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VOORWOORD

Bedankt
Het nieuwe jaar is ondertussen volop zijn weg aan het gaan en 
ook binnen het Febelgra team staat vernieuwing te wachten. 

Eind deze maand nemen we afscheid van 2 medewerkers die 
lange tijd hun rol ter harte hebben genomen binnen de 
sectorfederatie. 

Enerzijds, Martine De Couve die de boekhouding van Febelgra 
en de bijhorende Fondsen als kerntaak vele jaren door rustig 
vaarwater heeft geloodst. 

Anderzijds, Michel Claes die gedurende ruim 22 jaar het beheer 
van de dossiers voor de Aanvullende Pensioenkas (APK) van de 
sector heeft verzorgd. 

Dit zijn mijlpalen in de historiek van onze federatie en we 
nemen in deze Factua dan ook passend afscheid van hun 
levenswerk, maar zeggen geen vaarwel. Nieuwe uitdagingen 
wachten voor hen, die met ‘genieten’ te maken hebben. 

Hun takenpakket zal in de toekomst, via een herschikking en in 
het licht van de toekomstige samenwerking met inDUfed, 
intern worden opgevolgd. 

Martine en Michel: met pensioen gaan is een hele eer, maar 
opgepast: je hebt nooit vakantie meer! Bedankt voor alles. 

Ondertussen startte Febelgra dit jaar met een gesmaakt 
Nieuwjaarsevent op 17 januari ll voor haar leden en staan heel 
wat andere events en seminars op stapel. 

U kan deze steeds raadplegen op onze nieuwe website die 
recent werd gelanceerd (p. 4). 

Veel leesplezier! 

Marc Vandenbroucke 
marc.vandenbroucke@febelgra.be 

INTERESSANTE TIPS OM DE PRINTSECTOR TE 
DOEN GROEIEN
Het is waar dat de grafische sector en de papierindustrie al enkele jaren te lijden hebben onder de komst van de digitale technologie. Maar we dienen 
naar de toekomst te kijken. Want papier heeft zo veel troeven.

Zo is drukwerk een product dat afkomstig is van een hernieuwbare grondstof, het 
is recycleerbaar, leesbaar en u heeft geen voeding nodig om het aan te zetten of 
op te laden. En bovendien is het ook aangenaam om aan te raken. Alle marketeers 
zullen u vertellen dat papier verkoopt.

Wij blijven dan ook positief en geven u alvast een aantal toekomstgerichte tips:
• Besparen door automatisering van workflows en productie
• Maak gebruik van slimme software die uw efficiëntie en productiviteit 

analyseert

• Ga op zoek naar nieuwe bedrijfssegmenten, zoals verpakkingen
• Start een samenwerkingsproject binnen de waardeketen
• Vergroot actief uw marktgrootte
• Geef opleiding aan uw mensen omtrent de duurzaamheid van drukwerk
• Standaardiseer
• Vermindering > 10 % van het afval, magazijn of vaste kosten.

Bron: Sappi



DE VERNIEUWDE WEBSITE VAN FEBELGRA  
STAAT ONLINE
Sinds 21 januari 2020 staat de ‘nieuwe’ website van Febelgra online. Hopelijk bent u al een kijkje gaan nemen. Deze website is een bron van informatie 
over Febelgra, de grafische sector, onze diensten en ledenvoordelen. Opnieuw zijn er exclusieve documenten en informatiekanalen voorbehouden 
voor de Febelgra-leden die hiervoor een login dienen aan te vragen. Ook werden de vroegere deel-websites Printed in Belgium en I  HEART Print geïntegreerd 
op deze website.

Hoogstwaarschijnlijk heeft u reeds een login + paswoord aangevraagd naar 
aanleiding van de e-mailing die u heeft ontvangen voor de lancering van de 
website.

Voor diegenen die nog geen login en paswoord hebben aangevraagd, zetten we 
de procedure nog even op een rijtje.
• Om uw nieuwe login te bekomen en uw paswoord aan te maken, dient u een 

aanvraag te doen via volgende link: www.febelgra.be/nl/lid-worden. Op deze 
pagina vult u het formulier in en stuurt u dit door. Ook als bestaand lid dient 
u deze aanvraag in te vullen!

• Vervolgens maken wij uw account aan en ontvangt u binnen de 24 uur een 
bevestigingsmail met een link. Deze link kan slechts éénmaal gebruikt worden 
en zal u naar een pagina brengen waar u uw wachtwoord kan instellen. 

Nadat u uw wachtwoord heeft opgeslagen, kan u:
A. Informatie raadplegen die enkel voor leden is bestemd
B. De info op uw ledenpagina beheren
C. Realisaties toevoegen

Hoe B en C precies werken, zal u nader worden toegelicht in de bevestigingsmail 
die u zal ontvangen bij aanvraag van uw login en paswoord.

En wat met de vorige website? 
Deze staat uiteraard niet meer online, maar indien u beroep doet op onze service 
‘INCASSO’ dient u uw vroegere login gegevens bij te houden omdat de ingave van 
een nieuw dossier voorlopig zal gebeuren via een link naar de vorige website.

HET FEBELGRA-TEAM
WENST U VEEL LEES- EN OPZOEKPLEZIER!
Weet dat we de website regelmatig updaten en nog extra info zullen toevoegen 
waar nodig.

