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VOORWOORD

Moet er nog zand zijn?
Marc Vandenbroucke - General Manager

Meer en meer ontstaat het besef
dat de structurele looninflatie veel
meer een bedreiging vormt voor
onze welvaart dan de actuele
energieprijzen.
Alhoewel de vrees bestaat dat de
hoge gas- en elektriciteitsprijzen deels
zullen blijven, gaan we er voorlopig
van uit dat de huidige extremen
slechts tijdelijk zijn.
Met de looninflatie is dit niet zo.
Deze heeft voor de volle 100% een
blijvende, structurele impact. Recente
studies van de NBB en de CRB wijzen
uit dat onze loonkosten tussen 2020
en 2024 tot 5% sneller zullen stijgen
dan in onze buurlanden. Op het
einde van 2022 zullen onze Belgische
bedrijven hun loonmassa zien stijgen
met ruim 10% op één jaar tijd!
Edoch, onze syndicale partners
voerden actie op 21 september ll
onder de slogans “meer koopkracht”
en “de lonen moeten omhoog”.
Op 09 november willen de groenrode-blauwe delegaties dit alvast
nog eens herhalen. De neutrale

toeschouwer kan niet anders dan zich
de pertinente vraag stellen: is dit dan
niet wereldvreemd?
Het antwoord zou enerzijds neen
kunnen zijn, want het is uiteraard
de rol van de vakbonden om de
belangen van werknemers te
verdedigen. De automatische
loonindexering, uniek voor België,
heeft het voordeel dat de koopkracht
maximaal wordt beschermd ingeval
van stijgende levensduurte.
Anderzijds is het antwoord een
duidelijke ja, want de automatische
loonindexering zorgt voor een nog
snellere inflatie en houdt onze
exportpositie in een wurggreep. Het
levert onze bedrijfswereld bloedrode
handelsbalansen op. Dit heeft op zijn
beurt een verlies aan tewerkstelling
tot gevolg en het werkt een algemene
verarming in de hand. Het kan
toch niet dat onze grote syndicale
organisaties geen kennis hebben van
de economische basisbegrippen?
Blijkbaar wel als je ziet dat zij nog
méér loonstijging verwachten van
de bedrijven die dit zomaar moeten

ophoesten. De actie van 21 september
met het VBO op het vizier was
tekenend voor deze populistische
houding.
Moet er dus nog zand zijn? Overdrijft
men niet een beetje? Het debat over
de loonkostenhandicap, sociale
uitkeringen aan arbeidsgeschikte
niet-werkenden, beheersbare
energievoorziening, enz… is namelijk
véél duurzamer waartoe wij de sociale
partners dan ook oproepen.
‘Moet er nog zand zijn?’ kan gelukkig
ook in de context van positieve
verwondering worden gebruikt.
Deze edito werd geschreven op
het moment dat R.EV in Australië
over de streep rolde als nieuwe
wereldkampioen na een memorabel
nummer en een historische
seizoensprestatie. Zo willen wij graag
- ook sociaal economisch - een jonge
Belgische generatie terug aan het
werk zien, maar er is werk aan de
winkel, en een verantwoordelijke focus
van onze sociale partners is hierbij
broodnodig!
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Verstrengde regelgeving
op verpakkingen
Nieuwe regels
in Frankrijk
De afgelopen jaren heeft de Franse
wetgeving inzake milieu-etikettering
een centrale plaats ingenomen in de
Europese Unie.
Op 10 februari 2020 werd in Frankrijk
de wet tegen verspilling en voor
de circulaire economie (Agec)
aangenomen. Deze wet introduceert
onder meer bepalingen omtrent het
gebruik van logo’s op verpakkingen
die op de Franse markt worden
gebracht. Ook verbiedt Artikel 62
van deze wet het gebruik van het
‘Green dot (Groene Punt)’ logo op alle
in Frankrijk op de markt gebrachte
verpakte goederen en sanctioneert
men voor de niet-naleving van deze
regel.
Toepassing van Triman-logo
en info-tri
Vanaf januari 2022 werd het
Triman-logo verplicht op elke
huishoudelijke verpakking, samen
met de sorteerinformatie voor elke
afvalstroom (info-tri). Zo hebben
verpakkingen verplichte vermeldingen
over composteerbaarheid, gere
cycleerde inhoud en recycleer
baarheid. Deze info moet de Franse
consument helpen zijn afval goed te
sorteren.

In het algemeen moet de informatie
als volgt worden weergegeven:
•
Het symbool (inclusief recycling
informatie) direct op de
producten of verpakking.
Het logo kan echter ook worden
afgedrukt op handleidingen of
documenten die bij de producten
worden geleverd.
•
Het nieuwe formaat vereist
een sorteeradvies, dat in tekst
(Frans!) of symbolen, of beide kan
worden weergegeven. Indien de
producten niet uitsluitend voor de
Franse markt bestemd zijn, dient
ook de landcode "FR" te worden
toegepast.
•
Het Triman-logo mag nooit
kleiner zijn dan 6 mm. Het moet in
zwart-wit worden gedrukt, terwijl
het sorteeradvies zowel in kleur
als in zwart-wit mag zijn.
•
Er zullen unieke vereisten voor
specifieke producten nodig
zijn. Elke eco-organisatie
moet afzonderlijk worden
geraadpleegd om de specifieke
etiketteringseisen te kennen.
Bv. van een label

Alhoewel de richtlijn reeds van kracht
is, is de deadline voor de naleving
ervan 15 december 2022. De deadline
voor bestaande stock, geïmporteerd
of geproduceerd voor 9 september

2022, is verlengd tot 8 maart 2023.
Concreet betekent dit dat de
richtlijnen effectief in werking treden
op 9 maart 2023.

