is beslist dat alle contractors, uitgezonderd Eurofin medewerkers V/L vanaf 
maandag 11feb 2019.  op de parking aan de schaatsbaan dienen te parkeren. MSD medewerkers kunnen op de  
bedrijfsparkingen blijven parkeren.  
 
Mobiliteitsplan/ Fietsleasing: 
De SD-afvaardiging vraagt dringend aan HR (SD worx) om een simulatie op onze lonen te doen i.v.m. het 
fietsleasecontract. Wij wensen de voordeligste formule te vernemen voor de werknemer. Ondertussen hebben 
wij vernomen dat er door SD Worx een prijsofferte is opgemaakt en naar Ceresa Erik verzonden. De vakbonden 
hebben aan HR gemeld dat indien MSD Brussel wenst deel te nemen aan het mobiliteitsplan, zij zelf actie 
dienen te ondernemen. Wij aanvaarden geen vertragingen vanuit Brussel.  
Dit is een overeenkomst tussen MSD Heist en haar medewerkers, vastgelegd in een CAO. Aangezien MSD 
Brussel en MSD Heist twee aparte juridische entiteiten zijn kan men dit ook niet verplichten.  
     
Eindejaarscheques via Edenred (maaltijdchequekaart): We vernemen van een aantal medewerkers dat een 
aantal winkelketens deze eindjaarcheques niet aanvaard. Hr heeft Edenred gecontacteerd en elke winkel(keten) 
kan inderdaad individueel beslissen. 
 
Afsluitdatum lonen verschuiven naar 25ste van de maand: HR heeft navraag gedaan bij het sociaal 
secretariaat SD Worx en afsluitdatum kan niet verschoven worden.  
 
 
 
                             



Hospitalisatieverzekering MSD: 
De SD-afvaardiging vraagt achter dringende maatregelen en correcte info voor de gepensioneerden verzekerd 
via AG. HR deelt mee dat alle gepensioneerden overgebracht zijn naar Vanbreda maar dat Vanbreda 
hieromtrent geen communicatie heeft gevoerd naar de betrokkenen toe. AG wenst deze kleine groep niet apart 
te verzekeren. Wij dringen erop aan dat HR dit asap in orde laat brengen voor alle betrokkenen. 
 
ADV-overdracht na ziekte: 
De SD-afvaardiging stelt voor om na langdurige ziekte de nog op te nemen ADV-dagen door de werknemer zelf 
laten in te plannen in functie van zijn mogelijkheden. HR verkiest opname aansluitend op de ziekteperiode. HR is 
wel bereid dit case per case te bekijken na de argumentatie van de SD-afvaardiging. 
 
Nationale stakingsdag: 13 februari, voor de medewerkers van de nachtploeg zal deze dag vallen van dinsdag 
12 feb. op woensdag 13 feb 2019. 
 
Planning verlof: 
Er zijn weer klachten over verlof dat niet op tijd is goedgekeurd door de afdelingen. De SD-afvaardiging blijft bij 
haar standpunt i.f.v. het arbeidsreglement. Voor 1 februari 2019 dienen de afdelingen hun goed/afkeuringen te 
laten weten aan de werknemer. Indien dit niet is gebeurd, is het verlof goedgekeurd. 
 
Woon-werkverkeer: We vragen om de tabel met nieuwe bedragen vanaf 1feb.2019 aan de vakbonden 
te overhandigen. 
 
 
 

Overzicht Vacatures op 08 feb. 2019:      
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