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Verslag SD van vrijdag 10 augustus 2018: 
 
Vacatures:  zie achterzijde. 
 
Interim starters/stoppers:    
Starters:  1 magazijnier Heist. 
Stoppers: 1 operator-student SPE, 1 operator-student  LOC, 2 operators-student  OSD.  
 
Fietsvergoeding:   Medewerkers die te voet naar het werk komen hebben wettelijk gezien geen recht 
op een verplaatsingsvergoeding. Aangezien er in het verleden wel een akkoord was afgesloten in de 
ondernemingsraad om wel een vergoeding toe te kennen is er vanaf heden terug een akkoord 
bekomen. Vanaf september 2018 zullen alle collega’s die te voet naar het werk komen een vergoeding 
ontvangen van 0.23€ per km. Het fiscaal voordeel kan men wettelijk niet toekennen. Om compliant te 
zijn zal GPS geprogrammeerd worden. Zodat hopelijk de vergoeding op een eenvoudige manier kan 
worden toegekend. 
 
Loonbrieven codes:  Er komt een opleiding door SD Worx. 
 
AG attesten groepsverzekering:  HR meldt dat de uittreksels van de groepsverzekering ondertussen 
zijn toegekomen bij ieder personeelslid met een MSD contract. 
 
Merck Aandelen:   Er is nog steeds geen antwoord op de vraag van de vakbonden wat er gebeurt met 
de kwartaaldividenden uitbetaald op de Merck aandelen. Worden ze per kwartaal uitbetaald samen 
met het loon? Of worden ze omgezet naar aandelen en bijgevoegd in aantal aan de bestaande 
aandelen. Dit betekent dat het aantal aandelen zal toenemen in aantal, telkens er een dividend 
betaling plaatsvindt. Wordt vervolgd. 
 
Douches/grote handdoeken :  De vakbonden melden dat er klachten zijn over de grootte van de 
handdoeken. Vroeger had men grote handdoeken met bedrijfslogo, deze zijn systematisch vervangen 
door een veel kleiner model. Wij vragen waarom en door wie er beslist is om dit toe te laten. De 
huidige handdoeken zijn veel te klein. CBRE zal dit verder opvolgen. Dit dossier is ook doorgegeven 
aan het CPBW. 
 
Anciënniteit geschenken:  Nog steeds geen vooruitgang in dit dossier. 
 
Tijdskrediet:  De vakbonden melden aan HR dat er problemen zijn rond een bewijs van ploegenwerk 
om in aanmerking te komen voor tijdskrediet. Een document waarop tikkingen staan zijn niet 
voldoende voor de RVA. Er dient een bewijs met bevestiging door de firma geleverd dat de aanvrager 
effectief in wisselende ploegen werkt. Ondertussen heeft HR bevestigd dat zij hieromtrent geen 
klachten hebben ontvangen. HR gaat dit verder nakijken. 
 
Keuken/OSD: De vakbonden melden dat er weer klachten zijn over een tekort aan broodjes. Dit 
telkens met de late shift in de cafetaria OSD. Dit probleem zal verder besproken worden binnen het 
CPBW. 



 
 
Varia:  
 
- Wegens de verlofperiode in augustus 2018 zullen de SD vergaderingen terug plaats vinden vanaf         

7 september 2018.  
- rolkaarten labo’s: De vakbonden melden dat er in de labo’s nog steeds overuren worden    

gepresteerd zonder aanvragen in GPS. De overuren worden veroorzaakt door de te hoge 
werkbelasting van de rolkaarten. Als dit probleem blijft aanslepen zal de IPT Lead worden 
uitgenodigd op de SD meeting in september 2018. De werkbelasting dient werkbaar te zijn voor 
iedereen. 

   -Millenials:  Iedere werknemer tussen 18 en 35 wordt uitgenodigd om topics en ervaringen uit te 
wisselen op een forum op 27 september 2018 te Mechelen. De bedoeling is om MSD als 
aantrekkelijke werkgever in de markt te zetten. Men hoopt hierdoor geschikt personeel te kunnen 
aantrekken. 
De vakbonden blijven van mening dat vaste contracten en correcte lonen de beste manier zijn om als 
werkgever aantrekkelijk te zijn voor geschikte kandidaten. 

 
 
                                         Overzicht Vacatures op 10-8-2018 
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