Laat het ons zeker weten wat u vindt van de website en heeft u 
vragen? Stuur dan een mailtje naar ann.kestens@febelgra.be. 
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HET FEBELGRA TEAM TOT UW DIENST:

RAAD VAN BESTUUR
FEBELGRA VZW

Voorzitter: Denis GEERS

Marc VANDENBROUCKE
ALGEMEEN DIRECTEUR

 02 680 06 64
 0479 65 67 13

 marc.vandenbroucke@febelgra.be

Dagelijks bestuur & organisatie
Algemene dienstverlening

Belangenverdediging

Gilberte LE JEUNE
COÖRDINATIE / SOCIAAL ADVIES

 02 680 06 67
 0496 22 42 02

 gilberte.le.jeune@febelgra.be

Gil etiket
Algemene (sociale) dienstverlening

Analyse loonkosten Ann KESTENS
COMMUNICATIE & MARKETING

 02 680 06 62
 0478 88 80 22

 ann.kestens@febelgra.be

Events/PR
Factua

Website
GDPR/UBO

Annemie PEETERS
ONTHAAL & ADMINISTRAIE

 02 680 06 68
 annemie.peeters@febelgra.be

Onthaal
Algemene administratie

Leden contacten

Marisa BORTOLIN
SECRETARIAAT
 02 680 06 65

 marisa.bortolin@febelgra.be

Medische controle
Afval-Snel-Weg

Outplacement & SWT
Incassodienst

Martine DE COUVE
BOEKHOUDING
 02 680 06 59

 martine.de.couve@febelgra.be

Boekhouding
Betalingen

Rapporteringen
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VERVOERTUSSENKOMST TREIN
De prijs van de treinkaarten stijgt vanaf 01.02.2020. Dit wil zeggen dat de vervoertussenkomst in het PC 130 (arbeiders) eveneens verhoogt. 
De nieuwe tabel kan u consulteren op www.febelgra.be. 

Ter herinnering
De CAO dd. 19.12.2019 voert nieuwe bepalingen in voor wat betreft de 
werkgeverstussenkomst in het vervoer van en naar het werk. 

“Artikel 5 – Gemeenschappelijk openbaar treinvervoer NMBS
Vanaf 01.11.2019 bedraagt de tussenkomst van de werkgever 80% van de 
treintarieven vastgesteld door de NMBS” 

Het artikel wordt verder aangevuld met een aanbeveling voor de werkgever om 
zonder bijkomende kosten een derdebetalersregeling voor het treinvervoer af te 
sluiten met de NMBS, waarbij de overige 20% door de overheid ten laste wordt 
genomen. Hierdoor kunnen de werknemers genieten van kosteloos woon-
werkverkeer.

Uittreksel uit het advies verslag van de CRB (Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven) - Advies CRB 2019-2560
“De Raden hebben van de NMBS vernomen dat steeds meer werkgevers kiezen 
voor een derdebetalersregeling en dat het aandeel werknemers, die houder zijn 
van een treinabonnement voor het woon-werkverkeer en tewerkgesteld zijn bij 
een werkgever die een derdebetalersovereenkomst sloot met de NMBS, toeneemt 
doorheen de tijd: hun aandeel steeg van 37% in 2004, tot 51% in 2009 en 61% in 
2018. Ook hebben ze via de NMBS vernomen dat 99,7% van de werkgevers uit de 
privésector die met de NMBS een derdebetalersovereenkomst sluiten, kiezen 
voor het 80/20 systeem.”

Meer info en tabellen op www.febelgra.be - diensten - sociaal - 
vervoertussenkomst 
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RECHTZETTING 
In onze e-mailing van 06.01.2020 met als onderwerp “01.01.2020 – nieuws PC 200 en PC 130” sloop een vergissing die opgemerkt werd door een aantal 
alerte leden, waarvoor dank. Onze oprechte verontschuldigingen hiervoor. 

Het verkeerdelijk gebruikte woord “bediende ipv arbeider” zorgde voor verwarring 
en soms ongerustheid. Het gaat over de extralegale vakantiedag in 2020 voor de 
arbeiders waarbij 1 maal bediende werd gebruikt. 

We herhalen hier integraal het artikel. 

Arbeiders PC 130 – 1 extralegale vakantiedag in 2020
De arbeider in dienst op 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar heeft recht 
op 1 extralegale vakantiedag. Voor de deeltijdse arbeider is het recht op de 
extralegale vakantiedag pro rata temporis.

De extralegale vakantiedag: 
• wordt vastgelegd in onderling overleg tussen de werkgever en de arbeider
• wordt vergoed aan het barema-uurloon aan 100% (exclusief ploeg- of andere 

toeslagen)
• kan niet overgedragen worden naar het volgende kalenderjaar
 

Prognose indexering barema’s PC 130
In dezelfde e-mailing hadden we het ook over de prognose van de indexering van 
de baremalonen voor de arbeiders. Het gaat over de verwachtingen van het 
planbureau ivm de inflatie en indexen. We kunnen pas eind januari – als de 
gezondheidsindex officieel gepubliceerd is – weten of de hoogste stabilisatieschijf 
al dan niet overschreden is. D.w.z. dat we dan pas weten of de baremalonen 
geïndexeerd worden met 2%. 

