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VOORWOORD

Marc Vandenbroucke — General Manager

Febelgra participeerde in de tweede
helft van mei aan de inspirerende
events van ‘Make It ’22’ (Canon
Benelux) en ‘Print Matters for the
future’ (Intergraf).
Op beide fora werd de actuele
(Europese) marktsituatie onder de
loep genomen. De rode draad is dat
de heropleving van de vraag in 2021
inmiddels sterk gefnuikt wordt door
de schaarste en de prijzen van papier
en andere grondstoffen; alsook door
de inflatie. We zien dit fenomeen
zich overal in Europa voordoen.
Enkel onze Oost-Europese collega’s
lijken zich minder zorgen te maken,
gezien hun hoog exportaandeel en
lagere loonkosten. Dit lijkt alvast
onze vaststellingen in het kader van
de sociaal economische jaarcijfers
(pag. 4) te bevestigen. Vooral de
commerciële print in België heeft
de afgelopen 2 jaar een zware klap
gekregen. Gezien de effectiviteit van
dit medium kan het echter niet anders
dat – wanneer de huidige business
bedreigingen stabiliseren – hiervan

minstens een gedeeltelijk herstel
wordt verwacht.
Maar we moeten tevens kijken naar
de marktniches die zich stabiel of
als een groeibasis manifesteren. De
verkoop van boeken is onverminderd
stabiel gebleven en lijkt zelfs te
zullen stijgen. Hoe te verklaren in
een gedigitaliseerde wereld? Het
antwoord lijkt een cultureel gegeven:
een boek staat symbool voor wijsheid,
is blijvend, tastbaar en ‘persoonlijk’.
Onderzoek in Zweden wees uit dat
80% van de boeken gekocht worden
als een geschenk. Het persoonlijk
karakter van dergelijk product
overstijgt dus het vluchtig karakter
van ‘nieuws’, wat mede verklaart
waarom de kranten veel sneller
digitaliseren.
Een andere case is de Vacansoleilbrochure. Dit bedrijf gelooft in reverse
thinking: “wanneer iedereen afstapt
van print, moeten wij er net mee (her)
beginnen”! Vacansoleil promoot zijn
vakanties met gepersonaliseerde

brochures en ontwierp ook een tool
om de ROI hiervan te meten. Zij
combineren hiervoor het gebruik van
QR en UTM codes, waaruit blijkt dat
dit medium méér resultaat behaalt
dan de steeds duurder wordende
online marketing tools.
Verder is er de interieur deco print
die zich aandient als een sterke groei
business.
Tot slot stellen wij vast dat de
slagkracht van fysieke beurzen
afgenomen is sedert corona.
Commerciële print kan hierdoor aan
terrein winnen gezien dit het enige
meer persoonlijk alternatief blijft om
te overhandigen aan de doelgroep.
Naast de goed presterende B2B
segmenten zoals labels en etiketten,
verpakkingsdrukwerk en sign
materialen, is er dus beslist een mooie
toekomst voor de printmedia die inzet
op de personalisatie, tactiliteit en de
meetbaarheid van het medium.
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ACTUA

De grafische sector in beeld

Sectorcijfers
2021
Twee jaar pandemie
laat diepe sporen na.
Iedereen die de Belgische
grafische sector genegen
is, was benieuwd naar de
feiten en cijfers over het
(opnieuw) bijzondere jaar
2021. Hier zijn ze dan.

Wij moeten eerlijk bekennen dat
vooraf het gevoel bestond dat er
toch een iets beter resultaat zou
zijn dan in het bewogen jaar 2020,
maar sommige vaststellingen zijn
ontluisterend.
Dat beter gevoel kwam er wellicht
door het feit dat vooral vanaf het
vierde kwartaal de orderboeken
vrij goed gevuld waren. Maar we

mochten inderdaad niet vergeten
dat de economie in het grootste
deel van het eerste semester 2021
in een kunstmatige coma lag: geen
cultuur en evenementen, de sluiting
van de horeca, een avondklok, etc…
Het relatief veel sterker tweede
semester heeft dat verlies niet kunnen
compenseren.
De omzet van de globale sector
daalde in 2021 met - 4,15%. Op zich
niet spectaculair, maar dit komt wel
bovenop het omzetverlies van
- 16,50% in 2020 en dan krijgen we een
ander verhaal. Gezien de artificiële
periode van 2 jaar pandemie is het
namelijk nuttig de resultaten van 2021
te vergelijken met deze van 2019.
Dan stellen we voor de totale sector
een omzetdaling vast van 20%; voor
de sub sector handelsdrukkerijen is dit
zelfs ruim 24%.
De binnenlandse vraag naar
commercieel drukwerk is dus sterk
gedaald om de gekende redenen. Dit
zijn niet enkel de corona maatregelen
maar ook de forse prijsstijgingen die
vanaf het tweede semester 2021 de
kop opstaken. Een positieve noot is
dan weer dat het verlies beperkt werd

door een opmerkelijke omzettoename
van de dagbladdrukkerijen en vooral
van de prepress en premedia diensten.
Ook mooi is dat onze export zich
in de gegeven omstandigheden
handhaafde en zelfs licht toenam.
Er is echter een belangrijke MAAR: de
import nam namelijk véél meer toe
en maakt dat wij voor het eerst in 10
jaar geconfronteerd worden met een
(relatief zwaar) handelstekort.
Toch moeten we met een positieve
blik durven kijken naar de toekomst.
We startten 2022 nog met een
coronabarometer ‘rood’ maar deze
werd al snel (begin maart) opgeheven.
Spijtig dat al snel een nieuwe business
bedreiging de bovenhand nam: deze
van de ongebreidelde prijsstijgingen
van grondstoffen, Oekraïne en de
inflatiepiek.
Maar het kan niet anders dan dat
de meerwaarde van onze printmedia
portfolio terug zijn plaats inneemt. Het
heden kleurt hybride en de toekomst
zal zo blijven, maar de commerciële
waarde in de marketingmix, de communicatiekracht en de ecologische
en tactiele eigenschappen van onze
producten zullen stand houden.
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In wat volgt bieden wij de lezer een
overzicht van alle belangrijke sector
parameters voor 2021.

personeel - in de Belgische grafische
sector in 2020(1) opnieuw een lichte
stijging: (cfr. tabel 2 )
•
Zelfstandigen in hoofdberoep
stijgen met 0,18%
•
Zelfstandigen in bijberoep stijgen
eveneens met 1,08%
•
Zelfstandigen met een activiteit
na pensioen nemen toe met
4,04%.

loep nemen, stellen we toch een
verlies vast van 66 ondernemingen
ofwel 8,79%. Ondanks de
steunmaatregelen die van kracht
waren tijdens deze periode. Anderzijds
ervaren wij ook een verdere
consolidatie die deels een objectieve
verklaring vormt van dit gegeven.
Voor de volledigheid wat betreft de
dagbladdrukkerijen: België telt er in
2021 nog 13.

1. Ondernemingen (werkgevers)
In 2021 telde de grafische sector,
exclusief de dagbladdrukkerijen,
685 werkgevers tegenover 720 in
2020, als volgt verdeeld over de
verschillende sub sectoren:
(cfr. tabel 1 )
•
495 drukkerijen (- 5,17%)
•
159 prepress bedrijven (- 4,22%)
•
31 afwerkingsbedrijven (- 3,13%)
Als we de nominale daling van het
aantal ondernemingen tijdens de
afgelopen 2 coronajaren onder de

Opmerkelijke conclusies kunnen
we hier niet maken, maar we stellen
wel vast dat het eerste jaar van
de pandemie mensen er niet van
weerhield om een eerste stap in de
sector te wagen als zelfstandige.

2. Zelfstandigen
(met of zonder personeel)
In tegenstelling tot het aantal
werkgevers, kende het aantal
zelfstandigen – met of zonder

(1) Deze cijfers hebben betrekking op de volledige NACEBEL 18.1.

Tabel 1 Verdeling van het aantal werkgevers in de grafische industrie (uitgezonderd dagbladdrukkerijen) in België
tijdens de afgelopen 10 jaar en volgens hoofdactiviteit (Bron: RSZ) Cijfers per 30.09.2021
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Druk

796

765

723

670

649

641

609

580

543

522

495

Prepress

277

245

230

219

213

208

198

185

175

166

159

62

64

48

49

43

40

38

37

33

32

31

1 135

1 074

1 001

938

905

889

845

802

751

720

685

Afwerking
Totaal

Tabel

2

Aantal zelfstandigen in de grafische industrie (NACEBEL 18.10) (Bron: RSVZ) Cijfers per 31.12.2020
Hoofdberoep
2018

2019

34

38

Brussels H. G.

