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Verslag SD van vrijdag 18 okt. 2019: 
 

Vacatures:  zie achterzijde. 
Interim starters/stoppers:   
Starters: 2 operatoren SPE, 2 TPO’s SPE,1 operator OSD 
Stoppers: 1 operator LOC 
Verlof 2020 : 
Op 15/11/2019 zal men het verlof 2020 opladen in het GPS-Emprova systeem. 
HR Lead : Brigitte Van Brabant heeft een mail rondgestuurd aan alle OC’s in verband met de wetgeving rondom 
tijdskrediet en prestatie van meer- en overuren. De overheid zal toezien op het correct naleven van de 
bestaande wetgeving. 
Opname jaarlijks verlof / anciënniteitsdagen 2019: 
Verlof en/of anciënniteitsdagen 2019 kunnen niet overgezet worden naar het volgende jaar. ADV-dagen kan 
men tot 5 dagen maximum (ADV uren inbegrepen) overzetten naar volgend jaar. Opname van overgezette ADV 
is mogelijk tot 31 maart. HR zal hiervoor eerstdaags een mail versturen. 
Anciënniteitsvieringen  20, 25, 30, 35, 40 en 45 ja ar : 
Medewerkers die in 2018 in aanmerking kwamen voor een ANC-viering zullen hiervoor een persoonlijke 
uitnodiging ontvangen. De viering zal op het bedrijf doorgaan op vrijdag 25 oktober 2019. 
Uitbetaling EVDA (eretekens van de arbeid): 
Medewerkers die een aanvraag EVDA hadden ingediend en eind augustus 2019 het diploma van het Ministerie 
van tewerkstelling thuis hebben ontvangen. HR zal de premie in de maand oktober uitbetalen. 
Europees verlof vs onbetaald verlof vs gewettigd af wezig : 
Alle interimkantoren zijn op de hoogte gebracht i.v.m. de regeling tussen Kerst- en Nieuwjaarsluiting. 
Interimmers die niet genoeg ADV-opbouw hebben, daar zal men ADV-dagen nemen van het volgende jaar. 
Mensen die kunnen stempelen, gaan stempelen. Als men een week gaat stempelen en er valt een feestdag in 
die week, zal die feestdag ook moeten betaald worden door het interim kantoor. 
Vernieuwing maaltijdcheque kaart:   
Voor een aantal medewerkers dient de maaltijdcheque kaart nog vervangen te worden omwille dat de einddatum 
november 2019 is.  Deze kaarten zullen vervangen worden en de  nieuwe zullen op de receptie afgeleverd 
worden en men dient ze daar dan ook af te halen. 
CAO onderhandelingen: 
De vakbonden vragen aan de werkgever om tijdig de CAO onderhandelingen te willen starten en zo snel als 
mogelijk met de secretarissen een afspraak te willen maken. Ondertussen is de eisenbundel voor de arbeiders 
overhandigd aan de directie.  
Toekenning Overuren:  
In een aparte meeting met de directie is er de toezegging gekomen om 13 vaste contracten aan arbeiders te 
geven. De directie kent de vaste contracten toe in de volgende afdelingen.  
SPE: 2 contracten  - 2 TPO’s V/L,  
LOC: 3 contracten  - 1TPO V/L, - 2 operatoren nacht,  
OSD: 8 contracten  - 3 operatoren nacht, - 4 operatoren V/L en 1 compounder.  
Solliciteren zal pas mogelijk zijn wanneer de vacatures in Workday opengesteld worden. Dit neemt helaas veel 
tijd in beslag.  
Er is een akkoord tussen de directie en de vakbonden om overuren te presteren in zeer uitzonderlijke gevallen 
dewelke toegelicht en aangevraagd zullen worden door de IPT Lead. 
 
 
 



 
 
Externe tewerkstelling op OSD : 
Tewerkstelling door MSD van arbeiders op een externe (buitenlandse) locatie en zeker van tijdelijke werknemers 
dient vooraf aangevraagd te worden aan de vakbondsafvaardiging. Dit betreft alle regelingen en afspraken 
hieromtrent, wie doet de reservaties (hotel/taxi), het aantal uren arbeid, welke vergoedingen , hoe gebeuren de 
betalingen,  voor welke perioden e.d.  Dit zal verder opgenomen worden via de OR. 
 
Ter INFO: Afwezigheid/Verlofaanvragen 2020: 
Verlofaanvragen kunnen gebeuren zoals afgesproken in het arbeidsreglement. 
Elke medewerker moet zijn groot verlof vastleggen, hij kan dit doen vanaf 15 nov tot en met 15 jan. De 
leidinggevende evalueert en kent het verlof toe, uiterlijk op 1 februari. 
 
 

Openstaande Vacatures  18/10/2019: 
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