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VO O R W O O R D

In de vorige editie van uw maandblad 
hadden we nog een positief vooruit-
zicht op de herneming van onze eco-
nomie en een ‘normaal’ sociaal leven. 

Echter, na enkele weken vakantie 
sloeg de balans terug om en kijken 
we met onzekerheid uit naar wat het 
najaar zal brengen. Gelukkig start het 
onderwijs opnieuw per 1 september 
en heeft het voortschrijdend inzicht 
ervoor gezorgd dat onze economie 
niet meer lam gelegd wordt. Uiteraard 
blijven de voorzorgsmaatregelen, 
zowel sociaal als professioneel van 
essentieel belang. 

Wij hopen alvast dat er spoedig 
een einde komt aan de annulering 

of het uitblijven van orders, en dat 
onze bedrijven terug op volle kracht 
kunnen werken. 

Als sectorfederatie hebben wij 
in samenwerking met de sociale 
partners alvast een inspanning 
kunnen leveren om de loonkosten niet 
verder te laten oplopen, maar zelfs 
tijdelijk te laten dalen (pag. 4-5).

In dit nummer hebben wij ook het 
genoegen om de komst van een 
nieuwe Febelgra ambassadrice aan 
te kondigen (pag. 15).

Het belang van een sterke 
sectorfederatie is in deze tijden 
duidelijker dan ooit. Wij roepen alle 

bestaande en potentiële leden dan 
ook op om onze ‘coalitie’ verder 
te ondersteunen. Dit is van groot 
belang om overheden en andere 
stakeholders warm te maken voor 
ons circulair, tastbaar en duurzaam 
product portfolio. 

Kort na ontvangst van deze editie, zal 
u opnieuw uitgenodigd worden voor 
deelname aan een sector enquête 
waarmee we onze aandachtspunten 
in de verf kunnen zetten. 

In afwachting dat meer licht aan het 
eind van de tunnel verschijnt, wens 
ik jullie  veel doorzettingsvermogen, 
goeie moed en veel leesplezier. 

EN COVID-19 

blijft nog 
even aan het 

woord…  
Marc Vandenbroucke — Algemeen directeur 



S O C I A A L

Nieuw  
sectoraal 
akkoord

De coronacrisis heeft voor 
iedereen, zowel voor werkgevers als 
werknemers, significante gevolgen 
gekend en omvat op vandaag nog 
steeds een korf onzekerheden. 

Als sectorfederatie zijn wij daarom fier 
om samen met onze sociale partners 
een sectoraal akkoord te hebben 
bereikt die de gevolgen van dit  
Covid-19 gebeuren verzachten.  
Wij hopen ondertussen dat het licht 
aan het eind van de tunnel mag 
verschijnen. 

Reeds eerder werden de Febelgra-
leden via een nieuwsbericht op de 
hoogte gesteld van dit akkoord,  
maar wij maken graag gebruik van 
deze First Impression editie om één  
en ander verder te verduidelijken.   

Op 25 juni 2020 bereikten de sociale 
partners dus in gemeenschappelijk 
overleg een belangrijk akkoord voor 
het PC 130 (arbeiders; uitgezonderd 
de dagbladsector). 

Belangrijk hierbij is dat de loonkost 
daalt door de verlaging van de 
RSZ-bijdragen en dat de andere 
maatregelen ten gunste van uw 
arbeiders kostenneutraal zijn. 
Hiernaast vindt u een verdere 
bespreking van elk element van  
het akkoord. 

Gelijkstelling van de dagen tijdelijke 
werkloosheid COVID-19 voor de 
eindejaarspremie 2020
De tijdelijke werkloosheid corona 
was en is een welgekomen steun-
maatregel, maar deze vorm van 
werkloosheid is feitelijk ‘overmacht’. 
Hieruit volgt dat deze dagen tijdelijke 
werkloosheid niet gelijkgesteld 
worden voor de berekening van de 
eindejaarspremie van uw arbeiders. 
Om de financiële impact van de 
tijdelijke werkloosheid corona voor 
de arbeiders te beperken, zijn de 
sociale partners overeengekomen 
om (maximum) 50 dagen TW 
overmacht per arbeider in 2020 gelijk 
te stellen met arbeidsdagen voor de 
eindejaarspremie. 

Hieraan is natuurlijk een kost 
verbonden voor de werkgever, 
maar deze zal hij volledig kunnen 
terugvorderen van het Febelgra 
Fonds. 

Gelieve hiermee dus rekening te houden 
voor de berekening van uw einde-
jaarspremies en zo nodig uw sociaal 
secretariaat te informeren. Eind 2020 
zal een formulier ter beschikking worden 
gesteld door Febelgra, waarmee u de 
kostprijs van deze gelijkstellingen kan 
terug vorderen van het Febelgra Fonds. 
Deze terugvordering moet dan gebeu-
ren tegen uiterlijk 30 juni 2021. Deze 
maatregel geldt voor de EP van 2020.

Wenst u de teksten 
van de aangehaalde 
CAO’s of meer 
informatie, aarzel dan 
vooral niet om ons te 
contacteren:  
kelly.ciancimino 
@febelgra.be
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Febelgra is tevreden 
dat dit akkoord in  
corona-tijden tevens een 
verlaging van de sociale 
loonlast betekent voor àlle 
grafische bedrijven!

Speciaal outplacementaanbod 
Arbeiders die u heeft moeten ontslaan 
in de coronacrisis (tussen 01.03.2020 
en 31.12.2020) en die geen recht 
hebben op outplacementbegeleiding 
(algemene regeling – bijzondere 
regeling – specifieke regeling 
bij medische overmacht of bij 
herstructurering), kunnen op 
vrijwillige basis ingaan op het 
outplacementaanbod van de sector. 
Het aanbod aan de arbeider bestaat 
uit een begeleiding van 4 ½ dagen. 

