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VO O R W O O R D

Dit is niet zomaar een titel, maar de 
naam van het witboek dat zopas 
verscheen en uitgegeven werd door 
Papier.be (*).

In deze uitgave worden analyses, 
inzichten en getuigenissen gebun-
deld over het waardevol gebruik van 
papier. Professionals van de grafische 
industrie hoeven hier uiteraard niet 
meer van overtuigd te worden, maar 
onze potentiële klanten soms wel 
en zéker de jongere consument. Dit 
impliceert ook dat wij allen onze port-
folio actief moeten beter verkopen, 
en daarvoor is dit werk een handig 
hulpmiddel en instrument. 

Het witboek met passende titel 
bewijst in een notendop dat we het 
hier o.m. hebben over een ‘eeuwig 
jonge multitasker’. Inderdaad, 
gedrukte informatie geeft ons iets 
met tactiele waarde en biedt ruimte 
voor diepgang, inzicht en reflectie. 
Iedereen beseft dat papier en print in 
de toekomst een hybride leven gaan 
leiden met digitaal, maar het feit dat 
de eersten het beste wapen zullen 
blijven tegen fake news is een mooi 
voorbeeld. Gewezen president Trump 
weet er alles van…

Ondertussen blijven wij natuurlijk 
kampen met het corona beestje. 
Versoepelingen komen in België nu 

gradueel in zicht en ook in Nederland 
(test evenementen) en Frankrijk (vanaf 
3 mei heropening van niet-essentiële 
winkels) komen er voorzichtig per-
spectieven die onze economie weldra 
kunnen normaliseren. Laat ons hopen 
dat het deze keer niet voor luttele 
maanden is, maar een echte aanloop 
tot een volledige heropstart. Vacci-
neren blijft hier zijdelings hét sleutel-
woord. 

Wie een exemplaar van het mooie en 
inspirerende witboek ‘Papier natuur-
lijk’ wil bekomen, kan eenvoudig een 
verzoek sturen aan info@febelgra.be

Veel leesplezier. 

Marc Vandenbroucke — General Manager 

PAPIER  
NATUURLIJK 

(*) Het vroegere ‘Paper Chain Forum’ is nu ‘Papier.be’ 
Papier.be verenigt de verschillende actoren uit de papierketen: boseigenaars, pulp producenten, papier en karton, drukkerijen, uitgevers en papier- 
en kartonrecuperanten. Papier.be informeert, communiceert en sensibiliseert het grote publiek over de rol en de intrinsieke waarde van papier en 
haar afgeleide producten op sociaal, economisch en ecologisch vlak.  
Febelgra is actief onderdeel en partner van Papier.be
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AC T UA

De Deense grafische sector  
verzet zich tegen 'Ja'-sticker 
Wel of geen opt-in sys-
teem (‘Ja’-sticker)? Deze 
discussie wordt niet enkel 
in Nederland en Duitsland 
gevoerd, maar nu ook in 
Denemarken.
De Deense Socialistische Volkspartij 
(SF) heeft in het Deense parlement 
een resolutie ingediend om uit milieu- 
en klimaatoverwegingen een opt in-  
regeling in te voeren. Net zoals in 
de andere landen stuit dit op verzet 
van de nationale sectorvereniging 
voor de grafische communicatie-
industrie, in dit geval Grakom. “Zo'n 
opt-in systeem voor de brievenbus zal 
lokale media de kop kosten, er zullen 
banen sneuvelen en er zal vrijwel geen 
noemenswaardig effect op het milieu 
en het klimaat zijn” stelt Grakom. 
“Bovendien versterkt deze maatregel 

de grote tech-reuzen zoals Amazon.” 
Ook wijst men erop dat in de resolutie 
geen rekening wordt gehouden met 
het feit dat de gedrukte reclame 
zal worden vervangen door andere 
vormen van reclame die ook een 
klimaateffect hebben. Ook digitale 
communicatie laat een milieu- en 
klimaatvoetafdruk na, en er is geen 
wetenschappelijk bewijs dat digitale 
communicatie in het algemeen beter 
is voor het klimaat en het milieu dan 
gedrukte communicatie.

Grakom stelt ook dat het voorstel in 
strijd is met de Europese wetgeving; 
zo verklaarde de EU-Commissie al 
in 2012 dat het tegen de regels van 
de interne markt was om een opt-in 
regeling in te voeren. 

Bovendien heeft de grafische industrie 
in Denemarken al de strengste 
milieu norm ter wereld. Zo maakte de 

industrie in 2020 afspraken, waarin 
is vastgelegd dat de huis-aan-huis-
kranten en reclamefolders alleen 
nog in drukkerijen met een Nordic 
Eco-label mogen worden vervaardigd, 
op papier met een FSC- of PEFC-
label. En ook de CO2-impact van elke 
productie moet worden berekend, 
zodat die kan worden gereduceerd of 
gecompenseerd. 

Denemarken kent op dit moment het 
'Nej tak' systeem, waarbij huishoudens 
met een brievenbussticker kunnen 
laten weten dat ze geen reclame-
folders en/of huis-aan-huiskranten 
willen ontvangen (dus net zoals 
in België). De SF wil dat nu vanuit 
milieuoverwegingen vervangen door 
een 'Ja tak'-sticker, waarmee expliciet 
toestemming moet worden gegeven 
voor de folders en kranten.

Bron: Persbericht Grakom 15/04/2021
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AC T UA

Grafimediabranche  
in Nederland

In maart 2021 verscheen 
het rapport ‘Grafimedia-
branche-Economische 
ontwikkeling 2019 en 2020’  
(met cijfers over de 
corona crisis). 

Bijgevoegd vindt u een oplijsting van 
de belangrijkste bevindingen:

1. Gevolgen van de coronacrisis
De omzetcijfers in 2020 laten 
een sterke terugval zien in 
de grafimediabranche. Deze 
terugval was reeds ingezet door 
de lange termijn structurele 
krimp. De impact van de 
corona maatregelen kwamen 
daar nu nog bovenop. Zo blijkt 
dat de grafimediabranche 
extra getroffen wordt door 
de lockdown in de horeca, 
de theaters en musea en de 
evenementenbranche. Dit zijn voor 
grafische ondernemers belangrijke 
opdrachtgevers van drukwerk. 