Info voor producenten
Elke producent, distributeur en
importeur die in Frankrijk producten
verkoopt die onder een EPR
(Extended producer responsibility)regeling vallen zoals verpakkingen,
moet zich bovendien laten
registreren bij een organisatie voor
producentenverantwoordelijkheid
(PRO)/ecoverantwoordelijke
organisatie die relevant is voor de
productcategorieën die zij verkopen
of distribueren. Zo is er de Citéo voor
huishoudelijke verpakkingen
Artikel 541-10 van de Franse milieuwet
bepaalt ook dat alle producenten die
aan de EPR-eisen moeten voldoen,
zich bij de Franse administratieve
instantie (ADEME) moeten laten
registreren en een uniek identificatie
nummer moeten krijgen. De registratie
vindt plaats op het SYDEREPplatform (v1 of v2, afhankelijk van
de productcategorieën).
Als buitenlandse producenten
hun verpakking willen aanpassen
aan de meest recente richtlijnen,
moeten zij zich inschrijven bij een
‘terugnameprogramma(1)’ of contact
opnemen met hun geregistreerde
importeur in Frankrijk om de richtlijnen
te ontvangen.
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Verstrenging
van reglementering
omtrent
labels op
voorverpakte
voeding in
de UK.
Milieu-etiketteringsplicht voor
verpakkingen in Italië
De wet 15/2022 legt fabrikanten en distributeurs van verpakkingen die
verkocht worden in Italië een strikte etiketteringsverplichting op:
•
Het verpakkingsmateriaal moet worden aangeduid met de
alfanumerieke code overeenkomstig Besluit 97/129/EG(2). Dit geldt
voor verpakkingen die bestemd zijn voor zowel B2B (professioneel)
als B2C (consument) kanalen.
•
Op de voor de eindverbruiker (B2C) bestemde verpakkingen moet
een etiket worden aangebracht met informatie over de te scheiden
afvalinzameling, d.w.z. instructies voor een correcte verwijdering.
Het etiket moet in het Italiaans zijn opgesteld.
Deze milieu-etiketteringsverplichting voor verpakkingen is evenwel
opnieuw opgeschort, nu tot 1.1.2023. Voorts mogen niet-conforme
verpakkingen die op 1 januari 2023 reeds op de markt zijn gebracht of
zijn geëtiketteerd, worden verkocht totdat de voorraden zijn uitgeput.

(1)	Een "terugnameprogramma" is een door een fabrikant of detailhandelaar georganiseerd
initiatief om gebruikte producten of materialen van consumenten in te zamelen en opnieuw
in de oorspronkelijke verwerkings- en productiecyclus te brengen. Een bedrijf kan dit
programma uitvoeren in samenwerking met logistieke en materiaalverwerkende bedrijven
aan het einde van de levensduur.
(2)	Besluit 1997/129 - Identificatiesysteem voor verpakkingsmaterialen overeenkomstig
Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval

Contacteer ann.kestens@febelgra.be bij vragen.

Wie actief is in de food sector
zal het wellicht niet ontgaan zijn.
Vanaf 1 januari 2024 verstrengt
het Verenigd Koninkrijk de
reglementering omtrent labels
op voorverpakte voeding.
De oorspronkelijke datum van
1 oktober 2022 werd verlengd
tot januari 2024 omwille van
de oorlog in Oekraïne en de
recente globale energiekosten.
Wat verandert er?
Het belangrijkste is wellicht dat
er vanaf januari op elk label
een naam en adres van een
verantwoordelijke Britse firma
moet staan. Dat kan een Britse
invoerder of een Brits filiaal van
een buitenlandse onderneming
zijn.
De UK hanteert verder de
vertrouwde richtlijnen, maar ook
in verband met de labeling van
alcoholische dranken werd in
mei nog een update geplaatst
op de website van de Britse
overheid. Food bedrijven die in
de UK handel drijven, mogen
zich wellicht aan nog meer
veranderingen verwachten.
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Arbeidsdeal

(1)

Deel 2: Activerend ontslagrecht
In de septembereditie
hadden we het uitgebreid
over ‘arbeidsflexibiliteit’.
In deze editie komt
‘activerend ontslagrecht’
aan bod.
Op het ogenblik dat dit artikel
geschreven wordt, zijn de
ontwerpteksten nog (steeds)
niet goedgekeurd door het
parlement waardoor zij nog
licht kunnen wijzigen.
De maatregelen worden ingedeeld
in vijf categorieën:
•
arbeidsflexibiliteit (First
Impression – editie september)
•
activerend ontslagrecht
•
levenslang leren
•
recht op deconnectie
•
platformeconomie
Activerend ontslagrecht
wordt enerzijds ingedeeld in
transitietrajecten, anderzijds in
inzetbaarheidsbevorderende
maatregelen voor ontslagen
werknemers.

