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VOORWOORD

“Circulaire economie” is een sleutelbegrip  

De circulaire economie is een economisch systeem dat duur
zaam omgaat met grondstoffen, materialen en hulpmiddelen. 
Lees: materialen en reststoffen worden zoveel mogelijk op
nieuw gebruikt om de druk op het milieu te doen dalen. Een 
thema dat beslist ook in de grafische sector actueel is. 

In  het kader van de Europese Green Deal zal straks in maart 
een toekomstig Europees actieplan “circulaire economie” 
worden voorgesteld.  Het spreekt voor zich dat het voor onze 
economie van het grootste belang is dat de federale overheid 
snel een conform actieplan uitwerkt. Maar dat het uitblijven 
van een federale regeringsvorming ons geen deugd doet, is 
ook een feit. Blijkbaar zijn deze sociaaleconomische noden 
minder belangrijk in dit land, wanneer we zien dat een politieke 
polemiek over het Aalstcarnaval toch even fel de bovenhand 
neemt (…). Nochtans bracht de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven (CRB) en de Federale Raad voor Duurzame 
Ontwikkeling (FRDO) recent een lijvig advies uit voor de 

dringende ontwikkeling van een federaal actieplan. Hierin zijn 
enkele algemene kernboodschappen verwerkt, maar tevens 
concrete aanbevelingen omtrent recyclage, hergebruik en 
herstel. 

Wie interesse heeft in de tekst van dit uitvoerig advies kan ons 
uiteraard steeds contacteren. 

En niet te vergeten : op woensdag 18 maart vindt de jaarlijkse 
Algemene Vergadering van Febelgra plaats in het Industrie
museum te Gent. Alle leden, die hiertoe ook persoonlijk worden 
uitgenodigd, zijn van harte welkom op dit niet te missen event ! 
Het programma kan u consulteren op pag. 12 van deze editie. 

Veel leesplezier verder! 

Marc Vandenbroucke
marc.vandenbroucke@febelgra.be

STAND VAN ZAKEN: ONGEADRESSEERDE FOLDERS 
IN DE BUURLANDEN
Op 20 februari jl. ging in Brussel in het Crowne Plaza de conferentie door van Intergraf ‘Shaping the future of print’.
Het ongeadresseerd drukwerk en meer bepaald het invoeren van de JA-JA sticker werd in een interactieve sessie besproken door de beroepsfede-
raties van Nederland, Frankrijk, Duitsland en Engeland. Hier volgt een korte stand van zaken:

Nederland
Amsterdam heeft als eerste gemeente besloten om 
de JA-JA sticker in te voeren per 1 januari 2018. 
Vanaf dat moment mocht reclamedrukwerk alleen 
nog in brievenbussen worden gestopt met een JA-
JA sticker. De reclamebranche bracht dit voor de 
rechtbank en op 24 september 2019 heeft de stad  in 
hoger beroep gelijk gekregen en mocht het beleid 
van de JA-JA sticker worden verder gezet. Wat velen 
niet weten is dat Amsterdam niet voorziet in een 
selectieve ophaling van oud papier. Het papier in 
Amsterdam komt dan ook terecht bij het restafval. 

Wetende dat retailers niet veel alternatieven hebben 
om hun producten te pushen en het grootste deel van 
hun omzet uit de H-A-H bladen wordt gegenereerd, 
is dit vooral voor hen een streep door de rekening. 
Ook krijgen we nu te maken met een wirwar van 
verschillende stickers wat het er niet makkelijker op 
maakt. Temeer daar Amsterdam boetes uitdeelt van 
500 EUR per verkeerd bedeelde brievenbus.

Maar het grootste punt is dat papier nog steeds 
onterecht wordt aanzien als afval. Iets wat door de 
verschillende landen wordt beaamd. Het komt er dan 
ook vooral op aan om de publieke opinie te 
informeren en te beïnvloeden.

UK
In de UK ligt het volume van H-A-H bladen niet zo 
hoog waardoor er niet over geklaagd wordt. Wel 
denken ze er preventief over na: duurzaamheid, 
diversificatie en preciezere targeting. En heeft men 
weet van een systeem in Denemarken waarbij de 
mensen online beslissen welke folders ze wensen te 
ontvangen. Dit kan één van de oplossingen zijn.

Duitsland
Ook in Duitsland is het nog niet zo ver en erkent men 
de noodzaak van de gratis bladen voor de lokale 
retailers. 

Frankrijk
Frankrijk werd in 2019 geconfronteerd met een nieu-
we wet op de circulaire economie. Overconsumptie 
(onder meer van papier) en verspilling moeten terug-
gedrongen worden en de recyclagegraad dient ver-
hoogd te worden. Het invoeren van een opt-in (JA-
JA sticker) voor reclamedruk wordt hierbij over - 
wogen. Het ADEME (Agence de L’environnement  et 
de la maîtrise de l’énergie) maakte een prestudie 
mbt de gevolgen van een eventuele invoering van de 
JA-JA sticker. De conclusies werden in de Factua 
van september 2019 reeds toegelicht. Ook verbiedt 
Frankrijk binnenkort inkten op basis van minerale oli-

en. In tussentijd wordt er een taks geheven op druk-
werk die met deze inkten nog wordt gedrukt.

Conclusie
Het panel - en de deelname van het publiek - 
heeft duidelijk gemaakt dat de echte strijd de 
onnauwkeurige perceptie van drukwerk door 
het publiek is. Drukwerk is niet zo slecht als 
men denkt en we moeten hen onze duurzame, 
circulaire industrie laten kennen.

Niet alleen wordt de vrijheid van lokale 
handelaars om hun producten te verkopen 
bedreigd, maar ook bepaalde groepen - vaak 
kwetsbare - con sumenten lopen het risico om 
het slachtoffer te worden als ze niet meer  
kunnen worden geïnformeerd. 

In België worden deze fenomenen versterkt 
door de taxatie van ongeadresseerd drukwerk 
door steden en gemeenten. 

Febelgra erkent des te meer het belang van de 
publieke perceptie.
Daarom zetten wij ons dit jaar extra in om 
samen met andere stakeholders te werken aan  
grootschalige informatiecampagnes.



PRINTMEDIA ONDERWIJS BLIJFT EVOLUEREN
GRAFOC heeft opnieuw enkele stappen gezet om het printmedia onderwijs te vernieuwen en af te stemmen op de vraag van de steeds vernieuwende 
arbeidsmarkt.

