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Verslag van dinsdag 20 OKTOBER 2020: 
 

     Lezing en goedkeuring verslag OR vergadering 22 SEP. 2020.  
     Wn-afv. vraagt om de lijst met namen van de nachtploeg en overbruggingsploeg te vervolledigen alsook een        
     vermelding te voorzien of deze medewerkers in de vaste nacht staan of met een bijlage tewerkgesteld zijn. 
  
     Bespreking modaliteiten sociale verkiezingen 2020. 

Er is een akkoord om elektronisch te stemmen zoals voorgaande keer in het stembureau (grote trainingszaal 
centerparcs) op 24/11/2020. Medewerkers die van thuis werken met een bedrijfslaptop kunnen via 
gecodeerde sleutels hun stem ook elektronisch uitbrengen. De overbruggingsploeg heeft de mogelijkheid 
per brief te stemmen of te stemmen in het stemlokaal. Alle afwezigen gekend in emprova op 21 oktober 
2020 zullen ook kunnen stemmen per brief. Bij stemmen in het stemlokaal wordt de tijd on site vergoed plus 
kilometervergoeding. 
 

    Te werken feestdagen overbruggingsploeg 2021: 
Het werknemersvoorstel van de 5 te werken feestdagen in 2021 wordt goedgekeurd. 

     1) Maandag 5 april 2021 (za.3, zo.04 en ma.05 april 2021) 
     2) Vrijdag 30 april 2021(vrij.30 apr. za.01 en zon.02 mei 2021)  
     3) Donderdag 13 mei 2021(don.13, vrij. 14 en zat. 15 mei 2021) 
     4) Maandag 1 november 2021(za.30, zo.31 oktober en ma. 01 november 2021) 
     5) Donderdag 11 november 2021(do.11, vrij.12 en za.13 november 2021) 
     Binnen de overbruggingsploeg is beslist om een zesde feestdag te presteren op 24 mei 2021  
     ter compensatie van het eerste weekend. De eerst gewerkte feestdag op 5 april 2021 zal aanzien 
     worden als de compensatie voor het eerste te werken weekend van januari 2021.  
     Het loon op 05 april zal gelijk zijn aan het ganse loon van het eerste weekend van 01 januari  
     en wordt betaald op het moment van prestatie. Uitzondering: de ploeg die 24 uren dient te werken 
     in dagshift het weekend van 01 januari en dient te werken in nachtshift op 05 april dan worden er  
     16 uren premie dagshift betaald en 8 uren nachtshift. De gekozen extra feestdag van 24 mei 2021  
     wordt als normale te werken feestdag betaald. 
 
     Bespreking uurregeling eind december 2020: 
    Wegens Covid-19 zal er geen eindejaarsreceptie plaatsvinden dit jaar. Op 23 december 2020  
    (laatste werkdag van 2020) mag de late ploeg in dagshift 8 uur komen werken met behoud van 
    ploegenpremie. Dag- en vroege shift behouden hun normaal werkregime. Dit geldt voor arbeiders  
    en bedienden. Ook de andere activiteiten zoals Sinterklaasfeest, Kerstmenu en eindejaarsfuif gaan  
    dit jaar niet door wegens Covid-19. De Wn-afv. vraagt om iets anders te willen organiseren met de 
    voorziene budgetten voor het personeel, bijvoorbeeld via teambuilding. 
 
      Update Newco: 
      Nog steeds volgens schema. In de bijsluiter, editie november 2020 zal een artikel gewijd worden aan 
      Newco. Wegens een minder drukke periode tussen 19 oktober 2020 en 23 december 2020 geeft de WG- 
      afv. info over het toekennen van onbetaald verlof. De WN- afv. is unaniem tegen deze regeling wegens een 



 

 

      negatieve invloed op verlofgeld, eindejaarspremie en pensioen en is voorstander van tijdelijke  
      werkloosheid.  
       
      Toelichting Cao-afspraken aftrek Adv-dagen bij ziekte arbeiders: 

De onderhandelingen zijn nog steeds bezig. HR geeft een uiteenzetting van de berekeningen voor 
volledige tewerkstelling en deeltijdse tewerkstelling. Er wordt verder afgesproken om met HR nog 
eventuele opmerkingen te bekijken en tot een akkoord te komen. 
 
                                                                   
 
                                                                   Varia: 
 
 

HR: attesten voor aanvraag VOV (Vlaams Opleidingsverlof) zijn nog steeds niet beschikbaar. Deze 
documenten dienen met de cursisten meegegeven bij aanvang van hun opleiding. WN-afv. stelt voor om reeds 
in Emprova forfaitair uren op te laden. Anders dienen medewerkers eerst verlof aan te vragen en nadien om te 
boeken naar uren VOV. 

Eurofins: Medewerkers die contractueel voor Eurofins werken zouden niet kunnen solliciteren voor een job 
binnen MSD. MSD zou dit niet toelaten. HR zal dit nakijken. De WN-afv zegt dat Eurofins dit verbiedt omdat ze 
anders hun personeel kwijt zijn. De arbeidscontracten afgeleverd door Eurofins aan hun personeel zijn zelfs in 
vraag te stellen wat betreft de arbeidswetgeving.  

Audit: In de week van 26 oktober 2020 vindt er een audit plaats binnen MSD. Assoc. Dir, Quality Systems & 
Compliance vraagt om tijdens de audit streaming te voorzien zonder opnames te maken. Wegens COVID-19 
dienen ook de audits aangepast te worden. Webex, teleconferentie en streaming zullen maximaal ingezet 
worden om ieders veiligheid en gezondheid te waarborgen. De OR stemt het gebruik van streamen toe, zonder 
opnames te maken. 
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