De kosten voor deze extra 
outplacement begeleiding worden 
gedragen door de vzw FOGRA 
voor alle arbeiders in heel België. 
Als werkgever hebt u hier dus geen 
rechtstreekse kost aan.   
Het aanvraagformulier kan uw (ex-)
werknemer bekomen via zijn vakbond; 
ofwel kan u dit via de website van 
Febelgra downloaden, ofwel kan u dit 
eenvoudig bekomen via rechtstreekse 
aanvraag  (marisa.bortolin@febelgra.be;  
02 680 06 65). Deze maatregel geldt 
voor de vermelde periode in 2020.

Verlaging van de patronale RSZ 
bijdragen (voor de periode van 
01.07.2020 tot en met 31.12.2021)
De werkgever van de grafische  
sector betaalt RSZ-bijdragen, 
die ontvangen worden door het 
Febelgra Fonds en bedoeld zijn om 
de aanvullende SWT-vergoedingen 
(ex-brugpensioen) die de werkgever 
moet betalen, te compenseren.  
De leeftijdsvoorwaarden om van SWT 
te genieten zijn echter ingeperkt.  

In de CAO dd. 25.06.202 werd 
daarom overeen gekomen dat de  
RSZ-bijdragen voor dit Fonds Voor 
Bestaanszekerheid (Febelgra Fonds) 
verlaagd worden van 0,6% naar 0,3% 
voor de ondernemingen met minder 
dan 10 werknemers, en van 1,25% naar 
0,6% voor de bedrijven met 10 en 
meer werknemers. 

Een samenvatting vindt u in 
onderstaande tabel (cfr. tabel 1 ):

Omwille van het feit dat het technisch 
niet meer mogelijk was om deze 
regeling uitvoerbaar te maken bij 
de RSZ vanaf 01.07.2020, verloopt de 
inning als volgt voor de bedrijven -10 
werknemers en 10 en meer:

• 3de kwartaal 2020:  0,6% en 1,25%
• 4de kwartaal 2020: 0% en 0%
• 1ste kwartaal 2021: 0,3% en 0,55%
• 2, 3 en 4de kwartaal 2021:  

0,3% en 0,6% 

Per 31 december 2021 wordt een 
evaluatie gemaakt van deze regeling 
en is een verlenging van deze 
verlaging van de RSZ-bijdragen 
mogelijk. 

Deze maatregel komt ten goede van 
alle bedrijven uit de grafische sector 
en geeft enige welgekomen zuurstof 
in corona-tijden op het vlak van 
personeelskost.  

RSZ-bijdragen bedrijven - wn 10 10 wn +

Tot 30.06 0,60% 1,25%

Kwartaal 3/2020 0,60% 1,25%

Kwartaal 4/2020 0% 0%

Kwartaal 1/2021 0,30% 0,55%

Van kwartaal 2/2021 - 4/2021 0,30% 0,60%

Tabel 1
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De soepele vorm van tijdelijke 
werkloosheid voor arbeiders en 
bedienden neemt in het algemeen een 
einde per 31.08.2020. Nochtans blijft 
in bepaalde gevallen toch nog een 
soepele vorm van tijdelijke werkloosheid 
mogelijk tot 31.12.2020.

Hierna vindt u meer details i.v.m. de 
nieuwe overgangsmaatregelen vanaf 
01.09.2020.

Uitzonderlijk hard getroffen 
ondernemingen kunnen het versoepeld 
stelsel van tijdelijke werkloosheid Covid-
19 blijven toepassen tot 31.12.2020.
U wordt beschouwd als een 
“uitzonderlijk hard getroffen 
onderneming” indien u tijdens het 
2de kwartaal 2020 minstens 20% 
dagen tijdelijke werkloosheid (zowel 
economische werkloosheid als TW 
corona) heeft t.o.v. het globaal aantal 
aan de RSZ aangegeven dagen.

(*) Belangrijk hierbij is dat een aantal 
dagen in de noemer niet moeten 
meegeteld worden. Dit zijn:

• dagen langdurige ziekte (= ziekte 
langer dan 1 maand)

• dagen verlof zonder wedde (toege-
stane afwezigheid)

• vaderschapsverlof
• zwangerschapsverlof              

De 20% dagen tijdelijke werkloosheid 
moet worden aangetoond op het niveau 
van de juridische entiteit  
(= ondernemingsnummer).

Procedure :
Indien uw onderneming aan deze 
voorwaarde voldoet, moet u een 
formulier C106A-CORONA-HGO 
indienen bij de RVA. Dit formulier kan 
u vinden op de website van de RVA 
of bekomen bij Febelgra.  Binnen de 
2 weken na de verzending van dit 
formulier zal u een antwoord ontvangen 

van de RVA, die een controle uitvoert op 
de berekening van de 20%.
Indien u een positief antwoord 
ontvangt, kan u van 01.09.2020 tot 
31.12.2020 verder gebruik maken van 
de vereenvoudigde procedure tijdelijke 
werkloosheid overmacht corona.

Tip: een correcte berekening van 
de 20%-regel is dus zeer belangrijk. 
Hiervoor adviseren wij uw sociaal 
secretariaat te raadplegen, daar zij 
instaan voor uw RSZ-aangifte en dus 
over alle correcte gegevens beschikken.

Wat als uw onderneming niet onder 
toepassing valt van de regeling voor 
“hard getroffen ondernemingen?
In dit geval gelden vanaf 01.09.2020 
terug de gewone regels voor het 
invoeren van tijdelijke werkloosheid 
wegens economische oorzaken, zowel 
voor arbeiders als bedienden. Weliswaar 
mits enkele versoepelingen tot 31.12.2020 

(zie hierna). Maar dit betekent dus wel 
dat terug elektronische aanvragen 
moeten gestuurd worden aan de RVA 
en dat de formulieren C3.2A aan de 
werknemers moeten afgeleverd worden 
en dat u deze moet inschrijven in het 
validatieboek.