De onlangs ontwikkelde beroepskwalificaties 
grafimedia voorbereider in de printmedia en cross 
media assistent zijn op 7 februari goedgekeurd door 
de Vlaamse Regering. Hierdoor wordt het mogelijk 
om in het 5de en 6de TSO deze opleidingen in te 
richten.

De opleidingen grafimedia voorbereider en cross 
media assistent zijn meer toekomstgericht en zijn 
beter afgestemd op de vraag van de industrie. De 
opleiding crossmedia assistent sluit het beste aan 
op de bestaande Multi Media opleiding en de inhoud 
van de beroepskwalificatie is veel realistischer en 
haalbaarder in een lessenpakket te gieten.

GRAFOC heeft aan de Vlaamse Regering het advies 
gegeven om de opleiding grafimedia voorbereider in 
de printmedia en cross media assistent niet als één 
opleiding te geven maar als 2 afzonderlijke 
opleidingen. 

Naast deze opleidingen voor het 5de en 6de TSO zijn 
eveneens 5 SenSe (Secundair na Secundair) jaren 
ontwikkeld voor de 7dejaars TSO. Het gaat om de 
grafimedia opleidingen: online publicatie, assistent 
vormgever in de printmedia, CTP operator en 
crossmedia assistent in interactieve producties. 
GRAFOC zal printmedia scholen adviseren om in de 
toekomst vooral te focussen op het 7de jaar CTP 
operator.

GRAFOC gaat in de loop van volgende weken overleg 
plegen met het Ministerie van Onderwijs en Vorming, 
netten en koepels en scholen om een duaal traject 
drukken en afwerken voor het 5de en 6de BSO te 
ontwikkelen. Het ontwikkelen van deze opleiding is 
op vraag van de drukkerijen en afwerkingsbedrijven. 

Naast de vraag van de industrie is er ook de 
bekommernis over het verder bestaan van de huidige 
lineaire opleiding. De infrastructuur in veel print-

media scholen is oud en de werkingsbudgetten zijn 
beperkt. GRAFOC zal aan de scholen adviseren om zo 
lang mogelijk de huidige offsetpersen in werking te 
houden maar alternatieven te onderzoeken. Een 
mogelijk alternatief is om in het 3de en 4de BSO 
gebruik te maken van digitale print alternatieven 
zoals xerografie in inkjet systemen. De output van 
deze machines kunnen in veel gevallen afgewerkt 
worden op de huidige afwerkings apparatuur.

Een duaal traject drukken en afwerken met praktijk 
op de werkvloer in het 5de en 6de BSO zou hierop 
kunnen aansluiten. Voor meer info: info@grafoc.be
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ACTIEPLAN “WERKBAAR WERK”
In het kader van het actieplan “Werkbaar werk” werden de werkbaarheidscheque (www.vlaan-
deren.be/werkbaarheidscheques) en de verhoging KMO-Portefeuille verlengd. Beide maatregelen 
zullen tijdens het jaar 2020 bijgevolg operationeel blijven. 

Met de werkbaarheidscheque kunnen bedrijven die 
in Vlaanderen gevestigd zijn financiële steun krijgen 
om een versnelling hoger te schakelen op het vlak 
van werkbaar werk. Voor KMO’s die hun plafond 
binnen de KMO-Portefeuille bereikt hebben, voorziet 
de Vlaamse Regering een verhoging voor acties rond 
werkbaar werk. 

De afdeling ESF & Duurzaam ondernemen 
organiseert drie infosessies. Op deze sessies worden 
beide maatregelen voorgesteld en word je op weg 
geholpen om deze steun aan te vragen. 

2 sessies zijn reeds voorbij, maar je kan je nog 
inschrijven voor de sessie op woensdag 11 maart 
2020 van 10u00 tot 12u00. 

Inschrijven voor deze infosessies in Gent of Leuven 
kan via de link “Events” op de website van ESF-
Vlaanderen https://www.esf-vlaanderen.be/nl . 

Voor vragen kan je contact opnemen via 
werkbaarheidscheque@wse.vlaanderen.be 

Voor meer info: info@grafoc.be



GHENT WORKGROUP (GWG) MEETING IN BERLIJN
Van 19 tot 21 februari was Berlijn de locatie voor de laatste GWG PDF meeting. 
Er wordt volop gewerkt aan de volgende specificatie waarbij rekening wordt gehouden met de nieuwe aspecten en toepassingen rond PDF en hoe 
deze geïmplementeerd dienen te worden. 
We bereiden ons voor op de komst van PDF/x-6 en wat hierin nieuw is. Heel wat werk op de plank dus voor de technische subcommissie. 

Marktniches 
De verschillende marktniches krijgen hun eigen specificatie. Commerciële druk, 
maar ook Sign & Display, Digitaal en Packaging hebben hun specifieke technische 
definities die vertaald worden in hun eigen unieke specificatie. 

Nog steeds wordt gewerkt binnen subcommissies waarvan de technische 
specificatie de belangrijkste is. Hier wordt de specificatie besproken en ge-update 
indien nodig. Het lidmaatschap en inzet van industrie experten en ook de diverse 
leveranciers van software maken de integratie van deze specificaties in de 
grafische software mogelijk. Hierdoor wordt het voor de content creator eenvoudig 
om een perfecte PDF af te leveren die probleemloos kan worden verwerkt tot het 
beoogde product. 

Packaging, Digitaal en Sign & Display krijgen specifieke aandacht. Processing 
steps en niet print data in de PDF bestanden worden belangrijk om het volledige 
productieproces in goeie banen te leiden. Op de GWG website krijgen deze 
marktniches hun eigen stek. Zo volgen de specificaties de nieuwe groeimarkten. 

Van how-to documenten tot white papers 
Naast de specificatie zelf kan op de website een massa aan technische 
documenten worden gevonden. Gedetailleerd en technisch voor wie hiermee aan 
de slag kan, stap-voor-stap hulp voor wie snel en eenvoudig aan de slag wil. In de 
meeste grafische creatie software zijn de specificaties al een tijdje terug te 
vinden wat het voor de initiator heel eenvoudig maakt. Ook in de belangrijkste 
preflight applicaties zijn de GWG specs terug te vinden. 

