
 

 

 
       
 
       
 

         
 

               
 

Verslag SD van vrijdag 14 okt. 2016: 
 

Vacatures:  zie achterzijde.  
 
Starters/stoppers:  stoppers: 1 operator op OSD. Starters : 1 operator steriel en 1 operator OSD. 
 
GPS: Upgrade “Emprova” vanaf jan. 2017 beschikbaar voor de WN’s. Wordt opgevolgd.  
 
Bruggepensioneerden (SWT) rondleiding MSD:  Wordt opgevolgd. 
 
Afspraken stakingsdag voor nachtploeg:  W.G. afv. gaat voor de nachtploeg met een voorstel komen, dit 
om éénduidige regels kunnen vast te leggen bij een aangekondigde staking. Dit item wordt verder 
opgevolgd. 
 
OSD/LOC: De admin. polo’s in OSD en LOC die taken overnemen van de OC’s  willen hiervoor correct 
vergoed worden via het systeem van de transfer uren. Wij vragen een oplijsting van de extra taken, uit te 
voeren door de admin. polo’s. Op de vergadering van de SD van 14/10/2016 blijkt niemand van de leiding 
in de beide afdelingen hier iets vanaf te weten (!?). HR stelt voor dat de SD de betrokkenen hier gaat 
bevragen en tegen een volgende SD de problemen verder te bespreken. 
 
Nieuwe OC’s:   Andy Nordnes , nieuwe O.C. van OSD komt zich voorstellen op de vergadering. Hij wordt 
momenteel tewerkgesteld als contractor. De SD vindt dit niet kunnen, dat mensen als contractor een 
leidinggevende functie uitoefenen op MSD. HR deelt mee dat de bedoeling is om dit om te zetten naar een 
vast contract van MSD. 
 
Correcties start- en klasselonen uit het verleden:  Volgens de juridische dienst van het ACV is het 
mogelijk om correcties uit te voeren tot 5 jaar terug voor de medewerkers die nog aanwezig zijn en 1 jaar 
voor de medewerkers die in tussentijd ontslagen zijn. De directie heeft dit nagevraagd bij SD Worx maar 
wacht nog op feedback. Op datum van 14/10/206 is er nog steeds geen nieuwe informatie hieromtrent 
vanuit SD Worx. 
 
Hinderpremie:  wij vragen de correcte toepassing van de CAO omtrent de hinderpremie bij Ribaverine. 
Een vergadering hieromtrent vond plaats op vrijdag 7 okt. tussen 13:00h en 14:00h. Zie kader achteraan. 
De directie wenst deze eenzijdige verbreking van de CAO niet ongedaan te maken.  Wordt opgevolgd. 
 
Singapore:  W.N. afv. vraagt, n.a.v. enkele geruchten, wat er juist gaande is in Singapore omdat er meer 
en meer Nasonex-volume opnieuw naar Heist komt. In 2015 is er een micro-contaminatie  (Burkholderia 
species) geweest in Singapore. Toen is er een deel van het volume door Heist geproduceerd. Wat betreft 
de huidige volumes deelt de W.G. mee dat er in een multinational constant gekeken wordt naar een aantal 
parameters: kostprijs, belastingsvoordelen, globale volume’s, life cycle produkt ( o.a. patentverval). 
Mochten er belangrijke wijzigingen zich voordoen voor MSD Heist, dan zal de directie dit zo snel mogelijk 
communiceren. 

Saldo overwerk : De lijst wordt overhandigd aan de SD. 

Eretekens van de Arbeid:  Deze lijst wordt ook bezorgd aan de SD, collega’s die niet op de lijst 
voorkomen zullen persoonlijk door HR gecontacteerd worden, dan zal er ook informatie worden bezorgd 
waarom men niet aan de voorwaarden heeft voldaan.  



 

 

 

Oktober 2016: vakbondspremie 25 € is gestort  ! 
 
 
Overzicht Vacatures op 14 okt 2016:  
 

 
 

        
Vergadering 07 okt. 2016 m.b.t. de toepassing van d e hinderpremie bij tewerkstelling in de zone 
Rebavirine (OSD). 
Deze vergadering werd gehouden op uitnodiging van de directie ingaande op onze vraag om de 
stopzetting van deze hinderpremie ongedaan te maken.  
Aanwezig: HR manager, IPT lead OSD, Spclst, Safety & Environment en de ACV-fractie. 
De ACV-fractie betwist de legitimiteit van deze vergadering omdat het hier gaat om CAO-besprekingen 
waarbij noch het ABVV, noch de secretarissen van beide fracties werden uitgenodigd. 
Verder heeft de directie geen oren naar de vraag maar beargumenteerd zij de reden waarom ze meent 
deze CAO-overeenkomst niet te moeten toepassen. 
Hoeveel of hoe weinig begrip wij ook hebben voor de argumentaties van de WG (de argumentaties van de 
WN afv worden genegeerd), wij blijven bij het punt van de initiële eis. 
Verdere actie zal ondernomen worden.   
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