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VOORWOORD

HAPPY

Nieuwjaarsboodschap
van de voorzitter

Als voorzitter van Febelgra wens ik u
en iedereen die u dierbaar is vooreerst
een ‘bright’ nieuw jaar, met bijzondere
momenten en een goede gezondheid,
zowel persoonlijk als professioneel.
‘Helder’ was 2021 zeker niet altijd.
We houden ons vast aan lichtpunten
zoals het vaccinatieprogramma dat
volledig werd uitgerold en de vraag
naar drukwerk, die vanaf het tweede
semester terug sterk aantrok. Dit in de
slipstream van de algemene economie
en de heropstart van evenementen.
Er waren ook duistere punten, die
onze sector bovenop de pandemie
extra uitdagingen bezorgden. Plots
werden wij geconfronteerd met forse
prijsstijgingen van de grondstoffen die
niet het karakter van een éénmalige
opstoot lijken te hebben. Vervolgens
is het probleem van schaarste – vnl.
wat betreft papier – opgedoken dat nu
ten volle tot uiting komt en wellicht het
eerste kwartaal van 2022 de hoofdzorg
zal blijven. Tenslotte was er ook de
stijgende inflatiecurve.
Een cocktail van omstandigheden
dus die onze veerkracht op de proef
heeft gesteld maar die er tevens op
wijst dat wij de kracht van print verder

moeten onderstrepen ten opzichte
van onze klanten en de consument in
het algemeen. Zoals eerder gemeld wil
Febelgra dit ondersteunen en zijn wij
volop bezig met de voorbereiding van
brede B2B en B2C campagnes voor
2022.
Ondertussen hebben de
omstandigheden ervoor gezorgd
dat de sector onvermijdelijk de
prijsverhogingen moet doorrekenen
in haar eindproducten. Reeds in juni
2021 werd deze noodzaak voor het
eerst aangekaart in dit editoriaal
onder het motto #samensterk. Wij
herhalen hier graag het belang van
een marktconforme aanpak, dit is
voor onze klanten niet de leukste
boodschap maar wel noodzakelijk om
geen nieuw probleem van margedruk
te creëren.
We blijven hoopvol dat 2022 zal
stabiliseren en normaliseren.
Wat betreft de papierschaarste
bijvoorbeeld, vangen wij reeds
geruchten op dat dit vanaf het tweede
kwartaal verwacht mag worden.
Ik wens u allen dit soort vertrouwen
oprecht toe.
Denis Geers
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WORKSHOP

Kleuren en
grafische
trends 2022

Op 9 december ging
ons eerste editie van de
workshop ‘Kleuren en
grafische trends’ door.
Presentator van dienst
was Patrick Toebosch
van Catena Company,
een Adobe Certified
trainingcentrum. Catena
Company ondersteunt
brandowners die
zelf willen instaan
voor hun visueel
marketingmateriaal,
van asset management,
tot creatie of workflows,
tot het ontzorgen m.b.t.
Apple IT.

Alvorens in te gaan op de kleuren
en grafische trends van 2022, nam
Patrick ons mee naar de oorsprong
ervan: de gebeurtenissen binnen de
maatschappij. Deze maatschappelijke
issues vertalen zich in onontkoombare
trends.
1.

2.

Back to basics
De eerste invloed is natuurlijk
de impact van het corona-virus.
Mensen kregen meer rust door een
vermindering aan verplichtingen
en sociale contacten. Er is meer
tijd om na te denken en we
hebben meer appreciatie voor
kleinere, anders vanzelfsprekende,
dingen. Er is ook meer oog
voor ambacht en duurzame
technieken, we gaan ‘back to
basics’.
Scents of normal
2022 kondigt zich aan als een
wereld die zich herstelt, met terug
meer vrijheid en een houvast
aan vorige stijlen waarbinnen
geëxperimenteerd wordt. We

grijpen in deze bizarre tijden
terug naar het ‘oude normaal’ en
alles wat ons uit de sferen van de
epidemie waant.
3.

(R)evolutie
Respect voor elkaar en onszelf
staat centraal. De Black Lives
Matter beweging vraagt meer
aandacht voor inclusie en
positieve diversiteit. We gaan de
confrontatie aan met onszelf;
mentaal welzijn komt voorop en
we aanvaarden wie we zijn. We
moeten elkaar helpen, liefhebben,
begrijpen, … People matter.

4.

Ecologie
Niet alleen mentaal maar ook
ecologisch is er aandacht voor
een duurzaam bestaan. Een
groene voetafdruk en het redden
van de planeet is ‘hotter’ dan ooit.

5.

Feel good
Dé niet te misverstane boodschap
in het herstellende 2022 luidt
‘genieten van het leven’.
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Deze trends worden waargenomen
in reclame-boodschappen. Zo
lanceerde Orange een reclamespotje
rond uw dagelijkse leven heruitvinden.
Terwijl Heinz ketchup de mensen weer
dichter bij elkaar bracht door het
samen maken van de Heinz ketchup
puzzel.
Ook in het textiel en de materialen
zijn deze invloeden voelbaar. Gevoel
is essentieel in deze digitale wereld,
het beïnvloedt de interactie tussen
object en kijker en bepaalt hoe we iets
waarnemen.
•
De papierkeuze is mee bepalend.
Mensen staan stil bij hun
ecologische voetafdruk en
baseren hierop hun keuze. Er
ontstaat een relatie tussen
gevoel en ontwerp. De keuze
blijkt regio gebonden, zo
kiest men in Vlaanderen voor
natuurlijke texturen, terwijl men
in Wallonië de voorkeur geeft
aan glossy.
•
Een minder aanwezige trend is
de paper cut out. Deze trend zet
zich voort uit de 3D-wereld en
vergroot de tastbaarheid, helaas
met een bijhorende hogere kost.
Ook in de designstijlen merken we de
maatschappelijke invloeden.
•
Risograph, ook de stencil
techniek genoemd, benadrukt
het je-m’en-foutisme. De felle
kleuren worden afzonderlijk
geprint, zoals zeefdruk. Het
papier gaat meermaals door
de machine en bekomt zo

