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Het zijn bijzondere tijden. De inval 
in Oekraïne van een megalomaan 
zorgt voor een sedert WO II ongezien 
menselijk leed en versterkt de reeds 
bestaande sociaal economische 
zorgen op het vlak van inflatie en 
grondstoffen bevoorrading.

Het is in deze goed dat de EU vrij 
éénsgezind aankijkt tegen wat nu de 
geschiedenis kleurt en ook bepaalde 
sancties treft tegen de agressor; ook 
al zijn deze soms op korte termijn in 
ons nadeel.   

Plannen om de Europese defensie te 
versterken en essentiële grondstoffen 
(energie) onafhankelijk te maken van 
de wereldeconomie zijn o.i. tevens 
lovenswaardig. 

Evenwel heeft Europa ook dringend 

nood aan meer sociaal economische 
structuur en eensgezindheid. Op 
het moment van afsluiting van de 
redactie van dit nummer verblijf 
ik in Spanje. Er eventjes tussenuit, 
maar niet zonder aandacht voor 
de opmerkzame verschillen. De 
grondstoffen schaarste en de hoge 
brandstofprijzen bv tonen quasi 
dezelfde kenmerken als actueel bij 
ons. 

Daarentegen is het inflatie effect op 
de overige consumptie goederen 
veel minder merkbaar. Zeer vreemd in 
eenzelfde economische ruimte. 

In dezelfde context – maar dit 
dan gebaseerd op officiële 
marktgegevens – stegen bv de 
papierprijzen in Spanje ook een stuk 
minder dan bij ons. 

Sommige verklaringen voor deze 
verschillen zijn legio zoals bv ons 
automatisch indexmechanisme, 
waarmee we in België inmiddels uniek 
zijn geworden maar niet altijd in de 
positieve zin. 

Tijd dus dat de overheden hier ook 
meer eensgezindheid over bereiken. 

 Ondertussen zijn wij tevreden om 
jullie met onze Algemene Vergadering 
opnieuw een fysiek en leuk evenement 
te hebben aangeboden.

Méér van dat komt o.m. met een 
unieke ledendag op 05 juni in Pairi 
Daiza! Verdere info volgt binnenkort 
maar noteer alvast met stip deze 
datum. 

Veel leesplezier

‘MEER EUROPA’ 
vraagt méér dan  

‘Oekraïne’  
eensgezindheid

Marc Vandenbroucke — General Manager 
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Verkoopsvoorwaarden  
zijn een essentieel 
onderdeel van het offerte 
en verkoopproces  
met jouw klant. 

Febelgra biedt zijn leden 
verschillende specifieke 
verkoopsvoorwaarden aan die 
ook juridisch worden getoetst,  
waardoor je maximaal jouw 
rechten kan verdedigen voor 
de Handelsrechtbank. Als lid 
kan je gebruik maken van de 
verkoopsvoorwaarden voor:

1  Het drukkerijbedrijf

2  Grafisch Ontwerpbureau

3   E-commerce en web-to-print 
toepassingen

4  Afwerkingsbedrijf 

5  Ontwerpbureau van websites

6   Zeefdrukkerij en groot formaat 
digitale drukkerij

7  Sign

8  Prepressbedrijf

In alle gevallen geldt de algemene 
regel: niet alleen de inhoud telt, maar 
ook het juiste gebruik is van belang! 

De coronapandemie en de 
grondstoffen problematiek 
maakten duidelijk dat de algemene 
voorwaarden toe waren aan een 
review en update daar waar nodig. 
Febelgra doet dit in samenwerking 
met Advocatenkantoor Tritsmans. 

Ter voorbereiding werd op 24 februari ll  
ook een webinar georganiseerd voor 
de Febelgra leden. Tijdens dit webinar 
werd enerzijds de B2B wet van 2 april 
2019 toegelicht door meester Steven 
Tritsmans en anderzijds kregen onze 
leden de gelegenheid om input te 
geven en vragen te stellen.

De nieuwe versies van de 
verkoopsvoorwaarden zullen uiterlijk 
midden april 2022 beschikbaar zijn 
en te consulteren op de Febelgra 
website. 

Naar aanleiding van de webinar 
geven wij jou tot slot enkele praktische 
tips via 4 ‘questions & answers’ over 
het correcte gebruik van de algemene 
voorwaarden. 

Update algemene 
verkoopsvoorwaarden 

FEBELGRA

AC T UA



 Hoe breng ik de verkoops voor-
waarden effectief ter kennis van mijn 
klant? Is een vermelding ervan op 
mijn website voldoende?

De loutere vermelding op de bestel-
bon dat de algemene voorwaarden 
te consulteren zijn op de website, 
of verkrijg baar op eenvoudige 
aanvraag, is onvoldoende! De 
verkoopsvoorwaarden moeten dus 
effectief toegevoegd worden aan 
de offerte of de bestelbon. Bv. in een 
afzonderlijke pdf. 

Het effectief ter kennis brengen, 
kan ook via een verwijzing (bv. naar 
de website) op de voorzijde van 
de bestelbon of de offerte, waarbij 
de klant dient aan te kruisen dat 
hij kennis heeft genomen van de 
verkoopsvoorwaarden en dat hij deze 
aanvaardt.

Het is tevens van belang dat 
de verkoopsvoorwaarden 
voldoende leesbaar worden 
aangeboden. Sommige rechters 
zullen niet aanvaarden dat de 
verkoopsvoorwaarden in een extreem 
klein lettertype worden aangeboden. 

Wanneer is de kennisgeving van de 
verkoopsvoorwaarden van belang? 

Indien de verkoopsvoorwaarden enkel 
op de keerzijde van de factuur worden 
vermeld, loopt men risico. 

De enige veilige werkwijze is dat ze 
ter kennis worden gebracht van de 
klant (voor het hoe, zie vorig punt) 
op het ogenblik van de offerte of de 
bestelling én de facturatie. 