1.1. Regeling arbeiders
Tussen 01.09.2020 en 31.12.2020 wordt de 
maximumduur van de schorsing van de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
verhoogd. Dit betekent dat u een 
aanvraag kan doen voor: 
• een regeling van VOLLEDIGE schor-

sing voor maximum 8 weken (i.p.v.  
2 weken in de grafische sector). 

• een regeling van GEDEELTELIJKE 
schorsing voor maximum 18 weken 
(i.p.v. eveneens 2 weken in de grafi-
sche sector).  

Let wel: de versoepeling slaat enkel op 
de termijnen alvorens een verplichte 
werkweek moet worden ingevoerd. 

De overige sectorale organisatieregels 
voor PC 130 blijven van toepassing. Dwz :
• dat in een regeling gedeeltelijke 

werkloosheid, de werkloosheids-
dagen moeten aansluiten op een 
weekend. 

• dat de elektronische aanvraag ten 
laatste op vrijdag bij de RVA moet 
worden ingediend om (verplicht) op 
maandag te starten. 

• dat de werknemers de woensdag 
die de aanvraag vooraf gaat op de 
hoogte moeten gesteld worden van 
de voorziene werkloosheidsdagen.

• enz… 

Contacteer ons indien u hier verdere 
toelichting over nodig heeft.

1.2. Regeling bedienden
Hier liggen de zaken ietwat complexer: 
Uw onderneming had reeds een 
cao of een ondernemingsplan voor 
de algemene regeling tijdelijke 
werkloosheid werkgebrek bedienden?
Dan kan u hier verder gebruik van 
maken per 01.09.2020.

Uw onderneming wil voor het eerst 
gebruik maken van de regeling tijdelijke 
werkloosheid voor bedienden?
Ofwel maakt u gebruik van de 
overgangsregeling tijdelijke 
werkloosheid werkgebrek bedienden. 
Dit kan tussen 01.09.2020 en 31.12.2020. 
Bijzondere voorwaarden zijn hier :
• het aantonen van een substantiële 

daling van de omzet of van de pro-
ductie van minstens 10%.

• de opmaak van een cao op 
ondernemingsvlak of een 
ondernemingsplan.

• de bedienden die u tijdelijk werkloos 
stelt 2 vormingsdagen per maand 
aanbieden.

Ofwel kan u voor een langere periode 
gebruik maken van de algemene 
regeling tijdelijke werkloosheid 
werkgebrek bedienden. Hiervoor geldt 
een iets strengere procedure (nadeel), 
maar het feit dat u geen vormingsdagen 
moet aanbieden en dat dergelijke cao 
voor een langere periode kan worden 
afgesloten, mag als voordeel worden 
beschouwd.

S O C I A A L

Tijdelijke werkloosheid 
na 1 september 2020?

Formule voor de berekening van de 20% =

totaal aantal dagen TW overmacht + economisch april, mei en juni x 100

totaal aantal (arb. en bed.) aan de RSZ aangegeven dagen Q2/2020(*)
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SUEZ biedt
innovatieve
oplossingen
voor al uw afval

Kent u onze duurzame oplossingen 
voor de grafische industrie al?
Een snelle en efficiënte ophaling en 
verwerking van al uw afval?
Wij helpen u verder!

– Onze experten inventariseren uw afval
– We zamelen het met de correcte containers en 

volgens de wettelijke normen in
– We verwerken het en recycleren het tot grondstoffen  

shop.suez.be
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AC T UA

Sectorcijfers  
buitenlandse handel 
Import – export - handelsbalans

In ons vorig  nummer kon u alles 
lezen over de sectorcijfers 2019, maar 
beschikten wij nog niet over alle data 
betreffende de import en de export.  
Wij bieden u in deze editie daarom 
graag een aanvullend overzicht.  
De cijfers omvatten de totaliteit  
van de grafische sector. 

2019 werd gekenmerkt door een sterke 
terugval van onze exportpositie. Het 
exportvolume daalde met maar eventjes 
ruim 17 %.  In 2018 en na ontvangst van 
de gecorrigeerde cijfers voor dat jaar, 
was er nog sprake van status quo. 

Ook de invoer verminderde maar in veel 
mindere mate (- 3,67 %).

Dit heeft tot gevolg dat het overschot 
op de handelsbalans in 2019 daalde met 
ruim 31 %. (cfr. tabel 1 )

Belangrijke bemerking hierbij is dat de 
vermelde cijfers (2019) soms na lange 
tijd in mindere of belangrijke mate 
gecorrigeerd worden (via de NBB), maar 
het is duidelijk dat de exportpositie van 
onze Belgische bedrijven zwaar onder 
druk staat ! 

Het aandeel van de export in de globale 
omzet van de sector (dus incl. kranten, 
prepress en afwerking) bedroeg 28,45 % 
in 2019 (cfr. tabel 2 ).  Dit is een historisch 
laag dieptepunt. 

