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Druk de kerstboom uit onze sleeve  
en zet hem in elkaar.
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Marc Vandenbroucke - General Manager 

Het jaareinde komt stilaan in zicht. 
Eentje van een jaar dat opnieuw 
turbulent was. Dit keer niet omwille 
van pandemie excessen maar 
wel door sociaal-economische 
omstandigheden die zeer bijzonder 
mogen genoemd worden. 

Inflatie, energieprijzen, 
grondstofprijzen, … Alles is hier 
ondertussen over gezegd wat kan en 
vooral ook niet. Want wanneer een 
normalisatie mag worden verwacht, is 
ondertussen nog steeds niet duidelijk. 

Wij hopen vooral dat deze bedreigin-
gen voor onze sector sterk afzwakken 
in 2023. Die hoop mag niet utopisch 
en urgent zijn, maar is o.i. wel gegrond 
naar het volgende jaareinde toe. 

Afwachten is de boodschap wellicht? 

Maar ondertussen blijven wij als 
sectorfederatie wel een enorme 
veerkracht zien bij onze zelfstandigen 
en bedrijven die ondanks negatieve 
externe factoren zich dagdagelijks 
blijven inzetten voor het leveren van 
een maatschappelijk uiterst relevant, 
tactiel en educatief product. Hun 
ondernemerschap, creativiteit en 
doorzettingsvermogen in deze, zijn 
bewonderenswaardig. 

Daarom is het des te meer te 
betreuren dat recent de gedrukte 
media in de pers door een politicus 
werden afgedaan als een ‘vervuilend 
product’ (zie pag 4-5).  Enig 
voorafgaand onderzoek, mijdt 

dergelijke uitspraak. Het is duidelijk 
dat dit geen bedoelde of door kennis 
gedragen aanval is op de sector, 
maar eerder een politiek issue van 
meerderheid versus oppositie. 
Jammer genoeg is dit uiteindelijk wel 
een misprijzen van de ganse grafische 
sector, die niet getuigt van enig 
doordachte beleidsvoering. 

Wij zullen dergelijke standpunten 
blijven aanvechten en het belang 
van drukwerk in al haar diversiteit 
verdedigen. Het maakt immers 
het verschil in ons leven om divers, 
verantwoord, educatief, commercieel 
en ecologisch te handelen. 

Wij wensen jullie hiermee een 
inspirerend jaareinde toe! 

Jaareinde in zicht, maar zonder
‘vervuilend product’
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AC T UA

Open brief: printmedia is géén vervuiler

Als sectorfederatie van de grafische industrie lazen wij met grote aandacht  
het volgende artikel op 14 november in De Standaard: ‘Krantenwinkels speelden rol  
in verboden afspraken’. Op het einde van het artikel wordt de gedrukte media 
omschreven als een 'vervuilend product'. Dergelijke standpunten, zonder 
voorafgaand onderzoek, kunnen wij als federatie niet aanvaarden. Wij schreven 
dan ook een open brief aan de schrijver van het artikel, Michael Freilich, 
Volksvertegenwoordiger N-VA in het federaal parlement.

Enkele knipsels  
uit het artikel

De Standaard, 14 november 2022
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Brussel, 17/11/2022

“Gedrukte media zijn een  
vervuilend product”

QUOD NON! 

Geachte heer Freilich, 

Als sectorfederatie van de grafische industrie lazen wij 
met stijgende verbazing het artikel dat op maandag 
14 november verscheen in De Standaard met de titel 
‘Krantenwinkels speelden rol in verboden afspraken’. 

Dit artikel handelt over de mogelijke 
onregelmatigheden die gebeurd zijn bij de 
aanbesteding van de concessie voor de verdeling van 
kranten en tijdschriften. Het lijkt ons dat u hier voor 
uw beurt spreekt, want het onderzoek is lopende en 
in ditzelfde artikel wordt ook vermeld dat “er echter 
sterke indicaties zijn dat Freilich de bal misslaat”. 
Maar voor het overige hebben wij hierover geen 
mening of standpunt. Wij zijn enkel overtuigd dat 
momenteel beter de resultaten van het onderzoek 
afgewacht worden, en dat de autoriteiten hieruit de 
juiste conclusies moeten trekken. In welke zin dan 
ook. Bovendien vertegenwoordigt Febelgra ook niet 
rechtstreeks de uitgevers van kranten, dit terzijde.  

Maar bijzonder irritant is dat u in één adem de 
gedrukte media benoemd “als een vervuilend product”. 
Wellicht drijft u voor deze uitspraak mee op de 
verkeerde perceptiegolf dat voor elk vel papier een 
boom moet sneuvelen en dies meer? Deze uitspraak is 
geen journalistieke misslag want op uw eigen website 
lezen wij: “Dat een regering die zichzelf ‘de meest 
groene ooit’ noemt, een vervuilend product subsidieert 
toont trouwens de hypocrisie van deze regering. 
Miljoenen tonnen papier, duizenden liters vervuilende 
inkt en miljoenen afgelegde kilometers met busjes en 
vrachtwagens.” 

Wij betreuren dergelijke uitspraken, niet gehinderd 
door enige kennis van zaken. Immers, pintmedia omvat 
niet enkel papier maar ook kunststof, textiel, en vele 
andere substraten die zin geven aan het product. 

Bovenal wensen wij als grafische sectorfederatie 
echter te vernemen op wat precies uw uitspraken 
zijn gebaseerd om te stellen dat gedrukte media een 
vervuilend product zijn? 

Wij reiken u alvast enkele facts en figures aan:
• Stel u even een samenleving voor zonder print? 

Dit kan zomaar gaan over een apotheek met 
blanco verpakkingen en zonder bijschriften; de 
afwezigheid van schoolboeken; het wegnemen van 
de tactiele waarde van een papieren krant; het 
verbod op het versturen van een échte verjaar-
dagskaart, en zoveel meer. 

• De papierketen is een recyclagekampioen met een 
percentage van 73%.

• Wereldwijd bestaan op vandaag 560 miljoen 
hectare FSC en PEFC gecertificeerde bossen. 
Bovendien benut de papierindustrie hoofdzakelijk 
bijproducten van het bos en houtzagerijen. 

• Ongeveer 2/3de van de door de Europese papie-
rindustrie gebruikte energie komt uit biomassa.

• Wat betreft de “miljoenen afgelegde kilometers”:  
het drukwerk waarvan sprake wordt lokaal gepro-
duceerd in een straal van maximum 250 km. De 
impact van de miljoenen kilometers door (meestal 
buitenlandse) e-commerce lijken u in casu minder 
van belang? 