382

Waals Gewest

Bijberoep
2018

2019

26

10

10

9

6

5

6

400

408

130

142

138

70

73

75

707

716

690

440

445

463

212

221

230

Vlaams Gewest

2 082

2 094

2 130

1 204

1 170

1 176

401

419

436

Totaal

3 205

3 248

3 248

1 784

1 767

1 786

689

718

747

In buitenland**

(*)

2020*

Activiteit na pensioen
2020*

2018

2019

2020*

cijfers 31/12/2021 zijn slechts later dit jaar beschikbaar

(**)	de verzekeringsplichtigen (zelfstandigen) die, ongeacht hun nationaliteit, niet in België (dus wel in het buitenland!) gedomicilieerd zijn, maar in
België hun zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen en hier aangesloten zijn op het sociaal statuut van de zelfstandige.

3. Tewerkstelling
Tijdens het afgelopen jaar waren de
werknemers (arbeiders en bedienden)
actief in onze sector (exclusief
dagbladen), verdeeld als volgt over
de verschillende sub sectoren :
•
Drukkerijen : 6.709 (- 4,27%)
•
Prepress: 1.169 (- 8,39%)
•
Afwerkingsbedrijven: 286 (- 8,63%)

DRUKKERIJEN

6.709
(- 4,27%)

PREPRESS

AFWERKINGSBEDRIJVEN

(- 8,39%)

(- 8,63%)

1.169

286
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Tabel 3 Verdeling van de tewerkstelling volgens sub sector (excl. dagbladdrukkerijen) in België tijdens de voorbije 10
jaar (Bron: RSZ) Cijfers per 30.09.2021
2011

2016

2017

2018

2019

2020

2021

10 640

10 280

9 688

9 164

8 810

8 685

8 276

7 959

7 368

7 008

6 709

1 948

1 734

1 522

1 464

1 409

1 520

1290

1349

1325

1276

1 169

669

650

581

556

374

347

305

422

355

313

286

13 257

12 664

11 791

11 184

10 593

10 552

9 871

9 730

9 048

8 597

8 164

-3,20

-4,47

-6,89

-5,15

-5,28

-0,39

-6,45

-1,43

-7,01

-4,98

-5,04

Enerzijds is dit eerder ‘normaal’
te noemen wanneer we dit verlies
plaatsen in het licht van de algemene
omzetdaling (zie punt 4), maar
uiteindelijk is dit niet onbelangrijk
wetende dat onze bedrijven het
ganse jaar gebruik konden maken van
de steunmaatregelen inzake tijdelijke
werkloosheid.
Sommige werkgevers opteerden
dus toch voor structurele ingrepen
in de context van de aanhoudende
bedreigingen van hun business.
Anderzijds is het significant dat ook
de prepress en premedia bedrijven
een relatief sterk verlies aan
arbeidsplaatsen optekenen, terwijl
dit de enige sub sector blijkt te zijn
met een mooie omzetstijging (zie
punt 4). De arbeidsproductiviteit per
werknemer kreeg hier dus een sterke
boost. Wellicht moet deze evolutie
ook gezien worden in relatie tot de
investeringen (zie punt 5) die in 2021
voor deze sub sector het hoogst
waren in de afgelopen 5 jaar.
Hoe dan ook gingen er t.o.v. 2019
netto 9,77% arbeidsplaatsen
verloren in de sector, wat een spijtige
vaststelling is. (cfr. tabel 3 )
Op Gewestelijk niveau kenden we in
2021 de volgende verdeling van de
tewerkstelling:
•
Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
381 (- 1,80%)
•
Vlaams Gewest: 6.379 (- 5,29 %)
•
Waals Gewest: 1.404 (- 4,75 %)
Voor het eerst in langere tijd vormt het
Vlaams Gewest hiermee de koploper
van de relatieve afname van de
tewerkstelling.

4. Omzet: significante vaststellingen
De totale omzet (exclusief de
dagbladen) van de sector gaat in 2021
opnieuw met – 4,34% achteruit van
€ 2,222 tot €2,126 miljard. Tot onze
spijt schrijven we ‘opnieuw’ want het
jaar 2020 werd reeds gekenmerkt door
een klap van – 16,44%.

Omzet

– 16,44%

– 4,34%

De verliezen vielen respectievelijk te
noteren bij de drukkerijen (- 7,86%) en
de afwerkingsbedrijven (- 3,85%).
Positief nieuws komt van de prepress en
premedia bedrijven die hun omzet met
een mooie 12,44% zagen toenemen.
Terzijde, maar evenzeer
deugddoend is dat de omzet van
de krantendrukkerijen toenam met
9,4%. Dit betekent niet alleen dat
kranten in coronatijden inderdaad aan
belang hebben gewonnen, maar het
is ook de allereerste - zij het nominaal
bescheiden - omzetstijging van de
laatste tien jaar.
De bijzondere kenmerken van de
voorbije twee coronajaren noodzaken
ons om deze als één geheel te
beschouwen en te vergelijken met
2019; het jaar waarin de printmedia
sector met méérwaarde terug een
heropleving vertoonde. Maar deze
vergelijking is weinig opbeurend:
•
de (handels)drukkerijen verloren
t.o.v. 2019 maar liefst 24,06%
omzet
•
de afwerkingsbedrijven volgden
deze trend met een omzetdaling
van 15,54%
•
de prepress hield stand met zelfs,
dankzij het jaar 2021, een lichte
stijging van 0,13%
Uiteraard is de pandemie hiervan
de boosdoener geweest, maar
ondertussen vanaf het vierde kwartaal
van 2021 ook de grondstoffen
schaarste, de enorme prijsstijgingen en
de looninflatie.

€ 2,222 miljard

€2,126 miljard

Vergelijking printmedia omzet
2021 t.o.v.

2019

+0,13%

– 15,54%
– 24,06%

Prepress

De sector verloor hiermee in totaal
opnieuw 433 arbeidsplaatsen;
ongeveer hetzelfde aantal als in 2020.

2021

Totaal

2015

Afwerkingsbedrijven

Afwerking

2014

2020

Prepress

2013

Drukkerijen

Druk

2012
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Tabel 5 Omzet van de grafische industrie per subsector voor de periode
2011-2021 (Bron: FOD Economie)
Dagbladdrukkerijen

Drukkerijen

Afwerking

Totaal (excl.
dagbladen)

Totaal (incl.
dagbladen)

2010

256,70

2 285,60

510,90

71,80

2 868,30

3 125,00

2011

165,60

2 245,00

511,60

95,80

2 852,40

3 018,00

2012

160,30

2 151,30

467,60

61,90

2 680,80

2 841,10

2013

149,02

2 111,73

477,99

56,30

2 646,02

2 795,04

2014

140,79

2 182,01

463,57

55,78

2 701,36

2 842,15

2015

111,45

2 050,91

430,43

50,99

2 532,34

2 643,79

2016

58,45

1 947,08

422,04

49,25

2 418,38

2 476,83

2017

52,90

1 965,57

465,26

49,62

2 480,48

2 533,35

2018

44,04

2 003,64

465,39

47,98

2 517,02

2 561,05

2019

39,74

2 192,59

424,15

42,92

2 659,66

2 699,40

2020

31,59

1 807,09

377,70

37,70

2 222,49

2 254,08

2021

34,56

1 665,01

424,69

36,25

2 125,95

2 160,51

Prepress

Drukkerijen

Afwerking

Totaal (excl.
dagbladen)

Totaal (incl.
dagbladen)