Indexering baremaschaal arbeiders per 01.02.2020
Bij de redactie werd de index van januari gepubliceerd. De 
afgevlakte index bedraagt 107,04 en overschrijdt dus de 
hoogste stabilisatieschijf. 

De baremalonen worden geïndexeerd met 2% per 01.02.2020. 
De nieuwe loonschaal, de aangepaste loonindex en sociale 
loonlasten kan u consulteren op www.febelgra.be. 



HERWAARDERINGSCOËFFICIËNT  
BEDRIJFSTOESLAG SWT VANAF 2020
Jaarlijks bepaalt de Nationale Arbeidsraad of de bedrijfstoeslag (aanvullende vergoeding) en het grensbedrag van het referteloon voor SWT moet 
aangepast worden met een coëfficiënt.
 
Het bedrag van de bedrijfstoeslag bij SWT wordt vastgesteld op het moment dat 
de werknemer in het stelsel stapt. Van zodra het bedrag is vastgesteld, kan het 
nog enkel wijzigen door indexering (aanpassing aan de evolutie van de index van 
de consumptieprijzen) en door de hiervoor genoemde herwaardering. 

De Nationale Arbeidsraad legt de coëfficiënten - in functie van de evolutie van de 
regeringslonen – vast in een CAO (CAO 17/39 voor 2020). 

Om te vermijden dat de werknemers die in de loop van het jaar in SWT gaan een 
dubbele aanpassing zouden genieten, voorziet de CAO 4 verschillende 
herwaarderingscoëfficiënten die moeten toegepast worden afhankelijk van de 
maand waarin de bedrijfstoeslag berekend wordt.
 
1,0128 is van toepassing op de bedrijfstoeslag die berekend werd op basis van 
het referteloon dat voor januari 2019 van kracht was. 

1,0096 voor de bedrijfstoeslag berekend op basis van het referteloon voor de 
maanden januari, februari of maart 2019

1,0064 voor de bedrijfstoeslag berekend op basis van het referteloon voor de 
maanden april, mei of juni 2019

1,0032 voor de bedrijfstoeslag vastgelegd op basis van het referteloon voor de 
maanden juli, augustus of september 2019

Wanneer de bedrijfstoeslag berekend wordt op basis van het loon voor de maand 
oktober, november of december 2019 is er geen coëfficiënt die moet toegepast 
worden. 

Referteloon voor de berekening SWT – 01.01.2020
Het plafond van de brutobezoldiging waarmee men rekening moet houden voor 
het bepalen van het netto referteloon en dus voor het berekenen van de 
bedrijfstoeslag is vastgelegd op 4.081,55 EUR vanaf 01.01.2020.

Terugbetaling door het Febelgra Fonds
Het maandelijks plafond (bedrijfstoeslag + Decava) bedraagt 470,03 EUR 
per maand of 1.410,09 EUR per kwartaal vanaf 1 januari 2020.

De kost van de bedrijfstoeslag en de decava (RSZ bijdragen) kan men recuperen 
bij het Febelgra-Fonds tot een maximumbedrag. 

Bij een indexering of herwaardering van de bedrijfstoeslag wordt het bedrag van 
de maximum terugbetaling eveneens aangepast. 

Voor meer informatie, contacteer marisa@febelgra.be
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EIND FEBRUARI VERLAAT MARTINE DE COUVE  
FEBELGRA EN GAAT ZE MET PENSIOEN.
Sinds de dag waarop ze in dienst kwam bij Febelgra, 4 november 1985, is Martine niet weg te denken bij de grafische federatie. In een periode toen  
Febelgra nog onderverdeeld was in een nationaal secretariaat en provinciale afdelingen, begon Martine haar loopbaan in de sector als rechterhand van 
secretaris-generaal Jos Rossie. Dat het nationaal (later federaal) secretariaat op administratief vlak werd uitgebouwd tot een vlot draaiend geheel, is 
voor een groot stuk aan haar te danken. 

Maar Martine deed veel meer dan administratie en 
boekhouding. Zo was ze bij meerdere gelegenheden 
de draaischijf in de organisatie van congressen en 
grote events. Samen met congresvoorzitter Willy 
Roosen (later opgevolgd door zijn zoon Dirk) groeiden 
de verschillende Febelgra-congressen uit tot 
succesrijke en lucratieve activiteiten. En toen 
Febelgra in de jaren ‘90 het Eurepro congres mocht 
organiseren, een Europese bijeenkomst van 
‘reprografen’ zoals de huidige prepressbedrijven 
toen nog genoemd werden, deed de PR-commissie 
van Febelgra uiteraard opnieuw beroep op Martine 
om de hele organisatie samen met hen in goede 
banen te leiden. 

Het 25-jarig jubileum van Febelgra, het afscheids-
feest voor het pensioen van Jos Rossie, ze blijven in 
het geheugen van de oudere generatie Febelgra-
leden, en ook daar was de inbreng van Martine 
groot.

Sinds de herstructureringen waarbij alle provinciale 
en regionale afdelingen van Febelgra tot één geheel 
werden samengebracht, richtte Martine haar 
activiteiten vooral op de meer uitgebreide en vaak 
gecompliceerde facturatie en boekhouding van 
Febelgra en de sectorale fondsen. 

Veel leden van Febelgra kennen Martine de Couve 
omwille van haar joviale omgang met iedereen, 
Vlamingen, Walen, Brusselaars, die ze allen heel vlot 
in hun eigen taal aansprak. 

