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VO O R W O O R D

Marc Vandenbroucke — General Manager 

Na een maand drooglegging van 
de First Impression, begroeten wij 
u graag opnieuw en hopelijk heeft 
elke lezer van een deugddoende 
vakantie genoten!  En heeft u 
onze zomercocktail (FI 07/2021) 
geëxperimenteerd of zit dit er nog 
aan te komen…

Het corona beest lijkt in onze 
contreien stilaan onder bedwang. 
De vaccinatiegraad, behalve in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
behoort tot de hoogste van Europa 
en hierdoor geniet de samenleving 
van belangrijke versoepelingen sedert 
01 september. Ook economisch zien 
wij dat onze bedrijven, soms met 
mondjesmaat en afhankelijk van de 
sub sector, een duidelijke herneming 
van hun order intake ervaren. 

‘Na’ corona wordt een belangrijk deel 
van onze sector geconfronteerd met 
een nieuw gegeven: de steile stijging 
van de grondstofprijzen, zoals papier, 
waarover in deze editie ook verder 
wordt geïnformeerd. 

Maar terzelfdertijd is hier ook een 
positieve kant aan verbonden. De 
stijgende vraag naar papier en 
andere grondstoffen wijzen immers 
op een wetmatigheid, die zegt dat dit 
dergelijk fenomeen altijd wijst op een 
herneming van de economie. 

Voor onze sector is de heropening van 
de evenementen en culturele sector 
eveneens zeer belangrijk. Hopelijk 
komt hiervan geen terugval meer. 

Febelgra profiteert voor haar 
leden ook graag terug van de 
versoepelingen en heeft vanaf 
september heel wat plannen klaar 
staan. Zo vinden de eerste edities van 
PrintBar plaats; een nieuw initiatief 
voor regionale netwerking en dit 
meerdere keren per jaar. 

Kortom, de basisingrediënten 
zijn aanwezig om zowel 
bedrijfseconomisch als privé te 
genieten van een goed najaar.

Het rijk van
vrijheid en blijheid 

in zicht
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Het fenomeen van 
de schaarste op de 
papiermarkt kende de 
laatste tijd heel wat 
persaandacht. Ook 
Febelgra lanceerde 
hierover op 20 augustus ll 
een persbericht, waarvan 
u hier de volledige versie 
vindt. Het is immers 
belangrijk dat zowel 
oorzaken als gevolgen 
voldoende gekaderd 
worden. Onze leden kunnen 
hiermee hun klanten ook 
extra informeren daar waar 
nodig.  
 

Febelgra als sectorfederatie van 
de Belgische grafische industrie en 
inDUfed als koepelorganisatie van 
o.m. Cobelpa en Fetra (respectievelijk 
de federaties van de papier- en 
kartonfabrikanten en van de papier- 
en kartonverwerkingsindustrie) lichten 
de achtergrond van deze disruptie 
verder toe. 

Papier en karton zijn de facto 
topproducten in een circulaire 
economie (recyclagegraad van 72% 
in Europa) en zijn pioniers van de 
bio-economie (de papierketen draagt 
o.a. bij aan duurzaam bosbeheer). 
Bovendien bieden deze producten 
een hoge toegevoegde waarde. 
Karton is toonaangevend geworden 
als verpakkingsmateriaal en papier 
bewijst meer dan ooit zijn tactiele, 
cognitieve meerwaarde en is een 
efficiënte reclamedrager. De actuele 
schaarste van deze grondstoffen 
heeft echter zo zijn gevolgen. 

1. Oorzaken van de schaarste
Vooreerst is er de daling van de vraag 
naar grafisch papier de afgelopen 
jaren, die als gevolg heeft gehad 
dat de productiecapaciteit en het 
aantal werknemers die actief zijn in 
de papierproductie sterk gedaald 
is. Daarnaast is de vraag naar 
kartonverpakkingen – mede door 
corona – wereldwijd geëxplodeerd. 
Daardoor is voor de grafische 
papierproductie een toenemende 
competitie op de markt van oud 
(recycleerbaar) papier ontstaan. Ook 
is er opnieuw ‘China’ en bij uitbreiding 
de Aziatische markt: daar is de vraag 

naar papier enorm gestegen. Om aan 
deze vraag te voldoen - en alhoewel 
minder dan 15% van de pulp die bij 
ons gebruikt wordt van buiten Europa 
afkomstig is, koopt China grote 
volumes pulp – de basisgrondstof 
voor het maken van diverse 
papiersoorten – op tegen hogere 
prijzen met navenant effect voor de 
Europese markt. Maar nu wij in Europa 
terug méér volume nodig hebben, 
is er bijgevolg (voorlopig) een tekort 
ontstaan. Het mondiaal gegeven van 
deze problematiek is tekenend.  

2. Grote ontwrichting van de 
leveringstermijnen
Andere vaststellingen leiden ertoe 
dat drukkerijen en klanten een 
grotere onzekerheid hebben wat 
betreft leveringstermijnen. Zoals 
hierboven al vermeld, hebben 
de Europese papierproducenten 
door de langdurige daling van 
de vraag de afgelopen 10 jaar, 
hun arbeidsorganisatie en 
productiecapaciteit afgebouwd 
en er is ook nog steeds uitval van 
personeel door de pandemie. Nu er 
terug een toename is van de vraag op 
de lokale markten vallen er hierdoor 
gaten in de productiecapaciteit 
die niet makkelijk op te vangen 
zijn. Daarnaast zijn de logistieke 
kanalen nog steeds verstoord in gans 
Europa. Er is algemeen een gebrek 
aan transportcapaciteit waardoor 
grondstoffen niet tijdig tot bij de 
producent geraken. Uiteraard leidt dit 
op zijn beurt tot een forse stijging van 
de transportkosten.

Schaarste op de 
papiermarkt

AC T UA

Voor meer informatie, contacteer : 
marc.vandenbroucke@febelgra.be



Evolutie papierprijzen (t.e.m. juli 2021) 
Hieronder vindt u een samenvattend 
overzicht van de laatste evoluties 
van de papierprijzen op Europees 
niveau. 

De pulp prijzen 
De prijzen van pulp blijven stijgen. 
Het niveau van medio 2021 ligt 
ongeveer 50% boven het niveau 
van medio 2020. Bv. was de prijs van 
Bleached Softwood Kraft pulp nog 
circa 700 EUR/ton in juli 2020 en 
bedraagt deze 1050 EUR/ton in juli 
2021. Hoewel er een aanhoudende 
sterke vraag naar pulp in Europa 
blijft, lijkt de langdurige cyclus van 
stijgingen tot een einde te zullen 
komen ten gevolge van vertragingen 
in andere delen van de wereld.

