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OR Verslag van dinsdag 16 april 2019:  
 

Lezing en goedkeuring verslag OR vergadering 19/03/ 2019: 
Verslag OR opmerkingen MSD HR-model, volgens HR medewerker heeft het nieuwe Workday een 
beperking, namelijk de uurlonen van de arbeiders kan niet met 4 cijfers na de komma in het systeem 
gezet worden en dient afgerond te worden naar 2 cijfers na de komma. WN Afv. geeft mee dat de 
wetgeving rond lonen voorziet dat na het invoeren van de euro het uurloon tot 4 decimalen na de 
komma moet voorzien worden.  
HR gaat voorzien dat dit zo toegepast worden. 
WN Afv. zegt vorige OR tevens meegegeven te hebben dat zij vragende partij blijft en er op aandringt 
op terug een vacature open te stellen ter vervanging van een HR medewerker die in 2018 uit dienst is 
gegaan te vervangen. Dit om een intern aanspreekpunt van MSD te hebben op HR waar 
medewerkers met een persoonlijk probleem terecht bij kunnen. 
 
Bespreking jaarverslag milieucoördinator 2018: 
Danny Vande Weeghde, Omgevingscoördinator, Schering-Plough Labo n.v. (MSD) geeft toelichting 
over dit verslag. 
 
R.S.Z. Trillium document: jaaroverzicht tewerkstell ingsmaatregelen:  
Belangrijkste tegemoetkomingen waarop de werkgever RSZ kortingen/vrijstellingen heeft genoten:  
het gaat hier over de tijdsperiode in kwartalen 2017/4,2018/1,2018/2,2018/3. 
Federale maatregel: structurele vermindering: 434.520,05€ voor 818 werknemers.  
Regionale maatregel, Vlaams gewest: Aanwerving van ingevolge herstructurering ontslagen 
werknemers: 1200€ voor  1 werknemer.  
Aanwerving van langdurig werkzoekenden:  1400€ voor 2 werknemers.  
Tegemoetkomingen voor oudere werknemers: 99.369,34€ voor 68 werknemers.  
 
Bespreking sociaal jaarverslag 2018: 
WG Afv. zegt dat het sociaal jaarverslag nog niet klaar is. WN afv. vraagt om het sociaal jaarverslag 
aan de leden OR te willen bezorgen voor de volgende OR van 21 mei 2019.  
 
Bespreking werknemersvoorstel kalender D/V/L 2020: 
11 Feestdagen 2020: 
woensdag 1 jan. Nieuwjaarsdag,  maandag 13 april Paasmaandag,  vrijdag 1 mei Feest van de 
Arbeid,  donderdag 21 mei   O.-H. -Hemelvaart,  maandag 1 juni Pinkstermaandag 
vrijdag 10 juli Feest van de Vlaamse Gemeenschap,  dinsdag 21 juli nationale feestdag,  vrijdag 14 
aug. O.L.V. – Hemelvaart, maandag 2 nov. Allerheiligen, woensdag 11 nov. Wapenstilstand en vrijdag 
25 dec. Kerstmis.   
WG afv gaat het voorstel bekijken met de IPT leads. 
7 vastgelegde ADV dagen 2020:  
Vrijdag 22 mei, maandag 20 juli, donderdag 24 dec., maandag 28 dec., dinsdag 29 dec., woensdag 30 
dec. en donderdag 31 dec 2020.  



De werkgever vraagt om het voorstel V/L en dagploeg te willen bekijken tesamen met het voorstel 
voor de nachtploeg  en overbruggingsploeg met de 5 te werken feestdagen overbruggingsploeg 2020. 
Dit om de verschillende kalenders beter op elkaar te kunnen afstemmen. 
 
Jobstudenten vakantieperiode juli/aug./sept.2019: 
Momenteel is er nog geen beslissing, dit wordt nog bekeken door Bart Schouteden en François 
Marivoet.  
 

    Varia:  

- De werknemersafvaardiging merkt op dat van de laatste aanpassing arbeidsreglement       
versie 6 dec. 2018 nog geen ondertekende versie aan de vakbonden is overhandigd. 

- WN Afv. vraagt of de data reeds gekend zijn wanneer de anciënniteitsviering doorgaat en 
uitnodiging SWT (brug) gepensioneerden. HR Lead antwoordt dat de datums nog niet vast 
liggen. 

- Eretekens Van de Arbeid aanvragen 2019 zijn door HR ingediend bij het ministerie van 
tewerkstelling. De WN Afv. vraagt om aan de vakbonden een namenlijst te bezorgen van de 
aanvragen die zijn ingediend. 

- Federale verkiezingen op zondag 26 mei:  WN Afv. vraagt of er reeds een regeling rond kort 
verlet is uitgewerkt voor medewerkers die als bij-of voorzitter dienen aanwezig te zijn op het 
kiesbureau  en die zondag dienen te werken in de overbruggings of nachtploeg? HR lead zegt 
dat dit nog verder dient uitgewerkt te worden en volgende SD vergadering van 19 april met een 
regeling komt. Deze afspraak zal dan in volgende OR vergadering van 21 april 2019 in het 
verslag opgenomen worden. 
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