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VOORWOORD

Soms mag het
ook eens wat
luchtiger zijn
Marc Vandenbroucke — General Manager

Een ledenblad is traditioneel een
spreekbuis van de sector. Het houdt u
op de hoogte van het reilen en zeilen
in de (grafische) community en brengt
u nieuws over sociale, fiscale en vele
andere reglementeringen die ons
bedrijfsleven rijk zijn.
Maar mag het soms ook al eens wat
luchtiger? In deze editie presenteren
wij u een interview met Pascale
Naessens; bekend als model en
tv-presentatrice maar vooral als
auteur van een reeks kookboeken
die steevast bestsellers zijn.
Niet dat wij de ambitie hebben om
van uw First Impression een life style
magazine te maken, maar de link
met onze sector is nooit ver weg. Zij
besteedt namelijk steevast aandacht
aan een uitstekende grafische
vormgeving en aantrekkelijke
visuals om haar recepten met een
gezonde filosofie aan te kleden.

Haar gedrukte boeken vormen
een essentieel onderdeel van het
succesverhaal. En onderstrepen
vooral de duurzame en tastbare
waarde van print; alsook de
verantwoorde plaats van print in
een optimale marketingmix. Uit haar
boek ‘Echt Eten’ serveren wij u tot
slot ook een uitsmijtertje voor de
liefhebbers (pag.7).
Terug naar de orde van de dag
en meer bepaald de sociaal
economische omgeving waarin onze
sector zich beweegt. Gemiddeld
genomen vertoeft deze in zwaar weer.
Wij zijn tevreden dat onze oproep in
de vorige editie van First Impression,
om de steunmaatregelen coherent
te maken en te verlengen, inmiddels
beantwoord werd. Toch voor een
groot stuk. Dit kan echter niet
verhinderen dat het gevoel van
onzekerheid voor onze ondernemers

terug hoog is door deze tweede
coronagolf. Het najaarsrapport
van de CRB over de conjunctuur
barometer in de sector (pag.8) laat
dan ook een donker licht schijnen.
Wij hopen eveneens in deze context
dat straks alles wat luchtiger mag
worden. Sanitaire maatregelen zullen
super belangrijk blijven om een derde
opflakkering absoluut (!) te vermijden,
maar deze kunnen o.i. gepaard gaan
met het beheerst openstellen van
de economie. De niet-essentiële
winkels worden alvast terug geopend
vanaf 01 december, wat ook nieuwe
hoop geeft aan omliggende
toeleveranciers
Dit en het geven van vertrouwen aan
andere economische stakeholders,
waarvan onze brede grafische sector
afhankelijk is, wordt cruciaal om een
hoopgevend 2021 tegemoet te gaan.
Wij wensen u inspirerend leesplezier!
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I N T E RV I E W

Pascale
Naessens
en het boek
Na haar carrière als fotomodel,
gevolgd door haar televisiecarrière
als VTM omroepster en presentatrice
van o.a. woonprogramma’s besluit
Pascale Naessens haar verder te
verdiepen in twee van haar passies: koken en gezondheid. Daar
ze vroeger zelf problemen had met
haar eetgewoonten. Geïnspireerd
door haar reizen naar het Verre
Oosten volgt ze een opleiding tot
consulente in gezonde leefgewoonten gebaseerd op de traditionele
Chinese geneeskunde, beoefent ze
tai chi en behaalt haar getuigschrift
van shiatsu-therapeute. Ze volgt ook
een opleiding tot restauranthouder
en verschillende kookcursussen, van
macrobiotisch koken tot lessen in
toprestaurants.

“Ik stel al mijn boeken zelf samen en
dan gaat het naar een lay-outer die
dezelfde visie deelt en een meerwaarde geeft door zijn grafische vormgeving. Ook kies ik zelf mijn papier voor
het boek, daar ik hier persoonlijk veel
belang aan hecht. Ik ben heel gevoelsmatig, tactiel en neem dan ook graag
alles vast om te voelen.

In 2010 komt haar eerste boek ‘Mijn
pure keuken’ uit, een kookboek met
een zekere filosofie. Het is geen dieet
maar een manier van eten; een levensstijl. Haar boek is meteen een schot
in de roos. Intussen heeft ze dertien
boeken uit, stuk voor stuk bestsellers.

Bovendien stimuleert het hebben
van een kookboek mensen om er
notities in te schrijven. Iets wat veel
minder voor de hand liggend is bij een
digitaal boek. De belevenis is dan ook
totaal anders. Een boek heb je voor
het leven.

De mensen die de kookboeken kennen
en kopen vinden het echte plaatjes
die hen doen genieten. Wij vroegen
haar dan ook naar het belang van
print in het succesverhaal:

Het leuke bij het hebben van een
geprint boek is ook dat je het volledig kan doorbladeren, waardoor je
meteen eerste indrukken meeneemt.
Je laat je mee opslorpen in het ver-

Het papier dat ik heb gekozen voor
mijn laatste boek is warm, niet blinkend en niet te mat. Het is belangrijk
dat de kleuren levendig blijven en het
papier moet ook een zekere consistentie hebben.
In mijn geval is het vastnemen van
een boek een genot. Het is dan ook
van een hoge culturele waarde.

haal. Je gaat bepaalde beelden in je
geheugen scannen en kan meteen
naar bepaalde hoofdstukken terugkeren. Met een digitaal boek is dat
gevoel er veel minder.
Het succes van mijn kookboeken is te
wijden aan mond-tot-mond reclame
en de mensen appreciëren mijn stijl.
Mijn kookboeken zijn keer op keer
plaatjes die mensen doen genieten.
Voor mij is eten dan ook een levensstijl. Het is een manier van leven. En
dit weerspiegelt zich in mijn boeken.
Gezondheidseconoom Lieven
Annemans heeft ooit een berekening
gemaakt over de impact van mijn
kookboeken. Deze dragen ertoe bij
dat mensen gezonder gaan eten, wat
hun weerbaarheid verhoogt en waardoor uiteindelijk de uitgaven voor de
gezondheidszorgen lager zijn”.
Hoe sta je tegenover de stelling
dat printen op papier = bomen
omhakken? En de huidige
wegwerpcultuur?
“Ik vind het heel belangrijk dat er wordt
nagedacht over het beste medium
voor het brengen van een boodschap.
We moeten kijken naar de noodzaak
om het via print te brengen. We moeten zeker minder louter gaan printen,
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In mijn geval
is het vastnemen
van een boek
een genot

maar een boek, in het algemeen, is van
zo een hoge culturele waarde. Dat is
onvervangbaar.
We moeten deze stelling binnen een
totaalplaatje bekijken. En ons niet
toespitsen op 1 element zoals printen
op papier=bomen omhakken. Een
e-reader heeft tijdens zijn traject ook
bepaalde dingen die milieubelastend
zijn. En zo zegt men b.v. dat de
productie van vlees een grote
ecologische voetafdruk achterlaat,
maar heel veel landbouwers (jonge
bio-ingenieurs) zijn bezig met allerlei
initiatieven om minder uitstoot te
bekomen. En zo tracht elke sector
op zijn eigen manier een steentje
bij te dragen naar vernieuwing en
meer duurzaamheid. Het is dan ook
belangrijk om als sector hierover te
communiceren.
Het is waar dat het maken van boeken een ambacht is, wat garant staat
voor kwaliteit. We moeten afstappen
van kwantiteit en bewuster omgaan
met de ingrediënten die we hebben.
Dat is zowel voor voeding als voor
boeken. We moeten als consument af
van de wegwerpcultuur die gespitst is
op een snelle consumptie van telkens
andere zaken en waarin duurzaamheid een ondergeschikte rol speelt.