•

•

•

•

•

imperfecties in de dekking.
Overgewaaid uit Japan brengt
deze stijl speelsheid en karakter
in drukwerk.
Ook Art-Deco neemt opnieuw
zijn intrede met achterliggende
filosofie: innovatie, modernisme,
vooruitkijken en veerkracht. U
herkent de sobere stijl aan zijn
symmetrie, geometrie, esthetiek,
anti-traditioneel en gedurfde
contouren.
Het psychedelisch design brengt
beelden die het gevoel van
vrijheid bevorderen, ontwerpers
worden niet langer gebonden
aan traditionele beperkingen.
Overdadige kleuren en vormen
geven creatieve experimenten.
De jaren ’80 en ’90 komen terug
in al hun kleuren en vormen in de
retro-stijl.
Neumorfisme geeft een rustige
en beheerste indruk door zijn
egale look.
Geometrische en abstracte
vormen.
TIP: ADOBE COUCHER

Het overbrengen van content gebeurt
volgens nieuwe methoden. Visueel
communiceren is essentieel, een
makkelijke en uniforme manier van
informatieoverdracht.
•
Het gebruik van illustraties
en infographics; deze trend
wordt nu al meer omgezet naar
geanimeerde content.
•
Ook op social media moet
het snel gaan, zorg voor een
visueel aantrekkelijk beeld met
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2022 kondigt zich
aan als een wereld
die zich herstelt,
met terug meer vrijheid
en een houvast aan
vorige stijlen.

•

•

•

hands-on informatie. Plaats de
info op meerdere slides en maak
het swipen eenvoudig.
De toekomst ligt in de evolutie
naar bewegende beelden. Die
manier van informatieoverdracht
boeit en betrekt de kijkers.
TIP: ADOBE XD
Logo-animaties in 2D, platte
logo’s zonder echte extrusiediepte, en logo’s met diepte in
3D.
TIP: ADOBE DIMENSION EN
CINEMA 4D
Tekst in video’s, zoals op de
populaire app TikTok.

De kleurentrends voor 2022 zijn dan
weer ‘candy’ kleuren met lineaire en
geometrische vormen.
•
Schifting in het kleurenpalet: van
gedempte kleuren naar candy
kleuren. Alles kan, alles mag.
Alles staat in het teken van het
doen heropleven van kleuren.
•
Terug naar meer kleuren: de
kleuren komen in opstand
•
Van duotoon naar monochroom
•
Van pastel naar neo-neutralen
•
De kracht van schaduw is de
extensie van de kleur en speelt
een rol binnen het totaalplaatje.
Het gevoel wordt gecreëerd door
contrasten en veranderingen van
de kleur.
Ondertussen werd ook de pantone
kleur voor 2022 bekend gemaakt:
pastelpaars 17-3938 Very Peri

Als laatste punt had Patrick het over
de typografische evolutie.
•
Terugkeer naar de klassieke
schreef lettertypes met (kleine)
versieringen.
•
3D-typographie, waarbij de
letters als het ware uit het blad
springen, de typografie het
ontwerp is en de materialen
speciaal zijn.
TIP: GRAPHICMAMA.COM
•
Typografische chaos.
•
Variabele fonten waarbij de letter
met schuifregelaars aanpasbaar
zijn.
TIP: V-FONTS.COM
Tenslotte werd de presentatie
afgesloten met een aantal
hoogtepunten van de ‘After Adobe
Max’. Waarbij de vraag werd gesteld,
kan de grafische software volgen?
Ja, ongeveer. Patrick gaf hier twee
belangrijke tips. (1) Probeer steeds
non-destructief te werken, zorg dat u
steeds kan terugkeren of aanpassen
en (2) stap af van het desktopcomfort. Durf mobiel te werken.
Adobe Sensei
Adobe Sensei is een combinatie van
AI en Machine Learning en heeft
heel wat voordelen: diepgaande
beeld analyse (maakt duidelijk wat
onzichtbaar is voor ons), versnelt
repetitieve taken, reageert sneller
op trends, fouten (aanwezigheid
van herstel functies) en heeft overal
toepassingen (desktop en mobiele
apps).

Photoshop online
Hierbij betaalt u geen CC
abonnement voor maanden maar
enkel de gewerkte uren in de online
tool.
Adobe Premiere Rush
Adobe Premiere Rush is de gratis
videobewerkingsapp voor mobiele
apparaten en desktop waarmee u
onderweg creatief kunt zijn. Waar
u ook bent, u kunt met uw telefoon
of computer hoogwaardige video’s
maken, bewerken en delen. Een
feature van deze app is dat hij
het onderwerp van een beeld kan
detecteren en in het midden van het
frame plaatsen.
Adobe Capture
Gebruik uw smartphone als
conversietool om foto’s om te
zetten in kleurthema’s, patronen,
tekst, materialen, penselen en
vormen. Importeer deze vervolgens
in uw favoriete apps zoals Adobe
Photoshop of Illustrator. Door bv.
kleuren te scannen krijgt u de
kleurcodes. Ook toepasbaar op fonts
en patronen.
Extra tip: gebruik ‘Looks’ in Adobe
Capture om het kleurenpallet van een
beeld over te zetten op een video in
Premiere Pro.
Adobe Sign
Onderteken en verstuur documenten
met uw smartphone.
Het was alvast een zeer geslaagde
workshop; voor herhaling vatbaar.
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Sectoraal akkoo
2021–2022
Op 16 december hebben de
sociale partners in het PC 130 een
definitief sectorakkoord bereikt. De
onderhandelingen zijn uiteindelijk
constructief afgerond. Deze bevatten
evenwichtige deelakkoorden die de
sector sociaal en economisch ten
goede komen. Febelgra is alvast
tevreden dat ook akkoorden konden
gesloten worden over lastenverlaging
en een broodnodige versoepeling van
de regeling tijdelijke werkloosheid
omwille van economische redenen.
In de vorige editie hebben wij u
reeds een overzicht gegeven van het
toenmalig protocolakkoord. Ditmaal
brengen wij een overzicht van de
definitieve punten met praktische
toelichting daar waar nodig.
1

•
•

Koopkracht
01.01.2022: verhoging van de
reële en minimumlonen met 0,4%
Toekenning consumptiecheque:
t.w.v. € 125 aan alle arbeiders in
dienst op 01.12.2021.

Voorbeelden:
•
Een arbeider was in langdurig
arbeidsongeschiktheid of
in loopbaanonderbreking
gedurende de volledige
referentieperiode  geen recht
op consumptiecheque
•
Een arbeidster was 15 weken
in zwangerschapsverlof
gevolgd door 2 maanden
ouderschapsverlof (volledige
schorsing) tijdens de
referentieperiode  recht op
€ 125 consumptiecheque
•
Een arbeider kwam in dienst
op 01.02.2021 en werkt in een
4/5e arbeidsregime  recht
op (125 x 11/12) x 80% = € 91,67
consumptiecheque
2

•

3

4

Pro rata:
•
Maanden tewerkstelling in 2021
•
Arbeidsregime

SWT

De sector heeft ingetekend op de
kader-cao’s uit het interprofessioneel
akkoord voor de periode van
01.07.2021 – 30.06.2023 (zie tabel 1 ).
Toelichting:
De minimumleeftijd moet uiterlijk
bereikt zijn op 30.06.2023 en op het
ogenblik van de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst. Dit geldt voor
de 4 stelsels.

