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                                       Verslag SD van vrijdag 23 okt. 2020:                                                                                                                             
 

Vacatures: zie achterzijde.  

                                     
Interim starters/stoppers: Starters: geen. 
Stoppers: geen. 
 
Eretekens van de arbeid: De betalingen voor de medewerkers zijn ingezet. De enkele dossiers die te laat door 
de overheden wegens Covid-19 zijn behandeld zullen toch nog in november 2020 worden uitbetaald. 
 
Thuiswerk: Voor de periode maart tot half juni 2020 zal HR een voorstel maken naar analogie met MSD-Brussel 
om voor deze periode een vergoeding te voorzien voor de thuismedewerkers.  
Dit zal aan de directie bezorgd worden ter goedkeuring na evaluatie. 
 
Warehouse Heist: Bij aanvraag 1 dag verlof wordt door de OC gevraagd een mail te sturen met de reden 
waarom. De vakbonden stellen dat dit een inbreuk is op iemand zijn privacy. Wanneer dit nogmaals gebeurt zal 
er een klacht volgen bij de vertrouwenspersoon. We wijzen op de afspraken die in het arbeidsreglement zijn 
opgenomen. Dit laat zulke fratsen niet toe. We klagen nogmaals aan dat sommige thermische kledij van de 
magazijniers niet kan gewassen worden met de rest van de kledij. HR zegt dat er hier een akkoord voor is 
binnen het CPB. De vakbonden stellen voor om een forfaitaire vergoeding te voorzien om de kledij te wassen. 
Ofwel via een wasserij ofwel thuis te wassen. Hier is al veel over gepraat maar helaas komt er geen oplossing 
voor de magazijniers. 
 
HR: De documenten voor VOV zijn veel te lang in behandeling door HR/SDWorx. Dit zorgt ervoor dat men via 
emprova/GPS geen uren kan aanvragen wanneer men op cursus gaat. WN afv. stelt voor om reeds een 
minimum aantal VOV uren aan het saldo toe te kennen. De vakbonden melden nogmaals, samen met vele 
medewerkers, dat HR zeer moeilijk/ niet bereikbaar is. Er werd de vakbonden belooft dat er permanentie 
aanwezig zou zijn gedurende de werkdagen. De verwijzing in het sjabloon van HR op intranet dient aangepast te 
worden, anders komen de documenten voor aanvraag educatief verlof steeds verkeerd bij SDWorx terecht. 
 
Aftrek ADV bij ziekte: De vakbonden vragen naar de beslissing van de directie over deze CAO. De 
standpunten van de vakbonden en de directie liggen mijlen ver uit elkaar. Dit punt wordt verder behandeld op de 
OR. Er is nog steeds geen standpunt over ingenomen en dus is nog steeds lopende. 
 
Onbetaald verlof: De directie wil aan het personeel van LOC en OSD vanaf 19/10/2020 tot 23/12/2020 de 
mogelijk geven om onbetaald verlof op te nemen gedurende deze periode. Dit omwille minder volume en ERMD 
projecten. Voorwaarden zijn dat de medewerker alle verlof, ADV en openstaande overuren reeds heeft 
opgenomen. De vakbonden gaan hier niet mee akkoord. Huidige CAO voorziet de mogelijkheid om economische 
werkloosheid in te voeren in beurtrol. De nadelen van onbetaald verlof zijn minder verlofgeld en 
eindejaarspremie het jaar nadien. Dit kan ook nadelige gevolgen hebben voor de opbouw van het pensioen. 
 
Lockdown/corona: De vakbonden merken op dat collega’s die met de nachtshift een halve dag nemen, 
problemen kunnen krijgen door de avondklok. We vragen om attesten op te maken zodat iedereen zich kan 
rechtvaardigen wanneer ze dienen te werken tijdens de avondklok. Dit geldt voor iedereen in de nachtploeg en 
de overbruggingsploeg. Met een verwachte lock-down zal iedereen via zijn afdeling een attest krijgen wanneer 
hun aanwezigheid is vereist op de firma. Dit voornamelijk tijdens overuren, vroeger starten of werken in het 
weekend d.m.v. overuren. HR zal deze documenten opmaken en via de afdelingen verspreiden. 



                                           
 

                                              Openstaande Vacatures 23 okt 2020. (via Workday) .     
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