Ook dient men bereid te zijn om meer
te betalen voor kwaliteit”.
Voor wie de kookboeken van Pascale
Naessens nog niet kent. Kan je in het
kort je visie uitleggen over voeding?
“Blijf zoveel mogelijk bij onbewerkte
voeding. Door de jaren heen zijn we
heel sterk afgeweken van wat echte
voeding is. Om het de consument
gemakkelijk te maken, zijn overal en
kant-en-klare maaltijden beschikbaar, zijn er bewaarmiddelen aan
toegevoegd,.. Vandaar mijn boek
‘Echt eten’.
Het meest makkelijk om te manipuleren in de voeding zijn de koolhydraten
en dat is nu net ook wat het lekkerste
is voor de consument. Koolhydraten
zijn uiteindelijk suikers (en smaken dan
ook zoet). Het probleem met deze
suikers is dat ze je telkens meer zin
geven en nooit een verzadigd gevoel.
Als je als consument wegblijft van de
pakjesvoeding (bewerkte voeding) en
meer groenten, fruit, vis, kaas,….gaat
eten, dan begint er iets te veranderen
in je lichaam en begin je je energieker
te voelen. Dit is een heel positieve
spiraal.
Ouders koken ook meer en meer apart
voor de kinderen, onder het mom

van dat ze anders niet eten, maar we
moeten kinderen hetzelfde laten eten,
als de ouders. Want anders brengen
we hen enkel een zoete smaak bij.
Breng hen een eetcultuur bij en spreek
niet over gezondheid. Een eetcultuur
wil zeggen dat ze weten vanwaar
de melk, de vis,… komt, hoe boontjes
groeien. Sommige kinderen hebben
deze kennis over de oorsprong van
hun voedsel niet.
Er bestaan ook studies die aantonen
dat wanneer je aan kinderen zegt
‘als je van dit eet, ga je beter kunnen
spelen’, dit net het omgekeerde effect
heeft en dat ze net minder gaan eten
van de voeding die je wil promoten.
Het beste is om te beginnen eten, het
goede voorbeeld te geven en niet te
spreken over de voeding zelf”.
Sinds mei 2020 is jouw nieuwe boek
‘Ketokuur’ te verkrijgen dat je hebt
geschreven in samenwerking met 2
experts. Kan je in het kort toelichten
wat de ketokuur inhoudt. En voor wie
is het precies?
“Het is goed dat je het verschil kent
tussen ‘gematigd low carb’ en een
‘ketogeen’ dieet. Het eten dat ik promoot is ‘gematigd low carb’. Dat wil
zeggen dat ik de snelle koolhydraten
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springen nu mee op de nieuwe ‘low
carb’ hype.

zoals pasta, rijst, brood,… eruit haal en
de trage koolhydraten zoals kikkererwten, linzen, fruit,... behoud. Deze
manier van eten is voor de meeste
mensen heel geschikt, je eet gevarieerd, lekker en gezond. Het is een
levenswijze. Maar er zijn mensen die
nog een stapje verder moeten gaan
om hetzelfde te bereiken, zij kunnen
een ‘ketokuur’ volgen. Die als het ware
als een reset gaat werken. Dit is een
strikt dieet, waarbij je zo goed als alle
koolhydraten weglaat, waarbij je je
lichaam verplicht om zijn energie uit
vet te halen. M.a.w. je wordt een vetverbrander, ideaal voor mensen met
overgewicht die willen afvallen.
In ketose zijn, is een natuurlijke
metabole staat. Dan verbrandt uw
lichaam vetten in de plaats van koolhydraten. Nu leven we in een wereld
van overvloed en hebben we altijd
koolhydraatrijke voeding in bereik,
maar vroeger was dat wel anders.
De jager-verzamelaar kwam soms
van een kale jacht terug met een lege
maag of buiten het seizoen waren er
weinig koolhydraten te vinden waardoor deze regelmatig in een staat
van ketose vertoefde. Het schakelen
tussen koolhydratenverbranding en
vetverbranding was toen heel natuurlijk, afhankelijk van het aanbod.
Met het overaanbod aan koolhydraten, is het voor mensen makkelijk
om er te veel van te eten, daardoor
schakelen ze nooit meer over op
vetverbranding. M.a.w. ze maken
nooit gebruik van hun eigen vetreserves. En dus dienen sommige mensen
een stapje verder te gaan, door de
toepassing van die ketokuur.
Om af te slanken is dit een goede kuur
waarbij je je lichaam eens gaat resetten. Ik promoot het dan ook doelbewust als een kuur en niet iets wat je op
langere termijn mag toepassen.
Wel zijn sommige diabetes en epilepsiepatiënten gebaat bij zo een kuur
op langere termijn”.
Je schrijft ook culinaire reportages en
columns voor verschillende lifestyle
bladen. Wat is de insteek voor de
content?
“Alles wat ik doe is gerelateerd aan de
voeding. Ik heb verschillende professoren geïnterviewd over voeding. Ik wil

Door de mondialisering zijn er nu ook
veel meer producten op de markt. Het
wordt dan ook voor de consument
minder makkelijk om de goede keuzes
te maken”.
Denk je dat de Corona-periode nog
meer mensen aanzet tot koken?
“Mensen gaan zeker meer gaan koken
en gaan het gezellige van koken meer
appreciëren. De kookboeken die in de

Ik wil graag weten
wat er met mijn lichaam
gebeurt als ik eet
dan ook graag weten wat er met mijn
lichaam gebeurt als ik eet.
Op reis ga ik steeds met lokale mensen koken. Dan zie ik hoe ze leven,
wonen en over het koken zelf maak ik
dan reportages. Ik leer daar zelf veel
uit, technieken die ik ook kan gebruiken voor mijn kookboeken.
Vooral de landen in Azië spreken
mij aan. Ze hebben geen fastfood
cultuur. Ze koken met volwaardige
producten, veel kruiden,…
En ze hebben bovendien ook veel
aandacht voor details, presentatie,
mooi servies, keramiek,… De Aziaten
zijn tegenwoordig ook veel bezig
met ‘low carb’ eten. Toen ze vroeger
louter hun traditionele eetcultuur
hadden en zich beperkten tot rijst
hadden ze geen probleem. Maar nu
door de invloeden van het westen,
de McDonald’s, gaan ze nog meer
snelle koolhydraten eten en merken
ze dat ze sneller diabetespatiënten
worden. Terwijl ze niet zwaarlijvig
zijn. Dit in tegenstelling tot westerse
mensen. Er zijn al wetenschappelijke
studies geweest waarbij de Aziaten
worden aageraden volle granen
rijst te eten, maar dat was niet echt
een succes. Vooral jonge mensen

