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VOORWOORD

Hoopvolle
zomercocktail
Eindelijk mogen we spreken van
licht aan het eind van de tunnel. We
zien inderdaad verschillende zaken
rondom ons die hoop geven en een
terugkeer naar de goeie kanten van
het oude normaal mogelijk maken.
Bij de redactie van dit artikel toont de
vaccinatieteller dat om en bij de 60 %
van de bevolking minstens deels werd
gevaccineerd. Met een voorzichtige
prognose zou dus het programma
tegen eind augustus volledig
afgerond kunnen zijn.
Onze bedrijven zien nu ook een
duidelijke herneming van de orders
en de bezettingsgraad. Alhoewel
dit in de verschillende takken van de
industrie vooralsnog in een ongelijk
tempo vordert. Maar tenzij één of
andere delta-variant opnieuw roet in
het eten zou gooien, moet het najaar
zich economisch aandienen met een
focus op groei.
Ondertussen kreeg België tevens
goedkeuring voor de 6 miljard
Europees herstelgeld. Goeie zaak,

en we kunnen onze overheden
enkel oproepen dat deze middelen
optimaal worden geïnvesteerd.
Voor de sportliefhebbers: de Rode
Duivels doen het goed op het EK en
vervullen hun rol van ambassadeur
voor ons land met verve. Op het
ogenblik dat deze First Impression
bij u wordt gedropt, weten we al veel
meer of dit helemaal een successtory
is geworden. En straks kijken we met
plezier uit naar de prestaties van onze
ambassadeurs in de Tour de France
en op de Olympische spelen.
Last but not least: alhoewel de
alertheid voor nieuwe opflakkeringen
een noodzaak is, komt er voor
iedereen een vakantieperiode aan
met minder social distancing en meer
vrijheid, waarin we de batterijen
kunnen opladen voor een sterk najaar.
Een hoopvolle zomercocktail dus…
Het Febelgra team wenst u allen een
deugddoende vakantie en geniet ook
van die andere, smakelijke cocktail!

Marc Vandenbroucke - General Manager
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Om naar uit te kijken:

PrintBar

Het is deel van onze missie om een sterke band te creëren met de verschillende
grafische takken in ons land en gepassioneerde vakmensen samen te brengen.
Zodoende kunnen wij bijdragen aan de versterking en groei van onze grafische
sector.
Per provincie zullen wij al onze leden twee maal per jaar uitnodigen op een
informele activiteit. Deze zal telkens georganiseerd worden op een leuke locatie
en kan een bedrijfsbezoek zijn, een proeverij, een bezoek aan een bijzonder
horeca etablissement en noem maar op. Dit alles zal altijd vergezeld worden
door een gezellig netwerkmoment met hapje en drankje.
PrintBar gaat vanaf september van start en wij kijken er alvast naar uit om
u te mogen verwelkomen op één van onze evenementen. Om alvast een
voorsmaakje te geven kunt u onze PrintBar-cocktail deze zomer uitproberen.
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De PrintBar cocktail

Orange is
the
new

CMYK

Ingrediënten voor 1 cocktail
• 20 ml triple Sec
• 20 ml witte rum
• 10 ml cranberrysap
• Bruiswater
• 2 takjes munt
• ½ limoen
• 2 tl rietsuiker
• 1 grote perssinaasappel

Bereidingswijze
1. Snijd de halve limoen in 4 partjes.
2. Doe 3 partjes limoen samen met
de blaadjes van 1 takje munt en
2tl rietsuiker in een longdrinkglas.
Stamp dit goed aan zodat
de sappen en smaken goed
vrijkomen.
3. Pers 20ml uit de perssinaasappel
en snijd de rest in schijfjes.
4. Vul een cocktailshaker met
voldoende ijs om de longdrink
te vullen. Voeg er ook de triple
sec, witte rum, het cranberrysap
en appelsiensap aan toe. Shake
goed.
5. Giet alles in de longdrink.
6. Top af met sprankelend bruiswater
en garneer met een partje limoen,
een takje munt een schijfje
sinaasappel.
7. Neem plaats onder de zon en
geniet!
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Intergraf Economisch
rapport
Elk jaar publiceert Intergraf hun
economisch rapport. Dit rapport geeft
een overzicht van de beschikbare
gegevens over de Europese grafische
industrie*, alsmede een overzicht van
de economische ontwikkeling van
sectoren die van belang zijn voor
de grafische industrie, waaronder
toeleveringsbedrijven en afnemers
van drukwerk. De gegevens bestrijken,
indien beschikbaar, de EU-27, het
VK, Zwitserland en Noorwegen. In dit
artikel beperken we ons tot een paar
cijfers van de Europese grafische
industrie. U kan het volledig rapport
digitaal, als Febelgra-lid gratis,
opvragen door een mailtje te sturen
naar ann.kestens@febelgra.be
Op deze pagina tonen we u de
evolutie van 2000 naar 2018 voor
wat betreft de omzet en het aantal
bedrijven + werknemers in de
Europese grafische industrie.

Tabel 1 Omzet van de EU grafische industrie, EU-27+UK+CH+NO van 2000
tot 2018, in miljoen EUR
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Tabel

2

Aantal EU grafische bedrijven, EU-27+UK+CH+NO van 2000 tot 2018
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Tabel 3 Aantal werknemers in de EU grafische industrie,
EU-27+UK+CH+NO van 2000 tot 2018
*De bedrijven opgenomen in deze Europese
grafische industrie zijn bedrijven die volgende
producten drukken zoals kranten, boeken,
tijdschriften, visitekaartjes, wenskaarten
en ander materiaal, en/of ondersteunende
activiteiten doen zoals boekbinden, het
produceren van platen en beeldgegevens.
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Omzet per werknemer, in EUR, in 2018
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Tabel

Besluiten tabel 1-4:
• Ongeveer 639.500 werknemers
waren werkzaam in de Europese
grafische industrie in de EU-27, het
Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
en Noorwegen in 2018.
• In 2018 telde de Europese
grafische industrie ongeveer
112.000 bedrijven, die een omzet
genereerden van ongeveer 82
miljard euro.

Grootte van de bedrijven
Besluiten tabel 5-6:
• 89% van de Europese drukkerijen
heeft minder dan 10 werknemers.
• 95% van de Europese drukkerijen
zijn KMO’s met minder dan 20
werknemers.
• 5% van de Europese drukkerijen
heeft meer dan 20 werknemers
• 89% van de Europese drukkerijen
met minder dan 10 werknemers
genereert 19% van de omzet van
de Europese grafische industrie.
• Terwijl de minder dan 5% Europese
drukkerijen met meer dan 20
werknemers 70% van de totale
omzet genereren.