Wat met buitenlandse klanten  
en het taalgebruik? 

Je levert goederen of diensten aan 
een klant bv. in Frankrijk. Indien 
de verkoopsvoorwaarden enkel in 
het NL worden aangeboden, loopt 
men opnieuw ernstig risico dat de 
rechter deze als nietig beschouwd 
omdat deze ‘onleesbaar’ zijn. 
Het is dus noodzakelijk dat de 
verkoopsvoorwaarden aangeboden 
worden in de taal van de 
contracterende partij. 

De vernieuwde voorwaarden worden 
door Febelgra voor de belangrijkste 
categorieën ter beschikking gesteld in 
het Nederlands, Frans, Engels en Duits. 

Verdient het aanbeveling om 
bepaalde essentiële voorwaarden 
extra in de verf te zetten (bv. door 
extra vermelding in een voetnoot op 
de offerte en de factuur of door een 
bold weergave)?   

Jawel, specifiek is het aanbevolen om 
de volgende essentiële voorwaarden 
in de verf te zetten: 
• Het bevoegdheidsbeding: welke 

Rechtbank is bevoegd in geval 
van een geschil? In het bijzonder 
voor buitenlandse klanten moet 
dit zeer duidelijk worden vermeld. 

• Het schadebeding 
• De regeling inzake intresten. 

Voor meer info:  
marc.vandenbroucke@febelgra.be

First Impression
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Herziening van de bijzondere bijdrage 
voor de sociale zekerheid
• Doel van deze inhouding:  

de sociale zekerheid bijkomend  
te financieren (cfr. regering 
Dehaene I)

• De inhouding van de bijzondere 
bijdrage gebeurt maandelijks 
op het loon van de werknemer 
en varieert naargelang de 
grootte van het loon en de 
gezinstoestand

• Jaarlijkse afrekening bij  
de belastingheffing 

Nieuw: in de eerste fase van de 
herziening zouden werknemers die  
tot € 3.500 bruto per maand 
verdienen jaarlijks € 100 minder 
belastingen moeten betalen

2

Verhoging werkbonus
• Doel van de werkbonus: een 

hoger nettoloon garanderen aan 
de werknemers met een laag loon 

• Op basis van een forfaitair 
bedrag

• Voor een referteloon tot ongeveer 
€ 1.500 bruto per maand 
compenseert de werkbonus de 
volledige werknemersbijdrage 
(13,07% RSZ)

• Vanaf 01.09.2021 geldt de 
werkbonus voor brutolonen tot 
max. € 2.664,08

Nieuw: vanaf 01.04.2022 zou de 
bovengrens opgetrokken worden naar 
brutolonen tot max. € 2.840,61. 

3

Hervorming vrijstelling doorstorting 
bedrijfsvoorheffing nacht- en 
ploegenarbeid
Hoe we het vandaag kennen…:
• Vrijstelling van 22,8% op de 

bedrijfsvoorheffing van alle 
werknemers die werken in 
een systeem van nacht- en 
ploegenarbeid

• Op voorwaarde dat de betrokken 
werknemers tenminste 1/3e van 
hun arbeidstijd in ploegen- of 
nachtarbeid tewerkgesteld zijn.

Nieuw:
01.01.2022 
De vrijstelling (22,8%) wordt 
opgesplitst in 2 afzonderlijke 
vrijstellingen, dit heeft als gevolg:
• De berekening van de 1/3e norm:

• Moet in uren gebeuren (>< dag)
• Enkel arbeidsuren waarvoor 

effectief een premie wordt 
toegekend komen in 
aanmerking

• Cumul van prestaties in 
2 typen vrijstelling voor 
éénzelfde maand is niet 
mogelijk, d.w.z. dat voor de 
berekening van de 1/3e norm 
ofwel met de nachturen 
wordt rekening gehouden 
ofwel met de gepresteerde 
uren in ploegenarbeid

• De collectivisering van de 
vrijstelling moet afzonderlijk 
gebeuren voor de groep 
werknemers nachtarbeid 
enerzijds en voor de werknemers 
ploegenarbeid anderzijds.

Een pauze van 15 min. tussen 2 
opeenvolgende ploegen wordt nu  
wél toegelaten.

01.04.2022
Bovenop het contractueel bruto 
uurloon moet er een minimum 
ploegpremie toegekend worden 
die vanaf 01.04.2024 moet 
opgenomen zijn in een cao, het 
arbeidsreglement of een individuele 
arbeidsovereenkomst:
• 2% voor ploegenarbeid
• 12% voor nachtarbeid

Tot slot mogen we stellen dat de 
sectorale regelingen binnen het  
PC 130 inzake nacht- en ploegen-
premies al ruimschoots voldoen 
aan bovenstaande voorwaarden. 
Het enige dat voor jou mogelijks zal 
wijzigen is de wijze van berekening 
van de 1/3e norm (in uren i.p.v. in 
dagen) en de collectivisering van de 
vrijstelling.

Nog vragen hieromtrent? 
Contacteer Kelly Ciancimino 
kelly.ciancimino@febelgra.be

S O C I A A L

Mini-taxshift 2022

Eind januari 2022 bereikte de federale regering  
een akkoord over ‘de mini-taxshift 2022’.  
Dit akkoord is gericht op 3 pijlers waarvan  
2 tot doel hebben de koopkracht te verhogen  
van mensen met een laag inkomen  
en de laatste pijler (onder andere) dient om  
de voorgaande te financieren.
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PDF-opleiding 
meer dan ooit actueel! 
Maar liefst 15 bedrijven volgden begin 
maart online de VIGC workshop 
PDF-update. De workshop werd in 
goede banen geleid door Carl Van 
Rooy, die deel uitmaakt van het 
internationaal gerenommeerde Ghent 
Workgroup. Met zijn meer dan 30 jaar 
ervaring in de industrie als proces- en 
productiemanager de ideale host 
voor deze workshop. 