Vanaf 01.01.2022 :
•
Privé-vervoer: afschaffing
van de minimumafstand voor
de terugbetaling. Concreet
bedraagt de tussenkomst
per arbeidsdag tussen 0 en
Tabel

Landingsbanen

Vanaf 55 jaar kan de werknemer
hetzij halftijds, hetzij 1/5e tijdskredietlandingsbanen opnemen voor de
periode van 01.01.2021 - 30.06.2023

Vervoerskosten

Referentieperiode:
01.01.2021 – 31.12.2021
Basisvoorwaarde: effectieve
tewerkstelling in de referteperiode

4 km, € 0,516. De volledige
tabel is terug te vinden op de
Febelgra-website.
Fietsvergoeding: bedraagt € 0,15
per km met een maximum van
40 km (€ 6) per dag.

1

Specifieke stelsels

Beroepsverleden

Minimumleeftijd

4.1

SWT 20 jaar nachtarbeid
of zwaar beroep

33 jaar

60 jaar

4.2

Zwaar beroep

35 jaar

60 jaar

4.3

Lange loopbaan

40 jaar

60 jaar

4.4

Medische SWT

/

58 jaar

Enkele afgesloten akkoorden kwamen hierboven niet aan bod omdat het u als werkgever onrechtstreeks aanbelangt (o.a. het intekenen op de
Vlaamse aanmoedigingspremies, het opzetten van een werkgroep ‘Werkbaar Werk’, de bijdrage m.b.t. de risicogroepen). Op de Febelgra-website –
onder ‘Sociaal’ staat een rubriek ‘Sectoraal akkoord 2021 – 2022’ waar alle CAO’s beschikbaar zijn voor onze leden, ga zeker een kijkje nemen.
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ord
Voorwaarden bij 4.1:
•
Ofwel op het ogenblik van
de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst min. 20
jaar in ploegenarbeid gewerkt
hebben met nachtprestaties
•
Ofwel hebben gewerkt in een
zwaar beroep:
• Hetzij gedurende minstens
5 jaar in de loop van de
laatste 10 kalenderjaren
voor het einde van de
arbeidsovereenkomst;
• Hetzij gedurende minstens
7 jaar in de loop van de
laatste 15 kalenderjaren
voor het einde van de
arbeidsovereenkomst
•
Wordt als zwaar beroep
beschouwd:
• Het werk in ploegenarbeid
• Het werk in onderbroken
diensten (dagprestaties
waarbij begin- en eindtijd
minstens 11u uit elkaar liggen
met een onderbreking
van minstens 3u en
minimumprestaties van 7u)
• Nachtarbeid

•

5

Vorming & opleiding

Vanaf 01.01.2022:
•
3 opleidingsdagen per VTE per
jaar. Deze opleidingsdagen

ingelicht worden. Het bestand
moet uiterlijk op 30.06.2022
ingediend worden.
Vanaf 01.01.2022 zullen de
arbeiders bij zelf-ontslag en bij
minstens 3 jaar anciënniteit recht
hebben op de pro rata van de
eindejaarspremie.

•

9
6

Syndicale premie

Vanaf de uitbetaling in 2023 worden
de jaarlijkse syndicale premies
verhoogd met € 10.
7

Vrijwillig outplacement

Ontslagen arbeiders die niet in
aanmerking komen voor de algemene
of bijzondere regeling outplacement
kunnen vrijwillig ingaan op een verkort
traject outplacement. Dit verkort
traject bestaat uit 4 halve dagen
begeleiding, waarvan de financiering
zal gebeuren door Fogra.
8

•
In het algemeen stelsel geldt 62
jaar als minimumleeftijd met een
beroepsverleden van 40 jaar als man,
van 37 jaar als vrouw in 2021 en 38
jaar in 2022.

kunnen in de onderneming
geglobaliseerd worden.
Bovendien tellen interne, on the
job opleidingen ook mee.
In bedrijven met een
overlegorgaan (OR, CPBW of
syndicale delegatie) dient het
opleidingsplan ondertekend te
worden.

•

Eindejaarspremie
Gelijkstelling van maximum 50
dagen tijdelijke werkloosheid
overmacht COVID-19 voor de
eindejaarspremie 2021.
Terugbetaling van deze
gelijkstelling door het
Interpatronaal Fonds aan de
werkgevers. Net zoals vorig jaar
zal het in te vullen bestand in
de loop van de maand januari
beschikbaar zijn op de Febelgrawebsite. U zal hierover via e-mail

Verlaging patronale lasten rsz

Tot 31.12.2023 blijft de
werkgeversbijdrage verlaagd voor u
als werkgever :
•
0,3% i.p.v. 0,6% voor bedrijven
< 10 werknemers
•
0,6% i.p.v. 1,25% voor bedrijven
10+ werknemers
10

Tijdelijke werkloosheid
economische redenen

De versoepeling en vereenvoudiging
van de tijdelijke werkloosheid wegens
economische redenen zal in werking
treden op het ogenblik van de
publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Wij houden u daar van op de hoogte.
Tot zolang blijven de bestaande
regels gelden.
Wat verandert er concreet?
Volledige werkloosheid
•
Minimum 1 week, maximum 2
opeenvolgende weken gevolgd
door één verplichte werkweek
•
Gaat in op de eerste werkdag
van de week (dit is dus niet
noodzakelijk altijd de maandag)
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•

 IEUW terugroeping van de werknemer kan maximum
N
2 keer per week en maximum 6 keer per kwartaal in
het arbeidsregime dat die week initieel voorzien was
indien de werknemer arbeidsprestaties zou verrichten.
Onder één terugroeping wordt verstaan elke periode
van één of meer aaneensluitende dagen die niet
onderbroken worden door tijdelijke werkloosheid.

Voorbeeld:
Een werknemer is in volledige werkloosheid van maandag
07.03.2022 t.e.m. vrijdag 18.03.2022. De werkgever roept
de arbeider terug op vrijdag 11.03 en maandag 14.03
 dit wordt beschouwd als één terugroeping omdat de
twee dagen terugroeping niet onderbroken werden door
tijdelijke werkloosheid.