•

•

De omzet van de Europese
grafische industrie is met ongeveer
21% gedaald in het afgelopen
decennium (2008-2018). Het aantal
bedrijven daalde in die periode
met 17% en het aantal werknemers
met 24%.
Duitsland, het VK en Italië
genereren de grootste omzet en
registreren het hoogste aantal

•

Tabel 5 - Grootte van de
bedrijven op basis van het aantal
werknemers EU-27 + UK in 2018

werknemers in Europa, terwijl
Frankrijk, Italië en Spanje het
hoogste aantal drukkerijen in
Europa hebben.
België, Oostenrijk, Frankrijk en
Nederland registreerden de
hoogste omzet per werknemer in
2018.

Tabel 6 - Grootte van het
bedrijf volgens de omzet,
EU-27 + UK in 2018
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Evolutie arbeidskosten 2008-2018

Tabel 7 Arbeidskosten per voltijds werknemer, EU27+UK+CH+NO,
in duizenden EUR, 2008-2018
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Andere industriële sectoren

Tabel

8

2013
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2018

Drukken en reproductie van opgenomen media

Arbeidskost per voltijds personeelslid, in duizenden EUR, 2018

Switserland
Norway
Denmark
Austria
Belgium
France
Sweden
Netherlands
Finland
Luxembourg
Ireland

Besluiten tabel 7-8:
• De arbeidskosten in de andere
industriële sectoren zijn tussen
2008 en 2018 met 14% gestegen.
• De arbeidskosten in de sector van
de drukkerij- en reproductie van
opgenomen media zijn gestegen
van 2008 tot 2013. Vervolgens
kende men een daling. Maar sinds
2015 vertonen ze opnieuw een
opwaartse trend.
• In de sector drukkerijen en
opgenomen media hebben
Noorwegen, Denemarken en
Oostenrijk de hoogste loonkosten
per werknemer (voltijds equi
valent). Bulgarije en Roemenië
hebben de laagste arbeidskosten
die meer dan 10 keer lager zijn dan
in Noorwegen, Denemarken of
België.
• Gemiddeld liggen de arbeids
kosten in de drukkerij- en de
opname-mediasector 22% lager
dan in de andere industriële
sectoren. In Hongarije en
Duitsland kan het verschil oplopen
tot meer dan 40%.

Italy
Germany
United Kingdom
Spain
Europe (EU27+NP+CH)
Malta
Estonia
Portugal
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Czech Republic
Poland
Croatia
Slovakia
Latvia
Lithuania
Hungary
Romania

Andere industriële sectoren
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Conclusie:
We kunnen deze cijfers allesbehalve
positief noemen. Zo daalde de
omzet tussen 2000 en 2018 met
ongeveer 21% en merken we ook
een neerwaartse trend in het aantal
bedrijven en bijgevolg ook het
aantal werknemers. Zo zien we
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dat in 2018 89% van de bedrijven
minder dan 10 werknemers tellen
en samen goed zijn voor een omzet
van 19%. Terwijl de minder dan 5%
Europese drukkerijen met meer dan 20
werknemers 70% van de totale omzet
genereren.

Drukken en reproductie van
opgenomen media

België is dan weer de koploper op
het vlak van de hoogste omzet
per werknemer. Daartegenover
staat dat we in 2018 de 4de positie
bekleden voor wat betreft de hoogste
arbeidskost per werknemer.
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Wetgeving voor
voedselverpakkingen
Intergraf publiceert
i.s.m. FTA Europe
(de vereniging die de
Europese flexografieprint industrie vertegen
woordigt) een gids
voor drukkerijen en
convertersbedrijven
over de toe te passen
wetgeving en basis
verplichtingen bij het
drukken van voedsel
verpakkingen.

De gids kan u opvragen door
een mailtje te sturen naar
ann.kestens@febelgra.be

Deze gids is een praktische gids die
alle drukkers zouden moeten volgen
en bezorgt een checklist van stappen
die moeten worden doorlopen
om het risico van besmetting te
minimaliseren. Het doel van deze gids
is het verzamelen van alle wettelijke
voorschriften (op nationaal en
EU-vlak) bij gebrek aan een duidelijk
wettelijk kader en biedt de nodige
templates waarop men kan werken.
Zo wil men ervoor zorgen dat elke
drukker, groot en klein, compliant kan
zijn met de veiligheidsregels omtrent
voeding. Wetende dat verpakking een
zeer innovatieve en sterk groeiende
sector in Europa is.
De drukker heeft namelijk de verant
woordelijkheid om in alle productie
stadia het besmettingsrisico voor het
eindproduct, en natuurlijk ook voor
de eindgebruiker, te minimaliseren.
De drukker moet hiervoor over een
passend kwaliteitsbewakingssysteem
beschikken. En documentatie is
ook van cruciaal belang om te
bewijzen dat de juiste stappen zijn
ondernomen. Deze moeten vervolgens
beschikbaar worden gesteld aan de
bevoegde autoriteiten. Aan het eind
van het proces moeten de drukkers
een conformiteitsverklaring (DoC
– Declaration of Compliance) aan
hun klant kunnen voorleggen. Deze
verklaring is gebaseerd op de garantie
van de drukker dat de juiste stappen
zijn genomen, alsmede de informatie
die door de leverancier is verstrekt.
Het is belangrijk om hiermee in
orde te zijn, want het terugroepen
van besmette producten kan

ernstige juridische en zakelijke
gevolgen hebben. Voor papieren en
kartonnen verpakkingen is er geen
specifieke Europese wetgeving die
de verplichting vastlegt om een
conformiteitsverklaring in te dienen.
Echter, het is verplicht om de naleving
aan te tonen van de Europese wet (EG)
1935/3004 en in het bijzonder artikel 3.
De EC1935/2004 is de Europese
wet voor materialen en voorwerpen
bestemd om met levensmiddelen in
contact te komen, de zogenaamde
Food Contact Materials. In Artikel 3
van de EC1935/2004 zijn de algemene
eisen aan Food Contact Materials
vastgelegd.
Materialen mogen geen bestanddelen
afgeven aan levensmiddelen in
hoeveelheden die:
• Gevaar opleveren voor de
gezondheid van de mens
• Tot een onaanvaardbare wijziging
in de samenstelling van het
levensmiddel kunnen leiden
• Tot een aantasting van de
organoleptische eigenschappen
van de levensmiddelen kunnen
leiden.
In de EC1935/2004 is vastgelegd
dat de migratie van stoffen
(contaminatie) tussen de toegepaste
materialen en de voedingsmiddelen
binnen bepaalde grenswaardes
dient te blijven om besmetting en
smaakaantasting te voorkomen.
De Europese Commissie is deze
wetgeving nu aan het reviseren en zal
de nieuwe wetgeving presenteren in
2022.
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SOCIAAL

Stand van zaken:

SOCIAAL AKKOORD
2021 - 2022
Wat normaliter het Interprofessioneel
Akkoord (IPA) wordt genoemd zal
ditmaal Sociaal Akkoord heten.
•
Tot nu toe heeft de Ministerraad
slechts 2 beslissingen goedgekeurd
die we in dit artikel zullen
verduidelijken.
1. Loonnorm
Voor de periode 2021-2022 bedraagt
de maximale loonkostontwikkeling
0,4 %.
Concreet betekent dit dat elke
werkgever erop moet toezien dat de
maximale loonkost voor de periode
2021-2022 0,4% niet overschrijd.
Wat wordt niet meegerekend
voor de berekening van de
loonkostontwikkeling?
• De indexeringen bepaald in elke PC;
• De baremieke verhogingen;
• De winstdeelnemingen zoals
omschreven door de wet;
• De verhogingen van de loonmassa