• (lijst te vervolledigen op eenvoudig verzoek). 

Het kan dus best dat u politiek garen wenst te 
spinnen op basis van verkeerde percepties, maar dit 
is een slag in het gezicht van de vele actoren in de 
grafische sector, en hun duizenden medewerkers, die 
de samenleving voorzien van bijzonder waardevolle 
producten. 

Zij zoeken  dagdagelijks naar innovaties, in het 
bijzonder op het vlak van ecologie. U vertegenwoordigt 
tenslotte in het federaal parlement een partij, die het 
ondernemerschap een warm hart toedraagt? Dan 
kunnen wij niet aanvaarden dat u de ganse sector 
ongegrond zomaar ‘vervuilers’ noemt en wij zijn van 
mening dat dit een rechtzetting verdient.  

Marc Vandenbroucke 
General Manager

Denis Geers 
Voorzitter Bestuursorgaan
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Boektopia
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AC T UA

Dit jaar vond de tweede 
editie van Boektopia 
plaats in Kortrijk van 29 
oktober tot 6 november.

Verder bouwend op vorig 
jaar werd ‘beleving’ ook 
dit jaar de rode draad 
doorheen de boekenbeurs 
met voorstellingen, 
signeersessies, voor-
leessessies en podcasts, 
opgebouwd rond 6 
themadagen:

29 oktober

Kids & Strips

Er werd een gigantisch 
verjaardagsfeest georganiseerd met 
Geronimo Stilton en verschillende 
auteurs. Marc de Bel, Markske en 
Boma, ... passeerden de revue in een 
echte vertelcarrousel. 

30 oktober

Lifestyle

Je kon jouw Boektopia-
gezondheidsroute uitstippelen met 
voorstellingen over lekker en/of 
gezond eten, fietsen, goed slapen. 
Met o.a. Piet Huysentruyt, Sandra 
Bekkari, Jeroen Meus, Evy Gruyaert, ...

2 november

Leerkrachten

Dit was een dag voor leerkrachten en 
leerlingen van alle leeftijden; van de 
eerste woordjes van Isabelle Gielen 
tot omgaan met moeilijkere thema's 
in de klas. 

3 november

Non-fictie en samenleving

Op deze datum werden boeken over 
gevoelige onderwerpen aangekaart 
zoals jongdementie, ouder worden, 
armoede, politiek en economie. En 
bij TED talks trachtten topsprekers 
zoals Geert Noels, Jo Caudron 
enz. de bezoekers te inspireren. 
Van werkgeluk en leiderschap tot 
onderhandelen en beleggen.

2de editie van 
Boektopia 
Lezen doet (be)leven
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4 november

Young adults

Opnieuw een dag met voorstellingen 
en signeersessies en daar bovenop 
nog een workshop over: hoe schrijf 
je boeken die je op het puntje van 
je stoel houden én lezen alsof je een 
Netflix-serie kijkt?

5 november

Literatuur

De grote L in al haar facetten. 

Tijdens deze editie waren ook 
internationale toppers te gast zoals 
María Dueñas, Santa Montefiore, Neal 
Shusterman, Nicci French, ...

Boektopia ontving 27.650 
boekenliefhebbers. Meer dan 
50.000 nieuwe boeken vonden de 
weg naar vele lezers. Waarvan naar 
schatting 40% kinderboeken, wat 
een hoopgevend signaal is voor de 
toekomst en onze sector.

Bron: www.boektopia.be

Marc de Bel
Eén van de absolute bestsellers was 
Marc de Bel die sinds de leeftijd van 
14 jaar geen enkele editie van de 
boekenbeurs heeft gemist. Eerst als 
kleine knaap samen met zijn broer 
die geabonneerd was op kuifje en 
Robbedoes en zelf heel veel las, en 
later als schrijver van jeugdboeken. 
“Voor mij en mijn vrouw is de 
boekenbeurs één lange hoogdag van  
het jaar,” vertelt Marc de Bel. “Wij 
doen dat allebei heel graag omdat 
de tweede generatie eraan komt; 
een grootmoeder die voorheen met 
haar dochter naar de boekenbeurs 
kwam, komt nu met haar kleindochter. 
Dat is warm en zo fantastisch. Wij 
hebben fans van over heel België 
die meer dan 180 km rijden om ons 
terug te zien en hun boeken te laten 
signeren. Elk jaar zien we dezelfde 
mensen terug. Er is een Marc de Bel-
familie ontstaan die ook aanwezig 
is op boekvoorstellingen.” Marc 
heeft tijdens de boekenbeurs 2500 
boeken gesigneerd. Voor hem een 
aangename verslaving.

Zelf vond hij Lees en Boektopia 
van vorig jaar niet goed. En ook 
deze editie van Boektopia kan nog 
veel beter volgens Marc de Bel.  
“Het moet niet goed, maar super 
zijn. Boektopia is vergeten om de 
mening van de auteurs te vragen. 
Een auteur moet tussen zijn boeken 

zitten bij het signeren, zoals vroeger 
in de boekenbeurs van Antwerpen. 
Vorig jaar zaten de schrijvers in een 
donkere hal met zwarte gordijnen en 
rode loper, terwijl de boeken in een 
andere hal stonden. Dit jaar zaten 
we in een tentje, maar de boeken 
stonden toch nog ergens anders. 
Vroeger had ik een ‘eigen nest’ bij 
uitgeverij Halewijck met al mijn 
boeken, ‘mijn kinderen’ rondom mij. 
Toen kon ik ook de mensen adviseren 
om bv. voor een ander boek te 
gaan omwille van de verkeerde 
leeftijdscategorie en kon dit boek 
snel worden verwisseld. Dit kan nu 
niet. De sterktes van de auteurs 
worden niet gebruikt.” 

Marc de Bel startte zijn carrière 
ooit als leerkracht in het vierde 
leerjaar en verblijdde zijn leerlingen 
telkens het laatste kwartiertje 
op vrijdagnamiddag met een 
vervolgverhaaltje, met als onderwerp 
pesten. Toen de grote vakantie eraan 
kwam en het vervolgverhaal nog 
geen slot kende, beloofde hij aan 
zijn leerlingen om het slot van het 
verhaal neer te schrijven. Uiteindelijk 
werden het 32 pagina’s A4. Na de 
vakantie kreeg elke leerling dan een 
samengelijmde versie van het verhaal; 
een boek. ‘Het ei van oom Trotter’ was 
geboren en werd in 1986 uitgegeven 
door het Infodok. Het kreeg meteen 
de Kinder- en Jeugdjury prijs.