Wanneer de maximumduur bereikt is moet een volledige
arbeidsweek ingevoerd worden alvorens een nieuwe
gedeeltelijke regeling aan te vragen.
Bij terugroeping van de werknemer, zowel in het regime
van volledige als gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid,
gelden volgende regels voor het tijdstip van verwittiging
van de werknemer:
•
bij vroege en dagploeg: uiterlijk 14u de dag voor de
dag van terugroeping;
•
bij late en nachtploeg: uiterlijk 18u de dag voor de dag
van terugroeping.
De aanvraagtermijnen zijn niet gewijzigd t.o.v. de
bestaande regeling.

NIEUW gedeeltelijke werkloosheid
In tegenstelling tot de bestaande regeling voorziet
de nieuwe regeling een kleine en een grote schorsing.
Bovendien moeten de dagen werkloosheid niet meer
voorafgaan aan of volgen op een weekend.

Voorbeeld van kleine schorsing en aanvraagprocedure:
werkgever X wil een werknemer in tijdelijke werkloosheid
wegens economische redenen zetten volgens het regime
kleine schorsing voor de periode van 04.04.2022 t.e.m
15.04.2022.

•

Ten laatste op woensdag 30.03.2022 informeert de
werkgever de werknemer over de TW.
Op vrijdag 01.04.2022 wordt de werknemer schriftelijk
geïnformeerd over de definitieve arbeidsregeling tijdens
de TW en gebeurt de RVA-aanvraag (zie tabel 3 ).

Een grote schorsing, waarin ofwel:
• minder dan 3 arbeidsdagen per week zijn
voorzien;
• minder dan 1 arbeidsweek op 2 weken is voorzien.

Er mogen dus maximum 4 werkloosheidsdagen per week of
8 werkloosheidsdagen per 2 weken vallen. (zie tabel 2 ).
Tabel

2

ma

Tabel

2

Tabel
ma

: voorbeeld 1
di

woe

do

vrij

tw

tw

tw

tw

do

vrij

zat

ma

di

woe

tw

tw

tw

tw

ma

di

woe

do

vrij

tw

tw

tw

tw

woe

do

vrij

zat

zon

do

vrij

zat

zon

tw

ma

di

woe

tw

tw

tw

zat

zon

Aanvullende vergoeding in geval van tijdelijke
werkloosheid

zat

zon

Aansluitend aan bovenstaande werd ook de aanvullende
vergoeding gewijzigd.
•

•

di

tw

zon

: voorbeeld 2

3

Een kleine schorsing, waarin ofwel:
• minstens 3 arbeidsdagen per week zijn voorzien;
• minstens 1 arbeidsweek op twee weken.

Er mogen dus maximum 2 werkloosheidsdagen per week
of 5 werkloosheidsdagen (in de 5-dagen week) per 2 weken
vallen.
Zowel bij de grote als bij de kleine schorsing bedraagt de
maximumduur 3 maanden. De termijn van 3 maanden
kan 3 kalendermaanden zijn, of 3 maanden van datum tot
datum of 13 kalenderweken.

•

Volledige tijdelijke werkloosheid:
• Eerste 40 dagen tijdelijke werkloosheid: € 7 per
werkloosheidsdag. Voor de volgende dagen:
€ 2 per werkloosheidsdag.
• Bij terugroeping: € 7 + 1 bruto uurloon (incl.
ploegentoeslag) per werkloosheidsdag voor alle
dagen tijdelijke werkloosheid in de week waarin
zich een terugroeping heeft voorgedaan.
Gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid:
• € 7 + 1 bruto uurloon (incl. ploegentoeslag) per
werkloosheidsdag, zonder beperking.
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Terugbetaling gelijkstelling

eindejaarspremie

Wij willen u eraan herinneren
dat u als werkgever bepaalde
kosten van gelijkstellingen voor de
eindejaarspremie van de arbeiders
(PC 130) kan terugvorderen via het
Febelgra Fonds.

Betaald educatief verlof
De werknemer heeft recht op zijn
normaal loon bij het opnemen van
BEV (betaald educatief verlof) met
een maximum van € 2.987 bruto per
maand voor het schooljaar 2020 –
2021. Voor het schooljaar 2021-2022
zal het loonplafond € 3.047 bruto
bedragen.
De opgenomen dagen betaald
educatief verlof zijn gelijkgesteld
voor de berekening van de einde
jaarspremie. De kost van deze gelijk
stelling voor het schooljaar 2020-2021
kan u recupereren via het Febelgra
Fonds.U dient als werkgever het attest
in te vullen dat u op onze website
kan terugvinden en overmaken aan
marisa.bortolin@febelgra.be.

Tijdelijke werkloosheid
wegens overmacht

dagen tijdelijke werkloosheid wegens
overmacht dienen uiterlijk tegen
30.06.2022 ingediend te worden.

In het kader van het sectoraal
akkoord kan u ook dit jaar de kost
van de gelijkstelling van maximum
50 dagen tijdelijke werkloosheid
wegens overmacht COVID-19 voor het
refertejaar 2021 terugvorderen via het
Interpatronaal fonds (Febelgra Fonds).

Voor wie?
De terugbetaling van bovenstaande
kosten is enkel van toepassing voor
uw arbeiders, die ressorteren onder
paritair comité 130.00.

Bij deeltijdse tewerkstelling wordt
de maximale gelijkstelling pro
rata het arbeidsregime toegepast
op maximum 50 dagen tijdelijke
werkloosheid overmacht COVID-19.
Hoe?
Het attest zal in de loop van de
maand januari beschikbaar zijn op
onze website. Deze dient door uw
erkend sociaal secretariaat ingevuld
te worden en overgemaakt te worden
aan kelly.ciancimino@febelgra.be.
Wanneer?
Zowel het attest voor de terugbetaling
van de kost van de gelijkstelling van
de dagen betaald educatief verlof als
het attest voor de gelijkstelling van de

Voor meer info: contacteer
kelly.ciancimino@febelgra.be
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FLUX

Antilope De Bie pakt
uit met revolutionair

drukresultaat

Het was een proces van
vele jaren maar enkele
weken geleden was
het zover. Bart De Bie
stelde trots zijn nieuwste
druktechniek ‘Flux’ voor
tijdens de Flux Academy.