2015

4,30

89,60

26,90

4,20

120,70

125,00

2016

2,70

102,60

20,60

3,10

126,30

129,00

2017

1,80

102,10

26,30

2,47

130,87

132,67

2018

4,73

84,35

28,40

2,53

115,28

120,01

2019

2,42

80,55

22,36

2,85

105,76

108,18

2020

1,62

58,60

19,19

1,33

79,12

80,74

2021

1,51

53,67

27,97

1,07

82,71

84,22

Prepress

ste
n

+4,31%

en

ste

ri

ng
en
p

di

Inve

+45%
d
me
repr
ess en pre

ia

Se
cto

en
ng
i
rale i
r
e
t
nves

5. Investeringen
Het hoeft niet te verwonderen
dat, in samenhang met
voorgaande vaststellingen, de
investeringen een daling vertonen
in de handelsdrukkerijen en de
afwerkingsbedrijven.
Nochtans maakte de sub sector van
de prepress en premediadiensten
misschien wel de beste keuze door
hun investeringen op te drijven met
ruim 45%. Vooral in het derde en
vierde kwartaal van het afgelopen
jaar, stegen de investeringen fors in
deze niche.
Hierdoor klokten de sectorale
investeringen all over alsnog af met
een bescheiden stijging van 4,31%.
(cfr. tabel 6 )

Tabel 6 Investeringen in de Belgische grafische industrie voor de periode
2015-2021 (Bron : FOD Economie)
Dagbladdrukkerijen

Tot slot stellen we dus enorme
omzetverliezen vast in vooral
het eerste en tweede kwartaal
van 2021, die slechts gedeeltelijk
gecompenseerd werden in het vierde
kwartaal van 2021. (cfr. tabel 5 )
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6. Buitenlandse handel –
Handelsbalans
De alarmbel die wij vorig jaar reeds
trokken inzake onze import- en
exportpositie, is jammer genoeg
waarheid geworden. Dit behoeft
enige toelichting.
De terugval van onze exportpositie
stopte en steeg zelfs hoopgevend
met 2,30%. Daartegenover staat dat
het importvolume evenwel ook steeg
met maar eventjes ruim 18,00%! Voor
het eerst in de laatste 10 jaar hebben
wij te maken met een negatieve
handelsbalans van meteen € 102
miljoen.
Zoals kan opgemaakt worden uit de
tabellen, maakte vooral Frankrijk
opmars in deze evolutie (cfr. tabel 9 ).
Dit alles heeft rechtstreeks weinig
te maken met de pandemie of
de prijzen van de grondstoffen.
Inderdaad ligt de gemiddelde prijs
van de grondstoffen in België iets
hoger dan bij onze belangrijkste
handelspartners, maar essentieel
is de loonhandicap die nu versneld
toeneemt doordat de inflatie
gekoppeld is aan ons systeem van
automatische loonindexatie; de
boosdoener terzake voor wie dit wel
en niet graag hoort. (cfr. tabel 6 )
Er wordt dus in België voor het
eerst meer geïmporteerd dan
geëxporteerd. Dit handelstekort wijst
ontegensprekelijk op een gebrek
aan concurrentiekracht van onze
Belgische bedrijven. Als we de top 4
aanschouwen van onze belangrijkste
handelspartners (Frankrijk, Nederland,
Duitsland en de UK) zijn wij
geëvolueerd naar een situatie met
telkens hogere import dan export
(cfr. tabel 8 & 9 ).
De recente inflatiepiek zal dit tij alvast
op korte termijn niet doen keren.

Handelsbalans
2020

2021

Exportpositie

+2,3%

Importvolume

+ 18%

Tabel 6 Export en import in de Belgische grafische industrie
(dagbladdrukkerijen inbegrepen) voor de periode 2011-2021
(Bron: Agentschap Buitenlandse Handel). Lichte afwijkingen zijn mogelijk
omdat hier HS codes gebruikt worden ipv NACE codes
Export
(Mio EUR)

Evolutie (%)

Import
(Mio EUR)

Evolutie (%)

Balans
(Mio EUR)

Evolutie (%)

2011

1274

7,42

1163

5,25

111

37,04

2012

1241

-2,59

1131

-2,75

110

-0,91

2013

1113

-10,31

1065

-5,84

48

-56,36

2014

1052

-5,48

985

-7,51

67

39,58

2015

949

-9,79

758

-23,00

191

285,00

2016

983

3,58

734

-3,17

249

30,36

2017

921

-6,30

736

0,27

185

-25,47

2018

930

0,98

743

0,95

187

1,08

2019 (*)

765

-17,74

705

-5,11

60

-31,55

2020

650

-15,03

648

-8,08

2

-90,00

2021

665

2,30

767

18,36

-102

-5200

Tabel 7 aandeel van export in de omzet (dagbladdrukkerijen inbegrepen)
voor de periode 2011-2021
Export (Mio EUR)

Omzet (Mio EUR)

Aandeel van de export (%)

2011

1274

3018

42,21

2012

1241

2841

43,68

2013

1113

2795

39,82

2014

1052

2842

37,01

2015

949

2674

35,49

2016

983

2476

39,66

2017

921

2533

36,35

2018

930

2561

36,31

2019

765

2699

28,34

2020

650

2254

28,83

2021

665

2160

30,79
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Tabel

8

De belangrijkste exportpartners van de Belgische grafische industrie zijn in 2021:
MIO EUR			

% v/d tot export

187

Frankrijk

28,10

163

Nederland

24,60

60

UK

9,00

57

Duitsland

8,50

24

Verenigde Staten

3,60

De rangorde is hierbij dezelfde gebleven als in 2020.

Tabel

9

De belangrijkste importpartners zijn:

MIO EUR			

% v/d tot import

228

Frankrijk

29,80

191

Nederland

24,90

82

UK

10,70

74

Duitsland

9,60

43

China

5,60

Het UK is t.o.v. 2020 van plaats 5 naar plaats 3 opgeschoven en dit ten nadele van Duitsland en China.

Conclusies
De macro economische cijfers
voor 2021 mogen alles bijeen niet
verwonderen, maar bevatten toch
wel enkele verrassingen.
De realiteit is dat de sector in twee
jaar tijd een algemene omzetdaling
kende van –20%.
Cassant in deze context is dat
de commerciële druk in ruime zin
zelfs een verlies van bijna - 25%
optekende.
De meerwaarde van onze portfolio
is nochtans duidelijk en belangrijk,
maar wat kan hieraan verhelpen?
1. De opeenvolging van corona,
schaarste en prijsstijgingen
vormt een zeer uitdagende
markttoestand. De oorzaken
van dit laatste zijn legio:
energieprijzen, transportkosten,
etc… Nochtans hebben we
inmiddels dermate niveaus
bereikt, dat de grote producenten
van grondstoffen moeten
begrijpen dat de grafische speler

als intermediair, geprangd tussen
leverancier en klant, hiervan
het voornaamste slachtoffer is.
Het besef moet ook zijn dat de
grote producenten enkel hun
grondstoffen kunnen slijten zolang
de eindconsument het product
nog wenst te betalen.

huidige toestand wurgend is voor
onze bedrijven. Ongebreidelde
en automatische loonindexering
bestaat binnen Europa quasi
enkel in België en vraagt om
correcties. Maatregelen zijn
nodig zodat wij geen verdere
achterstand oplopen t.o.v. het
buitenland.

2. De consument en de klant moet
de waarde van print (her)beseffen.
Wat doen we in een supermarkt of
apotheek zonder print? Blijven we
kwalitatief onderwijs aanbieden
zonder de cognitieve waarde van
print?
Feitelijk zijn dit retorische vragen,
maar onze sector moet en mag
zich in de picture zetten.
Febelgra is hiervoor alvast volop
aan het werk!
3. De concurrentiekracht van onze
sector moet worden hersteld.
Zowel de overheid als de sociale
partners moeten begrijpen dat de

Voor meer info en cijferdetails :
marc.vandenbroucke@febelgra.be
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Jobstudenten
Ben je van plan studenten aan te werven
om een handje toe te steken? Wij lijsten
je de belangrijkste info op!
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Een jobstudent moet minstens 15 jaar zijn én de eerste
twee studiejaren van het middelbaar gevolgd hebben;
Per kalenderjaar mag de jobstudent een totaal van
475 uren werken aan een verminderde sociale bijdrage
van 2,71%;
Tijdens het eerste kwartaal van 2022 tellen de eerste
45 uren niet mee voor het contingent van 475 uren.
Voor studenten die aan de slag zijn gegaan in de
zorg of in het onderwijs worden geen enkele uren
meegeteld;
Bij overschrijding van de 475 uren zal de jobstudent de
normale sociale bijdragen betalen, t.t.z. 13,07%;
Je dient een studentenovereenkomst op te maken
(Febelgra stelt modeldocumenten ter beschikking);
Een studentenovereenkomst mag een ononderbroken
periode van 12 maanden niet overschrijden;
De drie eerste werkdagen van de student worden
beschouwd als proefperiode;
De Dimona-aangifte dient uiterlijk te gebeuren op de
eerste dag waarop de student begint te werken;
De werkgeversbijdrage bedraagt 5,43%;
De student kan via de website student@work een
attest opmaken zodat hij kan controleren over hoeveel
uren hij/zij dit jaar nog beschikt. Ook jij als werkgever
kan op de website terecht indien je meer informatie
wenst over jobstudenten.