Tools en testen
De GWG Test-Suite is een pragmatische tool die kan worden ingezet om de 
stappen tijdens het verwerken van de content te verifiëren. De instellingen van de 
applicaties die de PDF bestanden consumeren kunnen hiermee worden 
geoptimaliseerd om een consistent resultaat te bekomen in de output. We weten 
ondertussen dat out-of-the-box niet altijd het gewenste resultaat geeft. Daarom 
hebben de leveranciers van de verwerkende software instructies beschikbaar 
gemaakt om hun software compatibel te maken met GWG specificaties. 

Validatie 
Software leveranciers kunnen hun oplossing laten valideren door de Compliancy 
werkgroep en hiervoor een label ontvangen. Zo is het duidelijk welke software in 
staat is om een output te geven die compliant is aan de GWG spec. 

Al deze tools en specificaties zijn vrij te downloaden van de GWG website. 
(www.gwg.org)

Er is geen kost aan het gebruik van wat de GWG ontwikkelt en beschikbaar 
maakt. 

Diverse lidmaatschappen
Naast de Industrie associaties in de verschillende landen, die vooral hun leden/
gebruikers vertegenwoordigen, kunnen ook andere spelers lid worden van de 
GWG. Vendors members zijn belangrijk voor de integratie in hun software 
oplossingen en de technische input. Industrie members kunnen de gebruikers 
aspecten bewaken en aansturen. Educational members hebben we nodig om in 
opleiding te voorzien. Ook trachten we met andere associaties zoals CIP4 de 
kruisbestuiving met andere standaarden te bewerkstelligen. 

GWG website & actievere rol voor Febelgra 
Het is de bedoeling de Febelgra leden beter te informeren omtrent zowel 
technische als strategische aspecten. Het promoten van de eenvoudig in te zetten 
standaarden is zeker nog nodig. De data die de GWG beschikbaar stelt, helpen de 
industrie om de werkstromen te verbeteren en de kwaliteit van de content te 
optimaliseren. 

‘Best practices’ blijft nog steeds een belangrijke waarde. Het eenvoudig 
toepassen van de stappen zowel bij creatie als verwerking staan centraal. Maar 
wie zeer gedetailleerde technisch informatie zoekt, kan ook bij de GWG terecht. 
Aarzel niet ons te contacteren voor verdere vragen. 

Voor deze bijdrage danken wij Peter Claes (Pragmeta), die als Febelgra-lid zetelt 
in de GWG en gemandateerd is om de federatie binnen GWG te vertegenwoordigen. 
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INFOSESSIE “SECTORAAL OVERLEG TO THE POINT” 
Op dinsdag 18 februari 2020 mochten we 22 leden - HR-specialisten en bedrijfsleiders - begroeten in het Gosset Hotel voor een lunchcauserie. 
Marc Vandenbroucke heet de aanwezigen welkom en start de presentatie van het sociaal overleg in feiten en cijfers.

Gilberte Le Jeune geeft hierna een overzicht van de verschillende CAO’s die het 
sectoraal akkoord 2019-2020 tot uitvoering brengt en bestaande overeenkomsten 
wijzigt. 

Verhoging lonen met 0,4% vanaf 01.10.2019
• CAO-verhoging is van toepassing op de barema- en werkelijke lonen.
• CAO-verhoging heeft geen impact op nachtforfait. 
• Bij een indexering wordt enkel het baremaloon aangepast.
• Nachttoeslag evolueert wel met indexering

Verhoging maaltijdcheque 
De CAO dd. 20.02.2020 is volledig herschreven in overeenstemming met de 
wettelijke basis. Ze werd ondertekend op het PC 130 van 20.02.2020. 
• Vanaf 01.10.2019 + 0,50 EUR. 
• 3,75 EUR/maaltijdcheque = 1,09 EUR persoonlijk aandeel + 2,66 EUR 

werkgeversaandeel. 
• De werkgever kent een gelijkwaardig voordeel (bv. ecocheque, ...) toe indien in 

de onderneming de maximale waarde (8 EUR) van de maaltijdcheque bereikt is. 

Aanbeveling alternatieve telling 
De sociale partners bevelen de ondernemingen aan om de alternatieve telling toe 
te passen om beter rekening te kunnen houden met de prestaties die de 
werknemer daadwerkelijk heeft geleverd. Overuren kunnen nooit opgenomen 
worden in de telling. 

Om van deze berekeningswijze gebruik te mogen maken, moet aan een aantal 
voorwaarden voldaan zijn: 
• Enkel voor ondernemingen met verschillende arbeidsregelingen. De RSZ geeft 

hiervoor volgende voorbeelden. In bedrijf 1 kan geen alternatieve telling 
toegepast worden, in 2 en 3 wel. 

  Bedrijf 1  Bedrijf 2  Bedrijf 3 
Voltijds  38 uren  5 dag/wk  5 dag/wk VT 38 u 5 dag/wk
Deeltijds  20 uren 5 dag/wk 4 dag/wk VT 38 u 5 dag/wk
Deeltijds  30 uren  5 dag/wk 4 dag/wk 

• Er dient een ondernemings-CAO opgemaakt te worden indien er een syndicale 
afvaardiging, een comité of een ondernemingsraad is.

• Is een ondernemings-CAO niet mogelijk moeten de bepalingen opgenomen 
worden in het arbeidsreglement.

Inhoud ondernemings-CAO/arbeidsreglement 
• De invoering van het berekeningssysteem per uur.
• Het normaal dagelijks aantal werkuren in de onderneming. 
• De wijze waarop men het maximum aantal werkbare dagen berekent die in de 

loop van het kwartaal kunnen worden gepresteerd door een werknemer die 
voltijds tewerkgesteld is in de onderneming.

Alternatieve telling = 
aantal effectief gepresteerde uren WN tijdens het kwartaal 

normale aantal arbeidsuren/dag 

CAO’s voor SWT en tijdskrediet (landingsbanen) 
CAO’s dd. 20.06.2019 – telkens 2 CAO’s duurtijd 31.12.2020 en 30.06.2021 
• SWT 59 jaar – lange loopbaan 40 jaar 
• SWT 59 jaar – nachtarbeid of zwaar beroep – 33 jaar loopbaan 
• SWT 59 jaar – zwaar beroep – 35 jaar loopbaan 

CAO dd. 20.06.2019 – duurtijd tot 31.12.2020
• SWT 62 jaar – loopbaan 40 jaar mannen en in 2020 voor vrouwen 36 jaar 

CAO dd. 12.11.2019 – landingsbanen – duurtijd 31.12.2020
• 57 jaar - vermindering arbeidsprestatie ½ tijds 

Vergeet niet 
De werkgever kan de aanvullende vergoeding en decava terugvorderen van het 
Febelgra Fonds voor een maximum van 470,03 EUR/maand/SWTer of 1.410 EUR/
kwartaal. 