Recycleerbaar papier (gesorteerd 
gemengd papier en karton)
De prijzen van oud papier 
bleven hoog in juli omdat de 
vraag hoog blijft en het aanbod 
aan de lage kant. Toenemende 
vervoersproblemen en 
overstromingen in Midden-Europa 
verergerden de situatie, met tijdelijke 
stopzetting van papier ophalingen en 
vertraagde leveringen.

Prijzen grafisch papier 
De prijzen van alle soorten 
grafisch papier stegen in juli. De 
beschikbaarheid van krantenpapier 
bleef ook een probleem door 
het gebrek aan beschikbaarheid 
van gerecycleerd papier. Verder 
leidden logistieke problemen 

tot vertragingen bij de levering. 
Papiersoorten voor tijdschriften 
waren ook schaars. 

Tenslotte werden de aangekondigde 
prijsstijgingen realiteit in juli voor 
gestreken en ongestreken houtvrij 
papier.
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3. Forse stijging van de prijzen 
Op zich het logisch gevolg van 
een tekort. Daarenboven zijn de 
energieprijzen overal aan het 
stijgen die op hun beurt samen 
met de hogere transportkosten, de 
papier- en kartonprijzen extra doen 
stijgen. Bovendien voert Azië minder 
drukwerk uit naar Europa. Dit heeft 
als consequentie dat nu Europa terug 
meer papiervolumes nodig heeft, 
er bijgevolg (voorlopig) een tekort 
ontstaat. Het mondiaal gegeven van 
deze problematiek is tekenend. 

Niet alles is kommer 
en kwel, maar er zijn  
consequenties

De schaarste en prijsstijgingen 
van de grondstoffen doet zich 
eveneens voor in andere sectoren. 
Denk maar aan staalproducten, 
aluminium, hout en isolatiematerialen. 
Onderliggend wijst dit overduidelijk 
op een mondiale herneming van 
de economie. En dat is positief voor 
iedereen. Evenwel kunnen wij er niet 
omheen dat de prijsstijgingen en 
storingen van de  leveringstermijnen 
niet zonder gevolgen kunnen blijven. 
Drukkerijen leven in onzekerheid om 
hun leveringsbelofte na te komen; 
uitgevers hebben schrik dat ze 
niet meer kunnen voldoen aan de 
vraag van de consument en een 
prijsstijging van het papier- of karton 
als eindproduct is onvermijdelijk 
geworden. Het is moeilijk om het 
aandeel van de papierprijs in de 

totale productiekost in één cijfer uit 
te drukken want deze hangt af van 
de diverse en concrete toepassingen  
(boekdruk, reclamedruk, magazines, 
verpakkingsmateriaal, etc…).  Maar 
voor vele toepassingen maakt de 
papier- en kartonprijs tot 50% uit van 
de totale productiekost en dat heeft 
dus een belangrijke impact. 

In afwachting van een 
marktstabilisatie en mede door 
de traditionele hogere vraag naar 
drukwerk in het najaar zijn (tijdelijke) 
prijsstijgingen voor veel bedrijven 
van de sector en hun consument 
onvermijdelijk. Maar gezien zowel de 
economische als ecologische waarde 
van onze producten menen wij hierin 
geen onoverkomelijk probleem te 
zien.

Schaarste op de 
papiermarkt

 Houtvrij gestreken vellen 100g

 Newsprint 45g

 SC (papier voor magazines) offset  
 ongestreken mechanische rollen 56g

 Ongestreken vellen 80g

 LWC (licht gestreken papier) 
 gestreken mechanische rollen 60g

 Houtvrij gestreken rollen 100g

 Tabel Duitsland €/ton

850

750

650

550

450

350
2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07

Bron: PPI Europe Fastmarkets RISI - Intergraf
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Op 4 jarige leeftijd, in 
1960, raakte Marc De 
Cloedt, beter gekend als 
Marec,  gefascineerd door 
het beroep van tekenaar, 
destijds uitgeoefend 
door zijn neef. Hij maakte 
tekeningen voor het  
Brugs Handelsblad.

Gevoed door stripverhalen en de 
kranten die werden gelezen door zijn 
ouders, besloot hij de kunstacademie 
te gaan volgen in Brugge. Daar werd 
zijn talent reeds opgemerkt. Na zijn 
studie ging hij 12 jaar aan de slag 
bij Drukkerij Die Keure als grafisch 
ontwerper (prepress). 

Ondertussen maakt hij reeds 35 jaar 
cartoons over politiek en actualiteit 
en tegenwoordig is hij huiscartoonist 
van Het Nieuwsblad en Dag 
Allemaal. 

Marecs eerste cartoons verschenen 
in de Brugse Uitkrant en Wordt 
Vervolgd. Zo werd hij opgemerkt 
door Karel Anthierens, die hem in 
1993 vroeg om de cartoons te maken 
voor Het Volk. Vanaf dan tekent 
hij dagelijks voor de krant in zijn 
ontwapenende tekenstijl een cartoon 
over actualiteit, die hij interessant 
vindt. Hij krijgt daarin de volledige 
vrijheid van de krant.

Hij valt regelmatig in de prijzen met 
zijn cartoons. Op zijn palmares staan 
drie eervolle vermeldingen, een 
Special Achievement Award en de 
eerste prijs Press Cartoon Belgium 

2015. Daarnaast een 20-tal boeken 
(jaaroverzichten), een boek met 100 
erotische tekeningen en het boek De 
Keuze van Marec, een bundel van 
zijn favoriete cartoons van vroeger 
tot nu. 

In 2014 richtte hij het collectief 
‘The Cartoonist’ (samen met 
alle perscartoonisten uit beide 
landsdelen) op in Brussel. Deze 
galerie met cartoons kende veel 
succes maar door de aanslag op het 
Joods museumen en Charlie Hebdo, 
volgde een persoonlijk agressieve 
sfeer. De deur van de galerij werd 
ingetrapt en mensen spuwden op 
de ramen. Toen hebben ze beslist 
om er daar mee te stoppen en een 
galerie ‘De Cartoonist’ te openen in 
Brugge. Sinds 2017 heeft hij zijn eigen 
cartooncafé en galerie ‘De Loge van 
Marec’ in de Sint-Jakobsstraat in 
Brugge. 

Een cartoon =  
boodschap op klein formaat

“Mijn cartoons gaan telkens 
over actualiteit en ik heb een 
vertrouwensband met de lezer, of dat 
denk ik toch. Ze weten wat ze kunnen 

I N T E RV I E W

Cartoons duiden
de kracht van print
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verwachten en ze schrikken er ook 
niet meer van als ik een keer over de 
grens ga. Deze vertrouwensband laat 
mij toe om eens te experimenteren, 
de mensen te triggeren en jezelf 
ook te verrassen. Anders worden je 
tekeningen niet meer bekeken. Je 
moet de lezer in 1 oogopslag zien te 
capteren, anders ben je ze kwijt”.