Bij aanvang van de opleiding werd 
onderstaande grafiek, gebaseerd op 
een onderzoek uitgevoerd door de 
Servische universiteit van Novi-Sad, 
getoond.

Wat vooral interessant is om even 
bij stil te staan, is dat de problemen 
die werden benoemd in een eerder 
onderzoek van de Ghent Workgroup 
nog steeds actueel blijken te zijn. In de 
onderste balk van deze grafiek is een 
belangrijke nieuwe parameter toe-
gevoegd die aangeeft hoeveel tijd er 
verloren gaat met het behandelen van 
PDF-problemen. Wat vooral niet mag 
vergeten worden, is dat elk probleem 
met een PDF een geautomatiseerd 
proces onderbreekt en er bijgevolg 
een manuele ingreep moet gebeuren 
om deze fout recht te zetten.

Dat PDF-problemen nog steeds 
actueel zijn binnen het grafisch 
bedrijf, wordt duidelijk bevestigd door 
de goede bezetting van de workshop.

Het belang om de overstap te maken 
van de oudere versie PDF/X 1a naar 
PDF/X 4 is één van de belangrijkste 
zaken die besproken werden. Vooral 
de afvlakking en de problemen bij 
de eerst vernoemde versie werden 
duidelijk weergegeven en besproken.

Om het proces nog beter onder 
controle te krijgen, is het aangewezen 
om in de PDF/X 4-standaard nog 
enkele extra restricties in te bouwen 
die het verwerken van een PDF in 
grafische processen nog verbeterd. 
De 2015 GWG-setting zorgt hiervoor. 
Een voorbeeld hierbij is de resolutie. 
In de GWG-setting wordt deze 
gecontroleerd, in PDF/X 4 niet. Het 
verschil tussen deze standaarden is 
de ‘X’ die aangeeft dat een blinde 
uitwisseling tussen partijen mogelijk is. 
GWG voegt hier het grafische aspect 
aan toe.

Een ander onderwerp dat werd 
besproken, was de nieuwe 2022 
versie van de Ghent Workgroup die 

waarschijnlijk in april van dit jaar 
wordt bekend gemaakt. Deze 2022 
versie is een aangepaste versie van 
de 2015 specificaties, en nog steeds 
gebaseerd op de PDF/X 4-standaard. 
Er zijn enkele verbeteringen 
aangebracht die een nog betere 
controle van de PDF-workflow 
mogelijk maken. 

Dit omvat onder andere:
• Meer varianten voor digitaal,  

sign & display en verpakkingen 
die een betere beschrijving 
mogelijk maken.

• Processing steps of de 
mogelijkheid om in de metadata-
elementen te gaan identificeren.

• ‘Valse positieven’ werd 
toegevoegd om onderliggende 
problemen die geen drukpobleem 
genereren te negeren.

• Kleine wijzigingen, zoals 
inktdekking, spotkleuren en nog 
enkele anderen.

In april zal er hierover vanuit de Ghent 
Workgroup nog uitgebreid worden 
gecommuniceerd. Meer info kan je 
steeds navragen bij Carl Van Rooy, 
Senior Innovation Consultant bij VIGC.

© 2020 Auteurs. Published by the University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Graphic Engineering and Design. Czech Republic 2020

Bleed issues

Wrong resolution or format of raster images

Non compliance with the required PDF/X standard

Problems with printer marks

Incorrect color space

Problems with transparancy or its flattening

Incorrect ICC profiles

Not embedded or corrupted fonts

Overprint issues

Trapping issues

Spot colour issues

Tone value sum issues

Missing data identifying processing steps

Incorrect page format

Delivery of imposed printing data

Mismatch of printing data with the delivered proof

Problems with PDF files (their opening, processing)

0% 0%20% 20%40% 40%60% 60%80% 80%100% 100%

Often <1 min 1-3 h1-10 min 3-8 h11-59 min 8-24 h >1 dayOccasionally Never
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GRAFOC, het sectorale 
loopbaanfonds voor de 
printmedia industrie  
zat de afgelopen 
maanden niet stil. Tijd  
voor een stand van zaken!

23 februari ging op initiatief van 
GRAFOC een eerste feedbackmoment 
door bij St-Cordula-Instituut in 
Schoten, de jongste grafische school 
in Vlaanderen. 

Sinds twee jaar organiseren zij 
het duale leertraject Digital Print 
Operator. Met elf leerlingen zijn zij 
meteen ook de meest succesvolle 
aanbieder. Alle leerlingen hebben 
een stageplaats in de regio bij 
diverse ondernemingen met grafische 
activiteit. 

Zaten rond de tafel: Jim Maes 
(Pikt-O-Norm), Dirk Poels (Triakon), 
Dirk Anthonis (Anthonis Publiciteit), 
Jan Leunis (Repro), Jan Maes (XXL 
Printshop), Trees Verhegge (Halewijn), 
Annick Oppers en Stefan Geys 
(Autajon), Bruno T'Seyen (TM Trading), 
Lennie Oorts en Marnix Van de Couter 
(Universitas Digital Printing), Herman 
Staes en David Benoit (GRAFOC), 
Kathleen Nerinckx (Profo.be), Mieke 
Vandekerckhove (Departement Werk 
en Sociale Economie), Kathleen van 
Baekel en Michèle Truyens (Sint-
Cordula-instituut). Agfa en Albe De 
Coker konden niet aanwezig zijn.

“Een jaar opleiden op de werkvloer”
Belangrijkste feit: alle aanwezige 
bedrijven zijn unaniem lovend over 
dit aanbod. “Onze insteek is de 
opleiding geven, een vast contract is 
een bonus” aldus een werkgever. 