(1) De arbeidsdeal is een politiek akkoord dat
arbeidsmarktmaatregelen uitwerkt. Deze
maatregelen hebben tot doel de arbeidswetgeving te moderniseren, te flexibiliseren en het

1. Transitietrajecten
Wat?
Ter beschikking stellen van een
ontslagen werknemer tijdens de
opzegtermijn aan een werkgevergebruiker(2).
Wanneer?
Tijdens de opzegtermijn
bij beëindiging van de
arbeidsovereenkomst door de
werkgever. Bij een contractbreuk
(=uitbetalen van een
verbrekingsvergoeding) is een
transitietraject niet mogelijk.

te maken. Tenslotte moeten de maatregelen bijdragen aan de verhoging van de
werkzaamheidsgraad tot 80% in 2030.
(2) De nieuwe potentiële werkgever waarbij
de ontslagen werknemer zal werken

Het gaat over het loon voor de functie
die de werknemer uitoefent bij de
werkgever-gebruiker.
Is het loon bij de werkgever-gebruiker
lager dan het loon waarop de
werknemer recht zou hebben tijdens
zijn opzegtermijn bij zijn werkgever,
dan betaalt de werkgever het
oorspronkelijke loon verder uit.

Wie?
De werkgever heeft de mogelijkheid
een transitietraject aan te bieden
maar de werknemer kan ook zelf een
aanbod vragen aan de werkgever.

De werkgever-gebruiker moet enkel
een deel van de loonlasten aan de
werkgever compenseren. Hoeveel de
compensatie precies bedraagt wordt
niet vermeld in de ontwerptekst.

Betrokken partijen:
•
De werkgever
•
De werknemer
•
De gebruiker-werkgever
•
Uitzendbureau of een
gewestelijke openbare dienst
voor arbeidsbemiddeling
(Vlaams gewest: VDAB, Waalse
gewest: Emploi-Wallonie, Brussels
Hoofdstedelijk Gewest: Actiris)

Einde van het transitietraject
De werkgever-gebruiker is verplicht
de werknemer in dienst te nemen
met een arbeidsovereenkomst van
onbepaalde duur na afloop van het
transitietraject.

Hoe?
Door het afsluiten van een schriftelijke
overeenkomst tussen de vier
bovenvermelde partijen waarin alle
modaliteiten vastgelegd worden.

accent te leggen op ‘levenslang leren’ om op
die manier de arbeidsmarkt aantrekkelijker

Verloning
De werkgever, die de
arbeidsovereenkomst van de
werknemer heeft opgezegd, betaalt
het loon tijdens het transitietraject.

Duur?
Het wetsontwerp voorziet geen
minimale duur van het transitietraject.
De maximale duurtijd daarentegen
is gelijk aan de te presteren
opzegtermijn.

Anciënniteit
•
De werknemer behoudt enkel
zijn anciënniteit die hij heeft
opgebouwd bij zijn oorspronkelijke werkgever voor thematische verloven, tijdskrediet en
loopbaanonderbreking bij de
nieuwe werkgever.
•
Voor de bepalingen betreffende
de opzegging van de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
of contractbreuk wordt rekening
gehouden met de opgebouwde
anciënniteit bij aanvang van het
transitietraject.

First Impression

7

Schorsingen tijdens het
transitietraject
•
Arbeidsongeschiktheid:
gewaarborgd loon wordt door
de oorspronkelijke werkgever
betaald.
•
Tijdelijke werkloosheid bij
oorspronkelijke werkgever:
werknemer blijft verder werken
bij de werkgever-gebruiker en de
oorspronkelijke werkgever blijft
het loon verder uitbetalen.
•
Tijdelijke werkloosheid bij
werkgever-gebruiker: werknemer
keert terug bij oorspronkelijke
werkgever en presteert er zijn
opzegtermijn.
Beëindiging van het transitietraject
Het transitietraject kan zowel door
de werknemer als door de werkgevergebruiker beëindigd worden. Dit
gebeurt schriftelijk en de wettelijke
opzegtermijnen zijn van toepassing
op basis van de anciënniteit die de
werknemer heeft opgebouwd bij
aanvang van het transitietraject.
In dat geval keert de werknemer
terug bij de oorspronkelijke werkgever
om verder zijn opzegtermijn te
presteren. De werkgever kan
desgewenst de arbeidsovereenkomst
verbreken en de nog verschuldigde
opzeggingsvergoeding uitbetalen.
Wanneer precies de maatregel
‘transitietrajecten’ in werking treedt is
vandaag nog niet bekend.
Tot slot is het belangrijk om te melden
dat noch de werkgever verplicht is
een transitietraject aan te bieden,
noch de werknemer verplicht is die te
aanvaarden.

