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Al dan niet in samenhang met 
covid-19 stellen we recent belangrijke 
prijsverhogingen vast van bepaalde 
grondstoffen. 

Vooreerst werden de prijzen van 
offset printplaten de hoogte in 
gestuwd door de dure aluminium 
grondstofprijs. Stijgingspercentages 
tussen 5 en 10% zijn het gevolg. 

Hetzelfde fenomeen doet zich voor 
wat betreft verwerkingschemicaliën 
en zowel analoge als digitale inkten. 

Het prijsniveau van papiersoorten op 
bobijnen blijft voorlopig nog stabiel, 
terwijl dat van papiersoorten op vellen 
in april reeds steeg en actueel rond de 
7% varieert.

Belangrijk is verder nog dat de 
pulpprijzen sedert begin 2021 de pan 

uit swingen met verhogingen van 
respectievelijk 39% (softwood) en 
54% (hardwood)! De oorzaken worden 
toegeschreven aan een toegenomen 
druk op de grondstoffenvoorziening 
en de grote verschillen in prijzen 
tussen Europa en andere mondiale 
regio’s.  

Andere hulpstoffen zoals krimpfolie – 
en plastiek in het algemeen – kennen 
prijsstijgingen van om en bij de 25%. 

De verwachting is dat deze stijgingen 
nog zullen aanhouden tot na de 
zomer.

Met tot slot ook nog onderliggende 
problemen zoals de stijging van de 
kosten van het vrachtvervoer en 
haperingen in leveringstermijnen, 
spreekt het voor zich dat we deze 
fenomenen kunnen missen als 

kiespijn, nu de druk op de business als 
gevolg van de pandemie helemaal 
nog niet verdwenen is. Maar de 
realiteit is wat ze is. 

Als sectorfederatie denken wij 
in deze context dat het cruciaal 
is dat élke grafische speler deze 
prijsstijgingen – zo mogelijk - 
onverminderd doorrekent in zijn 
verkoopprijzen. 

Dit omwille van het feit (i) dat het 
geheel van prijsverhogingen dermate 
is dat een 100% doorcalculatie 
onvermijdelijk is en (ii) om te zorgen 
dat de druk op de marges in onze 
sector hierdoor niet verder toeneemt. 
Het is onze overtuiging dat deze optie 
van solidaire aanpak de beste is met 
de minst ongewenste neveneffecten. 

#SamenSterk 

Marc Vandenbroucke — General Manager 

Grondstofprijzen  
stijgen fors

Oproep tot marktconforme aanpak

VO O R W O O R D
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S E C T O R C I J F E R S

2020
een jaar met ruim 9/12 corona 
heeft significante gevolgen  
voor de printmedia sector

De rode draad
Daar waar we ook in 2019 dalende 
parameters vaststelden in de sector, 
was de gevoelige omzetverhoging 
van de drukkerijen beslist een 
opsteker. Ondanks dalende export-
cijfers was de sterkere binnenlandse 
vraag een aangename vaststelling. En 
iets om in 2020 op voort te borduren…

Maar dan stak corona de kop op. 
18 maart 2020 werden de eerste 
maatregelen geïntroduceerd en 
het sociaal economisch leven viel 
plotseling stil. 

De omzetstijging in de globale sector 
in 2019 van + 5,67% werd uitgewist. 
Meer zelfs, eind 2020 klokten we af 
met een omzetdaling van – 16,50 %. 

Een verdere verzwakking van onze 
exportpositie is hierbij dan ook legio, 
maar al bij al bleef dit nog beperkt: 

van de totale sectoromzet in 2020 van 
2,254 miljard EUR was alsnog 29 % 
voor de export bestemd. Dit ondanks 
de onmiskenbare loonkosthandicap 
die onze Belgische grafische sector 
eigen is. 

Het is niet makkelijk om voor een 
dergelijk werkjaar het woord ‘positief’ 
in de mond te nemen, maar toch 
is het enigszins bemoedigend dat 
het aantal ondernemingen en de 
tewerkstelling bijlange niet in dezelfde 
mate daalden als de omzetcijfers. 
Uiteraard zijn de steunmaatregelen 
van de overheid, waaronder vooral 
de soepele regeling van tijdelijke 
werkloosheid wegens overmacht, hier 
niet vreemd aan.  

Daarnaast durven we een bemoe-
digend woord spreken in de over-
tuiging dat de positieve elementen 
van voor de pandemie niet zomaar 

kunnen verdwenen zijn en zich zullen 
her stellen. Ook 2021 startte onder 
een donker gesternte maar nu het 
vac cinatie programma op volle 
toeren draait en het vertrouwen 
kan terug keren, moet een volledig 
economische herstel het logisch 
gevolg zijn. Alleen kennen we nog 
niet de snelheid waarmee dit zal 
gebeuren.

In wat volgt vindt u een overzicht van 
alle belangrijke sector parameters 
voor 2020.

1. Ondernemingen (werkgevers)
In 2020 telde de grafische sector, 
exclusief de dagbladdrukkerijen, 720 
werkgevers tegenover 751 in 2019, als 
volgt verdeeld over de verschillende 
sub sectoren: (cfr. tabel 1 ):
• 522 drukkerijen (- 3,87%)  
• 166 prepress bedrijven (- 5,14%)
• 32 afwerkingsbedrijven (- 3,00%)

 Tabel 1  Verdeling van het aantal werkgevers in de grafische industrie (uitgezonderd dagbladdrukkerijen) in België 
tijdens de afgelopen jaren en volgens hoofdactiviteit (Bron: RSZ) Cijfers per 30.09.2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Druk 845 796 765 723 670 649 641 609 580 543 522

Prepress 300 277 245 230 219 213 208 198 185 175 166

Afwerking 63 62 64 48 49 43 40 38 37 33 32

Totaal 1 208 1 135 1 074 1 001 938 905 889 845 802 751 720
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De nominale daling van het aantal 
ondernemingen is lager dan in de 
voorbije jaren. Nochtans zet de con-
so lidatie in de sector zich verder. 
Daarnaast valt te vermoeden dat de 
steunmaatregelen in dit bijzonder 
jaar een sterkere daling voorkomen 
hebben. 

Voor de volledigheid telt België in 
2020 nog 14 krantendrukkerijen.

2. Zelfstandigen  
(met of zonder personeel)
In tegenstelling tot het aantal 
werkgevers, bleef het aantal 
zelfstandigen – met of zonder 
personeel - in de Belgische grafische 
sector in 2019(*) stabiel of kende 
opnieuw zelfs een lichte stijging 
(cfr. tabel 2 ):
• Zelfstandigen in hoofdberoep 

stijgen met + 1,34%
• Zelfstandigen in bijberoep dalen 

met – 0,95% (na een eerdere 
sterke stijging)

• Zelfstandigen met een activiteit 
na pensioen stijgen met + 4,21%

(*) Deze cijfers hebben betrekking op de 
volledige NACEBEL 18.1.

Gezien nog geen recentere cijfers 
beschikbaar zijn, moet dus opgemerkt 
worden dat de invloed van de corona 
pandemie hier vooralsnog niet af te 
leiden is. 

(*) cijfers 31/12/2020 slechts eind juli 2021 beschikbaar
(**) de verzekeringsplichtigen (zelfstandigen) die, ongeacht hun nationaliteit, niet in België (dus wel in het buitenland!) gedomicilieerd zijn, maar in 
België hun zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen en hier aangesloten zijn op het sociaal statuut van de zelfstandige.