De coronacrisis werkt nog niet 
of nauwelijks door in het aantal 
faillissementen en werkloosheid 
in de branche. De algemene 
verwachting is wel dat het aantal 
faillissementen en de werkloosheid 
zullen gaan toenemen. 

2. Bedrijven en werkgelegenheid
Het totaal aantal bedrijven en de 
totale werkgelegenheid nemen al 
langere tijd af en de verwachting 
is dat dit zich voorlopig ook zal 
voortzetten. De teruggang is het 
grootst onder de middelgrote 
en grotere bedrijven, waardoor 
de gemiddelde bedrijfsgrootte 
eveneens afneemt. Het aantal 
eenmanszaken is redelijk stabiel. 

3. Omzet en prijzen
De omzet in de grafimediabranche 
loopt structureel terug. Dat geldt 
zowel voor de totale omzet als 
de omzet voor de binnenlandse 
markt. De terugloop in de omzet is 
ook goed af te lezen in de jaarlijks 
dalende volumes papierverbruik in 
de grafische industrie. 

De import en export van grafische 
producten neemt toe in 2019 t.o.v. 
de voorgaande jaren. België is 
met een aandeel van 22,4% van 
de totale import de belangrijkste 
leverancier van drukwerk voor 
Nederland.

De prijzen voor drukwerk 
hebben zich in 2018 en 2019 
gunstig ontwikkeld, maar ook 
de inkoopprijzen voor papier zijn 
gestegen.

In 2020 zien we de verkoopprijzen 
voor de grafimediabranche echter 
weer dalen. 

4. Financiële resultaten en 
investeringen
Gemiddeld driekwart van het 
vermogen werd door vreemd 
kapitaal gefinancierd. De totale 
investeringen in materiële vaste  
activa, waaronder het machine-
park, zijn in 2019 opnieuw 
ge stegen. Als investeringsmotief 
vindt er een verschuiving plaats 
van vervanging naar uitbreiding 
van apparatuur. Investeringen 
met als doel efficiencyverbetering 
liepen in 2019 terug. 

Grafimediabedrijven houden 
innovaties graag zoveel mogelijk 
in eigen hand. Slechts een klein 
deel (12%) geeft aan bij innovaties 
samen te werken met leveranciers, 
klanten en externe specialisten 
(adviseurs). Het samen met 
collega-bedrijven innovaties 
aanpakken komt ook slechts 
incidenteel voor. 

Tenslotte kunnen we ook nog mee-
geven dat ze ook in Nederland te 
kampen hebben met een gebrek aan 
(geschoolde) arbeidskrachten.

Bron: GOC- grafisch opleidingscentrum 

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

Pleidooi voor 
PRINT
Op 9 maart 2021 heeft 
de Europese Commissie 
zijn visie en doelen 
gecommuniceerd over 
een succesvolle digitale 
transformatie van Europa 
tegen 2030. De digitale 
ambities van de EU 
werden vertaald in vier 
hoofdpunten:

1. Aanwezigheid van digitaal 
vaardige burgers (80% van 
de volwassenen) en hoog -
gekwalificeerde digitale 
professionals; 

2. Veilige, performante en duurzame 
digitale infrastructuren: zo moeten 
o.a. alle EU-huishoudens over een 
gigabite verbinding beschikken 
en moet 5G aanwezig zijn in alle 
bevolkte gebieden; 

3. Digitale transformatie van be drij-
ven: drie van de vier bedrijven 
dienen gebruik te maken van 
cloud computing, big data en 
artificiële intelligentie; meer dan 
90% van de kmo’s moet over een 
digitale basis beschikken en het 
aantal unicorns in de EU moet 
verdubbelen;

4. Digitalisering van alle belangrijke 
overheidsdiensten: alle burgers 
moeten toegang hebben tot hun 
e-medische dossiers en 80% 
van de burgers moet een e-ID- 
oplossing gebruiken.

Als reactie op deze mededeling heeft 
Intergraf, als Europese Federatie van 
de print en digitale communicatie, zijn 
standpunt geformuleerd:

Drukwerk speelt een grote rol in 
het dagelijkse leven - zozeer zelfs 
dat het vaak over het hoofd wordt 
gezien. Maar drukwerk is overal. 
En de cruciale rol van print bij het 
faciliteren van de digitale transitie 
wordt zelden expliciet toegelicht. 
Zo is één van de doelen van de 
Europese Commissie om ervoor te 
zorgen dat 80% van de volwassenen 
over de basis digitale vaardigheden 
beschikken. Zelfs wanneer dit doel 
bereikt wordt, blijft er nog 20% over 
voor wie de communicatie op een niet 
digitale manier dient te gebeuren; dus 
via print. M.a.w. een eerlijke digitale 
transformatie voor alle burgers is 
slechts mogelijk met de steun van 
print. Maar print vult niet enkel de 
digitale kloof, zij zorgt ook voor de 
beste onderwijsresultaten (met name 
voor lezen), biedt digitale banen 
voor de toekomst, en is intrinsiek 
duurzaam. Veel drukkerijen huren 
personeel in voor digitale opdrachten, 
niet alleen om de machines te 
bedienen, maar ook voor jobs die te 
maken hebben met gegevensbeheer, 
workflows, webontwikkeling, grafisch 
ontwerp en back-office banen zoals 
communicatie en marketing, die 
steeds meer online plaatsvinden.

Drukken is een traditionele industrie, 
maar het heeft bewezen voordelen 
en levert essentiële producten die 
fundamenteel zijn voor Europa's 
toekomst.

Wij bevelen de Europese Commissie 
aan om:
• De essentiële rol van de Europese 

drukkersindustrie te erkennen in 

het verzekeren van een inclusieve 
en eerlijke digitale overgang. 
Print bereikt iedereen die geen 
digitale middelen heeft of kan 
gebruiken. Iedereen kan een 
brief ontvangen, maar niet 
iedereen heeft een computer of 
een smartphone (of de digitale 
vaardigheden) om een e-mail 
te ontvangen of online naar 
informatie te zoeken.