kast stonden worden er nu uitgehaald.
En het is nu zeker nog belangrijker om
gezonder te gaan eten. Het is duidelijk
dat het immuniteitssysteem van iemand
die gezond is beter werkt. Gezonde voeding geeft je meer kracht en energie in
het leven. Het biedt je geen garanties
tegen ziektes, maar het helpt wel”.
Naast het schrijven van boeken,
het maken van keramiek,… ben je
ondertussen ook gestart met de
ontwikkeling van meubelen.
“Ja en ondertussen ben ik ook bezig
met home textiel. Het ligt in het
verlengde van hoe ik eet en leef,..
De tafel staat centraal en heeft
nu eenmaal ook een tafelkleed,
servietten, borden,…nodig. Voor mij is
het één wereld.
Het doorlopen van het creatief proces
voor de ontwikkeling ervan is heel fijn.
Ik hoop de mensen met dit textiel te
inspireren en hun wereld mooier te
maken”.
En wij illustreren graag de tastbare
waarde die Pascale Naessens aan
haar boeken meegeeft door één van
haar toprecepten met u te delen.
Geniet van de gebakken zalm in
heerlijk gekruide kokosmelksaus.
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Gebakken zalm in
heerlijk gekruide
kokosmelksaus
Werk: 15 minuten
Gaartijd: 20 minuten
Ingrediënten voor 2 personen
•
•
•
•
•

2 zalmfilets
300 ml kokosmelk
1 rode ui
200 g spinazie
8 zongedroogde tomaatjes in olie
(50 g)
• 2 knoflookteentjes
• 8 gedroogde limoenblaadjes
(zie tip)
• sap van 1⁄2 limoen

Bak de zalmfilets mooi aan in olijfolie.
Haal ze uit de pan en zet opzij.
Maak de pan schoon. Halveer de ui,
snijd in plakjes en stoof ze zachtjes
aan in flink wat olijfolie. Snijd de knoflook fijn en voeg toe. Roer regelmatig
om zodat de ui niet bruint, want dat
geeft een bruine kleur aan de saus.
Snijd de zongedroogde tomaatjes in
kleine stukjes.
Voeg de tomaatjes, de kokosmelk
en de limoenblaadjes toe aan de
ui en kruid met peper en zout. Snijd
de spinazie in fijne reepjes en voeg
toe. Voeg het limoensap toe. Leg de
vis terug in de pan en laat nog even
garen. Serveer.

Tip: gedroogde limoenblaadjes
Als je limoenblaadjes laat meekoken, geven ze de smaak van limoen
af, veel intenser dan wanneer je
limoensap toevoegt. Gedroogde
limoenblaadjes vind je in de
natuurwinkel of de Aziatische winkel en soms kun je ze vers kopen.
Serveer dit gerecht in een diep
bord, zodat je het verrassend
lekkere sausje helemaal kunt
oplepelen.
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CRB rapport – najaar 2020

First Impression

9

ACTUA

De conjunctuur in
de papier-, grafische en
uitgeverijensector

Recent bracht de CRB (Centrale Raad
voor het Bedrijfsleven) zijn rapport uit
over de conjunctuurbarometer en de
macro-economische vooruitzichten in
de genoemde sectoren. Het spreekt
voor zich dat eerdere prognoses
zwaar doorkruist werden door de
coronacrisis. (cfr. tabel 1 pg 10)
In het bestek van dit artikel staan wij
vooral stil bij de gemaakte conclusies
voor de grafische en aanverwante
sectoren.
De economie bevindt zich in zeer
zwaar weer. De conjunctuuront
wikkelingen en de resultaten van
de ERMG-enquêtes (Economic Risk
Management Group) bevestigen dat
deze crisis een ongeziene amplitude
heeft, die de sector van de uitgeverijen en de papier- en grafische
bedrijven allesbehalve spaart.
De CRB stelt in zijn verslag vast dat de
sector door deze crisis meer dan ooit
met talrijke uitdagingen zal worden
geconfronteerd.
Zo heeft de gratis regionale pers fors
geleden onder de gedaalde advertentie-inkomsten als gevolg van de
sluiting van de lokale handel en is de
situatie nog steeds niet genormaliseerd. De sport en het cultuur- en
verenigingsleven staan op een laag

pitje, wat de vraag naar advertenties
bijzonder laag houdt. Ook de krantenen tijdschriftensector kampt met een
forse terugval van de inkomsten uit
gedrukte advertenties.
De penibele situatie blijkt ook uit een
ledenbevraging midden april door
Febelgra. De meerderheid (67,5%) van
de bevraagde drukkerijen kijkt aan
tegen een forse afname van meer
dan 50% van het aantal orders. Een
minderheid van de drukkerijen die de
‘essentiële’ sectoren beleveren slaagt
erin haar activiteit goed tot zeer goed
op peil te houden. De pessimistische
vooruitzichten voor de rest van het
jaar doen alarmbellen rinkelen: 82%
van de respondenten verwachtte
in het najaar een daling van de
offerteaanvragen.
De resultaten van de conjunctuur
enquête van de NBB in augustus
bevestigen de significante daling van
de bestellingen uit zowel binnen– als
buitenland, wat leidt tot een aanzienlijke vertraging van het productietempo. Voorzichtige optimistische
vraagvooruitzichten doen de prijs- en
werkgelegenheidsverwachtingen
evenwel opleven. Het is af te wachten
of deze positieve trend zich daadwerkelijk doorzet. De gemiddelde
verzekerde activiteitsduur in de grafische sector bedraagt in augustus 1,9

maanden. De uiteindelijke impact van
de 2de covid-19 golf is vooralsnog niet
in te schatten. (cfr. tabel 2 pg 11)
Als gevolg van de pandemie en de
noodzakelijke inperkingsmaatregelen
is de interesse van de consumenten
voor digitale verkoopkanalen toegenomen en winnen online-advertenties
bijgevolg aan marktaandeel.
Indirect zorgt dit alles voor een forse
daling van de vraag naar drukwerk
en grafisch papier, met aldus een
nefaste impact op de activiteiten van
de drukkerijen en de producenten van
grafisch papier. Terwijl de markt voor
het grafisch papier bloedt, leeft de
markt van het verpakkingspapier op.
Dit kan in belangrijke mate worden
verklaard door de versnelde expansie
van de B2C-e-commerce. De positieve ontwikkelingen op de markt voor
het verpakkingspapier en -karton zijn
evenwel onvoldoende om de conjunctuurachteruitgang op de markt voor
het grafisch papier te compenseren.
Wat betreft faillissementsindex
blijkt dat de papiersector tijdens de
eerste helft van 2020 geen faillissementen telt, terwijl deze sector
in dezelfde periode in 2019 werd
geconfronteerd met 4 faillissementen. In de eerste helft van 2020 zullen
de faillissementscijfers aldus geen
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Tabel

1

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België (augustus 2020)
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rechtstreekse impact hebben op de
tewerkstellingscijfers.