2. Inzetbaarheidsbevorderende
maatregelen voor ontslagen
werknemers
Wat?
Het verhogen van de inzetbaarheid
van ontslagen werknemers met een
opzeggingstermijn van minstens 30
weken.
Wanneer?
Vanaf 01.01.2023
Wie?
Werknemers die ontslagen worden
vanaf 01.01.2023 én die recht hebben
op een opzeggingstermijn van
minstens 30 weken.
Ontslagen die betekend werden
vóór 01.01.2023 waarvan de
opzeggingstermijn of de
opzeggingsvergoeding na 01.01.2023
loopt komen niet in aanmerking.
Hoe?
De opzeggingstermijn wordt omgezet
in een ‘ontslagpakket’ dat uit twee
delen bestaat.
•
Deel 1: bestaat uit 2/3 van de
opzeggingstermijn met een
minimum van 26 weken of uit een
opzeggingsvergoeding die gelijk
is aan het lopende loon en de
voordelen verworven krachtens de
overeenkomst hetzij voor de duur
van de opzeggingstermijn van dit
eerste deel, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn.
•
Deel 2: bestaat uit het resterende
deel van de opzeggingstermijn
of uit een opzeggingsvergoeding
die gelijk is aan het lopende
loon en de voordelen verworven
krachtens de overeenkomst hetzij
voor de duur van de opzeggingstermijn van dit tweede deel, hetzij

met het resterende gedeelte van
die termijn.
Ontslag met opzeggingstermijn
Vanaf de aanvang van de
opzeggingstermijn heeft de
werknemer recht om afwezig
te zijn met loonbehoud om
inzetbaarheidsbevorderende
maatregelen te volgen ter waarde
van de werkgeversbijdragen op de
opzeggingsvergoeding van deel twee.
Wat er met inzetbaarheids
bevorderende maatregelen precies
bedoeld wordt, is nog niet duidelijk
maar we mogen veronderstellen
dat het zal gaan over opleidingen,
coaching.
Ontslag met betaling van een
opzeggingsvergoeding
De ontslagen werknemers dienen
zich beschikbaar te houden om
inzetbaarheidsbevorderende
maatregelen te volgen ter waarde
van de werkgeversbijdragen op de
opzeggingsvergoeding van deel twee.
Deze verplichting vervalt indien de
ontslagen werknemer een nieuwe
arbeidsovereenkomst aangaat of een
zekfstandige activiteit uitoefent.
Outplacement
De inzetbaarheidsbevorderende
maatregelen komen bovenop het
algemene regime van outplacement.
Tenslotte komen ontslagen werk
nemers die in een transitietraject zitten
niet in aanmerking voor de inzet
baarheidsbevorderende maatregelen.
Contacteer
kelly.ciancimino@febelgra.be
bij vragen.
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Zaterdag
= werkdag

‘Werkdagen zijn alle andere dagen dan
wettelijke feestdagen, zondagen en
zaterdagen.’
Deze bepaling is ingevoerd door de wet van 28.04.2022,
houdende de algemene bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek, en treedt in werking op 01.01.2023.
Welke impact heeft dat voor jou als zaakvoerder of
hr-professional?
Vanaf 01.01.2023 dien je rekening te houden met twee
belangrijke termijnen van drie werkdagen:
Aangetekende zending van de opzeggingsbrief:
 D
 ient ten laatste op dinsdag uitgestuurd te worden
opdat de opzegging de daaropvolgende maandag
kan ingaan.
Tot eind 2022 mag je de aangetekende opzeggingsbrief
ten laatste woensdag uitsturen.

Ontslag wegens dringende reden en kennisgeving van
de ontslagmotieven:
 Indien je op woensdag in kennis wordt gesteld van
een ernstige tekortkoming dat de professionele
samenwerking tussen beide partijen onmiddellijk
en definitief onmogelijk maakt, kan je tot en met de
daaropvolgende maandag overgaan tot ontslag
wegens dringende reden (opgelet, tenzij die maandag
een wettelijke feestdag is). Tot eind 2022 moet de
aangetekende zending ten laatste op zaterdag
gebeuren van dezelfde week van de kennisname van
de ernstige tekortkoming.
 H
 etzelfde geldt voor de ontslagmotivering van de
ernstige tekortkoming. Indien het ontslag wegens
dringende reden plaatshad op een woensdag heb
je tijd tot de daaropvolgende maandag om de
ontslagmotieven aangetekend te versturen. Tot eind
2022 heb je tijd tot zaterdag van dezelfde week dat het
ontslag wordt verstuurd.
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De kracht van
gepersonaliseerde print
Case Vacansoleil

8 jaar geleden beslist Vacansoleil,
een Nederlandse touroperator,
om te stoppen met de print van
hun vakantiebrochure daar deze
niet meer rendabel was. “Sinds
een jaar of 3 kwam er evenwel de
roep naar alternatieven voor online
marketing omdat enerzijds het online
adverteren financieel duurder werd
en anderzijds omdat we meer in ons
merk, de naambekendheid wensten
te investeren”, vertelt Alexander
Backers , Senior Marketing Manager,
van Vacansoleil. “We geloofden ook
ten stelligste in ‘reverse thinking’, als
iedereen minder gaat printen, dan
doen wij het omgekeerde. En wat als
je nu een brochure maakt die perfect
beantwoordt aan jouw doelgroep?
Zo werden er 5 doelgroepen
vastgelegd voor Nederland en 2
voor Vlaanderen. En werd er bekeken
naar welk vakantiebestemmingen
deze doelgroepen trokken. Op
basis daarvan werd er dan een
top 10, 15 of 20 van de Vacansoleil
campings opgesteld. Deze waren ook
verschillend voor Nederland en België.
Tenslotte moest deze verregaande
personalisatie meetbaar zijn”.