•
•

die voortvloeien uit de toename
van het aantal personeelsleden in
voltijdse equivalenten;
De bijdragen gestort i.h.k.v. de
pensioenstelsels betreffende de
aanvullende pensioenen;
De éénmalige innovatiepremies;
De consumptiecheque/
coronapremie

2. De coronapremie
In het koninklijk besluit is er geen
verwijzing naar een objectief
verifieerbaar economisch criterium
voor wat betreft “ondernemingen
die tijdens de crisis goede resultaten
hebben behaald”.
Echter, deze éénmalige toekenning
zal vervat moeten worden in een
collectieve arbeidsovereenkomst
op sectorieel - of op
ondernemingsniveau.
Bij gebrek aan een syndicale
delegatie mag deze toekenning ook
door een individuele overeenkomst

geregeld worden.
•

•
•
•

Uitreiking van de coronapremie:
Vanaf 1 augustus 2021 tot 31
december 2021
Geldigheidsduur: Tot 31 december
2022
Maximaal bedrag: 500 EUR
Toepassingsgebied:
- Horeca, sport en cultuur;
- Kleinhandelszaken;
- Welnesscentra met inbegrip
van sauna’s, zonnebanken,
jacuzzi’s, stoomcabines en
hammams;
- De activiteiten die onder
toeristische attracties vallen;
- De bioscopen;
- De bowlingzalen, zwembaden
en fitnesscentra;
- De schoonheidssalons, de
niet-medische pedicurezaken,
de nagelsalons, de
massagesalons, kapperszaken
en barbiers, de tatoeage- en
piercingsalons;
- De rijscholen

First Impression

11

De overige dossiers zijn, op het
moment dat dit artikel geschreven
wordt, nog niet goedgekeurd.
Echter gaan wij er van uit dat er geen
grote wijzigingen zullen gemaakt
worden.
Wij lijsten de desbetreffende
dossiers op:
1. Harmonisatie aanvullende
pensioenen (groepsverzekering)
arbeiders en bedienden
De eerder vastgelegde data worden
naar een latere datum verzet, nl.:
• De sectorale cao’s moeten
afgerond zijn tegen 01.01.2027
i.p.v. tegen 01.01.2023
• De harmonisatie zal in voege
moeten gaan op 01.01.2030 i.p.v.
op 01.01.2025
2. Vrijwillige overuren corona
Alle sectoren zullen beroep kunnen
doen op 120 extra vrijwillige overuren
Corona tot 31.12.2022.
Opgelet, bedrijven die als essentieel
en cruciaal worden beschouwd
dienen de reeds opgenomen extra
vrijwillige overuren af te trekken van
het contingent van de 120 uren.
De andere bedrijven zullen in 2021
nog beroep kunnen doen op de 120
extra vrijwillige overuren.
Concreet betekent dit voor deze
overuren:
• Geen recuperatie – verplichting
• Geen overloontoeslag
• Geen mee-rekening voor de
arbeidsduur en de interne grens
• Vrijstelling van de sociale
bijdragen
• Geen onderwerping aan de
personenbelasting voor de WN
• Bruto = netto
Opgelet, u dient een schriftelijk
akkoord te krijgen van uw werknemer.
Bovendien is dat akkoord 6 maanden
geldig.

3. Verlenging fiscaal gunstregime
“gewone” overuren
De fiscaal gunstige overuren worden
opgetrokken van 130 overuren naar
180 overuren per jaar tot 30.06.2023.
4. Vereenvoudigde procedure eco
nomische werkloosheid bedienden
De vereenvoudigde procedure
economische werkloosheid voor
bedienden (cao 148) wordt verlengd
tot 30.06.2023.
Ter herinnering: de huidige maatregel
“tijdelijke werkloosheid wegens
overmacht Corona” voor alle sectoren
én voor zowel arbeiders als bedienden
loopt af op 30.09.2021.
Wij zorgen ervoor om de komende
weken een procedure voor u op te
maken betreffende de vereenvoudigde
procedure economische werkloosheid
voor bedienden (PC 200).
Wat de arbeiders (PC 130) betreft
gelden vanaf 01.10.2021 de

gebruikelijke sectorale regelingen.
5. Einde loopbaan
5.1 Stelsel van Werkloosheid met
Bedrijfstoeslag (SWT) (cfr. tabel
onderaan)
Dit betekent dus dat de sectorale
cao’s o.b.v. bovenvermelde stelsels
waarvan de minimumleeftijd op
59 jaar werd gebracht niet kunnen
verlengen.
5.2 Landingsbanen
De minimumleeftijd wordt naar 55
jaar gebracht voor zowel 1/5 als ½
opname.
Om beroep te kunnen doen op deze
uitzondering dient een collectieve
arbeidsovereenkomst op sectoraal
of ondernemingsniveau te zijn
afgesloten.
Contacteer
kelly.ciancimino@febelgra.be bij
vragen.

Tabel Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT) 01.07.2021 –
30.06.2023
STELSEL

MINIMUMLEEFTIJD/VOORWAARDEN

Zwaar beroep

Verlenging op 60 jaar
Beroepsverleden: 35 jaar waaronder 5 jaar in de
laatste 10 jaar of 7 jaar in de laatste 15 jaar in een
zwaar beroep
Cao op sector- of ondernemingsniveau moet
afgesloten zijn.

40 jaar beroepsverleden

Verlenging op 60 jaar
Beroepsverleden: 40 jaar
Van toepassing op alle ondernemingen van de
privésector.

33 jaar beroepsverleden

Verlenging op 60 jaar
Beroepsverleden: 33 jaar waaronder 5 jaar in de
laatste 10 jaar of 7 jaar in de laatste 15 jaar in een
zwaar beroep of waarvan 20 jaar nachtarbeid
Cao op sector- of ondernemingsniveau moet
afgesloten zijn

Medische SWT

58 jaar
Van toepassing op alle ondernemingen van de
privésector.
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Niet tijdig afsluiten mail =
inbreuk op basisprincipes
GDPR
Volgens de GBA
(Gegevensbeschermings
autoriteit) vormt het
behouden van het
e-mailadres en mail
account na vertrek van
een werknemer een
inbreuk op de basis
principes van de GDPR
(General Data Protection
Regulation).