 Tabel 2  Aantal zelfstandigen in de grafische industrie (NACEBEL 18.10) (Bron: RSVZ) Cijfers per 31.12.2019

Hoofdberoep Bijberoep Activiteit na pensioen

2017 2018 2019* 2017 2018 2019* 2017 2018 2019*

In buitenland** 34 34 38 12 10 10 7 6 5

Brussels H. G. 371 382 400 123 130 142 61 70 73

Waals Gewest 749 707 716 441 440 445 211 212 221

Vlaams Gewest 2052 2082 2094 1012 1204 1170 375 401 419

Totaal 3206 3205 3248 1588 1784 1767 654 689 718

 Tabel 3  Verdeling van de  tewerkstelling volgens sub sector (excl. dagbladdrukkerijen) in België tijdens de voorbije 
jaren (Bron: RSZ) Cijfers per 30.09.2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Druk 10 935 10 640 10 280 9 688 9 164 8 810 8 685 8276 7959 7368 7008

Prepress 2 066 1 948 1 734 1 522 1 464 1 409 1 520 1290 1349 1325 1276

Afwerking 694 669 650 581 556 374 347 305 422 355 313

Totaal 13695 13257 12664 11791 11184 10593 10552 9871 9730 9048 8597

-6,83 -3,20 -4,47 -6,89 -5,15 -5,28 -0,39 -6,45 -1,43 -7,01 -4,98

7008
7368

Drukkerijen

12761325

Prepress

313
355

Afwerkingbedrijven

2019

2020

3. Tewerkstelling
Tijdens het afgelopen jaar waren de 
werknemers (arbeiders en bedienden) 
actief in onze sector (exclusief dag-
bladen), verdeeld als volgt over de 
verschillende sub sectoren: (cfr. tabel 3 ):
• Drukkerijen: 7008 (- 4,89%) 
• Prepress: 1276  (- 3,70%) 
• Afwerkingsbedrijven: 313 (- 11,83%) 

Hiermee gingen 451 of 4,98% 
arbeidsplaatsen verloren in de sector. 
Nominaal is dit één van de laagste 
dalingen in de afgelopen 10 jaar. Maar 
toch moeten we opnieuw verwijzen 
naar de steunmaatregelen inzake 
tijdelijke werkloosheid en concluderen 
dat deze daling toch wel opvallend is. 
Temeer we weten dat er in de sector 
tussen maart en december 2020 

gemiddeld om en bij de 15% tijdelijke 
werkloosheid was. Dit betreft dus het 
% tijdelijke werkloosheidsdagen t.o.v 
het totaal aantal werkbare dagen. 
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In 2020 hadden we volgende 
verdeling volgens de Gewesten 
(cfr. tabel 4 ):
• Brussels Hoofdstedelijk Gewest:  

388 (- 8,49 %) 
• Vlaams Gewest: 6735 (- 5,49 %) 
• Waals Gewest: 1474 (– 1,60 %)

Het Brussels HG is hiermee – althans 
procentueel – de zwaarst getroffen 
regio. 

4. Omzet
De totale omzet (exclusief de dag-
bladen) van de sector gaat er met  
– 16,44 % op achteruit  van 2,660  
tot 2,222 miljard EUR (cfr. tabel 5 ).  
De bemoedigende omzetgroei van 
2019 wordt hiermee vermorzeld. We 
zakken met deze cijfers nu ook onder 
het dieptepunt van 2016. 

De grootste verliezen vielen 
respectievelijk te noteren bij de 
drukkerijen (- 17,58 %), de afwerking 
( - 12,16 %) en de prepress bedrijven 
(- 10,95 %). Dit is ‘du jamais vu’ in de 
afgelopen 10 jaar. 

De cassante verdere omzetdaling 
van de dagbladdrukkerijen is 
minder verrassend, ook al kregen we 
berichten dat kranten in coronatijden 
aan belang hebben gewonnen. 

Belangrijke bedenking is dat veruit het 
merendeel van de grafische bedrijven, 
vooral actief in commerciële print, 
zwaarder getroffen werden dan 
onderstaande cijfers laten uitschijnen. 
Een kleiner, maar belangrijk aantal 
niche bedrijven die actief zijn als 
toeleverancier van de pharma, 
voedings- en agro-industrie konden 
tijdens de pandemie immers hun 
omzet behouden en zelfs significant 
verbeteren.

 Tabel 4  Werknemers in de grafische industrie (excl. dagblad drukkerijen) in 
België tijdens de voorbije jaren (Bron:  RSZ)

Brussels H G Waals Gewest Vlaams 
Gewest België Jaarlijkse 

evolutie in %

2010 1 224 2 513 9 958 13 695 -6,83

2011 1 277 2 428 9 552 13 257 -3,20

2012 1 262 2 281 9 121 12 664 -4,47

2013 890 2 141 8 760 11 791 -6,89

2014 804 1 948 8 432 11 184 -5,15

2015 716 1 895 7 982 10 593 -5,28

2016 768 1 809 7 975 10 552 -0,39

2017 415 1 698 7 758      9 871 -6,45

2018 452 1679 7599 9730 -1,43

2019 424 1498 7126 9048 -7,01

2020 388 1474 6735 8597 -4,98

 Tabel 5  Omzet van de grafische industrie per subsector voor de periode 
2010-2020 in miljoen EUR (Bron: FOD Economie)

Dagblad- 
drukkerijen Drukkerijen Prepress Afwerking Totaal (excl. 

dagbladen)
Totaal (incl. 
dagbladen)

2010 256,70 2285,60 510,90 71,80 2868,30 3125,00

2011 165,60 2245,00 511,60 95,80 2852,40 3018,00

2012 160,30 2151,30 467,60 61,90 2680,80 2841,10

2013 149,02 2111,73 477,99 56,30 2646,02 2795,04

2014 140,79 2182,01 463,57 55,78 2701,36 2842,15

2015 111,45 2050,91 430,43 50,99 2532,34 2643,79

2016 58,45 1947,08 422,04 49,25 2418,38 2476,83

2017 52,90 1965,57 465,26 49,62 2480,48 2533,35

2018 44,04 2003,64 465,39 47,98 2517,02 2561,05

2019 39,74 2192,59 424,15 42,92 2659,66 2699,40

2020 31,59 1807,09 377,70 37,70 2222,49 2254,08

 17,58%  12,16% 10,95%

Drukkerijen AfwerkingPrepress

Evolutie omzet
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5. Investeringen
Het hoeft niet te verwonderen dat, 
in samenhang met het voorgaande, 
de investeringen een serieuze dip 
kenden. Nochtans zijn deze van 
levensbelang voor de duurzaamheid 
en innovatie van de sector. 

Daar waar we sedert 2018 een jaar-
lijkse daling zagen van iets minder 
dan –10 %, zakten de investeringen  
in 2020 pardoes met ruim –25%  
(cfr. tabel 6 ). De dalingen zijn het 
grootst in de afwerkingsbedrijven, 
gevolgd door de drukkerijen en in veel 
mindere mate de prepress bedrijven. 

6. Buitenlandse handel –  
Handelsbalans 
Wat betreft onze import- en 
exportpositie worden opmerkelijke en 
ook wel alarmerende vaststellingen 
gedaan. 

De terugval van onze exportpositie zet 
zich door in 2020. Het exportvolume 
daalde opnieuw met ruim 15 %  
(cfr. tabel 7 ). Daartegenover staat dat 
ook het importvolume wel daalde 
(- 8,79 %) maar in veel mindere 
mate zodat we voor het eerst in de 
afgelopen 10 jaar flirten met de grens 
van een negatieve handelsbalans. 

Het overschot op de handelsbalans 
bedraagt in 2020 nog slechts 6 
mio EUR. Dat de volumes daalden 
is op zich een logisch gevolg van 
de algemene omzetdaling door de 
pandemie, maar dat een gezonde 
handelsbalans in het gedrang komt, 
zou hier geen gevolg van mogen zijn. 

Belangrijke bemerking hierbij is dat 
de vermelde cijfers (2020) 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! 

Beter nieuws is dan weer dat het 
aandeel van de export in de globale 
sectoromzet stabiel bleef op ruim 28 % 
in 2020. Maar deze vaststelling kan 
natuurlijk de supra vermelde evolutie 
niet opfleuren. 