Interesse in het volledige CRB
rapport? Contacteer dan
marc.vandenbroucke@febelgra.be

2016

De grafische sector en de uitgeverijen laten in de eerste helft van 2020
een lichte afname van het aantal
faillissementen optekenen; ook het
gemiddelde jobverlies per faillissement
neemt in beide subsectoren af. Er gaan
beduidend minder grote drukkerijen
overkop, aangezien in de eerste helft
van 2020 per faillissement gemiddeld
2,5 jobs verloren gaan, tegenover 10,4
jobs in de eerste helft van 2019.

gemiddeld een verlies van 0,8 job
teweeg. Dit betekent een lichte
afname ten opzichte van de eerste
helft van 2019 (1,4 job per faillissement). Het is te vroeg om de impact
van de coronacrisis op het aantal
faillissementen in de grafische en
uitgeverijensector te bepalen. We
kunnen wel besluiten dat de faillissementsdata de nog te publiceren
werkgelegenheidsstatistieken minder
sterk zullen beïnvloeden in de eerste
helft van 2020 in vergelijking met
dezelfde periode in 2019. (cfr. tabel 3 )

Een faillissement van een uitgeverij
brengt in de eerste helft van 2020

Bron: CRB rapport 2020-1918
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Tabel

2

Redenen voor de omzetdaling – week 22.09.2020

Survey 22 september

Social
Distancing

Prohibited

Staff
shortage

Supply
problems

Lack of
demand

Liquidity
problems

Other

Not
Applicable

Retail sales (food)

19

10

2

6

36

3

12

36

Retail sales (non-food)

17

8

3

21

53

5

13

23

Wholesale

6

4

0

16

65

6

4

22

Manufacture of food products

7

5

5

6

49

3

11

34

Accommodation and food service

39

39

1

1

39

5

8

12

Manufacture of furniture

7

4

0

7

48

7

4

48

Textiles, wearing apparel and shoes

12

5

5

17

66

7

9

19

Wood and paper products, and printing

2

4

0

4

72

7

9

24

Pharmaceutical and chemical products

5

4

4

5

58

4

3

34

Construction

11

9

13

16

40

5

7

37

Information and communication

5

8

4

7

53

4

12

36

Belgium³

11

8

3

9

53

4

11

28

Bronnen: Beci, BB, NSZ, UNIZO, UWE, VBO, VOKA, NBB

Tabel 3 Aantal faillissementen in de sector van de uitgeverijen en de papier- en grafische bedrijven
(eerste 6 maanden van 2019 en 2020)
Nacecode

6 eerste maanden van 2019 en 2020

Sector of subsector

Aantal faillis
sementen

Totaal
banenverlies

Verlies
voltijdse
banen

Verlies
deeltijdse
banen

Banenverlies
loontrekkende
werkgevers

6m2019 6m2020 6m2019 6m2020 6m2019 6m2020 6m2019 6m2020 6m2019 6m2020

1700

Totaal vervaardiging papierindustrie

4

0

70

0

69

0

1

0

0

0

1710

Papierpulp, papier en karton

1

0

68

0

67

0

1

0

0

0

1712

Papier en karton

2

0

68

0

67

0

1

0

0

0

1720

Artikelen van papier of karton

2

0

2

0

2

0

0

0

0

0

1721

Gegolfd papier en golfkarton *

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1722

Huishoudelijke en sanitaire papierwaren

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1723

Kantoorbenodigdheden van papier

1

0

2

0

2

0

0

0

0

0

1729

Andere artikelen van papier of karton

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1800

Totaal Drukkerijen en reproductie van opgenomen media

20

17

207

43

191

26

11

13

5

4

1810

Drukkerijen en aanverwante diensten

19

17

207

43

191

26

11

13

5

4

1811

Krantendrukkerijen

1

2

0

4

0

2

0

0

0

2

1812

Overige drukkerijen (groot drukwerk)

9

5

198

21

189

13

8

8

1

0

1813

Prepress- en premediadiensten

9

8

9

10

2

4

3

4

4

2

1814

Binderijen en aanverwante diensten

0

2

0

8

0

7

0

1

0

0

5810

Totaal Uitgeverijen

7

5

10

4

9

3

1

1

0

0

5811

Boeken

1

1

8

0

7

0

1

0

0

0

5812

Adresboeken en mailinglijsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5813

Kranten

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

5814

Tijdschriften

4

2

1

3

1

2

0

1

0

0

5819

Overige uitgeverijen

2

1

1

0

1

0

0

0

0

0

31

22

287

47

269

29

13

14

5

4

Totaal
Bron: Fod Economie, KMO, Middenstand en Energie

* Gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton
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GRAFOCupdate

GRAFOC zet haar kennis en expertise
al bijna 30 jaar in ten voordele van
de printmedia industrie. Tijd voor
een update over wat we recent
realiseerden.
Duaal Partnerschap van start
Op 13 oktober werd de aftrap
gegeven van het sectoraal partner
schap duaal leren door GRAFOC en
PaperPackSkills. Dit partnerschap
heeft als doel om de instroom van
jongeren in duaal leren te verhogen
en een kwantitatief en kwalitatief
aanbod van leerwerkplekken voor
deze jongeren te voorzien.
Behalve de sociale partners van
de grafische- en papier- en karton
bewerkende sector, zijn Syntra
Vlaanderen, Syntrum, GO!, Katholiek
onderwijs Vlaanderen, Departement
Onderwijs en Vorming, Departement
Werk en Sociale Economie nauw
betrokken in dit partnerschap.
Naast het adviseren van de ontwikkeling van nieuwe duale opleidingstrajecten, zet het sectoraal
partnerschap verder in op deze, reeds
bestaande duale opleidingen:
• Drukafwerker
• Hulpdrukker
• Drukker offset en drukker flexo
• Operator digitaal drukken
in de printmedia/papier- en
kartonverwerking
• Offsetrotatie- en flexodrukker
• Verpakker · Drukvoorbereider
• Grafisch vormgever

