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 Cyberattack bij MSD: 
Op 27 juni is MSD Heist slachtoffer geworden van een cyberattack. Hierdoor werd er vrij snel beslist om alle 
computersystemen binnen de firma uit dienst te nemen. De productie afdelingen hebben daarop de productie 
stilgelegd. Enkel op steriele heeft men de manuele inspectie kunnen verderzetten, SPF heeft de lopende 
productie verder kunnen afwerken op basis van manuele controles. Na beraadslaging door de directie bleek het 
probleem groter dan voorzien en werd er beslist om medewerkers naar huis te sturen in de periode van 27juni – 
tot 30 juni 2017 , vrijgesteld van prestaties en volledig vergoed. Vanaf 3 juli 2017 werd iedereen terug 
tewerkgesteld. Via mededelingen aan het personeel werd er gemeld dat overuren en verlof maximaal werden 
toegestaan. Op 6 en 7 juli 2017 werd er ook onbetaald verlof toegestaan onder voorwaarden: akkoord van de 
O.C., maximaal nog 20 overuren en maximaal nog 15 niet geplande ADV/verlof dagen hebben. Op 7 juli 2017 
waren de productielijnen nog steeds niet operationeel. Vanaf 12 juli 2017 zal men trachten meerdere 
productielijnen terug op te starten. IMA en Uhlmann op OSD. Op SPE de productielijnen VB en MPL. Keytrade 
en Zepatier zullen met voorrang opstarten.  

 
 Goedkeuring verlofplanning nacht 2018: WG afv. gaat akkoord met het voorstel van de WN afv. 

Feestdagen: Nieuwjaar op maandag 1 januari 2018, Paasmaandag op zondag 1 april 2018,Feest v/d arbeid op  
maandag 30 april 2018,OH Hemelvaart op 10 mei 2018,Pinkstermaandag op zondag 20 mei 2018,Feest v/d 
Vlaamse gemeenschap op donderdag 16 augustus 2018, Allerheiligen op donderdag 1 november  2018, 
Wapenstilstand op zondag 11 november 2018, Kerstmis op dinsdag 25 december 2018. 
 
Vastgelegde ADV-dagen : zondag 29 april 2018, zondag 23 december 2018, maandag 24 december 2018, 
woensdag 26 december 2018, donderdag 27 december 2018, zondag 30 december 2018 en maandag 31 
december 2018. 
 

 Europese ondernemingsraad (EOR) Kopenhagen 26-27 april 2017. 
Dhr Samir Lariane licht het verslag toe aan de hand van een duidelijke presentatie aan de O.R. 
Dit verslag wordt ter inzage aan het personeel in de cafetaria aangeboden ter informatie 
 

 Aanpassingen arbeidsreglement: HR stelt een aantal aanpassingen voor die aan het personeel ter 
consultatie worden voorgelegd. Dit voor een periode van 15 dagen, voorzien in de wet. Opmerkingen kunnen tot 
14 juli 2017 gericht worden aan HR. Indien geen opmerkingen, worden de aanpassingen aanvaard. 
Volgende aanpassingen werden doorgevoerd:  
- Plaatsing HR brievenbus aan tourniquet 
- Toevoegen naam van de externe preventieadviseur 
- De verplichting van de werknemer om verkeersborden en wegmarkeringen te respecteren op het 
bedrijfsterrein. 
- Duur wettelijke vakantie bij een 3/5de. tewerkstelling : wanneer een werknemer tijdens een volledig 
vakantiedienstjaar 3/5de gewerkt heeft, worden er 13 vakantiedagen toegekend. 
- Toevoeging CAO overbruggingsploeg. 
- Verwijdering CAO sport- en cultuurcheques arbeiders en bedienden. 
- Toevoeging samenstelling leden ondernemingsraad (OR), Comité voor preventie en bescherming op het werk  
(CPBW),Syndicale afvaardiging (SA). 
- Toevoegen verlofkalenders vroege- , late-,dag-, nacht- en overbruggingsploegen voor 2017 en 2018. 
 

 
 Update FOM (Finance Operating Model) reorganisatie: 



De reorganisatie van de afdeling Finance is momenteel on hold gezet. Dit werd besproken via een conference 
call door het betrokken projectteam. Er worden voorlopig geen verdere acties ondernomen of gepland. 
 
 COMET: Door de cyberattack is de implementatie van COMET GO LIVE verschoven naar 2018. Ten vroegste    
vanaf februari 2018 zal er terug een stand van zaken opgemaakt worden.  
 
 6-maandelijkse informatie CAO nr108: 
Er kan geen informatie worden bezorgd aan de OR , dit te wijten aan de cyberattack. Dit punt wordt verschoven 
naar de volgende OR in augustus 2017. Hier zal dan de halfjaarlijkse rapportering van de uitzendkrachten 
toegelicht worden. 

 
 Harmonisatie hospitalisatie-en invaliditeitsverzekering:  

WG-afv. presenteert een one-pager dat het plan gezondheidszorgen onderhandeld en opgesteld in 2013 
eindelijk zou ondertekent zijn bij MSD Brussel. WN-afv. wenst eerst de ondertekende polissen te ontvangen ter 
inzage. De WN-afv. had vernomen dat het voorstel enkel goedgekeurd werd op de OR in Brussel zonder een 
getekend akkoord. WG-afv. vermeldt ook dat voor de arbeiders de invaliditeitsverzekering werd bijgevoegd. WN 
afv. wil eerst de polissen nakijken op inhoud en dan tot een gezamenlijke polis te komen voor MSD Heist en 
MSD Brussel. Wordt nauwlettend opgevolgd wegens de ervaring in het verleden dat er toch nog verschillen 
waren in de polissen tussen MSD Heist en MSD Brussel. 
 

 Overzicht lijsten van tijdelijken, indiensten, uitdiensten ,tijdskrediet, aanvragen SWT en 
ouderschapsverlof en vacatures:  
Geen lijsten wegens het IT probleem. 
 

 Varia: 
 
Op vrijdag 7 juli 2017 is er geen SD meeting geweest. Door de chaos van de cyberattack deelt HR op de OR 
het volgende mee: 
 
Starters op 12 juli 2017: 4 starters op steriele, 3 starters bij de kawaliteitsafdeling en 1 TPO op SPE. 
Nieuwe functie en vacature: Site Lead auditor met rapportage aan Bert Van Pethegem. 
 
 
 
 
 

 
 

 
                

                   
  