 Tabel 7  export en import (in miljoen EUR) in de Belgische grafische 
industrie (dagbladdrukkerijen inbegrepen) voor de periode 2010-2020 (Bron: 
Agentschap Buitenlandse Handel). Lichte afwijkingen zijn mogelijk omdat 
hier HS codes gebruikt worden ipv NACE codes)

Export (Mio 
EUR) Evolutie (%) Import (Mio 

EUR) Evolutie (%) Balans (Mio 
EUR) Evolutie (%)

2010 1186 3,94 1105 6,05 81 -18,18

2011 1274 7,42 1163 5,25 111 37,04

2012 1241 -2,59 1131 -2,75 110 -0,91

2013 1113 -10,31 1065 -5,84 48 -56,36

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

2015 949 -9,79 758 -23,00 191 285,00

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 (*) 765 -17,74 705 -5,11 60 -31,55

2020 649 -15,16 643 -8,79 6 -90,00

 Tabel 6  Investeringen in de Belgische grafische industrie voor de periode 
2015-2020 in miljoen EUR (Bron : FOD Economie) 

Dagblad- 
drukkerijen Drukkerijen Prepress Afwerking Totaal (excl. 

dagbladen)
Totaal (incl. 
dagbladen)

2015 4,30 89,60 26,90 4,20 120,70 125,00

2016 2,70 102,60 20,60 3,10 126,30 129,00

2017 1,80 102,10 26,30 2,47 130,87 132,67

2018 4,73 84,35 28,40 2,53 115,28 120,01

2019 2,42 80,55 22,36 2,85 105,76 108,18

2020 1,62 58,60 19,19 1,33 79,12 80,74

58,60

80,552019

Drukkerijen

2020

19,19

22,36

Prepress

2019

2020

(*) gecorrigeerde cijfers via de NBB

Evolutie investeringen 
in miljoen euro



De belangrijkste exportpartners van 
de Belgische grafische industrie zijn 
in 2020: % v/d tot Export

   Frankrijk  27,70
   Nederland  25,27
   UK  10,48
   Duitsland  8,01
   Verenigde Staten  3,70

De VS hebben als 5de belangrijkste 
handelspartner de plaats ingenomen 
van Zweden. Frankrijk blijft handels-
partner nr 1 maar heeft een belangrijk 
volumeaandeel ingeboet. 

De belangrijkste importpartners zijn: 
 % v/d tot Import

   Nederland 30,64
   Frankrijk  29,55
   Duitsland  9,80
   China  6,22
   UK  5,75

Opvallend is hier dat bij 3 van onze 
belangrijkste handelspartners – 
Nederland, Frankrijk en Duitsland 
– het importvolume hoger ligt dan 
het exportvolume in 2020. Dit is 
teleurstellend en kan onderliggend 
slechts het gevolg zijn van de 
loonkosthandicap die we kennen 
in België en ons verder parten blijft 
spelen.
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 Tabel 8  aandeel van export in de omzet (dagbladdrukkerijen inbegrepen) 
voor de periode 20010-2020

Export (Mio EUR) Omzet (Mio EUR) Aandeel van de export (%)

2010 1186 3125 37,95

2011 1274 3018 42,21

2012 1241 2841 43,68

2013 1113 2795 39,82

2014 1052 2842 37,01

2015 949 2674 35,49

2016 983 2476 39,66

2017 921 2533 36,35

2018 930 2561 36,31

2019 765 2699 28,34

2020 649 2254 28,79

Conclusie 
De macro-economische cijfers 
voor 2020 mogen dus geen 
verrassing zijn. 

De daling van de omzet 
hebben onze ondernemers 
correct en zonder emotie 
inge schat. Het resultaat van 
onze laatste sector enquête in 
december 2020 wees uit dat 
27% grafische bedrijven een 
blijvende daling van de omzet 
tussen 5 en 10 % verwachtten 
en ruim 32 % dacht dat dit 
meer dan 10% zal zijn. 

De realiteit is dus dat de 
sector in 2020 een algemene 
omzetdaling kende van –  
16,50 %. 

Dit hoeft niet noodzakelijk 
een blijvend probleem te zijn : 
1. Indien vaccinatie en 

andere programma’s hun 
werk doen om naar een 
‘nieuw normaal’ te gaan, 
maar met het behoud van 
de goeie oude principes… 

2. Indien onze overheden 
werk maken van een 
relanceplan dat sterker is 
dan het nu lijkt. 

3. Indien onze stakeholders 
(professionals en 
consumenten) de sterkte 
blijven erkennen van 
print in al zijn diverse 
vormen, en de perceptie 
van ‘papier en print is 
vervuilend’ eindelijk de 
wereld kan worden uit 
geholpen. Febelgra zal 
hier alvast al wat mogelijk 
is voor ondernemen !

4. Indien onze sociale 
partners finaal begrijpen 
dat de sector lijdt 
onder een historisch 
hoge loonkost die onze 
concurrentiepositie verder 
ondermijnt. 

Vermelde voorwaarden zijn 
beslist niet onhaalbaar, maar 
voor de korte termijn moeten 
we uitkijken naar lichtpunten 
die het donkere jaar 2020 
doen vergeten.

Voor meer info en cijferdetails:  
marc.vandenbroucke@febelgra.be

197

190

180

4063

37

Import (MIO EUR)

Export (MIO EUR)

164

68
52
24
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S O C I A A L

Jobstudenten

Sommigen onder u doen binnenkort 
wellicht beroep op jobstudenten 
om een handje toe te steken. Vorig 
jaar genoten de studenten van een 
versoepeling van hun gewerkte uren 
in de periode van 01.04.2020 en 
30.06.2020. Dit jaar gelden volgende 
regels: Eerste en tweede kwartaal 
2021: voor studenten die aan de 
slag zijn gegaan in de zorg of in het 
onderwijs tellen de gepresteerde uren 
niet mee in het jaarlijks contingent 
van 475 uren. Derde kwartaal 
2021: de gepresteerde uren zullen 
geneutraliseerd worden voor het 
contingent van 475 uren in alle 
sectoren.

Ter herinnering…
• Een jobstudent moet minstens 15 

jaar zijn én de eerste twee studie-
jaren van het middelbaar gevolgd 
hebben;

• Per kalenderjaar mag de 
jobstudent een totaal van 475 
uren werken aan een verminderde 
sociale bijdrage van 2,71%;

• Bij overschrijding van de 475 uren 
zal de jobstudent de normale 
sociale bijdragen betalen, t.t.z. 
13,07% en de normale werkgevers-
bijdragen zijn verschuldigd;

• U dient een studentenovereen-
komst op te maken (Febelgra 
zet modeldocumenten te uwer 
beschikking);

• De Dimona-aangifte dient uiterlijk 
te gebeuren op de eerste dag 
waarop de student begint te 
werken;

• De werkgeversbijdrage bedraagt 
5,43%.

De student kan via de website  
student@work een attest opmaken 
zodat hij kan controleren over hoeveel 
uren hij dit jaar nog beschikt. Ook 
u als werkgever kan op de website 
terecht indien u meer informatie wenst 
over jobstudenten.

S O C I A A L

Bedienden (pc 200):  
ecocheques & jaarlijkse premie
Het PC 200 voorziet met de loonverwerking van de maand juni de uitbetaling 
van de jaarlijkse sectorpremie en de verwerking van ecocheques indien de 
onderneming niet geopteerd heeft voor een gelijkwaardig voordeel.

 

ECOCHEQUES JAARLIJKSE PREMIE

Referteperiode 01.06.2020 – 31.05.2021

Bedrag voor voltijdse bediende 
met een volledige refertepe-
riode

€ 250 € 267,64

Bedrag voor een deeltijdse 
bediende met een volledige 
referteperiode

4/5 tewerkstelling: € 250

3/5 tewerkstelling: € 200

½ tewerkstelling: € 150

< ½ tewerkstelling: € 100

Pro rata in verhouding tot 
hun tewerkstelling

Onvolledige referteperiode Recht op basis van de werkelijke prestaties

Tijdelijke werkloosheid wegens 
overmacht corona

Deze periodes worden niet gelijkgesteld.  
Desgewenst bent u als werkgever vrij deze gelijk te stellen.

Voor meer info, contacteer  
kelly.ciancimino@febelgra.be
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Intergraf publiceert  
nieuwe emissiegids  
voor heatset drukkerijen

Drukkerijen die jaarlijks meer dan 
tweehonderd ton solventen verbruiken 
moeten tegen 2024 voldoen aan 
nieuwe Europese emissielimieten. 
Intergraf bundelde de nieuwe richt-
lijnen, met de technische en wettelijke 
interpretatie van de nieuwe Europese 
regelgeving, in een digitale gids 
op hun website. Deel 1 van de gids 
bestaat uit de specifieke heatset 
technieken die de best beschikbare 
technieken (BBT) opsomt en beschrijft. 
Deel 2 van de gids bevat de legale 
tekst van het uitvoeringsbesluit van de 
commissie, in zoverre deze relevant 
is voor de heatset en is voorzien van 
aantekeningen.  De federatie stelt 
ook een template ter beschikking om 
een Solvent Management Plan op te 
stellen. 