	 	Foto Mie Buur
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“Het jaar daarna vertelde ik weer een 
nieuw verhaal, dat ik in het weekend 
telkens opschreef. En het tweede boek 
‘Meester Pluim en het praatpoeder’ 
zag het daglicht.” Marc beslist daarna 
om een jaar loopbaanonderbreking 
te nemen.

Sindsdien is hij fulltime auteur en 
verschenen er al meer dan 190 titels 
van zijn hand. Hij valt geregeld in de 
prijzen bij de Kinder- en Jeugdjury, 
ontving al De Kleine Cervantes 
(jaarlijkse jeugdliteratuurprijs van de 
stad Gent) voor 'Ule' en meerdere van 
zijn boeken werden met de Inclusieve 
Griffel beloond. Ook worden er 
boeken verfilmd zoals Blinker.

“Ik haal de inspiratie voor mijn 
boeken uit een schilderij, een mooie 
tekening, uit wat ik zie en dan komt 
het schrijven vanzelf. Zo speelt het 
schilderij de Dulle Griet een grote 
rol in mijn boek van ‘Lieze & Tine’. Ze 
staan in het klooster bij de nonnetjes 
en daar hangt een kopie van het 
schilderij. Als inspiratie voor 'Het 
mirakel van Mirabel' zag ik destijds 
een lachend varkentje op een 
vrachtwagen staan die barbecue 
aanprees en tegelijkertijd hoorde ik 
op de radio een liedje over iemand 
die popzangeres wilde worden.  
'Het mirakel van Mirabel' gaat dus 
over een varkentje dat popzangeres 

wil worden. Met als onderliggende 
boodschap, geef je dromen niet op. 
Of zo ontmoette ik laatst bij een 
boekvoorstelling in een school een 
jongetje dat moederziel alleen van 
Afghanistan naar België is gekomen. 
Dit verhaal, het boek zal verschijnen 
op de Wereldvluchtelingendag. Ik wil 
dat het tot denken aanzet bij mensen 
die het lezen. Toen ik nog niet kon 
lezen fantaseerde ik de verhaaltjes bij 
de tekeningen in een stripverhaal.”

“Ik doe voor sommige boeken 
heel veel research,” gaat Marc 
de Bel verder. “Voor mijn boek 
over een concentratiekamp, ging 
het zelfs zover dat ik 5 dagen 
niet at, om mij beter de situatie 
in concentratiekampen te doen 
begrijpen. Ik laat mijn boeken ook 
telkens nalezen door specialisten van 
het onderwerp.” Voor Marc de Bel is 
de rode draad van zijn boeken woede 
en onmacht voor het onrecht. Het 
is zijn manier van vechten voor de 
zwakkeren. “Ik wissel het schrijven van 
een zot, minder zwaar boek voor de 
kleintjes af met een zwaarder geladen 
boek voor de young adults.”

Marc de Bel zijn boeken worden 
uitgegeven door Pelckmans en 
Houtekiet.

Marc de Bel,  
één van de absolute 

bestsellers
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F I S C A A L

Het hervormingsplan voor 
een groener wagenpark 
zorgt voor nieuwe fiscale 
spelregels in 2023.

Men onderscheidt 
enerzijds een 
verhoging van de 
solidariteitsbijdrage (de 
zogenaamde CO2-taks), 
anderzijds een wijziging in 
de fiscale aftrekbaarheid 
van bedrijfswagens.

1. Solidariteitsbijdrage op bedrijfswagens

Deze wordt berekend op de CO2-
uitstoot van de bedrijfswagen via 
volgende formule:

[(CO2-uitstoot x €9) – 768 (benzine) of 
600 (diesel) of 990 (LPG]/12

Het resultaat wordt per 01.01 
geïndexeerd op basis van het 
gezondheidsindexcijfer van de maand 
september. De indexeringscoëfficiënt 
zal in 2023 evolueren van 1,3525 (2022) 
naar 1,5046. 

Vanaf 01.07.2023 wordt de 
solidariteitsbijdrage, van 
bedrijfswagens aangekocht, gehuurd 
of geleased vanaf 01.07.2023, 
verhoogd:

Dit geldt dus niet voor bedrijfswagens 
die vóór 01.07.2023 werden 
aangekocht, gehuurd of geleased.

Voorbeeld:
Je leaset een bedrijfswagen per 
01.08.2023 die je ter beschikking  
stelt van jouw werknemer.  
De solidariteitsbijdrage bedraagt  
€ 36,50.

Omdat de wagen na 01.07.2023 
werd geleased wordt de 
solidariteitsbijdrage: 36,50 x 2,25 =  
€ 82,13.

De solidariteitsbijdrage wordt 
maandelijks aan de RSZ betaald en is 
100% fiscaal aftrekbaar.

 

VANAF FACTOR VERHOGING SOLIDARITEITSBIJDRAGE

01.07.2023 2,25

01.01.2025 2,75

01.01.2026 4,00

01.01.2027 5,50

Autofiscaliteit: 
solidariteitsbijdrage en 
fiscale aftrekbaarheid

Vragen? Contacteer  
kelly.ciancimino@febelgra.be
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2.  Fiscale aftrekbaarheid  
bedrijfswagens met fossiele 
brandstof

2.1  De fiscale aftrekbaarheid hoe we 
ze vandaag kennen
Het percentage van de fiscale 
aftrekbaarheid van autokosten 
en brandstof hangt af van 
de CO2-uitstoot en het type 
brandstof. Het aftrekpercentage 
wordt als volgt berekend:

120% - (0,5 x brandstofcoëfficiënt 
x CO2-uitstoot/km)%

Brandstofcoëfficiënt:
• Diesel: 1
• Benzine en LPG: 0,95
• CNG (met max. 11 pk): 0,90

! bij een CO2-uitstoot < 200 g/km  
bedraagt het minimum 
aftrekpercentage 50% en het 
maximum aftrekpercentage 100%

! bij een CO2-uitstoot >  200 g/km 
bedraagt het aftrekpercentage 
altijd 40%

2.2  De fiscale aftrekbaarheid 
voor aangekochte, gehuurde 
of geleasede wagens tussen 
01.07.2023 en 31.12.2025.
De bestaande aftrekrekregeling 
blijft van toepassing op basis 
van bovenvermelde formule tot 
31.12.2024.

Vanaf 01.01.2025:
  fiscale aftrekbaarheid bouwt 

geleidelijk af van maximum 
75% naar 0%:

  afschaffing van de 
minimumaftrek van 50% of 
40% voor een CO2-uitstoot 
van > 200 g/km.

