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Verslag van dinsdag 25 augustus 2020: 
-Lezing en goedkeuring verslag OR vergadering 14 juli 2020.  

Agenda 25/8/2020:  
Datum punt 1 agenda: goedkeuring verslag 7/7/2020 dient 14/7/2020 te zijn. 
Datum vergadering werd verschoven naar 14/7/2020.  

-Update mobiliteitsplan: 
Alles verloopt volgens schema, er is momenteel 2 weken vertraging in de werken. 
Dit werd veroorzaakt door vergunningen van de overheid die laattijdig werden gegeven. 
Fietslease is men momenteel nog steeds aan het onderzoeken. 

-1000$ Grant: impact van Organon & Co: 
Op 1 juni 2021 wordt onze $ 1000 grant omgezet naar aandelen. Welke aandelen we zullen ontvangen hangt af 
van de datum waarop MSD en Organon gesplitst zullen worden.  De WG-afvaardiging zal hier de komende 
maanden meer details over geven. Zoals eerder al toegelicht, zullen er op de bruto grant ook belastingen 
worden afgehouden. 

-Toelichting Q2 2020 resultaten MSD Heist: 
Er wordt door de WG-afv. een uiteenzetting gegeven over de resultaten van Q2 2020. 
Deze informatie zal als bijlage aan het verslag gevoegd worden. 
Er zijn in Q2 48.2 mio. verpakkingseenheden geproduceerd. 
Het totale gebudgetteerde productievolume voor 2020 bedraagt 159.2 mio verpakkingseenheden. 
Het aantal vaste FTE’s bedraagt in Q2, 406 medewerkers in de productieafdelingen. 
Totaal personeelsbestand bedraagt 786.6 medewerkers met vaste contracten en 105,5 tijdelijke contracten. 
Uitgesplitst in cijfers voor arbeiders en bedienden: 
Bedienden:   345 vaste medewerkers en 7 tijdelijke medewerkers. 
Arbeiders:     442 vaste medewerkers en 98.5 tijdelijke medewerkers. 
Productiecijfers in Q2 /2020 per afdeling in miljoen verkoopseenheden: 
OSD:  22.05 dit is  + 17 % t.o.v. gebudgetteerd. 
LOC:   54.8   dit is + 9 % t.o.v. gebudgetteerd. 
SPE:    2.88  dit is + 19% t.o.v. gebudgetteerd. 
STER:13.46  dit is  +1% t.o.v. gebudgetteerd. 
De 4 grootste investeringsprojecten: 
 1)  Cap MMD modernisatie Heist. 
 2) P8769 CAP Aggregation SA and MEA markets. 
 3) P8596 CAP MV upgrade Project. 
 4) Capital-Heist ampoulelijn en capaciteitsuitbreiding. 

-Toelichting productievooruitzichten sept,okt,nov.2020: 
STER: 
Tot eind juli 2020 zijn er 19.3 miljoen stuks geproduceerd. De voorziene productie tot het jaareinde bedraagt 
nog 9.6 miljoen stuks. Deze omvat 6.8 miljoen ampullen, 1.6 miljoen vials en 1.2 miljoen spuiten. Er worden 
veel testen verwacht op de ampullenlijn. Er is ook de opstart van Diprospan op de spuitenlijn. Momenteel zijn er 
problemen met YDFD (deeltjes) en AHUB (findings). 
OSD: 
Tot eind juli 2020 zijn er hier 24.6 miljoen units geproduceerd, de verwachting is tot het jaareinde van nog 13.7 
miljoen units te produceren. 
Op de Boschlijn start ERMD in november 2020. Dit is afhankelijk van de opstart JPRG. 



 

 

Men voorziet ook stockbuild voor China van Zepatier. 
Tussen 27/10/2020 en 2/11/2020 zijn er werken voorzien aan Comet. 
 
Orders vanuit MSD zullen geen impact ondervinden. 
Orders voor Organon & Co zullen wel impact ondervinden. 
In deze periode zal men vragen om zoveel mogelijk verlof op te nemen. 
Men verwacht voor Steglatro en Steglujan sterk dalende volumes. 
Bayerdeal:  
Dit contract loopt af eind 2020. MSD en Bayer hebben besloten om de samenwerking met 3 jaar te verlengen. 
SPE: 
Tot eind juli 2020 zijn er hier 3.2 miljoen units geproduceerd, de verwachting is tot het jaareinde van nog 1.6 
miljoen units te produceren. 
Men verwacht bulk te draaien voor Asmanex, Voor DPI zal zal er extra volume gedraaid worden. 
Voor de V.A. lijn kunnen de volumes ook gaan stijgen, dit met het oog op ERMD in 2021.  
De resterende volumes zijn verder stabiel. 
LOC: 

     Door meer productie en verminderde marktvraag is de backlog op LOC bijgewerkt. Verschillende orders     
     zijn geannuleerd door COVID-19. 
     Voor Nasonex blijft het verwachte volume 40 miljoen stuks. 
     Het volume van de siropen is ook gedaald door COVID-19. Hierdoor zal het werk dat in de    
     overbruggingsploeg wordt uitgevoerd herbekeken worden. 
     De volumes voor Creams en Ointments blijven stabiel. 
     Men verwacht een stilstand van bepaalde lijnen tussen 27/10/2020 en 2/11/2020. Dit heeft te maken    
     met de vele orders voorzien voor Organon & Co te kunnen implementeren in de softwaresystemen. 
     Hierdoor zal er de mogelijkheid zijn om verlof op te nemen door de medewerkers.  

 -Sociale verkiezingen 2020 bespreking en bepalen dag Y: 
De Sociale verkiezingen zijn door de overheid terug opgestart en zullen terug plaatsvinden tussen 16/11/2020 
en 29/11/2020. In de OR werd beslist dat op  dinsdag 24/11/2020 de verkiezingen voor MSD Heist zullen 
doorgaan. Op 24 september zal de aankondiging gebeuren. 
-Toelichting Milieu Q2.  Danny Vande Weeghde geeft een uitgebreide en duidelijke toelichting.     
Het verslag zal in bijlage toegevoegd worden.  
 
VARIA: 
 
Prijzen cafetaria:  

Hieronder de gangbare kassaprijzen voor het aanbod per 31/08: 

Soep (Zonder Brood):                         Broodje Smos (kaas of ham):                        Broodje ‘Special’: 

 -MSD:    € 0.6                                       -MSD:    € 2.7                                                    -MSD:    € 3.25 

-Extern:  €0.85                                      -Extern:  € 3.5                                                    -Extern: € 4.3 

Koude Schotel (Zonder Brood):          Dagschotel *:                                                   Dessert: 

-MSD:    € 3.25                                       -MSD:    € 3.85                                                 -MSD:    € 0.85 

-Extern: € 4.5                                          -Extern:  € 5.2                                                  -Extern: € 1.15 

*Wordt pas opgestart na evaluatie eerste periode en beschikbaarheid externe unit met koude keuken.De 
WN-afv. vraagt om het systeem uit te breiden en de mogelijkheid te voorzien om te betalen met de MC 
kaart. De WG-afv. zal dit verder bekijken.  
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