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Verslag SD van vrijdag 25 jan. 2019: 
Vacatures: zie achterzijde.  
 
Interim starters/stoppers:   
Starters: geen. 
Stoppers: geen. 
 
Nachtploeg: 6de nacht. 
Uren gepresteerd op een zesde nacht (na 5 nachten te hebben gepresteerd) dienen aan 300% 
vergoed te worden. Ook al werd er geen volledige nachtshift (8 uur prestaties) gepresteerd. 
HR Lead vraagt om CAO tekst rond 6de nacht door te mailen zodat zij dit item verder kan bekijken. De 
vakbonden vinden dit een trieste zaak. In het verleden zijn er al collega’s correct betaald geweest     
pro rata hun prestaties op een zesde nacht. Discussies blijven duren, wij delen de directie mee dat de 
secretarissen van beide vakbonden mee zullen ingeschakeld worden aangaande deze materie. De 
vakbonden overwegen ook om enkel nog een 6de nacht goed te keuren in overuren wanneer 8 uur kan 
gepresteerd worden. 
 
Magazijn Hulshout vergoedingen: 
Door de omleiding in Hulshout worden er extra km’s gereden door MSD personeel. Echter MSD heeft 
hier een standaard verplaatsingsvergoeding voor. De SD-afvaardiging heeft hier het voorstel gedaan 
om de werkelijke km’s die gereden worden te vergoeden. De directie gaat hiermee akkoord. Het aantal 
kilometers dat dient gehanteerd te worden is: 12 km. 
 
Fietsleasing: 
De SD-afvaardiging vraagt dringend aan HR (SD worx) om een simulatie op onze lonen te doen i.v.m. 
het fietsleasecontract. Wij wensen de voordeligste formule te vernemen voor de werknemer.  
Er is nog steeds niet de juiste persoon gevonden binnen SD-Worx die een simulatie zou kunnen maken 
omtrent het fietsleasecontract. De vakbonden willen dit zo snel mogelijk rond hebben. Anders kan het 
project om fietsen te leasen vertraging oplopen. De werkgroep wil hier voor de zomer mee klaar zijn. 
         
Emprova/GPS: HR meldt dat de ADV-dagen en ADV-uren van 2018 in GPS staan onder ADV-dagen 
vorig jaar. HR meldt ook dat als deze dagen niet voor einde maart 2019 opgenomen zijn, deze 
vervallen. De vakbonden zijn hier niet mee akkoord en stellen dat ADV-dagen loon is en altijd dient 
uitbetaald te worden. De vakbonden stellen dat als MSD deze niet betaald de secretarissen zullen 
ingeschakeld worden. 
                                       
Hospitalisatieverzekering MSD: 
De SD-afvaardiging vraagt achter dringende maatregelen en correcte info voor de gepensioneerden 
verzekerd via AG. MSD heeft het contract bij AG volledig stopgezet. Van Breda heeft hieromtrent nog 
steeds geen info gegeven aan de betrokkenen. (Wordt vervolgd). De SD-afvaardiging stelt dat de 
werkgever hiervoor de volledige verantwoordelijkheid draagt i.v.m. onverzekerde risico’s. 
De werkgever deelt mee dat het niet MSD was die de hospitalisatieverzekering bij AG heeft stopgezet. 
 



Stroomonderbreking: Op 2, 3 en 4 februari 2019 zal onze site MSD Heist niet toegankelijk zijn 
omwille van een stroomonderbreking (voor het onderhoud van onze laag- en middenspanning). 
Iedere medewerker heeft hieromtrent een mail gekregen met de regelingen. 
Voor mensen met een interim contract, zij dienen een contract van 5 dagen te krijgen, zij hebben 
dezelfde regeling als de vaste medewerkers. Dit zowel voor de ploegenvergoeding als voor de 
maaltijdcheque. 
 
Info ADV-uren: ADV-uren kan je enkel opnemen in blokken van 1uur en niet per kwartier of half uur 
zoals het systeem GPS momenteel toelaat. De SD-afvaarding vraagt of men dit in GPS kan 
aanpassen, zodat er enkel ADV-uren kunnen ingegeven worden. HR gaat bekijken of dit mogelijk is. 
 
HR: Nihal Hammad HR-lead België komt zich voorstellen. 
 
Nationale stakingsdag: 13 februari, voor de medewerkers van de nachtploeg zal deze dag vallen van 
dinsdag 12 feb. op woensdag 13 feb 2019. 
 
Comet Go-live : De General manager gaat ervoor zorgen dat er zeker geen MSD-medewerkers van 
de late ploeg, op de schaatsbaan moeten parkeren. Deze bezorgdheid was er gekomen omdat zowel 
de Cederstraat als een 40-tal externen met de introductie van Comet naar Heist zullen komen. 
 
 

Overzicht Vacatures op 25 jan. 2019:      
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