Verloopt de samenwerking niet als gewenst en wil je de
studentenovereenkomst beëindigen ?
•
Bij opzegging dien je rekening te houden met de duur
van de verbintenis van de student, d.w.z. met de duur
van de tewerkstelling bij opzegging sinds het ogenblik
dat de student effectief in dienst trad:
Duur van de
verbintenis

Opzeg door
werkgever

Opzeg door
werknemer

<= 1 maand

3 dagen

1 dag

> 1 maand

7 dagen

3 dagen

Wat de betekening betreft dient de gewone procedure
gevolgd te worden. De opzeggingstermijn begint dus
te lopen de maandag volgend op de week waarin de
opzeggingstermijn werd betekend.
•

•

Is de student langer dan zeven dagen
arbeidsongeschikt door ziekte of ongeval? Dan kan je
als werkgever de studentenovereenkomst beëindigen
mits betaling van het loon dat overeenkomt hetzij met
de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het nog
te lopen gedeelte van die termijn.
Tijdens de proefperiode kunnen zowel de
werkgever als de student een einde stellen aan
de studentenovereenkomst zonder opzegging of
vergoeding.
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Bedienden (Pc 200)
ecocheques &
jaarlijkse premie

Het Pc 200 voorziet
met de loonverwerking
van de maand juni
de uitbetaling van de
jaarlijkse sectorpremie
en de verwerking van
ecocheques indien
de onderneming niet
geopteerd heeft voor een
gelijkwaardig voordeel.

Wist je dat…
•
Febelgra-leden die zich dit
jaar nog bij Monizze aansluiten
genieten van een uniek ledenvoordeel op de bestelkosten
én de eerste kaart GRATIS
ontvangen?
•
Monizze een volledige ontzorging
voor de zaakvoerder en/of HR-afdeling (inclusief de overstap naar
Monizze) biedt?
•
Zij een vaste én duurzame prijszetting bieden?
•
Er géén wachtlijn of keuzemenu is
als je Monizze contacteert?

•
•

Wens je van dit interessante aanbod
te genieten of een vrijblijvende offerte
te ontvangen ?
Contacteer Monizze via
partner@monizze.be of op het
nummer +32(0)2 891 88 44.

Ecocheques
Referteperiode

Zij alsook een aanpak op maat
bieden voor de Belgische KMO
Monizze meer voordelen biedt
voor de werknemers door hun
innovatieve APP?

Jaarlijkse premie
01.06.2021 – 31.05.2022

Bedrag voor voltijdse bediende met
een volledige referteperiode

€ 250

€ 277,22

Bedrag voor een deeltijdse bediende
met een volledige referteperiode

4/5 tewerkstelling: € 250
3/5 tewerkstelling: €200
½ tewerkstelling: €150
< ½ tewerkstelling: €100

Pro rata in verhouding tot hun
tewerkstelling

Onvolledige referteperiode

Recht op basis van de werkelijke prestaties

Tijdelijke werkloosheid wegens
overmacht corona

Deze periodes worden niet gelijkgesteld
Desgewenst ben je als werkgever vrij deze gelijk te stellen
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Tijdelijke
werkloosheid wegens
economische redenen
Pc 130
Begin mei ontving je onze
newsletter ‘Versoepeling
tijdelijke werkloosheid
(TW) economische redenen
Pc 130 is een feit’ samen
met de nieuwe procedure.
Gezien er veel vragen zijn
rond dit onderwerp en
het belangrijk is om de
procedure correct toe
te passen, wijden wij er
in deze editie nog een
artikel aan.

1. Tijdelijke werkloosheid wegens
overmacht Corona/oorlog in
Oekraïne
•
•
•

•

loopt tot 30.06.2022;
volledige schorsing of
gedeeltelijke schorsing;
overuren/meeruren/ADV-dagen
moeten niet eerst opgenomen
worden;
vereenvoudigde procedure
RVA (als werkgever dien je enkel
de elektronische aangifte te
doen (ASR scenario 5), geen
controlekaart C.3.2A afleveren
aan de werknemer.

Aard

2. Tijdelijke werkloosheid wegens
economische oorzaken (arbeiders)
Pc 130
•
•
•
•

Modaliteiten

ingeval van werkgebrek te wijten
aan economische oorzaken;
moet van tijdelijke aard zijn;
volledige of gedeeltelijke
schorsing;
overuren/meeruren/ADV-dagen
moeten wél eerst opgenomen
worden.

Maximumduur
(als de maximumduur bereikt
is > 1 verplichte werkweek)

VOLLEDIGE
SCHORSING

0 arbeidsdagen

2 weken
Aanvang: eerste werkdag van
de week
Terugroeping: max. 2 x
per week en max. 6 x per
kwartaal(1)

GEDEELTELIJKE ARBEID

(1)	In het arbeidsregime dat die week initieel
voorzien was indien de werknemer
arbeidsprestaties zou verrichten.
(2)	In het arbeidsregime dat die week initieel
voorzien was indien de werknemer
arbeidsprestaties zou verrichten.

GROTE
SCHORSING

< 3 arbeidsdagen/week
OF
< 1 arbeidsweek op 2 weken

KLEINE
SCHORSING

Minstens 3 arbeidsdagen/
week
OF
Minstens 1 arbeidsweek
op 2 weken

3 maanden > 3
kalendermaanden, of 3
maanden van datum tot
datum of 13 kalenderweken
Terugroeping: max. 2 x
per week en max. 6 x per
kwartaal(2)
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Opgelet:
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.
Aanvullende vergoeding:
•
Volledige schorsing:
- Eerste 40 dagen TW:
€ 7/werkloosheidsdag;
- Voor de volgende dagen:
€ 2/werkloosheidsdag;
- Terugroeping: €7 + 1 bruto
uurloon/werkloosheidsdag
voor alle dagen tijdelijke
werkloosheid in de week
waarin zich een terugroeping
heeft voorgedaan.
•
Gedeeltelijke schorsing:
- € 7 + 1 bruto uurloon/
werkloosheidsdag, zonder
beperking voor zowel de kleine
als de grote schorsing.
Waarom spreken wij van een
versoepelde regeling en wat is er
gewijzigd t.o.v. de vorige regeling?
•

Bij terugroeping van de
werknemer hoef je geen
werkzekerheid meer te bieden tot
het einde van de week.

•

•

•

Terugroeping kan nu max. 2x/
week en max. 6x/kwartaal, in de
vorige regeling kon dit slechts 2x/
trimester.
In de gedeeltelijke werkloosheid
onderscheiden wij een grote en
een kleine schorsing met een
maximumduur van 3 maanden
In de vorige regeling bestond de
grote schorsing niet. Bovendien
bedroeg de maximumduur 14
kalenderdagen vooraleer er een
verplichte werkweek was.
Bij kleine schorsing moeten de
dagen economische werkloosheid
niet meer aansluiten of volgen op
een weekend.

3. RVA-procedure
Deze is ongewijzigd. Ter herinnering
kan je ze hieronder terugvinden.
3.1	Woensdag vóór de week van de
TW om economische redenen
Schriftelijke informatie aan de
werknemers over het ontwerp van
TW met vermelding van
•
maximumduur van de TW;
•
begin- en (vermoedelijke)
einddatum van de TW;
•
de dagen werkloosheid.
3.2	Vrijdag vóór de week van de TW
om economische redenen
Individuele schriftelijke informatie
aan de werknemer over de definitieve
regeling van TW met vermelding van
•
maximumduur van de TW;

•
•

begin- en (vermoedelijke)
einddatum van de TW
de dagen werkloosheid.

