
 
 
       
 
       
  

  OR 
         

OR Verslag van dinsdag 19 februari 2019:  
 

Lezing en goedkeuring verslag OR vergadering 22/01/ 2019: 
Bepaling drempel tijdskrediet 2019 (volgens Dimona cijfers) 
WN-afvaardiging vraagt toelichting i.v.m. het aantal bedienden in het personeelsbestand.  
WG-afvaardiging meldt dat er inderdaad een verschil is, dit is te wijten aan het verschil tussen bedienden 
werkzaam op de site van MSD en de bedienden die werkzaamheden uitvoeren voor MSD Global. De WG-
afvaardiging zal de vraag verder nakijken en de leden van de OR informeren.  
Het OR verslag van 22 jan. wordt goedgekeurd.  
Comet update: 
Update door Dhr. Frank Creemers: 
Op zondag 10 februari 2019 zijn enkele keyusers gestart om verpakkingsmaterialen van Hulshout naar Heist te 
transfereren met als doel om maandag de orders te kunnen picken voor SPE, LOC en OSD. Deze opstart werd 
in “fases” uitgevoerd en is goed verlopen op enkele issues na.  
Reeds 10 verpakkingslijnen zijn ondertussen opgestart binnen de afdelingen. 4 bij SPE, 2 op LOC en 4 in OSD. 
Als volgende prioriteit zal men compounding opstarten in LOC.  
Er zijn zoals verwacht ook problemen opgedoken en deze worden zo snel als mogelijk op aangepakt: 
 -Issues met de TOCS functionaliteit wordt prioritair bekeken. (Voorheen ITOR.) 
 -Magazijn Hulshout en Heist: mobiele printers/scanners werken nog niet optimaal binnen CITRIX.   Men merkt 
algemeen op dat de systemen zeer traag werken, dit zowel in Heist als in OSS, Cramlinton, Brinny en Haarlem. 
Vanuit MSD Global zal men extra dataservers inschakelen om het ganse systeem performanter te laten 
presteren. Dit Next Gen platform zal in mei 2019 operationeel worden. De trainingen voorzien om toegang te 
krijgen tot de verschillende systemen werden positief onthaald. Medewerkers die afwezig waren kunnen pas 
toegang krijgen na training.  Er is hier een wachttijd voorzien van 4 à 5 weken. 
Bespreking activiteiten MSD-vriendenkring: 
Er wordt een toelichting gegeven door het bestuur van de vriendenkring. De vorige en huidige activiteiten 
worden besproken. Voor toekomstige activiteiten wordt ook de financiering besproken.  
De MSD-vriendenkring vraagt om een deel van de financiering van de gezinsdag te voorzien vanuit de 
boetekas. Aangezien de gezinsdag voor ieder personeelslid toegankelijk is, wordt er na een korte onderbreking 
een positief advies gegeven. Dit akkoord kan jaarlijks terug bespreekbaar gemaakt worden en bekeken binnen 
de OR. Aangezien er binnen de OR een algemene ontevredenheid ervaren wordt van de medewerkers over de 
sport en cultuurcheques wordt het voorstel unaniem aanvaard. De WG-afvaardiging zal bekijken wat er 
mogelijk is wat betreft financiering, aangezien er momenteel reeds een CAO is afgesloten voor sport en 
cultuurcheques. Tevens zal men de statuten nakijken van de vriendenkring wat betreft lidgelden en de vereiste 
wettelijke eisen. De gezinsdag vergde een uitgave van +/- 28000€. De bijdrage aan de gezinsdag vanuit de 
boetekas zal maximaal 15.000€ bedragen. Elk jaar onderhandelbaar binnen de OR en binnen de 
mogelijkheden van de boetekas.  

  Korting totaalbedrag ploegenarbeid in 2018 verkre gen door MSD:  
In 2018 werd er een vrijstelling voorzien van de bedrijfsvoorheffing op ploegenarbeid ten bedrage van 4,26 
miljoen €. In 2017 werd er meer dan 5 miljoen € vrijstelling voorzien. De WN-afvaardiging vraagt om meer 
informatie aangezien er een duidelijk verschil is. De WG-afvaardiging vermoedt dat dit te maken heeft met 
medewerkers die aan bepaalde projecten hun medewerking hebben verleend, dit onder voorwaarden vanuit de 
overheid. Als criteria worden bepaalde studieniveaus vereist. De WG-afvaardiging zal dit verder bekijken en de 
OR hierover informeren.  
 
