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Bezoek nieuwe sample booth Hulshout:    
Voor de aanvang van de vergadering brachten de leden van het comité een bezoek aan  de nieuwe sample 
booth. Het project nieuwe Sample Booth is er gekomen om GMP redenen en om compliant te kunnen werken. 
Het is de bedoeling om de nieuwe sample booth in maart  2019 in gebruik te kunnen nemen. Er zullen dan 2 
medewerkers tewerkgesteld worden per ploeg. Mogelijks wordt hier nog een vacature voor opengesteld. 
Zuidgevel tekort aan toiletten:   
WN afv. heeft de vraag van de werknemers gekregen of het niet mogelijk is het bestaande mannentoilet tijdelijk 
genderneutraal te maken en dit visueel zichtbaar te maken. 
Dit om de wachttijden in te perken. WG afv. Zal dit voorstel bekijken. 
Status marters:   
WG-afv. vermeldt dat er een bijlage wordt toegevoegd bij de arbeidsovereenkomst van alle betrokken 
personen. (betrokken personen: tewerkgesteld zijn in de nacht- of  overbruggingsploeg).  
Er zal een eenmalige tussenkomst van 120 euro bruto in de kosten voorzien worden voor het installeren van 
een anti-martertoestel voor de wagen en gestort worden via het loon. Hiervoor zal iedere betrokken persoon 
een individuele overeenkomst tekenen. (bijlage wordt opgemaakt om fiscale redenen) Dit bedrag is geldig voor 
5 jaar, daarna herzienbaar, dit geldt niet voor medewerkers die voor minder dan 3 maand naar nacht – of 
overbruggingsploeg gaan, Er werd ook gevraagd of dit, indien nodig ook kan doorgevoerd worden voor de 
mensen in shiften. De voorzitter vermeld dat er tussen 06:00u en 22:00u veel minder risico is omdat het dan 
minder rustig is op de parking wat de marters afschrikt. Alle personen die in aanmerking komen ( nachtploeg en 
overbruggingsploeg ) krijgen een email toegestuurd, met de nodige informatie.     
OSD cafetaria:   
WG afv. vermeldt dat de problemen tijdens de lunchpauzes van de laatste ploeg (OSD) in de late nog steeds 
blijven aanslepen, het gebeurd meermaals dat er te weinig of zelfs geen eten meer is en er veel te laat wordt op 
gereageerd om bij te bestellen of een alternatief te voorzien.                                                                                         
Tekort aan kastjes kleedkamer Noord:  
Momenteel lijken de grootste problemen in de omkleedkamer bij de mannen van de baan te zijn. Bij de vrouwen 
omkleedkamer wordt gemeld dat het er een beetje rommelig aanvoelt, alsook dat de nieuwe kastjes te klein zijn 
om winterkleding in op te bergen. WG afv. zal verder kijken voor een degelijke oplossing. 
Douche kleedkamer labo:  
WN-afv. meldt dat dit probleem nog steeds niet is opgelost (lokaal R292) en zal opgenomen worden met CBRE 
zodat een nieuwe douchekop kan geplaatst worden. Nog altijd niet hersteld. 
Noodzaak van branddeur bij QOI: 
WG-afv. Meldt dat er is afgesproken met CBRE om een lichtere (minder zware) branddeur te plaatsen.  
Labo zal zelf contact moeten opnemen met CBRE om de nieuwe deur te plaatsen. 
Waterfonteintje voorzien in steriele (kleedruimte b ij de mannen en vrouwen): 
WN-afv. Meldt dat de mensen van steriele het voorstel hebben gedaan om het fonteintje te plaatsen aan de 
tikklok wat voor IPT Lead Stijn Vissers in orde leek, er moet enkel nog een afspraak gemaakt worden met de 
verantwoordelijke om dit te realiseren. 
Pseudo-efedrine-sulfaat:   
WG-afv. meldt dat de vraag is gesteld aan de leverancier om zakken te leveren van 20kg of maximaal 25kg, dit 
zou niet mogelijk zijn maar wel in zakjes van 5kg. Dit zal bekeken worden naar verwerkingsmogelijkheden en 
kost. We merken op dat het wel erg lang duurt. 
WG afv. zegt dat ze onvoldoende product afnemen om meer druk op deze vraag te kunnen zetten. 
 