Elektronische mededeling aan de
RVA:
•
door de werkgever- via de
portaalsite van de sociale
zekerheid: www.socialsecurity.be
De elektronische mededelingen
kunnen geraadpleegd worden
en indien nodig geannuleerd of
gewijzigd worden;
•
door je sociaal secretariaat;
•
outprint overhandigen aan de
werknemer.
Controleformulier C3.2 A
Voor de werkgever
•
Maandelijks overmaken aan elke
arbeider die je tijdelijk werkloos
stelt. Dit moet in theorie gebeuren
op de eerste effectieve werkloosheidsdag. In de praktijk zal dit
echter gebeuren op de laatste
werkdag voor de periode van TW
(normaal dus vrijdag).
•
Keuze tussen het bijhouden van
een papieren validatieboek of
het gebruik van een elektronisch
validatieboek via de portaalsite
van de sociale zekerheid:
www.socialsecurity.be, rubriek
Onderneming > sociale risico's >
validatieboek.
•
Het sociaal secretariaat kan je de
documenten ook bezorgen.
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Voor de werknemer
•
De werknemer moet het formulier
steeds in zijn bezit hebben en
kunnen voorleggen aan de
sociale controleur wanneer deze
erom vraagt.
•
Op het einde van de maand moet
hij zijn controleformulier indienen
bij zijn uitbetalingsinstelling (ACV,
ABVV, ACLVB of Hulpkas voor
werkloosheidsuitkeringen).
•
Kennisgeving aan ondernemingsraad, syndicale delegatie.
De werkgever moet de redenen
voor het invoeren van TW
meedelen aan de ondernemingsraad of bij het ontbreken
daarvan aan de syndicale
delegatie. Dit op dezelfde dag
als de kennisgeving aan de
werknemers (dus op vrijdag).

Voor de werknemer
Controlekaart C.3.2 A indienen bij zijn
uitbetalingsinstelling.
4. Tijdelijke werkloosheid
economische redenen bedienden
(Pc 200)
Van 01.01.2022 tot 30.06.2023 loopt
cao nr. 159 voor ondernemingen
die voor haar bedienden beroep
willen doen op het stelsel van
tijdelijke werkloosheid wegens
economische oorzaken maar
die geen ondernemings-cao of
ondernemingsplan hebben.
4.1	Welke ondernemingen kunnen
zich op dat stelsel beroepen?
•

3.3 1ste effectieve werkloosheidsdag
De werkgever doet de elektronische
melding aan de RVA van de eerste
effectieve werkloosheidsdag van de
maand. Dus voor één periode van TW
die gespreid is over twee maanden,
dient de aangifte tweemaal te
gebeuren.
De maandelijkse mededeling verstuur
je op:
•
de eerste dag van de effectieve
schorsing van de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst, of;
•
de werkdag erna, of;
•
de voorafgaande werkdag, indien
de werkgever met zekerheid weet
dat de werknemer werkloos zal
zijn.

•

•

3.4 Op het EINDE van de MAAND
Voor de werkgever
Elektronisch aangifte (i.p.v. formulier
C3.2-werkgever) met
•
bewijs van de uren van TW;
•
uitkeringsaanvraag voor het
berekenen van het bedrag van de
uitkeringen waarop de werknemer
recht heeft.
Print elektronische aangifte overhandigen aan de werknemer.

Ondernemingen die een substantiële daling van min. 10% van
de omzet, de productie of de
bestellingen in één van de vier
kwartalen voorafgaand aan de
aanvraag tot invoering van de
economische werkloosheid vergeleken met hetzelfde kwartaal van
één van de twee kalenderjaren
die de aanvraag voorafgaat.
Ondernemingen die tijdens het
kwartaal voorafgaand aan het
kwartaal waarin het formulier
C106A wordt verstuurd, een
aantal dagen economische
werkloosheid voor haar arbeiders
van ten minste 10% van het
globaal aantal arbeiders en
bedienden aan de RSZ aangegeven dagen.
Ondernemingen die op korte
termijn, op basis van onvoorziene omstandigheden, een
substantiële daling van de omzet,
productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben gehad.

4.2	De maximale duur blijft
ongewijzigd
•
•

Bij volledige schorsing: 16
kalenderweken;
Bij gedeeltelijke arbeid (minstens
twee arbeidsdagen per week): 26
kalenderweken.

Heb je nog vragen rond tijdelijke
werkloosheid economische redenen?

Contacteer:
kelly.ciancimino@febelgra.be
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Rondetafelconferentie
Onderwijs en Industrie

Nood aan grafische profielen
vraagt om actie
Vormingsfonds GRAFOC
organiseerde op 21
maart in Hotel Serwir
in Sint-Niklaas een
rondetafelconferentie
tussen onderwijs en
industrie (bedrijven
en leveranciers).
Aanleiding hiervoor is
het nijpend tekort aan
grafische werknemers
in de bedrijven. Dat
komt enerzijds door de
uitstroom van grafische
profielen als gevolg
van de toenemende
vergrijzing, anderzijds
door de beperkte instroom
van geschikte profielen
vanuit het onderwijs en de
arbeidsmarkt.

“Hoe kunnen scholen en industrie
samen het tij keren? Met welke
noden en bezorgheden kampen
beiden partijen?”, vraagt inleider
Herman Staes, coördinator GRAFOC
en onderwijsexpert, zich af. “Het is
hoog tijd voor actie, vandaar deze
bijeenkomst. Dat de nood groot is,
blijk uit de interesse voor het initiatief
en de opkomst van vandaag. Alle
14 scholen met een aanbod BSO/
TSO grafische zijn aanwezig of
werkten mee aan de enquête. De
deelnemende bedrijven hebben 5
tot meer dan 250 werknemers in
dienst en zijn goed voor 15 procent
van de totale tewerkstelling in
Vlaanderen (Acco, Aluscreen,
Antilope De Bie, Albe De Coker,
Coldset Printing Partners, Dioss,
Graphius, Reynders, Universitas).
Verder zijn er vertegenwoordigers van
GRAFOC, Febelgra, de vakbonden,
Heidelberg, PaperPackSkills, de twee
hogescholen, het Katholiek Onderwijs
Vlaanderen, AHOVOKS, de Sociaal
Economische Raad van Vlaanderen
en Grafisch Nieuws.” Kurt De Cat,
hoofdredacteur van Grafisch Nieuws,
leidt als moderator de groepsdiscussie
in goede banen.

Weinig instroom en veel uitstroom
Het is wat betreft tewerkstelling van
grafische profielen alle hens aan dek,
zoals blijkt uit het PrintmediaJobs
vacaturerapport 2013-2021 van
GRAFOC. David Benoit van GRAFOC
presenteert en becommentarieert
tien vaststellingen. Ze vormen
het raamwerk voor het latere
groepsgesprek. Enkele van deze
belangrijke uitdagingen en kansen
zijn:

In 2021
werden nooit
meer vacatures
gemonitord.
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•

De arbeidsmarkt
in 2021 werden nooit meer
vacatures gemonitord: meer dan
1100 en waarschijnlijk is het aantal
nog groter. De vacatures raken
moeilijk ingevuld. Tegelijkertijd
is er een sterke uitstroom aan
de gang (35% tegen 2025)
als gevolg van de vergrijzing.
Naast de grafimediabedrijven
zijn ook bedrijven uit andere
bedrijfssectoren, verenigingen
en dienstverleners op zoek naar
grafische profielen.

•

De beperkte instroom op
de arbeidsmarkt vanuit het
onderwijs en het dalend aantal
leerlingen in de grafische TSO/
BSO richtingen.

•

Eén van de kansen op nieuwe
instroom loopt via duaal leren.
Een langlopende
imagocampagne waarin de
printmediasector als een
interessante werkgever wordt
gepromoot, zou eveneens helpen.
De grafimediabranche kampt
namelijk met een imagoprobleem,
waardoor jongeren zich niet
aangetrokken voelen tot deze
industrie.

•

Hightech en veranderende
competenties.
Met deze uitdaging wordt een
bruggetje gemaakt naar een
van de sprekers: Hans Huyghe,
VP Product Management
Consumables bij persenfabrikant
Heidelberg.

Het moderne
drukkerijbedrijf
heeft de
overgang gemaakt
van manueel naar
zoveel mogelijk
automatisch.