Bij Antilope De Bie rolt al jaren
high-class drukwerk van de pers.
Van kunstboeken tot catalogussen,
allemaal gevuld met excentrieke
beelden. De trends van de laatste
jaren maakt het de drukkers er niet
makkelijker op, de glanzende pagina’s
verdwijnen naar de achtergrond en
‘mat’ is the new black. Het drukken
van beelden op ongestreken papier,
in vergelijking met gestreken, brengt
een forse kwaliteitsvermindering
met zich mee. De beeldscherpte en
kleurintensiteit op gestreken papier
was tot nog toe niet te evenaren op
ongestreken.
“Het traject naar de best mogelijke
weergave op ongestreken papier

startte een achttal jaren geleden
en was een hobbelig parcours. We
stootten steeds op fysieke problemen
zoals beperkingen van de pers,
toebehoren of inkten. We zijn niet
snel tevreden wat ons soms deed
twijfelen aan de haalbaarheid van
dit project. We hebben er meermaals
aan gedacht de handdoek in de ring
te gooien maar gelukkig ligt dat niet
in onze aard. Vandaag kunnen we
met trots zeggen dat we de kloof in
kwaliteitsverschil tussen gestreken en
ongestreken papier zeer klein hebben
gemaakt. De ‘Flux’-voorstelling stond
oorspronkelijk een jaar geleden
gepland maar de corona-crisis
strooide roet in het eten. Uiteindelijk
een geluk bij een ongeluk want zo
hebben we meer tijd gehad om het
proces verder te finetunen.” vertelt
Bart De Bie.
“Dankzij de lichtdrogingstechniek
droogt de inkt sneller waardoor het
veel minder tijd heeft om in de vezel
van het ongestreken papier te trekken.
‘Flux’ elimineert het kwaliteitsverschil
en toont op ongestreken papier
hetzelfde kleurechte beeld als op
gestreken papier. Het verschil zit
hem ook in het type raster en de

gebruikte lineatuur van 300 lijnen
per inch op ongestreken papier in
plaats van het gebruikelijke maximum
van 200 lijnen per inch, wat een
buitengewone scherpte oplevert.
‘Flux’ is een intensief proces dat meer
voorbereidings- en productietijd vergt
dan de ISO uncoated standaard maar
het resultaat is veel beter.”
Flux kwam mede tot stand in
samenwerking met partner Graphius.
De overname van L. Capitan zorgde
er mee voor dat het Antilope De Bie
R&D-team ‘Flux’ sneller kon finaliseren.

Het beeld op
de pagina hiernaast
is gedrukt op een maco
papier wat als referentie
dient. Datzelfde beeld staat
op de toegevoegde insert*,
gedrukt met de Flux-methode.
Maak de vergelijking en
geniet van het
resultaat!

*De insert is gedrukt op MultiDesign® Rough 130g/m2 - a paper with a character. Het nieuwe MultiDesign® Rough combineert het buitengewone
gevoel van een natuurlijk ruw oppervlak met uitstekende drukresultaten.
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TRENDS

Verpakkingst
2
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2.

Psychedelia
Deze trend uit de jaren 60 herinnert ons aan een tijdperk van vrije
liefde, vrede en geluk. Iets wat we
nu meer dan ooit nodig hebben.

Tekst staat centraal
Foto’s en illustraties worden opzij
geschoven om plaats te maken
voor opvallende fonts, vaak met
gebruik van contrasterende
kleuren om het ontwerp een
boost van energie te geven. Het
lettertype wordt gezien als een
kunstwerk in plaats van prioriteit
te geven aan leesbaarheid.

3.

Vervormde lettertypes, ‘groovy’
golven en pop-kleuren op hedendaagse producten helpen deze
op de jaren ‘60 geïnspireerde verpakkingsontwerpen op te vallen
en ons achter te laten met een
gevoel van vrede en liefde.

Sereniteit
Gedempte en complementaire
kleuren geven ons rust in deze tijden, terwijl eenvoudige teksten en
minimale lettertypes zorgen voor
een duidelijke leesbaarheid.

4.

Valse 3D
Spelen met diepte en illusie is
een trefzekere manier om consumenten te laten stoppen en kijken;
het springt er bijna letterlijk uit om

Dit heeft o.a. geleid tot een terug
grijpen naar nostalgische design
trends, serene kleursamenstellingen
en ondeugende ontwerpen die ons
doen glimlachen.
Wij zetten de verpakkingstrends voor
2022 graag even op een rijtje*:

designer community bij 99designs by Vista.

8
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*Deze trends zijn voorspellingen van de
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1.

Des

De corona
pandemie heeft
ervoor gezorgd
dat consumenten
uitkijken naar
‘zoetigheid’
en licht in hun
dagdagelijkse
producten.
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de aandacht te vragen. Omdat
valse 3D een technisch effect is,
laat u de consument zien dat u
voorop loopt met trends en technologie, wat zich in feite vertaalt in
‘dit product is zijn geld waard’.
5.

Kleurennevels
Een gewone witte verpakking
komt tot leven met gespoten
nevelige kleurknallen.

6.

Maximale binnenkant,
minimale buitenkant
Wat een traktatie is het als u
een minimalistische verpakking
opent om een maximalistische en
prachtig bewerkte binnenkant te
onthullen.
Perfect onvolmaakte
grondstoffen
Aardse, onvolmaakte texturen

8.

Gelaagdheid aan kleuren
De liefde voor collages leeft
voort als een integrale vorm van
design, dit jaar met meer nadruk
op geometrie en de gelaagdheid
van kleuren.

9.

De Y2K-esthetiek blijft hangen
De Y2K-esthetiek was enorm
aanwezig tussen het midden
van de jaren 1990 en 2005, toen
mensen geobsedeerd waren
door technologie en het millennium. Nu is het als het ware een
nostalgische kijk op het futurisme.

Bleek blauw, zilver, wit en bleke
neons vormen de achtergrond,
terwijl geometrische vormen een
dynamisch randje geven.
10. Rubberen slangstijl
Figuren met armen en benen als
rubber slangen (°1920 o.a. dankzij
Walt Disney) werden de afgelopen jaren gemoderniseerd door
illustratoren over de hele wereld
met verheven penseelstreken en
meer sarcastische en speelse uitdrukkingen. U vindt ze vaak terug
op petjes, sneakers en tatoeages,
wat de esthetiek visueel naar het
heden brengt.
11.

Ondeugende illustratie
Ondeugend door ironisch kinderlijke tekeningen en wankelt op de
rand van de meme-cultuur met
zijn satirische stijl.
Bron: 99designs
by Vista

11
av
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D es i

V.