2.3  De fiscale aftrekbaarheid  
voor aangekochte, gehuurde of  
geleasede wagens vanaf 
01.01.2026
De autokosten zullen niet meer 
aftrekbaar zijn met uitzondering 
van wagens die voorheen 
aangekocht, gehuurd of geleased 
werden.

3.  Fiscale aftrekbaarheid  
plug-inhybrides

3.1  Wanneer spreekt men van een 
plug-inhybridewagen ?
• Bij combinatie van een 

verbrandings-en elektrische 
motor.

• Als de batterijcapaciteit 
groter is dan 0,5 kWh/100 kg 
autogewicht.

• Als de CO2-uitstoot lager is 
dan 50 g/km.

Indien de wagen niet aan 
bovenvermelde voorwaarden 
voldoet spreekt men van 
een valse hybride en moet er 
bijgevolg rekening worden 
gehouden met de CO2-uitstoot 
van de overeenstemmende niet-
hybridewagen.

3.2  Plug-inhybridewagens besteld 
vanaf 01.01.2023
De brandstofkosten zullen slechts 
voor maximaal 50% aftrekbaar 
zijn, ongeacht het resultaat van 
de gramformule.

4. Elektrische wagens

Aangekochte elektrische wagens 
tot 31.12.2026 blijven 100% fiscaal 
aftrekbaar.

5. Advies Febelgra

  De datum van de aanschaf of 
bestelling van een wagen = de 
datum van ondertekening van de 
bestelbon of het (huur)contract.

  Let op de toekomstige fiscaliteit 
bij elke bestelling van een 
bedrijfswagen

inkomstenjaar

Max. aftrek
baarheid

Min. aftrek
baarheid

2025 75% 0%

2026 50% 0%

2027 25% 0%

2028 0%
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SOCIAAL

December
afrekening

In de maand december dien jij of jouw sociaal secretariaat de 
afrekening te maken van het vakantiegeld voor de bedienden 
(PC 200) die in de loop van het kalenderjaar van arbeidsduur 

zijn verminderd (bv. van voltijds naar deeltijds omwille van 
tijdskrediet, ouderschapsverlof, medische bijstand,…).

Deze afrekening kan deels vergeleken 
worden met de berekening van 
het vertrekvakantiegeld bij een 
uitdiensttreding. Het belangrijkste 
verschil is dat de bediende wél in 
dienst blijft en dat het gaat over de 
verrekening van het vakantiegeld 
en niet over de eindejaarspremie. 
Concreet betekent dit dat de niet 
opgenomen vakantiedagen én het 
dubbel vakantiegeld van het voorbije 
jaar van de werknemer uitbetaald 
zullen worden.

Bij arbeidsduurvermindering moet er 
een onderscheid gemaakt worden 
onder de vakantieduur en de opname 
van de vakantiedagen. Daarom 
zetten wij de spelregels voor jou op 
een rij.

Vakantieduur
De basis voor de vakantieduur (huidig 
jaar) ligt in het vakantiedienstjaar 

(huidig jaar – 1). Het recht op het 
aantal vakantiedagen in 2022 
wordt dus bepaald in functie van de 
effectieve en gelijkgestelde prestaties 
in 2021.

Voorbeeld: een werknemer heeft in 
2021 een volledig jaar voltijds gewerkt 
dan heeft hij in 2022 recht op 4 weken 
vakantie of 20 dagen.

Dezelfde regel is van toepassing op 
de deeltijdse werknemers:

Voorbeeld:
• Een werknemer heeft gedurende 

de helft van 2021 voltijds 
gewerkt en de andere helft 4/5. 
In 2022 heeft hij recht op 18 
vakantiedagen.

• Een werknemer heeft in 2021 
3 dagen van 8 uur per week 
gewerkt. In 2022 heeft hij recht op 
12 dagen vakantie van 8 uur.

Opname van de vakantiedagen
De vakantiedagen moeten 
opgenomen worden in het stelsel 
waarin men werkt. Er kan niet meer 
vakantie genomen worden dan 
mogelijk volgens het regime dat geldt 
op het moment van de opname van 
de vakantie.

Voorbeeld: 
• Een werknemer heeft heel 

het vakantiedienstjaar 2021 
voltijds gewerkt. In 2022 heeft 
hij in principe recht op 20 
vakantiedagen (4 weken) maar 
de werknemer beslist om vanaf 
januari 4/5 te werken.

• Hij kan dus slechts  
16 vakantiedagen (4 weken)  
opnemen en geen 20. De 
resterende 4 vakantie dagen 
zullen met de december-
afrekening (2022) uitbetaald 
worden.
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N I E U W  L I D

Illochroma HaoNeng 
Drukkerij van bieretiketten
Illochroma is meer 
dan 100 jaar geleden 
ontstaan in Ukkel 
(°1898). 40 jaar geleden 
werd dan in Genk een 
vestiging geopend met als 
specialisatie afwerking. 
Toen de vestiging in het 
centrum van Ukkel geen 
uitbreidingsmogelijkheden 
zag, werd dan 12 jaar 
geleden de drukpers 
ook overgebracht naar 
Genk. “6 jaar geleden 
werd dan de huidige 
vestiging gekocht,” vertelt 
Sven Jacob, productie-
verantwoordelijke.

In 2011 werd het bedrijf overgenomen 
door de Chinese groep HaoNeng, 
waardoor de naam ook veranderde 
naar Illochroma HaoNeng. 

Illochroma  heeft nog 2 andere 
vestigingen in Polen en Frankrijk, regio 
Lille, en natuurlijk ook in China (5 
fabrieken).

Op dit moment zijn er 84 mensen 
werkzaam in België en meer dan 200 
personen over de 3 sites in Europa.

“Wij zijn een industriële 
etikettendrukkerij,” vertelt Anja 
Taranenko, HR-manager. “90% 
van onze omzet komt voort uit 
bieretiketten. Wij drukken dan ook 
voor alle grote brouwerijen uit de hele 
wereld zoals Inbev, Kronenburg, … en 
enkel in grote oplages. Zo hebben we 
dit jaar al 12 miljard etiketten gedrukt.”

“Wij drukken etiketten op papier 
waarvan er 2 speciale zijn,” gaat Sven 
verder.

“De eerste zijn de etiketten met statiel 
vernis; op deze etiketten voel je de 
structuur van het vernis. De andere 
speciale etiketten zijn deze met een 

blauwe schijn. Wanneer een gekoeld 
flesje een blauwe schijn heeft op het 
etiket wil dit zeggen dat het biertje 
gekoeld is. De blauwe schijn gaat 
er dan geleidelijk aan af naarmate 
het flesje opnieuw warmer wordt bij 
gebruik.