Succesfactor is de inzet en 
communicatie vanuit de school om 
op voorhand een zo goed mogelijke 
match te maken tussen leerling/
bedrijf. Even belangrijk is een 
centraal aanspreekpunt binnen de 
school. Deze leerkracht gaat in de 
aanvangsfase om de twee weken 
op bedrijfsbezoek, nadien zijn de 
opvolgingsbezoeken volgens de 
nood van de leerling en het bedrijf.

Meteen werden ook een aantal 
hardnekkige clichés tegengesproken: 
Duale leerlingen zijn geen goedkope 
arbeidskrachten noch de zwakste 
leerlingen van de klas. Alle bedrijven 
zijn unaniem op de vraag of ze 
dit opnieuw zouden doen, ook als 
maatschappelijk engagement. 

Uiteraard moet het een meerwaarde 
zijn voor leerlingen en bedrijf.

In Print & Sign is er nood aan diverse 
profielen zoals plaatsers, print 
operatoren, beletteraars,... In de 
marge werd bekend gemaakt dat 
het huidige Publiciteitsgrafiek (BSO) 
wordt hervormd naar Plaatser/
Beletteraar en Operator print & frees 
machine. De exacte timing binnen 
onderwijs is nog niet gekend en 
mogelijk wordt dit ook in een duaal 
traject aangeboden. 

Branding
Binnen de bedrijven moeten soms 
ook de medewerkers mee over 
de streep getrokken worden in dit 
traject. Daarom is, naast mentorship, 
het coachen van medewerkers en 
leidinggevenden een meerwaarde. 
Een rol die GRAFOC al in haar 
aanbod heeft.

Duaal leren verdient een ‘branding’. 
Het doet leerlingen groeien. 
Onterecht klinkt het te negatief, ook 
in een bedrijf of bij medewerkers. 
Voor de meeste leerlingen is duaal 
leren een bewuste en positieve keuze 
in de 3° graad.

Voor volgend jaar zullen naar 
alle waarschijnlijkheid een 12-tal 
leerlingen opnieuw dit traject 
volgen. Over andere grafische duale 
opleidingen is St-Cordula nog in 
onderhandeling.

Meer weten over duaal leren:  
herman.staes@grafoc.be.  
De infobrochure voor bedrijven is te 
downloaden op de site van GRAFOC.

O P L E I D I N G

Eerste feedbacksessie 

Duaal 
Leren
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PrintmediaJobs®

.nieuw online platform voor iedereen die werkt of wil werken in de printmedia. 

PrintmediaJobs is sinds 2021 de 
pijler waaronder GRAFOC diverse 
diensten voorziet voor wie werkt of 
wil werken in de printmedia industrie. 
Met de lancering eind maart van de 
vernieuwde site PrintmediaJobs.be  
wordt een integraal platform 
aangeboden. 

Nieuw is de mogelijkheid om  
als bedrijf vacatures online te 
publiceren en bekend te maken.  
Na registratie als werkgever kan je 
je vacatures online publiceren. Deze 
nieuwe service is gratis voor PC130-
ondernemingen. Andere betalen 
hiervoor € 95 per vacature.

Naast de vacaturesite ligt de focus op 
PrintmediaCoach, een traject van drie 
maand met coaching, begeleiding en 
opvolging van (nieuwe) medewerkers 
op de werkvloer. Dit heeft tal van 
troeven zoals het versterken van 
de aanwezige talenten en onze 
expertise. Bovendien voorkomt het 
dat je uitzendkrachten of (nieuwe) 
medewerkers je bedrijf te snel 
verlaten. Grootste voordeel: door je 
te ontzorgen krijg je meer tijd om aan 
operationele zaken te besteden!

“Henk levert fantastisch werk! We 
zijn laaiend enthousiast omdat zijn 
expertise als neutrale partner loont! 
Als bedrijf de focus ook leggen 
op het mentaal welzijn, naast het 
technische, is waardevol en laat 
(nieuwe) medewerkers openbloeien. 
Eenvoudige vragen als “Hoe voel je 
je? Hoe loopt alles in je nieuwe job?” 
geeft mensen het vertrouwen en stelt 
hen gerust dat ze bij iemand terecht 

kunnen. We willen graag meer gebruik 
maken van dit aanbod. Zeker als je 
ziet welke resultaten geboekt worden 
op korte termijn!”

Maxime Simons, Productieleider  
Albe De Coker

Nieuw: Opleiding Digital Print 
Operator
10 jaar na de ontwikkeling van de 
eerste DPO-training was het tijd voor 
een grondige update.

Na grondige analyse bij diverse 
printmedia bedrijven en leveranciers 
stelde VIGC i.o.v. GRAFOC de nieuwe 
modulaire training ‘Digitale Print 
Operator’ samen.

Goed inzicht in het grafische 
productieproces is onontbeerlijk.  
Een gemotiveerde digitale 
print operator heeft voldoende 
achtergrond om de job vlot en 
kwalitatief te kunnen uitvoeren.  
Een goed opgeleide operator die  
de technologie begrijpt, een duidelijk 
inzicht heeft over de materialen en 
weet wat er na het printen nog aan 
afwerking moet gebeuren, kan veel 
fouten voorkomen.

Vanaf dit voorjaar worden de eerste 
sessies ingericht, zowel incompany als 
in open aanbod.

Rondetafel Onderwijs-Industrie
Krapte op de arbeidsmarkt, een 
hightech industrie, hervormingen in 
onderwijs, Duaal leren, Drukken in TSO 
en/of BSO, vergrijzing, digitalisering,... 
Op 21 maart ging in St-Niklaas op 

initiatief van GRAFOC de rondetafel 
Onderwijs-Industrie door.