Het automatisch doorsturen van
e-mails naar een ander mailadres
volstaat niet volgens de GBA. In dat
geval kunnen anderen immers privéinformatie van zowel betrokkene als
de correspondent te weten komen.
Tijdig afsluiten mail met voorafgaand
auto-reply bericht = GDPR-conform
De werkgever voldoet aan de
basisprincipes van de GDPR als hij:
• Het e-mailaccount van een
werknemer blokkeert bij diens
vertrek; Uiterlijk op de dag van
het vertrek. De werknemer dient
hiervan ook op de hoogte te
worden gebracht.
• Aan de werknemer de kans biedt
om vóór de afsluiting van zijn
account zijn/haar e-mails te
sorteren en door te sturen naar zijn
privé e-mailadres.
• Voorafgaand een automatisch
bericht instelt dat gedurende een
redelijke termijn laat weten dat de
werknemer niet langer in dienst is.
De werkgever kan dit eventueel
aanvullen met de gegevens van
diegene tot wie de correspondent
zich kan richten. De GBA beschouwt 1
maand (voorafgaand aan het vertrek)
als een redelijke termijn. Afhankelijk
van de functie van de ex-werknemer
kan deze termijn verlengd worden.
In dat geval is toestemming van de
betrokkene nodig of moet hij/zij
minstens op de hoogte gebracht zijn.

Bij vragen, contacteer
ann.kestens@febelgra.be

Idealiter bedraagt de termijn niet
meer dan 3 maanden. De werkgever
moet het e-mailaccount na deze
termijn verwijderen. In geen enkel
geval mag de onderneming het
professionele e-mailadres van de
ex-werknemer nog gebruiken.

E- mails die van belang zijn voor de
goede werking van de onderneming
moet de werkgever recupereren vóór
het vertrek van de werknemer en in
zijn aanwezigheid.
Bij betwisting is de tussenkomst van
een vertrouwenspersoon aanbevolen.
Bewijs
De werkgever moet kunnen aantonen
dat de GDPR-principes in de
onderneming zijn nageleefd.
Een goed uitgewerkte procedure in
de ICT-policy over e-mail bij vertrek
van een werknemer kan helpen om
toekomstige problemen en mogelijke
boetes te vermijden.
Zo heeft de GBA in een uitspraak van
de geschillenkamer van 29 september
2020 een administratieve boete
opgelegd van 15.000 EUR aan een
organisatie die de e-mailadressen van
ex-werknemers pas na meer dan 2,5
jaar had afgesloten.
De GBA was van oordeel dat de
werkgever met het behoud van de
e-mailadressen en accounts na het
vertrek van de werknemer een inbreuk
had begaan op de basisprincipes
van de GDPR: legaliteitsbeginsel,
proportionaliteitsbeginsel, fina
liteitsbeginsel, minimale gegevens
bewerking en opslagbeperking.
De reden waarom de werkgever
de accounts niet afgesloten had,
namelijk om geen belangrijke
berichten te verliezen rekening
houdend met de functie van de
vertrokken werknemer, was volgens
de GBA geen voldoende reden voor
het behoud van de e-mailadressen.
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NIEUW AANBOD

Uitzendkrachten coachen op de werkvloer!

GRAFOC & Travi
starten samenwerking
De juiste kandidaten
Ondanks corona blijven de grafische
vacatures opduiken. Via PrintmediaJobs
monitort GRAFOC al jaren het aantal
vacatures in de sector. Waren het er
920 in 2020, half juni 2021 staat de
teller reeds op 500 vacatures!
Schaarste op de arbeidsmarkt, weinig
technisch talent en de toenemende
vergrijzing (met een verwachte uit
stroom van 30% de komende vier
jaar!) maakt de zoektocht naar nieuw
talent alleen maar moeilijker.
Het vinden van geschikte drukkers,
digital print operators, operatoren
drukafwerking, e.a. in de printmedia
sector blijft een uitdaging voor zowel
uitzendkantoren als printmedia bedrij
ven. Bovenop de inspanningen en
ervaring van de afgelopen 12 jaar met
stagebegeleiding van werkzoeken
den, Bedrijfsleren en Werkplekleren
starten we daarom dit nieuw project.
Met “Coach je uitzendkrachten op de
werkvloer bij printmedia bedrijven”
slaan de vormingsfondsen GRAFOC
(printmedia-industrie) en Travi (Uitzend
sector) de handen in elkaar. Door een
actieve begeleiding op de werkvloer,
mét aandacht voor attitude en technisch
talent, zetten we in op een laag
drempelige opvolging door de sector.
Dit project loopt tot eind 2021
met focus op de provincie OostVlaanderen en is een gratis extra
service. Het past eveneens in het
#PrintmediaJobs-verhaal waar
GRAFOC al langer mee aan de slag is:
Tewerkstelling in de printmediasector,
geïnteresseerden informeren en
toeleiden naar werk, vacatures
monitoren en bekend maken, Erkende
Stagebedrijven, enz.
Hoe doen we dat?
Waarom haken uitzendkrachten
af? Een goede begeleiding van de
uitzendkracht op de werkvloer is vaak

doorslaggevend i.f.v. een langdurige
tewerkstelling bij een vacature.
Vaak hebben bedrijven daar zelf
onvoldoende tijd of kennis over.

•
•

Onze cijfers na stagebegeleiding of
Werkplekleren (i.s.m VDAB) tonen een
tewerkstellingspercentage van 70 tot
>90%!

•

Henk Van der Beke (GRAFOC) staat
als erkend mentor en coach in voor
de begeleiding op de werkvloer. Zijn
jarenlange ervaring in het actief
begeleiden van mensen op zoek
naar werk en kennis van de grafische
bedrijven zijn van grote meerwaarde.

•

Samen met de uitzendkracht, het
uitzendkantoor/-consulent en bedrijf
wordt van bij de start jobcoaching
aangeboden. Door onze kennis van de
sector zetten we in op de versterking
van zowel technische vaardigheden
als de soft skills van de uitzendkracht.
Op deze manier zijn we ook een
duidelijk aanspreekpunt voor iedereen
We mikken hierbij op alle profielen, met
of zonder affiniteit met de grafische
sector: offsetdrukker, digital print
operator, flexodrukker, zeefdrukker,
rotatiedrukker, allround operator
drukafwerking, snijder, vouwer, ...
Voordelen?
Het project is een win-win voor de
uitzendkrachten, uitzendkantoren en
grafische bedrijven!
• Vroegtijdige uitstroom beperken
• Het slaagpercentage naar een
vast contract verhogen
• Persoonlijke begeleiding
a.d.h.v. meerdere bezoeken op
de werkvloer en (individuele)
gesprekken tijdens het
uitzendtraject
• Monitoring van technische
competenties en soft skills
• Optioneel competentierapport
met evaluatie van technische
competenties en persoonlijke

•

vaardigheden
Coaching van de bedrijfsmentor
behoort tot de mogelijkheden
GRAFOC kent de sector door en
door en heeft decennia expertise
Bedrijven doen vaker beroep
op het uitzendkantoor om hun
vacatures in te vullen
GRAFOC als vast aanspreekpunt
en motivator
Gratis proeftraject tot eind 2021 met
de nodige tussentijdse evaluaties