De andere vestigingen drukken ook 
bieretiketten, maar in offset. Wij 
drukken met een roto-pers.

De klanten komen bij ons voor de 
kwaliteit, betrouwbaarheid, snelle en 
goede service.”

Tijdens de corona-periode hebben 
ze bij Illochroma 100% kunnen 
doorwerken en zijn ze ook op de kar 
gesprongen van de chirurgische 
mondmaskers. Voor deze nieuwe 
productietak werd de naam Illocare 
in het leven geroepen, wat synoniem 
staat voor Made in Belgium, 
comfortabel én kwalitatief. Op deze 
manier behielden ze de controle 
over de uitzonderlijke kwaliteit en 
verkleinden ze hun ecologische 
voetafdruk.

Wij wensen Illochroma HaoNeng van 
harte welkom in onze federatie.
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J U R I D I S C H

1

Situering
Met de Wet van 28 april 2022 wordt 
het nieuwe verbintenissenrecht 
geïntroduceerd in het Burgerlijk 
Wetboek. Hiermee is het nieuwe 
verbintenissen recht een feit. Op 
01/01/2023 zal dit in werking treden. 

Het bestaande recht wordt 
hoofdzakelijk behouden maar 
coherenter en toegankelijker 
gemaakt. Toch zijn er ook enkele 
opmerkelijke vernieuwingen. Deze 
worden hier verder besproken, voor 
zover relevant voor de sector. 

Positief voor de grafische sector is dat 
aan gedupeerde schuldeisers meer 
instrumenten worden aangereikt 
waardoor zij krachtdadiger zullen 
kunnen optreden, zonder naar de 
rechtbank te gaan.

2

Toepassingsgebied
Het verbintenissenrecht betreft 
het algemene recht dat van 
toepassing is op alle contracten 
en contractuele clausules (denk bv. 
aan IT-contracten, onderhandse 
verkoopovereenkomsten, 
sponsoringovereenkomsten, 
contracten met externe reclame-
bureaus, externe HR-partners, 
leveranciers, aannemers, klanten, 
advocaten, freelancers, ...), ongeacht 
het type, voor zover de wetgever er 
niet is van afgeweken met andere 
wetgeving. B2C en B2B-contracten 
worden bijvoorbeeld al geregeld door 
het Wetboek Economisch Recht, maar 
het algemene verbintenissenrecht 
is op dit type contracten wel nog 
van toepassing in de mate dat het 
Wetboek Economisch Recht een 
bepaald aspect van de contractuele 
verhouding niet geregeld heeft. 

In onze sector, waar veel gewerkt 
wordt met B2B overeenkomsten, 
zal het nieuwe verbintenissenrecht 
wel degelijk binnen sijpelen. Je 
doet er dan ook goed aan jouw 
toetredingscontracten en algemene 
voorwaarden in die zin na te kijken.

3

Inwerkingtreding
Het nieuwe recht treedt in werking 
op 01/01/2023. De bepalingen ervan 
zijn van toepassing op contracten 
die uitsluitend na die datum worden 
afgesloten. Wanneer een contract 
van vóór die datum na die datum zou 
aflopen maar verlengd wordt, blijft 
het oude recht op de verlenging van 
toepassing. Hetzelfde geldt wanneer 
er aan een contract dat vóór die 
datum is afgesloten, na die datum 
een addendum wordt toegevoegd. 
In het algemeen blijft het oude recht 
van toepassing op alle toekomstige 
rechtsgevolgen van overeenkomsten 
die dateren van vóór de datum van 
inwerkingtreding van 01/01/2023. 

Kortom: sluit je vóór 01/01/2023 nog 
een overeenkomst af, dan blijft het 
oude recht van toepassing voor de 
duur van de overeenkomst. Sluit je ze 
af na 01/01/2023: nieuwe recht.

Wel kan je in contracten die je nog 
afsluit vóór de inwerkingtreding van 
de nieuwe wet al bepalen dat het 
nieuwe verbintenissenrecht meteen 
van toepassing zal zijn. Zo vermijd je 
dat jouw overeenkomst nog jarenlang 
onder het oude recht valt. Je doet 

De gevolgen 
van het nieuwe 
verbintenissen
recht
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dit best door een clausule in die 
zin op te nemen in jouw contract of 
algemene voorwaarden. De door ons 
aangeboden algemene voorwaarden 
zullen aangepast worden waar dit 
nodig zou blijken in de toekomst.

4

Precontractuele aansprakelijkheid
Zoals je weet, kan je aansprakelijk 
worden gesteld wanneer je 
precontractuele onderhandelingen 
onrechtmatig afbreekt (Hetzelfde 
geldt voor jouw contractpartner. Hij 
vraagt bv. dringend een bepaald 
drukwerk te leveren en er zijn al 
verregaande gesprekken gevoerd. 
De klant weigert echter de opdracht 
formeel te bevestigen en blijkt enkel 
te onderhandelen om bepaalde 
vertrouwelijke informatie te weten 
te komen. In dat geval zul je recht 
hebben op een schadevergoeding) of 
jouw precontractuele informatieplicht 
schendt (bv. je informeert jouw klant 
onvoldoende over aspecten die voor 
hem van groot belang zijn; in dat geval 
kan je gehouden zijn de schade te 
vergoeden). 

De jarenlange discussie over wat dan 
precies de schade is die vergoed 
moet worden bij onrechtmatig 
verbreken van onderhandelingen, is 
nu beslecht. Onder het nieuwe recht 
is de regel dat de benadeelde moet 
worden teruggeplaatst in de situatie 
waarin hij zich zou hebben bevonden 
als er niet zou zijn onderhandeld. 
Dit betekent dat gemaakte kosten 
die nutteloos geworden zijn door de 
afgebroken onderhandeling, hem 
dus vergoed moeten worden. Maar 
opgelet, wanneer echter de indruk 
was gewekt dat het contract zonder 
twijfel gesloten zou worden, moeten 
de verwachte netto-voordelen uit de 
onderhandelde maar niet afgesloten 
overeenkomst eveneens volledig 
vergoed worden. Dit betekent dat dan 
aan de benadeelde alles vergoed 
moet worden alsof de overeenkomst 
wél tot stand zou zijn gekomen, 
d.i. de vergoeding van de voor de 
benadeelde verwachtte winst uit de 
overeenkomst. 

