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      Verslag van dinsdag 18 mei 2021: 
Lezing en goedkeuring van het verslag van vorige vergadering 20 april 2021. 
OR verslag van 20 april 2021 wordt goedgekeurd. 

Voorstel verlofkalender nachtploeg 2022. 
Het voorstel verlofkalender nachtploeg 2022 wordt overhandigd aan de WG-afv. dit zal verder bekeken worden samen met 
de kalenders van D-V-L. via de syndicale vergaderingen. 
Zodra beide voorstellen van de verlofkalenders aanvaard zijn door de WG-afv. en de overbruggingsploeg hun voorkeur 
voor de 5 te werken feestdagen hebben laten weten, zullen deze verlofkalenders worden goedgekeurd als er geen 
overlappingen zijn. 
Nacht: 7 vastgelegde ADV-dagen: zondag 10 juli, zondag 14 augustus, zondag 30 oktober, maandag t.e.m donderdag 
26,27,28 en 29 december 2022. 
11 feestdagen: zaterdag 1 januari  zondag 2 januari: Nieuwjaarsdag, zondag 17 april: Pasen, -zondag1 mei : Feest van 
de arbeid,-donderdag 26 mei: O-H-Hemelvaart,-zondag 05 juni: Pinksteren,-maandag 11 juli: Feest van de Vlaamse 
gemeenschap,-donderdag 21 juli: Nationale feestdag,- maandag 15 augustus :O-L-V. Hemelvaart,-dinsdag 1 
novembermaandag 31 oktober: Allerheiligen,-vrijdag 11 novemberdonderdag 10 november: Wapenstilstand,-zondag 
25 december 2022: Kerstmis. 
Benoeming PwC als commissaris voor de periode 2021-2023. 
Het nieuwe mandaat van PwC wordt unaniem goedgekeurd door de OR voor de periode 2021-2023. De verwachting is dat 
PwC op termijn dit ook zal doen voor de nieuwe firma Organon. 

Toelichting Q1 2021 resultaten MSD. 
Er werd 12.1 miljard $ omzet behaald in Q1 2021. Keytruda 3.9 miljard $ is +19%, Noxafill 67 miljoen $ is -29%, Simponi 
214 miljoen $ 0% verschil , Previmis 82 miljoen $ is +37%, Remicade 85 miljoen $ is -2%, Zetia 92 miljoen $ -37%, 
Nasonex 42 miljoen $ -39%. De cijfers zijn van Q1 2021 vergeleken met Q1 2020. Animal Health gaat er wel op vooruit 
met 17%. De verwachte impact van COVID-19 is duidelijk te zien in deze verkoopscijfers. 

Toelichting Q1 2021 resultaten MSD Heist. 
Het productie volume in verkoopseenheden per afdeling: voor LOC -4%, OSD +8%, SPE +23% ,STER -10%. De 
verwachtingen en de hoop zijn gevestigd dat de volumes verder toenemen op LOC en STER wanneer de problemen met 
Covid-19 zullen verminderen. Voor OSD is er kans op een groot order Steglatro voor China. Er wordt verder geïnvesteerd 
in infrastructuur op LOC voor lotions en droplets,een nieuwe spuiten verpakkingslijn en CM post. 

Productie vooruitzichten juni,juli en aug. 2021. 
Voor LOC verwacht men voor de siropen voorlopig geen verbetering van het volume. Crèmes en zalven in lijn met het 
voorziene budget. Voor Nasonex blijft het druk. Voor OSD blijft het onzeker i.v.m. het order van Steglatro uit China. Voor 
SPE blijven de volumes ongeveer gelijk. Voor STER is er de focus op de hoge volumes van de spuitenlijn. De deeltjes 
problematiek blijft een probleem en dient spoedig opgelost. Algemeen is er voor STER een hoog volume voorzien. Voor de 
nieuwe productielijnen is de mogelijke opstart tegen 2022. Men wil deze lijnen eerst bezetten met ervaren collega’s. 
Organon update en europese ondernemingsraad Organon. 
Op 2 juni zal de spin-off een feit zijn. Vanaf 3 juni zal Organon op de beurs in Wall Street noteren. Men verwacht dat er 
tegen dan initiatieven zullen genomen worden om Organon in de picture te brengen. Voor Organon dient er eerst een 
select comité samengesteld te worden. Pas dan kan men de zetelverdeling toekennen aan de vestigingen binnen de 
Organon groep. 
De WN-afv. stelt de vraag wat men dient te doen om de rekening bij Morgan Stanley af te sluiten. Na verkoop van de 
aandelen heeft deze geen nut meer. De WG-afv. zal hier achter informeren. 
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Update fietslease: 
Hr deelt mee dat er bij afsluiting van de eerste periode tot 30 april 2021, 127 fietsen geleased zijn. Momenteel rijden er  
reeds 73 van rond. In de laatste 14 dagen van april heeft men nog 14 fietsaanvragen gehad, maar alle aanvragen zijn 
verwerkt. Er zal een evaluatie gebeuren tegen september 2021 wanneer de 2de inschrijvingsperiode opgestart wordt. 