 



Kledij issues:  
Problemen met levering waardoor iedereen de reservekledij gebruikt uit de reservekast. 
Het opvolgen van de kledij blijkt niet echt vlot te verlopen. De personen van CBRE die werden aangesteld de 
kledij op te volgen hebben dit opgegeven daar het aantal stuks nooit klopt. 
Witte  t-shirt :  
Er is een voorstel gekomen vanuit CBRE om nieuwe witte t-shirts aan te kopen.  
WN afv. gaat akkoord met het voorstel. 
Airco receptie:  
WN afv. meldt dat deze nog altijd stuk is. De tijdelijke airco maakt zeer veel lawaai, wat voor de medewerkers 
van de receptie onaangenaam is en volgens ons mogelijks gehoorschade kan opleveren. De vraag naar 
zonneschermen is in beraad en zal verder opgevolgd worden. 
WN afv. betreurt dat het probleem zo lang moet aanslepen. 
Security project – extra camera’s:   
WN afv. vraagt om meer toelichting te krijgen rond het security project en de camera beveiliging.    
We vragen om toelichting te krijgen, zodat eventuele tegenargumenten tijdig kunnen gegeven worden.  
WG afv. zal volgend CPBW de verantwoordelijke Patrick Denissen uitnodigen. 
Flow parking overkant.  
Er worden nog steeds veel opmerkingen over de flow gegeven.  
WN afv. doet een nieuw voorstel vanuit de werknemerszijde, waarbij de voetganger steeds de auto’s ziet 
toekomen en er niet onnodig de parking dient rondgereden te worden. WG afv. kan op het eerste zicht akkoord 
gaan met het werknemersvoorstel, maar dient dit voorstel te overleggen met de verkeersdeskundige. 
Aanpassingen kunnen gebeuren na akkoord. 
                                                                                  Varia:  
 
Parking op het bedrijfsterrein:  WN afv. vraagt om maximaal de MSD medewerkers te laten parkeren op het 
bedrijfsterrein. WG afv. neemt hiervoor de nodige actie. 
Voorbehouden plaatsen (carpoolers, medische redenen …):  
WN afv. vraagt om de voorbehouden plaatsen na te kijken en indien nodig aan te passen. We vragen ook om 
toe te kijken zodat alleen de betrokkenen gebruik maken van de voorbehouden plaatsen. 
De meeste stickers met autonummerplaten zijn ook onvoldoende leesbaar.  
Graag updaten en vervanging van de niet meer leesbare stickers. 
Cafetaria:   
WN afv. merkt op dat er Zure/ slechte vidévulling op dinsdag 9 okt aan de late ploeg OSD cafetaria Noord werd 
geserveerd. Er werd naar aanleiding van de opmerkingen van de eerste IPT die ging eten gevraagd om de 
vidévulling te verwijderen. Dit zorgde voor chaos, zeker gezien er op dat moment geen kok aanwezig was en er 
ook onvoldoende alternatief was om iedereen van eten te kunnen voorzien. WN afv. vraagt om het staal van de 
videvulling te laten nakijken en de resultaten van de stalen bekend te maken.  
WG afv. gaat hierover met de kok spreken en toelichting vragen. Wordt vervolgd. 
Status marters:   
Er werd een melding gemaakt van marterschade aan een voertuig van iemand uit de V/L ploegen.  
Indien aangetoond is dat er marterschade is op de parking, kan de factuur met onkosten binnengebracht 
worden en zal het vergoed worden door MSD.  
Toegang in het magazijn te Hulshout: 
De Leden van het comité + de SD afgevaardigden vragen om terug badgetoegang te krijgen tot het magazijn te 
Hulshout. WG afv. zal dit laten nakijken en aanpassen voor de leden CPBW. 
Wandelpad vooraan :  
WN afv. meldt dat er verschillende klinkers op het wandelpad vooraan aan de bedrijfsgebouwen stuk zijn.  
Ook is er onvoldoende zichtbaarheid op het wandelpad als het donker is. 
De bestaande verlichting is onvoldoende en de fluo markeringen op de varkensruggen dienen best opnieuw 
aangebracht te worden. WG afv. heeft dit reeds gemeld aan CBRE. 

 
Vervanging CPBW leden: 

Ludo Frans (OSD ploeg A)  neemt het effectief ACV mandaat op van Nick Geens  (uit dienst):  
Ivan Huysmans (steriele ploeg B)  wordt ACV plaatsvervanger. 
Annemie Van Herck (SPE ploeg A)  neemt het effectief ABVV mandaat op van Rudy Van Looy  (uit dienst):  
Jo Corstjens  (magazijnier te Heist in de nachtploeg) wordt ABVV plaatsvervanger. 
 
                                                                      ACV 

 