En dus werd er op de pagina’s van
de verschillende campings in de
brochure een QR-code toegevoegd,
gekoppeld aan een UTM (Urchin
Tracking Module codes) code,
waarbij mensen automatisch tot
een boeking konden overgaan.
“Van onze kant uit konden we dan
ook precies meten of deze boeking
via de brochure kwam, vertelt
Alexander. “Maar het is niet enkel
een ROI-model op conversie. Het
gaat verder dan dat. Zo werden
er in de brochure puzzels en
kruiswoordraadsels toegevoegd
wat leuk is voor de kinderen en
er meteen ook voor zorgt dat de
brochure langer behouden blijft.

Wat ook een extra reden voor ons
was om voor print te kiezen”.
Concreet zijn de binnenpagina’s
doelgroep gesegmenteerd,
terwijl de recto verso van de
cover gepersonaliseerd is met de
vermelding van de naam van de
familie en kinderen. Iets wat sterk
geapprecieerd wordt door de klanten
in de social media.
"Deze campagne leidde tot een
stijging in de omzet, een toename van
traffic naar de verschillende campings
en was een sterk brandinginstrument
voor onze naamsbekendheid", besluit
Alexander.
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Wegwijs door subsidies
9 november 2022
Als ondernemer moeten we je vast
niet meer uitleggen hoe belangrijk
innoveren en (duurzaam) investeren
is, maar helaas ook niet dat een
dag slechts 24 uren telt. De overheid
reikt tal van subsidiemaatregelen
aan om het bedrijfsleven te
ondersteunen, maar hoe blijf je de
bomen door het bos zien? Loop
jij honderden of duizenden euro’s
mis door de complexiteit van de
subsidiedatabank? Dan ben jij niet
alleen.
Wij bieden jou daarom graag een
zetje naar mogelijke subsidies,
en misschien is jouw toekomstige
investering wel makkelijker te
realiseren dan gedacht.

Workshop
grafische
trends

Programma
18u00 Ontvangst met broodjes
18u45 Elke De Rijck van VLAIO
	Subsidies: hoe begin je er
aan?
	Subsidies: innovatie,
duurzaamheid, ontwikkeling
en investeringen
19u30 Q&A VLAIO
19u45 Pauze
20u00	Herman Staes/David Benoit
van Grafoc
	Subsidies: opleiding en
tewerkstelling
20u30 Q&A Grafoc
20u45 Netwerkmoment
23u00 Einde
Locatie
TBC

Meet & Learn

inclusief
bedrijfsbezoek
@Athena Graphics
13 oktober 2022

Athena Graphics is een unieke designto-print company. Al meer dan 30 jaar
nemen zij de totale uitwerking van
het verpakkingsproces uit handen
van nationale en internationale
merken. Ze onderscheiden zich met
innovatieve, unieke en gepatenteerde
producten en diensten.
Tijdens dit event licht Athena
Graphics de optimale samenwerking
toe tussen drukkerijen, brandowners
en design bureaus.
Aansluitend bezoeken we hun
moderne pand in Roeselare dat
dezelfde gedrevenheid uitstraalt
en waarbij het welzijn van de
medewerkers centraal staat.
Je kan dit event in de voormiddag
of in de namiddag volgen. Surf naar
www.febelgra.be voor het volledige
programma.

2de week december 2022
Het einde van 2022 komt stilaan
dichterbij. Tijd dus om alvast een
kijkje te nemen naar wat 2023
voor ons in petto heeft op het
vlak van kleuren en grafische
vormgeving. Laat je tijdens deze
workshop onderdompelen in
een bad vol trends in typografie,
beeldopbouw, kleurgebruik
en meer. Leer ook technieken
en fotografische tricks die
momenteel in zijn om je
grafische ontwerpen naar een
hoger niveau kunnen tillen.
Locatie: TBC
Duur: 9 tot 12u
Presentatie: Catena company

Inschrijven voor deze events
kan op onze website
www.febelgra.be/events.