“Met deze gids willen we heatset 
drukkerijen en overheden onder-
steunen om tot een geharmo niseerde 
toepassing van de nieuwe milieu-
normen te komen”, stelt Beatrice 
Klose, de secretaris-generaal van 
Intergraf. “We hebben samengewerkt 
met de Europese Commissie om 
ervoor te zorgen dat alle nieuwe 
maatregelen verenigbaar zijn met 
onze industrie”.

Het doel is om de emissies te 
reguleren door een betere toepassing 
van best beschikbare technieken. 
Onge veer 50.000 installaties vallen 
onder het toepassingsgebied van de 
richtlijn, waaronder drukkerijen die 
meer dan 200 ton oplosmiddelen per 
jaar verbruiken - bv. grote heatset-

drukkers, flexografie-drukkers en 
gravure-drukkers. Deze installaties 
moeten werken volgens een door 
de nationale autoriteiten verleende 
vergunning. Deze vergunningen 
moeten de exploitatievoorwaarden  
en emissiegrenswaarden volgen die 
zijn vastgesteld in de uitvoerings-
besluiten van de Commissie 
2020/2009. De drukkerijsector 
valt onder de STS sector (Surface 
treatment using organic solvents).  

De uitvoeringsbesluiten van de 
Commissie lijst zowat 150 technieken 
op die algemeen toepasbaar zijn 
of voor een aantal van de STS 
sectoren. Slechts 5 technieken zijn 
enkel toepasbaar voor heatset. 
Kanttekening: heatset installaties 
dienen niet exact alle technieken te 
implementeren. Soms kan de voorkeur 
worden gegeven aan een ander of 
minder ontwikkelde techniek. Op 
voorwaarde dat het een equivalent 
niveau van milieu bescherming biedt.

De BBT wordt uitgedrukt in waarden. 
Ofwel in BBT-AEL of BBT-AEPL. 

De BBT-AEL  zijn de emissieniveaus 
geassocieerd met de best beschik-
bare technieken. M.a.w. het geheel 
van emissieniveaus bereikt onder 
normale werkomstandigheden 
waarbij gebruik gemaakt wordt van 
een best beschikbare techniek of een 
combinatie van best beschikbare 
technieken, zoals ze beschreven 
worden in de BBT conclusies en 
uitgedrukt over een bepaalde tijds-

periode en onder gespecifieerde 
referentie condities.

De BBT-AEPL zijn dan weer de milieu 
performance (prestatie) niveaus 
geassocieerd met de BBT.

Concreet veronderstelt het imple-
menteren van de BBT in heatset 
installaties in het algemeen de 
uitvoering van een aantal projecten. 
Zoals de reductie van Isopropyl 
Alcohol (IPA) in het vochtsysteem,  
de energie consumptie doen 
af nemen, het opstellen van het 
solvent management plan, het 
bijhouden van het afval van het 
oplosmiddel, de selectie van grond-
stoffen voor het reduceren van de 
milieu impact, het doen afnemen van 
de uitstoot van organische stoffen 
tijdens reinigingsprocessen, …

U kan de gids opvragen bij  
ann.kestens@febelgra.be
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Frankrijk verbiedt minerale  
oliën in drukinkten 
In 2019 heeft in Frankrijk de nieuwe 
wetgeving over de circulaire 
economie een geleidelijke beperking 
van het gebruik van minerale oliën in 
grafische toepassingen doorgevoerd. 
Zo zullen vanaf dit jaar inkopers 
van drukwerk een taks van 10% 
krijgen op hun bijdrage aan de EPR 
(Extended producer Responsibility - 
een milieubeleidsbenadering waarbij 
de verantwoordelijkheid van de 
producent voor een product wordt 
uitgebreid tot de fase na consumptie 
binnen de levenscyclus van een 
product)  als zij gebruik maken van 
inkten op basis van minerale oliën. 
In 2022 wordt deze taks 20%. Vanaf 
1 januari 2022 is het dan verboden 
om minerale oliën te gebruiken op 
verpakkingen  en vanaf 1 januari 
2025 wordt dit veralgemeend naar 
alle drukwerk bestemd voor het 
publiek. De drempel die door de 
EPR regeling (www.CITEO.com) 
wordt vooropgesteld is een totaal 
gehalte MOAH (Aromatische 
koolwaterstoffen van minerale olie) 
≤ 1% en ≤ 1,5% MOSH (verzadigde 
koolwaterstoffen van minerale olie) 
van het inktgewicht.

De reden voor het verbod op 
minerale olie in grafische inkten 
is het vermijden van residuen van 
minerale olie in gerecycleerd papier 
dat nadien kan worden gebruikt 
voor verpakkingen, met inbegrip van 
verpakkingen die met levensmiddelen 
in aanraking komen.

De taks op minerale olie 
(maluspercentage) geldt voor alle 
drukwerk dat op de Franse markt 
wordt gebracht, dus ook voor op 
de Franse markt geïmporteerde 
drukwerkproducten. Met uitzondering 
van drukwerk dat aan de volgende 
criteria kan voldoen:
• gedrukt in diepdruk, digitaal, flexo 

of offset UV
• gedrukt in offset (heatset of 

coldset) met inkten die de 
volgende limieten respecteren 
(1): MOAH (Aromatische 
koolwaterstoffen van minerale 
olie) ≤ 1% van het gewicht van 
de inkt en MOSH (verzadigde 
koolwaterstoffen van minerale 
olie) C20-C30 3 ≤ 1,5% van het 
gewicht van de inkt.

De vergoeding voor het gebruik van 
minerale olie is geïntegreerd in hun 
eco-bijdragensysteem, dat zij hebben 
voor de recyleerbaarheid van papier 
en drukwerk. Het bedrag van deze 
eco-bijdrage was 67 EUR/t in 2019,  
58 EUR/t in 2020 en 50 EUR/t in 2021.

Duitsland kent ook een maatregel 
om minerale olie te beperken, maar 
alleen in verpakkingen die met 
levensmiddelen in aanraking komen 
(Mineral Oil Ordinance). Dat betekent 
dat de verpakkingsverwerker de 
aanwezigheid van minerale olie in 
gerecycleerd karton moet testen 
of nieuwe vezels moet gebruiken. 
Dit ontwerp werd onlangs bij de EU 
neergelegd.

Bron: Intergraf, Newsflash 03/2021

(1) De huidige MOAH- en MOSH-grenswaarden 
zijn gebaseerd op die van het Duitse keurmerk 
Der Blaue Engel RAL-UZ 195 minerale oliën.
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Het is algemeen gekend 
dat marketeers bij de 
invulling van hun media-
mix meer voor digitaal 
kiezen ten koste van 
print. Hoe komt dit? En 
wat kunnen wij hier als 
grafisch ondernemer 
aan doen? In het insight 
rapport ‘Waarde creëren 
voor uw klanten’ (1) van 
Canon wordt hier dieper 
op ingegaan en worden er 
ook tips aangereikt om het 
tij alsnog te doen keren.

(1) Kwalitatief onderzoek bij 235 senior 
marketingbesluitvormers uit heel Europa, het 
Midden-Oosten en Afrika in de eerste helft 
van 2020.

Het onderzoek toont aan dat de 
wereld snel verandert en dat er een 
enorm hoge druk ligt op marketeers. 
Ze moeten complexe boodschappen 
overbrengen aan een divers publiek 
via een groeiend aantal kanalen, vaak 
met krimpende of statische budgetten. 
Productlanceringen moeten sneller 
dan ooit de markt bereiken en men 
verwacht snel meetbare commerciële 
resultaten te boeken. Iets waar digitaal 
beter aan beantwoordt dan print. 
Intussen zien onze respondenten 
dat consumenten zich steeds 
onvoorspelbaarder gedragen. 