Alle info: www.grafoc.be
info@grafoc.be
Of contacteer je
GRAFOC-aanspreekpunt

ANNA?
ANNA is de naam van het nieuwe
GRAFOC-webportaal waar PC130-bedrijven hun opleidingspremie kunnen
aanvragen. Maar ook de data van de
medewerkers beheren, een overzicht

van alle premie aanvragen en visueel
diagram van je (opgebruikte) budget!
De naam van het webportaal verwijst
naar Anna Goos (1627-1691). Na het
overlijden van haar man Balthasar
II Moretus in 1673 nam ze de leiding
van het bedrijf over. Zij woonde tot
haar dood in de Gulden Passer in
Antwerpen, nu onderdeel van het
museum Plantin-Moretus en UNESCO
werelderfgoed. (Bron: www.museumplantinmoretus.be)
Gratis opleiding
Covid-19 heeft een economische
impact en treft ook op de printmediasector. Voor arbeiders PC130 die
tijdelijk werkloos zijn stelt GRAFOC
daarom 2 onlinetrainingen gratis ter
beschikking:
1/ Mentorship
Als vakexpert beschik je soms nog niet
over de noodzakelijke vaardigheden
om je kennis goed over te brengen
op nieuwe medewerkers, stagiairs
of werkzoekenden in opleiding. Dit
e-learningtraject mentoropleiding
leert je om adequaat op te leiden en
te begeleiden.
2/ Verhoog mijn veerkracht/My
Stress Coach
Problematische blootstelling aan
stress is ongezond maar wordt soms
door bedrijf of medewerkers onderschat of geminimaliseerd en kan
gezondheidsklachten uitlokken.
Met de My Stress Coach-vragenlijst
wordt jouw stressniveau in kaart
gebracht en je krijgt een overzicht
met efficiënte adviezen en praktische
aanbevelingen. Hieraan is een online
workshop gekoppeld van anderhalf
uur met 1 uur persoonlijke interactie.
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Prognose
loonindexering
bedienden
De loonindexering
voor bedienden
(PC 200) vindt
jaarlijks plaats op
1 januari.
Bij de bedienden worden zowel de
baremalonen als de reële lonen
geïndexeerd.
De indexatie wordt berekend op basis
van de volgende formule: het rekenkundig gemiddelde van de indexen
van november/december 2020
gedeeld door het gemiddelde van de
indexen november/december 2019.
Met ‘index’ wordt de afgevlakte
gezondheidsindex bedoeld.

Vanaf nu stellen wij u ook voor de
bedienden een prognose tabel ter
beschikking die zowel in het gedeelte
“update cijfers” in onze First Impression als op onze website geraadpleegd kan worden.

Tabel

1

Volgens de huidige prognose zal de
index 1,07 % bedragen per 01.01.2021.
In functie van de evolutie van de
afgevlakte index voor december 2020
kan het indexpercentage weliswaar
nog wijzigen.

Prognose loonindexering bedienden

gezondheidsindex
(basis 2013)

afgevlakte
index

november 2019

109,00

106,73

december 2019

109,18

106,76

november 2020

110,21

107,87

december 2020

110,36

107,91

januari 2021

Prognose van
indexpercentage

1,07%
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Decemberafrekening
In de maand december dient u of uw
sociaal secretariaat de afrekening te
maken van het vakantiegeld voor de
bedienden (PC 200) die in de loop van
het kalenderjaar van arbeidsduur zijn
verminderd (bv. van voltijds naar deeltijds omwille van tijdskrediet, ouder
schapsverlof, medische bijstand,…).
Deze afrekening kan deels vergeleken
worden met de berekening van het
vertrekvakantiegeld bij een uitdiensttreding. Het belangrijkste verschil is
dat de bediende wél in dienst blijft
en dat het gaat over de verrekening
van het vakantiegeld en niet over de
eindejaarspremie.
Concreet betekent dit dat de niet
opgenomen vakantiedagen én het
dubbel vakantiegeld van het voorbije
jaar van de werknemer uitbetaald
zullen worden.
Bij arbeidsduurvermindering moet
er een onderscheid gemaakt worden
onder de vakantieduur en de opname

van de vakantiedagen. Daarom zet
ten wij de spelregels voor u op een rij.
Vakantieduur
De basis voor de vakantieduur (huidig
jaar) ligt in het vakantiedienstjaar
(huidig jaar – 1).
Het recht op het aantal vakantie
dagen in 2020 wordt dus bepaald in
functie van de effectieve en gelijkgestelde prestaties in 2019.
Voorbeeld: een werknemer heeft in
2019 een volledig jaar voltijds gewerkt
dan heeft hij in 2020 recht op 4 weken
vakantie of 20 dagen.
Dezelfde regel is van toepassing op
de deeltijdse werknemers:
Voorbeeld:
• Een werknemer heeft gedurende
de helft van 2019 voltijds
gewerkt en de andere helft 4/5.
In 2020 heeft hij recht op 18
vakantiedagen.

•

Een werknemer heeft in 2019 3
dagen/week van 8 uur gewerkt.
In 2020 heeft hij recht op 12 dagen
vakantie van 8 uur.

Opname van de vakantiedagen
De vakantiedagen moeten opgenomen worden in het stelsel waarin
men werkt. Er kan niet meer vakantie genomen worden dan mogelijk
volgens het regime dat geldt op
het moment van de opname van de
vakantie.
Voorbeeld:
Een werknemer heeft heel het vakantiedienstjaar 2019 voltijds gewerkt.
In 2020 heeft hij in principe recht op
20 vakantiedagen (4 weken) maar de
werknemer beslist om vanaf januari
4/5 te werken.
Hij kan dus slechts 16 vakantiedagen
(4 weken) opnemen en geen 20. De 4
vakantiedagen zullen met de decemberafrekening (2020) uitbetaald
worden.
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Terugbetaling gelijkstelling
eindejaarspremie
In de vorige editie zijn wij blijven
stilstaan bij het onderwerp “eindejaarspremie”. In deze editie willen wij u
eraan herinneren dat u bepaalde kosten van gelijkstellingen voor de eindejaarspremie van de arbeiders (PC 130)
kan terugvorderen via Febelgra.

het PC 130 een aantal acties hebben
genomen om de grafische sector te
ondersteunen in deze Covid-19 crisis,
waaronder de gelijkstelling van 50
dagen tijdelijke werkloosheid wegens
overmacht tussen 01.03.2020 en
31.12.2020.

Betaald educatief verlof
De werknemer heeft recht op zijn
normaal loon bij het opnemen van
BEV (betaald educatief verlof) met
een maximum van 2.928 EUR bruto
per maand voor het schooljaar 2019
– 2020.

U kan als werkgever de kost hiervan
terugvorderen via het Interpatronaal
fonds (Febelgra Fonds).

Voor het schooljaar 2020-2021 zal
het loonplafond 2.987 EUR bruto
bedragen.

Hoe?
Het attest dat u op onze website kan
terugvinden dient ingevuld te worden
door uw erkend sociaal secretariaat
en door u overgemaakt te worden
aan marisa.bortolin@febelgra.be

De opgenomen dagen betaald educatief verlof zijn gelijkgesteld aan de
eindejaarspremie.
De kost van deze gelijkstelling voor
het schooljaar 2019-2020 kan u recupereren via het Febelgra Fonds.
U dient als werkgever het attest in
te vullen dat u op onze website kan
terugvinden en overmaken aan
marisa.bortolin@febelgra.be
NIEUW: Tijdelijke werkloosheid
wegens overmacht
Eerder dit jaar hebben wij u geïnformeerd dat de sociale partners van

Deze maatregel werd reeds aangekondigd in de First Impression editie
nr 7.