Onze leden en partners bezochten de papierfabriek Stora Enso.
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Print & Karton
de perfecte match
Na uitstel omwille van corona was
het op 6 september dan eindelijk
zo ver. Bijna 80 leden en partners
tekenden present voor dit event.
Naast een uitgebreide toelichting
door de gastsprekers (Mieke Hellyn,
Ilke Mels en Geert Cavens) over
de verschillende kartonnage
toepassingen, zoals ringmappen,
displays, dozen,… werd er

dieper ingegaan op de
technische specificaties en
de aanleveringsvoorwaarden.
Met als doel de samenwerking
tss de ‘gewone’ drukkerijen
en de kartonnagebedrijven te
vergroten door uitbreiding van het
productgamma.
Aansluitend kregen we een
rondleiding in de papierfabriek

Stora Enso Langerbrugge.
We bezochten er de
ontinktingsinstallatie en het
oud papier magazijn waar twee
hoogtechnologische sorteerlijnen
op het terrein instaan voor een
kwalitatieve sortering van het
oudpapier. Tenslotte zagen we
de imposante papiermachine en
inpakmachine aan het werk. Een
geknipte locatie voor ‘papier lovers’.

PrintBar Bxl-Wallonië
De ‘Place to be’ van de 2de PrintBar Brussel-Walloni¨¨ë was de
Citadel van Namen.
Na een hapje en een drankje doken we het ondergronds
netwerk in met een fascinerende rondleiding, vergezeld
van geluids en beeldeffecten (3D-animaties). Tijdens deze
rondleiding vertelde de gids ons over het militaire verleden
van de Citadel met de constructie van de gangen, de
technieken die werden toegepast voor de bouw ervan en
hoe de soldaten er leefden in die periode. Waarbij een
filmpje ons leerde hoe de geweren werden geladen tijdens
de oorlog.
Afsluiten deden we met een walking dinner. Het werd
een gezellige, sfeervolle avond onder leden.

De geschiedenis van de Citadel
De Citadel van Namen is een historisch fort,
geclassificeerd als uitzonderlijk erfgoed van Wallonië
en ligt op de heuvel waar de Samber en de Maas
samenkomen. Deze strategische positie heeft de Citadel
tot een belangrijke plaats in Europa gemaakt. De functie
van de vesting was dit kruispunt te verdedigen en te
bewaken. Er is dan ook door de eeuwen heen fel om de
burcht gevochten.
In de 3e eeuw kreeg de burcht een militaire functie met
de bouw van een damwand en het uitdiepen van een
natuurlijke greppel tot verdedigingsgracht.
Later bouwde men in de Middeleeuwen een versterkte
residentie op de top van de rots, die geleidelijk werd
omgevormd tot een echt kasteel.
Vanaf 1519 leidt het conflict tussen Karel V, keizer van
onze gebieden, en de Franse koning François I tot een

versnelde verbetering van de artillerie en ontwikkeling
van het weerwerk. Zo wordt op de top van de vesting een
bastionfront gebouwd dat bekend staat als de Mediaan.
Nadat Spanje partij was geworden in de Dertigjarige
Oorlog (1618-1648) onderging de Citadel van Namen
aanzienlijke verbeteringen en versterking.
Tussen 1631 en 1675 werd een nieuw verdedigingsdeel
aangelegd, genaamd 'Terra Nova' (nieuwe grond).
Na verschillende ingrepen die het fort grotendeels van zijn
militaire functie ontdeden, en een gedeeltelijke herbouw,
werden de laatste grote versterkingswerken van de Citadel
doorgevoerd tussen 1815 en 1830.
Vanaf het einde van de 19e eeuw maakte de bouw van
negen betonnen forten rond Namen de Citadel nutteloos
als verdedigingsmiddel. De Citadel werd vervolgens
getransformeerd tot een recreatie- en wandelcentrum.
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update
cijfers
Gezondheidsindex
De gezondheidsindex voor de maand augustus 2022
bedraagt 123,68.
Arbeiders PC 130
De nieuwe afgevlakte index voor augustus 2022
bedraagt 119,39 waardoor de stabilisatieschijf van
120,35 niet overschreden is. Bijgevolg is er geen indexering
in september 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 10,47%.

RSZ-percentages vanaf 01.07.2022
ARBEIDERS

BEDIENDEN

Bedrijf 1

Bedrijf 2

Bedrijf 3

<10 psl

10-19 psl

20 psl

Basisbijdragen

19,88

19,88

Overige bijdragen

11,00

Fondsen bestaanszekerheid
Totaal WG bijdragen

Bedrijf 1

Bedrijf 2

Bedrijf 3

<10 psl

10-19 psl

20 psl

19,88

19,88

19,88

19,88

12,69

12,74

5,43

7,12

7,17

1,71

1,96

1,96

0,23

0,23

0,23

32,59

34,53

34,58

25,54

27,23

27,28

De eenmalige betaling voor jaarlijkse vakantie is niet opgenomen in deze tabel.
Sociale loonlast arbeiders (PC130)
1 PLOEG

vanaf 01.08.2022

2 PLOEGEN

3 PLOEGEN

coëfficiënt

percentage

coëfficiënt

percentage

coëfficiënt

percentage

1,1995

19,95%

1,2912

29,12%

1,4990

49,90%

Tijdslast 2 zonder sociale lasten

0,0228

2,328%

0,0236

2,36%

0,0236

2,36%

Sociale lasten

1,5294

52,94%

1,5294

52,94%

1,5294

52,94%

Totale sociale loonlast

1,8573

85,73%

1,9984

99,84%

2,3162

131,62%

Tijdslast 1

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.
Sociale loonlast bedienden (PC200)
vanaf 01.01.2022

coëfficiënt

percentage

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).
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Loonindex*
Jaar