Maar behalve de prestatiedruk is het 
voor marketingteams ook moeilijk 
om zodra campagnes eenmaal zijn 
gedefinieerd, nog snel dynamische 
wijzigingen door te voeren of deze 
campagnes te pre-testen.

Het onderzoek in cijfers
46% van marketingbudgetten wordt 
besteed aan digitale media

95% van de respondenten heeft zijn 
bestedingen in de afgelopen twee 
jaar verlegd naar digitaal

De verschuiving naar digitaal 
Het is dan ook niet raar dat voor de 
meeste merken de digitale kanalen 
een steeds populairdere keuze 
worden. 

Maar ondanks dat merken 
meedoen aan de digitale trend, 
is het vertrouwen van merken in 

‘digitaal’ verre van volledig. Ze zien 
met eigen ogen dat grootschalige 
e-mailcampagnes niet de gehoopte 
respons en conversiepercentages 
opleveren, en dat het steeds moeilijker 
wordt om op digitale platforms 
robuuste merkbetrokkenheid 
onder consumenten te kweken. 
Men constateert digitale ‘spam’ en 
consumentenmoeheid op het vlak 
van online marketing en er is ook 
een brede bewustwording van het 
afnemend consumentenvertrouwen 
in social media-platforms.  Digitaal 
werkt niet voor elk publiek. 

We zien toenemende erkenning 
van de waarde van het meer 
personaliseren van digitale 
communicatie-uitingen, en het gericht 
benaderen van kleinere doelgroepen 
met creatieve voorstellen (op maat) . 

Maar de realiteit is dat de meeste 
marketingteams nog steeds 
massacampagnes opzetten, 
voornamelijk omdat ze geen 
realistische alternatieven zien binnen 
de beschikbare budgetten. 

Bovendien onthult het onderzoek 
ook een wijdverbreid gebrek aan 
interne digitale expertise voor digitale 
‘innovatie’. 

Meten is belangrijk 
De druk op marketingbudgetten en 
de focus op resultaten betekent een 
meedogenloze druk om rendement op 
investeringen te laten zien.  
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En natuurlijk zijn digitale metrieken 
het eenvoudigst en goedkoopst 
te genereren. Merken stellen zich 
tevreden met snelle oplossingen zoals 
het tellen van het aantal keren dat 
vanuit een e-mail is doorgeklikt en 
hoe vaak een webpagina is geopend, 
en via Google Analytics het tellen 
van web- en dataverkeer op sociale 
media om hun korte termijn succes 
te meten. De impact van print is 
moeilijker te kwantificeren.

Net als in de meeste branches heeft 
de COVID- 19-crisis de bestaande 
druk opgevoerd en al aanwezige 
trends versterkt. 

Een beproefd medium 
Wat zijn de vooruitzichten voor 
drukwerk oftewel print, in het licht van 
het besproken marketinglandschap? 

Het positieve antwoord is dat deze 
besluitvormers print consistent zien 
als onderdeel van de media-mix. Bijna 
alle inkopers zetten campagnes op 
waarbij print naast andere media 
wordt gebruikt; 47% van hen doet dit 
vaak. 

Gemiddeld is print goed voor 1/3 
van de communicatiebudgetten van 
de ondervraagde bedrijven. Het is 
duidelijk dat bedrijven print nog altijd 
waarderen. Ondanks de trend ten 
gunste van digitale marketingkanalen 
voorziet 30% dat print de komende 
jaren even belangrijk blijft of zelfs 
belangrijker wordt. 

Wanneer print een kans krijgt 
om zichzelf te bewijzen, zijn de 
resultaten overtuigend. Print krijgt 
van deze merkeigenaren volmondige 
erkenning als sleutelfactor in het 
succes van campagnes die via 
meerdere kanalen worden gevoerd. 
Volgens hen vergroot het hun 
bereik, consistentie en effectiviteit, 
en verhoogt het bovendien hun 
creatieve impact. 

En in de post-COVID-19-omgeving legt 
print meer gewicht in de schaal bij 
klanten dan digitaal, omdat het meer 
vertrouwen inboezemt. 

Print maakt het verschil
De deelnemers aan ons onderzoek 
vertelden ons:
• Dat zij hoogwaardig drukwerk 

zien als het medium bij uitstek 
om producten van premium 
kwaliteit te promoten en om 
een heel specifiek publiek of het 
topsegment van consumenten te 
bereiken. 

• Dat zij print gebruiken om het 
bereik van hun campagnes 
te vergroten en om te 
communiceren met maximale 
overtuigingskracht. Merken 
erkennen de ‘blijvende indruk’ 
die men maakt met print, 
de kracht om perceptie en 
aankoopbeslissingen te 
beïnvloeden, doordat een klant 
de geprinte uiting kan bekijken 
wanneer het hem of haar het 
beste uitkomt. 

Print 
geeft een 
‘blijvende 

indruk’
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• Dat print een manier is om zich te 
onderscheiden in een verzadigde 
markt van digitale communicatie. 
Ze waarderen het creatieve 
potentieel van print en zien dat 
geprinte middelen die goed zijn 
uitgevoerd een campagne naar 
een hoger niveau kunnen tillen 
en de impact en respons kunnen 
verhogen. 

• Met print springt een merk eruit. 
Print brengt een boodschap over 
aan de klant: dat zij belangrijk zijn, 
dat de verkoper hun klandizie op 
prijs stelt. 

Simpel gezegd: print is bijzonder. Voor 
grafische ondernemingen houdt dit 
in dat de toekomstige nadruk nog 
meer zal liggen op kwaliteit en op 
het gebruik van print om visuele en 
emotionele impact toe te voegen op 
manieren die digitaal niet haalbaar 
zijn. 

Sommige inkopers beseffen dat 
kleinere printoplagen waarbij 
interessante materialen, texturen 
en printafwerking worden gebruikt, 
steeds betaalbaarder worden 
en hen kunnen helpen om hun 
merkpersoonlijkheid uit te drukken en 
tot klanten door te dringen. 

Maar waarom blijft print dan terrein 
verliezen aan digitaal? 

Ondanks alle positieve kenmerken 
van print, kampt het wel met een 
imagoprobleem. 
• Men ervaart print als een duur, 

traag en inflexibel medium. 
• De perceptie dat print niet zo 

doelgericht kan worden ingezet 
als digitaal. 

• Het rendement van print is moeilijk 
te meten 

Een groeikans voor grafische 
ondernemingen
De meeste communicatie-
inkopers beoordelen hun grafische 
leveranciers positief op het punt 
van algehele dienstverlening en 
prijs-kwaliteitverhouding en vinden 

dat aan hun printbehoeften goed 
wordt voldaan. Zij pretenderen 
m.a.w. een loyale langetermijn-
leveranciersrelatie.
• 80% zijn trouw zijn gebleven aan 

dezelfde grafische leverancier. 
• 66% verklaart dat ze niet voor de 

goedkoopste leverancier zouden 
kiezen. 

Maar de waarheid is ingewikkelder. 
We ontdekken namelijk een 
aanzienlijke kloof tussen hun 
verwachtingen en wat zij daad-
werkelijk ontvangen. Zo verwacht: 
• 80% meer pro-activiteit van de 

grafische ondernemingen in 
hun zoektocht naar creatieve 
oplossingen; suggesties over 
hoe print effectiever kan worden 
geïntegreerd met andere 
kanalen en hoe print kan worden 
ingezet  om naamsbekendheid 
te verhogen, de merknaam op te 
bouwen en reacties te bevorderen. 

• 75% zou willen dat hun grafische 
leverancier meer adviserend 
was, maar minder dan 20% zegt 
dat hun grafische leverancier dit 
advies ook werkelijk biedt. 

Dit is een significante kans voor 
grafische ondernemingen en interne 
printafdelingen om meer waarde 
te creëren, om te innoveren in een 
sfeer van partnerschap, om de 
dynamiek van de relatie met hun 
klanten te veranderen en ervoor 
beloond te worden. En beantwoordt 
ook aan de evolutie van de grafische 
ondernemingen in hun rol als multi-
service center.

Wenst u graag het volledig rapport  
te lezen, stuur dan een mailtje naar 
ann.kestens@febelgra.be

Bron: Insight rapport - Canon
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Acream
Focus op kwaliteit, ecologie  

en vertrouwen.