9

D esi g n: D a ria

7.

herinneren consumenten eraan
waar materialen vandaan komen.
Dit is een must voor merken die
hun milieuvriendelijke ethos willen
doordrukken en willen inspelen op
de bezorgdheid van consumenten
over de klimaatcrisis.
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PUB

SUEZ biedt
innovatieve
oplossingen
voor al uw afval

Kent u onze duurzame oplossingen
voor de grafische industrie al?
Een snelle en efficiënte ophaling en
verwerking van al uw afval?
Wij helpen u verder!
– Onze experten inventariseren uw afval
– We zamelen het met de correcte containers en
volgens de wettelijke normen in
– We verwerken het en recycleren het tot grondstoffen

shop.suez.be
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SNELNIEUWS

In memoriam
Eind november is Jos Artoos,
bezieler van de Drukkerij Artoos
overleden in het bijzijn van zijn
familie.
Dankzij zijn ondernemerschap en
gedrevenheid groeide Drukkerij
Artoos uit tot Artoos group, een
toonaangevende speler in de
grafische sector op het vlak
van technologie, aanbod en
duurzaamheid.
Om de continuïteit te garanderen
droeg hij de fakkel reeds in 2019
over aan zijn dochter Leen en haar
man Tom.
Wij bieden de familie onze innige
en oprechte deelneming aan en
wensen hen veel sterkte in deze
moeilijke tijden.

Pantonekleur
2022
De ‘Pantone Color of the Year 2022’ is
bekend: ‘PANTONE 17-3938 Very Peri’.
Een nieuwe kleur, met alle kwaliteiten
van blauw maar met een zweem van
roodpaars.

Nieuwe erkenning Valipac
Op 2 december heeft de Interregionale
Verpakkingscommissie Valipac een
nieuwe erkenning verleend voor de
periode 2022-2026. Een erkenning die
helemaal staat in het teken van de
overstap naar een circulair model dat
op 4 grote uitdagingen leunt:
a. De lokale recyclage stimuleren
Vanaf 1 januari 2022 stimuleert
Valipac de lokale recyclage
van bedrijfsmatige plastic
verpakkingen door 3 soorten
cumuleerbare premies:
• € 20/ton voor recyclage
binnen de EU
• € 10/ton voor recyclage in een
straal van 300 km rond Brussel
• € 5/ton voor recyclage door
gecertificeerde EuCertPlast (of
equivalent) kunststofrecycleurs
Deze vergoedingen komen
toe aan de partij die de
beslissingsmacht heeft over de
effectieve recyclage (aangesloten
ophaler of trader).
b. De selectieve inzameling verder
aanmoedigen
Het premiesysteem wordt
aangepast om nog meer
bedrijven aan te moedigen met
het sorteren van bedrijfsmatig
verpakkingsafval:
• De startpremie wordt
opgetrokken van € 100
naar € 150
• We introduceren een nieuwe
recyclagepremie van
€ 10/ton voor metaal
c. De traceerbaarheid verbeteren
voor meer garanties van
recyclage
Valipac moet alle bestemmingen
van het verpakkingsafval traceren
én de effectieve recyclage
controleren. Er moet bij recycleurs
een auditprogramma opgezet
worden om te controleren dat
het afval effectief gerecycleerd
wordt en dat de recyclage
gebeurt onder ecologische en
sociaal ethische omstandigheden
vergelijkbaar met de EU. Minstens
90% van de tonnage dat naar
trading gaat, moet jaarlijks
geauditeerd worden.
d. Recycled Content stimuleren
• Vanaf 1 januari 2022 stimuleert
Valipac zijn klanten tot het
gebruik van recyclaat door

een bonus van € 50/ton
voor bedrijfsmatige plastic
verpakkingen die voor
minstens 30% bestaan uit
post-consumer recyclaat.
Alle modaliteiten van deze
bonus vind je terug op
myrecycledcontent.com

Tariefwijziging
Deze extra taken verplichten Valipac
om voor het eerst sinds 20 jaar zijn
tarieven aan te passen. Onderstaande
tarieven gelden vanaf 2022 en worden
voor het eerst toegepast bij de
facturatie van het voorschot voor 2022
dat wordt aangerekend samen met de
afrekening van 2021.
Recycleerbare verpakkingen
(excl. kunststof): € 17/ton
Recycleerbaar kunststof
verpakkingen: € 53/ton
Niet recycleerbare
verpakkingen: € 80/ton
Herbruikbare verpakkingen: € 0/ton

Deze forfaitaire premies zijn
niet afkomstig van over
heidssubsidies. Ze zijn afkomstig
van financieringsbijdragen van
Valipac-klanten. Door gebruik
te maken van een aan Valipac
gelieerde verzamelaar zoals
onze trouwe partner SUEZ
Belgium, kunt u tot vier premies
verzamelen zonder dat u zich
ergens zorgen over hoeft te
maken. Onze partner SUEZ
Belgium geeft de verzamelde
gegevens door aan Valipac,
die de premies controleert en
toekent als aan de criteria wordt
voldaan. Als u een ‘afvalophaal’contract met Febelgra hebt
afgesloten, betalen wij het
bedrag van uw jaarlijkse premie
in september op uw rekening.
Door gebruik te maken van
de dienst ‘Afvalophaling’
van Febelgra geniet u van
een voorkeurstarief en kunt
u rekenen op een maximale
bijstand bij de aangifte van
afval bij de overheid.
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David Benoit & Herman Staes
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OPLEIDING

Op naar de
volgende 30 jaar
GRAFOC viert haar 30-jarige bestaan

GRAFOC blaast dit jaar 30
kaarsjes uit. De tijd vliegt en de
sectororganisatie voor arbeiders
uit de Printmedia Industrie heeft
grote stappen gezet op diverse
gebieden. Het hele traject wordt
uitgebreid in de spotlight gezet in hun
overzichtsbrochure en op hun sociale
media. Bij de vorige editie van de First
Impression gaven wij u die brochure
alvast mee. In deze editie kijken wij
samen met Herman Staes, Henk Van
der Beke en David Benoit vooruit naar
de toekomst.
Doorheen het hele GRAFOC-verhaal
schuilt één rode draad; de constante
zoektocht naar goed opgeleide
medewerkers voor de Printmedia
sector, nu en in de toekomst. Ook de
komende jaren zal deze uitdaging
zich verderzetten. Het huidige
GRAFOC-aanbod blijft bestaan maar
heel wat nieuwe en aanvullende
projecten beloven een boeiende
toekomst.
Printmediajobs
“Eén van onze belangrijkste projecten
van het moment is printmediajobs.be.
We willen naast de website een
volledig en overzichtelijk aanbod
creëren voor wie wil werken in de
sector. Sinds dit jaar plaatsen we
de vacatures actief op LinkedIn en
Facebook en ook de website zal
verder worden geoptimaliseerd,
zowel voor aanbieders als voor
kandidaten. De vacatures worden
gemonitord en opgedeeld per
categorie en de kandidaten kunnen
een profiel aanmaken waar ze
onder andere hun interesses kunnen
aanduiden; zo kunnen we op zoek
naar de perfecte match. Dit aanbod
gaan we ook uitbreiden met coaching
en begeleiding van (nieuwe) mede
werkers om een snelle uitstroom
te vermijden en de bedrijven te
ontzorgen.” licht Henk toe.