Aantal PC’s

= totaal aantal paritaire comités, 
exclusief psc’s (65) 

31/12/2018

Verdeling

= aantal pc’s, respectievelijk voor 
arbeiders / gemengd/ bedienden

Aantal WN

= totaal aantal ressorterend  
onder pc 130
31/12/2018

Aantal WG

= totaal aantal ressorterend  
onder pc 130
31/12/2018

100 40/38/22 7320 619

Loonnorm 2019 - 2020

= centraal thema van het IPA
(Koopkracht)

Toepassing

= grote meerderheid van de sectoren 
vullen loonnorm volledig in (naast 

andere thema’s)

Andere populaire thema’s

= algemeen: minimumlonen, 
mobiliteit (fiets), SWT, vorming & 

opleiding

Opmerkelijke thema’s

= voeding: kinderopvang / 
metaalbouw: loonbaansparen & 

cafetaria / PC 130: extra verlof 
(werkbaar werk)

1,1% 88% 4 Weinig...
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CAO dd. 19.12.2019 - Vervoertussenkomst 
Ook deze CAO werd volledig herschreven met volgende hoofdlijnen: 

Gemeenschappelijk openbaar treinvervoer (NMBS) 
• Vanaf 01.11.2019 - 80% van de treintarieven vastgesteld door de NMBS.
• Dit betekent dat de tussenkomst voortaan per 1 februari van het jaar wordt 

aangepast. Uiteraard als de NMBS haar prijzen wijzigt. 
• Aanbeveling derdebetalersovereenkomst. Wanneer de werkgever een derde-

betalersovereenkomst afsluit met de NMBS, wordt de 20% van de treinkaart 
ten laste genomen van de overheid. 

Gemeenschappelijk openbaar vervoer 
• 80% van de werkelijke kost. 
• Soort en duur van het abonnement in overleg tussen werkgever en werknemer. 

Gebruik van een privé-transportmiddel – geen wijzigingen t.o.v. voordien
• Minimumafstand 3 km. 
• De tussenkomst ligt vast in een tabel.
• Aanpassing op basis van de afgevlakte gezondheidsindex bij elke nieuwe 

tweejaarlijkse sectorale CAO (01.01.2019 – volgende 01.01.2021).

Fietsvergoeding 
• Vanaf 01.01.2020 – 0,12 EUR/km/effectief gewerkte dag (afstand heen en 

terug). Voordien was het 0,23 EUR/km voor de afstand enkel.
• Maximum 4,8 EUR per arbeidsdag (= max. 40 km heen en terug).
• Tweejaarlijkse indexering op basis van de evolutie van de afgevlakte index. 

(idem als bij het privé transport)

CAO dd. 19.12.2019 – wijzigingen collectief contract 
Modernisering CAO
• Schrapping van de beperkingen in verband met de tewerkstelling van uitzendkrachten.
• Schrapping van de maximumduur van 6 maanden bij contracten van bepaalde 

duur of bepaald werk.
• Schrapping van het verbod voor de arbeiders om tijdens hun vakantie bij een 

ander grafisch bedrijf te werken.

Recht op 1 extralegale vakantiedag
• Nieuw artikel 30bis. 
• Voorwaarde = de arbeider moet in dienst zijn op 1 januari. 
• Deeltijdse = pro rata.
• Opname van de extralegale vakantiedag in overleg tussen de werkgever en de 

werknemer. 
• Betaling van de extralegale vakantiedag door de werkgever = 100% van loon 

exclusief ploeg of andere toeslagen.
• De arbeider die voor het einde van het jaar uitdienst gaat en die zijn extralegale 

vakantiedag niet heeft opgenomen, moet niet betaald worden zoals het 
vertrekvakantiegeld bij de bedienden.

We halen er als herinnering de anciënniteitsdagen en extra feestdagen 
bij vermits hier heel wat verwarring is. Zeker nu met de extra vakantiedag. 
Het is belangrijk dat de dagen correct gecodeerd worden in de payroll 
door uw sociaal secretariaat. 

Anciënniteitsdagen 
• 10 jaar = 1 dag 
• 20 jaar = 2 dagen 
• 25 jaar = 3 dagen
• 55 jaar + 2 jaar anciënniteit = vervroegde anciënniteitsdag 
• 100% van het loon gewerkte uren – maximum 8 uren 

Twee extra feestdagen 
• 10 wettelijke feestdagen. 
• 2 extra (drukkersdagen, kermisdagen ....) feestdagen. 
• De feestdagen worden vastgelegd op het einde van het jaar voor het 

daaropvolgende jaar. 
• Dezelfde regelgeving is van toepassing zoals bij de wettelijke feestdagen 

(denk maar aan de te betalen feestdagen na einde van AO of schorsing van de 
arbeidsovereenkomst., ...).

1 extra opleidingsdag/VTE 
De arbeiders hebben sinds 1990 recht op 1 individuele dag beroepsopleiding. Het 
artikel 32 van het collectief contract wordt aangevuld met
• 1 extra opleidingsdag per VTE.
• Enkel in de bedrijven vanaf 20 arbeiders. 
• Voor het eerst in 2020.

Globalisering kan voor zowel de individuele opleidingsdag als voor de dag/VTE.
• Ondernemingen met OR, comité of vakbondsafgevaardigde 

- Werkgever legt het geglobaliseerd plan voor voor advies 
• Ondernemingen zonder OR, comité of vakbondsafgevaardigde 

- Werkgever hangt het ontwerp van geglobaliseerd plan uit in de 
onderneming. Arbeiders kunnen hun opmerkingen / voorstellen maken 
binnen de 15 dagen. 