De industriële automatisering van
het grafimediabedrijf
“De tijd van de koster-drukker
ligt ver achter ons”, vertelt Hans
Huyghe wanneer hij het heeft over
de evoluties in de printmediasector.
Het moderne drukkerijbedrijf heeft
de overgang gemaakt van manueel
naar zoveel mogelijk automatisch.
Fabrikanten als Heidelberg
bouwen daarvoor de geschikte
machines. Die zijn volgestouwd
met sensoren, beschikken over
allerlei automatiseringsoplossingen
(simultaan rubberwassen en
automatisch plaatwisselen,
automatische register- en
kleurcontrolecorrectie, automatisch
uitwerpen van misdrukken, enz.),
nemen zelf beslissingen op basis van
artificiële intelligentie en kunnen
worden gemonitord via de cloud.
De wijsheid zit met andere woorden
in de pers. De drukpers voert zelf
en volledig operator-onafhankelijk
de snelste make-ready strategie
uit en produceert autonoom. Ze
stopt slechts met haar productie
wanneer de operator daarom
vraagt. Heidelberg heeft er de
naam ‘Push-to-stop’ voor bedacht.
De drukker is een procesoperator.
Ook de logistiek op en om de pers,
in de prepress en de afwerking
kan worden geautomatiseerd:
automatische inkttoevoer,
automatische toevoer van de platen
naar en in de druktorens, automatisch
transport van de vellenpaletten,
robotpalletiseerders, enzovoort. De
nieuwste drukpersen zijn duur. Het is
financieel onmogelijk voor scholen om
dergelijke machines in hun lokalen te
installeren. Met deze vaststelling en
de voortschrijdende spitstechnologie
in gedachten, zal moeten nagedacht
worden over de toekomst van het
onderwijs en hoe opleidingen voor
grafische beroepen zullen worden
georganiseerd.
Geanimeerd groepsdebat
Wat volgt is een debat rond vijf
thema’s. Ze werden gedistilleerd uit
een enquête onder de deelnemers.
Het zijn: technologische evolutie,
imago van de sector, noodzakelijke
competenties, ideale opleidingsvorm
(lineair leertraject, leren en werken,
duaal leren…), duaal leren. Het
levendige debat zorgde ervoor dat
de onderwerpen soms door elkaar
heen liepen. We hebben de bij elkaar
horende inhoud zoveel mogelijk
trachten te bundelen.

De grafimedia-ondernemers zeggen
vooral nood te hebben aan drukkers.
Leerlingen prefereren echter eerder
de schermgebaseerde-opleidingen
(prepress, dtp, vormgeving). Dat
heeft volgens zowel ondernemers
als leraars te maken met de
voorkeuren van de hedendaagse
schermgeneratie, maar ook met
het ouderwets imago van de
drukkerijsector en de aversie voor
machines bij jongeren. “Toon
dan geen machines tijdens de
opendeurdagen van de school”,
suggereert een deelnemer. De
nieuwste generatie drukmachines
hebben nochtans besturingsconsoles
met grote interactieve schermen, ze
zouden de jonge generatie bijgevolg
kunnen aanspreken. Maar dergelijke
dure drukpersen zijn onbetaalbaar
geworden voor onderwijsinstellingen
en opleidingscentra. De oplossing
zou hybride kunnen zijn: de scholen
zorgen ervoor dat de leerlingen
een goede algemene grafische
kennis verwerven, de praktijk
leren ze in de bedrijven via stages,
eventueel verlengde stages,
duaal leren, andere leervormen.
“Allemaal goed en wel, maar je
moet eerst jonge mensen voor het
drukkersvak weten te interesseren
en ze in de school binnen te halen.
Dat is een hele uitdaging. Het
heeft ondermeer te maken met het
imago van de sector”, werpt een
leerkracht op. Hij vervolgt: “Ik ben
zelf leerkracht en stagementor en
heb in de privé gewerkt. Enkele
bedrijven, vooral grotere, zijn
zeer goed in stagebegeleiding. In
kleinere en middelgrote bedrijven
is die begeleiding echter vaak
ondermaats wegens geen tijd of
dringende opdrachten. We hebben
het volledige engagement van alle
bedrijven nodig. Voor wat hoort
wat. Het is de bluts met de buil, voor
beide partijen.” Ondernemer: “We zijn
vragende partij om stagetrajecten
uit te breiden. Het hoeft niet meteen
om duaal leren te gaan. Het maakt
ons niets uit om welke leervorm
het gaat. Ik beweer met de hand
op het hart dat we de leerlingen
in ons bedrijf goed begeleiden en
niet aan hun lot overlaten.” Kan de
bekende druksimulator een deel van
de oplossing zijn? “We gebruiken
hem al lang in onze school en het
is goed didactisch materiaal. De
druksimulator is een hulpmiddel maar
de echte praktijkervaring kan je
ermee niet vervangen.”
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De grafische
industrie biedt
werkzekerheid
en de sector
betaalt goed

Sector kampt met imagoprobleem
Ilse Straetman is voorzitster van de
Raad van Bestuur van GRAFOC en
HR-manager bij Mediahuis (Coldset
Printing Partners en De Buren). “Het
is een grote uitdaging om mensen
in onze sector te laten instromen.
We organiseren bedrijfsbezoeken
en hebben bedrijfsgidsen in dienst.
Bezoekers zijn onder de indruk van
wat de onderneming te bieden
heeft. De productieprocessen aan
de drukpersen zijn eenvoudiger.
De afwerkingsafdeling biedt meer
variatie en uitdagingen. Het spreekt
andere mensen aan. We merken dat
we met ons compleet aanbod aan de
wensen van veel kandidaten kunnen
voldoen.” Een bedrijfsleider voegt
eraan toe: “Een belangrijk pluspunt
om te kiezen voor de grafische
industrie is werkzekerheid en de sector
betaalt goed.”
Competenties: attitude is everything
Met de juiste attitudes, technische
competenties en voldoende goesting
ben je geschikt voor het vak,
ongeacht de gevolgde richting BSO
of TSO. ‘Attitude is everything.’ Daar
zijn alle deelnemers het roerend over
eens. “Maar we zijn in het onderwijs
wel verplicht leerplannen te volgen en
er worden eindtermen opgelegd.”
Opleidingsvormen
De opleidingsvorm is niet het grote
probleem, wel de instroom in de
grafische richtingen. Zowel in de

BSO- als TSO-opleidingen is er in
de leerprogramma’s veel aandacht
voor drukvoorbereiding (prepress),
vormgeving en het creatieve.
“Wanneer het werken met computers
niet op het programma zou staan,
verliezen we leerlingen.”
De vertegenwoordigers van de
scholen menen dat drukken en
afwerken, als dit al niet gebeurt, in
de tweede graad van de grafische
richtingen zou kunnen worden
geïntroduceerd om leerlingen te
triggeren voor deze beroepen.
Het zevende specialisatiejaar is een
logisch vervolg op de derde graad
BSO en levert een gehomologeerd
getuigschrift secundair onderwijs
op. In TSO-richtingen wordt dit
getuigschrift op het einde van het
zesde jaar behaald. Ook hier wordt
een zevende specialisatiejaar
ingericht. Leerlingen kunnen in beiden
richtingen gedurende dat extra
jaar kiezen voor een duale leervorm
(wanneer die wordt ingericht) of het
specialisatiejaar. Een secundaire
school in Antwerpen richt duaal
leren niet in: “De leraar moet voor
deze leervorm zowel les geven in de
school als de leerlingen ondersteunen
in de bedrijven. Er zijn hiervoor
eenvoudigweg niet genoeg uren
beschikbaar. En hoe ga je om met een
leerling die niet slaagt in een bedrijf
en die terug naar de school moet
worden gehaald?”

Het debat werd afgesloten door een
slotcommentaar van o.a. Marc Vandenbroucke
(Febelgra), Henk De Debaene (Katholiek
Onderwijs Vlaanderen) en Ilse Straetman
(Mediahuis). Wens je graag het volledige artikel,
geschreven door Alain Vermeire, te lezen? Dat
kan in het Grafisch Nieuws van 26/5/2022.
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VALORLUB - nieuwe bedragen
en hoeveelheden voor afvalolie
Valorlub keert een vergoeding uit
op een vastgelegde hoeveelheid
afvalolie. Voor inzamelingen in 2022
wordt een vergoeding toegekend voor
hoeveelheden kleiner dan 10.000 liter.
In functie van een aantal parameters
legt Valorlub jaarlijks het bedrag en
hoeveelheid vast.

•

•

•

De forfaitaire vergoeding voor
inzamelingen in 2022 bedraagt:
•
van 0 tot 5.499 liter: € 115
•
van 5.500 tot 7.499 liter: €150
•
van 7.500 tot 9.999 liter: € 200
•
Voorwaarden 2022:
•
Je moet als bedrijf je gebruikte
olie inzamelen op Belgisch
grondgebied.
•
Je laat jaarlijks (via één of
meerdere ophalingen) minder
dan 10.000 liter gebruikte olie
ophalen.