Wij, collega’s, hebben Martine gedurende al die jaren 
leren waarderen voor haar collegialiteit en grote inzet, 
vaak ook buiten de normale werktijd, haar empathie 
bij persoonlijke problemen, maar zeker ook haar sterke 
persoonlijkheid. Martine is iemand met een duidelijke 
mening over de gang van zaken, die ze dan ook kordaat 
en eerlijk naar voor durft brengen. 

Martine, bedankt voor deze 35 jaar in dienst van de 
grafische sector

Interview met Martine:
Beste Martine, wanneer ben je je carrière 
begonnen en wat was je positie op dat
moment?

Mijn leven bij FEBELGRA is een lang verhaal...

Ik ben begonnen op 4 november 1985 als uitvoerend 
secretaris, op het moment dat Jos ROSSIE algemeen 
secretaris was en ik heb het genoegen gehad om 20 
jaar met hem samen te werken.

In een kleine structuur moest je multidisciplinair zijn. 
Ik deed ook de boekhoudkundige voorbereidingen en 
al heel snel ben ik door mijn interesse in cijfers 
aangesteld om het Febelgra-Fonds te starten. Toen 
deze uitdaging eenmaal was gelanceerd, zorgde ik 
ook voor de PR-commissie die verantwoordelijk was 
voor de organisatie van congressen en Febelgra-
evenementen. 

En tijdens je laatste jaren bij Febelgra?

In de loop der jaren is Febelgra zo sterk veranderd, 
dat mijn werk uitsluitend gericht was op cijfers, die 
van Febelgra, maar ook van 6 andere non-profit-
organisaties waar Febelgra mandaten in uit oefent. 
De boekhouding en het beheer van deze verschillende 
fondsen werden mijn belangrijkste taak.

35 jaar, wat een geweldige carrière in
dienst van onze leden. Vertel ons over
enkele mooie momenten uit uw carrière:

De 20ste verjaardag van Febelgra werd in 1998 in 
het Concert Noble in Brussel met pracht en praal 
gevierd.

... en het onvergetelijke pensioenfeest van Jos 
ROSSIE, georganiseerd in het kasteel van Terhulpen 
in 2005 waar hij gekleed was als Napoleon!

En als derde: Een internationaal congres op het 
Château du Lac Genval in het begin van de jaren 
2000 waarvoor het programma voor de partners van 
de leden bijzonder aangenaam was.

Dit waren geweldige jaren voor Febelgra! 

Wat zijn jouw plannen?

Ik ben echt blij dat ik mijn carrière bij Febelgra heb 
kunnen afronden, ook al zijn de laatste jaren wat 
"gecompliceerd" geweest. Er staat me een heel 
andere toekomst te wachten, met mijn familie, mijn 
kleinkinderen en in het chocolade atelier van mijn 
zoon!

Het ga je goed Febelgra!

En wij wensen natuurlijk hetzelfde aan Martine.
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MICHEL CLAES, APK-MEDEWERKER, VERTREKT OP 
1 MAART 2020 VOOR EEN WELVERDIEND PENSIOEN.
Ruim 22 jaren ten dienste van onze PC130 gepensioneerden

De laatste jaren van zijn carrière heeft Michel zich 
vooral beziggehouden met de opstart en de goede 
opvolging van de dossiers van de Aanvullende 
Pensioenkas van het PC 130 en dit met veel 
vastberadenheid, passie en soms ook veel geduld! In 
het begin van zijn carrière was Michel ook 
verantwoordelijk voor de terugbetalingen van het 
Febelgra-Fonds. In oktober 2004 nam onze oud-
collega Rudi Miseur het Febelgra-Fonds van hem 
over.

Michel verwerkt meer dan 5000 APK-dossiers en het 
is dankzij hem dat de voormalige medewerkers van 
het PC 130 van een extraatje kunnen genieten tijdens 
hun pensioen. Dagelijks ondersteunde hij de oud-
werknemers van onze sector, waarbij hij hun vragen 
ter harte nam en beantwoordde. Hij begeleidde hen 
om de verschillende stappen te ondernemen zodat zij 
van hun aanvullend pensioen kunnen genieten.

We zouden een hele roman over Michel kunnen 
schrijven, maar we beperken ons tot deze paar 
regels om een beeld te schetsen van onze 
toekomstige ex-collega. 

Michel stond altijd klaar voor zijn dierbare 
gepensioneerden, maar ook voor zijn collega's. Hij is 
een welwillende, behulpzame en zorgzame man. 

Hij is ook een echte levende encyclopedie. Geen 
enkel onderwerp laat hem onverschillig, of het nu 
gaat om architectuur, geschiedenis, politiek, sport 
etc. ... Stel hem een vraag, hij heeft altijd een goed 
antwoord klaar, vaak met een speciaal vleugje humor 
en mystiek.

Zijn pensioen opent voor hem een nieuwe pagina. 
We willen hem bedanken voor al die jaren. 

Nadat hij zo voor anderen heeft gezorgd, is het nu de 
tijd om voor zichzelf te zorgen: geniet van uw 
pensioen!

Uw collega's
Michel Claes trouw op post

9Interview | 

Michel aan tafel tijdens het personeelsfeest van 
Febelgra federaal.