5

Algemene voorwaarden
Enkele principes worden op dit punt 
wettelijk verankerd en verduidelijkt. 
Zo hebben algemene voorwaarden 
pas gelding als jouw klant er 
redelijkerwijze kennis van heeft 
kunnen nemen én ze voorafgaandelijk 
aanvaard heeft. Nieuw: wanneer 
de algemene voorwaarden van 
beide partijen tegenstrijdig zijn, zal 
vanaf nu uitdrukkelijk de ‘knock-
out’ regel gelden: beide algemene 
voorwaarden blijven van toepassing 
maar de bepalingen ervan die 
onverenigbaar zijn, worden aan beide 
zijden uitgeschakeld (bv. op basis van 
jouw algemene voorwaarden is de 
rechtbank van Leuven bevoegd, maar 
jouw klant heeft in zijn algemene 
voorwaarden de rechtbank van 
Brugge aangeduid. Of je hebt in jouw 
algemene voorwaarden een definitie 
van overmacht opgenomen, maar 
jouw klant gebruikt gewoonlijk een 
andere definitie van overmacht in 
zijn eigen voorwaarden en wil liever 
zijn definitie van toepassing zien. 
Voortaan zal het contract gesloten 
worden, maar zullen beide bepalingen 
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geen werking hebben). Je kan deze 
knock-out regel wel in het contract 
uitsluiten door uitdrukkelijk aan 
te geven dat je niet gebonden wil 
worden door een overeenkomst 
indien jouw algemene voorwaarden 
of sommigen daarvan niet van 
toepassing zouden zijn. Er komt dan 
geen contract tot stand wanneer er 
een tegenstrijdige voorwaarde is. 

Een schadebeding dat een forfaitaire 
schadevergoeding voorschrijft, 
zal voortaan gematigd kunnen 
worden door de rechter als hij het 
als “kennelijk onredelijk” beschouwt. 
In dat geval zal hij het kunnen 
afzwakken tot wat hij aanziet als 
een redelijk bedrag (voordien kon 
het slechts afgezwakt worden tot 
de “werkelijke schade”). Dit zal dus 
nadelig zijn als het “redelijk bedrag” 
lager zou uitvallen dan jouw werkelijk 
geleden schade.

6

Aanpassing van contract als 
uitvoering bemoeilijkt wordt door 
omstandigheden
Naast het reeds bestaande principe 
van overmacht, waarbij een contract 
niet meer moet uitgevoerd worden 
als een externe oorzaak de uitvoering 
onmogelijk heeft gemaakt, wordt 
onder het nieuwe recht een tweede 
principe geïntroduceerd: als er na de 
contractsluiting omstandigheden 
ontstaan die de uitvoering van de 
overeenkomst ernstig bemoeilijken 
maar niet per se onmogelijk maken, 
zal de schuldenaar voortaan 
kunnen eisen het contract opnieuw 
te onderhandelen met oog op 
aanpassing of beëindiging. Als de 
schuldeiser daar niet op in gaat, kan 
de rechter het contract voortaan 
aanpassen of zelfs geheel of 
gedeeltelijk beëindigen.

Welke omstandigheden concreet in 
aanmerking genomen kunnen worden 
zal de praktijk nog moeten uitwijzen, 
maar er kan mijns inziens gedacht 
worden aan de covid-pandemie, de 
abnormaal hoge energieprijzen of de 
oorlog in Oekraïne. 

Dit mechanisme kan wel volledig 
uitgesloten of beperkt worden in 
het contract. Je kan je nog steeds 
beperken tot de conventionele 
prijsherzieningsclausule waarin 
je zelf de omstandigheden 
kan bepalen die leiden tot een 
prijsherziening. Het mechanisme kan 
ook naar eigen wens gemoduleerd 
worden door bijvoorbeeld naast 
de prijsherzieningsclausule en 
over machts clausule een “hard-
shipclausule” op te nemen en zo de 
grenzen van het mechanisme zelf te 
bepalen.

Kortom, indien partijen er niets in hun 
overeenkomst over bepaald hebben 
(bv. geen prijsherzieningsclausule 
opgenomen en/of niets bepaald 
hebben over gewijzigde 
omstandigheden) zal vanaf nu toch 
een aanpassing van het contract 
(bv. de prijs) geëist kunnen worden 
indien de voorwaarden daarvoor 
voldaan zijn. Voordien was dit niet 
mogelijk en moest de overeenkomst 
uitgevoerd worden, ongeacht de 
omstandigheden.

7

Meer munitie voor gedupeerde 
schuldeiser
De wetgever voorziet in een aantal 
sancties die eenzijdig zullen kunnen 
toegepast worden. Een schuldeiser 
die geconfronteerd wordt met een 
in gebreke blijvende schuldenaar, 
kan voortaan de overeenkomst 
eenzijdig ontbonden verklaren via 
een eenvoudige kennisgeving. Dit 
geschiedt wel op eigen risico, want 
wanneer hij dit ten onrechte doet, 
begaat hij zelf een contractuele fout.

Tevens wordt het de schuldeiser 
mogelijk gemaakt beter te 
anticiperen op wanbetalers. Door 
een “vervroegde ingebrekestelling” 
zal een schuldeiser de wanbetaler 
al in gebreke kunnen stellen hoewel 
de vervaltermijn nog niet helemaal 
verstreken is en de schuld strikt 
gezien nog niet opeisbaar is. Hij 
moet dit wel doen op een tijdstip dat 
voldoende dicht bij de vervaldatum 

ligt. Op die manier kan de schuldeiser 
sneller handelen en bij het verstrijken 
van de betaaldatum meteen tot 
sancties overgaan zonder tijd te 
verliezen. De schuldeiser mag 
voortaan zelfs zijn contractuele 
verplichtingen voorlopig opschorten 
als het duidelijk is dat de schuldenaar 
zijn verplichtingen niet zal nakomen in 
de toekomst.

Maar de wetgever gaat nog verder. 
Zelfs wanneer de schuldenaar 
nog niet is tekortgekomen, zal de 
schuldeiser op basis van het nieuwe 
principe “anticipatory breach” de 
overeenkomst eenzijdig kunnen 
ontbinden, louter wanneer hij 
een tekortkoming vanwege zijn 
schuldenaar vreest. Hij hoeft dus niet 
te wachten tot de tekortkoming zich 
voltrokken heeft, maar de loutere, 
gegronde vrees ervoor, is voldoende. 
Opgelet: het moet wel impliciet uit 
de handelingen of expliciet uit de 
woorden van de schuldenaar blijken 
dat hij van plan is de overeenkomst 
niet te zullen naleven (bv. niet te 
zullen betalen) en de gevolgen van 
de gevreesde wanprestatie moeten 
voor de schuldeiser voldoende 
ernstig zijn. De schuldeiser moet 
ook eerst nog een ingebrekestelling 
versturen. Partijen kunnen deze 
mogelijkheid van “anticipatory 
breach” in het contract of de 
algemene voorwaarden uitsluiten of 
zelf moduleren.