“Ik beluister ‘s morgens het nieuws. 
Om 18 uur zet ik mij dan aan tafel en 
begin ik te tekenen, waarbij ik om 
22 uur de cartoon doorstuur naar de 
redactie. ’s Morgens valt de krant 
dan in de bus met mijn cartoon erin; 
wat ik nog altijd een indrukwekkend 
moment vind”.

“Mijn cartoons verschijnen enkel in de 
gedrukte krant van het Nieuwsblad, 
terwijl cartoons van anderen ook via 
social media worden verspreid. Uit 
een lezersonderzoek bleek namelijk 
dat mijn cartoon één van de meest 
gelezen onderdelen van de krant 
was, waardoor ze dit commercieel 
gingen uitspelen. Als extraatje voor 
de krantenlezers.”

“In het geval van de cartoons van 
Charlie Hebdo hebben vooral de 
social media een grote rol gespeeld, 
daar de cartoons op deze manier 
wereldwijd verspreid zijn geweest. 
Hetzelfde voor de cartoon over de 

profeet Mohammed van de Deense 
cartoonist Kurt Westergaard. 
Hij had deze oorspronkelijk 
gemaakt voor een Deense 
krant met een beperkte oplage.                                                                                                                                        
De aanval op de redactie van Charlie 
Hebdo heeft mij geshockeerd. 
De vermoorde tekenaars waren 
voorbeelden voor mij. Eén ervan 
heb ik persoonlijk ontmoet, plus 
Charlie Hebdo was een wereld op 
zich. Zij waren diegenen die het pad 
voor ons effenden, die bepaalden 
welke vrijheid we hadden in het 
tekenen van cartoons. Het is moeilijk 
te begrijpen dat omwille van de 
afbeeldingen van de profeet mensen 
worden vermoord, terwijl beelden 
over ‘onze’ religie veelvuldig gebruikt 
worden”.

“Een cartoon van een paar vierkante 
cm staat voor mij symbool voor de 
vrijheid. Soms staat er dan een artikel 
in de krant naast mijn cartoon met 
een tegenstelling van wat ik heb 
getekend, wat meteen stof biedt voor 
discussie”.

“Vorig jaar ben ik in een mediastorm 
terechtgekomen bij het publiceren 
van een cartoon met als titel 
‘Purple lives matter’ waarbij Wouter 
Vandenhaute zijn knie zet in de nek, 
zoals bij Georges Floyd, van Michaël 
Verschueren naar aanleiding van 

zijn ontslag bij Anderlecht. Om de 
machtswissel aan te tonen. Deze 
cartoon werd onder andere verspreid 
door Romelu Lukaku in Engeland, één 
van de boegbeelden/influencers van 
Black lives matter. Hierdoor werd ik 
daar bestempeld als racist, terwijl ik 
geen racistische cartoons maak”. 

Verscheidenheid aan print

Naast het tekenen van cartoons 
geeft Marec ook boeken uit met een 
bundeling van zijn beste cartoons en 
grafische novelles ondermeer i.s.m. 
Pieter Aspe. In deze novelles krijgt hij 
de mogelijkheid om grotere cartoons 
te tekenen binnen een setting – 
volledige pagina.

Zijn cartoons worden dan weer 
uitgebracht op posters, kaartjes en in 
boeken.

Voor de boeken kiest hij nu zelf zijn 
papier nadat het eerste boek gedrukt 
werd op glanzend papier. Wat het 
moeilijker maakte voor het signeren 
van zijn boeken, daar de inkt minder 
wordt opgenomen.

“De komst van het digitale heeft 
er voor gezorgd dat we nu kleinere 
oplages kunnen laten drukken tegen 
een goede prijs en op korte termijn”.
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De boekenbeurs

“In 1996 was ik de eerste keer 
aanwezig op de boekenbeurs voor 
een signeersessie via een uitgeverij 
gelinkt aan de krant. In 2000 ben 
ik dan gevraagd door André Van 
Halewijck, van de gelijknamige 
uitgeverij, die geïnteresseerd was om 
mijn cartoons van het jaar te gaan 
bundelen en deze uit te geven”. 

“Het failliet gaan van de boekenbeurs 
is een zeer spijtige zaak, want als 
auteur en cartoonist werk je veel 
alleen in je atelier en vind je het 
dan ook interessant om je lezers te 
ontmoeten”.

“Ondanks de komst van het digitale, 
heb ik niet het gevoel dat er minder 
boeken worden gelezen. Een boek 
lezen via iPad is vergankelijk en 
naar foto’s op je gsm kijk je minder 
terug. Achteraf blijft er niets meer 
over. Boeken die je gekocht hebt 
zet je in een boekenkast; je kan het 
boek nogmaals terugnemen. De kast 
met boeken is ook een teken van 
huiselijkheid met jouw eigen keuze. 
De boekenkast met mooie covers en 
ruggen is eigenlijk ‘jouw identiteit’ die 
tegen de muur staat”.

“In het buitenland  ben ik nog altijd 
erg gecharmeerd door de kranten- en 
boekenwinkels. We zien dit aantal wel 

verminderen, ook de beschikbaarheid 
van buitenlandse kranten, maar 
deze winkels gaan hopelijk nooit 
verdwijnen”.

De Loge van Marec 

De Loge van Marec is ‘zijn’ 
cartooncafé gelegen in de Sint-
Jakobsstraat 6 in Brugge. Naast de 
vele cartoons en schetsen van Marec 
kun je er ook het werk van Kamagurka 
bekijken. Originele tekeningen, prints 
en boeken van beide cartoonisten 
worden er te koop aangeboden. Ook 
is er een leuk aanbod aan gadgets, 
van postkaarten en mokken tot 
originele wijnflessen en pralines. Het 
cartooncafé heeft ook een unieke 
collectie boeken van Belgische 
cartoonisten en kunstenaars die 
Marec inspireerden. De Loge van 
Marec is een ontmoetingsplaats waar 
je met een drankje de wereld van 
de cartoon ontdekt en hierover kan 
discussiëren. 

Loge van Marec 
Sint-Jakobsstraat 6, 8000 Brugge  

Openingsuren:  
van woensdag tot zaterdag van 14u 
tot 18u30

Vorig jaar ben ik 
in een mediastorm 
terechtgekomen bij 
het publiceren van 
een cartoon met als 
titel ‘Purple lives 
matter’
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Voor een tekst gedrukt 
kan worden, gaat er een 
heel proces aan vooraf. 
Vandaag noemen we 
dit de prepress en is de 
computer het belangrijkste 
werkinstrument. Maar 
tot enkele decennia 
geleden vormen zetterijen, 
uitgerust met letterkasten 
met loden handletters en 
zetmachines, belangrijke 
aparte entiteiten in de 
grafische industrie.