Wanneer?
Zowel het attest voor de terugbetaling
van de kost van de gelijkstelling van
de dagen betaald educatief verlof als
het attest voor de gelijkstelling van de
dagen tijdelijke werkloosheid wegens
overmacht dienen uiterlijk tegen
30.06.2021 ingediend te worden.
Voor wie?
De terugbetaling van bovenstaande
kosten is enkel van toepassing voor
uw arbeiders, die ressorteren onder
paritair comité 130.00.

Contacteer
Kelly.ciancimino@febelgra.be
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Webinar
‘The Power
of Print’
Een
perspectief
voor de
grafische
industrie

Op 27 oktober 2020 vond ons
webinar ‘The power of Print’ via live
streaming plaats in de aula van de
Arteveldehogeschool in Gent. De
spreker van dienst was Ulbe Jelluma,
managing director van Print Power
Europe.
Het is algemeen gekend dat de
grafische sector te kampen heeft met
een daling van drukaanvragen o.a.
door de komst van het digitale. En
de pandemie lijkt deze evolutie nog
meer te versterken door de afname
in druk van allerhande communicatie-materiaal voor horeca, winkels,
verenigingen,… En toch is er ruimte
voor innovatie en groei. M.a.w. er
moet perspectief zijn in de grafische
sector.
Hoe zit het vandaag de dag met de
vraag naar drukwerk?
Een aantal feiten en cijfers uit de sector zijn niet echt positief:
•

•

•

Een daling van de vraag naar
papier in West-Europa tss
2010-2019: index 100 vs 62.
Minder advertenties in kranten
en magazines van index 100 naar
56. En een daling van het marktaandeel van 39 naar net onder
de 25%.
Bij de boekenverkoop zien we
een kleinere terugval van 100
naar 90%

Binnen de markt zien we een aantal
vaststellingen die onderbelicht zijn:
• De kennis over de rol van print
in de mediamix wordt kleiner
bij adverteerders, reclameen mediabureaus. Men vindt
advertenties wel mooi in
tijdschriften, ze hebben een
bepaalde rol te spelen maar als
men dan vraagt om te investeren
is men vaak negatief omdat men
weinig weet over de rol van print in
de mediamix.
• Er wordt heel veel aandacht
gegeven & onderzoek gedaan
over andere mediatypes. Met
als gevolg dat print minder
weerhouden wordt in de
mediamix.
• Een daling in de creatie van
advertenties
Maar wat zijn nu de oorzaken van
deze verandering?
Digitalisering
Dit is natuurlijk de belangrijkste.
Consumenten gaan informatie
online consulteren i.p.v. in kranten en
tijdschriften.
•

Alles draait om data en de
software om de data te evolueren
wordt belangrijker. Artificial Intelligence en Virtual Reality wordt een
realiteit in veel toepassingen van
vandaag.
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•

•

Ontstaan van nieuwe bedrijven die
enkel voortbouwen op het digitale
aanbod zoals Amazon en Ebay.
Mensen zijn niet meer afhankelijk
van fysieke winkels en de promotie
ervan kan online.
Dagbladen en tijdschriften
leefden voor een belangrijk deel
van abonnementen en adverteerdersinkomsten. Nu vindt er
een verschuiving plaats naar een
nieuw verdienmodel: het gratis
aanbieden van informatie online
waarbij een gedeelte achter
‘paywall’ wordt gezet.

Generatiewissel
Er zijn verschillende generaties en
de manier waarop ze omgaan met
het digitale is totaal anders. Generatie X worden digitale immigranten
genoemd bij wie het gebruik van
digitaal is aangeleerd t.o.v. digital
natives die zijn opgegroeid met het
digitale. Dit verklaart voor een groot
gedeelte het verschil in het gebruik
van media. Dit wordt ook doorgetrokken in de manier waarop we
met elkaar omgaan; elkeen heeft
een andere manier van handelen
en een ander nieuws en informatie
consumptiepatroon.
Versnelling
Alles is versneld. We leven nu in het
moment – fotootjes worden gemaakt
en meteen op social media geplaatst.

Lineair tv-kijken maakt plaats voor
streaming en bingewatching.
Groeiend belang eco/duurzaamheid
Wat vele mensen niet weten is dat
papier hier heel goed scoort; beter
dan glas en plastic. Papier kan
namelijk 7 keer hergebruikt worden.
En papierfabrikanten gaan op een
betere manier om met het gebruik
van Co2 en water. Veel papierfabrikanten hebben bio mass installaties
geplaatst. Ook doet men binnen
de sector aan duurzame houtwinning en zoekt men naar duurzaam
verpakkingsmateriaal.

•

•

Fabriek China
China is de fabriek geworden van
enorm veel producten wereldwijd en
deze producten, die via webshops
worden aangeboden, krijgen niet de
marketing ondersteuning die lokale
producten wel krijgen. Wat zorgt voor
het wegvallen van investeringen.

•

Hoe definiëren we dan het probleem
waar de grafische sector mee te
maken krijgt?
Het is een imagoprobleem: Een groeiende groep beslissers is niet geïnteresseerd in of heeft een foutief beeld
over de rol van print in de mediamix.

•

•

Onwetende voorkeur
Bij de vraag aan adverteerders
en marketing bureaus wat nu

•

de mediavoorkeur is van de
consument, luidt het antwoord
dikwijls: online video advertenties.
Terwijl de consument zelf aangeeft
het meest beïnvloed te worden
door bioscoopreclame.
Overschatte invloed van media
Marketeers denken dat het op
elkaar af stemmen van print
advertenties met online-, game
advertenties, events,… de belangrijkste indicator is voor winst
gevendheid. Uit onderzoek blijkt
dat dit de grootte van het merk is.
Extrapolatie
De leefwereld van de consument
wordt grotendeels bepaald door
het verschil in generaties en is
dus niet automatisch dezelfde als
deze van de marketeers.
Adverteerders willen ook niet
blijven hangen in media die door
andere adverteerders al niet meer
gebruikt worden.
Data
Het niveau en de details van data
ligt veel lager bij investeringen
in printadvertenties dan online.
Alles wat je online investeert
is meetbaar en kan je op het
moment zelf aanpassen, wat bij
een printadvertentie niet kan.
Gebrek aan zichtbaarheid
Waar lezen we nog eens iets over
drukwerk?
We lezen over GAFA (Google,
Apple, Facebook, Amazon) maar

First Impression

18

•

niet over HASA (Heidelberg/HP,
Adobe, Sappi, Agfa)
We kunnen niet meer zeggen
waar de sector voor staat en dat
is een zeer belangrijk punt voor de
sector om aan te werken.
Post-truth denken
De waarheid wordt op een andere
manier gedefinieerd.
Wetenschappelijk, objectief
vaststaande feiten zijn niet langer
de waarheid, maar enkel een
mening. Waarbij een mening
wordt beïnvloed door een werkelijkheid zoals je verwacht dat ze
is, waarbij je op zoek gaat naar
informatie & online bubbels om dit
te bevestigen. Dus, ook al staat de
effectiviteit van gedrukte media
buiten kijf, toch wordt er nog vaak
sceptisch over gedaan.