“De laatste jaren heeft onze
sector heel wat klappen moeten
incasseren maar ondanks fusies en
faillissementen blijven de bedrijven
aanwerven. We moeten er ons ook
bewust van zijn dat de komende 3-4
jaar 35% van de huidige medewerkers
de sector zullen verlaten vanwege
hun leeftijd, hierdoor zal veel kennis
en ervaring de werkvloer verlaten
en is het voor ons belangrijk dit zo
goed mogelijk op te vangen. Ook de
gezochte profielen worden steeds
moeilijker en de instroom komt
meer en meer uit niet-grafische
opleidingen. Dit vereist meer coaching
en opleiding, want die grafische basis
meegeven is essentieel. Op onze
vacaturesite voorzien we daarom ook
een testmodule die de kennis nagaat.
Bij een minder goede score wordt
dan een opleiding aangeboden.
In korte modules over specifieke
thema’s kunnen bedrijven deze dan
organiseren via GRAFOC.” Aldus
Herman.
Ook de nieuwe opleiding ‘Digital
Print Operator’ nadert stilaan de
eindstreep. Begin dit jaar zou deze
moeten gelanceerd worden voor
bedrijven die hun medewerkers meer
willen bijbrengen over de aspecten
van digitaal drukken.
Duaal Leren
“Sinds 2018 zijn we ook met de
uitrol van Duaal Leren in de sector
begonnen, waarbij leerlingen
deeltijds lessen volgen en deeltijds
werkplekleren. De leerlingen leren
de knepen van het vak op recente
machines en kunnen proeven van
het leven op de werkvloer, finaal nog
altijd de beste plaats om te leren.
We hebben heel wat bedrijven die
hiervoor openstaan maar voor de
scholen blijft dit een moeilijk verhaal”
begint Herman. David vult verder
aan, “Scholen zien vaak op tegen de

Henk Van der Beke

administratieve last die erbij komt
en het tekort aan werkuren voor
de leerkracht die de leerling moet
begeleiden. Het boezemt hen ook
angst in voor eigen lineaire, klassieke
trajecten. Het is een omwenteling
in de manier van werken en vaak
durven ze de stap niet te zetten.
Op onze website printmediastages.be
bieden we al leerbedrijven aan, tegen
de paasvakantie zouden ook de
bedrijven die Duaal Leren aanbieden
een aanduiding moeten krijgen.
Zo hopen wij het voor de scholen
toegankelijker te maken.”
“Het zijn al uitdagende jaren geweest
maar dat maakt het ook leuk.
De hoofdissues blijven wel hetzelfde
maar geen enkele dag is als de
andere. Onze job blijft boeien en
we hopen er nog vele jaren bij te
kunnen doen.”
Wij danken Herman, David en Henk
voor hun onvoorwaardelijke inzet voor
onze sector.
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Wat is de waarde van
oud papier?
Ons oud papier is een grondstof en zoals alle grondstoffen
gevoelig aan vraag en aanbod.
Als het aanbod aan oud papier te groot is dalen de prijzen
of als de papierfabrieken te weinig orders hebben en dus
minder grondstoffen (cellulose en oud papier) aankopen
dalen de prijzen ook. Een aantal mensen begonnen
hun krant te lezen op hun laptop en de fabrikanten van
krantenpapier kregen hun krantenpapier nog met moeite
verkocht.
In de Coronaperiode is de vraag naar karton (we kopen
meer op internet en het wordt netjes in extra doosjes
aangeleverd) en de vraag naar tissue (keukenrollen –
servieten – zakdoekjes – wc papier) ook sterk gestegen.
Twee soorten die gemaakt worden van 100 % oud papier,
hier hadden we dan weer eens de wind mee.
Tegelijkertijd trekt de economie terug aan en is de vraag
naar cellulose momenteel groot. De papierfabrieken
moeten duurder inkopen en zo zien we de prijs van papier
sterk stijgen. De prijs die wij voor oud papier betalen is
sterk afhankelijk van volgende factoren:
• De opbrengst die wij krijgen bij de papierfabrieken
• De ophaalkost
• De kwaliteit
• De kost van de recipiënten dewelke wij bij u plaatsen
(container, perscontainers, rolcontainers, mini
verdichters, roll-packers, … )
• De transportkost naar de papierfabriek
• De kost voor het sorteren en persen van het papier
De uitdaging voor de oud papier verwerkers is om samen
met onze klanten, naar een optimale ophaalfrequentie
te zoeken. Soms zijn dit zeer voor de hand liggende
oplossingen, zoals bijvoorbeeld door het plaatsen van
een (zelf)perscontainer in plaats van een open container.

Daar de marges voor oud papier niet groot zijn, is het zeer
belangrijk de steeds duurder wordende transportkost te
drukken. Als we m.a.w. onze ophaal- en verwerkingskosten
kunnen verminderen, door de tonnages per transport te
verhogen, vinden we ruimte om u een betere prijs voor uw
oud papier te betalen.
Niet alleen het transport over de weg, maar ook de interne
verwerkingsstroom is van cruciaal belang. Uiteraard is
het niet interessant wanneer uw werknemers dagelijks
één uur de tijd nodig hebben om het restmateriaal van
de productie naar het inzamelpunt te voeren. Ook hier
kan uw oud papier verwerker een oplossing bieden, denk
bijvoorbeeld aan transportbanden, kleiner recipiënten die
in de productie worden geplaatst, schachten die meerdere
verdiepen met elkaar verbinden, …
Wanneer we dergelijke oplossing kunnen bieden aan
onze klanten, draagt dit bij aan “lean management”
en bijgevolg ook kostenbesparingen.
Tot slot is ook de kwaliteit een zeer belangrijke factor in
het bepalen van de waarde van uw oud papier. Wanneer
wij onze klanten kunnen ondersteunen en opleiden in het
goed uitsorteren van hun oud papier aan de bron, vertaalt
dit zich in een hogere opbrengst bij zowel de inzamelaar
als de verwerker. Een kanttekening hier is wel dat de
interne sorteerkost bij de klant niet groter wordt dan de
opbrengst.
Als één van de oudste oud-papierbedrijven in België
durven wij zeggen dat we er één en ander van kennen en
dat het organiseren hiervan geen standaard maatwerk
is. Met veel plezier komen wij dan ook graag eens kijken
zodoende samen met u te zien of er nog iets kan verbeterd
worden.
Voor meer info: info@oudpapiermichel.be of 03 666 96 79
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ACTIVITEITEN