• Te zorgen voor gelijke eer lijk - 
heid in online en offline ter 
be scherm ing van mensen zonder 
vol doen de digitale vaardig heden, 
of mensen met beperkte of geen 
toe gang tot digitale instru menten 
zoals ouderen, personen met 
een handi cap, en meer in het 
alge meen "off-liners".

• Erkennen dat digitale instru-
men ten niet altijd voordelen 
opleveren. Zo zijn de gedrukte 
media bv. het beste hulpmiddel 
om te leren lezen.

• Hard op te treden tegen green-
washing: zich groener of 
maat schappelijk verant woorde-
lijk er voordoen dan men werkelijk 
is. Zo is digitaal niet automatisch 
beter voor het milieu dan 
druk werk.

Drukwerk is belangrijk voor 
ex pressie en het bevorderen van 
cultuur, voor democratie, sociale 
inclusie, burgerlijke betrokkenheid, 
onderwijs, en voor de economie. 
Er zal altijd een behoefte zijn aan 
gedrukte producten omdat er 
altijd een behoefte zal zijn aan 
fysieke voorwerpen en ruimtes. 
Digitalisering biedt ons veel, maar 
het leven kan nooit volledig online 
plaatsvinden.

Beatrice Klose,  
secretaris van Intergraf
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S O C I A A L

Vaccinatieverlof  
is een feit
Sinds 9 april 2021 hebben werknemers het recht afwezig te zijn om zich  
tijdens de werkuren te laten vaccineren tegen het coronavirus.

Wij geven u graag meer duidelijkheid 
over deze nieuwe wet.

Klein verlet
De afwezigheid zal door u als 
werkgever ingebracht worden onder 
de noemer ‘klein verlet’.

Dit houdt in dat de werknemer 
zonder loonverlies afwezig mag 
zijn van het werk. Deze vorm 
van klein verlet is beperkt tot 
de tijd die wordt doorgebracht 
in het vaccinatiecentrum + de 
verplaatsingstijd. Vaccinatie buiten 
de werkuren geeft géén recht op klein 
verlet.

Verbonden door een arbeids-
overeenkomst
De wet is van toepassing op alle 
werknemers die door een arbeids-
overeenkomst verbonden zijn met de 
werkgever.

Leerlingen en stagiairs vallen dus niet 
onder deze wet. Jobstudenten en 

uitzendkrachten daarentegen wel.

Verplichtingen van de werknemer
• De werkgever zo spoedig 

mogelijk verwittigen van het 
vaccinatietijdstip;

• De afwezigheid gebruiken voor 
het doel waarvoor de afwezigheid 
toegestaan is;

• Op verzoek van de werkgever 
hem een bewijs voorleggen 
(bevestiging van de afspraak of 
de uitnodiging gericht aan de 
werknemer).

Verplichtingen van de werkgever
• De werkgever dient de informatie 

over vaccinatie enkel te gebruiken 
om organisatorische redenen en 
om de loonadministratie correct te 
laten verlopen;

• Er mag geen kopie gemaakt 
worden, noch nota genomen 
worden van het geleverde bewijs 
van de werknemer;

• De reden van het klein verlet mag 
niet kenbaar gemaakt worden;

• Er mag geen register bijgehouden 
worden van de gevaccineerde 
werknemers.

Wat met eventuele  
arbeidsongevallen?
Het klein verlet zorgt ervoor dat 
de arbeidsovereenkomst tijdelijk 
geschorst wordt.

Een ongeval dat plaatsvindt 
onderweg naar het vaccinatie-
centrum of op de terugweg naar 
de arbeidsplaats zal bijgevolg 
niet gedekt worden door de 
arbeidsongevallenverzekering. 

Wat is de duurtijd van deze wet?
Het recht op klein verlet om zich 
te laten vaccineren tegen het 
coronavirus loopt van 09.04.2021 tot 
en met 31.12.2021.

Een verlenging tot maximaal 
30.06.2022 wordt eventueel voorzien 
indien de omstandigheden het 
vereisen.
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S O C I A A L

VRIJWILLIG  
OUTPLACEMENT

Vorig jaar hebben de  
Sociale Partners uit het  
PC 130 verschillende 
maat regelen genomen om 
de werkgevers te steunen 
tijdens de coronaperiode.

Ook dit jaar blijft de grafische sector 
niet gespaard. Daarom hebben de 
sociale partners besloten om het vrij-
willig outplacement te verlengen.

Voor wie is het vrijwillig outplace-
ment van toepassing?
Alle ontslagen arbeid(st)ers in de 
periode tussen 01.03.2020 en 31.12.2021 
die geen recht hebben op de wettelijk 
opgelegde outplacementbegeleiding 
(algemene -, bijzondere – en spe-
cifieke regeling bij medische over-
macht).

Uit wat bestaat het aanbod?
Het aanbod bestaat uit een 
outplace mentbegeleiding van  
4 halve dagen.

Heeft de ontslagen arbeid(st)er een 
bepaalde termijn om in te gaan op 
het aanbod?
Ja, binnen een termijn van 6 maanden 
na de periode gedekt door de opzeg-
gingsvergoeding of de beëindiging 
van de opzeggingstermijn.

Is het vrijwillig outplacement  
verplicht?
Neen, de ontslagen arbeid(st)er kan 
vrijwillig ingaan op dit aanbod zonder 
enige verplichting.

Hoe dient de arbeid(st)er het vrijwillig 
outplacement aan te vragen? 
U kan als werkgever het aanvraagfor-
mulier terugvinden op de Febelgra- 
website onder de rubriek Sociaal – 
Outplacement.

Bijgevolg verzoeken wij u om het 
aanvraagformulier te overhandigen 

aan elk ontslagen arbeid(st)er die 
niet in aanmerking komt voor de 
wettelijk opgelegde outplacement-
begeleiding.

Is er enige kost verbonden aan dit 
aanbod?
Het vrijwillig outplacement is volledig 
gratis zowel voor de werkgever als de 
werknemer.

De kost wordt door Fogra gedragen.