Toelichting sociaal jaarverslag 2020: 
Het verslag zal tegen de OR van juni 2021 klaar zijn. Dit dient aan de OR bezorgd voor aanvang van de jaarlijks E.F.I. 
vergadering. 

Toelichting harmonisatie groepsverzekering pensioen arbeider/bedienden: 
A.G. geeft op de OR informatie over een nieuwe groepsverzekering pensioen voor arbeiders en bedienden die ingaat op 
1/10/2021, dit op vraag van de WG-afv. Dit heeft betrekking op het eenheidstatuut, waarbij er geen verschil meer mag zijn 
tussen arbeiders- en bediendenstatuut vanaf 1/1/2025. Er zullen personeelspresentaties worden georganiseerd. Alle 
arbeiders zullen de nieuwe groepsverzekering krijgen volgens het DC model (Defined Contribution). Voor de arbeiders zal 
dit een forse verbetering inhouden. De bedienden zullen kunnen kiezen: in het oude DB(Defined Benefit) blijven of 
overgaan naar het nieuwe DC plan. Alle bedienden die in dienst komen vanaf 1/10/2021 zullen in het DC plan 
terechtkomen.   

 
 

Varia:  
1000$ Grant: 
WN afv. meldt dat er nog steeds 3 medewerkers zijn waarbij de aanvraag nog niet is gebeurd. 
WG afv. zegt dit euvel zo snel als mogelijk nog te verhelpen. 
Sedert 12 april werden de RSU's volledig verworven en zijn de 6 aandelen helemaal in bezit van de werknemer. 
Vanuit HR zal er aan elke medewerker een mail worden verzonden met de nodige praktische info i.v.m. verkoop of behoud 
van de aandelen.  
- Het dividend equivalent = 98,65€ is reeds betaald via een aparte loonverwerking op 20 april 2021. 
De taxen (RSZ en belastingen) op de RSU bedragen 60%. Deze worden door MSD betaald, hiervoor werden er bij 
iedereen 11 aandelen ingehouden. Iedereen is wettelijk verplicht zijn buitenlandse rekening aan te geven bij de Nationale 
bank. Bij verkoop dien je de verschuldigde beurstax aan te geven en te betalen. Bij verkoop dien je ook alles in te geven 
op je belastingsaangifte (AJ2022-IK2021). 
Hospitalisatieverzekering verderzetten bij SWT: 
WN-afv. meldt dat de werknemer de bestaande hospitalisatieverzekering kan verderzetten indien de werknemer dit 
tenminste 1 maand vooraf laat weten aan HR. Sedert 1 jan. 2021 is de naam veranderd naar Organon en is ook het 
groepnr. gewijzigd.De WG-afv. zal dit nakijken. 
Genderrapport Sociale Verkiezingen 2020: 
Op dag X (verkiezingsdag) waren 441 (48.25%) mannen en 473 vrouwen (51.75%) werkzaam op de firma. 
Voor OR waren er 27 kandidaten bestaande uit 13 mannen en 14 vrouwen. 48.15% waren mannelijke kandidaten en 
51.85% vrouwelijke. 
Voor CPBW waren er 24 kandidaten bestaande uit 16 mannen en 8 vrouwen. 66.67% waren mannelijke kandidaten en 
33.33% vrouwelijke. 
Thuiswerkpolicy bedienden: 
Na de 2de bijeenkomst op 21/4/2021 was de WG-afv. van mening dat er een consensus was. Hier was de bediendefractie 
niet met akkoord. De WN-afv. bedienden zegt dat er nog extra overleg nodig is. De bedoeling is om duidelijke afspraken 
vast te leggen in de policy om latere discussies te voorkomen. 
Telewerkvergoeding: 
De WG-afv. wil niet ingaan op de meermaals gestelde vraag vanuit de bediendenfractie om een vergoeding te voorzien 
voor thuiswerk. Dit is mogelijk in de huidige wetgeving. De vergoedingen zijn opgetrokken van 129.48 € naar 144.31 € per 
maand. De specifieke vergoeding als bijdrage voor een internetverbinding van 20 € is ook niet bespreekbaar voor de WG-
afv. Voor de flexibele arbeidstijd dat vermeld wordt in de CAO is er positief overleg geweest. Dit zou moeten resulteren in 
een betere werk-privé balans.  
 

 
 

ACV 


