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Addendum 2023 bij het Sectorconvenant 2021-2022 afgesloten 
tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de 

sector Papier- en Kartonverwerkende Nijverheid 
(PC 136 en PC 222) 

 
 
Tussen de VLAAMSE REGERING, 
 
hierbij vertegenwoordigd door: 
 

De heer Ben Weyts, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister 
van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand; 
 

De heer Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en 
Landbouw; 
 
hierna de “Vlaamse Regering” genoemd, 

 
en de SOCIALE PARTNERS VAN SECTOR Papier- en Kartonverwerkende Nijverheid, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- Mevrouw Lieve Vanlierde, Secretaris-Generaal Federatie der Papier- en 
kartonbewerkende bedrijven; 
 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
- De heer Frank Borloo, Regionaal secretaris ACV-Bouw-Industrie-Energie;  
- De heer Erik Decoo, Nationaal sectoraal verantwoordelijke ACLVB; 
- De heer Dries Vreven, secretaris ABVV-Algemene Centrale; 

 
hierna “de sector” genoemd,  
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WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 
 

Verbintenissen van de Vlaamse Regering  

Artikel 1. Via de voorliggende overeenkomst verlengt de Vlaamse Regering de looptijd van het 
sectorconvenant van de sociale partners van de sector Papier- en Kartonverwerkende Nijverheid 
(PC 136 en PC 222) van 05/03/2021.  
 
 
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 49.000,00 euro aan het Fonds voor 
Bestaanszekerheid voor de papier- en kartonbewerking, Marsveldplein 2 te 1050 Brussel 
(ondernemingsnummer: 0457.480.407 -bankrekeningnummer: BE57 7320 1149 2935) voor de 
financiering van 0,50 VTE sectorconsulenten. 
 

Verbintenissen van de sector 

Artikel 2. De sector verbindt zich ertoe om de voorgenomen engagementen uit het 
sectorconvenant 2021-2022 te continueren en/of aan te geven welke engagementen worden 
bijgestuurd of reeds werden afgerond.  

 

Thema: Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 

RESULTAATSVERBINTENIS  

Resultaatsverbintenis uit sectorconvenant 2021-
2022 

Formuleer een ge-updatete of nieuwe 
resultaatsverbintenis voor komende 
addendumperiode van 6 maanden 

In het kader van het bevorderen van de 
instroom in het secundair technisch en grafisch 
onderwijs en de doorstroom naar de 
arbeidsmarkt en naar onze sector in het 
bijzonder, zal PaperpackSkills een analyse 
uitvoeren m.b.t. de technische en grafische 
studierichtingen en technische beroepen die 
waardevol zijn voor de sector. Daarnaast zal 
PaperpackSkills deelnemen aan jaarlijks 
minimum 3 jobbeurzen. 

PaperPackSkills zal in de addendumperiode 
deze interne analyse verder voortzetten om 
meer zicht te krijgen op de werking van het 
technisch en grafisch secundair onderwijs, om 
te onderzoeken welke rol PaperPackSkills 
hierin kan spelen om de doorstroom naar de 
arbeidsmarkt in de toekomst te verzekeren, ter 
voorbereiding van een concrete actie naar het 
nieuwe convenant toe.  
In de addendumperiode zullen we minimum 
aan 1 jobbeurs deelnemen.  

 

PRIORITEIT 1: Kwaliteitsvol werkplekleren binnen voltijds secundair onderwijs 

Actie 1: Kwaliteitsvolle stageplaatsen 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
PaperpackSkills en GRAFOC zullen bedrijven 
aanmoedigen om een erkende stageplaats te 
worden door deze informatie te verspreiden 
via de diverse kanalen. 
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Actie 2: Sectorale mentoropleidingen 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
● PaperpackSkills zal stageplaatsen die nog 
niet over een erkende mentor beschikken , 
aanmoedigen om deze opleidingen te volgen 
● PaperpackSkills zal de mentoropleidingen 
blijvend opnemen in het opleidingsaanbod en 
dit aanbod regelmatig verspreiden 
● PaperpackSkills zal deze mentoropleidingen 
voor 100% subsidiëren. 

 
PRIORITEIT 2: Het bevorderen van de instroom in het technisch en grafisch secundair onderwijs 
en de doorstroom naar de arbeidsmarkt en naar onze sector in het bijzonder 

Actie 3: Contacten met grafisch en technisch 
onderwijs verder uitbouwen en intermediair 
optreden tussen bedrijven en scholen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
PaperpackSkills wil als contactpersoon 
fungeren om scholen en bedrijven met elkaar 
te verbinden. 