Michel, samen met onze ex-collega Rudi Miseur, tijdens een 
personeelsuitstap

Wij wensen Martine en Michel ...
geen stress

tijd voor familie en vrienden

geen verplichtingen
rust hobby’s ouder worden

gezond blijven genieten
vrije tijd

vrijheidreizen
vrijwilligerswerk



KENNISMAKING MET NIEUW FEBELGRA LID:  
GRAFISCHE GROEP MATTHYS
Davy Matthys ontvangt ons hartelijk in de kantoren van de Grafische Groep Matthys in Turnhout en schetst het ontstaan en de groei van de drukkerij. 

In 1946 startte Rik Matthys, mijn grootvader, met 
een eigen drukkerij in de historische grafische stad 
Turnhout. Deze groeide uit tot een echt familiebedrijf 
en profileerde zich snel als offsetdrukkerij.

In 1984 was het de beurt aan Ludwig, de oudste 
zoon, om een eigen zaak te starten: de “Turnhoutse 
Fotogravure”. Ook hij wist op enkele jaren tijd een 
vooruitstrevende en succesvolle firma uit te bouwen.

In 1998 beslisten beide familiebedrijven hun acti-
viteiten onder één naam te bundelen en onder 
leiding van Ludwig een solide basis te vormen voor 
het succes van de onderneming die sindsdien tot 
“Grafische Groep Matthys” gevormd is.

Intussen staan de vier zonen van Ludwig Pascal, 
Filip, Erik en Davy borg voor het verderzetten van dit 
succesverhaal. Davy vindt het fijn om met zijn broers 
de zaak te leiden. Het schept een sterke band en mits 
goede afspraken is het plezierig werken.

“We zijn sterk in kleine en middelgrote oplages 
brochures, folders, posters, visitekaartjes, briefpapier,… 
en uiteraard onze ruime mogelijkheden voor bijzondere 
verpakkingen. Blinkend drukwerk, metal drukwerk, 
drukken met zilverfolie, foliedruk, koudfolie drukwerk, 
cold foil, metal effect, metal of metaal drukwerk, folie-
effect, dorure à froid, de evolutie van het vroegere hot 
foil, foliedrukkers… omschrijf het zoals u zelf wil. Er 
zijn duizend en één woorden voor.

Sinds 2008 zijn we immers ook gespecialiseerd in 
het unieke “inline cold foil” drukwerk, waarbij de 
basis bestaat uit zilver- goud of holografische folie 
waaroverheen in CMYK kan worden gedrukt om 
diverse kleureffecten te bereiken Met deze techniek 
maken we verrassende drukwerkuitingen voorzien 
van alle mogelijke metallic-effecten, waaronder luxe 
verpakkingen en verpakkingen met foliedruk. Deze 
mogelijkheden overtreffen de klassieke foliedruk.

In 2016 investeerden wij in een nieuwe grootformaat 
drukpers uitgerust met de allereerste Vinfoil Optima 
voor de koudfolie druktechniek. De investering was 
goed voor ongeveer 2,2 miljoen euro. Ze zorgt voor 
een besparing in het gebruik van folie en maakt het 
mogelijk om in één enkele drukgang de drukvellen te 
voorzien van luxe-foliedetails. Daardoor wordt de 
techniek toegankelijker voor zeer grote producties 
voor luxe merken. De drukkerij richt zich vooral tot 
grafische ontwerpers en reclamebureaus, uitge-
verijen van boeken, magazines en wenskaarten, 
alsook de luxemerken in o.a. de cosmetica- en auto-
mobielbranche. Tot slot werken wij ook voor tientallen 
grafische collega-drukkerijen die een deel van hun 
productie voor deze speciale techniek uitbesteden.”

Wij hebben 3 vertegenwoordigers om onze klanten 
te begeleiden bij het ontwerpen van drukwerk met 
folie-opdruk. Het is moeilijk om het effect van de 
folie in te schatten. Onze klanten komen uit België, 
Nederland en Frankrijk. Voor onze verdere groei 
onderzoeken wij de mogelijkheden in Duitsland. 

Om het groeiende aantal klanten nieuwe 
mogelijkheden te bieden werd in 2001 Postfly.be 
opgestart als onderdeel van de Grafische Groep 
Matthys. Postfly.be biedt iedereen interessante 
combinatie-drukwerkmogelijkheden waarbij de 
focus ligt op standaard producties met een goede 
kwaliteit en aan een scherpe prijs.

De Grafische Groep Matthys verschaft werk aan 27 
medewerkers. Om de grafische opleiding in Turnhout 
en omgeving te ondersteunen werkt de drukkerij mee 
aan “My Future in Printing” een unieke samenwerking 
tussen 8 grafische bedrijven, de VDAB en de Talenten-
school Turnhout. De grafische sector in de brede regio 
rond Turnhout zoekt gemotiveerde, technische mensen 
die als grafisch operator of grafisch afwerker aan de 
slag willen. Talentenschool Turnhout leidt leerlingen 
op tot deze werkzekere beroepen. Samen tonen ze in 
“My Future in Printing” hoe innovatief, afwisselend en 
aantrekkelijk de grafische beroepen in de regio zijn.

Davy ziet de toekomst van de Grafische Groep 
Matthys rooskleurig in. De klanten worden milieu-
bewuster en kiezen voor de milieuvriendelijkere 
tech niek van cold-foil veredeling. Dankzij de 
financieel gezonde basis van het familiebedrijf is er 
voortdurend ruimte om te blijven investeren in 
efficiënte en moderne machines, misschien zelfs op 
kleiner formaat of digitaal. 