Contacteer  
kelly.ciancimino@febelgra.be 
bij vragen.
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Gegevensbescherming:  
ik maak er mijn zaak van

Op dinsdag 9 maart 2021 ging het 
webinar ‘Gegevensbescherming: 
ik maak er mijn zaak van’ door, 
georganiseerd door de Gegevens-
beschermings autoriteit. Eens te meer 
werd duidelijk dat vele bedrijven 
nog steeds worstelen met het GDPR-
compliant maken van hun bedrijf.  
Vele vragen en werkpunten kwamen 
naar voor. Volgens een enquête 
uitgevoerd door UNIZO blijken vele 
bedrijven nog niet vertrouwd te zijn 
met het cookie-beleid en slechts  
1 op 3 heeft al een verwerkingsregister 
aangelegd,…. Voor de meeste 
bedrijven is het een tijdrovend en 
complex gegeven om de GDPR te 
completeren. En ook al denkt men 
GDPR-compliant te zijn, dan dient 
men dit ook nog te kunnen bewijzen. 
Bedrijven wensen dan ook te weten 
welke documenten ze moeten 
voorleggen aan de inspecteurs om 
stress te vermijden.

Om de bedrijven een handje te helpen 
werd (in het kader van het Boost 
Project) een FAQ brochure voor KMO’s 
door de KU Leuven ontwikkeld. 

Deze brochure behandelt de 
GDPR niet volledig, maar zoomt 
enkel in op een aantal belangrijke 
onderwerpen, zoals de begrippen 
‘verwerkingsverantwoordelijke’ en 
‘verwerker’, het transparantie beginsel, 
het verwerkings register en de Data 
Protection Officer. Waarbij elk onder-
werp wordt uitgelegd met concrete 
voorbeelden.

Scan de QR-code voor toegang 
tot de brochure. Via deze brochure 
kan u zich ook inschrijven voor de 
tweemaandelijkse nieuwsbrief voor 
kmo's.

Weet u nog welke stappen u als 
bedrijf dient te doorlopen om GDPR-
compliant te zijn?
1. Inventaris van persoonsgegevens 

en register van verwerkingen
2. Privacy verklaring

3. Adequate beveiliging van de 
gegevens

4. Verwerkersovereenkomsten
5. Procedure rond datalekken
6. Vrijwaren van de rechten van de 

betrokkene
7. Bewustmaking van de 

medewerkers

Deze verschillende punten werden 
uitgebreid toegelicht in de edities van 
de First Impression (toen Factua) in 
2018.

Heeft u desalniettemin het gevoel 
dat u nog verder dient te worden 
geholpen bij het GDPR-vraagstuk,  
dan kan u nog steeds terecht bij  
ann.kestens@febelgra.be. Febelgra 
kan u ook de presentatie bezorgen, 
die destijds werd gegeven tijdens de 
GDPR-sessie, waarin de 7 stappen 
punt voor punt worden toegelicht. 
Verder stellen we ook templates ter 
beschikking.

J U R I D I S C H
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M I L I E U

FSC & PEFC label

In de vorige editie van ons maandblad 
hebben we reeds gesproken over de 
naamsverandering van het Paper 
Chain Forum naar Papier.be.

Papier.be informeert, communiceert 
en sensibiliseert over hoe papier 
een verrijking is voor de mens, de 
maatschappij en de planeet. Als 
Federatie van de Belgische grafische 
sector hoeven we natuurlijk niet 
meer overtuigd te worden over de 
meerwaarde van papier. Papier 
verrijkt de wereld van ieder mens.  
Het geeft een tastbare dimensie 
aan het leven en aan onze cultuur. 
We geloven dan ook in de duurzame 
kracht van papier op sociaal, 
economisch én ecologisch vlak.

De mythe dat papier bossen vernietigt 
is dan ook zeer kort door de bocht, 
terwijl de papierketen net haar 
steentje bijdraagt aan het goed 
beheer van de Europese bossen. 

Als bedrijf uit de grafische sector 
kunnen we hier natuurlijk positief 
aan meewerken door aan onze 
klanten voor druk telkens FSC of PEFC 
gecertificeerd papier voor te stellen 
en het FSC/PEFC logo ook telkens 
te vermelden op de factuur en het 
drukwerk. 

Een gecertificeerd label voor uw 
papier
Momenteel zijn er twee gangbare 
labels voor gecertificeerd hout: 
FSC en PEFC. Deze certificaten 
garanderen dat het gebruikte hout 
afkomstig is uit duurzaam beheerde 
bossen. FSC staat voor ‘Forest 

Stewardship Council’. PEFC staat 
voor ‘Program for the Endorsement 
of Forest Certification Scheme’. Beide 
systemen worden als gelijkwaardig 
beschouwd. Vandaag telt de EU 180 
miljoen hectare bosgebied. En 60% 
van die bossen is gecertificeerd  
(PEFC of FSC ). Dit cijfer neemt 
gestaag toe. Tussen 2000 en 2019 
kwam er wereldwijd zo’n 375 miljoen 
hectare FSC of PEFC gecertificeerd 
bos bij. Gecontroleerd beheer 
betekent o.a. het uitdunnen van het 
hout, de regelmatige herbeplanting 
en de eerbiediging van de sociale 
waarden. 

Deze certificaten werken volgens 
een chain of custody. Elk bedrijf 
in de keten tussen het hout en het 
eindproduct moet in het bezit zijn 
van een certificaat dat garandeert 
dat het hout voor de papierproductie 
van een duurzaam beheerd bos komt. 
Daarmee kan, als garantie voor de 
lezer, het FSC of PEFC logo op het 
drukwerk aangebracht worden.

Als opfrissing bespreken we hieronder 
de verschillen tussen de diverse labels.

FSC en PEFC label
Binnen het FSC label onderscheiden 
we drie soorten certificaten: het FSC 
100 %, gemaakt van 100% hout uit 
FSC-gecertificeerde bossen (komt niet 
frequent voor), de FSC Mixed Sources, 
papier gemaakt van minimaal 
70% FSC-gecertificeerd hout en 
maximaal 30% gerecycleerde of 
"gecontroleerde" vezels en tenslotte 
het FSC Recycled, vervaardigd van 
gerecycleerde pulp, met een minimum 

van 70% recycled post-consumer 
aangevuld met een maximum van 
30% pre-consumer recycled.