Datum

Index

2022

01.08.2022

191,33

01.05.2022

187,63

01.02.2022

183,99

01.01.2022

180,43

01.12.2021

179,82

01.08.2021

176,34

01.04.2021

172,93

01.01.2021

172,94

01.07.2020

172,89

01.02.2020

173,68

01.01.2020

170,32

01.10.2019

168,07

2021

2020

2019

*Evolutie van uurloonkost op basis van uurloonkost in januari 1993
(€18,8878 en loonindex 100). De berekening is gebaseerd op loonklasse 14.

Papierindexen
Datum

Offset houtvrij

Maco houtvrij

Maco houthoudend

Maco hh LWC offset 60g

Maco hh SC offset 56g (A)

31.08.2022

445,02

439,03

489,49

477,81

501,17

31.07.2022

436,29

439,03

476,62

471,12

482,12

30.06.2022

427,82

439,03

494,28

495,55

493,02

31.05.2022

422,73

421,47

470,96

448,91

493,02

30.04.2022

421,04

421,47

466,30

444,46

488,14

31.03.2022

385,37

390,64

451,38

28.02.2022

363,73

377,33

31.01.2022

323,05

31.12.2021

444,46

458,31

(*)

-

-

323,64

315,62

-

-

323,05

284,10

308,05

-

-

30.11.2021

301,84

281,03

308,05

-

-

31.10.2021

284,08

271,01

308,05

-

-

30.09.2021

261,54

245,67

288,40

-

-

428,34

De papierindexen geven de evolutie weer van de aankoopkosten van papier, één van de voornaamste grondstoffen in de
grafische nijverheid. Er worden indexen berekend voor het offset houtvrij papier, het MACO houtvrij papier en het MACO
houthoudend papier. Referentiepunt zijn de aankoopkosten op 01.01.1973. De indexen van de papierprijzen worden op die
datum gelijkgesteld aan 100.
De 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 t.o.v. dezelfde periode van vorig
jaar. Omwille van de grotere prijsverschillen tussen papiersoorten, werd de Maco HH index vanaf maart 2022 opgesplitst
in LWC offset 60g enerzijds, en SC 56g(A) anderzijds.
(*)

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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SNELNIEUWS

All4pack
Emballage

100 jaar
Antilope De Bie Printing
Het familiebedrijf Antilope De Bie Printing vierde zijn honderdste
verjaardag. Voor de broers Bart en Johan De Bie, telgen van de vierde
generatie, is innovatie de rode draad doorheen de lange geschiedenis
van de drukkerij. Proficiat!

21-24 november 2022 – Parijs
Voor deze nieuwe editie brengt de
ALL4PACK Emballage Paris beurs in
2022 alle verpakkingsprofessionals
samen.
In deze eindejaarsperiode kunnen
bezoekers uit de hele wereld
kennismaken met alle trends en
innovaties in het verpakkings- en
intralogistieke ecosysteem.
En de toon is al gezet: ALL4PACK
wordt een tijd van verandering!
www.all4pack.com

Shaping the future with packaging
9 maart 2023 – Brussel
Intergraf organiseert samen met de Europese Flexo vereniging FTA
Europe en onderzoeksbureau Smithers dit event. Met focus op de laatste
ontwikkelingen aangaande verpakkingen in Europa.