Dit artikel is noodzakelijk een 
selectie van de nieuwe wetgeving en 
geen volledig overzicht. De nieuwe 
wetgeving is immers erg omvangrijk. 

Vragen? Contacteer: 
Jeroen.vaneetvelde@febelgra.be
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Je leert in tien minuten hoeveel  
geld en tijd ook jij kan winnen  
met MultiPress, dé ERP software  
voor jouw printproductiebedrijf.
 
www.MultiPress.biz/fi-mas

Deze ondernemer ziet de kosten alleen maar stijgen. 
Maar is er dan echt niets wat hij kan doen?

Ja, doe de MicroMAS!          -

Dataline lanceert MAS: “dé analysetool voor elk 
printmediabedrijf”

Al te vaak vertrouwen ondernemers op buikgevoel en generieke aanbevelingen voor 
hun investeringen....Maar elke print business is uniek in zijn aanpak. Druktechnieken, 
producttypes, klantentypes en bedrijfsprocessen: elk aspect van de workflow heeft 
een enorme invloed op de bedrijfsvoering. Hoe kan je dit correct analyseren?

Als antwoord op die vraag ontwikkelde en lanceerde  
Dataline de MAS: een onafhankelijke behoefteanalysetool 
voor de grafische industrie. Meer dan 20 jaar data uit een 
groot aantal printproductiebedrijven worden gebruikt om 
de analyse van elk proces in een printproductiebedrijf te 
benchmarken. Dankzij de MAS weet je haarfijn waar er tijd 
en geld verloren gaat, en kan je beslissingen en prioriteiten 
baseren op correcte feiten en cijfers!

Hoe werkt de MAS?

1. Een Business Expert onderzoekt in detail hoeveel tijd 
en geld jouw productieprocessen kosten.

2. Aan de hand van de becijferde antwoorden brengt de 
MAS zo de bedrijfsvoering volledig in kaart.

3. De MAS Audit software vergelijkt de situatie met data 
uit de grafische sector. Op die manier krijg je een 
overzicht van waar je exact efficiëntiewinst kan halen.

Zelf aan de slag met de MAS?

De microMAS (zie advertentie) richt zich op het process van 
offertes, orders en facturen. Dit is een voorproefje van de 
kracht van de MAS: je analyseert zelf snel en gemakkelijk 
het huidige verloop van deze proces stappen in jouw 
printbedrijf. Probeer het zelf!

www.MultiPress.biz/fi-mas

Bijdrage door Dataline
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AC T I V I T E I T E N

PrintBar OostVlaanderen 
8 december 2022

Voor de tweede PrintBar Oost-
Vlaanderen brengen we een bezoekje 
aan de chocolaterie Van Hecke 
in Merelbeke. Reeds 4 generaties 
vervaardigt de familie artisanale en 
kwaliteitsvolle chocoladecreaties.

Starten doen we met een chocolade 
workshop. We nemen je mee in de 
magische wereld van de chocolade 
en prikkelen jouw smaakpapillen door 
de degustatie van 6 verschillende 
types chocolade en 2 pralines. 
Waarna je zelf ook een eigen praline 
maakt. Afsluiten doen we met een 
etentje in hun gerestaureerde hoeve.

Programma
18u00 Ontvangst
18u30 Start workshop
20u00 Diner met netwerkmoment 
23u00 Einde

Locatie
Schaperstraat 35, 9820 Merelbeke

Grafische trends en kleuren 
voor 2023
12 Januari  2023

Tijdens deze presentatie dompelen we je onder in een bad vol trends 
aangaande typografie, beeldopbouw, kleurgebruik en meer. En leren 
we je ook technieken en fotografische tricks die momenteel in zijn om je 
grafische ontwerpen naar een hoger niveau te kunnen tillen.

Presentatie Catena company
Locatie TBC
Duur van 9 tot 12u

Workshop
Chocolaterie

Van Hecke

8.12.2022

PrintBar_Oostvlaanderen.indd   1PrintBar_Oostvlaanderen.indd   1 8/11/2022   21:468/11/2022   21:46
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S N E L N I E U W S

CAOgids 
20212022

Ondertussen heb je de 
nieuwe CAO-gids ontvangen. 
Had je graag nog een extra 
exemplaar, stuur dan een 
mailtje naar  
kelly.ciancimino@febelgra.be

De CAO-gids is een 
gemeenschappelijke uitgave 
van de sociale partners van 
het Paritair Comité 130 en 
bundelt alle geldende CAO’s 
van de grafische sector 
tot en met de sectorale 
onderhandelingen 2021-2022.

FINAT ziet vraag naar labels 
herstellen in derde kwartaal 
Volgens FINAT, de Europese 
federatie van de labelindustrie, 
herstelde de vraag naar 
etiketten in Europa in het derde 
kwartaal. De heropleving 
kwam er na een slechte 
eerste jaarhelft veroorzaakt 
door stakingsgerelateerde 
papiertekorten uit Finland. 
Dewelke leidden tot door-
looptijden die opliepen tot vijf 

à zes maanden voor bepaalde 
papiersoorten.

"Nu de achterstanden zijn 
weggewerkt, blijft de belangrijkste 
vraag hoe de algemene 
economische onzekerheid 
de vraag naar etiketten in de 
toekomst zal beïnvloeden", 
stelt FINAT.

Shaping the 
future with 
packaging
9-10 maart 2023 – Brussel

Intergraf organiseert samen met 
de Europese Flexo vereniging 
FTA Europe en onderzoeks-
bureau Smithers dit event. 
Met focus op de laatste 
ontwikkelingen aangaande 
verpakkingen in Europa

Je kan je vanaf nu inschrijven 
via volgende link:
www.bit.ly/3e8qLlSevent. 

Tussen kerstmis en Nieuwjaar sluit Febelgra zijn kantoren.  
Voor dringende gevallen zijn we evenwel telefonisch bereikbaar.  
Wij wensen jullie alvast een zalig kerstfeest.
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Gezondheidsindex
De gezondheidsindex voor de maand oktober 2022 
bedraagt 127,92.

Arbeiders PC 130
De nieuwe afgevlakte index voor oktober 2022 bedraagt 
122,22 waardoor de stabilisatieschijf van 122,76 niet 
overschreden is. Bijgevolg werden de baremalonen in 
november 2022 niet geïndexeerd met 2%. 