In de westerse wereld wordt de Duitse 
drukker Johannes Gutenberg rond 
1450 gezien als de uitvinder van het 
zetten van teksten met losse loden 
letters. Hij dankt er zijn faam als 
‘vader van de boekdrukkunst’ aan. 
De drukkunst zelf bestaat al langer, 
maar tot dan wordt elke pagina 
tekst afzonderlijk uitgesneden uit 
een houtblok. Dit gaat moeizaam en 
voor correcties moet het hele blok 
opnieuw gesneden worden. Losse 
letters bieden de oplossing. Vooral 
het feit dat de letters na het drukken 
opnieuw gebruikt kunnen worden om 
een nieuwe tekst samen te stellen, is 
revolutionair.

Tot het begin van de 20e eeuw gaat 
het er in de zetterij als volgt aan 
toe: de zetter staat aan zijn zetbok 
en neemt de letters en leestekens 
één voor één uit een letterkast. Zo 
stelt hij letter per letter, regel per 

regel, de tekst samen. De tekstregels 
worden vervolgens opgemaakt tot 
pagina’s en klaargemaakt om af te 
drukken. Nadien worden de letters 
terug verdeeld over de vakjes in 
de letterkast. Dit heet distribueren, 
een saai klusje dat meestal aan 
leerjongens wordt overgelaten. 
Deze manier van werken vereist een 
groot aantal zetters voor het voeden 
van één drukpers, zeker wanneer er 
steeds snellere persen op de markt 
komen.

Uitvinders zoeken daarom lang 
naar een manier om het zetten van 
de letters te mechaniseren. Vooral 
de distributie van de letters na het 
drukken blijkt een ingewikkelde 
techniek. De Amerikaanse 
Linotype van Ottmar Mergenthaler, 
oorspronkelijk een horlogemaker 
van Duitse afkomst, is de eerste 
succesvolle zetmachine. Ze komt in 

Van letterzetter  
tot grafisch ontwerper

G E S C H I E D E N I S

	 Binnenzicht van het praktijklokaal van de grafische opleiding aan de Vrije Beroepsschool (nu VTI) te Brugge, met zetbokken en letterkasten voor  
 handzetten, werktafels en een proefpers. Collectie Industriemuseum
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1886 op de markt en overvleugelt al 
gauw de concurrentie. De machine 
bevat geen letters maar matrijzen, 
kleine gietvormen waarin het 
letterteken in negatief gegraveerd 
is. Door de letters aan te slaan op 
het toetsenbord vallen de matrijzen 
uit het magazijn naar beneden. 
De matrijzen komen samen en er 
wordt vloeibaar lood in gespoten, 
zodat er een volledige tekstregel 
ineens wordt gevormd. Vervolgens 
brengt een distributiemechanisme 
de matrijzen weer naar hun plaats. 
Eén Linotype vervangt zo het werk 
van ongeveer vijf handzetters. Aan 
het einde van de 19e eeuw zijn het 
vooral de krantendrukkerijen die 
baat hebben bij deze efficiëntiewinst. 
Zij beschikken bovendien over het 
nodige kapitaal voor de aankoop van 
zetmachines.

De introductie van zetmachines 
verloopt echter niet zonder slag 
of stoot. De letterzetters zijn bij 
de eersten in België om zich te 
verenigen in goed georganiseerde 
mutualiteiten en vakbonden. Zo 
wordt al in 1820 de Brusselse Société 
Typographique de Secours Mutuels 
opgericht. Wanneer zetmachines hun 
werk dreigen over te nemen, gaan de 
typografische vakbonden in protest. 
Ze eisen dat de bediening van de 
machines wordt voorbehouden aan 
hun eigen leden, erkende zetters. Met 
stakingen halen ze hun slag thuis. 

In de Gentse drukkerij Hoste, waar 
in die tijd de krant Het Laatste 
Nieuws gedrukt wordt, breekt zo’n 
staking uit. Het motief wordt als volgt 
beschreven in ‘De Drukpers, Officieel 
orgaan van de Stedelijke Federatie 
van de Boek- en Druknijverheid van 
Gent’, van 15 januari 1908: 

“Nu had Hoste het in het hoofd 
gekregen zetmachienen te plaatsen 
en in plaats van daar gezellen 
van het werkhuis aan te stellen 
vond hij niets beters dan aan 
de beroepsschool voor meisjes, 
leerlingen te vragen om die 
machienen te bewerken.”

De zetmachines worden niettemin 
een groot succes. Ongeveer 
gelijktijdig met de Linotype ziet een 
ander type zetmachine het licht. 
In 1887 vindt de Amerikaan Tolbert 
Lanston de Monotype uit, een 
machine die losse loden letters giet. 
Ze bestaat uit een gietmachine en 

een apart klavier met ponsapparaat. 
De zetter slaat op het klavier de 
letters aan, waardoor met perslucht 
in een ponsband gaatjes worden 
gemaakt. Die ponsband stuurt een 
matrijzenraam in de gietmachine 
aan, waardoor losse loden letters 
worden gegoten. Bovendien komt in 
1913, na het vervallen van het patent 
op de succesvolle Linotype, een 
nagenoeg identieke regelzetmachine 
op de markt onder de naam 
Intertype.

Tot de jaren 1970 blijven dergelijke 
zetmachines courant. Maar 
na een lange periode zonder 
noemenswaardige vernieuwing 
is er opnieuw verandering op til. 
Hand in hand met de doorbraak 
van offset als nieuwe druktechniek, 
maakt het lood in de zetterij plaats 
voor fotografische methoden. In 
plaats van loden letters te gieten, 
maakt fotozetapparatuur gebruik 
van een lichtgevoelige film. In de 
machine wordt een doorzichtige 
film of glazen schijf geplaatst die de 
tekens in het gewenste lettertype 
bevat. Een lichtbundel projecteert de 
geselecteerde tekens op een papier 
met lichtgevoelige laag. Dit wordt 
ontwikkeld, zodat de tekst op het 
papier staat. Met deze tekst wordt 
verder aan de slag gegaan voor de 
opmaak of lay-out van een pagina. 
De eerste fotozetapparatuur werkt 
zonder scherm, de zetter typt dus 
blind. Later komen er toestellen op 
de markt met een scherm waarop de 
tekst en opmaakcodes te zien zijn.