Wij bedanken Davy voor het onthaal en de gezellige 
babbel.

NIEUW LID
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SHAPING THE FUTURE OF 
PRINT, 20 FEBRUARY

INDUSTRIEMUSEUM ZOEKT 
KENNIS OVER MONOTYPE
De Monotype, uitgevonden in 1887, is een ingenieuze machine voor het 
zetten van tekst in losse loden letters. De machine bestaat uit twee 
aparte delen: een klavier, waarmee men in een papieren band gaatjes 
ponst, en een gietmachine, die via de ponsband het gewenste zetsel giet. 
Monotypisten moesten destijds dus ook mecaniciens zijn. Eén klein 
geluidsverschil in de machine kan namelijk wijzen op een technisch 
defect. De machine moest dus door en door gekend zijn, wat jarenlange 
ervaring en kennisopbouw vergt.

Nieuwe technieken, eerst het fotozetten en vervolgens de computer, zorgen er 
uiteindelijk voor dat de Monotype rond de jaren 1970 quasi volledig uit de 
grafische nijverheid verdwijnt.

Sinds 2010 vind je in het Industriemuseum een werkende combinatie van een 
Monotype gietmachine en klavier. Er werden al verschillende acties ondernomen 
om de machine in werking te houden. Toch duiken er af en toe nog technische 
problemen op.

De kennis over het bedienen van de Monotype is echter erg schaars geworden. 
Daarom is het museum nog steeds op zoek. Heb je zelf nog als Monotype operator 
of technieker gewerkt? Heb je er op één of andere manier kennis over of kan je 
ons doorverwijzen? Neem dan zeker contact op met Jessie.Coppens@stad.gent, 
coördinator van de drukkerijafdeling in het Industriemuseum. Heel specifiek zijn 
we bovendien op zoek naar matrijzen en bijhorende corpusplaatjes voor de 
drukpers.

Meer weten over de Monotype? Surf dan zeker ook even naar de website van het 
Industriemuseum en duik er in de online collectieverhalen. Je vindt er ook 
videomateriaal dat de werking van de machine mooi in beeld brengt!

11Snelnieuws | 
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FESPA 
SPEEDDATE EVENT
Locatie: Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Leuvensesteenweg 13 - 3080 Tervuren

Network & kick-off event FESPA Belgium
Op 13 februari 2020 organiseert Fespa Belgium haar eerste meet en 
greet met alle nieuwe leden, leden van Febelgra, journalisten en 
mensen die interesse hebben in digitale print en visuele communicatie. 
Er werd voor een unieke en centraal gelegen locatie gekozen: het 
Afrikamuseum in Tervuren. Om 18 uur kunnen mensen exclusief (25 €/
pp) een privé-rondleiding met gids volgen in de prachtige gebouwen van 
het Afrikamuseum. Om 19 u 30 verwelkomt de voorzitter iedereen en 
geeft hij een woordje uitleg over het hoe en waarom van Fespa Belgium. 
Kort erna start de speeddating met de bedoeling de community van 
Fespa Belgium beter te leren kennen. We voorzien excellente catering 
met hapjes en drankjes. 

Thema: Valentijn How colors can match 
Inschrijven is verplicht via www.fespa.be/speeddate

ALGEMENE 
VERGADERING
Locatie: Industriemuseum Gent - Minnemeers 10, 9000 Gent
Programma: Ontvangst vanaf 18u – het programma wordt later toegelicht

13.02.20
Donderdag

18.03.20
Woensdag

INFOSESSIE  
SOCIAAL 
Interactieve infosessie - Sectoraal overleg to the point

Marc Vandenbroucke, algemeen directeur bij Febelgra, geeft 
toelichtingen bij de totstandkoming van de sectorale CAO’s (PC 130) 
voor 2019-2020. Gilberte Le Jeune vult aan met de meest gestelde 
vragen over het desbetreffende onderwerp. We nemen ruim de tijd om 
te luisteren naar uw verwachtingen en verzuchtingen voor de komende 
sectorale onderhandelingen 2021 – 2020. 

Wanneer? 
Dinsdag 18.02.2020 van 12.00 uur tot 14.00 uur 

Waar? 
Gosset Hotel A. Gossetlaan 52, B-1702 Groot-Bijgaarden

Programma
12.00 uur: onthaal met broodjes 
12.30 uur: aanvang lunchcauserie 
13.30 uur: vragen van en aan de deelnemers 

Thema’s
• Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT)
• Landingsbanen 
• Extralegale vakantiedag 
• Beroepsopleidingsdagen
• Vervoertussenkomst (trein, openbaar vervoer, fiets, NMBS, privé) 
• Koopkrachtverhoging (baremalonen, maaltijdcheques)
• Interim en contracten voor bepaalde duur 

EVENT E-COMMERCE & AUTOMATISERING 
VAN HET PRODUCTIEPROCES 
E-commerce is niet meer weg te denken uit onze samenleving en dient ook door de 
bedrijven uit de grafische sector als een opportuniteit te worden aanzien. Zo zal de 
vraag naar brochures op maat, kleinere oplages met hogere productiemaatstaven, 
gedrukte publicaties met een link naar online toepassingen… toenemen. Ook voor 
u is het dan ook belangrijk om het luik ‘e-commerce’ op te nemen in uw business 
plan. Maar hoe begint u eraan en welke processen kan u best gaan automatiseren 
om nog sneller tot een sterk resultaat te komen? Het wordt een praktische sessie 
toegespitst op de grafische sector.