 

Actie 4: Samenwerking Beroepenhuis 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
● PaperpackSkills zal samen met GRAFOC in 
de raad van bestuur van het Beroepenhuis 
blijven zetelen 
● PaperpackSkills blijft actief in de werkgroep 
‘Futureproof beroepenhuis’ als die nog door 
het Beroepenhuis wordt samengesteld om 
sectoroverschrijdend te gaan samenwerken 
rond toekomstige beroepen 
● PaperpackSkills blijft creatief nadenken over 
nieuwigheden die kunnen toegevoegd worden 
aan het bestaande atelier en workshop van de 
sector binnen het Beroepenhuis. 
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Actie 5: My Future In Printing 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
PaperpackSkills blijft My Future In Printing 
ondersteunen vanuit de werkgroep. 

 

Actie 6: Deelname aan jobbeurzen 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving:  
We zullen in de addendumperiode deelnemen 
aan 1 jobexpo. Indien de beurs Verruim je 
horizon wordt georganiseerd, zullen we hier 
ook aan proberen deel te nemen. We zullen 
niet meer deelnemen aan de virtuele SID-IN 
beurs. 
Betrokken partners:  
TSM Mechelen; Verruim je horizon  
Inspanningsverbintenis(-sen):  
PaperPackSkills zal deelnemen aan de beurzen 
indien ze worden ingepland in de 
addendumperiode van 6 maanden om de 
sector te promoten bij jongeren en 
werkzoekenden.  

 

Actie 7: Lerend netwerk STEM + deelname aan 
werking intersectorale adviseur STEM 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
●Actieve deelname aan de initiatieven van de 
nieuwe intersectorale adviseur STEM en 
bijdragen aan het opzetten en uitvoeren van 
het STEM actieplan 2030  
●Vanuit het lerend netwerk STEM, het STEM 
platform en actieplan zal de sector 
onderzoeken welke bijkomende acties we 
kunnen verwezenlijken 
● De sector blijft mee promotie voeren voor 
STEM initiatieven of andere initiatieven rond 
het grafisch, technisch en wetenschappelijk 
onderwijs. 

 

Actie 8: Deelname aan de werkgroep studie-en 
beroepskeuze 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
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☐ bijsturing Inspanningsverbintenis(-sen): 
PaperpackSkills zal deelnemen aan de 
werkgroep vergaderingen en de initiatieven 
vanuit deze werkgroep, indien dit interessant 
is voor onze sector. 

 

Actie 9: Turn the page 

Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen): / 
 
 

 
 
Thema: Levenslang leren en werkbaar werk 

RESULTAATSVERBINTENIS  

Resultaatsverbintenis uit sectorconvenant 2021-
2022 

Formuleer een ge-updatete of nieuwe 
resultaats-verbintenis voor komende 
addendumperiode van 6 maanden 

PaperpackSkills zal een competentiebeleid in de 
sector ondersteunen a.d.h.v. een up to date en 
toekomstgericht opleidingsaanbod, waarbij we 
in totaal 750 gevolgde opleidingsdagen als 
kwantitatieve indicator voorzien voor de 
komende twee jaar, waarvan 350 
opleidingsdagen in 2021 en 400 opleidingsdagen 
in 2022. Extra info: We zijn in de afgelopen jaren 
sterk gegroeid in ons opleidingsaanbod (2018-
2019), maar in 2020 heeft het opleidingsaanbod 
door de COVID-crisis een grote terugval gekend. 
Voorzichtigheidshalve hebben we dan ook 
bovenstaande resultaatsverbintenissen 
opgesteld met het idee dat 2021 nog hersteltijd 
nodig heeft, maar dan we vanaf 2022 terug 
verder kunnen groeien qua opleiding. We blijven 
uiteraard, zoals in het verleden, steeds streven 
naar groei en zien daarom de kwantitatieve 
indicator als een minimumdoelstelling. 

PaperPackSkills streeft er naar om minimum 
150 opleidingsdagen te verwezenlijken voor de 
werknemers in de sector in de 
addendumperiode van 6 maanden.  

 

PRIORITEIT 1: Inzetten op toekomstige competenties 

Actie 1: Bezoeken van innovatieve centra die 
gerelateerd zijn aan onze sector 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen): Indien we in de 
gelegenheid komen om een innovatieve 
organisatie of centrum te bezoeken in functie 
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van de innovatie van onze sector, zullen we 
hier zeker op ingaan en de resultaten hiervan 
zo goed als mogelijk delen met de sector.  