 
 



Financiële cijfers MSD US Q4 2018 en volledig boekj aar 2018: 
In Q4 2018 bedroegen de verkoopcijfers 11 miljard dollar, dit is een stijging van + 5% vergeleken met Q4 2017. 
De totale verkoopcijfers voor het boekjaar 2018 bedroegen 42.3 miljard dollar. Dit is tevens een stijging van 5% 
vergeleken met boekjaar 2017 (40.1miljard dollar). De omzet van R&D bedroeg 9.8 miljard dollar. 
Hieronder de verkoopcijfers van producten die ook geproduceerd of verpakt worden in Heist MSD.  
Telkens zijn de cijfers vergeleken tussen de boekjaren 2017 en 2018 en uitgedrukt in US $. 
                  2018                                                               2017 
Zepatier :   455 miljoen $.                                                1.660 miljard $.     Een daling met 73%. 
Keytruda:    7.2 miljard $.                                             3,890 miljard $.     Een stijging met 88%. 
Temodal:    214miljoen $.                                                   271 miljoen $.    Een daling met 21%. 
Nasonex:   376 miljoen $.                                                  387 miljoen $.    Een daling met 3%. 
Remicade: 582 miljoen $.                    837 miljoen $.     Een daling met 30%. 
Zetia:         857 miljoen $                                                1.344 miljard $ .    Een daling met 36%. 
Simponi     893 miljoen $                                                    819 miljoen $     Een stijging met 9%. 
Noxafill      742 miljoen $                                                       636 miljoen $     Een stijging met 17%. 
Financiële cijfers MSD Heist Q4 2018 en volledig ja ar: 
In Q4 2018 waren er 32.8 miljoen verpakkingseenheden gebudgetteerd en zijn er 45.5 miljoen 
verpakkingseenheden geproduceerd. Over gans 2018 zijn er 185.5 miljoen verpakkingseenheden 
geproduceerd. 
Op 31 december 2018 waren er over gans MSD Heist en Hulshout 763 medewerkers met een vast contract en 
123 medewerkers met een tijdelijk contract. Hierin zitten de aantallen van de contractors en interimmers niet 
meegerekend.  
Bij de bedienden zijn er 359 medewerkers vast en 13 medewerkers met een tijdelijk contract.  
Bij de arbeiders zijn er 404 medewerkers vast en 110 medewerkers met een tijdelijk contract.  
De vermeerdering van de vaste contracten bedraagt 49 permanente medewerkers en 22 tijdelijke medewerkers 
voor 2018 t.o.v. 2017.  
De totale exploitatiekosten bedragen 101.389.000€ voor gans 2018. Een stijging t.o.v. het budget met 4.362%.  
Productiecijfers: Productievolume in verkoopseenheden: 
OSD:       56.364 milj. stuks +13% t.o.v. het budget. 
STER:     24.911 milj. Stuks  -9% t.o.v. het budget. 
LOC:       97.426 milj. stuks  +16 % t.o.v. het budget. 
SPE:         6.790 milj. Stuks  -3% t.o.v. het budget. 
Totaal productievolume bedraagt 185.492 milj. stuks. Dit is 10% meer dan het gebudgetteerde volume van 
168.576 milj. stuks.       
Investeringen: 
In 2018 werden er voor 20.363.329 € aan investeringen doorgevoerd. 
De 5 grootste investeringsposten waren: 
     - AMCUP: 5.503.730€, - Cogenerator: 1.509.335€, - I.H. sample Booth project: 1.373.264€. 
     - Serialisatie project: 1.323.180€, - Syringe line project: 1.159.084€. 
Verkoopcijfers Eurest catering vergelijking 2017-20 18: 
In 2018 is de omzet van de catering 285.693,91€. In 2017 bedroeg de omzet 285.906,77€. 
MSD Heist draagt elk jaar +/- 500.000€ bij aan de totaalkost van Eurest.  
De kosten van de catering worden jaarlijks op +/- 800.000€ geschat. 
Bespreking HR organisatie: 
Op de vraag van de WN-afvaardiging om binnen HR (MSD medewerker) toch steeds een aanspreekpunt te 
hebben geeft de WG-afvaardiging een toelichting. Het huidige model waarbij de O.C. het eerste aanspreekpunt 
is zal niet meer kunnen veranderen. Dit model wordt gehanteerd binnen MSD wereldwijd en tevens opgelegd 
aan MSD Heist. De WG-afvaardiging blijft bij haar standpunt dat de HR werking niet thuishoort bij de O.C. Deze 
laatsten hebben meer dan genoeg werk en bovendien liggen hun prioriteiten elders.  

    Varia:  
     De WN-afvaardiging stelt dat er nog steeds te veel overtredingen gebeuren door leidinggevenden. Dit betreft       

overtredingen naar CAO’s toe, het arbeidsreglement en aanvraag overuren. De WN-afvaardiging vraagt dat de 
WG-afvaardiging hier meer toezicht op houdt. De WN-afvaardiging merkt op dat de gemaakte afspraken dienen 
nagekomen te worden door elke leidinggevende. De WG-afvaardiging zal hier de nodige actie voor ondernemen. 
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