Locatie: 
The House To Be - Z.1. Researchpark 210 - 1731 Zellik

Programma: 
15.30 uur: Ontvangst
16.00 uur: Inleiding e-commerce – Erik De Vos – Antalis
16.30 uur: Web-to-print automation – Johan Steylaerts – HP
17.15 uur: Web to print oplossing met Pressero van Aleyant
in combinatie met Enfocus switch – Jonas Yde – Lab9 
18.00 uur: Pauze met sandwich
18.30 uur: E-business zonder MIS? Is mis! – Christoph Krohn – Dataline
19.15 uur: Vragenronde
19.30 uur: Networking
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18.02.20
Dinsdag

03.03.20
Dinsdag

Voor alle events: Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.
Stuur een mailtje naar annemie.peeters@febelgra.be (vermeld duidelijk voor welk event u zich inschrijft) 
of schrijf u in via de website www.febelgra.be/nl/evenementen



REGISTER NOW FESPA2020.COM
FREE ENTRY PROMO CODE XXXXXX

24 - 27 March 2020  |  Madrid

WHERE COLOUR COMES ALIVE

VERSLAG  
NIEUWJAARSRECEPTIE
De nieuwjaarsreceptie van 2020 was een gezamenlijke organisatie 
van Febelgra & het VIGC.

De ‘place-to-be’ was dit jaar het event-center naast de skipiste in Aspen te 
Wilrijk. 150 personen waren present. Tijdens het 1ste deel van het event 
werd het jaarprogramma van Febelgra en het VIGC voorgesteld door hun 
respectieve directeurs, gevolgd door een uiteenzetting over Drupa, de 
hoogmis onder de beurzen voor de grafische sector.

De humoristische noot werd dit jaar ingevuld door Lukas Lelie.

Na het formele gedeelte werden we tijdens het walking dinner verwend door 
lekkere gerechten, gekruid met een humoristische touch van de ‘typetjes’ die 
zich speciaal voor de gelegenheid hadden uitgedost in ‘lederhosen’.

Het werd een gezellige avond met de mogelijkheid om te netwerken en een 
bezoekje te brengen aan de skipiste.

SOCIAL MEDIA 
WORKSHOP VOOR 
FRANSTALIGE LEDEN
Wegens het succes van de Social Media Workshop bij de 
Nederlandstaligen, organiseren we in het voorjaar 2020 ook een 
workshop voor de Franstaligen.

Datum en locatie worden weldra bevestigd.

Als Belgische federatie van de grafische sector kunnen wij u een 
kortingscode bezorgen voor de bestelling van uw tickets. U kan deze 
code aanvragen bij ann.kestens@febelgra.be. En wij zullen ook bussen 
inleggen voor het vervoer van onze leden naar Drupa. Meer info volgt 
later.

13Netwerking en Activiteiten | 



LONEN EN WEDDEN

De meeste recente cijfers vindt u op onze website www.febelgra.be onder ‘Diensten / Documenten en cijfers / Commercieel / GIL-etiket’. De auteurs, de 
redactie en de uitgever streven naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

 | Update cijfers14

Datum Offset  
houtvrij

Maco  
houtvrij

Maco 
houthoudend

31.07.2019 282 258,79 290,82

30.06.2019 281,79 259,33 290,82

31.05.2019 281,13 258,81 290,82

30.04.2019 280,41 258,35 290,82

31.03.2019 283,3 258,99 290,82

Datum Offset  
houtvrij

Maco  
houtvrij

Maco 
houthoudend

31.12.2019 284,49 262,30 290,82

30.11.2019 281,66 261,60 290,82

31.10.2019 283,75 259,81 290,82

30.09.2019 279 256,84 290,82

31.08.2019 282 258,04 290,82

Bedienden vanaf 01.01.2020

Er werd geen rekening gehouden met de structurele 
lastenvermindering, de ecocheque van 250 EUR (voltijdse 
bediende) en de premie van 250 EUR (invoege vanaf 2016).

Tijdslast 1 1,2365 23,65%

Tijdslast 2 zonder sociale lasten 0,0882 8,82%

Sociale lasten 1,3103 31,03%

Totale sociale loonlast 1,7084 70,84%

PAPIERINDEXEN
De papierindexen geven de evolutie weer van de aankoopkosten van papier, één van de voornaamste grondstoffen in de grafische nijverheid. Er worden indexen berekend voor 
het offset houtvrij papier, het MACO houtvrij papier en het MACO houthoudend papier. Referentiepunt zijn de aankoopkosten op 01.01.1973. De indexen van de papierprijzen 
worden op die datum gelijkgesteld aan 100.