Van het PEFC zijn er 2 soorten 
certificaten: PEFC certified, afkomstig 
uit duurzaam beheerde bossen en 
gecontroleerde bronnen met minstens 
70% PEFC-gecertificeerd materiaal 
en het PEFC recycled, afkomstig van 
gerecycleerde en gecontroleerde 
bronnen met minstens 70% 
gecertificeerd en gerecycled hout.

Andere certificaten zijn:
• Der BlaueEngel: van Duitse 

oorsprong, gecontroleerd door 
het Ministerie van Milieu en 
geproduceerd met 100% recycled 
post-consumer papier.

• Ecolabel: zie First Impression 
februari 2021

• Nordic Swan: uit de Scandi na-
vische landen, gericht op de milieu-
impact van de fabriek (dampen, 
water, residuen...). Dit label zegt 
niets over de grond stoffen en kan 
ook worden ge bruikt naast een FSC 
of PEFC label.

Uit rondvraag bij de 3 grootste 
papier leveranciers uit België (Antalis, 
Papyrus en Igepa) blijkt dat reeds 
90% van op voorraad gehouden 
papiersoorten FSC en/of PEFC 
gecertificeerd zijn en dat het volume 
FSC en/of PEFC gecertificeerd papier 
95% van de verkoop bedraagt. We 
gaan dus ongetwijfeld de goede 
richting uit.

Met dank aan Marc Van Den Eynde 
van Papier.be voor de informatie.
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M I L I E U

Nieuwe dienstverlening en partnership

Milieuadvies  
en ondersteuning  
op maat

Als het aankomt op duurzaam ondernemen staat onze 
sector aan de top. Echter wordt de milieu regelgeving 
steeds strenger en de bijhorende administratieve  
rompslomp steeds complexer. Om onze leden hierbij 
te ondersteunen gaan wij een samenwerking aan met 
Katrien Ponnet, zelfstandig omgevingsdeskundige en 
erkend milieucoördinator en ruimtelijk planner bij de 
omgevingsadvieskompagnie (OAK). 

Dag Katrien, vanwaar uw passie voor 
milieu en ruimtelijke ordening?
Ik genoot een opleiding bio-ingenieur 
met specialisatie milieutechnologie. 
Nog voor ik het werkveld inging, was 
het me duidelijk dat milieu en ruimte 
complementair zijn. Ik vervolgde dan 
ook mijn studies met een bijkomend 
jaar stedenbouw en ruimtelijke 
ordening. 

U komt nu terecht in de grafische 
wereld, met heel wat industriële 
bedrijven zoals drukkerijen. Heeft u 
daar reeds ervaring mee?
Ik ben al ruim 20 jaar aan de slag 
als milieuadviseur, zowel extern als 
consultant binnen de meest diverse 
sectoren en intern als milieumanager 
in een grote industriële onderneming. 
Mijn opleiding en ervaring stellen 
mij in staat om bij een situationele 
beoordeling of oplossing van een 
probleem zowel de technische als de 
juridische aspecten in overweging te 
nemen. De constante zoektocht naar 
die balans maakt deze job ook zo 
interessant. Ik denk pragmatisch en 
werk graag oplossingsgericht.

Voor meer info: 
contacteer
marisa.bortolin@febelgra.be
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Ik heb al heel wat grafische bedrijven 
mogen begeleiden bij het verkrijgen 
van de nodige vergunningen, het 
uitwerken van een milieubeleid en 
bij het realiseren van milieuprojecten 
of -investeringen. Ik heb tevens 
ruime ervaring met de taak van 
milieucoördinator in een aantal 
grote grafische ondernemingen. 
En geloof me, de omvang van de 
milieuproblematiek is niet steeds recht 
evenredig met de grootte van een 
bedrijf.

Waarmee kunnen onze leden 
voornamelijk bij u terecht?
Een eerste belangrijk gegeven is de 
zogenaamde omgevingsvergunning 
(milieuvergunning in Brussel; permit 
unique in Wallonië). Vroeger kwam 
hier een hele papierwinkel aan te 
pas en waren de vergunningen 
maximaal 20 jaar geldig. Vandaag 
gebeurt een aanzienlijk deel van 
deze administratie elektronisch en 
is de vergunning bv. in Vlaanderen 
permanent geldig. Keerzijde van deze 
medaille is dat er een grotere kans op 
controle bestaat. 

Voorafgaand aan het aanvragen van 
uitbreidingen en/of hernieuwingen 
wordt uiteraard ook steeds een 
omgevingstoets uitgevoerd. Niet 
elke locatie of inplantingsplaats 
van bestaande ondernemingen is 
immers geschikt voor uitbreiding of 
hernieuwing. In bepaalde gevallen is 
herlocalisatie vereist. 

Ook voor de meer thematische 
benadering van de meest diverse 
milieuaspecten kan beroep gedaan 
worden op mijn diensten. Ik denk 
daarbij aan advisering en admini-
stratie met betrekking tot de thema’s 
lucht (verbrandingsprocessen,  
VOS, …) water (afvalwaterlozing, 
water huis houding, …), geluid 
(saneringen en bij investeringen), 
geur, afval- en grondstoffen en 
energie (beheersing, optimalisatie en 
efficiëntie). Ook voor de begeleiding 
van subsidie dossiers, het voeren 
van milieu communicatie ( intern en 
extern) en het implementeren en 
auditen van managementsystemen 
(ISO 14001, ISO 50001,…) kan u bij mij 
terecht.

De financiële aspecten van het 
milieuverhaal genieten ook mijn 
aandacht. Ik probeer bijvoorbeeld de 
focus te leggen op kostenbesparende 
oplossingen. Ik wordt graag gezien 
als een milieufacilitator en niet als 
-controleur. 