Het werk in de grafische sector 
verandert hierdoor radicaal. De 
letterzetters en linotypisten moeten 
leren werken met ponsmachines en 
fotozetapparatuur. Ze volgen lessen 
dactylo om het nieuwe klavier onder 
de knie te krijgen. Het werk wordt 
lichter door het verdwijnen van het 
lood en zwarte handen krijgen ze 
er ook niet meer van. Het statuut 
van de werknemers verandert mee, 
van overwegend arbeiders naar een 
steeds groeiend aandeel bedienden.  

De economische crisis in de jaren 
1970 en de steeds verdergaande 
technische innovaties doen de 
tewerkstelling in de sector dalen. 
Vanaf het midden van de jaren 
1980 komen de eerste computers 
op in de grafische industrie. Met de 
Macintosh van Apple ontstaat er een 
totaal nieuwe manier om drukwerk te 

ontwerpen. Door de computer uit te 
rusten met een grafische kaart doet 
het concept WYSIWYG (what you see 
is what you get) zijn intrede: in plaats 
van enkel een reeks opmaakcodes, 
wordt het ontwerp direct zichtbaar 
op het computerscherm. Samen met 
de programmeertaal PostScript van 
Adobe en opmaaksoftware zoals 
PageMaker verloopt uiteindelijk de 
hele prepress digitaal. De relatief 
eenvoudige apparatuur komt binnen 
handbereik van de grote massa.

Sinds de komst van computers met 
eenvoudige opmaakprogramma’s 
ontwerpen we zelf onze 
nieuwjaarswensen, visitekaartjes 
en wijnetiketten. We uploaden 
vakantiefoto’s, zetten er tekst bij in 
een zelf gekozen lettertype en laten 
een fotoboek printen. Met enkele 
muisklikken bestellen we allerhande 
drukwerk. 

Zijn we vandaag allemaal grafisch 
ontwerper?

Dit verhaal vind je ook terug op de 
website van het Industriemuseum. 
Daar kan je via de online collectie 
snuisteren doorheen tal van filmpjes, 
verhalen, foto’s en objecten van het 
Industriemuseum in Gent. Zo kan je 
kennismaken met de museumstukken 
uit de tentoonstellingen, maar ook 
met collectiestukken die niét in de 
tentoonstellingen zijn opgesteld.

Tip!

Vergeet zeker niet de expo 
“Drie eeuwen grafische 
industrie” te gaan bezoeken in 
het Industriemuseum. Dit kan 
ook in groep voor een leuke 
teambuilding. En sinds kort 
bieden ze ook de optie om een 
demonstratie te boeken in de 
drukkerij. Dan komt er tijdens uw 
bezoek een vrijwilliger naar de 
drukkerij om u alles te vertellen 
over één bepaalde machine: 
de Intertype, de Heidelberg 
degelautomaat of de Heidelberg 
cilinderpers. Hij demonstreert die 
machine dan ook en iedereen 
krijgt een drukwerkje mee naar 
huis.

Bron: Collectieverhaal – Industriemuseum
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Bij het lezen van deze titel denkt u 
wellicht “alweer GDPR?”. Voor velen 
onder ons is dat GDPR-gebeuren geen 
aangename zaak, doch zeker niet 
onbelangrijk. In dit artikel informeren 
wij u voornamelijk over de verwerking 
van de persoonsgegevens in de 
dagdagelijkse HR-taken. 

Wie is wie in het kader van GDPR?
Verwerkingsverantwoordelijke: stelt 
alleen of samen met anderen het doel 
van en de middelen voor de verwerking 
van persoonsgegevens vast. In de 
meeste gevallen de werkgever.

Verwerker: verwerkt de 
persoonsgegevens namens de 
verwerkingsverantwoordelijke. 
Bijvoorbeeld: het sociaal secretariaat, 
leverancier van maaltijdcheques, 
verzekeringsmaatschappij.

1. Rekrutering & selectie
Basisprincipe:
• Niet meer persoonsgegevens 

mogen verwerkt worden dan strikt 
noodzakelijk voor het doeleinde;

• De gevraagde informatie dient 
pertinent te zijn voor de functie 
die de betrokken sollicitant zal 
uitoefenen en moet beperkt blijven 
tot wat relevant is volgens de fase 
van de selectieprocedure.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft 
u informatieplicht naar de sollicitant 
toe over de verwerking van zijn 
persoonsgegevens. U kan dit via een 
policy regelen, via een automatische 
mail, enz. Belangrijk is althans dat het 
volgende schriftelijk gecommuniceerd 
wordt: 

• Welke gegevens worden verwerkt?
• Wat is de duur van het bewaren van 

die gegevens?

• Wordt de noodzakelijke 
bescherming voorzien?

• Wat zijn de rechten van de 
sollicitant?

• Wie is de contactpersoon bij 
vragen?

Privacy van de kandidaat en het 
selectiegesprek
• Social media: mag als werkgever 

geconsulteerd worden maar deze 
info mag niet verwerkt worden;

• Referenties van de vorige 
werkgevers:
• Mag mét toestemming van de 

sollicitant
• Schriftelijke toestemming 

of sollicitant geeft vrijwillig 
referentiepersonen aan;

• Bewaring van de gegevens van de 
sollicitant:
• De tijd die noodzakelijk is voor 

de verwezenlijking van het doel
• Indien sollicitant niet 

weerhouden wordt moeten zijn 
gegevens verwijderd worden 
tenzij akkoord

• Wervingsreserve: sollicitant 
dient ook zijn akkoord te geven

• Tijdens het selectiegesprek mag 
u de sollicitant in geen geval 
privévragen stellen die niet relevant 
zijn voor de functie waarvoor hij/
zij solliciteert, bv.: geloof, syndicale 
overtuiging, burgerlijke staat, 
seksuele geaardheid, enz. 

Indien u samenwerkt met een 
recruitmentkantoor/headhunter 
bureau blijft u als werkgever de 
eindverantwoordelijke.

2. Privacy op de werkvloer
Vanaf het moment dat de werkne-
mer een arbeidsovereenkomst heeft 
getekend is de verwerking van per-
soonsgegevens noodzakelijk op het 

gebied van het arbeidsrecht en het 
sociaal zekerheidsrecht. Desalniette-
min moet de werkgever de privacy van 
de werknemers beschermen. Eens de 
werknemer in dienst is moet hij geïn-
formeerd worden over de wijze waarop 
zijn gegevens verwerkt worden, voor 
welke doelen en voor welke duur. De 
werknemer moet ook weten hoe hij zijn 
persoonsgegevens kan inzien, wijzigen, 
enz.

Deze informatie kan ook perfect 
in een privacy policy opgenomen 
worden. Vervolgens dient er een 
verwerkingsregister opgemaakt te 
worden. Dat is een soort inventaris 
van alle verwerkingen van 
persoonsgegevens.  
Het register bevat onder andere 
volgende gegevens:

• Naam en contactgegevens van 
de verwerkingsverantwoordelijke, 
verwerker

• De verwerkingsdoeleinden
• De grondslag van de verwerking 

van de persoonsgegevens
• Bewaartermijn
• …

Er is geen wettelijke bepaling omtrent 
de vorm van het register, u bepaalt als 
werkgever dus zelf hoe dat er uitziet.

