
 
 

         
 
               
 
 
 

Verslag SD van vrijdag 27 maart 2015: 
 

Vacatures:   
Starters: 2 operatoren steriele     
Overzicht vacatures: zie achterzijde. 
 

Behoud van maaltijdcheques bij (BEV) Betaald Educat ief Verlof:   
WN afv. gaat akkoord met de door de werkgever opgestelde procedure betreft “opname educatief 
verlof m.b.t. behoud van de maaltijdcheque” indien men voldoet aan de voorwaarden. 

- U heeft als werknemer recht op maaltijdcheques (conform de gemaakte CAO afspraken) 
en 

- U heeft recht op educatief verlof  
Deze memo “met concrete voorbeelden” zal in de afdelingen worden uitgehangen. 
Er zullen retroactieve aanpassingen kunnen gebeuren voor de periode vanaf 1 juli 2014 
Er dient telkens een “verklaring op eer” ingevuld te worden indien men recht heeft op behoud van 
de maaltijdcheque. Deze verklaring kan je op het intranet terugvinden en afprinten. 
 
Bijkomende Tikklok aan de IPT’s  LOC, SPE en OSD:   
De beloofde “Go-see” is ondertussen gebeurt door HR. 
Na een aantal tikkingen werd door HR vastgesteld dat er inderdaad een vertraging zit op de klok. 
Er zal bekeken worden welke technische mogelijkheden er zijn om dit probleem te kunnen 
oplossen. De werkgever benadrukt dat er dient gewacht te worden tot de bevestiging van de 
voorgaande tikking verdwenen is en dat er dient gewacht te worden tot “Tijdsregistratie a.u.b.” op 
het display verschijnt, om een geldige registratie te hebben.  
 
Carpoolers:  
De werkgever heeft via de kortsluiter een reminder verstuurd betreft carpooling. 
De aanvraag voor een voorbehouden parkeerplaats en belastingvoordeel bij carpoolen is steeds 
voor 1 jaar geldig is. Vergeet niet indien je er recht op hebt om je aanvraag jaarlijks opnieuw in te 
dienen bij HR. Alle nodige documenten hieromtrent kan je terugvinden op het HR-intranet onder 
“invulformulieren” – woon-werkverkeer. 
Voorbehouden parkeerplaatsen die “om medische redenen “ definitief  werden toegekend, dienen 
niet jaarlijks terug aangevraagd te worden. 
 
GPS- eSuite gebruik van thuis. 
Binnen de verschillende Merck sites kunnen omwille van veiligheidsredenen geen PC’s die niet 
behoren tot de Merck eigendommen toegang krijgen om bv van thuis uit de GPS-eSuite te 
gebruiken. Het is momenteel (nog) geen optie om van thuis uit verlof te kunnen aanvragen. 
Er wordt momenteel met IT samengezeten hoe er technisch een oplossing zou kunnen aan 
gegeven worden. 
WN afv. stelt voor om aan iedereen een bedrijfs laptop te geven. 
 
Attesten voor klein verlet wegens vormsel of lentef eest. 
bij afgifte van deze attesten dien je steeds volgende gegevens te noteren: 

- Naam van de medewerker en afdeling 
- Datum waarop je het klein verlet wenst te nemen (op te nemen tijdens de week waarin de 

gebeurtenis plaats heeft of tijdens de daaropvolgende week) 
Zo kan HR klein verlet correct verwerken in het loonsysteem. 



 
Provinciale Gemeenschappelijke betoging op 1 april ’15 aan het station te Mechelen:  
De vakbonden ABVV en ACV zullen op 1 april ’15 aan het station te Mechelen een betoging 
houden om hun strijd verder te zetten voor meer sociale rechtvaardigheid en een eerlijkere 
fiscaliteit. Wij delen aan de werkgever mee dat onze militanten zullen deelnemen aan de betoging.  
 
Marterplaag: 
WN afv. meldt dat marters nog steeds schade bezorgen aan de wagens op de parking. 
WG afv. zal dit verder communiceren op Tier 3 en vraagt dit probleem binnen het CPBW verder te 
willen behandelen. 
 
Jeugdvakantie: 
Het recht op jeugdvakantiedagen kan pas worden opgenomen na eerst al je verlofdagen te 
hebben opgebruikt. Om de rechten op de jeugdvakantiedagen toegekend te krijgen in GPS-eSuite 
dien je een attest van het behaalde diploma binnen te brengen bij HR+ het verlofattest met het 
aantal verlofdagen waarop je recht. Het verlofattest word je toegestuurd vanuit de rijksdienst voor 
jaarlijks verlof (RVJ). 
 
 

  
 
Overzicht van de Vacatures op 27 maart 2015: 
 

 
 

LBC –  ACV  

Syndicale attesten:   2014 
Je kan uw syndicaal attest bezorgen aan de militanten van de vakbonden. 
Gelieve te vermelden bij welke vakbond je aangesloten bent 
vak F: Je rekeningnummer dient ingevuld te worden.  
vak G: Hier dien je te ondertekenen.  
 
maaltijdcheques 
- Het bedrag van de maaltijdcheques wordt door de werkgever vanaf 1 april 2015 
met netto 1,12 euro verhoogd voor alle arbeiders en bedienden. 