Hoe kunnen we de consument (adver
teerders en lezers) dan overtuigen?
Ten eerste zorgt print voor een unieke
leeservaring.
Het zorgt voor een ‘me-moment’, het
leidt je volledige aandacht af en koppelt je los van de jachtige en digitale
wereld. Het is iets tastbaars (tactiel);
echt en niet vluchtig. Bovendien
spreekt print meer dan 3 zintuigen
aan wat de effectiviteit van je communicatie verhoogt tot 50-70%.
Print heeft creatief potentieel op het
vlak van formaat, afwerking, interactiviteit en de integratie met online,…
Zo innoveert men onder meer door
de verbinding tussen de data en
gedrukte media (programmatic print),
door het aanbieden van papier met
geïntegreerde NFC chip (gsm tegen
papier houden voor ontvangst van
extra informatie) en de electronic
print, waarbij de print gekoppeld
wordt aan informatie komende van
de computer. Verder personaliseert
men de print meer en meer wat de
effectiviteit vergroot.
Ook scoort print goed als het gaat om
een aankoopbeslissing. Het advies
van vrienden en kennissen staat
bovenaan op het vlak van vertrou-

wen, maar de gedrukte media neemt
de derde plaats in, gevolgd door de
online media.
Ten tweede is het belangrijk om in
functie van de beslissers de commu
nicatie en de kanalen waarmee ze
bereikt worden aan te passen.
Zo blijkt uit een onderzoek dat Print
Power Europe 2 jaar geleden heeft
gedaan dat de marketeers, beslissers
in bureaus, het liefst hun informatie
wensen te ontvangen via evenementen, een online nieuwsbrief, een
In-company presentatie, social media
of een gedrukt tijdschrift.
En tenslotte kunnen we besluiten dat
door alle partijen van de grafische
sector een langdurige en gezamen
lijke campagne dient te worden
gevoerd, waarbij echte informatie
over de sector wordt gegeven en herhaalt. Zo scoren we sterk op ontwikkelingen zoals innovatie, originaliteit
en een goede bedrijfsvoering. En het
volgende artikel van Two sides geeft
meteen nog meer argumenten om
deze campagne kracht bij te zetten.
Een campagne waar we als Federatie
van de grafische sector onze schouders zullen onderzetten.

Print zorgt
voor een
unieke
leeservaring
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Waarom is het tijd om print te
overwegen in uw duurzame
marketingmix?
In Engeland is sinds april de ‘Digital
Services Tax’ ingevoerd door de Britse
regering waardoor zowel Google als
YouTube vanaf november een extra
vergoeding van 2% in rekening brengt
aan zijn klanten. Het klinkt misschien
niet veel, maar voor veel adverteerders zou het duizenden euro’s kunnen
toevoegen aan hun marketingbudget.
Op dit moment zijn bedrijven hun
marketinguitgaven dan ook aan het
her evalueren waarbij elke nieuwe
heffing of belasting dat evenwicht
waarschijnlijk zal doen verschuiven
naar een ander platform of medium.
In België wordt in het parlement op
dit moment gewerkt aan een zogenaamde Google-taks.
Bovendien verliezen veel mensen het
vertrouwen in online reclame en vooral
social media door de onzekerheid
van de huidige situatie. Uit een recent
onderzoek van Ofcom, de Britse toezichthouder voor communicatie, blijkt

dat traditionele mediabronnen zoals
kranten zowel de meest gebruikte als
de belangrijkste bron van nieuws en
informatie zijn. Bijna negen op de tien
mensen (87%) wenden zich tot de traditionele media als bron van Covid-19
informatie, waarbij het aantal mensen dat zich tot sociale media wendt
afneemt van 49% aan het begin van
de lockdown tot 37% nu.
Uit JICMAIL’s (*) Q2 2020 bleek ook
dat de tijdspanne voor het doorbladeren van de post 4,58 keer hoger ligt
i.t.t het gemiddelde van JICMAIL in Q2
2017. Ook blijft de mailing en het huisaan-huis blad langer in huis liggen.
Voor de mailing is dit 8,5 dagen, voor
het H-A-H blad bijna 7 dagen.
De marketeers worden zich dan ook
meer bewust van de effectiviteit van
print en een ander belangrijk voordeel van drukwerk: de sterke duurzaamheid en recycleerbaarheid. Zo

rapporteert men voor wat betreft het
Europese recyclingpercentage van
papier een stijging van 72% t.o.v. het
voorgaande jaar.
Terwijl in het laatste Global E-Waste
Monitor rapport staat dat er in 2019
53,6 miljoen ton e-waste aan oude
apparaten is weggegooid. Waarvan er slechts 17% werd ingezameld
en gerecycled. Spijtig genoeg is
dit probleem minder gekend bij de
bevolking.
Kortom, meer dan genoeg argumenten om print op te nemen in de
marketingmix.
*JICMAIL staat voor Joint Industry
Committee for Mail en levert publiek
meetgegevens voor mailings en
H-A-H-bladen.

Bron: © Enrique del Barrio – Two Sides
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PRESSING AHEAD.
Al meer dan 170 jaar wedijveren op het hoogste niveau:
drukpersen van Heidelberg, de brug tussen excellente technologie
en een digitale toekomst.
heidelberg.com/bnl

Heidelberg Benelux bvba
Kareelovenlaan 5, 1140 Brussel
T +32 2 727 31 11
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SNELNIEUWS

Virtueel
platform
‘Drupa preview’
van start
Tot en met de opening van de fysieke
Drupa in april 2021, kan u zich informeren via de portal ‘Drupa preview’.
Die bestaat uit de onderdelen ‘Conference’, ‘Exhibition’ en ‘Networking’.
Het portaal is de brug naar de fysieke
Drupa en brengt de grafimedia-industrie 24/7 met mekaar in contact.
Het netwerkgedeelte voorziet in een
‘match making’ mogelijkheid dat drijft
op algoritmen.
U kan zich via de website van drupa
gratis registreren voor het platform
‘drupa preview’: https://preview.
drupa.com/en/Registration

De Oostenrijkse Post brengt
hulde aan toiletpapier
HET STERPRODUCT VAN DE LOCKDOWN
De Oostenrijkse Post geeft een op
toiletpapier gedrukte postzegel
uit, als verwijzing naar het basis
noodzakelijke product tijdens de
pandemie. Het project heeft een paar
maanden geduurd. “Huishoudelijk
toiletpapier was lange tijd niet op
voorraad en het was moeilijk om het
in de benodigde hoeveelheden te
krijgen”, zegt de post. De stempel stelt

een babyolifant voor, het symbool
dat in Oostenrijk wordt gebruikt
om de mensen eraan te herinneren
een meter afstand te houden om de
verspreiding van het coronavirus tegen
te gaan. De waarde ervan is 2,75 EUR
plus 2,75 EUR, waarbij het bedrijf de
helft van de prijs zal doorstorten aan
diegenen die het hardst getroffen
werden door de pandemie.