3. Bewaartermijnen
Sommige documenten vereisen dan 
weer wel een bewaartermijn. Tot slot 
kan u als Febelgra-lid op de website 
terecht voor gratis modeldocumenten 
(privacy policy, verwerkingsregister).

GDPR 
& HR

S O C I A A L
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NIEUW!
Kosten eigen aan werkgever: vanaf 2022 

volledige bedrag op fiscale fiche

Op 30 juni 2021 verscheen een wet 
houdende diverse fiscale bepalingen. 
Eén van deze bepalingen bevat het 
verschijnen van het volledige bedrag 
van de kosten eigen aan de werkgever 
die vanaf het inkomstenjaar 2022 op 
de fiscale fiche (281.10 of 281.20) moet 
staan. 

De reden?
Zoals men weet zijn kosten eigen 
aan de werkgever fiscaal vrijgesteld. 
Voor de werknemer betekent dat een 
belastingvrije beroepsinkomen en 
voor een werkgever een geheel of 
gedeeltelijk aftrekbare beroepskost. 
Om dubbel gebruik te vermijden wil 
de fiscus meer zicht krijgen op de 
kostenvergoedingen die een werkgever 
toekent aan zijn werknemers. 

Huidige situatie
Momenteel maakt men op de fiscale 
fiche een onderscheid naargelang de 
werkgever/vennootschap de kosten 
terugbetaalt:

• Op basis van bewijsstukken: 
vermelding van ‘JA-bewijsstukken’;

• Op forfaitaire wijze op basis van 
ernstige normen (bv. kilometerver-
goeding wanneer de werknemer 
zijn eigen wagen gebruikt voor 
dienstverplaatsingen): ‘JA-ernstige 
normen’ ;

• Op forfaitaire maar niet op basis 
van ernstige normen (bv. parkeer-
kosten, relatiegeschenken): 
vermelding van het terugbetaalde 
bedrag.

Strengere regeling vanaf inkomsten-
jaar 2022
Vanaf het inkomstenjaar 2022 zal 
het volledige bedrag voor elk van 
de drie soorten kostenvergoedingen 
opgenomen moeten worden in de 
rubriek ‘diverse inlichtingen’ van de 
fiscale fiche 281.10 (werknemers) en 
281.20 (bedrijfsleiders).

Indien de werkgever de bedragen niet 
opneemt op de fiches kan het leiden 
tot de niet-aftrekbaarheid van de 
kostenvergoeding als beroepskost en/
of een administratieve boete.

*Algemene verordening gegevensbescherming

DOCUMENT BEWAARTERMIJN OPMERKING

Personeelsregister 5 jaar vanaf datum waarop de laatste  
verplichte melding werd ingeschreven

Elektronische register staat op het portaal 
van de RSZ voor werknemers waarvoor een 
DIMONA-aangifte werd gedaan. Werkge-
vers die gelijktijdig werknemers tewerkstel-
len op meerdere arbeidsplaatsen dienen 
een speciaal register bij te houden op elke 
arbeidsplaats (elektronisch of op papier)

Individuele rekening 5 jaar vanaf de jaarlijkse afsluiting van  
de rekening

Loonafrekening &
Prestatiestaten

5 jaar

Personeelsdossier 5 jaar na het einde van de arbeidsrelatie in 
de praktijk maar geen algemeen wettelijke 
bepaling

Volgens de AVG* mag de werkgever de 
persoonsgegevens van zijn werknemers 
niet langer bewaren dan nodig voor het 
bereiken van de doelen waarvoor deze 
gegevens werden verkregen en gebruikt, in 
dit geval personeelsbeleid en loon- 
administratie.

 Tabel Bewaartermijnen
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Klein verlet:
uitbreiding rouwverlof
Op 27 juni 2021 werd de wet op het 
opnemen van rouwverlof bij het 
overlijden van een echtgenoot, een 
samenwonende partner en een kind 
gewijzigd.

1. Klein verlet uitgebreid  
naar 10 dagen
De uitbreiding trad in voege op 25 juli 
2021. Sindsdien heeft elke werknemer 
recht op 10 dagen rouwverlof bij het 
overlijden van een:

• Echtgeno(o)t(e) of (wettelijk) 
samenwonende partner

• Kind of pleegkind bij langdurige 
pleegzorg (1)

De werknemer heeft voor deze 10 
dagen recht op loon ten laste van 
de werkgever. Ze moeten als volgt 
opgenomen worden:

• De eerste 3 dagen in de periode 
die begint met de dag van het 
overlijden en eindigt de dag van 
de begrafenis;

• De overige 7 dagen mogen vrij 
opgenomen worden binnen het 
jaar na het overlijden.

Arbeidsongeschiktheid tijdens of na 
het rouwverlof: aanrekening op het 
gewaarborgd loon

Wanneer de arbeidsongeschiktheid 
van een werknemer meteen 

aansluit op het rouwverlof, worden 
de dagen klein verlet vanaf de 4e 
dag aangerekend op de periode 
van het gewaarborgd loon. Met 
‘meteen aansluit’  wordt bedoeld: 
de eerstvolgende dag waarop de 
werknemer zijn werk had moeten 
hervatten.

Enkele voorbeelden:

• Een voltijdse werknemer neemt 
zijn 10e dag rouwverlof op vrijdag. 
Zijn eerstvolgende werkdag is 
maandag. De werknemer wordt 
arbeidsongeschikt op maandag.  
De dagen klein verlet 4 t.e.m. 10 
zullen aangerekend worden op 
het gewaarborgd loon. Indien 
de werknemer op woensdag 
arbeidsongeschikt zou worden 
– maandag en dinsdag heeft de 
werknemer dus gewerkt – worden 
de 7 dagen niet aangerekend op 
het gewaarborgd loon en zal de 
werknemer bijgevolg vanaf de 31e 
ziektedag op de RIZIV terugvallen.

• De werknemer neemt 4 
dagen rouwverlof en wordt 
aansluitend ziek. Slechts 1 dag 
zal aangerekend worden op het 
gewaarborgd loon.

• Een deeltijdse werknemer werkt op 
woensdag, donderdag en vrijdag. 
Hij neemt zijn 10e dag rouwverlof 
op vrijdag. Zijn eerstvolgende 
werkdag is woensdag erop 

maar woensdag is een wettelijke 
feestdag en donderdag wordt de 
werknemer arbeidsongeschikt. 
Er zal geen aanrekening zijn op 
het gewaarborgd loon want de 
wettelijke feestdag is een andere 
schorsing. Bijgevolg sluit de ziekte 
niet meteen aan het rouwverlof 
aan.

