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Heist O/D Berg, 26 november 2015 

 

 

Aan alle arbeiders van MSD 
 

Enkele dagen geleden deelden de directie nog mee dat de resultaten 
2015 schitterend was voor de site in Heist! 

 

Beste collega’s, 

 
Momenteel zijn vakbonden en de directie van MSD in besprekingen om te komen 

tot een nieuwe arbeidsovereenkomst 2016-2017. 
 

Jammer genoeg verlopen de besprekingen (zoals de laatste jaren) enorm stroef en 
wil de directie alles wat men geeft via een andere weg terugnemen!  

Voor de financieel directeur is het onderhandelingsprincipe “de ene hand geeft 
en de andere hand neemt terug”… 

 

Wij stellen het volgende vast: 

 

• De loonkosten voor de werkgever daalt.. 
• Ploegenarbeid goedkoper wordt voor de werkgever… 

• De indexsprong treft de werknemers (2%) en gaat naar de werkgevers…. 
• De resultaten van de farmaceutische industrie zeer goed zijn te noemen, ook 

bij Merck/ MSD….  

• Lastenverlagingen en allerlei cadeautjes van deze regering…. 
 

 

Wat stelt MSD (Merck) voor: 

 

• GEEN verhoging van de uurlonen … 
• De maaltijdcheques verhoogd over 2 jaar met 3,5 euro per effectief 

gewerkte dag …. (niet volledig uitvoerbaar voor de nachtploeg!!!)... 
o Maar gekoppeld aan het afschaffen van de anciënniteitspremie… de 

directie wil een ander systeem waarbij er wordt ingeleverd om deze 
koopkrachtstijging te betalen! 

• Alle andere elementen die geld kosten zijn echter onmogelijk, zoals 
bijkomende dagen verlof in het kader van cao-104, shiftvergoeding op het 

hoogste Klasseloon, extra dagen betaling familiaalverlof, geen discriminatie 
meer bij ADV dagen bij ziekte (regeling bedienden) enz… 
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Wat krijgen de andere farmaceutische bedrijven: 

 

Bedrijf Uurloonstijging Maaltijdcheques 

PFIZER + 0,60 € + 1 € (vanaf 1/1/2016 – 8 €) 

ALCON + 0,64 € + 1 € (vanaf 1/1/2016 – 8 €) 

CAPSUGEL + 0,50 €  

QUALIPHAR + 0,30 € + 1 € (vanaf 1/1/2016 – 8 €) 
 

Chemische nijverheid: 

 

PRAYON + 0,33 € + 14de maand 
(25 uren) 

+ 1 € (vanaf 1/1/2016 – 8 €) 

VINK + 0,30 € + 1 € (vanaf 1/1/2016 – 8 €) 
 

 

 
Op deze manier is onderhandelingen voeren onmogelijk, de directie lacht met de 

arbeiders. Gezien de directie niet verder op een constructieve manier wil 
onderhandelen werden de besprekingen stopgezet. 

 
 
 

Vakbonden zullen vanaf vrijdag 27/11/2015 het 

personeel toelichting geven in de cafetaria (OSD)! 
 

 

 

 

Syndicale groeten, 
 

De secretarissen, 
 

ACV BIE              AC - ABVV 
Paul Schoeters              Freddy De Ruysscher 
 

 
Syndicale delegaties van  

ACV BIE 
ABVV - AC 