Gelegen in de rand 
rond Gent, te Evergem, 
kan u Acream vinden. 
Een dynamisch Print 
& Sign bedrijf dat 
zich specialiseert 
in het overbrengen 
van alle soorten 
reclameboodschappen.

Het bedrijf
Hoewel Acream een nieuwkomer 
is binnen het Febelgra netwerk, 
is dit bedrijf al jaren geworteld in 
Belgische bodem. In 1989 wordt Lassie 
opgericht, een print&sign bedrijf dat 
in 1999 de internationalisering opzoekt 
door te verhuizen naar Frankrijk onder 
de naam Acream Europe. Enkele jaren 
later vindt het bedrijf zijn thuis terug 
in België en sinds 2012 gaat het verder 
als Acream, zoals we het vandaag 
kennen. 

De huidige eigenaar, Mohammed 
Tazul, runt het bedrijf naar de wensen 
van zijn overleden partner, met 
wie hij Acream oorspronkelijk heeft 
opgestart. “Na het overlijden heb ik 
Acream op een laag pitje verdergezet 
maar nu ben ik helemaal klaar om 
vooruit te gaan, ik wil groeien” klinkt 
het. In 2016 werd al geïnvesteerd in 
een nieuw pand en de uitbreiding 
van het machinepark maar recent 
kwamen daar ook zonnepanelen bij. 
Een ecologisch, duurzaam beleid 
en productie zijn essentieel voor de 
zaakvoerder en dat het bedrijf nu 
volop op groene energie draait is 
slechts een klein onderdeel daarvan. 

Specialisatie
Acream staat niet enkel in voor 
de productie van allerlei soorten 
binnen- en buitenreclame, maar ook 
voor de plaatsing en indien gewenst 
het ontwerp ervan. Zij zijn ook één 
van de weinige Belgische bedrijven 
die tot vijf meter kunnen printen. 
“Onze grootste concurrentie komt 
uit Polen, daar bieden ze hetzelfde 
aanbod aan erg lage prijzen aan. 
Ik heb er voor gekozen hier niet in 
mee te gaan, ik wil garant staan 
voor goede Belgische kwaliteit, en 
niet per se de goedkoopste op de 
markt zijn.” aldus Mohammed. Ook 
professionaliteit en vertrouwen staan 
garant, een goed en persoonlijk 
klantcontact waarbij de klant ook na 
de oplevering nog kan rekenen op 
service.  Acream werkt voornamelijk 
als onderaannemer en beschikt over 
een heel scala aan reclamedragers 
gaande van banners, werfdoeken, 
panelen, … tot en met lichtkasten, 
neonverlichting, kaders, masten en 
noem maar op. We verwelkomen dit 
gedreven bedrijf met veel plezier 
binnen Febelgra. 

www.acream.eu
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M I L I E U

Studenten ontwikkelen  
alternatief voor krimpfolie  

rond palletten

Tristan Ryckaert, Florens Denys 
en Stef Crols zijn drie studenten 
Industrieel Product Ontwerp aan 
Howest Kortrijk. Na een bezoek aan 
het maat werkbedrijf AMAB staan ze 
versteld van de hoe veelheid wikkel-
folie die komt kijken bij de ver pakking 
van palletten. Ze starten het bedrijf 
Tillup op en ontwikkelen Impakt, een 
doek uit gerecycleerde materialen 
die de palletinhoud op slechts enkele 
secon den beveiligt. Een belang rijke 
stap richting duurzaam verpakken en 
transporteren.

Ecologisch en ergonomisch
Impakt is opgebouwd rond twee 
belangrijke pijlers; ecologie en ergo-
nomie. Het doek wordt verankerd door 
een ingebouwde voet die makkelijk te 
bevestigen is. Ook de gespen om het 
product te beveiligen zijn zo geplaatst 
dat er geen intensieve arbeid nodig is.

Naast de gebruiksvriendelijkheid 
was ook de materiaalkeuze een 
uitdaging. “Enkel al het bedrijf dat 
we geanalyseerd hebben verwerkt 
jaarlijks zo’n 30 ton plastiekafval 
uitsluitend bestaande uit wikkelfolie. 
Het recycleren van dat materiaal is 
een arbeidsintensief en prijzig proces 
waardoor dit veelal niet gebeurd.  
Dit was voor ons een stimulans om op 
zoek te gaan naar een alternatief” 
aldus Stef Crols. Er bestaan reeds 
alternatieven, maar het team student-
ondernemers willen zich met Impakt 
onderscheiden van de anderen door 
een volledig circulair ontwerp aan te 
bieden.

Impakt wordt opgebouwd uit 
materialen van afvalstromen. Oude 
werfdoeken en reclamebanners 
vormen de basis van het doek, de 
sluitingen worden vervaardigd uit 
de restproductie van autogordels. 
Om hun waarden kracht bij te zetten 
gaan ze ook service aanbieden, 
doeken met defecten kunnen 
omgeruild worden tot deze hersteld 
zijn om ze zo lang mogelijk in leven 
te houden. De levensduur van een 
doek wordt op dit moment rond de 
tien jaar geschat, afhankelijk van de 
gebruikersintensiteit. “We kunnen 
er niet meer om heen dat circulair, 
ecologisch en duurzaam denken de 
toekomst is. Dit is ook wat we met 
ons bedrijf willen stimuleren. Door 
initiatieven als Impakt te ontwikkelen 
zetten we andere bedrijven aan 
het denken om ook zo’n acties te 
ondernemen”. 

De toekomst
Het product zit op dit moment nog 
in de ontwerpfase maar al heel wat 
zaken liggen vast. Tillup hoopt tegen 
begin deze zomer het eerste concept 
volledig af te hebben om dan te gaan 
testen.  Maatwerkbedrijven Waak en 
AMAB zetten hun schouders al onder 
het initiatief en zijn bereid om de 
eerste testfases te faciliteren.  
“Op dit moment werken we nog aan 
de optimalisatie van de verankering 
en ook de waterbestendigheid staat 
op het programma. Het huidige doek 
is ontwikkeld om standaardpalletten 
uit de retail te vervoeren: een 
Europallet met een hoogte van 1m80 
maar op langere termijn zullen ook 
andere formaten ontwikkeld worden”.

Vanaf de start van het project 
kon Tillup rekenen op steun van 
organisaties als Howest Onderneemt 
en Start@K. Ook bedrijven namen al 
contact op uit interesse én Impakt 
viel al meerdere malen in de prijzen. 
Ze gingen onder andere lopen met 
de OVAM ECO Design Award en de 
Textirama Award voor concept-idee. 
Een initiatief om in het oog te houden 
dus.

U kan alvast hun filmpje bekijken:
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P U B  S E L E C T H R

Update outplacementwetgeving: 
Alle formules op een rijtje 

Select HR biedt kwali ta-
tieve totaal oplossingen 
voor al uw HR vragen 
van tijdelijke en vaste 
aanwerving, assessment 
& development centers, 
coaching & opleidingen, 
leiderschaps ontwikkeling 
tot HR Consultancy en 
outplacement. 

Als HR dienstenbedrijf streven wij 
ernaar om onze expertise optimaal 
in te zetten en begeleiden we or gani-
saties en mensen in hun ontwikkeling 
en groei.

Recent kregen we onder invloed 
van de economische impact van de 
corona-crisis behoorlijk wat vragen 
omtrent de regelgeving inzake 
outplacement. 

Als werkgever kan men werknemers 
in geval van ontslag steeds vrijwillig 
outplacement aanbieden. Echter in 

bepaalde gevallen is men daartoe 
als werkgever ook wettelijk verplicht. 
We bieden hiernaast ter opfrissing een 
overzicht van de wetgeving en van 
de criteria die bepalend zijn voor het 
verplicht aanbod van outplacement.

1. Duur opzegtermijn
Volgens de algemene regeling 
inzake outplacement geldt 
dat iedere werknemer waar-
voor de opzegtermijn, of 
de periode gedekt door de 
verbrekingsvergoeding minstens 
30 weken bedraagt, on ge acht 
zijn/haar leeftijd recht heeft 
op outplacement in geval van 
ontslag. 