2. Overlijden pleegkind bij 
kortdurende pleegzorg 
De werknemer krijgt 1 dag rouwverlof 
op te nemen op de dag van de 
begrafenis bij het overlijden van een 
kind tijdens de pleegzorg waarvan de 
werknemer of zijn echtgeno(o)t(e) of 
samenwonende partner pleegouder is.

3. Overlijden pleegouder bij 
langdurige pleegzorg
De werknemer heeft het recht op 
3 dagen rouwverlof op te nemen 
tijdens de periode die begint met 
de dag van het overlijden van de 
pleegouder en eindigt op de dag van 
de begrafenis.

Tot slot kan er, op vraag van de 
werknemer en mits akkoord van 
de werkgever, afgeweken worden 
van de periode waarin de dagen 
rouwverlof opgenomen moeten 
worden. Dit geldt voor alle vormen 
van rouwverlof.

(1) Er wordt vooraf duidelijk gesteld dat het kind voor minstens 6 maanden in hetzelfde pleeggezin zal verblijven waarbij het kind als deel uitmakend 
van het gezin ingeschreven is in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente waar het gezin hun verblijfplaats hebben.

S O C I A A L
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Your solution-driven innovative partner for Pressure-Sensitive 
Adhesive & Component Solutions 

STOKVIS TAPES AT A GLANCE

Flexible Materials

Adhesive Tapes (1-sided / 2-sided)
Foams (PE, PUR, EPDM, …)
Felts
Fleeces / Non-Wovens
Multi-Layer Laminates
Every other �exible material 
solution you can imagine in a roll, 
sheet or converted part!

Typical Applications

Splicing Tape
Starting / Ending Core Tape
Plate Mounting Tape
Repulpable Tape
Graphic Tape

Certi�ed Quality

IATF 16949 Quality Automotive
ISO 13485 Quality Healthcare
ISO 9001 Quality General Industry
ISO 14001 Environmental Protection
ISO 50001 Energy Saving
Cleanroom Manufacturing

Whatever your ultimate application, 
we can combine our technology platforms 

to create the unique product you need.

Customer Focus     |     Positive Attitude     |     Responsible     |     Teamwork     |     Reliable

16 Manufacturing Sites 18 Sales Of�ces 6 Cleanrooms 3 Laboratories

WWW.STOKVISTAPES.NL
info@stokvistapes.nl
+31 (0)78 699 21 00

WWW.STOKVISTAPES.NL/FR
info@stokvistapes.be
+32 (0)2 255 06 11

Which of YOUR design challenges can we successfully solve together?

Capacity to Invest! Partner with a strong 
�nancial position.  

Independent Manufacturing & Distribution 
Partner! Solutions tailored to YOUR needs.

Global Reach, Act Locally! Close to YOUR 
business, speaking YOUR language.

Customer-Centric Innovation! Innovate faster 
with us & optimize YOUR internal processes.

Long-Term Durability! With more than 60 
years experience in selected markets!!
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S N E L N I E U W S

Fespa Global 
Print Expo 
RAI Amsterdam 
 12 - 15 oktober 2021

FESPA Global Print Expo 2021 is Europa’s grootste internationale printbeurs. 
Honderden exposanten zullen er hun nieuwste innovaties en productlanceringen 
presenteren voor de digitale en zeefdruksector voor grafische toepassingen, 
bewegwijzering, decoraties, verpakkingen, industriële en textiele toepassingen.  
De bezoekers kunnen er kennis delen, nieuwe trends ontdekken, investeren in 
nieuwe machines of verbruiksartikelen en de verschillende toepassingen ontdekken 
die kleur tot leven brengen! 
 
Global Print Expo vindt plaats op dezelfde locatie als European Signage Expo. 
 
Als Febelgra-lid krijgt u GRATIS toegang tot deze expo door zich vooraf te 
registreren en deze code: ACN03 in te geven op volgende link:  
www.fespaglobalprintexpo.com. U krijgt dan automatisch ook toegang tot  
CLUB FESPA, waar u collega-drukkers kan ontmoeten

Sign2com - Kortrijk Xpo
 19-21 september 2021. 

SiGN2COM is een professionele ‘Get Together’ waar spelers uit de reclame-, 
signage-, media- en communicatiewereld zich profileren. Exposanten gaan er  
een creatieve dialoog aan met duizenden bezoekers. 
Dit is  het enige Belgische event in zijn soort én een gevestigde waarde 
met aanzien in de hele Benelux. Een beleving vol innovatie, relevantie en 
verwondering. Met als toemaatje, free catering voor iedereen. FESPA Belgium 
zal met een stand aanwezig zijn op dit event. 

U kan zich op de website www.sign2com.com registreren voor een GRATIS bezoek.

Empack  
The future  
of packaging 
Nekkerhal 
Mechelen
 27 - 28 oktober 2021. 

Empack is een event voor alle 
verpakkingsprofessionals: van 
creatieve verpakkingsontwerpers 
en brand managers tot technisch 
ingenieurs en productiemanagers 
die de verpakkings- en afvullijnen 
beheren, als ook voor senior 
management & inkoop. Dit 
networking event biedt een uitgebreid 
seminarieprogamma en verzamelt 
alle toonaangevende exposanten, 
expertise en ontwikkelingen onder één 
dak. Wees erbij.

U kan zich op de website www.empack.
be ook GRATIS registreren voor dit 
event.

Weekend 
van de klant 
 2 -3 oktober 2021.

Weekend van de Klant is een 
organisatie van UNIZO, Comeos en 
UCM, en staat voor een feestelijk 
winkelweekend in heel België. 
Dit jaar vindt de vijfde editie 
plaats. Tienduizenden winkeliers 
(zelfstandigen en ketens), maar 
ook horeca-zaken, kappers 
en schoonheidsspecialisten, 
bankkantoren, reisbureaus, … verrassen 
hun klanten met een cadeautje 
of leuke actie. Veel gemeenten en 
verenigingen organiseren leuke 
activiteiten en animatie. En ook jullie 
kunnen hier aan deelnemen door je 
klanten in de bloemetjes te zetten.

Shaping the future with Books 
Intergraf – Frankfurt

 21 oktober 2021.

Een van de hoofdsprekers op Intergraf’s evenement ‘Shaping the Future with 
Books’ is Miyako Ikeda, senior analist bij de OESO (PISA). Zij zal de laatste 
bevindingen presenteren met betrekking tot leesgewoonten van studenten.

De belangrijkste conclusie is dat studenten die aangaven vaker boeken te 
lezen op papier dan in digitaal formaat beter presteren (in lezen) en meer tijd 
besteden aan lezen voor hun plezier.