De belangrijkste partners van de 
Belgische grafische industrie waren in 
2019: (cfr. tabel 3 )

Tabel 1  : export en import in monetaire eenheden (in miljoen EUR) in de 
Belgische grafische industrie (dagbladdrukkerijen inbegrepen) voor de 

periode 2009-2019 (Bron: Agentschap Buitenlandse Handel)

 Export 
(Mio EUR)

Evolutie 
(%)

Import 
(Mio EUR)

Evolutie 
(%)

Balans 
(Mio EUR)

Evolutie 
(%)

2009 1 141 -14,21 1 042 -5,96 99 -55,41

2010 1 186 3,94 1 105 6,05 81 -18,18

2011 1 274 7,42 1 163 5,25 111 37,04

2012 1 241 -2,59 1 131 -2,75 110 -0,91

2013 1 113 -10,31 1 065 -5,84 48 -56,36

2014 1052 -5,48 985 -7,51 67 39,58

2015 949 -9,79 758 -23 191 285

2016 983 3,58 734 -3,17 249 30,36

2017 921 -6,30 736 0,27 185 -25,47

2018 (*) 930 0,98 743 0,95 187 1,08

2019 768 -17,42 709 -3,67 59 -31,55

(*) gecorrigeerde cijfers via de NBB

Tabel 2  : aandeel van export in de omzet  
(dagbladdrukkerijen inbegrepen) voor de periode 2009-2019

Export  
(Mio EUR)

Omzet  
(Mio EUR)

Aandeel van de 
export (%)

2009 1 141 3 130,30 36,45

2010 1 186 3 125 37,95

2011 1 274 3 018 42,21

2012 1 241 2 841,10 43,68

2013 1 113 2 795,04 39,82

2014 1052 2842,15 37,01

2015 949 2673,96 35,49

2016 983 2 475,97 39,66

2017 921 2 533,35 36,35

2018 930 (*) 2561,05 (*) 36,31 (*)

2019 768 2699,4 28,45

Tabel 3  : belangrijkste exportlanden

Export     
(Mio EUR) 

% v/d tot. 
Export

Frankrijk 243.834 31,80

Nederland 202.941 26,40

UK 59.305 7,70

Duitsland 57.412 7,50

Zweden 23.796 3,10
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Half mei maakte GRAFOC, het 
printmedia vormingsfonds, reeds een 
eerste analyse over de impact van 
Corona op de arbeidsmarkt op basis 
van data die sinds 2016 worden bij-
gehouden. Het volume in vacatures 
kan gezien worden als een onderdeel 
van de economische barometer. 

Ondertussen zijn we drie maand 
verder en is de storm nog niet gaan 
liggen. Tijd voor een update.

1. Aantal vacatures tot het begin van 
Corona
Startpunt is het aantal ontvangen 
vacatures van januari tot 15 maart, 
het ‘officiële’ begin van de Corona 
crisis. Met een stijging van 63% meer 
vacatures in 2020 t.o.v. vorig jaar kan 
er uitgegaan worden van een sterke 
start van 2020.

2. Totaal aantal vacatures 2020
Van 1 januari tot 20 augustus regi-
streerden we binnen GRAFOC 660 
vacatures voor 2020, een stijging met 
74 vacatures of +11,21% tegenover 
2019. 

3. Tijdens Corona
In de periode tussen 15 maart en 20 
augustus was er t.o.v. 2019 een krimp 
van 13,37%, beduidend hoger dan 
de -6%  die we gemeten hebben in 
de periode maart-mei van onze 1ste 
analyse. 

4. Conclusie
We blijven voorzichtig om 
conclusies te trekken uit de cijfers 
en mogelijk zullen de evoluties in 
het laatste kwartaal een duidelijker 
beeld geven. Er zijn wel degelijk 
vacatures, maar ook economische 
werkloosheid, ontslagen en 
hopelijk komt er een relance na de 
kalmere vakantieperiode.

Uit het onderzoek dat GRAFOC 
samen met Febelgra in april 
heeft uitgevoerd gaf 67% van 
de bedrijven aan dat er een 
omzetdaling is van meer dan 50%, 
met economische werkloosheid 
voor 60% van de bedrijven.

De meting van de vacatures 
gebeurt al sinds 2016 op dezelfde 
manier. De vacatures betreffen 
printmedia beroepen, los van de 
pure printmedia bedrijven.

Meer info:
info@grafoc.be | www.grafoc.be | 
www.printmediajobs.be 

Wie op zoek is naar nieuwe medewer-
kers of waar GRAFOC kan helpen i.f.v. 
vraag en aanbod kan contact op-
nemen met david.benoit@grafoc.be 
(0472 96 66 27) of henk.vanderbeke@
grafoc.be (0472 78 30 93)

Outplacement: 
Voor bedrijven/PC130-medewerkers 
die in een ontslag terechtkomen 
waarbij geen wettelijk outplacement 
dient aangeboden te worden zorgt 
GRAFOC voor een gratis verkort  
traject van 4 halve dagen.

AC T UA

Corona-Update 
Impact #Covid19 op de grafische 
vacatures (#PrintmediaJobs)

586
2019

Vactures t.e.m. 20/8/20: +11,21%

2020
660

389
2019

Vacatures van 15/3 t.e.m. 20/8: -13,37%

2020
337

198
2019

Vacatures t.e.m. corona (15/3): +63%

2020
322

Administratie 

Digital Print Operator

Drukafwerker

Drukker
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De meest voorkomende vacatures tijdens deze periode:

Aantal vacatures per functie van 15/6 tot 20/8, 2019 vs 2020
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EU - Sectorcijfers 
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Tabel 1  - Profiel van de Europese drukindustrie, EU-28, 2017
Germany

United Kingdom

Italy

France

Spain

Switserland

Netherlands

Poland

Belgium

Sweden

Austria

Czech Republic

Finland

Portugal

Hungary

Norway

Denmark

Romania

Ireland

Greece

Croatia

Slovenia

Slovakia

Bulgaria

Estonia

Latvia

Lituania

Mata

Luxembourd

Cyprus

Omzet (miljoen EUR)Aantal werknemers

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000

Aantal bedrijven

MEER INFO
Intergraf Economic report 2020 
ann.kestens@febelgra.be
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We hebben het in de vorige 
First Impression gehad over de 
sectorcijfers in België voor 2019 
die werden gekenmerkt door 
volgende parameters: Het aantal 
ondernemingen en de tewerkstelling 
lopen gevoelig terug en ook de 
investeringen nemen verder af. 
Positief en bemoedigend was echter 
de stijging van het omzetcijfer in 
de grafische sector (exclusief de 
dagbladen). 