Hoe zien bedrijven de evoluties en 
toekomst van het grafisch onderwijs? 
Hoe zien scholen en leerkrachten 
dit? En wat is de visie van de 
machine- en software ontwikkelaars 
in onze sector? Wat is de impact 
van automatisatie, hightech- en de 
economische trends? Welke noden 
en bezorgdheden hebben scholen, 
leveranciers en bedrijven?

Kortom, veel vragen voor een boeiend 
overleg. Meer hierover in de volgende 
First Impression.

VAC AT U R E  W E B S I T E



Ontstaan van het bedrijf
De firma Créercoller in Sorinnes in 
de provincie Namen, werd in 2009 
opgericht door de broers Arnaud en 
Adrien François. Een jaar later kwam 
Michael Collin, hun toenmalige bankier, 
bij het bedrijf. Wij spraken met hem. 

"De gebroeders François hadden 
in het begin drie grote klanten en 
wouden commercieel uitbreiden.  
Ze vroegen me om hun partner te 
worden om de commerciële en 
financiële kant te verzorgen.

We ontwikkelden ons zeer snel vrij 
goed. In tien jaar tijd verhoogden  
we de omzet van € 300.000 naar  
€ 3.000.000 en ook de coronaperiode 
werd goed opgevangen. Wij hebben 
snel commercieel gereageerd door 
de productie van plexiwanden 
en beschermingsmaskers voor 
ziekenhuizen, bovenop de productie 
van communicatie-materiaal voor 
essentiële winkels. De eerste twee 
maanden tijdens de lockdown 
werkten enkel mijn partner en ik. 
Beetje per beetje werd het werk 
vervolgens hernomen.”

Uitbreiding van de commerciële 
diensten 
“Toen ik aankwam investeerden we  
in een HP latex printer zodat we groot 
formaat dekzeilen, borden, stickers  
en meer konden drukken en zo een 
nieuw cliënteel aanspraken.

Daarna zijn we heel snel geïntegreerd 
in de grootdistributiesector. Sinds het 
begin werken we o.a. voor de ketens 
Trafic, Match/Smatch, de groep RTL-
Luxembourg (IP) en voor de groep 
XLG. Deze laatste omvat meer dan  
50 bedrijven waarvoor wij de 
aankleding van hun wagenpark, 
de etalages en de bewegwijzering 
verzorgen evenals het klein formaat 
drukwerk voor hun winkels.

Wij hebben ook een bedrijf in 
Luxemburg opgericht, onder het 
toezicht van Yannick Laforge van de 
drukkerij Impribeau. Daar worden de 
kleine formaten van het drukwerk 
ontwikkeld. Dit betekent dat wij aan 
elke vraag kunnen voldoen, van 
kleine tot grote formaten tot borden. 
Enkel de bedrukking van textiel 
gebeurt extern. De Luxemburgse 
markt is zeer belangrijk voor ons en 
vertegenwoordigt een derde van onze 
omzet.

En anderhalf jaar geleden namen we 
een tweede verkoper aan, Samuel 
Lecomte, met 15 jaar ervaring in het 
drukken van groot formaat. 

Toen we begonnen, waren we met 
z'n vieren, een grafisch ontwerper en 
drie partners. We zijn nu een team van 
20 mensen, bestaande uit grafisch 
ontwerpers, verkopers, plaatsers en 
meer.”

De naam Créercoller
Zoals de naam het zelf zegt is het een 
verwoording van alles wat we doen: 
productie, creatie en de installatie 
van het door ons gedrukte materiaal.

Wij wensen Créercoller nog veel 
succes in de toekomst.  

3 pijlers

Wij hebben ons ontwikkeld in de 
volgende drie gebieden:

1   Klassiek drukwerk,  
dekzeilen, XXL roll-ups

2   Belettering
Zo realiseren wij de belettering 
van interventievoertuigen. 
Wij beschikken over een 
ultrageluidsapparaat waarmee 
we het materiaal kunnen snijden 
en lassen.

Er zijn slechts twee bedrijven in 
België die dit doen. Het is dan ook 
een  nichemarkt met een 100% 
Belgische productie. Wij bouwen 
het sjabloon, snijden het uit en 
plaatsen het.

3   www.prosign-store.be
Dit is de eerste website waarop  
je borden in kit kunt bestellen,  
in België en Luxemburg. 

“Wij richten ons op de 
b2b markt, op drukkers en 
communicatiebureaus die 
zelf geen borden kunnen 
ontwikkelen wegens een gebrek 
aan machines, maar die wel 
aanvragen binnenkrijgen. De 
klant gaat naar onze site en stelt 
zijn bord stap voor stap samen. 
Hij ontvangt zijn bestelling als 
bouwpakket of het wordt in onze 
werkplaats voorgemonteerd. 
We kunnen het ook plaatsen. 
Na de registratie ontvangt hij 
onmiddellijk de prijs. Wij geven 
20% korting, uitsluitend aan 
bedrijven uit de sector. Na elke 
bestelling via de site, nemen wij 
telefonisch contact op. Het is dus 
meer dan een online winkel.”

First Impression
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Créercoller
P U B



First Impression

11

LAAT U
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See the bigger picture

Na twee jaar van vooral virtuele contacten is het 
nu hoog tijd voor een LIVE EVENT.

We nodigen u van harte uit op 17 en 18 mei a.s. 
voor ons MAKE IT ’22 Benelux event in ons Canon 
Customer Experience Center in Venlo (NL). Het 
centrale thema van ons evenement is MAKE IT:

MAKE IT Grow, door de ‘overlevingsmodus’ achter 
u te laten, kunt u maximaal inspelen op huidige en 
toekomstige opportuniteiten voor PRINT.

MAKE IT Count, door het belang van PRINT te 
blijven promoten bij uw klanten en aan te tonen 
hoe PRINT digitale media kan ondersteunen om 
uw klanten te helpen hun bedrijfsdoelstellingen te 
realiseren.