GOLD PARTNERS
LANDA
D ATA L I N E
MANROLAND
PROBO
PA P Y R U S
P R I N T M AT T E R S
S I LV E R PA R T N E R S
Q U A L I F I E D C R E AT I V E S
AGFA
SADECHAF
A N TA L I S
SCREEN
BOBST
SIGN & PRINT EXPO
C
A
N
O
N
L AGNO D
GOLD PARTNERS
SCHRIJF
L DA P A R T N E R S
LANDA
JE J
I NE I N
S W ISSCSHQRPIRJ IFN T
D I G I TA L . D O T
INE
MANROLAND
M A N R O DLAAT ANL D
D ATA L I N E
T H E R E TA I L I N S T I T U T E
DUOMEDIA
PROBO
PA P Y R U S
PROBO
PSAI LPV Y
R
U
S
A RE
TN
PRINT
G O L D P A ERR TP N
RESR S
EMPA TST E R S
ENFOCUS
X E I K O NP R I N T M A T T E R S
S I LV E R PA R T N E R S
P R I N T M A T ATGEF AR S Q U A L I F I E D C R E A T I V E S
X E R O XS A D E C H A F
EPS
D ATA L I N E
SAKF O
A N TA L I S
S A D EE
CH
AGFA
Q U A L I F I EBDO B C
VEEE NS
S TR E A T
S CI R
ZUND SWISSQPRINT
PROBO
FOUR PEES ESKO
SIGN & PRINT EXPO
S A D E C H ACFA N O N
A N TA L I S
RIP
Z W . A R TT ,H E R E T A I L I N S T I T U T E
S W I SG
S QR
PR
N TI S F
S I L V E R P AD IRG ITT ANL .ED ORTS
AI F
C OHU N
EE
U EWSS
S C R E E DNU O M E D I A
BOBST
T H E R E T A I L I N S T I TGU E
T EN S C O M
M E D I AXP EA IRKTONNE R S
A G F AS I G N & E P
HEIDELBERG
E IO
KON
N FRO ICN
U ST E XXP
CANON
G PR A F I S C H N I E U W S
J U M P L XI NE ER O X
X E R OH
X
I SI S S Q P R IENP ST
D I G I T A L . D O T A N T A SL W
ESKO
ZUND
H
ES
I DOEFLTBW
EA
RR
GE
PRINTM
B
O
B
S
T
H
Y
B
R
I
D
ZE
WD. IAARNTI ,E U W S
F
O
U
R
P
E
E
S
Z
W
.
A
R
T
,
DUOMEDIA
T H E R E TA I L I N S T I T U T E
HP
SECTORPARTNERS
GENSCOM
M E D IIASPIA R
SECTORPARTNERS
PTUNBE RL SI S H I N G I N N O V A T O R S
E N F O C U S C A N OXN
HYBRID
FEBELGRA
GER IAK
F IO
S CNH N I E U W S
JUMPLINE
IM
NEDD IEA A
FEBELGRA
PRINT
N IP
EUWS
E P S D U O MX EE D
R IOAHXE I D E L B E R G
I G E PA
F E S PA B E L G I U M
R SO
R I N T E XH PP O S E C T LO RAPBA R9T NPE R
E S K O S I G N Z&U NP D
INDEAP
G R A F O FCE S P A B E L G I U M
HYBRID
FEBELGRA
UUSB L I S H E R S
GRAFOC
F E S PP
A A
B EP
G II R
UP
M
F O U R P E E S E N F OZCWU. SA R T , I G E P A
I LSY
GWG
INDEAP
GRAFOC
KODAK
INDUFED
GENSCOM
M EI D
PLAI SRH ETRN
S I IPA
UB
S E R SG W G
INDUFED
LAB9 PRO
GRAFISCH NIEUWS
J U M P L I N KEO D A K
LAB9 PRO
HEIDELBERG
PRINTMEDIANIEUWS
SECTORPARTNERS
HP
FEBELGRA
HYBRID
I G E PA
F E S PA B E L G I U M
I NVIGC-HetCongres-Advertentie2-A4.indd
DEAP
G R A1F O C
15/09/2022 18:27
ISI PUBLISHERS
GWG
VIGC-HetCongres-Advertentie2-A4.indd 11
VIGC-HetCongres-Advertentie-210x135.indd
INDUFED
KODAK
LAB9 PRO

SCHRIJF JE IN

GWG
INDUFED
MEDIAPARTNERS
BLOKBOEK.COM
INKISH
JUMPLINE
PRINTMEDIANIEUWS

15/09/2022 18:27

18/07/2022 14:53

First Impression

15
P U B - PA P I E R I N D E K I J K E R

Perfectie zit in de details. Daarom
moet de keuze van het juiste
papier de basis vormen van elk
creatief druk-, publicatie- en
verpakkingsproject.

oppervlak brengt een zuivere,
authentieke boodschap op een
stijlvolle manier waardoor een
haptische ervaring gegenereerd
wordt.

PERGRAPHICA® Rough Classic is
een ongestreken, full spectrum
designpapier.

PERGRAPHICA® Rough Classic is
beschikbaar in een brede range van
gramgewichten en in verschillende
folio- en digitale formaten (SRA3
en HP Indigo). Geschikt voor
diverse digitale toepassingen,
HP indigo gecertificeerd en dry
toner lasergegarandeerd. Steeds
leverbaar uit onze voorraad.

Omdat wij papier met al onze
zintuigen ervaren, is PERGRAPHICA®
Rough Classic een perfecte keuze
voor diverse hoogstaande projecten
zoals boeken, brochures, huisstijlen
en diverse publicaties. De interactie
tussen zachte, klassieke schaduwen
en een subtiel gestructureerd

Kortom, PERGRAPHICA®
Rough Classic voldoet aan

First Impression werd gedrukt op PERGRAPHICA® Rough Classic 120g/m².

elk projectformaat en elke
printtechnologie.
Bovendien zorgen we er met
PERGRAPHICA®-designpapier
voor dat u geen compromissen
hoeft te sluiten op het gebied van
milieuprestaties. Van het selecteren
van de perfecte houtbron tot het
verankeren van duurzaamheid
in alles wat we doen, voldoet
het resultaat uitermate aan de
hoogste duurzaamheidseisen en
leveren we een consistent premium
kwaliteitspapier. PERGRAPHICA®
Rough Classic is bovendien CO2
neutraal.
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Partners in creativity

SERVICE SOUS LES FEUX DU PR
OUTPLACEMENT - LA PROCÉD
RECLASSEMENT PROFESSION
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 basc
employ
conditio

Object

1. Offrir
à de

2. Met
dem

3. Faire
dem