2. Leeftijd van de betrokken  
medewerker 
Is de betrokken werknemer op 
het moment van de kennisneming 
van het ontslag 45 jaar of 
ouder, en is hij/zij minstens 1 jaar 
ononderbroken in dienst, dan is 
men verplicht out place ment aan 
te bieden volgens de bijzondere 
regeling inzake outplace ment. 
Deze regeling gaat alleen op 
indien het een opzegtermijn of 
equi valente opzegvergoeding van 
minder dan 30 weken betreft, zo 
niet is de algemene regeling van 
toepassing. 

3. Specifieke regeling bij medische 
overmacht 
Deze is enkel van toepassing 
wanneer de werkgever zich op de 
definitieve arbeidsongeschiktheid 
van de werknemer beroept 
om het einde van de arbeids-
overeenkomst vast te stellen. 
Dit kan enkel nadat een 
volledig re-integratietraject 
is doorlopen en beëindigd is 
of op direct aangeven van de 
arbeidsgeneesheer. 

4. Outplacement bij herstructu-
rering/collectief ontslag 
In geval men als werkgever de 
intentie heeft over te gaan tot 
collectief ont slag, dient men 
outplacement te garanderen aan 

alle betrokken werknemers en is 
men verplicht tot het oprichten 
van een zgn. tewerk stellingscel. 
Deze verplichting geldt voor alle 
ondernemingen met meer dan 20 
werknemers, uitgezonderd zij die 
behoren tot de paritaire comités 
225, 327 en 328. Collectief ontslag 
is op procedureel vlak een com-
plexe aangelegenheid en omvat 
een aan tal bijzondere regelingen 
inzake out placement. 

Voor meer informatie hieromtrent 
stellen wij u graag onze expertise ter 
beschikking.

Tot slot wijzen we u op een aantal 
voordelen van out placement-
begeleiding via Select HR:
• Als lid kan u rekenen op de 

Febelgra-gunsttarieven
• Als betrokken werkgever biedt u 

uw medewerkers emotionele en 
praktische ondersteuning met 
het oog op hun toekomst. Dit 
bevordert de latere verstand-
houding alsook het imago en de 
reputatie van uw onderneming. 

• Begeleiding vindt steevast plaats 
nabij de woonplaats van de 
deel nemer (19 landelijk gespreide 
kantoren).

• Alle outplacementconsultants 
be schikken over een Certo 
be  kwaam  heidsattest (kwa li teits  - 
label inzake out  place ment) 
en hebben ieder ruim 10+ jaar 
er va ring in out placement - 
begeleiding.

Indien u bijkomende toelichting 
wenst en/of vragen heeft staan 
de outplacementspecialisten van 
Select HR u graag te woord. Uw 
Febelgra contactpersoon zal u steeds 
in eerste lijn informeren en verwijst u 
graag door naar de outplacementcel 
van Select HR.
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S N E L N I E U W S

Studio 
PeetersWillems  
laat Belgische 
atleten 
schitteren 
tijdens de 
Olympische 
Spelen
In navolging van de designs die 
gemaakt werden voor de snel-
schaatsers op de vorige olym-
pische Winterspelen in Korea heeft 
Studio PeetersWillems de nieuwe 
sportswear-lijn van de Belgische 
atleten voor Tokio mogen uittekenen. 
Het ontwerpersduo bestaat uit Jelena 
Peeters, ex-olympisch schaatser en 
Brand en Creative designer Henk 
Willems, tevens Febelgra-lid. 

Afgezien van de schoenen steken 
ze de atleten van kop tot teen in 
een modern Belgisch jasje. Peak 
produceerde alle kledij met het 
oog op comfort gezien de zomer-
temperaturen in Tokio durven stijgen 
tot 40°, de kledij moest dus erg licht 
zijn. Ook in het design laat dit zich 
merken. Zo moest de Belgische drie-
kleur erin verwerkt zitten zonder dat 
zwart zou overheersen. Rekening 
houdend met andere essentiële 
criteria werden alle items zorgvuldig 
uit getekend. En de designs zijn 
fashion able waardoor ze ook buiten 
de sportiviteiten kunnen worden 
gedragen.

Fespa België organiseert Belgisch 
kampioenschap Carwrapping
Fespa België organiseert zaterdag 19 juni voor de eerste maal het Belgisch 
Kampioenschap Carwrapping. De winnaar zal België vertegenwoordigen 
op de World Wrap Masters op de Fespa beurs van 21 tot 25 oktober 2021 in 
Amsterdam. 

Een uitgebreid verslag van de uitreiking mag u verwachten in de volgende 
editie.

Beter leren  
met print 
Studenten die vaker gedrukte boeken 
lezen, presteren beter bij het lezen, 
besteden meer tijd aan lezen en lezen 
meer met plezier dan studenten die 
meer lezen vanaf digitale apparaten.

“Het vaker lezen van digitale teksten 
laat zelfs een ‘negatieve associatie 
met leesprestaties’ zien.”

Dit zijn enkele van de belangrijkste 
bevindingen van een nieuw OESO / 
PISA-rapport: 21st Century Readers: 
Developing Literacy Skills in a Digital 
World.

In een overtuigend rapport dat mid-
den mei werd gepubliceerd, bevestigt 
PISA (het programma voor internati-
onale studentenbeoordeling van de 
OESO) dat studenten beter presteren 
als ze lezen van gedrukt materiaal  
in plaats van digitale apparaten.  
Dit onderzoek is een duidelijk signaal 
naar ouders en onderwijsaanbieders 
dat er meer moet worden gedaan om 
het lezen in print veilig te stellen voor 
de toekomst van het onderwijs.

Wie graag het volledig rapport  
wenst te lezen, kan deze opvragen  
bij ann.kestens@febelgra.be



W E B I N A R

Staat uw  
kostprijs-  
calculatie  
op punt?

(Vernieuwde) Tool voor  
Febelgra-leden! 
Op donderdag 22 april 2021 
organiseerde Febelgra het 
webinar ‘Uurkostprijs-berekening’ 
gepresenteerd door Marc Mombaerts. 
Met bijna 70 aanwezigen was dit een 
groot succes. Een ideaal moment 
om de Febelgra kostprijsmodule 
te herlanceren. Deze up-to-date 
module geeft u de nodige info 
omtrent de rendabiliteit van een 
machine, job en zelfs een klant bij 
de opmaak/calculatie van een 
order. Wanneer deze module online 
komt te staan, zullen Febelgra leden 
worden verwittigd. Ook zal u dan een 
handleiding ontvangen.

In afwachting, en voor wie het webinar 
miste, bieden wij u alvast enige 
toelichting:

Uurkostprijs vs ordercalculatie
Een uurkostprijs (UKP) is de full cost 
per verkoopbaar uur of verkoopbare 
eenheid. De ordercalculatie slaat 
op de uurkostprijs x aantal uren/
eenheden + winst.

De module is gebaseerd op het 
full-costing principe 
De UKP tool gaat uit van het full-
costing principe en baseert zich enkel 
op cijfermateriaal uit het bedrijf zelf 
om de parameters te bepalen. 

Deze methode impliceert dat alle 
bedrijfskosten worden doorgerekend 
in het product. Zowel de variabele 
kosten (machinekosten, lonen 
van de productiemedewerkers, 
grondstoffen,…) als de vaste kosten 
(lonen van het management, 
huur bedrijfspand, elektriciteit en 
verwarming,…) worden dus in rekening 
gebracht. De vaste kosten worden ook 
wel ‘overhead’ genoemd. 

Onze module voorziet omslagsleutels 
om de overhead toe te wijzen. 

Wat heb ik nodig om met UKP aan de 
slag te gaan ? 
1. Aankoopprijs van elke machine 

Hier gebruikt u samengevat het 
nettobedrag dat u (bij)betaalde 
voor elke (nieuwe) investering.

2. Jaarloon per productie - 
mede werker 
Dit betreft de all-in jaarkost per 
medewerker, die eenvoudig te 
bekomen is via uw boekhouder of 
sociaal secretariaat. 

3. Algemene of vaste kosten 
• Lonen van de administratieve 

medewerkers en de directie 
• Kosten voor verlichting en 

verwarming die niet aan een 
bepaalde kostenplaats zijn toe 
te wijzen. 