CAO dd. 19.12.2019 – wijzigingen arbeidsvoorwaarden (modernisering 
van vorige akkoorden)

Aanpassing artikel 5
Ook hier - zoals bij het collectief contract - werden de beperkingen op 
uitzendkrachten en contracten voor bepaalde duur verwijderd MAAR er werd wel 
volgende clausule toegevoegd: 

Contracten voor bepaalde duur / bepaald werk en interimcontracten 
De optelsom van de opeenvolgende interim-contracten en van de contracten voor 
bepaalde duur of voor een bepaald werk mag maximum 2 jaar bedragen. 
Bij de berekening wordt rekening gehouden met volgende gelijkstellingen: 
• Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst waarvoor de 

uitzendkracht onderworpen bleef aan de sociale zekerheid, voor zover hij 
tijdens die periode niet bij een andere werkgever is tewerkgesteld geweest. 

• Periodes van inactiviteit van één week of minder bij dezelfde gebruiker. 

De werknemer die wordt aangeworven zoals hiervoor bepaald, wordt geacht 
verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd indien hij in 
de onderneming aan het werk wordt gehouden na de voorziene termijn. 
De werkgever die een uitzendkracht tewerkstelt gedurende een periode langer 
dan 30 dagen zal aan deze persoon voorrang verlenen bij aanwerving, indien een 
aangepaste functie vrij zou komen in de onderneming. 

CAO dd. 17.10.2019 syndicale toelage 
De basistoelage voor de syndicale premie werd opgetrokken van 132 naar 135 
EUR. Dit heeft geen impact op de loonkost vermits de RSZ-bijdrage aan het 
Bijzonder Fonds behouden blijft op 0,42%.

De lunchcauserie wordt afgesloten met een groepsoverleg over de prioriteiten en 
aandachtspunten voor de volgende sociale onderhandelingen. 

T    THE P   INT

SECTORAAL 
OVERLEG
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WHERE COLOUR COMES ALIVE

FESPA GLOBAL PRINT EXPO 2020 - MADRID
Bijna 57 jaar na de eerste beurs heeft FESPA Global Print Expo zich stevig 
gevestigd als de toonaangevende printbeurs in Europa. De beurs biedt de 
bezoekers toegang tot 600 exposanten voor grootformaat digitaal, zeefdruk en 
textiel print en sign en de mogelijkheid om de gevarieerde en creatieve wereld 
van print te ontdekken.

Bezoekers van de beurs kunnen kennis delen, nieuwe trends ontdekken, investeren 
in nieuwe machines of verbruiksartikelen en de verschillende toepassingen 
ontdekken die kleur tot leven brengen!

Na een succesvol debuut op de FESPA Global Print Expo 2019 in München zal 
Colour L*A*B* in 2020 terugkeren naar het evenement. Colour L*A*B* zal de 
bezoekers een uitgebreid overzicht bieden van alle individuele elementen die 
bijdragen aan professioneel kleurbeheer, zoals meet- en kalibratie-instrumenten, 
lichtbakken, software-oplossingen en print-uitvoerapparaten.

Trend Theater
Direct grenzend aan Colour L*A*B* is het FESPA 2020 Trend Theatre, waar een 
breed scala aan seminars en paneldiscussies de bezoekers een geweldige kans 
bieden om hun kennis van de industrie te vergroten en inspiratie op te doen voor 
nieuwe zakelijke perspectieven.

Printerinterieur 
Printeriors is een interactieve functie die de vele mogelijkheden voor printers van 
interieur- en exterieurdecoratie belicht en merkeigenaren, ontwerpers en 
architecten in contact brengt met PSP’s en fabrikanten.

Print Make Wear
FESPA’s ‘snelle modefabriek’ is terug voor 2020, dit keer met een focus op de 
productie van sportkleding.

Wereld Wrap Meesters
FESPA’s populaire, energierijke World Wrap Masters voertuigwikkelcompetitie 
keert terug naar de Global Print Expo 2020, met vernieuwde displays en een 
nieuw scoresysteem

Fespa België organiseert een ontmoeting met Fespa Spanje op de club 
Fespa stand op woensdag 25 maart van 13-14u. Ook de sponsors 
worden hierop uitgenodigd voor een hapje en een drankje. 
#Halamadrid #fespabelgium 



HOE KUNNEN SIGN EN GROOTFORMAATBEDRIJVEN 
EFFICIËNTER EN PRODUCTIEVER WERKEN?
De richting ligt vast. Het doel is bekend. De trein naar een bedrijfszekere toekomst gaat ook voor jouw grafische productiebedrijf richting automatiseren, 
connecteren en integreren. Alleen zo kan je hogere efficiëntie en gezonde marges blijven garanderen.

Maar hoe loopt dat traject voor jouw bedrijf? Waar stap je op, en waar stap je 
over? Hoe koppel je de juiste bedrijfsprocessen en integreer je oplossingen van 
derden? Hoe werkt dat voor jouw specifieke toepassingen? En vooral: hoe begin 
je er aan?

Op FESPA 2020, toont Dataline Solutions hoe sign- en groot formaat-
bedrijven efficiënter en productiever kunnen werken door MultiPress te 
integreren. MultiPress MIS-software is de schaalbare en modulaire 
software die alle administratie- en productieprocessen connecteert.

Nieuwe mogelijkheden in de kijker op FESPA 2020:
• Campagne Management: uitgebreide opdrachten eenvoudiger en sneller 

toevoegen aan de productie.
• Expeditie Management:  gebruiksgemak voor de transportverantwoordelijke, 

geïntegreerd met Transsmart, Sendcloud en Unifaun.
• Montage App: volg je grootformaat-projecten op tot en met de montage
• Calculatie Wizard: bereken 100% automatisch offertes 
• Rapportgenerator: alle managementinformatie op maat van jouw bedrijf
• Impositie: inslagschema’s berekenen en doorsturen vanuit MultiPress
• Combineren met Workflower: bespaar geld en tijd door verschillende jobs 

te combineren

FESPA praktisch:
Op FESPA is Dataline te vinden in Hall 7, stand nr. E91. Applicatie-specialisten 
staan klaar om gerichte demonstraties te verzorgen.

Registreer nu je bezoek!
Boek een persoonlijke MultiPress-demonstratie op FESPA. We helpen je aan 
een gratis FESPA-ticket en je ontvangt een voucher voor een mooi geschenk, en 
wie weet win je een iPad Pro! 
Voor alle informatie: multipress.biz/factua-fespa

by dataline

ANTALIS INTERIOR 
DESIGN AWARD
IS NU GESLOTEN

Op 24 maart worden de winnaars van de Antalis 
Interior Design Award bekend gemaakt op de FESPA 
in Madrid.

antalisinteriordesignaward.com
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GRAFITYP 
PARTNER IN CREATIVITY
Grafityp is een producent van zelfklevende folies. Voor toepassingen zoals beletteringen op reclameborden, etalageramen, beletteringen van vracht-
wagens en bv ook full-wraps voor voertuigen. Het familiebedrijf heeft dealers over de hele wereld en een eigen vestiging in Tamworth/ UK.  
Het hoofdkantoor is gevestigd in Houthalen en telt om en bij de 100 werknemers (inclusief Tamworth). 