MAKE IT Seamless, door te investeren in 
intelligente en schaalbare automatisering van 
uw workflows die uw productiviteit en capaciteit 
zullen verhogen zodat u op een winstgevende en 
duurzame manier kan groeien met PRINT.

Naast de lancering van een gloednieuwe 
generatie digitale productieprinters is 
er een boeiend programma van keynote 
presentaties, demonstraties, workshops en 
netwerkmogelijkheden die u helpen om nóg 
succesvoller te worden in de toekomst. 

Scan snel deze QR code en schrijf u alvast in om 
op de hoogte te blijven van ons live event. 
 

https://bit.ly/make-it-22

U ontvangt dan spoedig uw persoonlijke 
uitnodiging en meer informatie over ons 
programma.

Let’s MAKE IT together!

Het Canon Team 

CANON BENELUX MAKE IT ’22 - LIVE EVENT!
Canon Customer Experience Center - Venlo (Nederland) 
17 en 18 mei 2022

P U B
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S N E L N I E U W S

European  
Paper  
Recycling 
Awards  
2021
Deze awards belonen projecten, 
initiatieven en campagnes die 
bijdragen tot Europese duurzaamheid 
door activiteiten ter ondersteuning 
van papierrecycling. De wedstrijd 
staat open voor alle in Europa 
gevestigde entiteiten, waaronder 
scholen en universiteiten, ngo's, 
nationale en regionale overheden, 
bedrijven en verenigingen.  
Ook jouw bedrijf kan deelnemen.  
Voor meer info, surf naar  
www.paperforrecycling.eu.

In memoriam
Filip Vanthournout, zaakvoerder van Drukkerij Vanthournout, is op  
18 februari 2022 overleden. Wij bieden de familie en zijn collega's onze oprechte 
deelneming aan en wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.

AUTOMATISEER JE GRAFISCHE WORKFLOW MET 
ALEYANT PRESSERO & ENFOCUS SWITCH.

Meer info:  
www.lab9pro.be

Dominiek  
Vandersmissen 
nieuwe CEO bij 
artoos group
Een wissel aan de top bij de familiale 
artoos group in het Vlaams-Brabantse 
Kampenhout. Peter Bundervoet, 
sinds vijf jaar de CEO van de groep, 
geeft de fakkel door aan Dominiek 
Vandersmissen, sedert 2017 actief als 
COO bij de familiale grafische groep.

Tom Van Uffelen 
(Universitas) 

wint het kunstwerk  
van FEMM

In februari kreeg onze cover kleur 
dankzij het prachtige kunstwerk van 
de Nederlandse FEMM. Ze ontwierp 
de unieke collage speciaal voor 
Febelgra en wij mochten het verloten 
onder onze leden. We kregen massaal 
veel juiste antwoorden binnen, dus 
kwam het neer op de schiftingsvraag 
waarbij Tom Van Uffelen de nagel 
op de kop sloeg. Wij gingen langs bij 
Universitas om het werk persoonlijk te 
overhandigen.

“Meteen toen ik het kunstwerk zag, 
heb ik deelgenomen aan de wedstrijd. 
Ik was benieuwd naar meer dus 

ging al even snuisteren door haar 
andere werk en bekeek ook of er 
geen exposities aankomen. FEMM’s 
werk is fantastisch en ik ben laaiend 
enthousiast dit nu in ontvangst te 
mogen nemen. Ook de timing is 
perfect, we hebben net onze kantoren 
gerenoveerd en er zijn wel enkele witte 
muren die kleur kunnen gebruiken. 
We vinden vast een tof plekje waar dit 
werk mag pronken. Bedankt Febelgra 
en FEMM!” klinkt het bij een tevreden 
Tom Van Uffelen.

Proficiat Tom! 
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AUTOMATISEER JE GRAFISCHE WORKFLOW MET 
ALEYANT PRESSERO & ENFOCUS SWITCH.

Meer info:  
www.lab9pro.be

P U B
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Empack, 
the future of packaging
.donderdag 19 mei 2022. 
.Namen Expo.

Dit is geen traditionele Empack-beurs, maar een B2B-evenement op 
hoog niveau en een commerciële stimulans voor jouw bedrijf in Wallonië.

Wat brengt Empack Namur? Sleutelwoorden op dit ééndaagse event 
zijn inspireren, connecteren en ontdekken. Dit kan je er ontdekken:
• All inclusive standen (incl. catering standpersoneel) met smart 

badge technologie
• Network Lounge voor exposanten en bezoekers
• Sterke conferenties door partners: Wagralim, Plastiwin, FSC, 

Celabor, UMons, Materia Nova, Suez, Certech,...
• Een Innovation Tour om jouw innovaties in de kijker te plaatsen en 

kans te maken op de Innovation Award
• Trends Top Gazellen Packaging Award voor de verpakkingssector  

(incl. netwerkdrink)
• Samenwerking met strategische partners, federaties en media
• ...

Print 
Matters for 
the Future
.vrijdag 20 mei 2022. 
.Stockholm.

Deze conferentie wordt 
georganiseerd door Intergraf 
en Nopa in Stockholm Zweden 
en brengt deskundigen 
uit de grafische industrie 
uit heel Europa samen om 
de toekomst van print te 
bespreken. Elk jaar richt ’Print 
Matters for the Future’ zich op 
verschillende aspecten van 
de industrie zoals marketing, 
milieu, de consumenten, 
gegevensbescherming en 
meer. Voor meer informatie 
over de conferentie 
kan je terecht op de 
evenementenpagina van 
Intergraf.

AC T I V I T E I T E N

Labelexpo Europe
.11-14 september 2023. 
.Brussels Expo. 

Labelexpo Europe, oorspronkelijk voorzien op 26-29 april 2022, is verplaatst 
naar 11-14 september 2023 als gevolg van de toenemende problemen met de 
toeleveringsketens; nog versterkt door de toestand in Oekraïne.