2017 01.01.2017 159,31
08.05.2017 162,61

2018 01.01.2018 163,93
01.08.2018 167,20

2019 01.10.2019 168,07
2020 01.01.2020 170,32

LOONINDEX
2008 14.04.2008 142,49

11.08.2008 145,42
2009 01.01.2009 145,36

01.06.2009 145,73
2010 01.01.2010 145,58

12.07.2010 148,94

2011 01.01.2011 149,04
11.04.2011 152,11

2012 09.01.2012 155,39
08.10.2012 158,59

2013 01.01.2013 158,63
01.04.2013 157,95

01.10.2013 157,94
2014 01.01.2014 157,42
2015 01.01.2015 157,17
2016 01.01.2016 157,75

01.04.2016 156,07
09.05.2016 159,31

De gezondheidsindex voor de maand januari 2020 bedraagt 109,72.
Arbeiders PC 130
De nieuwe afgevlakte index voor januari 2020 bedraagt 107,04 en overschrijdt de 
hoogste stabilisatieschijf. De baremalonen worden geïndexeerd met 2% vanaf 
01.02.2020.

Bedienden PC 200
De reële lonen worden geïndexeerd op 1 januari 2020 met 0,80% op basis van de 
evolutie van het rekenkundig gemiddelde van de indexcijfers van november/
december 2018 in verhouding tot het gemiddelde van november/december 2019.

RSZ-PERCENTAGES VANAF 01.01.2020
arbeiders bedienden 

bedrijf 1 bedrijf 2 bedrijf 3 bedrijf 1 bedrijf 2 bedrijf 3

<10 psl 10-19 psl ≥ 20 psl <10 psl 10-19 psl ≥ 20 psl

Basisbijdragen 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88

Overige bijdragen 11,05 12,74 12,79 5,48 7,17 7,22

Fondsen bestaanszekerheid 1,91 2,56 2,56 0,23 0,23 0,23

Totaal WG bijdragen 32,84 35,18 35,23 25,59 27,28 27,33

De eenmalige betaling voor jaarlijkse vakantie is niet opgenomen in deze tabel.

SOCIALE LOONLAST
Arbeiders vanaf 01.01.2020 1 ploeg 2 ploegen 3 ploegen 

Tijdslast 1 1,1995 19,95% 1,2929 29,29% 1,501 50,10%

Tijdslast 2 zonder sociale lasten 0,0258 2,57% 0,0267 2,26% 0,0267 2,66%

Sociale lasten 1,5370 53,70% 1,5370 53,70% 1,5370 53,70%

Totale sociale loonlast 1,8694 86,94% 2,0139 101,39% 2,3337 133,37%

Berekeningen op basis van een bedrijf met ≥ 20 personeelsleden en loonklasse XIV. Er werd rekening gehouden met de niet doorstorting van de voorheffing van 22,80% bij 
ploegenarbeid.
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DE BESTE PARTNER VOOR DE DRUKKER
tom&otto is veel meer dan machinegestreken papier. Het is een concept, een formule die de beste papierexpertise creëert door samenwerking tussen 
een zeer creatieve geest (Tom) en een uitzonderlijk goede papierdeskundige (Otto). tom&otto staan u elke dag terzijde voor ongeëvenaarde producti-
viteit en printkwaliteit.

INFO
Deze Factua is gedrukt op tom&otto Silk 130 g/m2, verdeeld door Antalis

Papier van hoge kwaliteit

Een bijzondere ‘touch and feel’: een unieke combinatie van opdikking, stijfheid en 
stabiliteit.

Uitstekende drukresultaten

Hoge witheid waardoor kleuren volledig tot hun recht komen.

Optimale productiviteit

Perfecte runnability op de pers: strenge testen hebben aangetoond dat tom&otto 
run na run soepel door de pers gaat,  zonder vervuiling door losse vezels.

Een breed assortiment

tom&otto biedt twee gebruikelijke afwerkingen: Gloss en Silk, in een brede 
selectie aan gramgewichten en formaten. Zowel Gloss als Silk zijn in een digitale 
variant verkrijgbaar.



PARTNERS 
IN CREATIVITY
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Depuis 2010, Febelgra offre à ses membres des "con-
seils en outplacement", et bien entendu à des conditi-
ons intéressantes. 
Afin d’ offrir un accompagnement professionnel, nous 
avons fait appel à notre partenaire Select HR. Nous 
étendons aujourd’hui notre service en collaboration 
avec Select HR concernant la procédure de reclasse-
ment du règlement général. 

Offre 

Febelgra propose un accompagnement du reclasse-
ment professionnel dans les cas suivants : 

 Régime général avec une indemnité de rupture 
pour les travailleurs et les employés 

 Régime général avec prestations (préavis) : 
uniquement pour les travailleurs **

 Régime particulier : uniquement pour les travailleurs**

** Chez Cefora, la plate-forme de formation de la CP 
200, vous pouvez dans ces cas faire appel gratuitement 
à leurs services pour un accompagnement de 
reclassement professionnel pour vos employés. Vous 
êtes en tant qu’employeur bien entendu toujours libre 

de basculer vers notre partenaire Select HR pour vos 
employés. Contactez Febelgra afin de connaître les 
conditions et tarifs. 

Objectif 

1. Offrir un service de reclassement professionnel de qualité 
à des conditions préférentielles pour nos Membres. 

2. Mettre en relation, de façon optimale l’offre et la 
demande sur le marché des emplois graphiques. 

3. Faire en sorte que les connaissances graphiques 
demeurent dans notre secteur.

SERVICE SOUS LES FEUX DU PROJECTEUR
OUTPLACEMENT - LA PROCÉDURE DE 
RECLASSEMENT PROFESSIONNEL