Volgens huidige prognose wordt de volgende 
stabilisatieschijf (122,76) in november 2022 bereikt.  

Als gevolg daarvan zouden de baremalonen in december 
2022 geïndexeerd worden met 2%.

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 van het indexpercentage per 01.01.2023 
bedraagt 10,84%.

  RSZ-percentages vanaf 01.10.2022

ARBEIDERS BEDIENDEN

Bedrijf 1 Bedrijf 2 Bedrijf 3 Bedrijf 1 Bedrijf 2 Bedrijf 3

<10 psl 10-19 psl  20 psl <10 psl 10-19 psl  20 psl

Basisbijdragen 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88

Overige bijdragen 10,98 12,67 12,73 5,41 7,10 7,16

Fondsen bestaanszekerheid 1,71 2,01 2,01 0,23 0,23 0,23

Totaal WG bijdragen 32,57 34,56 34,62 25,52 27,21 27,27

  Sociale loonlast arbeiders (PC130)

vanaf 01.10.2022 1 PLOEG 2 PLOEGEN 3 PLOEGEN

coëfficiënt percentage coëfficiënt percentage coëfficiënt percentage

Tijdslast 1 1,1995 19,95% 1,2912 29,12% 1,4990 49,90%

Tijdslast 2 zonder sociale lasten 0,0223 2,23% 0,0231 2,31% 0,0231 2,31%

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

Totale sociale loonlast 1,8568 85,68% 1,9979 99,79% 2,3157 131,57%

  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 1,3097 30,97%

Totale sociale loonlast 1,7076 70,76%

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.

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

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).

update 
cijfers
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  Papierindexen

Datum Offset houtvrij Maco houtvrij Maco houthoudend Maco hh LWC offset 60g Maco hh SC offset 56g (A)

31.10.2022 466,92 454,82 581,86 564,50 599,22

30.09.2022 462,30 447,81 497,28 493,38 501,17

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 385,37 390,64 451,38 444,46 458,31

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

31.01.2022 323,05 323,64 315,62 - -

31.12.2021 323,05 284,10 308,05 - -

30.11.2021 301,84 281,03 308,05 - -

Loonindex*

Jaar Datum Index

2022 01.10.2022 195,10

01.08.2022 191,33

01.05.2022 187,63

01.02.2022 183,99

01.01.2022 180,43

2021 01.12.2021 179,82

01.08.2021 176,34

01.04.2021 172,93

01.01.2021 172,94

2020 01.07.2020 172,89

01.02.2020 173,68

01.01.2020 170,32

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.

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



Steeds jouw troef achter de hand
EASY i-reward

Met EASY i-reward implementeer je een flexibel loonpakket op maat van jouw 
medewerkers. Zij zien hun koopkracht stijgen terwijl het voor jou budgetneutraal 
blijft. Win-Win.

Meer info vind je via de QR-code of op: cafetaria.easypay-group.com/nl_be 
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P U B  -  PA P I E R  I N  D E  K I J K E R

First Impression werd gedrukt op Arctic Volume White 130g/m².
De sleeve werd gedrukt op Olin Origins Lava Stone 320g/m².

Laat uw creativiteit de vrije loop met Olin Origins,  
het creatieve papierassortiment geïnspireerd door  
de kracht van de natuur. 

Dit hoogwaardige papier is de ultieme keuze voor allerlei 
toepassingen. De ongerepte bladformatie van Olin Origins 
zorgt ervoor dat perfecte kleurweergave in offset mogelijk 
is, daarnaast zijn door de hoge opdikking veeleisende 
veredelingstechnieken mogelijk, zoals multilevel 
pregen. Naast de HP Indigo gecertificeerde kwaliteiten 
is Olin Origins ook geschikt voor preprint en dry toner 
printers. Hiermee maakt u jaarverslagen, posters of luxe 
verpakkingen in kleine of juist zeer grote oplages. Het 
uitgebreide assortiment, van 120 g/m² tot en met 320 g/m² 
en met bijpassende enveloppen, zal aan al uw behoeften 
voldoen. 

Olin Origins is verkrijgbaar in 5 tinten die elk project 
versterken door de kracht van eenvoud: het heldere en 
evenwichtige Chalk, de gastvrije neutraliteit van Cereal, 
de opgeruimde en minerale uitstraling van Pebble, het 
gepigmenteerde Indigo of met de verfijnde authenticiteit 
van Lava Stone. 

Gemaakt van FSC-gecertificeerde pulp dat voldoet aan 
de hoogste milieu eisen, CO2-neutraal gecertificeerd en 
onderdeel van '1% for the Planet', staat Olin Origins ook 
garant voor een positieve milieu-impact in uw creatieve 
drukwerk. 

Op zoek naar een hoogwaardig, milieuvriendelijk 
papier? Arctic Volume is het antwoord op al uw 
creatieve behoeften. 

De hoge opdikking van dit matte dubbelgestreken 
papier geeft drukwerk meer volume zonder extra gewicht 
toe te voegen. Ook geeft het in lage gramgewichten 
een stevig gevoel. Dankzij de matte afwerking blijft 
het papier aangenaam zacht en natuurlijk aanvoelen. 
De uitzonderlijke beeldweergave garandeert perfecte 
drukresultaten voor toepassingen waarbij hoge eisen 
gesteld worden aan zowel drukkwaliteit als creativiteit: 
boeken, jaarverslagen, reclamemateriaal en (luxe) 
tijdschriften.

Arctic Volume White heeft een levendige witheid, ideaal 
om uw creativiteit de vrije loop te laten. Arctic Volume 
White is voorzien van Cradle to Cradle Certified® Silver 
level – Cradle to Cradle Certified® is een wereldwijd 
erkende standaard voor veilige en circulaire producten. U 
krijgt dus niet alleen de beste kwaliteit, maar u draagt ook 
een steentje bij aan een groenere planeet.

Andere tinten zijn ook beschikbaar. Arctic Volume 
HighWhite is op dit moment het allerwitste opdikkend 
gestreken papier op de markt, perfect wanneer u veel 
contrast nodig heeft of wanneer u gaat voor een frisse 
look. Het Arctic Volume Ivory is ideaal wanneer u kiest voor 
een warmere uitstraling.

Meer weten of direct een bestelling plaatsen? Kijk op antalis.be



8  | Social 

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

Offre 

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

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

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

 Régime particulier : uniquement pour les travailleurs**

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

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

Objectif 

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

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

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

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

Partners in creativity