Vacatures
Vacatures kunnen steeds bekend
gemaakt worden via de #Printmedia
Jobs-pagina’s op LinkedIn en
Facebook. Stuur je vacature door naar
printmediajobs@grafoc.be.
Meer weten?
Interesse gewekt? Neem dan
vrijblijvend contact op met:
Jocelyn Desreumaux
Sectorconsulent Oost-Vlaanderen
jocelyn.desreumaux@travi.be
+32 (0)473 13 32 32
www.travi.be
Henk Van der Beke
Opleider in bedrijven en organisaties
Coach & Mentor
henk.vanderbeke@grafoc.be
+32 (0)472 78 30 93
www.grafoc.be
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NIEUWE DIENSTVERLENING
IN DE KIJKER

Preventie
& veiligheid
De druk is hoog,
maak er werk van!
Stel: één van uw werknemers is het slachtoffer
van een ernstig arbeidsongeval met blijvende
arbeidsongeschiktheid. Dan krijgt u ongetwijfeld
de Arbeidsinspectie op bezoek, die zal nagaan of
uw bedrijf alle nodige preventiemaatregelen heeft
genomen om dergelijk ongeval te voorkomen. Is dit
niet het geval, dan riskeert u als werkgever sancties en
torenhoge boetes.
Dit is slechts één voorbeeld van hoe een gebrekkig
preventiebeleid in het algemeen leidt tot hogere kosten.

Vanaf het moment dat u als bedrijf
één werknemer in dienst heeft, moet
een interne dienst voor preventie en
bescherming (IDPB) opgericht worden.
Daartoe beschikt elke werkgever
over minstens één interne preventie
adviseur (IPA) die de interne dienst
voor preventie en bescherming op
het werk (IDPB) binnen het bedrijf
vertegenwoordigt. Indien er minder
dan 20 werknemers in dienst zijn, kan
de werkgever deze functie echter zelf
uitvoeren. In elk geval moet er een
preventiebeleid zijn.
Om uw preventiebeleid en uw verant
woordelijkheden inzake veiligheid op
het werk optimaal te ondersteunen,
ging Febelgra een partnership aan
met INNIwise, dé praktische online
toolkit voor de preventieadviseur.
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Als Febelgra lid kan u hierdoor
voordelig gebruikmaken van:
1. Praktische tools
Modelformulieren, checklists,
instructiekaarten,… zijn ter
beschikking van de abonnee.
Een aantal modeldocumenten
zijn zelfs direct bruikbaar binnen
de grafische sector, zoals in
het voorbeeld hierboven: de
veiligheidsinstructiekaart voor het
gebruik van Isopropanol.
2. De community
Dit is een virtuele ontmoetingsplaats
voor preventieadviseurs waar men
kan leren van elkaars preventiebeleid.
Een rijke bron van inspiratie.
3. Een panel van experten
U kan een specifieke vraag waar u
geen antwoord op vindt, voorleggen
aan een panel van specialisten.

4. Een databank met de actuele
wetgeving
De regelgeving is complex en verandert snel. Met deze tool blijft u steeds
up-to-date.
Als Febelgra-lid kan u nu een
beroep doen op deze handige
tool en exclusief genieten van:
• Een gratis proefabonnement
gedurende 14 dagen
• Een korting van maar liefst
20 % op het jaarabonnement
Om van deze voordelen te
genieten dient u enkel een
Feblegra-INNIwise aanmeldings
formulier te ondertekenen. Voor
meer info over het voordeeltarief
en het abonnement: contacteer
marisa.bortolin@febelgra.be
(tel. 02 680 06 65 ) of rechtstreeks
rachel.retica@innigroup.com
(tel. 056 36 32 09) met vermelding
van uw Febelgra-lidmaatschap.
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NIEUW LID

Accent NV
Gedurfd investeren in mensen
en technologie
Accent NV, gelegen te Gullegem, is
een Belgische fabrikant van zelf
klevende etiketten. We interview
den CEO Ives Declerck, de tweede
generatie bestuurder van de WestVlaamse onderneming die deel
uitmaakt van de Asteria Group.
In 1985 zag Accent NV het licht in een
huurpand te Heule. Stichter Daniel
Declerck zag hoe de etiketten-markt
booming business was. Vooral omdat
de toenmalige grote spelers geen
interesse bleken te hebben in het
leveren van lage oplages, zag de
bedrijfsleider dit als een opportuniteit.
In 2015 sloot het de deuren in Heule
en trok het naar een nieuwbouw in
Gullegem met een ruimere productie
afdeling. Ondertussen heeft Ives
Declerck al meer dan 20 jaar het roer
in handen.
We zijn nu reeds 36 jaar, een nieuwe
vestiging en nieuwe generatie verder

maar de missie en visie van Accent
bleef al die jaren ongewijzigd. “Voor
ons is de klant koning en we gaan
er prat op om elke klant van welke
grootorde ook de best mogelijke
service en kwaliteit te bieden. We zijn
gedreven om een duurzame lange
termijn relatie op te bouwen en voor
elk project de noden van onze klant
te integreren om zo steeds de juiste
oplossing aan te bieden. Door het
gedurfd investeren in zowel mensen
als technologie hebben we ons
bedrijf kunnen uitbouwen tot wat het
vandaag is”, aldus een trotse CEO.
Accent NV is vooral gespecialiseerd
in het vervaardigen van zelfklevende
etiketten die voor tal van doeleinden
gebruikt kunnen worden in het Digi
taal of Flexo drukprocédé van 0 tot
10 kleuren. Ze beschikken over een
uitgebreid assortiment aan pro
ducten op allerlei verschillende
drukdragers en voor heel wat ver
schillende sectoren waaronder de

voedings-, dranken-, chemische- en
farmaceutische industrie. Tijdens deze
processen staan kwaliteit, flexibiliteit
en snelheid centraal.
“Dit wordt voornamelijk gegaran
deerd door een grote voorraad
basisgrondstoffen gekoppeld aan een
uitgebreid state-of-the-art machine
park. We zoeken elke dag proactief
naar innovatieve oplossingen om
steeds de juiste kwaliteit te leveren”,
stelt Ives Declerck.
Accent NV zet in op groei en dat
loont. In 2017 kregen ze de Award
voor snelst groeiende drukkerij in
Noord-Europa voor Digital Printing en
ze worden reeds 5 jaar genomineerd
door Trends Gazelle als snelst
groeiend bedrijf in de categorie grote
ondernemingen. Wij verwelkomen de
onderneming met veel plezier in onze
grafische familie.
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SNELNIEUWS

Antilope De Bie
is eerste genomineerde voor
Voka Prijs Ondernemen 2021
Vanaf 1 juli 2021 kan iedereen
zijn stem uitbrengen op de Vokawebsite: https://www.voka.be/prijsondernemen. Laten we allen onze
collega-drukkerij steunen en massaal
onze stem uitbrengen.
Een vakjury zal de eindbeslissing
nemen. Op 30 september weten we
dan wie de grote winnaar van de Prijs
Ondernemen 2021 wordt.