Live-event/webinar
Algemene
verkoopsvoorwaarden
februari 2022
Als ondernemer bent u zich ongetwijfeld bewust
van het belang van verkoopsvoorwaarden bij uw
offertes. Voor zover ze inroepbaar zijn, verstrekken
algemene voorwaarden een kader voor de relatie
tussen de partijen, leggen ze de respectieve
rechten en plichten vast en bieden ze vaak een
antwoord bij eventuele geschillen. Ze vormen een
omkadering voor het standaard handelsverkeer in
de grafische sector.
De verkoopsvoorwaarden van Febelgra,
toegespitst op de grafische sector, worden
regelmatig herwerkt en aangepast aan de
nieuwste technologische ontwikkelingen en de
recente rechtspraak. Tijdens deze sessie gaan we
in detail over de Febelgra verkoopsvoorwaarden
en aanpassingen die recent werden doorgevoerd.
Afsluiten doen we met een Q&A.

Nieuwjaarsreceptie
Kasteel Rozelaar
021.01.2022 0
0(onder voorbehoud van de coronamaatregelen)0
Febelgra nodigt u en uw partner uit op hun
nieuwjaarsreceptie in Kasteel Rozelaar, te Lochristi.
Wij ontvangen u graag in De Grote Schuur, gevestigd op
het geklasseerd kasteeldomein Rozelaar vanaf 18u30.
Na een aperitief en een hapje stellen wij u graag onze
plannen voor 2022 voor, gevolgd door het walking dinner.
Na het dinner kan u dan verder netwerken in het ‘casino’.
Het wordt ongetwijfeld een gezellig event.
Programma:
• 18u30-19u15: ontvangst met aperitief en hapjes
• 19u15-19u30: verwelkoming
• 19u30-21u30: culinair walking dinner
• 21u30-24u00: networking in het casino
Locatie:
Stationsstraat 105a - 9080 Lochristi
Er zijn voldoende parkeermogelijkheden aan de locatie.
Exclusief voor leden van Febelgra. Deelname is gratis,
inschrijven verplicht. U & uw partner kunnen zich
inschrijven via de pagina events op www.febelgra.be en
dit liefst voor 14/1/2022.

PrintBar
0Datum: TBC0
Op donderdag 17 februari zetten we ook het nieuwe
PrintBar-jaar in, in Antwerpen. U wordt verwelkomd
in het MIKA Museumcafé, vervolgens keren we
bijna tachtig jaar terug in de tijd naar WOII met
een exclusief bezoek aan twee zeldzame bunkers in
het Park den Brandt. Tijdens een rondleiding in dit
beschermde monument wordt de cruciale rol van
Antwerpen bij de aansturing van de Atlantikwall
toegelicht. Na de activiteit, die in twee groepen zal
gebeuren, zetten we de avond verder met een hapje
en drankje in het Museumcafé. We zien jullie graag
dan.
Programma:
• 18u00: verwelkoming
• 18u20: start rondleiding groep 1
• 18u50: start rondleiding groep 2
• 20u00: netwerkmoment met hapje en drankje
Locatie:
MIKA Museumcafé
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Lonen en wedden

Bedienden PC 200

De gezondheidsindex voor de maand december 2021 bedraagt 115,60.

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 index per 01.01.2022 bedraagt 3,58%.

Arbeiders PC 130
De nieuwe afgevlakte index voor december 2021 bedraagt
111,97 waardoor de stabilisatieschijf van 113,41 niet overschreden is.
Bijgevolg is er geen indexering in januari 2022.

RSZ-percentages vanaf 01.10.2021
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

11,08

12,77

12,82

5,51

7,20

7,25

Fondsen bestaanszekerheid

1,31

1,61

1,61

0,23

0,23

0,23

32,27

34,26

34,31

25,62

27,31

27,36

Totaal WG bijdragen

19,88

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

Sociale loonlast
Arbeiders vanaf 01.12.2021

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

0,0243

2,43%

0,0251

2,51%

0,0251

2,51%

Sociale lasten

1,5303

53,03%

1,5303

53,03%

1,5303

53,03%

Totale sociale loonlast

1,8599

85,99%

2,0011

100,11%

2,3191

131,91%

Berekeningen op basis van een bedrijf met ≥ 20 personeelsleden en loonklasse XIV. Er werd rekening gehouden
met de niet doorstorting van de voorheffing van 22,80% bij ploegenarbeid.
Bedienden vanaf 01.10.2021
Tijdslast 1

1,2365

23,65%

Tijdslast 2 zonder sociale lasten

0,0882

8,82%

Sociale lasten

1,3106

31,06%

Totale sociale loonlast

1,7087

70,87%

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

30.11.2021

301,84

281,03

308,05

30.10.2021

284,08

271,01

308,05

30.09.2021

261,54

245,67

288,40

31.08.2021

263,39

241,32

268,07

31.07.2021

253,93

232,06

259,47

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

BalanceSilk®
Recycled papers are still part of the game!
Papier is een hernieuwbare grondstof
in het hart van de natuur. Wie er
dagelijks mee omgaat, draagt een
grote verantwoordelijkheid in het
bewaren van onze omgeving.
BalanceSilk® garandeert een,
voor een 100% gerecycleerd
papier, onovertroffen witheid en
uitstekende drukeigenschappen.
Deze papierkwaliteit voldoet aan

de hoogste technische eisen, staat
voor ecologische duurzaamheid en
is FSC®- recycled gecertificeerd.
BalanceSilk® heeft een zijdemat
oppervlak en is leverbaar in de
gramgewichten 90 t/m 350 g/m².

contactpersoon bij Papyrus:
+32 2 529 85 11.

Voor meer informatie en het volledige
assortiment van BalanceSilk®, ga
naar onze webshop via de QR-code
of neem contact op met uw vaste

De binnenpagina’s van de First Impression werden gedrukt op BalanceSilk® 115g/m2, de cover op 170g/m2.
De insert werd gedrukt op Multidesign Rough 130 g/m2.

8 | Social

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.