Group Joos
Met de zilveren EcoVadismedaille heeft Group Joos
opnieuw een internationale
erkenning op zak voor het
MVO-beleid. Group Joos werd
geëvalueerd op verschillende
thema’s zoals milieu, sociale
arbeids- en mensenrechten,
ethiek en een duurzaam
aankoopbeleid. Met deze
onafhankelijke analyse staat
Group Joos in de top 7% van
de door EcoVadis beoordeelde
bedrijven in de drukkerijsector,
en in de top 25% van de
door EcoVadis geëvalueerde
bedrijven in het algemeen.

•

•

Je laat je gebruikte olie ophalen
door een gehomologeerd
Valorlub inzamelaar.
Het type gebruikte olie valt onder
het toepassingsgebied van de
aanvaardingsplicht.
De gebruikte olie is van goede
kwaliteit (< 10% water) en is niet
vermengd met pcb's, water,
solventen, reinigingsmiddelen,
dierlijke of plantaardige oliën,
detergenten, remvloeistoffen,
brandstoffen en andere gevaarlijke afvalstoffen.
Valorlub betaalt geen vergoedingen voor de inzameling van
transformatorolie.
Er is geen tussenkomst wanneer
de gebruikte olie gratis of tegen
vergoeding is afgehaald.
Er wordt maximum één
vergoeding uitgekeerd per
omgevingsvergunning.

Door gebruik te maken van een
gehomologeerd Valorlub inzamelaar
zoals onze trouwe partner VEOLIA
BELUX, kan je deze premie bekomen
zonder dat je je ergens zorgen
over hoeft te maken. Onze partner
VEOLIA BELUX geeft de verzamelde
gegevens door aan Valorlub, die de
premies controleert en toekent als
aan de criteria wordt voldaan.
Als je een 'AfVal-Snel-Weg'-contract
met Febelgra hebt afgesloten,
betalen wij het bedrag van jouw
jaarlijkse premie in mei op jouw
rekening. Door gebruik te maken van
deze Febelgra-dienst geniet je van
een voorkeurstarief en kun je rekenen
op een maximale bijstand bij de
aangifte van afval bij de overheid.
Vragen? Contacteer dan
marisa.bortolin@febelgra.be

Heidelberg lanceert nieuwe
cloud-gebaseerde workflow
De persenbouwer Heidelberg heeft
zijn Prinect-workflow onder handen
genomen en biedt nu de versie
'Prinect Direct' aan die van de cloud
gebruik maakt. Met de overstap
naar de cloud wil Heidelberg de
drukprocessen van de drukkerijen niet
alleen verzelfstandigen, maar ook

vereenvoudigen. Alle functies van de
nieuwe workflow worden geleidelijk ter
beschikking gesteld van de klanten in
de vorm van op de cloud gebaseerde
toepassingen.

PEFC Belgium kondigt nieuwe
normen aan voor Waalse bossen
In april werden nieuwe normen voor
duurzaam bosbeheer goedgekeurd
voor de Waalse bossen met het
PEFC-certificaat. De nieuwe normen
worden van kracht in september
2022 en gelden voor een periode
van zeven jaar. Het gaat om de
derde herziening voor de PEFCgecertificeerde bossen in Wallonië.
De geregelde herziening van de

PEFC-normen wil de strategie voor het
duurzame bosbeheer in lijn brengen
met de behoeften van het moment
en met de nieuwe internationale
vereisten. De uitdagingen waar het
duurzame bosbeheer mee te maken
krijgt, evolueren immers met de
nieuwe milieu-, maatschappelijke en
economische problemen.
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PrintBar Limburg
C-Mine Genk
21 april 2022

Webinar
Tips & tricks
in Adobe,
Indesign en
photoshop
16 mei 2022
i.s.m. Lab 9
Vincent Van der Meeren,
Training & Application
Specialist van Lab9 verzorgde
dit webinar voor een 40-tal
leden. Het webinar werd
opgesplitst in 3 grote delen.

Op donderdag 21 april 2022
trokken we richting Genk om er de
erfgoedrijke site C-Mine te ontdekken.
De Limburgse en Vlaams-Brabantse
leden werden er ontvangen door
een heerlijk lentezonnetje vergezeld
van een glaasje en enkele hapjes.
In de schaduw van de historische
schachtbokken op het ruïneplein
startte de gids de rondleiding door
het Energiegebouw.
Rondleiding in het Energiegebouw
Dit is vandaag het hoofdgebouw
van C-Mine, waar onder andere het
bezoekersonthaal en een cultuur- en
designcentrum in gevestigd zijn. Het
Energiegebouw zijn de overgebleven
machinegebouwen waar je een
aantal ruimtes kan onderscheiden
die van groot belang waren voor de
goede werking van de mijn.
De gids bracht ons van de ene
zaal in de andere, startend in de
kleine compressorenhal met haar
indrukwekkende aandrijfmotoren.
Deze zorgden ervoor dat
de ophaalmachines aan de
schachtbokken gevoed werden met
voldoende aandrijfkracht.
Vervolgens, in de
ventilatorengebouwen zorgden 2
bovengrondse ventilatoren voor

de nodige zuivere lucht voor de
werknemers beneden in de mijn.
De continue stroom van verse
lucht was er ook op voorzien om
ontploffingsgevaar te minimaliseren.
De ondergrondse reserveventilator
werd pas ingeschakeld als de andere
het liet afweten.
De rondleiding zette zich verder
in de elektrische centrale, deze
is in de jaren 1970 grotendeels
ontmanteld. In de barenzaal zijn
de hoogspanningschakelaars en
het grote marmeren controlebord
bewaard gebleven.
Alvorens we afsloten in de
theaterzaal, konden we de
luchtcompressoren van de grote
persluchthal bewonderen. Beneden
in de mijn werden de machines
met perslucht aangedreven om het
ontploffingsgevaar via elektrische
vonken te vermijden.
Gezellige afsluiter
Na al het wandelen en bewonderen
kwam de groep samen in de Foyer
voor een afsluitend walking dinner
en gezellige babbel. Een meer dan
geslaagde avond met een hele leuke
groep. Wij kijken alvast uit naar een
volgende editie.

In het hoofdstuk Indesign werd
er dieper ingegaan op de
content aware fit functie en
de defaults Indesign (opslagen
van huisstijl). Bij Illustrator
kwamen het appearance
paneel en de symbolen aan
bod. In het derde deel over
Photoshop werden volgende
onderwerpen toegelicht: Smart
objects (voordelen), Content
aware scale (Adobe Sensei
technologie), Neural fitters
(nieuwe techniek om zaken
voor jou te laten berekenen) en
Sky replacement.
Wens je graag verdere
toelichting over deze tips en
tricks, stuur dan een mailtje
naar ann.kestens@febelgra.be
voor de aanvraag van het
opgenomen webinar.
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Blue Gate
Antwerp

PrintBar
Antwerpen

Plein Publiek
16 juni

16 juni 2022
De eerste PrintBar Antwerpen is een
feit. Op 16 juni verwachten we je in
Plein Publiek, een gezellige rooftopbar, gelegen in Blue Gate Antwerp.
Na een lekker glaasje, nemen we
je mee voor een rondleiding in het
bedrijventerrein. Blue Gate Antwerp
is het eerste klimaat neutrale en PrintBar_antwerpen.indd 1
17/05/2022 11:31
eco-effectieve bedrijventerrein
Programma
(publiek-privaat) voorbehouden voor
18u30 ontvangst met glaasje
innovatieve ondernemingen met een
heldere ambitie: lineair groeien dank19u00	rondleiding in Blue Gate Antwerp
zij circulair werken. Torfs Dimitri, lid
van het managementcomité van Blue
20u00	walking dinner met netwerkmoment
Gate Antwerp Development NV zal je
toelichting geven over de organisatie,
23u00 einde
visie en ambities van dit project en
hoe men dit implementeert. We sluiten Locatie
af met een gezellige babbel op de
Plein Publiek - Zonnestroomstraat 2a 2020 Antwerpen
rooftopbar en een walking dinner.
Interesse?
Wij kijken er alvast naar uit. Tot dan!
Inschrijven kan via de pagina ‘Events’ op onze website vóór maandag 13 juni 2022.