Fespa Global Print Expo
.31 mei - 3 juni 2022.-.Berlijn.

FESPA Global Print Expo 2022 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!

Als Febelgra-lid krijg je GRATIS 
TOEGANG tot deze expo door 
je vooraf te registreren en deze 
actiecode in te geven: ACN03 op 
de volgende link: https://www.
fespaglobalprintexpo.com/why-visit/
club-fespa-members-only

Je krijgt dan automatisch ook 
toegang tot CLUB FESPA, waar je 
collega-drukkers kan ontmoeten.
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PrintBar Limburg en  
Vlaams-Brabant
 Donderdag 21 april 2022 – C-Mine Genk.

De vierde PrintBar komt er alweer aan, en deze keer zijn Limburg en 
Vlaams-Brabant aan de beurt. Op de historische site van C-Mine Genk komen 
we samen en beginnen we alvast met een welkomstdrankje. Vervolgens  
neemt een gids je mee op ontdekkingstocht doorheen het kloppend hart van 
deze Limburgse hotspot: het energiegebouw. Tijdens de rondleiding door het 
imposante gebouw schetst de gids een beeld van het verleden en heden van  
de site. We sluiten af met een gezellige babbel met sectorgenoten in de Foyer,  
vergezeld van een hapje en drankje. 

PROGRAMMA
18u30  ontvangst met bubbels 
19u00  gegidste rondleiding door het energiegebouw 
20u00  netwerkmoment met hapje en drankje 
23u00  einde

INSCHRIJVEN
Inschrijven kan via de pagina ‘Evenementen’ op onze website tot en met  
vrijdag 15 april 2022.

HR-EVENT  
Motiveer en behoud talent
 Dinsdag 26 april 2022 – Igepa Aalter.

In samenwerking met EASYPAY 
GROUP, Select HR, Monizze en 
Something Els

Mede door de vergrijzing krijgt de 
grafische sector te kampen met een 
enorme krapte op de arbeidsmarkt. 
De komende vier tot vijf jaar verwacht 
de sector een uitstroom van +/- 35 
procent. Een uitstroom waaraan de 
instroom niet kan beantwoorden 
met als gevolg dat het aantal 
openstaande vacatures groeit. 

Een reden te meer om te gaan 
investeren in de huidige en 
toekomstige werknemers. Maar 
hoe doen we dit? Een aantrekkelijk 
loonpakket met bonussen en 
de koopkracht optimaliseren is 
belangrijk, maar zeker niet voldoende. 

Tijdens dit event zullen jullie naast de 
uitleg van onze gastsprekers de nodige 
tips en tricks ontvangen om jullie talent 
te behouden, verder te ontwikkelen en 

een goede team-spirit te creëren. 

We ontvangen jullie graag vanaf 12 
uur met een lunch en sluiten af om 
16u30 met een netwerkdrink.

PROGRAMMA
13u00   Els Vansteenkiste -  

Something Els  
Targets en bijhorende 
bonussen

13u45   Carl Vernimmen -  
EASYPAY GROUP 
Toepassing niet recurrente 
bonus CA0-90 en 
alternatieve financiële  
stimuli

14u30   Koffiepauze & rondleiding bij 
Igepa

15u00   Glenn Philips – Monizze 
Fiscale optimalisatie en 
koopkracht

15u45   David Decouche – Select HR 
Retentie-beleid in een 
mobiele arbeidsmarkt

INSCHRIJVEN
Het evenement is gratis voor leden.

Gelieve voor 21 april in te schrijven via 
onze website - pagina evenementen.

LOCATIE:
Igepa Benelux 
Nijverheidslaan, 4 
9880 Aalter

Marsveldplein 2 
Place du Champ de Mars 2
1050 Brussels

t +32 2 680 06 68
info@febelgra.be
www.febelgra.be

Met dank aan onze 

Partners in creativity

Easypay Group

Heidelberg

Stokvis Tapes

Dataline 

HP

Grafityp

Igepa 

Vink

Suez

Antalis

Select Hr

Lab9 Pro

Monizze

Papyrus

Canon

Oud Papier Jozef Micheluitnodiging
26 april 2022

HR event 
titel van 
event



BELGIAN
7 MEI

WRAP
MASTERS
INSCHRIJVEN KAN TOT EN MET 15 APRIL

Fespa België organiseert voor de tweede maal 
het Belgisch Kampioenschap Carwrapping. 
Iedereen die zich inschrijft mag komen wrappen 
op 7 mei. De wagens die jullie zullen wrappen 
worden ons aangeboden door Autopartners.  

De winnaar zal België vertegenwoordigen op de 
World Wrap Masters op de Fespa beurs van 
31 mei tot 3 juni 2022 in Berlijn.

LOCATIE:
Autopartners/Hanswijk in Mechelen

TIMING:
AANVANG: 10u – Interviews en voorrondes
*Afhankelijk van het aantal deelnemers zal er in de 

VANAF 17u zal de prijsuitreiking en receptie 
plaatsvinden.

www.belgianwrapmasters.be
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Algemene Vergadering 

2022
Na twee jaar konden 
we eindelijk onze 
Algemene Vergadering 
laten doorgaan in het 
Industriemuseum te 
Gent, Oorspronkelijk 
het MIAT (Museum voor 
Industriële Archeologie 
en Textiel). Maar sinds 
de tentoonstelling 
‘In-druk-ken’ in 1989 
en de extra depot- en 
tentoonstellingsruimtes 
vanaf de jaren ’90 
herbergt het museum ook 
een drukkerijcollectie.

In totaal mochten we 115 gasten 
verwelkomen. Na een korte receptie 
volgde de presentatie van de 
Algemene Vergadering in de Kazim 
zaal waarbij de nieuwe leden, de 
jaarrekening en begroting en de 
nieuwe bestuurders Roland Soubras 
en Koen Braem werden voorgesteld. 
Afscheid namen we dan weer van 
bestuurders Stéphane De Beni en 
Francis Moeyaert.