Ontstaan en geschiedenis van het 
familiebedrijf

Het bedrijf werd in 1945 in Amsterdam opgericht 
door Herman Bosman sr., de grootvader van Patricia 
Bosman, HR-manager bij Grafityp. Eerst als 
stansbedrijf Holland en in 1961 omgevormd naar 
Bosman Letters. Bosman letters groeide gestadig en 
hieruit volgend werden een aantal extra vestigingen 
in Eindhoven, Rotterdam en Utrecht geopend. In 
1969 kocht Herman Bosman sr. dan een deel van de 
vroegere gebouwen van de koolmijnen in Houthalen 
en zag Grafityp Lettersystem het daglicht.

In 1984 ontwikkelden we als pionier het CRS 
(Computerized Signmaking robot) systeem; de eerste 
snijplotter in de wereld, gestuurd door een computer 
en zijn we in 1986 gestart met de productie van ons 
eigen merk PVC films, Grafitack genaamd. Door het 
succes van het CRS systeem en de nieuwe 
ontwikkelingen hieromtrent bleven we verder groeien, 
wat resulteerde in een toename van gebouwen en een 
R&D departement: Zo startten we een eigen speciale 
productiemethode voor high quality cast films en 
openden we twee buitenlandse onderafdelingen in 
Tamworth (UK) en Barcelona (Spanje). 

In 1995 ontvingen we voor de eerste keer het ISO-
9001 kwaliteitslabel en lanceerden we zelf een 
gegoten folie: Graficast .

In 2005 waren we reeds bezig met de ontwikkeling 
van een reeks revolutionaire GEF (Grafityp ecological 
films) non-PVC films. Die worden volledig in eigen 
huis gefabriceerd met een nieuwe cast extrusion 
unit. Een ontwikkeling waarvoor we in 2014 de 
Innovation award ontvingen. 

4 jaar later openden we de deuren van ons eigen 
Training Center. Hier delen we onze kennis met onze 
klanten en leren we hen alles over onze producten en 
de best mogelijke plaatsing. Deze trainingen staan 
open voor alle bedrijven.

In 2010 verruimden we ons gamma met een nieuwe 
lijn gekleurde wrapping films; een volledig nieuwe 
lijn voor het wrappen en personaliseren van 
voertuigen en interieurdecoratie.

Anno 2020 zijn wij één van de enige familie bedrijven 
in de wereld die nog folies maken. Al de kleinere zijn 
er van tussen gegaan en/of worden overgenomen 

door grote converters. Wij hebben puur BTOB klanten.

Dit jaar wordt Grafityp (afgeleid van grafische 
lettertypes) vijftig. Dit zal worden gevierd met een 
groots event op 29 mei voor klanten en personeel. We 
lanceerden in januari reeds een nieuwe website in 
nieuwe huisstijl en op 2 maart start onze nieuwe CEO.

Fespa Madrid

Dit jaar zijn we ook aanwezig op FESPA Madrid met een 
stand waar de focus ligt op GREEN (zie adv op pagina 8). 
Wij zijn de enige in de wereld die PVC-vrij gekleurde 
folie’s hebben. Zowel glanzend als mat. Maar ook PVC 
vrije-beprintbare folies voor de verschillende large 
format printtechnieken. En we hopen binnenkort een 
PVC-vrije latex folie te kunnen lanceren. Er was grote 
vraag van overheden, europese instanties om PVC-vrije 
folie te kunnen verkrijgen voor binnen signalisatie 
omwille van het duurzaamheids aspect. Een 
sustainability aspect dat we over de hele lijn willen 
doortrekken op onze stand met niet alleen de plaatsing 
van een Tesla (die we gaan inpakken met deze films) 
maar ook in kleine details zoals het gebruik van 
brochures op EFC papiersoorten, kartonnen bekertjes, 
houten lepeltjes,… Ondertussen werden zelfs 4 
oplaadpalen op onze parkings geïnstalleerd (ook voor 
bezoekers) En zijn we gestart met het project van 
zonnepanelen op de daken van onze bedrijfs gebouwen. 
Ook daar willen we als bedrijf het voor beeld in geven.

Waarom deze rebranding ‘Grafityp. Makes 
you stick’.

Onze trouw aan onze partner dealers maakt ook dat 
we grotendeels van hen afhankelijk zijn voor het 
welslagen van de verkoop van onze producten. En 
aangezien de verkoop grotendeels afhangt van hun 
vertegenwoordigers was het belangrijk om Grafityp 
opnieuw te doen opmerken en ons meer samen met 
hen te richten naar de eindklant. Zo werd ons logo, 
de huisstijl en de website dynamischer om de 
eindklant meer aan te spreken. De vroegere website 

was meer technisch georiënteerd. Terwijl we vroeger 
het push-model hanteerden waarbij we onze 
producten de markt induwden, zijn we nu overgegaan 
naar het pull-model waarbij we wensen dat de 
eindklant zelf naar onze producten vraagt.

Voorafgaand is een marktonderzoek gedaan in alle 
landen met de vraag ‘hoeverre is de naamsbekendheid 
van Grafityp aanwezig?”. En wij zagen daar een zelfde 
tendens. Wij zijn één van de oudste merken en doordat 
de andere merken er zijn tussen gekomen met grotere 
marketingcampagnes is de naams bekendheid van 
Grafityp gedaald en we kregen ook te horen dat ons 
imago niet meer zo aantrekkelijk was.

We hebben met deze rebranding ook onze 
onderscheidende factoren nog een keer in de verf 
gezet: Zo leveren wij sneller dan onze ‘grote’ 
concurrenten uit onze fabrieksvoorraad, terwijl zij 
eerder op bestelling gaan leveren. Wij kunnen ook 
makkelijker kleine runs doen, speciale kleuren 
maken, wij hebben onze R&D afdeling en wij nemen 
ook elke klacht serieus en handelen deze correct en 
snel af. Wij analyseren elke klacht en vertrekken ook 
van het principe dat wij uit elke klacht iets kunnen 
leren, om het nog beter te doen, kortom wij 
“luisteren” naar onze dealers en hun klanten.