PrintBar West-Vlaanderen
22 juni 2022

PrintBar_westvlaanderen.indd 1
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Voor onze 2de PrintBar WestVlaanderen brengen we een
bezoekje aan de Oesterput
in Oostende. Sinds 1995 staat
‘De Oesterput’ gekend als
familiale oesterkwekerij en
klein- en groothandel in
schaal- en schelpdieren. Zij
kweken op traditionele wijze,
met vakmanschap en heel
veel passie de enige Belgische
oester. Het kweken vindt plaats

A

PRINT
BAR
W

Oostende
22 juni

F

VLA

Vervolgens schuiven we aan
in de seafood bar met o.a. de
degustatie van hun zelfgekweekte
oesters. Dit wordt ongetwijfeld
lekker genieten.
Programma:
18u30 ontvangst met glaasje

E

R

Passie en
smaak in de
Oesterput

ELGR
EB

AND

19u00	rondleiding in de
Oesterput

in de Oostendse wateren van de
spuikom, een zilt waterbassin dat
een typische smaak geeft aan
deze 'Ostendaise'
17/05/2022 11:30

Tijdens deze PrintBar krijg
je een rondleiding door de
kwekerij, van baby-oesters tot
de volgroeide exemplaren met
een demonstratie over hoe ze te
openen.

20u00	walking dinner met
netwerkmoment
23u00

einde

Locatie
Schietbaanstraat 84, 8400 Oostende
Interesse?
Inschrijven kan via de pagina
‘Events’ op onze website vóór
vrijdag 17 juni 2022.
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Met dank aan onze
Partners in creativity
Easypay Group
Heidelberg
Stokvis Tapes
Dataline
HP
Grafityp

HR-event

Igepa
Vink
Suez
Antalis
Select Hr
Lab9 Pro
Monizze
Papyrus
Canon
Oud Papier Jozef Michel

uitnodiging
26 april 2022

5 juli 2022

Marsveldplein 2
Place du Champ de Mars 2
1050 Brussels

HR event
titel van
event

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

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.

tips en tricks ontvangen om jullie talent
te behouden, verder te ontwikkelen en
een goede team-spirit te creëren.

18u15 G
 lenn Philips – Monizze
Fiscale optimalisatie en
koopkracht

Programma:
16u00	Els Vansteenkiste Something Els
Targets en bijhorende
bonussen

19u00	
David Decouche – Select HR
Retentie-beleid in een mobiele
arbeidsmarkt

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.

16u45	Nicky Imade EASYPAY GROUP
Toepassing niet recurrente
bonus CA0-90 en
alternatieve financiële
stimuli

Locatie
Igepa Aalter
Nijverheidslaan 4, 9880 Aalter

Tijdens dit event zullen jullie naast de
uitleg van onze gastsprekers de nodige

17u30 K
 orte rondleiding bij Igepa ,
gevolgd door een broodjeslunch

Print to the future
23 juni 2022
Op donderdag 23 juni vindt het
eerste congres van Fespa België
plaats in Kinepolis Brugge. Tijdens
dit event wordt er aan de hand
van workshops, keynotes en
interessante cases toegelicht hoe
de branche er zal uitzien in 2030.
Iedereen in België met een passie
of interesse voor digitale print en
visuele communicatie is welkom.
Voor meer informatie over
het programma en om je in te
schrijven, surf je best naar
www.printtothefuture.be
Locatie
Kinepolis, Brugge
Kon. Albert I-Laan 200,
8200 Brugge

19u45 Netwerkdrink

Interesse?
Inschrijven kan via de pagina ‘Events’
op onze website vóór vrijdag 2 juli 2022.

First Impression

22
U P D AT E C I J F E R S
Lonen en wedden

Bedienden PC 200

De gezondheidsindex voor de maand april 2022 bedraagt 119,59.

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 7,10%.

Arbeiders PC 130
De nieuwe afgevlakte index voor april 2022 bedraagt 116,52
waardoor de stabilisatieschijf van 117,99 niet overschreden is.
Bijgevolg is er geen indexering in mei 2022.

RSZ-percentages vanaf 01.04.2022
ARBEIDERS

BEDIENDEN

Bedrijf 1

Bedrijf 2

Bedrijf 3
20 psl

Bedrijf 1

Bedrijf 2

Bedrijf 3
20 psl

<10 psl

10-19 psl

<10 psl

10-19 psl

Basisbijdragen

19,88

19,88

19,88

19,88

19,88

Overige bijdragen

11,00

12,69

12,74

5,43

7,12

7,17

1,41

1,41

1,41

0,23

0,23

0,23

32,29

33,98

34,03

25,54

27,23

27,28

Fondsen bestaanszekerheid
Totaal WG bijdragen

19,88

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

Sociale loonlast
Arbeiders vanaf 01.02.2022

1 PLOEG

Tijdslast 1

1,1995

Tijdslast 2 zonder sociale lasten
Sociale lasten
Totale sociale loonlast

2 PLOEGEN
19,95%

1,2912

0,0237

2,37%

1,5294

52,94%

1,8582

85,82%

3 PLOEGEN

29,12%

1,4990

49,90%

0,0245

2,45%

0,0245

2,45%

1,5294

52,94%

1,5294

52,94%

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

Loonindex
2018
2019

2020

2021

01.01.2018

163,93

01.01.2020

170,32

01.01.2021

172,94

01.08.2018

167,20

01.02.2020

173,68

01.04.2021

172,93

01.10.2019

168,07

01.07.2020

172,89

01.08.2021

176,34

2022

01.12.2021

179,82

01.01.2022

180,43

01.02.2022

183,99

Papierindexen
Datum
30.04.2022

Offset houtvrij Maco houtvrij Maco houthoudend Maco hh LWC offset 60g Maco hh SC offset 56g (A)
421,04

421,47

466,30

444,46

488,14

31.03.2022

385,37

390,64

451,38

444,46

458,31

28.02.2022

363,73

377,33

428,34(*)

-

-

31.01.2022

323,05

323,64

315,62

-

-

De papierindexen geven de evolutie weer van de

(*)

aankoopkosten van papier, één van de voornaamste

geeft op de aanrekening van (energie)toeslagen en de sterk volatiele markt, die

grondstoffen in de grafische nijverheid. Er worden indexen

de voorbije maanden vertraagd waren opgenomen in de gepubliceerde indexen.

berekend voor het offset houtvrij papier, het MACO houtvrij

Deze actuele index stemt nu maximaal overeen met de effectieve prijsstijgingen

papier en het MACO houthoudend papier. Referentiepunt

tov dezelfde periode van vorig jaar. Omwille van de grotere prijsverschillen tussen

zijn de aankoopkosten op 01.01.1973. De indexen van de

papiersoorten, zal de Maco HH index vanaf maart 2022 opgesplitst worden in

papierprijzen worden op die datum gelijkgesteld aan 100.

LWC offset 60g enerzijds, en SC 56g(A) anderzijds.

De index voor Maco HH impliceert een belangrijke correctie, die een antwoord

De meeste recente cijfers vind je 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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P U B - PA P I E R I N D E K I J K E R

Condat Silk is een houtvrij gestreken
papier met een prachtige half matte
afwerking.

een uitstekende balans tussen een
egaal oppervlak en toch een hoge
opdikking.

Ideaal om te gebruiken voor al uw
prestigedrukwerk en het imago van
uw bedrijf of uw producten in de kijker
te zetten.

De lezers van uw drukwerk zullen
het papier ervaren als fluweelzacht
dankzij de zeer verfijnde coating.

Zo is dit papier uitermate geschikt om
te gebruiken voor bedrijfsbrochures,
jaarverslagen, uitnodigingen,
kunstboeken, stripboeken,
schoolboeken, encyclopedieën door

De hoge witheid en een optimaal
contrast tussen de inktglans van
de vierkleurendruk en de matte
achtergrond van de met tekst
bedrukte en onbedrukte delen zorgen
voor een aangenaam leescomfort

First Impression werd gedrukt op Condat Silk 130g/m².

en verhoogt de aandacht voor de
inhoud.
Ook naar bedrukbaarheid toe is dit
een uitstekend papier door een zeer
scherpe rasterpuntweergave.
Daarnaast is het papier beschikbaar
in een uitgebreid assortiment
gramgewichten.
Condat Silk, vanaf 1 juni bij Igepa op
voorraad.
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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.

