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Verslag van dinsdag 12 mei 2020: 
 

Lezing en goedkeuring verslag OR vergadering 21/04/ 2020: 
Het OR verslag van 21/04/2020 wordt overlopen door voorzitter OR, er zijn opmerkingen over het 
beloningssysteem “INSPIRE”.  
Volgens de WN Afv. is het “Inspire-systeem” een discriminerend systeem. WG Afv. legt uit dat Inspire net 
individuen wil belonen die exceptioneel hebben gepresteerd. Volgens de WN Afv. gaat het vaak om 
favoritisme en werkt Inspire bij de medewerkers demotiverend.  
Het OR verslag wordt na deze discussie goedgekeurd. 
 
Toelichting financiële resultaten Q12020 MSD Heist:  
Er wordt door de WG-afvaardiging een uiteenzetting gegeven over de resultaten van Q1 2020: 
Er zijn in Q1 2020 44,9 mio. verpakkingseenheden geproduceerd, tegenover 41,8 mio die in budget 
voorzien waren. 
Het aantal vaste actieve FTE’s bedraagt in Q1, 400 medewerkers in de productieafdelingen. 
Het personeelsbestand op 31 maart 2020 bedraagt 893 medewerkers. 
Uitgesplitst in cijfers voor arbeiders en bedienden: 
Bedienden: 355 vaste medewerkers en 8 tijdelijke medewerkers. 
Arbeiders: 435 vaste medewerkers en 95 tijdelijke medewerkers. 
Productiecijfers in Q1 /2020 per afdeling in miljoen verkoopseenheden: 
LOC: 25,561 dit is + 5% t.o.v. gebudgetteerd.   OSD: 11,696 dit is +11% t.o.v. gebudgetteerd. 
SPE: 1,598    dit is +36% t.o.v. gebudgetteerd. STER: 6,011 dit is + 3% t.o.v. gebudgetteerd.  De 
eindproducten worden verrekend via SPE. In totaal werden er 44,866 miljoen verkoopseenheden 
geproduceerd dit is +7% t.o.v.wat gebudgetteerd werd. 
De grootste investeringsprojecten: in totaal werd in Q1 2020 1.229.051€ geïnvesteerd 
1)CAP aggregatie SA & MEA markten, 2) Heist ampoule lijn, 3) DI Lab Heist. 
 
Toelichting financiële resultaten Q1/2020  Merck.   
De totale omzet in Q12020 bedraagt 12,1 miljard $. Dit is een stijging van 11% ten opzichte van Q1/2019, 
rekening houdend met wisselkoersverschillen. De WG-afvaardiging geeft volgende omzetcijfers voor de 
belangrijkste producten die bij MSD Heist geproduceerd werden in Q1 : 

     Q1 2019    Q1 2020 
Keytruda:    2,3 miljard $.    3,3 miljard $ een stijging met 45%.           
Noxafill:      190 miljoen $.    94 miljoen $  een daling met 50% .             
Prevymis:   32 miljoen $    30 miljoen $  een stijging met 88%. 
Simponi:     208 miljoen $.              215 miljoen $ een stijging  met 3%             
Remicade:     123 miljoen $.    88 miljoen $ een daling met 28%. 
Zepatier:  114 miljoen $.    55 miljoen $  een daling met 52%. 
Zetia:          140 miljoen $.    145 miljoen $  een stijging  met 3%.            
Nasonex:    96 miljoen $.     71 miljoen $ een daling met 26%.   
            
Vooruitzichten werk voor dec. 2019, jan-feb. 2020    
Ondanks het covid-19 virus zijn er in het 1ste kwartaal van 2020 zeer hoge volumes gedraaid in de  
4 IPT’s.  
LOC: aangezien er nog achterstand is blijven de te produceren volumes hoog. Vanaf juni 2020 gaat men 
op zalflijn Z5, eerste batchen produceren. Nasonex-lijn bijkomend volume van Singapore dat door MSD 
Heist wordt overgenomen. 