Toekomst

Net zoals de andere bedrijven in de sector hebben 
wij moeite met het aantrekken van jonge mensen en 
de juiste technische profielen, maar het feit dat wij 
een mooie KMO en familiebedrijf zijn, maakt ook wel 
veel goed. In ons bedrijf werken wij zeer sociaal, 
informeel en onze medewerkers werken niet in 
ploegen. Onze sterkte is dat er binnen het bedrijf een 
enorme knowhow en kennis aanwezig is.

Wij danken Patricia Bosman, HR-manager en Peter 
Van de Vivere, Marketing & Business development 
Manager bij Grafityp voor het aangename interview 
en wensen hen veel succes met de rebranding 
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MULTIPRESS IS NU 
BESCHIKBAAR IN 
POLEN. DATALINE 
BENOEMT INTEGART 
ALS NIEUWE CHANNEL 
PARTNER.
Remadays (Warschau, 12 - 14 februari) is de eerste publieke demon-
stratie van MultiPress MIS/ERP software aan de Poolse grafische 
industrie.

Brugge 12 Februari, 2020 – Dataline, de Belgische producent en leverancier 
van ERP/MIS-oplossingen voor de grafische industrie, kondigt aan dat ze in 
Polen een nieuwe channel partner, Integart, hebben aangesteld. Integart is 
één van de toonaangevende leveranciers in de grafische industrie en bekend 
als distributeur voor o.a. HP, Zund, 3M en veel meer producten. Hun 
expertise, hun innovatiedrang en grote klantenbestand maken hen de 
perfecte partner voor Dataline. Tomasz Melzacki, Sales Director Integart: 
'We zagen een sterke behoefte aan robuuste MIS/ERP-software, met name 
bij onze grootformaatprinters. Met Dataline hebben we een ijzersterke 
partner gevonden die - met het vlaggenschip MultiPress - zich reeds bij 
enkele honderden installaties in Europa heeft bewezen.’ Dirk Deroo, CEO 
Dataline: 'In de lijn van onze strategie zet Dataline haar expansie in Europa 
voort, met Polen als volgende halte. We zijn er trots op dat we daarbij 
worden ondersteund door een van de meest prominente leveranciers van de 
grafische industrie in Polen.’

Geïnteresseerd? Ontmoet ons tijdens Remadays op de stand van channel 
partner Integart in Hal F, stand N15, waar we MultiPress MIS/ERP voor 
grafische productiebedrijven zullen introduceren.

OVERNAME GRAFISCHE 
ACTIVITEITEN FAIGIN 
DOOR CREAFOR
Vanaf 1 februari zijn 3 grafische afwerkingsactiviteiten van Faigin uit Jabbeke 
overgedragen aan Creafor uit Lokeren. Concreet gaat dit over het plastificeren, 
laserstansen en digitaal spotvernissen van aangeleverd drukwerk. Deze 
afwerkingsmogelijkheden sluiten perfect aan bij de bestaande zeefdruk en 
LFP activiteiten voor grafische bedrijven. Voor het plastificeren van 
aangeleverd drukwerk heeft Creafor reeds jaren een samenwerking met het 
nabijgelegen Plasti-luxx. Laserstansen maakt kapvormen overbodig en uv 
vernissen kan voortaan ook voor kleine oplages. Dit zorgt ervoor dat de Faigin 
klanten voortaan al hun grafische afwerkingen bij Creafor te Lokeren kunnen 
verderzetten. Daarnaast genieten ook de Creafor klanten van deze extra 
mogelijkheden. Via het bestelportaal afterpress.be gaat de samenwerking nog 
vlotter, vraag hiervoor uw persoonlijk account aan via andreas@creafor.be. 
Mocht u nog vragen hebben betreffende deze overname, neem gerust 
contact op met Creafor. 

DRUKKERIJ GRAPHIUS  
& UITGEVERIJ LANNOO 
WERKEN SAMEN VOOR 
125 JAAR VBO
DIGITAAL ZORGT VOOR EEN INDRUK,  
PRINT VOOR EEN HERINNERING.

De keuze van het VBO om te gaan voor een gedrukte, tastbare en vooral duurzaam 
geproduceerde versie van de kennis die ze in ruim 125 jaar verzameld heeft, is een 
bewuste keuze. Waarom die bewuste keuze? Voor deze speciale verjaardag wou 
het VBO beroep doen op alle zintuigen die niet te vinden zijn op de digitale manier. 
Daarom koos het VBO voor de kracht van drukwerk en 2 ervaren ondernemingen 
(Drukkerij Graphius & Uitgeverij Lannoo) om dit werk te realiseren.

Het volume en de tastbaarheid van het boek geven de inhoud een extra dimensie. 
De keuze voor een gedrukte versie van het boek in een huidige setting waar de 
digitale bedrijven als paddestoelen uit de grond schieten spreekt boekdelen. Het 
tijdloze belang van papier en drukwerk die onze sector niet vreemd is vindt zijn 
weg ook terug naar andere sectoren en bedrijven.

Een complementaire aanpak van zowel digitaal als drukwerk blijkt meer dan ooit 
de stra tegie te zijn bij onze klanten. Digitaal zorgt voor een indruk, print voor een 
herinnering.

11Snelnieuws | 

Denis Geers, voorzitter RVB Febelgra, overhandigt het boek 'Ondernemen voor welvaart' aan Koning Filip.

125 JAAR VBOFUSIES EN OVERNAMES



ALGEMENE VERGADERING
Febelgra nodigt u en uw partner van harte uit op haar Algemene Vergadering die plaatsvindt 
op woensdag 18 maart vanaf 17.45 u in het industriemuseum te Gent.

Locatie: Industriemuseum Gent 
Minnemeers 10, 9000 Gent

Programma:
17.45 - 18.15 Verwelkoming
18.15 - 19.00 Algemene Vergadering
19.00 - 19.45  Trump is great, climate change 

is a hoax & print is dead
  Ulbe Jelluma - Managing 

Director Print Power Europe
19.45 - 20.30  Rondleiding “Drie eeuwen 

grafische industrie”

U kan zich inschrijven via volgende link:
https://www.febelgra.be/nl/evenementen
of door een mailtje te sturen naar annemie.
peeters@febelgra.be voor 14 maart 2020.
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SOCIAL MEDIA 
WORKSHOP 
VOOR FRANSTALIGE LEDEN
Wegens het succes van de Social Media Workshop bij de Nederlandstaligen, 
organiseren we dit jaar ook een workshop voor de Franstaligen.

