
 
 

 
 
 

 
 
 

Verslag SD van vrijdag 24 okt. 2014: 
 

Vacatures:   

Zie lijst onderaan. 
Starters: -    SPE 2 operators + 2reeds gemelde operators op 3/11/14  

- Ster: 1 bereider. 
W.N.afv. merkt op de lijst interimmedewerkers een datum op die mogelijks de 65 dagen overschreden heeft 
en misschien in aanmerking komt voor een contract bepaalde duur. De WG. zal dit nagaan. 
                         
Archief LBC: De bed.fractie liet weten dat haar vakbondsarchief, hetwelk zich in het (verwijderde) 
containerkantoor achteraan bevond, zoek is geraakt. 
WN afv. vraagt aan de werkgever te willen nagaan waar de archiefkast zou gebleven zijn. 
De WG heeft hierover contact opgenomen met de betrokken leidinggevende Patrick Denissen. Deze meent 
dat er contact werd opgenomen met iemand van LBC en zou geen antwoord gekregen hebben. De LBC-
afgevaardigden hebben geen weet van contacten hierover. Zij hebben tevens de magazijnen van Hulshout 
bezocht zonder resultaat. Zij wijzen op de schending van de privacy hierin. 
De directie zal nagaan wie, wanneer en hoe actie werd ondernomen. 
 
Hospitalisatie-ziekteverlof/ADV:  De WG stelt voor om dit op de syndicale van 07 nov.’14 samen te 
bekijken. 
 
Verplaatsingen met een bedrijfswagen:  n.a.v. een bezoek aan de oogarts vraagt de WN afv.  om 
een wagen ter beschikking te willen stellen voor de medewerkers die verplaatsingen in functie van de firma 
dienen te maken. 
De WG licht volgende interne regeling toe: 
- 1) Directiewagen: medewerker spreekt af met betrokken directielid, 
- 2) of krijgt de beschikking over het bedrijfsbusje (sleutels aan de receptie mits voorleggen van rijbewijs), 
- 3) of gebruikt de eigen wagen en brengt een onkostennota binnen. 
Dit alles zou in orde zijn met de verzekering. 
  
OSD cafetaria:  WN afv. merkt op dat er vaak geen keuze, soms zelfs voor de afdeling OSD geen eten 
meer is in de late ploeg. Ook alternatieven worden zelden of niet aangeboden. Wanneer er opmerkingen 
gemaakt worden via tierborden e.a. wordt er steeds doorverwezen naar de werkgroep, maar deze werkgroep 
is sedert lange tijd niet meer samengeweest. 
WG afv. zegt dat de issues aan de voorzitter van de werkgroep werden overgemaakt en er zal één van de 
komende weken een meeting ingepland worden. Uitnodiging volgt. 
 
 
Dragen Fluo-hesjes:  op de vraag wat de rol van de receptie hier in is, antwoordt de WG dat het dragen 
van de hesjes vanaf 1 okt’14 voor iedereen verplicht is op de bedrijfsterreinen. Het is eenieders opdracht om 
collega’s die geen hesje dragen, hierop attent te maken. 
 



Aankondiging Sentipharm (DHL Pharma Logistics): op onze vraag of transfers van medewerkers van DHL  
naar MSD mogelijk zijn ingevolge van mogelijke ontslagen aldaar, antwoordt de directie dat alle externe 
vacatures ook open staan voor medewerkers van DHL mits het doorlopen van en voldoen aan de nodige 
testen. 
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Nieuwe leeftijdsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015! 
 De landingsbaan voor 55 plussers wordt afgeschaft en kan pas vanaf de leeftijd van 60 jaar. 

 De bijzondere landingsbanen (meestal 1/5de arbeidsduurvermindering) vanaf 50 jaar voor werknemers 
met een lange loopbaan (28 jaar), zware beroepen of in geval van herstructureringen vanaf de leeftijd van 
50 jaar worden afgeschaft. 
Overgangsregeling? 
Ook hier voorziet de regering een bijzonder korte overgangsregeling! 
Enkel aanvragen ingediend vóór 31 december 2014 komen nog in aanmerking voor een uitkering door de 
RVA.  
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