Valipac en Fost Plus lanceren
kennisplatform omtrent
duurzame verpakkingen
‘Pack It Better’ voor meer ecodesign.
Over duurzaamheid is intussen zoveel gepubliceerd dat zelfs experten nog
moeilijk het bos doorheen de bomen zien. Deze situatie is allesbehalve ideaal
om bedrijven tot ecodesign aan te zetten. Daarom namen Valipac en Fost Plus
het initiatief om alle relevante informatie op één plaats te verenigen. ‘Pack It
Better’ is een bijzonder gebruiksvriendelijk kennisplatform dat elke stakeholder
de weg naar duurzame verpakkingen wijst.

Igepa Belux zet
groeipad verder
en neemt
Seynhaeve
Plastics over

Nautasign
wordt Certified
MultiPress
Catalogue
Partner

Deze overname kadert in de
strategische bedrijfsvisie van Igepa
om te diversifiëren en te groeien
in een beperkt aantal markten,
waaronder die van de visuele
communicatie.

Dataline, marktleider in ERP/MISsoftware voor printproductiebedrijven,
kondigt aan nauwer samen te
gaan werken met het Nederlandse
Nautasign. Via het Certified
MultiPress Partnership zijn de sign-,
textiel- en grootformaatmaterialen
van Nautasign ook direct beschikbaar
in de MultiPress software.

Seynhaeve Plastics is sinds 1965
distributeur van kunststoffen voor
bouw en industrie, maar telt ook
heel wat klanten in de visuele
communicatiemarkt. Naast de
verkoop van platen is Seynhaeve
Plastics producent van lichtstraten en
lichtkoepels.

Afscheid
Robert Peeters
(1937 – 2021)
Robert Peeters – echtgenoot van
Nolle Winand en vader van Annemie
(onze Febelgra-medewerkster),
Filip en Peter - overleed op 2 juni jl.
na een dappere strijd die niet kon
gewonnen worden.
De seniors onder jullie weten wie
Robert Peeters is en herinneren zich
wellicht zijn jarenlange belangeloze
inzet voor de grafische beroeps
vereniging. Hij maakte deel uit van de
verschillende organen op provinciaal
en nationaal niveau. Hij was de enige
bestuurder die verslag uitbracht van
een vergadering aan de hand van een
uitgebreid “zelf” uitgetypt verslag.
Robert speelde een belangrijke rol
in de geschiedenis van de federatie.
Hij was een van de stichters van
Febelgra, de oplossing die een einde
maakte aan het gehakketak tussen
de nationale verenigingen Unigra
en Fegrab. Zeg maar Robert Peeters
ambassadeur voor de grafische
beroepsfederatie!
Hij was ook een drijvende kracht
binnen Fugra (de jongerenvereniging
Futura Grafici) en stond als eerste
coördinator in 1975 aan de basis van
Fugrama, de nationale grafische
vakbeurs.
Tijdens zijn pensioenjaren nam
hij graag deel aan de Febelgragezinsactiviteiten samen met zijn
kleinkinderen en zo leerden we dat hij
een man was die de familiale waarden
hoog in het vaandel droeg.
Onze oprechte en warme deelneming
aan Nolle, onze collega Annemie en
de ganse familie.
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WEBINAR

‘Groen en grafisch
in de praktijk’

Naar aanleiding van onze nieuwe dienstverlening werd op 16 juni een webinar
georganiseerd in samenwerking met omgevingsdeskundige Katrien Ponnet.
Ze ging dieper in op een aantal actuele omgevingsthema’s.

De omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning is ruim
4 jaar jong. De overheid is geslaagd
in het realiseren van haar ambitie
tot integratie van de verschillende
vergunningen zoals de bouw-,
milieu- en verkavelingsvergunningen.
De beloofde inkorting van de door
looptijden en de administratieve
vereenvoudiging blijven nog even
uit. De weg naar een definitieve
vergunning kan, vooral bij ver
gunningsbetwisting, lang duren. Ook
staat radicaal digitaal niet gelijk met

het ‘only once’ principe, nog teveel
gegevens moeten meermaals online
ingegeven worden.

De permanente vergunning moet
geenszins gezien worden als een
wildcard tot exploitatie.

Dat er bij de integratie ook werk
gemaakt is van een permanente
vergunning kan ook enkel toegejuicht
worden. Vervaltermijnen of her
vergunningsprocedures behoren
voorgoed tot het verleden. In de
plaats daarvan mogen bedrijven
zich klaar houden voor een systeem
van periodieke evaluatie door onder
meer de toezichthoudende overheid.

Een gouden tip voor elkeen die
verbouwingen plant, uitbreidingen
gerealiseerd wil zien of zijn lange
termijn bedrijfsvisie bestendigd wil
zien is om tijdig te beginnen aan het
vergunningentraject en voldoende
vooronderzoek uit te voeren. Onver
wachte vertragingen van juridische of
andere aard kunnen de pret dan ook
minder bederven.
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Start tijdig met uw
vergunningentraject en voer
voldoende vooronderzoek uit.

Vlarem II en III
Ook de milieuwetgeving Vlarem
staat niet stil. De voorwaarden en
condities die bedrijven moeten
volgen bij de exploitatie van hun
activiteiten zijn zowel in Vlarem 2 als
3 terug te vinden. Diverse recente
wijzigingen kunnen op de één of
andere manier impact hebben op
de vergunning en/of manier van
uitbating van bedrijven. Zo moet het
totaal geïnstalleerd vermogen van
alle productie-installaties en utiliteiten
worden opgenomen in de vergunning,
werden de opstart- en stillegperiodes
voor niet-continue draaiende
stookinstallaties gedefinieerd en is
er de verplichting tot het regelmatig
controleren en inspecteren van de
KWS-afscheider.
Voor de inzameling en afvoer van
bedrijfsafval en restafval is er een
nieuwe conformititeitsprocedure met
een gedeelde verantwoordelijkheid
voor bedrijf en afvalophaler.
Het belang van brandveiligheid
neemt toe en de verplichting tot
het uitvoeren van preventieve
maatregelen wordt meer en
nauwgezet opgevolgd. Katrien
waarschuwde ook voor de verbodsen afstandsregels tot woongebied
voor de grotere bedrijven.
GPBV-bedrijven, bedrijven met een
VOS-emissie van meer dan 200 ton/
jaar of 150 kg/u, moeten 9 september
2024 in hun agenda noteren. Tegen
die datum moeten alle BREF/BBT
conclusies geïmplementeerd zijn.