 

Actie 2: Uitwerken van Beroepskwalificatie-
dossiers + meewerken aan Competent 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving:  
Samen met AHOVOKS gaan we bekijken welke 
van deze 2 BKD’s we in deze convenantperiode 
verder kunnen uitwerken: 

• Operator ve papier- of kartonmachine 
• Bediening ve papier- of kartonmachine 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
● PPS zal actief meewerken aan de 
ontwikkeling van diverse BKD’s 
● PPS blijft de ontwikkelingen rond Competent 
mee opvolgen en ondersteunen. 

 

Actie 3: Informeren en sensibiliseren rond 
levenslang leren, competentiegericht denken, 
nieuwe toekomstige competenties, … 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
● PPS zal (o.a. in navolging van ons onderzoek 
SCOPE2020) via diverse kanalen (o.a. 
bedrijfsbezoeken, nieuwsbrief, website, 
mailings, LinkedIn) promotie voeren voor het 
belang van levenslang leren, toekomstige 
competenties en competentiegericht denken. 

 

Actie 4: Deelname aan het intersectoraal 
opleidingsaanbod van SBM 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

 
 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
● PaperpackSkills zal deelnemen aan deze 
vergaderingen indien onze agenda het toelaat 
● PaperpackSkills zal dit aanbod mee opnemen 
in het opleidingsaanbod. 

 
PRIORITEIT 2: Ondersteunen van een competentiebeleid in de sector a.d.h.v. een up to date en 
toekomstgericht opleidingsaanbod 

Actie 5: Verspreiden en up to date houden van 
het opleidingsaanbod 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
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Inspanningsverbintenis(-sen):  
PPS zal het opleidingsaanbod up-to-date 
houden en dit regelmatig verspreiden via onze 
communicatiekanalen.  

 

Actie 6: Ondersteunen van het initiatief 
Iedereen LEERT! 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
● De sector zal het project Iedereen LEERT! 
bekendmaken en promoten bij de bedrijven  
● De sector voorziet €100 subsidie per 
opleiding/werknemer.  

 

Actie 7: Samenwerking Cefoverre 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
● PPS zal het aanbod van Cefoverre bekend 
maken bij de bedrijven binnen onze sector  
● PPS zal streven naar een optimale 
samenwerking met Cefoverre.  

 
PRIORITEIT 3: Ondersteunen van werkzoekenden 

Actie 8: Samenwerking met VDAB omtrent 
instroom, werkplekleren en 
opleidingsinitiatieven voor werkzoekenden 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
PaperpackSkills zal via diverse 
communicatiekanalen promotie voeren voor 
de initiatieven voor werkzoekenden van VDAB.  

 

Actie 10: Samenwerking met 
De Werkplekarchitecten 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving:  
Intern bij de WPA is er een verschuiving 
geweest van personeel. We gaan onderzoeken 
wat de mogelijkheden zijn van samenwerken 
in de toekomst. 
Betrokken partners:  
De Werkplekarchitecten 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
We blijven de initiatieven van de WPA 
(mentorcafés, …) ondersteunen.   
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Actie 11: Deelname aan tewerkstellingscellen 
i.f.v. herstructureringen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
● PaperpackSkills zal actief deelnemen aan de 
tewerkstellingscellen.  
● PaperpackSkills zal budget vrijmaken om 
initiatieven (zoals opleiding) voor ontslagen 
werknemers te financieren. 

 
PRIORITEIT 4: Werkbaarheid 

Actie 12: Nieuw opleidingsaanbod Werkbaar 
Werk vanuit ‘Proefwerven Werkbaar Werk’ 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
● PPS zal het opleidingsaanbod Werkbaar 
Werk blijven updaten naargelang evoluties en 
noden.  
● PaperpackSkills zal het gebruik van deze 
opleidingen evalueren in samenwerking met 
de werkgroep werkbaar werk. Naar het nieuwe 
convenant toe, zullen we dan ook evalueren of 
we op deze manier het thema voldoende tot 
bij de bedrijven krijgen.  

 

Actie 13: Het Werkbaarheid Dashboard 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
● PPS zal dit proefproject mee ondersteunen.  
● PPS zal in samenwerking met de 
verschillende partners, de resultaten die volgen 
uit het onderzoek koppelen aan acties.  