Wie kan u contacteren?
Alle Vlaamse, Brusselse en Waalse 
leden, zij kunnen ook rekenen op 
volgend voordeelpakket:
• 1 uur gratis intakegesprek;
• gratis telefonisch advies voor 

korte vragen, waarvoor geen 
administratie, dossieropmaak 
of juridische tussenkomst of 
technische nodig is;

• 10% korting op het normale 
uurtarief van OAK.
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N I E U W  L I D

VAN GRASDORFF
PASSIE voor verpakking 

Vorige maand hadden we een 
Teamsmeeting met Remco 
Maandag, CEO van Van Grasdorff 
Vouwkartonnage. Een bedrijf 
gespecialiseerd in vouwkartonnen 
verpakkingen.

Geschiedenis van het bedrijf
Van Grasdorff Vouwkartonnage is 
ontstaan in 1934 als een familiebedrijf 
van de familie Van Grasdorff. 
De derde generatie had echter 
geen familiale opvolging  meer en 
zodoende werd het bedrijf in 1993 
overgenomen door de ouders van 
Remco Maandag, de huidige CEO van 
Van Grasdorff. Zelf heeft hij het bedrijf 
overgenomen van zijn ouders in 2009. 

Bij de overdracht had de familie 
Van Grasdorff twee wensen. Het 
bedrijf mocht niet aan een grote 
groep verkocht worden; het huidige 
personeel, die samen met de familie 
het bedrijf had grootgebracht, diende 
te kunnen aanblijven. Als tweede 
wenste Dhr. Van Grasdorff zelf ook nog 
op de vestiging te blijven werken. In 
2009 is hij dan met pensioen gegaan.

https://vouwkartonnage.be/

“We dragen de familiale waarden 
van het bedrijf hoog in het vaandel. 
Je ziet je collega’s uiteindelijk meer 
dan je familie. Wij vinden het zeer 
belangrijk dat onze werknemers met 
passie komen werken. Wanneer je 
geen passie hebt voor je job, komt 
dat de kwaliteit van je werk niet ten 
goede. Dit zal op lange termijn altijd 
tegen je keren. Als de passie er is, is 
de band met het bedrijf ook altijd 
goed. Zo komt Mr. Van Grasdorff zelf 
ook nog regelmatig een kopje koffie 
drinken. ”

Locatie
Het bedrijf is gevestigd in Klein-
Brabant, een regio waar vroeger veel 
schoenbedrijven waren. Het bedrijf is 
dan ook opgestart als een fabrikant 
van schoendozen. Halverwege 
vorige eeuw is de schoenindustrie 
geconsolideerd en is de productie 
weggetrokken uit de regio. We 
hadden nog wel schoendozen, maar 
geen klanten meer. En toen heeft 
Van Grasdorff de overgang gemaakt 
naar de markt van vouwkartonnen 
verpakkingen. Nu maken ze met 50 
collega’s allemaal dozen, op basis 
van vlakkarton, hoofdzakelijk voor de 
voedingsindustrie. 

Een tekort aan grondstoffen
“2020 was net zoals voor de meeste 
grafische bedrijven een zeer moeilijk 
jaar. Evenwel hadden we tijdens de 
corona pandemie geen terugval 
aan bestellingen. Maar aan alle 
grondstoffen geraken was een ander 
paar mouwen. We ondervonden 
o.a. moeilijkheden door het gebrek 
aan vrachtwagenchauffeurs. Alle 
Oost-Europese chauffeurs mochten 
de grens niet over. Met als gevolg 
dat alles geproduceerd en geleverd 
krijgen, de grootste uitdaging was. 
Een ander probleem was alcohol, dat 
we nog gebruiken in onze machines 
tijdens het drukproces. Al deze 
alcohol werd nu plots opgekocht voor 
de productie van handgel. Gelukkig 

hebben we elke keer met onze 
leveranciers een oplossing gevonden”.

Specialisatie
Van Grasdorff is gespecialiseerd in 
de productie  van vouwkartonnen 
verpakkingen. Met hun machinepark 
kunnen ze het gehele scala aan 
verpakkingen leveren met allerlei 
verschillende afwerkingen: Verlijm-
ingen als Langsnaad, 4-punts, 
6-punts, bakjes, enveloppensluiting. 
Konisch en automatische bodem 
is voor hen gesneden koek. Ook 
het aanbrengen van vensterfolie, 
goudfolie of embossing voor een 
luxueuzere afwerking van de doos 
is allemaal mogelijk. Met hun 
zeer modern machinepark zijn de 
mogelijkheden legio. 

“We werken ook met verschillende 
kartonsoorten, zoals GC, GD, GT 
en Kraft karton. Ook karton welke 
vetwerende en hardsized (diepvries) 
behandelingen hebben gehad, 
passeren hier dagelijks de revue.  
Dit is een keuze die we samen met de 
klant maken. Want elke doos is een 
soort mini project op zichzelf. Welk 
product dient er verpakt te worden?  
Is de vouw kartonnen doos de primaire 
of de secun daire verpakking?  
Op welke manier wordt de voeding 
verpakt bij onze klant in de fabriek? 
Wat is de houd baar heid van het 
product dat in de doos komt?  
Op basis hier van weten we aan welke 
eisen de ver pakking dient te voldoen, 
welke materialen ingezet mogen 
worden en welke bedrukkingen 
ge plaatst mogen worden. Dit is alle-
maal onderhevig aan zeer strenge 
eisen. Wij beschikken dan ook over 
het BRC certificaat, wat de voedsel-
veiligheid waarborgt. Dit geeft onze 
klant de zekerheid dat zijn verpakking 
bij ons in goede handen is!”

Dank aan Remco Maandag, CEO van 
Van Grasdorff voor deze interessante 
toelichting.

First Impression

14



 

Afscheid van 
Alain Vermeire
Na een carrière van 40 jaar neemt 
Alain Vermeire op 1 juni offi  cieel 
afscheid als hoofdredacteur van 
Grafi sch Nieuws en M&C. 

Vanaf 1 april is Kurt De Cat (51) de 
nieuwe hoofdredacteur van de cluster 
vakbladen van Roularta Media Group 
voor de grafi sche sector. 

Bedankt Alain voor de jarenlange 
samen werking en je inspanningen 
voor de grafi  sche sector!