De gerichte overheidsevaluaties van
deze installaties starten begin 2022
en worden nog voor de zomer van
2022 afgerond.
Lucht
De Vlaamse Overheid laat zich
sinds 2019 in haar besluitvorming
leiden door een luchtbeleidsplan.
Dit plan bevat maatregelen om de
luchtverontreiniging in Vlaanderen
aan te pakken en zo de impact
van luchtverontreiniging op onze
gezondheid en het leefmilieu verder te
verminderen.
Het plan focust op de polluenten SOx,
NOx, NH3, NMVOS, O3, fijn stof en op
vermestende en verzurende depositie.
Het straalt af op het hele milieubeleid
en vertaalt zich in soms strengere
emissiegrenswaarden.
Energie
Het bestuderen, nemen en
rapporteren van energie-efficiënte
maatregelen is al langer een
verplichting voor grote bedrijven
met een primair energetisch
jaarverbruik van 0,1 PJ of meer.
Nieuw is dat ondernemingen met
een energiegebruik tussen 0,03
en 0,1 PJ/jaar ook gevraagd zullen
worden om energieaudits op te
maken of energiebalansen op te
stellen. Bedoeling is dat bedrijven
op een kostenefficiënte manier
hun energiebesparingspotentieel
realiseren. Voor de bedrijven in de
categorie met een energiegebruik van
0,05 tot 0,1 PJ zal het verplicht worden

om rendabele maatregelen uit te
voeren. De definitieve besluitvorming
moet nog volgen.
Water en bodem
De Vlaamse regering heeft de
inspanningen in de strijd tegen
droogte en waterschaarste verhoogd
en zet in op een zogenaamde
Blue Deal. Het Duitse Weserarrest verplicht onze overheden
om te werken met een strenger
beoordelingskader voor bedrijven die
lozen op oppervlaktewater.
Bij bodemonderzoeken,
verzetten van gronden en andere
bodemwerkzaamheden wordt men
op vandaag ook verplicht om op
zoek te gaan naar asbest, als dit
in de bodem wordt aangetroffen is
verder onderzoek nodig en bij hoge
risico’s moet het bovendien verwijderd
worden.
De webinar werd beëindigd met een
korte toelichting bij de historische
onderzoeksplicht van potentieel
vervuilde gronden. Tegen 2036 wenst
de overheid alle vervuilde gronden
aangepakt te hebben, alle eigenaars
en/of exploitanten van de nog niet
gecontroleerde gronden worden op
korte termijn aangeschreven met het
verzoek om een bodemonderzoek te
laten uitvoeren. Wij raden u aan om,
in geval u briefwisseling ontvangt,
dit zorgvuldig te bekijken en na te
gaan of de verplichting effectief van
toepassing is.
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ACTIVITEITEN

Social Media Workshop (FR)
Datum: 21/09/2021 van 16u tot 22u.
Spreker: Jean-François Lehman
Locatie: Cepegra Gosselies
Met de juiste digitale kennis blijft u uw concurrenten steeds een stapje voor.
Vandaag is enkel een website niet meer voldoende voor nieuwe leads,
sollicitanten aantrekken of productinformatie delen. En of u nu uw expertise
wilt delen, wilt horen wat uw klanten en uw concurrenten zeggen, uw merk wilt
versterken of talentvolle kandidaten wenst te rekruteren. Inzetten op Social
Media is cruciaal. Maar hoe begint u er aan?

Eerste edities
PrintBar
Datum: 9/09/2021 vanaf 18u30.
Locatie: Toverstraat 6, 9080 Lochristi
We bijten de PrintBar-spits af in
Oost-Vlaanderen. Op 9 september
2021 verwelkomen we graag onze
Oost-Vlaamse leden in het Park Van
Beervelde voor een expositie van
kunstenaar Raveel met aansluitend
een hapje en drankje. Hou de
brievenbus maar in de gaten,
want de uitnodiging volgt snel!
Datum: 16/09/2021 vanaf 18u30.
Locatie: ’s Graventafelstraat 48A,
8980 Passendale
Onze West-Vlaamse leden warmen
de smaakpapillen alvast op, want op
16 september neemt een gids jullie
mee naar het land van het ‘goede
leven’. We proeven enkele lokale
kazen samen met een bijpassend
streekbiertje en genieten nadien nog
van een smaakvol buffet. Inschrijven
kan binnenkort, tot dan.

Volgende onderwerpen komen aan bod tijdens deze sessie.
• We leven in een review cultuur
• De digitale voetafdruk van uw merk
• Hoe scoort u op Google en hoe kunt u dit versterken?
• The customer journey; de reis die uw klant aflegt voordat hij bij u koopt
• Profieloptimalisatie
• Waar moet ik zijn en waarom?
• Tips en tricks over LinkedIn, Facebook, Instagram
U kan zich inschrijven op onze website https://www.febelgra.be/fr/evenements
of een mailtje sturen naar ann.kestens@febelgra.be..

Wat kunnen Kartonnage
toepassingen betekenen voor
Print? & bezoek aan Stora Enso (NL)
Datum: 28/09/2021.
Sprekers: Birgitte Hendrix (Baskerville), Mieke Hellyn (Hellyn Kartonnage) en
Ilke Mels (Verpakkingsinnovatie Mels)
Locatie: Stora Enso Wondelgemkaai 200, 9000 Gent
De mogelijkheden van karton als grondstof zijn eindeloos. Tijdens dit event
zullen de verscheidenheid aan toepassingen van de kartonnage worden
toegelicht. Naast de uitleg van technische specificaties, de toelichting aan
diversiteit van verpakkingen, ringmappen, pancartes,.. zullen ook de richtlijnen
voor de aanlevering van materiaal voor druk worden toegelicht.
Karton draagt bij tot een duurzame maatschappij. Recycleerbare verpakkingen
die goederen beschermen en zo onder andere voedselverspilling tegengaan,
zetten karton op het voorplan van de circulaire economie.
Het doel is om de toegevoegde waarde van kartonnage toepassingen voor
print te benadrukken en onderlinge samenwerkingen te stimuleren.
Deze presentatie zal worden aangevuld met een bezoek aan de papier
fabriek Stora Enso. Stora Enso Langerbrugge, gelegen in de Gentse
Kanaalzone, produceert jaarlijks meer dan 500.000 ton kranten- en
magazinepapier op basis van 100% Paper for Recycling, PfR of oudpapier.
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BELGIAN WRAP MASTERS 2021

Dé grote finale en
de allereerste winnaars

Op zaterdag 19 juni vond de
allereerste finale van de Belgian Wrap
Masters plaats in Mechelen.
7 finalisten waagden zich aan elkaar
om de titel binnen te halen van
Belgian Wrap Master 2021.
Weken voor de finale namen car
wrappers uit heel België deel om een
finale plekje te bemachtigen op de
allereerste Belgian Wrap Masters.
Fespa België mocht heel wat video’s
en foto reportages ontvangen.
Uiteindelijk werden 7 car wrappers
geselecteerd die hun werk zouden
verdedigen tijdens de grote finale.
Volgende wrappers namen het tegen
elkaar op:
seeyou uit Sint-Katelijne-Waver, Wrap
Graphics uit Middelkerke, All Wrap
Solutions uit Elewijt, The Composer uit
Dilsen-Stokkem, Reflecta Graphics uit
Emelgem, PubliX uit Oostvleteren en
Bold Wraps uit Oudenaarde
Avery Dennison, 3M Graphics,
Grafityp en ORACAL werden alle
vier vertegenwoordigd door de
deelnemende wrappers.
Renault Mechelen – Group Auto
partners uit Mechelen zette ver

volgens op 19 juni de deuren open
voor de allereerste finale van de
Belgian Wrap Masters.

deelname plaats op de World Wrap
Masters Europe in Amsterdam.

