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OR Verslag van dinsdag 22 november 2018: 

 
1. Lezing en goedkeuring verslag OR vergadering 16 okt. 2018: 
Het verslag van de OR van 16 okt. 2018 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 
2. Comet update: 
huidige stand van zaken: 
Dhr. Frank Cremers geeft een presentatie aan de OR. 
Het Comet project is op schema. Go-Live is nog steeds voorzien op 11 feb. 2019.  
De trainingen zullen doorgaan in Centerparcs. De trainingszalen zijn omgebouwd naar computerzalen. 
Er zal rekening gehouden worden met verloven, afwezigheid deeltijdse werknemers en alle gekende 
afwezigheden. Belangrijkste tijdlijn: 04 jan 2019 masterdata freeze, 18 jan. 2019 laatste afweging in 
OSD, laatste receiving inkomende materialen in het magazijn te Hulshout, 27 jan 2019 laatste 
receiving productie (elke afdeling), 29 jan 2019 laatste batch release Quality.  Doel is om op 11 
februari 2019 Go-Live te gaan. 
Trainingen: 
Web based trainingen: 11jan.2019 via My learning. 
SAP klassikale trainingen: 31 jan. 2019 om toegang to SAP te bekomen. 
MES/GLIMS: tijdens blackout periode worden opleidingen voorzien. 
Stockopbouw: OSD,SPE,Steriel voldoen aan de beoogde stockopbouw. 
voor LOC gaat de stockopbouw moeilijker, men dient hier voor crèmes, zalven en siropen maximaal te 
produceren. Men voorziet hier het toepassen van overwerk. 
 
3. Boetekas: sport-en cultuurcheques CAO finalisati e : 
De CAO is opgemaakt en goedgekeurd door de ondernemingsraad. De secretarissen van de 
vakbonden worden uitgenodigd om deze te komen tekenen. 
Indien mogelijk zal het bedrag van 75 euro in de loop van maart 2019 op de Edenred-kaart gestort 
worden.      
 
4. toelichting financiële resultaten Q3 Heist.: 
Er wordt door de WG-afv. een uiteenzetting gegeven van de resultaten van Q3 2018. 
Voor Q3 2018 zijn er 43.3miljoen verpakkingseenheden geproduceerd. Het aantal vaste actieve FTE 
(Full Time Employees) in de productieafdelingen bedraagt in Q3 362FTE. Dit is ten opzichte van Q3 2017 
een stijging met 22FTE. Het personeelsbestand op datum van 30 september bedraagt 757 
medewerkers met vaste contracten en 116 medewerkers met een tijdelijk contract. De totale 
exploitatiekosten eind Q3 bedragen 75miljoen €. Dit is 2.2miljoen € meer dan gebudgetteerd. 
De loonkosten directe arbeid bedragen 311k €  Boven budget. De bedrijfskosten bedragen €192k. 
Meer dan budget. De productievolumes t.o.v. de gebudgetteerde volumes zijn: OSD +6% STER -18%, 
LOC +10%, SPE-14%. De grootste investeringskost in Q3 bedraagt 1.117.499€ voor de ampoulelijn in 
STER en de nodige capaciteitsuitbreidingen. 
 
5. Issues met 1000$ grant: 
Indien medewerkers nog problemen ondervinden om de 1000$ grant  te aanvaarden wordt gevraagd 
om eerst hun leidinggevende te contacteren en indien deze je niet kan helpen, kan men nog steeds 
HR contacteren. 
 



 
6. toelichting financiële resultaten Q3 MSD (merck) : 
De WG-afv. Geeft een toelichting van de Q3 resultaten van 2018. 
De omzet bedraagt in Q3 2018 10.8miljard$ vergeleken met 10.3miljard $ in Q3 2017. De 
omzetsverwachtingen voor gans het jaar 2018 bedragen 42.1miljard$ tot 42.7miljard$.  
Details: Human Health Q3 2018= 9.7miljard $. Animal Health Q3 2018= 1miljard $. 
Voor de resterende activiteiten bedraagt dit +/-100miljoen $. De belangrijke medicijnen worden 
toegelicht, de omzetcijfers betreffen telkens Q3 2018.  
Keytruda: van 1.05 naar 1.9miljard. (in 3 kwartalen 2018 samen: van 2.5miljard$ naar 5miljard$). 
Themodal: van 46 miljoen $ versus 68miljoen $. 
Sympony+Remicade: 345miljoen $ versus 433miljoen $. 
Zepatier: 104miljoen $ versus 468miljoen $. 
Zetia: 165miljoen $ versus 320miljoen $. 
Nasonex: 71miljoen $ versus 42miljoen $. 
 
7. Toelichting productievolumes dec 2018/ jan-feb 2 019: 
Themodal: hoge volumes wegens panne, weekendwerk genoodzaakt. 
Steriele vials: heropstart verpakking wordt verwacht midden april. 
PegIntron: de laatste pennen zijn verpakt. 
Keytruda: doel is het hebben en behouden van 6 weken stockopbouw. 
VA-lijn: Preventief onderhoud in de kerstperiode.  
OSD: daling volume MK-8835A  steglujan. 
LOC: planning voor 9.9miljoen sales units, zoveel mogelijk stock maken (creme’s, zalven, nasonex). 
 
8. Toelichting milieuverslag: 
Dhr. Vande Weeghde Danny licht het milieuverslag toe. 
Omgevingsvergunningsaanvragen zijn klaar om in te dienen: dit voor het verplaatsen van gasflessen, 
hoger verbruik van solventen, bijplaatsen van HVAC en andere koel-en-verwarmingsinstallaties. Deze 
aanvragen duren nu langer omdat er een stedenbouwkundig luik aan verbonden zit.  
Calamiteiten: er werd een breuk vastgesteld in de back-up riool met als resultaat een lichte 
verontreiniging van de bodem. Er is geen bodemsanering nodig. Arcadis 
(bodemsaneringsdeskundige) heeft hierover een rapport opgemaakt en ter goedkeuring aan OVAM 
bezorgd. 
Inspecties: de wettelijke inspecties werden uitgevoerd en waar er problemen waren werden er de 
nodige maatregelen genomen. 
Milieuprestaties 2018: doelstellingen voor het verminderen van de afval productie zullen gehaald 
worden in 2018. Doelstellingen hier is het afval verminderen met 2% i.f.v.de stijging in productie. 
Nuttige toepassingen van afgevoerd afval: dit bedraagt 82%. Het milieu zorgsysteem legt de lat op 
85%. Merck daarentegen handhaaft een doelstelling van 70%. De doelstelling aangaande reductie 
van afvalwaterlozing blijft moeilijk (-21%). Hier is wel een gunstige evolutie te merken. De 
doelstellingen zijn een vertaling van de Corporate Enviromental Sustainability Goals inzake 
waterverbruik. 
Milieuprestaties energie: door de warme zomer is het primaire energieverbruik sterk gestegen, vnl. de 
elektriciteit (koeling gebouwen en hogere productie). De WKK die momenteel in aanbouw is zal voor 
een sterke daling van het primair energie verbruik zorgen. Deze zal in 2018 nog in dienst worden 
gesteld. Men blijft verder zoeken naar energiebesparingen. Dit is een verplichting van het EBO 
convenant Waar MSD zich heeft op aangesloten ten aanzien van het milieu. 
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