S N E L N I E U W S

GRAFOC 30 jaar: 
5 gratis opleidingen
 GRAFOC bestaat 30 jaar en introduceert 5 nieuwe gratis opleidingen!.

1. Mentorship (meter-/peterschap)
2. EHBO - Opfrissing
3. Hanteren van kleine blusmiddelen - Opfrissing
4. Mobiele arbeidsmiddelen (Heft ruck, enz) - Opfrissing
5.  Gezond aan het werk

Alle info en voorwaarden kan je bekijken via www.grafoc.be > Werkgever > 
Downloads 

Daarnaast blijven ook de 2 maatopleidingen Lett erpress en HR-trainingen 
beschikbaar. 

Interesse? Meer info kan je opvragen via info@grafoc.be of je GRAFOC contact.

NFC-label – Autajon Labels
Autajon labels brengt een nieuw 
intelligent etiket op de markt, het 
NFC-label.

NFC staat voor Near Field Commu-
nication; een draadloze manier om 
informatie uit te wisselen d.m.v data 
die in de chip zijn verwerkt.

Hoe werkt het?
Het NFC-label bevat een soort 
antenne waarmee u snel en veilig kan 
communiceren. Net zoals bij contact-
loos betalen. De consument zet de 
NFC-functie van zijn GSM aan, scant 
het label en de klant komt auto-
matisch op uw website terecht!

VOORDELEN
• Makkelijk te lezen met uw smart-

phone binnen een afstand van 
+/- 10 cm

• Bereiken van doelgroepen op een 
nieuwe en innovatieve manier

• Talloze mogelijkheden
• Interactieve kortingsacties, 

video’s, betalen, informatie 
ophalen, bestellen,…

• Loyalty – herbestellen. 
E-commerce

• De interactie is meetbaar met 
standaard of op maat gemaakte 
dashboards

• Elk NFC etiket is uniek en identi-
fi ceerbaar dmv een code die per 
etiket anders is

• Garantie productechtheid

Dankzij dit intelligent etiket kan u in contact komen met de consument die uw 
product heeft  gekocht. Dit geeft  u o.a. een heleboel gepersonaliseerde marke-
tinginformatie.
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AC T I V I T E I T E N

Virtual.Drupa
Klaar voor de toekomst:  
hoe bereik je de Millennials en Gen Z?

Op de 2de dag van Virtual.Drupa 
gaf Beatrice Klose van Intergraf 
de presentatie ‘Hoe kunnen we als 
printsector aantrekkelijk blijven voor 
de volgende generaties?’

Zoals u allen weet, is er een tekort 
aan jonge mensen in de print-
industrie. De jongeren vinden de 
sector niet aantrekkelijk en innovatief 
genoeg. Het is dan ook niet makkelijk 
om hen te bereiken en bovendien zijn 
de media kanalen om hen te bereiken 
ook veranderd. Hoe pakken we dit als 
sector dan het best aan?

De eerste vraag die we ons moeten 
stellen is: tot welke doelgroep 
richten we ons? Het gaat hier om de 
twee doelgroepen: generatie Y en Z.

Generatie Y is geboren tussen 1980 
en 1995, aan het ontstaan van de 
globalisering. Door hun migratie 
van de analoge naar de digitale 
wereld maakt technologie uit van 
hun dagelijkse leven en zijn zij de 
eerste multi-screengebruikers. 
Met deze generatie kwamen de 
sociale media kanalen Facebook, 
Twitter en YouTube, alsook de 
cultuur van de selfie. De ‘me me 
me-generatie’ wordt getypeerd door 
hun optimistisch en narcistische 
karakter. 

Geboren tussen 1995 en 2009 is 
Generatie Z, de ‘Digital Natives’ die 
nooit een wereld zonder internet 
gekend hebben. Internet maakt 
integraal deel uit van hun huis, 
opvoeding en manier van socializen. 
Hun levensstijl wordt beïnvloed door 
‘influencers’ en ze communiceren met 
beelden en korte teksten op kanalen 
zoals Snapchat, TikTok en Instagram. 
Ze worden gekenmerkt door hun 
ongeduld, motivatie om anderen te 
helpen, neiging tot groepsacties en 
inzet voor het milieu.

Hoe shoppen deze generaties?
60% van hen doet minstens 1 
aankoop via hun smartphone 
door posts van social media 
brands en/of ‘influencers’. In het 
algemeen verkiezen Generatie Z 
en de Millenials online shopping 
boven shopping in winkels (bron: 
commercieel rapport, 2021, The 
Influencer Marketing Factory).

Conclusie:
We dienen deze jongeren te 
bereiken via social media en niet 
meer zoals vroeger. Ook hebben zij 
andere verwachtingen van hun job:

• De job moet passen bij hun 
waarden en cultuur

• Ze willen met hun job een impact 
hebben

• Ze zijn gemotiveerd om verant-
woordelijkheid op te nemen

• Staan open voor leermogelijk-
heden en coaching

• Bereiken een goede balans 
tussen werk en privé

• Flexibele werkregelingen

Hoe kunnen we jongeren  
dan aantrekken?
Duidelijk aantonen wat de print 
sector te bieden heeft is hier 
essentieel. Het ‘High-Tech’-facet 
– zoals onder meer AR en VR in de 
sector – moet meer in de verf gezet 
worden alsook de innovatieve 
identiteit. We moeten trotser zijn 
op onze creatieve realisaties, 
impact en duurzaamheid. Print is 
overal en heel aanwezig voor deze 
‘me me me-generatie’ door de 
personalisering van vele producten. 

Verder moeten we ook iets doen 
aan de bedrijfscultuur. De jongeren 
moeten het bedrijf aantrekkelijk 
vinden. 

Dit zijn alvast een aantal tips:
• Creëer een minder hiërar-

chi sche werkplek; en betrek het 
personeel hierbij; match mensen 
door gelijke interesses

• Voorzie leermogelijkheden, 
investeer in opleidingen en doe 
ook aan wederzijdse ‘mentoring’ 
wat zorgt voor een wisselwerking 
tussen ouderen en jongeren

• Bereik een goede werk-privé 
balans

• Zorg voor een goede sfeer en 
welzijn op het werk

En tenslotte is het ook belangrijk dat 
alle stakeholders erbij betrokken 
worden zoals de industrie, opleiding 
en autoriteiten.