De groep sponsorde 7 Dacia Spring
wagens die met een uniek ontwerp
gewrapt zouden worden.

Op 12 en 13 oktober 2021 zal All Wrap
Solutions België verdedigen tijdens
de Fespa Global Print Expo in RAI
Amsterdam.

Het event startte met een hapje,
drankje en interviews met de
dolenthousiaste finalisten.

The Composer claimde de tweede
plaats en ontving een cheque ter
waarde van 1.000 euro.

De finalisten kregen de opdracht 2
zijkanten te wrappen met een eigen
ontwerp in het thema van België en
het EK voetbal binnen de tijd.

Reflecta Graphics greep de derde
plaats en ging naar huis met een
cheque van 500 euro.

Fespa België stelde een vakjury
samen die samen zou beslissen wie
de Belgian Wrap Master van 2021 zou
worden.
De jury bestond uit een carwrapper
met reeds 20 jaar ervaring, HwieBing Kwee van Omnimark (Fespa
Nederland), Jean Van Houtryve
(Fespa België voorzitter) en Dirk
Teughels (XL Reklame en bestuur
Fespa België).
All Wrap Solutions wist de eerste
plaats binnen te halen en mag
zich dus Belgian Wrap Master 2021
noemen! Naast de geldprijs van 2.500
euro, won deze wrapper ook een

PubliX ontving twee prijzen van de
vakjury. Zij kregen de eer om een prijs
te ontvangen voor het mooiste desgin
én de snelste tijd.
Seeyou, Wrap Graphics en Bold Wraps
ontvingen elk een cheque van 250
euro voor hun knappe prestaties en
finale plaats.
“Vanuit Fespa België willen we graag
alle deelnemers bedanken voor hun
deelname en inzet tijdens de finale.
We vonden het een zeer geslaagde
eerste editie en kijken al uit naar
Belgian Wrap Masters 2022!” Aldus,
de organisatie van Belgian Wrap
Masters.
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U P D AT E C I J F E R S
Lonen en wedden

Bedienden PC 200

De gezondheidsindex voor de maand mei 2021 bedraagt 110,99.

De reële lonen worden geïndexeerd op 1 januari 2022 op basis van
de volgende formule: het rekenkundig gemiddelde van de indexen
van november/december 2021 gedeeld door het gemiddelde van
november / december 2020. De prognose index per 01.01.2022
bedraagt 1,64%

Arbeiders PC 130
De nieuwe afgevlakte index voor mei 2021 bedraagt 108,50 en
situeert zich binnen de stabilisatieschijf 104,77 en 109,01. Bijgevolg
is er geen indexering in juni 2021.

RSZ-percentages vanaf 01.04.2021
ARBEIDERS

BEDIENDEN

Bedrijf 1

Bedrijf 2

Bedrijf 3
20 psl

Bedrijf 1

Bedrijf 2

Bedrijf 3

<10 psl

10-19 psl

20 psl

19,88

19,88

<10 psl

10-19 psl

Basisbijdragen

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

32,28

34,27

34,32

25,63

27,32

27,37

Totaal WG bijdragen

19,88

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

Sociale loonlast
Arbeiders vanaf 01.04.2021

1 PLOEG

Tijdslast 1

2 PLOEGEN

3 PLOEGEN

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 ecocheque van 250 EUR (voltijdse bediende) en de
premie van 250 EUR (invoege vanaf 2016).

Loonindex
2016

2017
2018

01.01.2016

157,75

01.04.2016

156,07

01.08.2018

167,20

01.10.2019

09.05.2016

159,31

168,07

01.01.2020

01.01.2017

170,32

159,31

01.02.2020

173,68

08.05.2017

162,61

01.07.2020

172,89

01.01.2018

163,93

01.01.2021

172,94

2019
2020

2021

Papierindexen
Offset
houtvrij

Maco
houtvrij

Maco
houthoudend

31.05.2021

237,44

219,13

240,01

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

Datum

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.

De meeste recente cijfers vindt u op onze website www.febelgra.be onder ‘Diensten / Commercieel / GIL-etiket’. De auteurs, de redactie en
de uitgever streven naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.
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PA P I E R I N D E K I J K E R

Voor iedereen die milieubewust
werkt maar geen concessies in
kwaliteit wil doen, biedt Antalis
Cocoon papier in zowel een
ongestreken offset variant (Blue
Angel gecertificeerd) als in een
zijdezacht machinegestreken
variant. Cocoon is uitstekend te
bedrukken en geschikt voor veel
verschillende toepassingen.

Geïnspireerd door Green Technology
spaart de Cocoon-reeks het milieu
door van weggegooid kantoorpapier
een premium kwaliteit helderwit
recycled papier te maken door een
uniek en innovatief milieutechnisch
proces te gebruiken.

Premium ongestreken papier
en karton voor veeleisende
creatievelingen.
Olin Design is een assortiment
ongestreken papier en karton.
Verkrijgbaar in 5 tinten met 3
verschillende afwerkingen en 16
gramgewichten. Het combineert
perfecte kleurweergave met een
warme, natuurlijke uitstraling.

worden voor Olin Regular, zorgen
dat het papier perfect geschikt
is voor pre-press en om met de
hand op te schrijven. De opaciteit
en vormvastheid van Olin
Smooth zorgen voor dubbelzijdig
drukwerk met buitengewone
kleurweergave. Wilt u een hogere
tactiliteit? Dan biedt Olin Rough
u perfecte drukresultaten. Olin
Bulk is de nieuwste specificatie
in het assortiment. Door het ruwe

De eucalyptusvezels die gebruikt

Meer weten of direct een bestelling
plaatsen? Kijk op antalis.be

First Impression werd gedrukt op Cocoon Offset BA 135 g/m2.
De wikkel werd gedrukt op Olin Regular Absolute White 100 g/m2.

oppervlak en de hoge opdikking
is het uitstekend geschikt voor
drukwerk met (middel)grote oplages
dat op moet vallen.
Ook nieuw binnen het Olin
assortiment: Olin Origins, het
gekleurde creatieve papier in 5
prachtige natuurlijke tinten.
Meer weten of direct een bestelling
plaatsen? Kijk op antalis.be
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Partners in creativity
SERVICE SOUS LES FEUX DU PROJECTEUR
OUTPLACEMENT - LA PROCÉDURE DE
RECLASSEMENT PROFESSIONNEL
Depuis 2010, Febelgra offre à ses membres des "conseils en outplacement", et bien entendu à des conditions intéressantes.
Afin d’ offrir un accompagnement professionnel, nous
avons fait appel à notre partenaire Select HR. Nous
étendons aujourd’hui notre service en collaboration
avec Select HR concernant la procédure de reclassement du règlement général.

Offre
Febelgra propose un accompagnement du reclassement 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. Offrirunservicedereclassementprofessionneldequalité
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.