• Kosten van hulpmiddelen die 
aan een bepaalde kosten-
plaats of machine toewijsbaar 
zijn, worden zoveel als mogelijk 
uit de algemene kosten 
gehaald en als variabele kost 
in de module ingevoerd.  

Met deze gratis tool voor Febelgra 
leden: 
• krijgt u ondersteuning voor het 

verwerven van een transparant 
inzicht in uw bedrijfskosten!

• bewaakt u uw marges en een 
rendabel productieproces! 

Heeft u bijkomende vragen,  
dan kan u zich steeds wenden 
tot ann.kestens@febelgra.be
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W E B I N A R

Een webshop is nooit af….

Online verkoop zit in de lift en nog 
meer sinds Corona. Meer en meer 
consumenten doen hun aankopen 
digitaal, ook voor wat betreft hun 
drukwerk. Vandaar het belang van 
een goede webshop. 

In het webinar ‘De optimalisering van 
uw webshop’ gepresenteerd door 
Maarten Deboo van Baldwin op 4 mei 
2021 werden tips gegeven om uw web-
shop verder te gaan optimaliseren. 

1. KPI’s
Zorg voor een solide business case 
door het oplijsten van de belang-
rijkste KPI’s ( Key Performance 
indicators): de gemiddelde order 
grootte, de bounce rate, de sessies 
vs gebruikers, de conversie ratio,  de 
gemiddelde kost per bezoeker en de 
brutomarge, bij het analyseren van 
uw statistieken door google analytics 
of andere tools.

2. De optimalisatie cyclus
Verbeter uw webshop op regelmatige 
basis en test het effect van de veran-
deringen. Stel vooral uw klant centraal 
en pik tendensen op.

3. De sleutel elementen
Om tot een goede webshop te komen 
onderscheiden we 2 fases:
1. Doe een extern onderzoek naar uw 

merk,  schrijf een customer journey 
uit, zoek een testpubliek onder uw 
klanten, benoem een verantwoor-
delijke voor het project,…

2. Zorg voor uitgebreide, gestruc-
tureerde documentatie over de 
producten, de voorraad, klanten, 
bestellingen, verzendingen en 
facturen.

Een goede voorbereiding is cruciaal.

4. Wees wendbaar
Organiseer uzelf op een flexibele 
manier met duidelijke doelstellingen 

op een bepaalde tijdslijn, die u onder-
weg kan bijsturen.

5. Stop met silo denken
Laat offline en online teams samen-
werken.

6. Leveringsverwachtingen.
De prijs is belangrijk, maar uw leve-
ringsopties en -tijd ook.

7. De technische uitdaging met web-
2print
Wees kritisch bij de aankoop van een 
module.
Weeg uw investering af en stel u de 
vraag of het uw klant echt vooruit 
helpt. Is het m.a.w. gebruiksvriendelijk 
genoeg.

8. Grote spelers hebben een hoge 
standaard gezet
Belangrijk is dat als u iets doet, dat u 
het goed doet. Geen half werk.
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W E B I N A R

Milieu en duurzaamheid
 16 juni 2021 van 9u00 tot 10u00.

In de vorige editie kondigden we ons nieuw ledenvoordeel 
aan. Als Febelgra-lid kunt u beroep doen op Katrien  
Ponnet van de omgevingsadvieskompagnie voor al 
uw vragen omtrent duurzaam en milieuvriendelijk 
ondernemen. Graag geven we jullie de kans om haar 
alvast te leren kennen tijdens het webinar op 16 juni 2021. 
Verschillende thema’s zoals de voor- en nadelen van 
de permanente omgevingsvergunning, bodemactua, 
controles en actuele zaken zullen behandeld worden door 
Katrien. Schrijf u nu in via de website!

9. Atomic design
Dit is een strategie om alles qua UX’s 
en design te gaan standaardiseren.
De 3 bouwstenen zijn de atomen (de 
basiselementen zoals merk kleuren, 
typografie, iconen,…), de moleculen 
(eenvoudige groep UI elementen die 
samenwerken als een eenheid bv 
een zoekformulier) en de organismen 
(complexe UI component die secties 
van een interface vormen bv header). 
Met deze bouwstenen kan u dan pagi-
na’s en templates gaan bouwen.

10. Wees eerlijk en correct op lange 
termijn
Mik op terugkerende verkopen door 
eerlijk te zijn over beschikbaarheid, 

leveringstermijn en de kwaliteit van 
een product. Dit zorgt op termijn voor 
een constante groei.

11. Marktplaatsen of zelf investeren
Hierop hebben we geen eenduidig 
antwoord. Investeer in trafficbuilding 
op lange termijn of ga naar markt-
plaatsen, waar u dan een commissie 
dient af te staan, maar meteen een 
stevige boost in uw omzet kan zien. 
U kan het ook gaan combineren.

12. Huren vs kopen van uw platform? 
Maak de technologiekeuze voor de 
webshop in functie van volgende 3 
vragen:

1. Wilt u de eigenaar zijn van de 
webshop?

2. Wilt u de lay-out/thema’s sterk 
personaliseren?

3. Moet u kunnen integreren met uw 
ERP/Prepress?

13. Verwachtingen van uw doelgroep
Hou rekening met wat uw doelgroep 
verwacht en welke taak uw klant 
wenst uit te voeren

14. Verschillende invalshoeken
Denk goed na over welke landingspagi-
na’s voor uw business een meerwaarde 
kunnen bieden en werk deze uit vanuit 
meerdere invalshoeken zoals het thema 
seizoenen, de kopersbehoefte,…
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U P DAT E  C I J F E R S

Lonen en wedden 
De gezondheidsindex voor de maand april 2021 bedraagt 110,93.

Arbeiders PC 130
De nieuwe afgevlakte index voor april 2021 bedraagt 108,35 en 
situeert zich binnen de stabilisatieschijf 104,77 en 109,01. Bijgevolg 
is er geen indexering in mei 2021.

Bedienden PC 200
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 
november / december 2019. De indexatie per 01.01.2021 bedraagt 
0,95%.

RSZ-percentages vanaf 01.04.2021
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 11,09 12,78 12,83 5,52 7,21 7,26

Fondsen bestaanszekerheid 1,31 1,61 1,61 0,23 0,23 0,23

Totaal WG bijdragen 32,28 34,27 34,32 25,63 27,32 27,37

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

30.04.2021 234,89 214,51 240,01

31.03.2021 234,35 216,24 240,01

28.02.2021 234,35 217,43 240,01

31.01.2021 227,11 214,65 240,01

31.12.2020 235,92 215,12 240,01

Sociale loonlast
Arbeiders vanaf 01.04.2021 1 PLOEG 2 PLOEGEN 3 PLOEGEN 

Tijdslast 1 1,1995 19,95% 1,2912 29,12% 1,4990 49,90%

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

Sociale lasten 1,5303 53,03% 1,5303 53,03% 1,5303 53,03%

Totale sociale loonlast 1,8609 86,09% 2,0021 100,21% 2,3201 132,01%

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 01.04.2021

Tijdslast 1 1,2365 23,65%

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

Sociale lasten 1,3107 31,07%

Totale sociale loonlast 1,7089 70,89%

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).

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

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

2021 01.01.2021 172,94

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

Recycled papers are still part of the game!
Papier is een hernieuwbare 
grondstof in het hart van de 
natuur. Wie er dagelijks mee 
omgaat, draagt een grote 
verantwoordelijkheid in het bewaren 
van onze omgeving.

Recytal Matt is toegevoegd aan 
onze familie 100% gerecycleerde 
kwaliteiten, waartoe ook 
RecyStar® Nature, BalanceSilk® en 
BalancePure® behoren. Zo vindt u in 
ons uitgebreide assortiment altijd 
het juiste gerecycleerde papier voor 
ieder project.

Recytal Matt is een tweezijdig 
gestreken papier met een mat 
oppervlak en een natuurlijke witheid, 
gemaakt van 100% gerecycleerde 
vezels. Het is bijzonder geschikt 
voor publicaties die grote tekstdelen 
combineren met beeldmateriaal van 
hoge kwaliteit.

First Impression cover werd gedrukt op RecyStar Nature 190 g/m2 - de binnenpagina’s op RecyStar Nature 135 g/m2.



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