First Impression

17

AC T I V I T E I T E N

Social Media Workshop (FR)
 21/09 vanaf 16u 

Locatie: Cepegra Gosselies - Av. Georges Lemaître 22, 6041 Charleroi
Spreker: Jean-François Lehmann - Compourvous

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? 
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 nog steeds inschrijven op onze website.

PrintBar
 Oost-Vlaanderen – 9/9 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. 

 West-Vlaanderen – 16/9 vanaf 18u15

Locatie: De oude kaasmakerij - ’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 nog steeds 
t.e.m. 8 september 2021 via onze website.

 Wallonië-Vlaams-Brabant – 21/10 vanaf 18u30

Locatie: Gudule Winery Brussels - Dieudonné Lefèvrestraat 37 Atelier 37.8,  
1020 Brussel

Voor de derde editie van Printbar brengen we een bezoekje 
aan ‘Gudule Winery Brussels’ van wijnbouwer Thierry 
Lejeune (ex-drukker). De Gudule wijnen, genoemd 
naar de beschermheilige Goedele, zijn biowijnen 

die  geproduceerd worden in de wijnkelder, hartje 
stad. Tijdens de rondleiding zal het volledige 
productieproces worden toegelicht en afsluiten 
doen we natuurlijk met de degustatie van 5 van zijn 

wijnen, samen met een kaas & charcuterie schotel. 
Dit wordt ongetwijfeld een gezellige avond. 
Inschrijven kan via onze website
t.e.m. 14 oktober 2021.

‘Wat kan 
kartonnage 
betekenen 
voor print & 
vice versa’ & 
‘bezoek aan 
Stora Enso’ (NL)

 28/09 vanaf 18u

Dit event zal omwille van de 
corona-maatregelen bij Stora Enso 
worden verplaatst naar  
een latere datum.

Locatie:  
Stora Enso - Wondelgemkaai 200, 
9000 Gent

Tijdens dit event zal de 
verscheidenheid aan toepassingen 
van kartonnage (verpakkingen, 
ringmappen, pancartes, …) 
worden toegelicht, samen met 
de technische specificaties en de 
aanleveringsvoorwaarden van het 
materiaal. Ook zal de toegevoegde 
waarde van kartonnage 
toepassingen voor print worden 
benadrukt met als doel om onderlinge 
samenwerkingen tussen drukkers en 
kartonnage-drukkers te stimuleren. 
En zodoende een win-win situatie te 
creëren onder de Febelgra-leden.
Na deze presentatie zullen wij het 
papierfabriek Stora Enso bezoeken,  
waar men jaarlijks meer dan 500.000 
ton kranten- en magazinepapier 
produceert. In de News-lijn zullen 
volgende ruimtes worden bezocht: 
het oud papier magazijn, de 
ontinktingsinstallatie, papiermachine 
en inpakmachine.

Programma:
• 18u tot 18u30 – Verwelkoming met 

hapje en drankje
• 18u30 tot 20u – Presentatie 

‘Toegevoegde waarde van 
kartonnage voor print’ 
20u tot 21u – Rondleiding in Stora 
Enso

• 21u tot 22u – Networking drink

Sprekers: Mieke Hellyn 
(Hellyn Kartonnage), Ilke Mels 
(Verpakkingsinnovatie Mels) & Geert 
Cavens (Baskerville)



First Impression

18

U P DAT E  C I J F E R S

Lonen en wedden 
De gezondheidsindex voor de maand juli 2021 bedraagt 112,18.

Arbeiders PC 130
De nieuwe afgevlakte index voor juli 2021 bedraagt 109,13 en heeft 
de stabilisatieschijf van 109,01 overschreden. Bijgevolg heeft er een 
indexering plaatsgevonden in augustus 2021.

Bedienden PC 200
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 1,86%

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

31.07.2021 253,93 232,06 259,47

31.06.2021 250,48 222,13 252,08

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

Sociale loonlast
Arbeiders vanaf 01.08.2021 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 0,0248 2,48% 0,0256 2,56% 0,0256 2,56%

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

Totale sociale loonlast 1,8604 86,04% 2,0016 100,16% 2,3196 131,96%

Berekeningen op basis van een bedrijf met ≥ 20 personeelsleden en loonklasse XIV. Er werd rekening gehouden 
met de niet doorstorting van de voorheffing van 22,80% bij ploegenarbeid.

Bedienden vanaf 01.04.2021

Tijdslast 1 1,2365 23,65%

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

Sociale lasten 1,3107 31,07%

Totale sociale loonlast 1,7089 70,89%

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

2016 01.01.2016 157,75

01.04.2016 156,07

09.05.2016 159,31

2017 01.01.2017 159,31

08.05.2017 162,61

2018 01.01.2018 163,93

01.08.2018 167,20

2019 01.10.2019 168,07

2020 01.01.2020 170,32

01.02.2020 173,68

01.07.2020 172,89

2021 01.01.2021 172,94

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

Ruwe bolster met zachte, stijlvolle kern

RAW is een enkelvoudig gestreken 
papier dat beschikbaar is in vellen 
en op rollen. Een premium papier 
dat natuurlijk en ongestreken 
aanvoelt maar door een speciale 
oppervlaktebehandeling zorgt voor 
mooie, levensechte printresultaten. 

De natuurlijke witheid en de hoge 
opdikking geven RAW een stevig 
zintuiglijk karakter waardoor er een 

diepere binding met de inhoud wordt 
gemaakt. Geen vluchtige impressies 
maar long lasting belevingen!   

RAW onderscheidt zich duidelijk 
van andere gestreken papieren 
en fungeert als een waardige 
ambassadeur die de relevantie 
van print binnen een breed 
mediaspectrum stevig in de kijker zet.  

Zien, voelen, ervaren, inspireren… 
om emoties te vertalen in sfeervolle 
creaties! 

RAW wordt verdeeld door Igepa 
en is verkrijgbaar in 4 diverse 
gramgewichten van 115 g/m² tot 170 g/
m².  Vraag vandaag nog uw product-
brochure aan via samples@igepa.be 

www.igepa.be

RAW EMOTION 
There’s nothing like the paper in your hands right now. Nothing else like 
how it feels. Nothing else with the power to release what it can evoke. 
Flick through the pages of this magazine. Look, touch, feel… understand.

This is Raw. Sappi’s new incomparable paper.

Want to find out more about this paper and 
order your free RAW brochure?

Visit www.sappi.com/raw

Raw

* This edition of the magazine was printed on Raw 135 gr/m2
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8  | Social 

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

Offre 

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

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

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

 Régime particulier : uniquement pour les travailleurs**

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

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

Objectif 

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

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

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

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

Partners in creativity