Een gelijkaardige neerwaartse 
trend spiegelt zich af op Europees 
vlak voor wat betreft het aantal 
ondernemingen, de tewerkstelling 
en de omzet. De gegevens dateren 
van 2017, maar vooruitzichten over de 
toekomst van de sector (zie FI 04 & 
05) tonen aan dat deze evolutie, trend 
verder kan worden doorgetrokken 
naar de huidige situatie.

Aantal ondernemingen, werknemers 
en omzet
• In 2017 waren ongeveer 603.500 

werknemers werkzaam in de 
Europese grafische industrie.

• In 2017 telde de Europese 
grafische industrie ongeveer 
109.000 bedrijven, met een omzet 
van ongeveer 79 miljard EUR 

• De omzet van de Europese 
grafische industrie daalde met 
ongeveer 23% ten opzichte van 
de afgelopen tien jaar (2008-
2017). Het aantal bedrijven is 
met 17% gedaald en het aantal 
werknemers met 26% over die 
zelfde periode.

• Duitsland, het Verenigd Koninkrijk 
en Italië genereren de grootste 
omzet en registreren het hoogste 
aantal werknemers in Europa, 
terwijl Frankrijk, Italië en Spanje 
het grootste aantal drukkerijen 
hebben in Europa. cfr. tabel 1  voor 
meer details.

AC T UA



Vertrekkende vanuit het aantal 
bedrijven, werknemers en omzet geeft 
dit een sterke omzet per werknemer in 
België. cfr. tabel 2

Grootte van de bedrijven
Wanneer we kijken naar de grootte 
van de bedrijven in de EU, dan komen 
we tot volgende conclusies:
• 89% van de Europese drukkerijen 

heeft minder dan 10 werknemers.
• 95% van de Europese drukkerijen 

zijn kleine en middelgrote 
ondernemingen met minder dan 
20 werknemers.

• Minder dan 1% van de Europese 
drukkerijen heeft meer dan 250 
werknemers en slechts  5% van de 
Europese drukkers hebben meer 
dan 20 werknemers in dienst.  
cfr. tabel 3

Omzet
Voor wat betreft de omzet zien we:
• Dat 89% van de Europese 

drukkerijen met minder dan 10 
werknemers 19% van de omzet 
genereren van de Europese 
grafische industrie.

• Terwijl de minder dan 1% Europese 
drukkerijen die meer dan 250 
werknemers in dienst hebben 21% 
van de totale omzet genereren. 

• De helft van de omzet van de 
Europese grafische industrie wordt 
m.a.w. gegenereerd door bedrijven 
met minder dan 50 werknemers.

De arbeidskosten
• De arbeidskosten zijn met 16% 

gestegen tussen 2008 en 2017.
• Noorwegen, Denemarken en 

België hebben de hoogste 
loonkosten per werknemer (voltijds 
equivalent). Bulgarije heeft de 
laagste arbeidskosten, die zijn 
meer dan 10 keer minder dan 
in Noorwegen, Denemarken of 
België. cfr. tabel 4

Handel van UK met EU
En tenslotte geven we nog een 
overzicht van de landen die met de 
UK handel drijven in 2019 met een 
onderscheid tss import en export.
• Het Verenigd Koninkrijk heeft een 

handelsoverschot met de meeste 
Europese landen, met uitzondering 
van België en Nederland door 
minder te exporteren dan te 
importeren.

• Voor drukwerk zijn Ierland, 
Duitsland, Frankrijk en Nederland 
de belangrijkste handelspartners 
van het Verenigd Koninkrijk.  
Het Verenigd Koninkrijk exporteert 

voor meer dan 270 miljoen euro 
aan gedrukte producten naar 
Ierland en Duitsland, terwijl zij 
slechts voor een waarde van  
45 EUR miljoen uit Ierland 
importeren tegen een waarde 
van meer dan 200 EUR miljoen uit 
Duitsland. cfr. tabel 5

Een situatie die met de komst van 
de Brexit hoogstwaarschijnlijk danig 
door elkaar zal worden geschud en 
die reeds de afgelopen 2 jaar tot een 
sterke daling van export van België 
naar de UK heeft geleid.
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Tabel 4  - Arbeidskosten per voltijds werknemer,  
in 1000 EUR, 2017
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Tabel 5  - UK handelspartners binnen de EU-27,  
handel van printproducten, 2019 in EUR
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Tabel 2  - Omzet per werknemer, in EUR, 2017
Switserland

United Kingdom

Spain

Belgium

Poland

Austria

Netherlands

Denmark

Luxembourg

Italy

France

Romania

Finland

Germany

Ireland

EU-28

Malta

Slovakia

Greece

Estonia

Czech Republic

Croatia

Cyprus

Portugal

Latvia

Hungary

Lithuania

Bulgaria

Norway

Sweden

Slovenia

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000

50 0000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000

60 000 80 00070 000 90 000

Andere productiesectoren Drukindustrie/sector

Export Import

Tabel 3  - Grootte van de Europese 
druk industrie (aantal werknemers), 

EU-28, 2017

0%

2%

89%

3%

6%

0-9

10-19

20-49

50-249

>250

First Impression

12
First Impression

13



N I E U W  L I D

Afwerkingsatelier  
t’Etiket

First Impression
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Ontstaan van het bedrijf
Ik ben productiemanager geweest 
bij Varitape, een bedrijf uit de tape 
industrie en mijn vrouw werkte in onze 
dagbladhandel ’t Etiket.  
Na 10 jaar heb ik dan beslist 
om samen met mijn vrouw in de 
dagbladhandel te werken.