Datum en locatie worden in de volgende Factua bevestigd.

DRUPA
Dit jaar gaat de vierjaarlijkse hoogmis voor de grafische sector door van 16 t.e.m. 26/06/2020 in Düsseldorf.

Febelgra heeft beslist om naar goede gewoonte 
bussen in te leggen naar Drupa. Bijgevoegd vindt 
u een overzicht van de bussen en trajecten. Deze 
kunnen nog lichtjes wijzigen. De definitieve 
trajecten zal u kunnen terugvinden op de 
uitnodigingskaart die u in maart zal ontvangen.

TRAJECTEN
1 - Donderdag 18 juni 2020
05.30 uur Gentbrugge
07.00 uur Leuven
08.00 uur Houthalen
10.00 uur Drupa - Düsseldorf
2 - Vrijdag 19 juni 2020
06.45 uur Brussel
07.30 uur Namen
08.00 uur Luik
10.00 uur Drupa - Düsseldorf
3 - Zaterdag 20 juni 2020
05.15 uur Brugge
06.00 uur Gentbrugge
07.00 uur Antwerpen
07.30 uur Turnhout
10.00 uur Drupa - Düsseldorf

Ook kunnen wij u een kortingscode aan-
bieden bij de bestelling van uw tickets.
Voor 1-dag ticket: 000007bt7bpg
Voor 3-dagen ticket: 000007bt7a7g
Voor 5-dagen ticket: 000007bt7apg

Gelieve deze in te geven bij de bestelling van uw 
tickets via www.drupa.com/ticketshop.

16 tem.
26.06.20

van

18.03.20
Woensdag



embrace the future

June 16–26, 2020 
Düsseldorf / Germany

Voor meer informatie:
Fairwise BVBA

Hubert Frère-Orbanlaan 213 _ B-9000 Gent

Tel. +32 (9)245 01 68

info@fairwise.be#drupa2020 blog.drupa.com

www.drupa.com

See video now!Ervaar innovaties en fascinerende nieuwe technologieën. Laat je inspireren door top 
speakers en dé drupa hoogtepunten. 

Mis deze kans voor uw bedrijf niet en doe mee aan de digitale transformatie. Kom naar de 
wereldwijd grootste vakbeurs voor printing technologies en ontdek wat de toekomst te 
bieden heeft.  

drupa 2020 – embrace the future 

dru2002_Image_SK_210x297+5_BE_nl.indd   1 23.01.20   12:21
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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.

Datum Offset  
houtvrij

Maco  
houtvrij

Maco 
houthoudend

31.08.2019 282 258,04 290,82

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

Datum Offset  
houtvrij

Maco  
houtvrij

Maco 
houthoudend

31.01.2020 271,84 249,92 290,82

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

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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INFO
Deze Factua is gedrukt op Pergraphica 120 g/m2, verdeeld door Igepa

PERGRAPHICA®  
HIGH WHITE SMOOTH, PAPIER VOOR PERFECTIONISTEN
Perfectie zit in de details. Daarom is de juiste papierkeuze van het grootste belang voor elk print-
project. PERGRAPHICA® premium designpapier werd ontwikkeld voor wie let op details en vormt 
de perfecte achtergrond van uw creatief werk. 

High White Smooth heeft het gladste en puurste witte oppervlak uit de PERGRAPHICA®-reeks. De gladde en 
fluweelachtige textuur zorgt voor een verfijnde en elegante uitstraling. De kleurcontrasten in uw ontwerpen en 
communicatiemateriaal worden perfect naar voren gebracht. Uw teksten en visuals vallen op en benadrukken 
uw boodschap op een gedurfde maar stijlvolle manier. 

High White Smooth is beschikbaar van 100 - 300 g/m², waardoor het kan worden gebruikt in tal van 
toepassingen: van premium boeken en publicaties tot briefpapier, notitieboekjes, marketingmateriaal en 
verpakking. PERGRAPHICA® High White Smooth is bedoeld voor hybride printen, met de gecombineerde 
voordelen van zowel offset als digitaal drukken. Het papier is gecertificeerd voor HP Indigo commerciële 
drukpersen, waardoor een perfecte hechting van ElectroInk en een probleemloos proces gegarandeerd worden. 

Standaard beschikbaar in 72 x 102 cm LG/SG en HP Indigo-formaten: 32x46 cm en B2-formaten voor 
10000/12000-machines.
Op zoek naar meer inspiratie? Bijkomende informatie over de creatieve mogelijkheden van PERGRAPHICA® 
High White Smooth vindt u op www.pergraphica.com

www.mondigroup.com

a
100 120 150 240 300

 100 ± 3.0  120 ± 4.0  150 ± 4.0  240 ± 7.0  300 ± 8.0

 115 ± 3  134 ± 3  170 ± 5  272 ± 7  336 ± 8

6 min 160 min 250 min 550 min 1530 min 2250

7 min 80 min 130 min 290 min 830 min 1250

0  130 ± 50  130 ± 50  130 ± 50  130 ± 50  130 ± 50

7  94.0  96.0  97.5  99.5  99.5

3  109.0 ± 1.5  109.0 ± 1.5  109.0 ± 1.5  109.0 ± 1.5  109.0 ± 1.5

9  157 ± 3.0  157 ± 3.0  157 ± 3.0  157 ± 3.0  157 ± 3.0

  Technical Data: PERGRAPHICA High White Smooth

1 Basis weight  g/m² ISO 536

3 Caliper  µm ISO 534

6 Stiffness 15°/10mm MD mN ISO 2493-1

7 Stiffness 15°/10mm CD mN ISO 2493-1

0 Roughness Bendtsen  ml/min ISO 8791-2

7 Opacity  % ISO 2471

23 Brightness UV  % ISO 2470

29 CIE Whiteness  % ISO 11475
Production processes certified according to ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001. Standard measurement uncertainty between laboratories is
not incorporated.

SIGNIFICANCE OF VALUES: 2 SIGMA

typical shade values D65/10°: L*: 94.9 a*: 3.7 b*: -12.7 typical bulk: 1.12

TECHNICAL CUSTOMER SERVICE 24.05.2016
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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