De leden van de Algemene 
Vergadering keurden unaniem de 
verschillende punten van de agenda 
goed.

Ook de samenwerking en het 
functioneren van FESPA Belgium 
Association als bedrijfstak binnen 
Febelgra vzw kwam aan bod. De 
presentatie werd afgesloten door het 
communicatie-bureau Hotel Hungaria 
die een tipje van de sluier oplichtten 
over de uitrol van de imagocampagne 
van de grafische sector.

Vervolgens brachten de leden 
en sponsors een bezoekje aan 
de tentoonstelling “Drie eeuwen 
grafische industrie”.  

Deze tentoonstelling omvat een rijke 
drukkerijcollectie van enkele unieke 
18e-eeuwse houten handpersen over 
de iconische Heidelberg en Linotype, 
tot de hedendaagse computer. 
Na een korte introductie van de 
gids kon men het verhaal van drie 
eeuwen grafische industrie van A 
tot Z lezen, geïllustreerd met foto’s, 
filmpjes, interviews, reclames en 
vaktechnische handboeken. Dit terwijl 
er demonstraties werden gegeven 
door vrijwilligers gepassioneerd 
door oude druktechnieken. Wie een 
zakje kon gebruiken kon er ééntje 
bedrukken met de Gentse spreuk 
‘Moede een zakske ebben’, tijdens een 
korte workshop. 

Om 20.15 uur zakten we allemaal af 
naar de Elvira zaal voor het walking 
dinner, waarbij we verschillende 
gerechtjes kregen voorgeschoteld, 
vergezeld van een lekker drankje.

De aanwezigen vertrokken met een 
‘happy’ gevoel en een goodiebag 
weer naar huis toe.

Het was alvast een geslaagde avond 
op een zeer mooie locatie.

First Impression
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U P DAT E  C I J F E R S

Lonen en wedden 
De gezondheidsindex voor de maand februari 2022 bedraagt 118,74.

Arbeiders PC 130
De nieuwe afgevlakte index voor februari 2022 bedraagt 114,60 
waardoor de stabilisatieschijf van 115,68 niet overschreden is. 
Bijgevolg is er geen indexering in maart 2022

Bedienden PC 200
De reële lonen worden geïndexeerd op 1 januari 2023 op basis van 
de volgende formule: het rekenkundig gemiddelde van de indexen 
van november/december 2022 gedeeld door het gemiddelde van 
november / december 2021.
De prognose index per 01.01.2023 bedraagt 4,10%.

RSZ-percentages vanaf 01.01.2022
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 11,00 12,69 12,74 5,43 7,12 7,17

Fondsen bestaanszekerheid 1,61 2,26 2,26 0,23 0,23 0,23

Totaal WG bijdragen 32,49 34,83 34,88 25,54 27,23 27,28

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

28.02.2022 363,73 377,33 428,34(*)

31.01.2022 323,05 323,64 315,62

31.12.2021 323,05 284,10 308,05

30.11.2021 301,84 281,03 308,05

30.10.2021 284,08 271,01 308,05

Sociale loonlast
Arbeiders vanaf 01.02.2022 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 0,0237 2,37% 0,0245 2,45% 0,0245 2,45%

Sociale lasten 1,5294 52,94% 1,5294 52,94% 1,5294 52,94%

Totale sociale loonlast 1,8582 85,82% 1,9993 99,93% 2,3171 131,71%

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 01.01.2022

Tijdslast 1 1,2365 23,65%

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

Sociale lasten 1,3098 30,98%

Totale sociale loonlast 1,7078 70,78%

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).

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

01.04.2021 172,93

01.08.2021 176,34

01.12.2021 179,82

2022 01.01.2022 180,43

01.02.2022 183,99

Loonindex

(*) De index voor Maco HH impliceert een belangrijke correctie, die een 
antwoord geeft op de aanrekening van (energie)toeslagen en de sterk 
volatiele markt, die de voorbije maanden vertraagd waren opgenomen 
in de gepubliceerde indexen. Deze actuele index stemt nu maximaal 
overeen met de effectieve prijsstijgingen tov dezelfde periode van vorig 
jaar. Omwille van de grotere prijsverschillen tussen papiersoorten, zal 
de Maco HH index vanaf maart 2022 opgesplitst worden in LWC offset 
60g enerzijds, en SC 56g(A) anderzijds.
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PA P I E R  I N  D E  K I J K E R

ZO VEELZIJDIG, ZO SLIM 
ZODAT JE EEN ONEINDIG 
AANTAL TOEPASSINGEN BINNEN 
HANDBEREIK HEBT

Of het nu om briefpapier, 
merkopbouwend drukwerk 
zoals beeldbrochures, jaar- of 
milieuverslagen, of promotioneel 
drukwerk gaat, het juiste papier 
helpt je om een langdurige en 
positieve indruk achter te laten.

MultiDesign® is een klassiek, 
consistent en tijdloos elegant  
papier, verkrijgbaar in 2 tinten  
(white en natural) en 4 oppervlakken  

(Original, Natural, Rough en HPI),  
om de creatieve boodschap te 
onderstrepen die u wilt overbrengen. 
De gramgewichten variëren van 90 
tot en met 400 g/m².

Zo biedt Multidesign® opties voor 
een oneindig aantal toepassingen!

Voor meer informatie en het 
volledige assortiment van 
MultiDesign®, ga naar onze webshop 

via onderstaande QR-code of 
neem contact op met uw vaste 
contactpersoon bij Papyrus via  
+32 2 529 85 11.

First Impression werd gedrukt op MultiDesign Original white 115 g/m².
Cover werd gedrukt op MultiDesign Rough 170 g/m².
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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


