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Verslag SD van vrijdag 26 april 2019: 
 

Vacatures:  zie achterzijde.  
 
Interim starters/stoppers:   
Starters: 2 operatoren SPE. 
Stoppers: 1 operator LOC. 
 
Eretekens v/d arbeid:  De vakbondsafvaardiging vraagt de aanvraaglijst met  de eretekens van de arbeid aan HR, zodat de 
vakbonden de lijsten kunnen nakijken. HR gaat de aanvraaglijsten in de loop van de week bezorgen aan de vakbonden. 
 
Anciënniteits-viering en uitnodiging SWT’ers/gepens ioneerden:  2 data zullen voorgesteld worden aan Marivoet 
François. En daarna zal er (via mail) een uitnodiging verstuurd worden. Dit wordt verder opgenomen wanneer de 
organisator terug is. 
 
Voorschotten: 
HR meldt dat er problemen gaan zijn rond de uitbetalingsdatum van de voorschotten van augustus 2019. De vakbonden 
gaan overleggen hoe dit op te lossen. Aangezien 15 en 16 augustus 2019 feestdagen zijn, zou de berekening vanaf 13 
augustus 2019 kunnen gebeuren. Dan zou het voorschot bestaan uit 8 dagen loon. 
Dus het voorschot vroeger laten storten (kleiner bedrag) ofwel wordt het voorschot eenmalig later gestort. 
 
Comet:  De vakbonden merken op dat het hele Comet gebeuren de nodige stress met zich meebrengt, bepaalde functies 
zoals bv. admins, Q , algemene administratie….. krijgen te maken met veel meer werk dan voor de implementatie van 
Comet. De directie gaat bekijken met de IPT Leads of dit tijdelijk door de vernieuwing van het hele systeem is of permanent. 
De klachten hieromtrent stijgen sterk de laatste weken. De vakbonden vragen ook een correcte verloning voor het extra 
werk. Wordt verder opgevolgd. 
 
Steriele:  Sommige werknemers van steriele krijgen een extra takenpakket i.v.m. milieu en water stalen nemen. De 
vakbonden vragen een loonsverhoging voor deze categorie van medewerkers. HR gaat dit bekijken met IPT Lead Stijn 
Vissers. 
 
Inspire en 1000$ RSU aandelen: 
Een aantal medewerkers die in 2018 omwille van anciënniteitcadeau normaal via Inspire punten dienden te ontvangen 
hebben deze tot op heden nog niet ontvangen. HR doet navraag bij betrokken verantwoordelijke. 
Wat betreft de 1000$ Grant: de langdurig zieken zullen een brief ontvangen van Morgan Stanley en MSD met de instructies 
om een account aan te maken. De vakbonden vragen aan het personeel dat nog steeds geen toegang heeft tot hun 1000$ 
Grant zich nogmaals te melden aan hun afgevaardigden. Hierbij zijn nog steeds een aantal collega’s waarbij de registratie 
nog steeds niet in orde is. Wij hebben terug enkele namen doorgegeven waarvan dit nog niet in orde was. 
 
Terugbetaling aankoop MSD-medicatie human Health: 
Medewerkers die via COMET een onkostennota aanmaken versturen tevens een scan van het medicatieoverzicht MSD van 
uw apotheker door. Collega’s die hulp nodig hebben kunnen dit via de OC vragen. De vakbonden vragen om een duidelijke 
handleiding indienen onkostennota via Comet op het MSD intranet te zetten. HR meldt dat er een verduidelijkte versie op 
het intranet staat onder Finance. De vakbonden merken dat er nog steeds problemen zijn met het indienen van de 
onkostennota. Dit wordt verder opgevolgd. 
 
Kort verlet bij verkiezingen: 
In aanstaande OR zullen er bindende afspraken worden gemaakt voor collega’s die opgeroepen worden om 
voorzitter/bijzitter op zich te nemen bij de federale verkiezingen. Het gaat hier over de collega’s nacht en 
overbruggingsploeg. Ondertussen zijn de afdelingen op de hoogte gebracht. 
 
Codes loonbon: 
Op 3 mei zal een medewerker van SD Worx toelichting komen geven over de verschillende codes op de loonbon wanneer 
er afwijkingen zijn.  
 



 
 
 
 
 
 

Overzicht Vacatures op 26 april 2019:   
 
 

 
    

 
             ACV 