OSD: mogelijks impact op de volumes van Steglatro en FDC/Steglujan. Meeste productie-uren op MX-
lijn,Themodal-lijn en voor Zepatier. De vraag naar Clarinex Tablets (Aerius) en Claritin D Tab (Clarinaze) 
blijft vrij hoog. 
SPE: Productie-volume blijft constant. Volume voor Keytruda (verpakking) blijft stijgen. Volumes voor 
Asmanex dalen te Heist omwille dat een aantal volumes door US zal verpakt worden. 
STER: Er werd door planning volume van het 2de kwartaal naar voor getrokken. 2de kwartaal is voorzien om 
meer testen te doen. Nieuwe Ampullen-lijn opstart productie is voorzien voor 2021. 
Spuiten-lijn, momenteel geen productie omdat er tijdens inspectie een spuit is gevonden met een deeltje 
(verontreiniging) in. Onderzoek is gestart of dit deeltje reeds in de spuit aanwezig was bij de aflevering, 
men is in overleg met de leverancier. 
 
Bespreking sociaal jaarverslag 2019:  De bespreking van het sociaal jaarverslag wordt uitgesteld naar de 
volgende OR van 16 juni 2020. 
 
Bespreking Trillium document:  HR heeft info rond overzicht van tewerkstellingsmaatregelen via mail 
verzonden. MSD Schering Plough heeft voor de kwartalen Q4 2018, Q1+Q2+Q3 2019 een Federale 
structurele vermindering ontvangen van 804,22€ en Regionaal van het Vlaams Gewest 122.569,78€. 
 
Update NewCo:  Er zijn op dit moment geen nieuwe updates. De werkstromen zijn gedefinieerd, de   
werkplannen voor de werkstromen zijn bijna klaar en worden uitgevoerd. 
 
Implicaties Covid-19 voor onze site en de werknemer s:  
Uit dank voor het goede werk en de flexibiliteit van de medewerkers zullen medewerkers die op de 
shopfloor aanwezig waren tussen 15maart en 15april beloond worden met een eenmalige bonus van  
840 euro, betaald met de payroll van mei. De medewerkers die hiervoor genomineerd worden zullen 
persoonlijk door hun leidinggevende op de hoogte gebracht worden. 
De WN Afv. vraagt of er voor de bedienden een belastingvrije onkostenvergoeding zal zijn voor de 
thuiswerkers. De WG Afv.gaat dit nog bekijken.  
 
COVID-19 ouderschapsverlof: 
Het covid-19 ouderschapsverlof zal wellicht rond 15 mei 2020 in het Belgisch Staatsblad (KB) verschijnen. 
Na het verschijnen in het Belgisch Staatsblad, zal er door MSD Heist een formele beslissing worden 
genomen. We zullen nadien aanvraag per aanvraag bekijken op welke manier dit covid-19 
ouderschapsverlof kan genomen worden. 
Er zijn reeds 7 aanvragen binnengekomen bij SD Worx, zij zullen de aanvragen voor het covid-19 
ouderschapsverlof verder behandelen. 
 

      VARIA:  
- Verlofkalenders 2021: Vroege/Late en Nachtploeg: 

Kalenders (V/L, Nachtploeg en OP) worden naast elkaar gelegd met de IPT’s. Daarna wordt alles op de 
volgende ondernemingsraden verder besproken en wordt er een beslissing genomen.  
WN Afv. zal in september de medewerkers van de overbruggingsploeg consulteren over de 5 te werken 
feestdagen van 2021. 
Mogelijks zal voor de overbruggingsploeg steriele een regeling besproken worden die anders zal zijn dan 
de regeling voor LOC. Reden, steriele werkt momenteel met 1 overbruggingsploeg.  