In 2005 hebben we mensen leren 
kennen, ondertussen vrienden, 
die drukwerk verzorgden voor 
verenigingen en afwerking deden 
en dat boeide mij wel. Toen ze 
beslisten om hun zaak te verkopen, 
ben ik eerst gaan meedraaien in 
hun bedrijf en heb het dan later 
gekocht. In het begin deden we 
nog beide, dus dagbladhandel en 
drukkerij, en merkte toen dat drukken 
mij minder interesseerde, maar dat 
ik vooral mijn gading vond in de 
afwerking. Ik ben dan een paar extra 
afwerkingsmachines gaan kopen 
(ponsmachines, wire-o-machines,…).  
Vervolgens ben ik dan minder gaan 
drukken en heb ik drukkerijen en 
uitgeverijen aangeschreven voor 
afwerkingsopdrachten. 

Eind 2008 hebben we dan beslist om 
te stoppen met de dagbladhandel 
door de toename van de aanvragen 
en zijn we verhuisd naar een locatie 
in Tongerlo. De naam Etiket werd 
overgenomen naar het nieuwe bedrijf.

En toen zijn we verder gaan investeren 
in de aankoop van machines voor 
afwerking (pons, stans, wire-o,…) en 
hadden we 6 tot 7 mensen personeel.
Door de bankencrisis in 2010 werd dit 
aantal evenwel teruggeschroefd. 

Daarna kreeg ik ook veel vraag 
naar afwerking thuis en is de 
thuiswerkcentrale ontstaan.  
Ik laat mensen, op zelfstandige basis,  

thuis precieze, manuele afwerkingen 
doen die machinaal niet mogelijk 
zijn. Ik geef dan een model mee. Dit 
segment heeft geleid tot de groei 
van het bedrijf met een verhuis naar 
de huidige locatie in de Gasstraat te 
Geel.

Ik concentreer mij hoofdzakelijk op 
het middensegment of de middelgrote 
oplages, wat voor mij het meest 
rendabel is en volgens mij ook het 
segment is waar je op dit moment het 
best mee kan overleven in de sector. 
En dit boven op de meerwaarde  
van de thuiswerkcentrale.  
Een deel afwerking intern + een deel 
afwerking thuiscentrale kan worden 
gecombineerd wat leidt tot lagere 
kostprijzen.

Ook heb ik gemerkt dat het regel matig 
bezoeken van klanten zijn vruchten 
afwerpt. Klanten zijn telkens verbaasd 
over wat we nog allemaal doen.

Studies gedaan voor deze job?
Mijn vrouw is afgestudeerd als 
verpleegster en zelf heb ik een 
diploma in de electronica en ben 
ik 2 jaar beroepsmilitair geweest. 
Tijdens mijn werk bij Varitape heb ik 
avondlessen boekhouding en Engels 
gevolgd en later ook een aantal 
avondcursussen in een grafische 
richting.

Wie zijn jouw klanten?
Hoofdzakelijk drukkerijen en 
uitgeverijen, maar ook farmacie-
bedrijven. Deze laatste vooral voor 
de thuiswerkcentrale, waarbij men 
o.a. een staal in een doosje dient 
te steken. Dit gaat om heel veel 
aantallen.

Ook zitten we in een laatste fase voor 
het binnenhalen van een order voor 

een ‘behangpapier’ bedrijf waarvoor 
we de afwerking van hun luxeuze 
stalen boeken  met een luxeuze kaft 
zullen doen.

En werken we ook voor een bedrijf 
gespecialiseerd in verpakkingen van 
vismateriaal.

Hoe gaat het met het bedrijf in het 
Corona-tijdperk?
In tegenstelling tot de meeste 
bedrijven in de sector, hebben wij 
eigenlijk een goed jaar. Het beste 
tot nu toe. Wij verzorgen dan ook de 
afwerking (via de thuiswerkcentrale) 
van verpakkingsbedrijven, die ook 
hun omzet hebben zien toenemen 
tijdens de corona-crisis. Onze 
zelfstandigen hebben we zo continu 
aan het werk kunnen houden.

En hoe zie je de toekomst van de 
sector in het algemeen?
Het blijven onzekere tijden. Ik blijf  
dan ook verder uitkijken naar niches.  
En ben ook op mijn hoede voor het 
doen van extra investeringen.  
Het regelmatig bezoeken van 
drukkerijen zorgt ervoor dat ik voeling 
blijf behouden met wat er leeft in de 
sector.

Wat maakt jouw job zo boeiend?
Ik kan elke dag iets anders doen 
en vindt het zeer interessant om in 
wisselwerking met andere drukkerijen 
te komen tot resultaten van afwerking 
die ons onderscheiden. Drukkerijen 
kunnen bij ons terecht als ze het 
zelf niet meer weten en wij trachten 
dan samen met hen tot de perfecte 
oplossing te komen.

Wij danken Pascal Verstreken en 
Sandra Bogaerts, zaakvoerders van 
Afwerkingsatelier ’t Etiket voor dit 
interview.



Welkom

N I E U W E  C O L L E G A

In de vorige editie van ons maand-
blad werd uitgebreid afscheid geno- 
men van Gilberte Le Jeune die gedu-
rende vele jaren een hart voor
Febelgra heeft getoond.

Haar vervangster, Kelly CIANCIMINO,
werd op 24 augustus 2020 verwel-
komd bij Febelgra en doorloopt
momenteel volop haar introductie en
opleidingsprogramma.

Kelly is in dienst getreden als HR
Business Partner en zal als hoofdtaak
sociaal en HR-advies verlenen, wat 

voorheen tot het takenpakket
van Gilberte behoorde. Zij is zeer
gemotiveerd om een nieuwe
ambassadrice te worden van
Febelgra en de dienstverlening
van uw sectorfederatie optimaal
te verzorgen.

Kelly is 32 jaar en tweetalig FR/NL.
Haar professioneel verleden startte
als customer service medewerkster
in een financiële instelling, om vervol-
gens een HR functie op te nemen
bij hetzelfde bedrijf en later in een
leidend uitzendbedrijf. Voor haar

komst bij Febelgra, was Kelly tenslotte 
4 jaar actief als HR Officer in de auto-
mobiel sector.

