
 
 

         
 

               
 
 

 
Verslag SD van vrijdag 28 nov. 2014: 

 
 

Vacatures:  
Starters: 4 operatoren voor manueel werk op OSD vanaf 1/12/2014. Kortlopende opdracht. 
Interimlijst Stoppers : 7  
Overzicht vacatures: zie achterzijde. 
 

ADV bij hospitalisatie: wordt verder behandeld op de SD van 5/12/2014. 
 

Verschuiven van shiften: Wordt verder behandeld op de SD van 5/12/2014. 
 

Tewerkstelling jongeren wettelijke grens: 
De SD-afv. stelt de vraag of MSD voldoet aan de wettelijke vereiste i.v.m. aanwerving van 3% schoolverlaters. 
HR bevestigd dat MSD voldoet aan de wettelijke norm van 3% tewerkstelling jongeren tot 26 jaar. 
 

Uitbreiding lijst tijdskrediet 50-54jaar landingsbaan:  
De SD-afv vroeg vorige week, naar aanleiding van de wachtlijst die is ontstaan nadat de regeringsakkoorden 
hieromtrent bekend werden gemaakt, om deze lijst uit te breiden om nog tegemoet te komen aan de vele 
aanvragen die er momenteel zijn. Ook met het oog op “langer werken”, CAO 104 en de beperking van het 
ziekteverzuim. De director HR wenst hier niet op in te gaan. HR deelt mee dat de wettlijke norm op 5% ligt en 
dat er momenteel binnen MSD Heist reeds 12.5%  toegelaten wordt. 
 

Werkgroep cafetaria: 
Wegens de vele klachten die de SD-afv formuleert en waarbij telkens niet gereageerd wordt  door deze 
werkgroep, willen we dit aan de kaak blijven stellen via de SD. Individuele klachten, vermeldingen op TIER en 
op CPB worden steevast genegeerd. De voorzitter van deze werkgroep zal worden uitgenodigd op de 
volgende SD van 5/12/2014. De laatste bijeenkomst van deze werkgroep was niet representatief en werd 
voorgezeten door iemand zonder beslissingsbevoegdheid, wat betreft initiatief nemen naar verbeteringen toe. 
 

Eindejaarspremie: HR meldt dat de premie is gestort. De eindejaarspremie op de ploegenarbeid zal nog 
volgen. HR zal hierover naar de SD-afv. nog communiceren. 
 

Uitzendkrachten tijdens staking: Om meer duidelijkheid te scheppen sommen we hier de mogelijkheden 
op wat een uitzendkracht kan doen bij een staking waarbij het bedrijf waar hij/zij werkt wordt getroffen. Men 
heeft de keuze tussen het volgende: 1) Verlof of ADV opnemen. 2) contract wordt geschorst voor 1 dag door 
het interimkantoor waardoor de medewerker kan stempelen op de stakingsdag(en). 
 
Provinciale staking Sentipharm op 8/12/2014: De SD-afv. laat weten aan de directie dat een aantal 
militanten, werkzaam binnen MSD, solidair zullen staken met de provinciale (Vlaams Brabant) stakingsdag op 
8/12/2014. De vakbonden willen de oud-collega’s hiermee ook een hart onder de riem steken vanwege het 
zware besparingsprogramma opgelegd door de directie van Sentipharm/DHL. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       
  

Vacatures: 
 

 

Ziekte-invaliditeit-handicap 
1. Hervorming met het oog op snelle re-integratie; 
2. Ten laatste 3 maanden na start arbeidsongeschiktheid een reïntegratieplan; 
3. Uitbreiding mogelijkheid van progressieve werkhervatting tot personen met minderan 50% 
    arbeidsongeschiktheid (te onderzoeken); 
4. Onderzoeken van mogelijkheid van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid; 
5. Onderzoek mogelijkheden van cumul integratietegemoetkoming voor gehandicapten met 
    beroepsinkomsten. 
6. Berekening uitkering op basis van laatste 12 maand loon (in kader van acties tegen sociale fraude). 
7. Versterking administratieve sancties (in kader van acties tegen sociale fraude). 
 

 

 

 

 

 

 

LBC – ACV 