Webinar:

What’s new in CC2021
Adobe MAX 2020 zit er alweer op. Dit jaar werd
de bekende conferentie van Adobe uitzonderlijk
omgetoverd tot een gratis digitaal festival met interessante keynotes, bekende gastprekers, previews van de nieuwste technologieën en meer
dan 350 in-depth trainingsessies, goed voor bijna 50 uren aan creativiteit en inspiratie.

DONDERDAG 7 JANUARI 2020 - 9u00

De rode draad doorheen Adobe MAX was
samenwerking. Het is duidelijk dat Adobe zich
extra inzet om samenwerking, en kennisuitwisseling, nog eenvoudiger te maken, door creatieve professionals de tools in handen te geven
om spectaculaire content te creëren vanop elk
toestel, of ze nu van thuis of kantoor werken.
Tijdens de webinar deelt onze Adobe Certified
Expert Dimitri Stevens zijn indrukken van Adobe
Max en gidst hij jou aan de hand van live demo’s
door de nieuwe features in Adobe CC2021.
Gratis inschrijven: lab9pro.be/webinar

Advertentie Febelgra - Whats new in CC2021.indd 1

24/11/2020 19:19
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U P D AT E C I J F E R S
Lonen en wedden

Bedienden PC 200

De gezondheidsindex voor de maand oktober 2020 bedraagt 110,11.

De reële lonen worden geïndexeerd op 1 januari 2021 op basis van
de volgende formule: het rekenkundig gemiddelde van de indexen
van november/december 2020 gedeeld door het gemiddelde van
de indexen november/december 2019. Onze prognose voor de
indexatie per 01.01.2021 bedraagt 1,07%.

Arbeiders PC 130
De nieuwe afgevlakte index voor oktober 2020 bedraagt 107,86 en
situeert zich binnen de stabilisatieschijf 104,77 en 109,01. Bijgevolg
is er geen indexering in november 2020.

RSZ-percentages vanaf 01.10.2020
ARBEIDERS

BEDIENDEN

Bedrijf 1

Bedrijf 2

Bedrijf 3

<10 psl

10-19 psl

20 psl

Basisbijdragen

19,88

19,88

19,88

Overige bijdragen

11,04

12,73

12,78

Fondsen bestaanszekerheid
Totaal WG bijdragen

Bedrijf 1

Bedrijf 2

Bedrijf 3

<10 psl

10-19 psl

20 psl

19,88

19,88

19,88

5,47

7,16

7,21

1,41

1,41

1,41

0,23

0,23

0,23

32,33

34,02

34,07

25,58

27,27

27,32

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

Sociale loonlast
Arbeiders vanaf 01.10.2020

1 PLOEG

Tijdslast 1

1,1995

2 PLOEGEN
19,95%

1,2911

3 PLOEGEN

29,11%

1,4989

49,48%

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 01.10.2020
Tijdslast 1

1,2365

23,65%

Tijdslast 2 zonder sociale lasten

0,0882

8,82%

Sociale lasten

1,3102

31,02%

Totale sociale loonlast

1,7083

70,83%

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).

Loonindex
2009
2010
2011

01.01.2009

145,36

01.06.2009

145,73

01.01.2010

145,58

12.07.2010

2012

09.01.2012

155,39

08.10.2012

158,59

01.01.2013

148,94

01.01.2011

149,04

11.04.2011

152,11

2013

2014

2015
2016

01.01.2015

157,17

01.01.2016

157,75

158,63

01.04.2016

156,07

01.04.2013

157,95

09.05.2016

159,31

01.10.2013

157,94

01.01.2017

01.01.2014

157,42

08.05.2017

2017

2018

01.01.2018

163,93

01.08.2018

167,20

01.10.2019

168,07

01.01.2020

170,32

159,31

01.02.2020

173,68

162,61

01.07.2020

172,89

2019
2020

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
31.10.2020

Offset
houtvrij

Maco
houtvrij

Maco
houthoudend

236,65

216,38

240,01

Offset
houtvrij

Maco
houtvrij

Maco
houthoudend

31.05.2020

269,91

246,20

289,84

Datum

30.09.2020

235,29

217,24

240,01

30.04.2020

269,91

251,57

290,82

31.08.2020

235,06

218,36

242,49

31.03.2020

269,91

251,57

290,82

31.07.2020

240,46

222,50

242,49

29.02.2020

273,32

247,77

290,82

30.06.2020

266,19

245,57

289,84

31.01.2020

271,84

249,92

290,82

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.
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MultiDesign®
De beste keuze voor een elegante en
tijdloze uitstraling
Of u nu ontwerper bent, marketing
manager of werkzaam bent in
een sector waar branding en
bedrijfscommunicatie centraal
staan, MultiDesign® heeft alles wat
u verwacht van een kwalitatief
hoogwaardige papiersoort;
verkrijgbaar in twee tinten (white
en natural) en 4 oppervlakken
(Original, Smooth, Natural en Rough),
om de creatieve boodschap te
onderstrepen die u wilt overbrengen.
Een volledig aanbod van
gramgewichten van 90 tot en
met 400 g/m² en enveloppen,
digitale formaten, een uitstekende
bedrukbaarheid, consistent in
kwaliteit en ecologische kwalificaties.

MultiDesign® Rough – a paper with
character
Bebaarde mannen met een robuuste
uitstraling hebben de maatschappij
al lang veroverd. Onder het ruwe
oppervlak gaat vaak ook een
interessante persoonlijkheid schuil.
Met ons nieuwe premium papier
MultiDesign® Rough is het hetzelfde.
Het combineert het buitengewone
gevoel van een natuurlijk ruw
oppervlak met uitstekende druk
resultaten. De hoge opdikking van
1.5, de hoge stijfheid, zelfs bij lage
gramgewichten, en de aangename

witheid spreken voor MultiDesign®
Rough. De verscheidenheid aan
gramgewichten ondersteunen u om
een speciale haptische ervaring met
een sterk karakter voor uw premiumtoepassingen te creëren.
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.

MultiDesign®
g/m2

Segment

90 100 115 130 150 170 200 240 300 350 400

MultiDesign Rough NEW
®

MultiDesign® Original

Zo biedt MultiDesign opties voor een
oneindig aantal toepassingen.
®

MultiDesign® Original HPI
MultiDesign® Smooth
MultiDesign® Natural

First Impression werd gedrukt op MultiDesign® Original White 130 g/m2.

MultiDesign® Rough

8 | Social

Partners in creativity SERVICE SOUS LES FEUX D
OUTPLACEMENT - LA PRO
RECLASSEMENT PROFES
Depuis 2010, Febelgra offre à ses membres des "conseils en outplacement", et bien entendu à des conditions 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 reclassement du règlement général.

Offre

Febelgra propose un accompagnement du
ment professionnel dans les cas suivants :
Régime général avec une indemnité de
pour les travailleurs et les employés
Régime général avec prestations (pr
uniquement pour les travailleurs **
Régime particulier : uniquement pour les trav

** Chez Cefora, la plate-forme de formation
200, vous pouvez dans ces cas faire appel grat
à leurs services pour un accompagnem
reclassement professionnel pour vos employ
êtes en tant qu’employeur bien entendu toujo