Wij wensen haar alvast veel succes
en een boeiende carrière bij onze
federatie!

Voor verdere vragen of begeleiding
tijdens de introductieperiode van
Kelly, kan u uiteraard ook steeds
terecht bij ondergetekende.

Marc Vandenbroucke
Algemeen

kelly.ciancimino@febelgra.be   |   T +32 2 680 06 67   |   M +32 478 39 41 20

KELLY
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S N E L N I E U W S

Week van de Bedrijfsoverdracht
 16 - 20 NOVEMBER 2020.

Een onderneming kan groeien door 
autonome groei, maar ook door een 
ander bedrijf over te nemen, ook wel 
strategische overname genoemd. 
Een bedrijf overnemen heeft zeker 
voordelen qua opstartkosten, 
synergiën (kostenbesparing van 
gemeenschappelijke kosten, groter 
marktaandeel,…), opstap naar het 
buitenland, verticale of horizontale 
uitbreiding, …

Maar opgepast, met een 
bedrijfsovername kan ook heel 
wat mis gaan. Zoals een slechte 
strategische fit, botsing van 
bedrijfsculturen, “due diligence” 
fouten, … Vandaar dat een 
geslaagde bedrijfsovername heel 
wat voorbereiding vraagt en weet 
ook dat een overnameproces enkele 
maanden tot meer dan een jaar kan 
duren. Een geslaagde overname 
is dan ook het resultaat van een 
duidelijke visie en scherp strategisch 
denken. Het meest belangrijke is 
dat je weet waarom je een ander 

bedrijf wilt overnemen (starten, 
versnelde groei, schaalvoordeel, 
opstap naar het buitenland, verticale 
of horizontale integratie,…) en een 
goed inzicht hebt in jouw financiële 
mogelijkheden.

Daarom organiseert het Vlaams 
Agentschap Innoveren & 
Ondernemen de week van de 
bedrijfsoverdracht van 16-20 
november 2020. Het VLAIO wenst 
hiermee drie doelen te bereiken:

• ondernemers aanmoedigen om 
over bedrijfsoverdracht na te 
denken en erover te praten;

• ondernemers de kans geven 
om zich te informeren over 
verschillende aspecten van 
bedrijfsoverdracht;

• dienstverleners gespecialiseerd 
in bedrijfsoverdracht zichtbaar te 
maken voor ondernemers.

Kijk voor meer inlichtingen op 
www.weekvandebedrijfsoverdracht.be

Bedankwoord 
Gilberte
ZOVEEL emails, telefoontjes, bloemen, 
geschenken, … alles met  
ZOVEEL aangrijpende, hartroerende, 
mooie, pakkende woorden

DANKJEWEL 
HET GAAT JULLIE GOED 

Gilberte

Rechtzetting
In de editie 06/First Impression werd in het artikel ‘Gilberte van Febelgra’ op pagina 15 de voornaam van Dhr de Coker 
verkeerd geschreven. Het diende Eric ipv Erik te zijn. Onze welgemeende excuses hiervoor.

Afval-Snel-Weg
Nieuwe tarieven voor de Afval- 
Snel-Weg dienst vanaf 01.09.2020.

Voor meer info kan u terecht bij 
marisa.bortolin@febelgra.be

Open Bedrijvendag
 4 OKTOBER 2020.

Op zondag 4 oktober 2020 viert Voka 
Open Bedrijvendag haar dertigste 
verjaardag. Een jubileumeditie met als 
thema ‘digitale transformatie’. Om de 
daad meteen bij het woord te voegen, 
pakt de organisatie dit jaar uit met 
‘Voka Open Bedrijvendag Virtueel’. 
Dit doet ze in samenwerking met het 
Gentse virtual realitybedrijf Poppr. 
Op deze gloednieuwe website kan je 
Belgische bedrijven 24 op 7, vanuit 
uw luie zetel, nu reeds bezoeken via 
virtuele rondleidingen. 

 ‘Voka Open Bedrijvendag Virtueel’ 
zou normaal gezien pas op 15 
september gelanceerd worden, een 
drietal weken voor het grootschalig 
evenement van start gaat. Maar 

door  de coronacrisis werd beslist om 
vroeger dan gepland een tipje van de 
sluier op te lichten. Zo gaat men van 
een groots eendagsevenement naar 
een beleving het hele jaar door.

Voor meer info omtrent een eventuele 
deelname van uw bedrijf aan deze 
Open Bedrijvendag kan u zich richten 
tot de website  
www.openbedrijvendag.be
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AC T I V I T E I T E N

Webinar 
‘Customer 
Experience’ 
met Steven van 
Belleghem
 22 SEPTEMBER 2020 . 09.00 UUR. 

Het afgelopen decennium werd 
gekenmerkt door de introductie 
van 4G, sociale media en mobiele 
diensten. Deze technologieën hebben 
geleid tot een verandering op het 
gebied van klantervaring. Klanten 
verwachten gebruiksgemak, vriendelijk 
en empathisch personeel, omnichannel 
diensten en concurrerende prijzen.

In zijn presentatie zal Steven ons 
toelichten hoe je dankzij slimme 
technologie en menselijke energie 
een positief verschil kan maken naar 
je klanten toe. 

A.d.h.v. voorbeelden van grote, 
kleine, nationale en internationale 
bedrijven krijg je een goed zicht 
over hoe andere bedrijven en 
sectoren omgaan met deze digitale 
opportuniteit. Steven bespreekt 
de rol van data, de rol van digitale 
interfaces en de veranderende rol van 
mensen in de relatie met de klant.

Dit webinar wordt  
georganiseerd i.s.m.