 
-  Aftrek ADV-dagen bij ziekte – CAO arbeiders: 

CAO afspraken CAO Arbeiders 2020-2021 “Er is geen verlies van ADV-dagen gedurende de periode van 
45 effectieve werkdagen van ziekte, aaneensluitend of niet aaneensluitend.”  
Dit betekent dat vanaf 45+1 effectieve werkdagen ziekte er een aftrek zal zijn van 38 minuten per dag. 

 
-  Workday Klachten en opmerkingen leidinggevenden/OC ’s: 

Leidinggevenden/OC’s verliezen heel veel tijd bij het ingeven van gegevens in Workday en worden 
moedeloos. De gebruikers hebben geen opleiding gehad. HR lead geeft mee dat een gebruiker die 
problemen heeft steeds HR, Bea en Bert mogen contacteren. 
 
 
 
 



 
 
 
 

- Volgende OR vergaderingen:  

WN Afv. Vindt vergaderen via Web-ex niet ideaal. Systeem valt regelmatig weg, klank en speaker werkt 
niet altijd + graag camera opzetten. We vragen om volgende vergaderingen terug live te laten doorgaan 
zoals de CPBw vergadering met minstens 1,5m tussen elke deelnemer. WG Afv. antwoordt dat zij dit zullen 
bekijken tegen volgende ondernemingsraad. 
 

- Catering:  
WN Afv. Vraagt wanneer wordt er opnieuw warm eten kan geserveerd worden door de catering? WN Afv. 
zegt dat hier momenteel nog geen zicht op is. 
Kan er iets anders dan broodjes aangeboden worden, b.v. bekers soep? Neen, dat kan niet op dit     
ogenblik. 

 
- CAO 104 Rimpeldag:  

De WN Afv. vraagt: Krijgen nieuwe MSD indiensten ook een rimpeldag in het jaar waarin ze starten? 
Huidige CAO 2020-2021 tekst is hier duidelijk over. HR lead bekijkt deze vraag en geeft volgende OR van 
juni een antwoord.  

 
- De HR Introductie “welkom bij MSD” brochure:  

WN Afv. geeft mee dat deze brochure niet up-to-date is en vraagt om deze dringend aan te passen. 
Nieuwe medewerkers krijgen anders verkeerde info mee.  

 
 Blz 3. Naam HR lead en HR medewerker zijn niet meer correct.  
 Blz 12. Aftrek omwille van ziekte tekst komt niet overeen met de huidige CAO 2020-2021 

afspraken. 
 Blz 19. Fietsvergoeding komt niet overeen met huidige CAO 2020-2021 afspraken. 

 
- Opmerkingen rond Social distancing :   

WN Afv. meldt dat 1,5 m afstand uit elkaar niet altijd word gerespecteerd. Mondmaskers zijn geen 
vrijgeleide om dichter bij elkaar te staan/ te werken.   
WG Afv. antwoordt dat de  managers werden gevraagd om feedback te geven op social distancing. Dit blijft 
regel nummer 1. 
Het is toch ook niet de bedoeling om de snelheid van de machines terug op te drijven? Mondmaskers zou 
men in bepaalde IPT’s zien als een mogelijkheid om terug dichter bij elkaar te kunnen zitten. In sommige 
IPT’s wordt social distancing namelijk omzeild door de mondmaskers. Er zijn momenteel geen concrete 
voorbeelden. 
WG Afv. bekijkt deze opmerking, maar benadrukt dat veiligheid primeert. 
Er is een bezorgdheid over de tierborden. Men zou terug moeten tieren, nu met een mondmasker op. Het is 
voordien ook gegaan zonder tieren, waarom zou het nu moeten. We kunnen immers geen 1,5 m uit elkaar 
staan in SPE. 
WG Afv. antwoordt dat “Veiligheid” hier ook primeert. 
WN Afv. merkt op dat bij MSD Brussel de globale regel van 2 meter voor social distancing zou zijn.   
WG Afv. neemt deze opmerkingen op met voorzitter CPBW Kris De Schepper, Ingrid Van De Poel,  Peter 
Ingang en het CPBw. 
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