In het 
algemeen 
verkiezen 
Generatie 
Z en de 
Millenials 
online 
shopping 
boven 
shopping in 
winkels
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AC T I V I T E I T E N

Webinar - Kleuren management (FR)

 DATUM: 12/05 VAN 9 TOT 10U.

Spreker: Thierry Herman – Forem Cepegra

Doorgedreven kleuren standaardi satie en kleurenmanagement zijn belangrijke instrumenten voor de bedrijven in de 
sector van de grafi sche en digitale printmedia. Aangezien kleur in grote mate bepaalt hoe jouw communicatie op 
de lezer overkomt. Het gebruik van kleurenfoto's en andere illu straties in jouw analoog of digitaal drukwerk oefenen 
een grote aan trekkings kracht uit op de lezer en versterkt het gevoel van kwaliteit. Het is dan ook belangrijk om dit 
als bedrijf binnen het volledige productieproces zo goed mogelijk te gaan beheersen. Tijdens deze sessie wensen we 
de nodige prak tijk kennis bij te brengen over color management. Het resultaat is kleur echtheid, kleurvastheid, kleur-
voorspelbaarheid, scherpte en diepte in de kleurenproefdruk en het defi  nitieve drukwerk. 

Webinars HP (ENG)

Bent u toe aan iets anders? 
Klaar om uw geest te verjongen en uw 
bedrijf nieuw leven in te blazen? Neem 
samen met andere grafi media bedrij-
ven deel aan Edge Fusion, Dscoop's 
wereldwijde virtuele experience.
Datum: 17 - 20 mei

Real Possibilities Live
Virtuele HP Indigo Demo
Ontdek in een uur tijd de wereld van 
talloze printmogelijkheden tijdens 
onze Real Possibilities Live Demo op 
woensdag 12 mei om 14:00 uur.

Voor de 2 events van HP zal u nog een mailing ontvangen, waarbij u zich dan 
kan inschrijven.

Streef de toekomst voorbij
We hebben de labelsector in het jaar 
2020 zien versnellen, omdat veran-
derende trends de noodzaak voor 
digitaal hebben vergroot. Labelcon-
verters zoeken een nieuwe richting 
voor hun bedrijf om relevant te blijven, 
bij te blijven en een voorsprong te 
krijgen. Ontdek uit het nieuwe e-book 
welke stappen u kunt zett en om uw 
bedrijf toekomstbestending te maken.

S P E C I A L E  A A N B I E D I N G

Febelgra-leden aan het woord 
in speciale editie Grafi sch Nieuws
Op 24 juni publiceert Grafi sch 
Nieuws magazine een speciale bij-
drage voor de Febelgra-leden ter 
onder steuning en promotie van de 
printmedia-industrie naar uw klanten 
en potentiële klanten.

Niche-communicatie loont en zeker 
nu dient onze grafi sche industrie 
communicatie te voeren en de 
beslissings nemers te informeren en 
sensibiliseren dat investering in print 
loont. Deze editie wordt verzonden 
aan alle beslissingsnemers binnen de 
grafi sche industrie, drukwerkinkopers 
en “de top 2000 marketeers en alle 
reclame- en communicatiebureau’s”.

In de speciale bijdrage “Febelgra-
leden aan het woord” bieden we u, 
als bedrijfsverantwoordelijke CEO, 
commercieel- of marketingdirecteur, 
de mogelijkheid om uw bedrijf en uw 
bedrijfsvisie en missionstatement te 
publiceren. U kan één of meerdere 
bedrijfsverantwoordelijken aan het 
woord laten.

Volgende commerciële reportage-
formules worden aangeboden:
• 1/1 pagina advertentieruimte: 1500 

EUR i.p.v. 2.865
• 1/2 pagina advertentieruimte: 900 

EUR i.p.v. 1.862

Indien u een publireportage wenst 
door Grafi sch Nieuws geschreven is 
er een meerkost van 375 EUR voor de 
journalistenkost, lay-out en vertaling.

Na publicatie wordt in het magazine 
ook een exclusieve e-mailing ver-
zonden voor de deelnemende 
be drijven naar de lezers van Grafi sch 
Nieuws Express + top 2000 marketeers 
en reclamebureau’s met vermelding 
van de bedrijfsnaam, 
een kort tekstje 
en link naar de 
website van uw 
bedrijf of andere 
landingspagina.

htt ps://reinvent.hp.com/OutruntheFuture_3_NE
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U P DAT E  C I J F E R S

Lonen en wedden 
De gezondheidsindex voor de maand maart 2021 bedraagt 110,56.

Arbeiders PC 130
De nieuwe afgevlakte index voor maart 2021 bedraagt 108,09 en 
situeert zich binnen de stabilisatieschijf 104,77 en 109,01. Bijgevolg 
is er geen indexering in maart 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

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

30.11.2020 236,65 216,38 240,01

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

First Impression
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PA P I E R  I N  D E  K I J K E R

Een uitzonderlijk gevoel

SuperBrut herontwikkelde het 
oppervlak van het papier voor offset 
bedrukking.

Een ruw oppervlak en een hoge 
opdikking zijn de twee belangrijkste 
en zichtbare kenmerken van deze 
unieke papiersoort.

SuperBrut biedt 2 eigenschappen 
tegelijkertijd, een zeer ruw gevoel en 

een perfecte bedrukbaarheid. Deze 
2 eigenschappen, in het begin niet te 
combineren, worden verkregen door 
de unieke oppervlakte behandeling 
die de producent het papier 
meegeeft.

De hoge witheid van CIE 171 geeft, 
na bedrukking, een uitzonderlijk en 
levendig contrast.

SuperBrut is verkrijgbaar van 80g/m² 
tot en met 400g/m².

First Impression werd gedrukt op SuperBrut 120 g/m2.

First Impression
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8  | Social 

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

Offre 

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

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

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

 Régime particulier : uniquement pour les travailleurs**

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

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

Objectif 

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

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

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

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

Partners in creativity