 

Actie 14: Verspreiden en promoten van 
initiatieven en mogelijkheden m.b.t. werkbaar 
werk 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
● PPS zal interessante informatie bundelen en 
deze op regelmatige basis verspreiden via 
bedrijfsbezoeken, LinkedIn, website, 
nieuwsbrief en mailings.  
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Actie 15: Informeren  over initiatieven rond 
Maatschappelijk Verantwoord  
Ondernemen (MVO) 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector zal de informatie van MVO 
Vlaanderen verspreiden via de 
communicatiekanalen.  

 

Actie 16: Psychosociaal welzijn op het werk 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen): We blijven 
onderzoeken op welke manier en met welke 
partner we meer informatie over 
psychosociaal welzijn kunnen verspreiden of 
welk project we hierover kunnen uitrollen.  

 
 
Thema: Non-Discriminatie en Inclusie  
Van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 continueert de sector het addendum ‘non-discriminatie 

en inclusie’ voor sensibiliserende, informerende en ondersteunende acties.   
De resultaatsverbintenis i.v.m. de uitvoering van sensibiliserende, informerende en 

ondersteunende acties blijft behouden 
 
Nieuw thema: 
Thema Activering niet-beroepsactieven / preventie van langdurige ziekte via werkbaar werk  

In het kader van de convenantverlenging wordt een extra inhoudelijke klemtoon ‘Preventie van 
langdurige ziekte’ gevraagd. Verschillende sectoren gaan samenwerken om hier gezamenlijk een 
actie rond op te zetten. 

Actie: Intersectorale campagne werkbaar werk Omschrijving:   
Met minimum 16 sectoren gaan we 
samenwerken rond de extra inhoudelijke 
klemtoon ‘preventie van langdurige ziekte’. 
Samen zetten we onze schouders onder een 
intersectorale campagne werkbaar werk, 
gepland in voorjaar 2023. De campagne zal 
verlopen in 3 fases: 

1. Sensibilisering: Gedurende een 
afgesproken periode (drie weken à een 
maand) zetten we de gezamenlijke 
focus op het thema werkbaar werk in 
gesprekken met en communicatie 
richting bedrijven. Hiervoor gebruiken 
we cijfers rond ziekteverzuim om het 
gesprek aan te gaan rond preventie 
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van (langdurige) ziekte via werkbaar 
werk. 

2. Concretisering: Gedurende de volgende 
6 à 8 weken bieden we een gezamenlijk 
programma aan met een breed aanbod 
rond werkbaar werk: achtergrond-
informatie, opleidingen, Webinars, 
getuigenissen, instrumenten zoals 
scans, … 

3. Opvolging: Na deze periode 
contacteren we de bedrijven opnieuw 
en beluisteren of er nog verdere 
ondersteuning, hulp, etc. nodig is. 

Betrokken partners:  
SERV, minimum 16 andere sectoren  
Inspanningsverbintenis:  
We nemen deel aan de 3 fases van de 
intersectorale campagne rond preventie van 
langdurige ziekte in het kader van werkbaar 
werk.   

 

 

Artikel 3. De sector verbindt er zich toe om de inhoudelijke voorbereiding van het op de 
overeenkomst volgende sectorconvenant mee te ondersteunen, en hierover te reflecteren en te 
rapporteren volgens de richtlijnen van Departement Werk en Sociale Economie.  
 
Artikel 4.  Deze overeenkomst neemt een aanvang op 1 januari 2023 en eindigt per 30 juni 2023.  

 
Artikel 5. De overige bepalingen van het sectorconvenant van 05/03/2021 blijven ongewijzigd van 
toepassing op deze overeenkomst.  
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Opgemaakt in drie originele exemplaren te Brussel op  
 
waarvan elke partij een exemplaar ontvangt. 
 

Namens de Vlaamse Regering, 
 

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, 
Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Ben WEYTS 

 

 

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jo BROUNS 
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Namens de sociale partners van de sector Papier- en Kartonverwerkende Nijverheid 

(PC 136 en PC 222), 

met als vertegenwoordiger voor de werkgevers:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Lieve VANLIERDE, 
Secretaris-Generaal Federatie der Papier- en kartonbewerkende bedrijven 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Frank BORLOO, 
Regionaal secretaris ACV-Bouw-Industrie-Energie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Erik DECOO, 
Nationaal sectoraal verantwoordelijke ACLVB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Dries VREVEN, 
secretaris ABVV-Algemene Centrale 

 

 


	Addendum 2023 bij het Sectorconvenant 2021-2022 afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector Papier- en Kartonverwerkende Nijverheid (PC 136 en PC 222)
	Verbintenissen van de Vlaamse Regering
	Verbintenissen van de sector