Steven van Belleghem is een 
gerenommeerd spreker, zowel 
in binnen- als buitenland en zijn 
keynote speeches op Youtube 
werden reeds duizenden 
keren bekeken. Dit webinar is 
ongetwijfeld de moeite.

Webinar ‘Print Power’ met  
Ulbe Jelluma - Print Power 
Europe.
TRUMP IS GREAT, CLIMATE CHANGE IS A HOAX & PRINT IS DEAD

 DATUM TBC.

De berichtgeving van vandaag is fel 
veranderd. Feiten en cijfers maken 
plaats voor (gekleurde) meningen en 
overtuigingen via sociale media.  
En de maatschappij heeft 
duidelijk meer belangstelling voor 
duurzaamheid en ecologie.

De grafische sector verliest 
omzet aan de digitale media. 
Daarentegen blijven adverteerders en 
reclamemensen geloven in gedrukte 
media. Digitale boeken zijn geen 

concurrentie voor de gedrukte versies, 
etc…

De sector moet de toekomst in 
eigen handen nemen en werken 
aan drie stappen van effectieve 
communicatie: het creëren van 
bekendheid, het overtuigen en het 
verkopen van drukwerktoepassingen.

Onze keynote spreker vertelt u er alles 
over.

Webinar over ‘Auteursrechten’  
en ‘verkoopsvoorwaarden’
 DATUM TBC.

Wij krijgen bij Febelgra regelmatig 
vragen over beide topics. Tijdens 
deze sessie wensen wij dan ook graag 
beide onderwerpen verder toe te 
lichten en een antwoord te bieden op 
jullie vragen

Fespa on tour werd uitgesteld. 
 NIEUWE DATA VOLGEN.

 DE DETAILS OM DEEL TE NEMEN AAN DE VERMELDE WEBINARS ZULLEN. 
 WELDRA WORDEN GECOMMUNICEERD.



U P DAT E  C I J F E R S

Lonen en wedden 
De gezondheidsindex voor de maand juli 2020 bedraagt 110,16.

Arbeiders PC 130
De nieuwe afgevlakte index voor juli 2020 bedraagt 107,93 en 
situeert zich binnen de stabilisatieschijf 104,77 en 109,01. Bijgevolg 
is er geen indexering in augustus 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 01.07.2020
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 11,04 12,73 12,78 5,47 7,16 7,21

Fondsen bestaanszekerheid 2,01 2,66 2,66 0,23 0,23 0,23

Totaal WG bijdragen 32,93 35,27 35,32 25,58 27,27 27,32

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

De meeste recente cijfers vindt u op onze website www.febelgra.be onder ‘Diensten / 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.

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.

Datum Offset  
houtvrij

Maco  
houtvrij

Maco 
houthoudend

30.06.2020 266,19 245,57 289,84

31.05.2020 269,91 246,20 289,84

30.04.2020 269,91 251,57 290,82

31.03.2020 269,91 251,57 290,82

29.02.2020 273,32 247,77 290,82

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 279,00 256,84 290,82

Sociale loonlast
Arbeiders vanaf 01.07.2020 1 PLOEG 2 PLOEGEN 3 PLOEGEN 

Tijdslast 1 1,1995 19,95% 1,2911 29,11% 1,4989 49,89%

Tijdslast 2 zonder sociale lasten 0,0253 2,53% 0,0261 2,61% 0,0261 2,61%

Sociale lasten 1,5299 52,99% 1,5299 52,99% 1,5299 52,99%

Totale sociale loonlast 1,8604 86,04% 2,0014 100,14% 2,3193 131,93%

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.

Bedienden vanaf 01.07.2020

Tijdslast 1 1,2365 23,65%

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

Sociale lasten 1,3102 31,03%

Totale sociale loonlast 1,7083 70,83%

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

2018 01.01.2018 163,93

01.08.2018 167,20

2019 01.10.2019 168,07

2020 01.01.2020 170,32

01.02.2020 173,68

01.07.2020 172,89

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

2017 01.01.2017 159,31

08.05.2017 162,61

Loonindex
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PA P I E R  I N  D E  K I J K E R

LuxoArt®

LuxoArt® made in Belgium
In België hebben wij nog een 
papierfabriek of Burgo Ardennes 
te Virton. Als officiële verdeler van 
de papierenlijn LuxoArt® geven wij 
jullie graag een overzicht van de 
verschillende papierkwaliteiten made 
in Belgium en uit voorraad leverbaar.

LuxoArt® verlicht uw horizon
Luxo® betekent licht – en zonder 
licht is er geen kleur. Daarom is 
licht het centrale aspect van het 
LuxoArt®- assortiment gestreken 
papierkwaliteiten. Licht geeft 
die papieren hun pure, witte en 
ongecompromitteerde eigenschap. 
Deze hebben elk hun unieke expressie, 
zijn optimaal geconditioneerd en 
verschillen in de kwaliteit van het 
oppervlak, gladheid en gewicht van 
de strijklaag.

Elk wit spreekt zijn eigen taal.  
Om uw lieveling LuxoArt® te vinden, 
moet u kijken, voelen en vergelijken. 
Ongeacht uw keuze zijn beide 
kwaliteiten optimaal voor veeleisende 
en complexe drukopdrachten.

• LuxoArt® Silk is een houtvrij, wit, 
gestreken papier met een zijdemat 
oppervlak.

• LuxoArt® Gloss is een houtvrij, 
wit, gestreken papier met een 
glanzend oppervlak.

Wenst u een staal te ontvangen, 
e-mail ons naar 
bemonstering.nl@papyrus.com. 
Meer informatie vindt u op onze  
website www.papyrus.com/benl. 
Nog andere vragen? 
Aarzel niet om ons te e-mailen via  
info.be@papyrus.com  
of telefonisch 02 529 85 11.

First Impression werd gedrukt op LuxoArt® Silk 130 g/m².
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8  | Social 

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

Partners in creativity


