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Vivaldi
knabbelt aan
bankgeheim
Banken moeten straks rekeningsaldi
aan Nationale Bank doorgeven
WOUTER VERVENNE, DIETER
DUJARDIN EN JASPER D’HOORE

De fiscus en het gerecht krijgen bij
vermoedens van fraude sneller inzage in het saldo van Belgische bankrekeningen. Dat zijn de zeven partijen van de Vivaldi-coalitie overeengekomen.
‘Daarom zullen de banksaldi van
Belgische rekeningnummers worden
overgemaakt aan het CAP.’ Die korte
zin staat ergens halverwege de formatienota van de regering-De Croo
en doet vragen rijzen. Het CAP of
Centraal Aanspreekpunt is een register van Belgische bankrekeningen,
dat de Nationale Bank sinds 2014
bijhoudt. De banken moeten jaarlijks
de rekeningnummers en informatie
over de titularis van de rekening aan
het CAP overmaken. De fiscus en het
gerecht kunnen daaruit informatie
halen als er vermoedens van fraude
zijn en de belastingplichtige geen
bevredigend antwoord op vragen
geeft. In een volgende stap kan de
fiscus een bankonderzoek voeren en
bij de bank de rekeningen van een
verdachte inkijken.
In het regeerakkoord wordt nu
een stap overgeslagen. Voortaan zullen de banken ook jaarlijks de saldi
van de Belgische rekeningen moeten
overmaken aan het CAP. In regeringskringen is sprake van een efficiëntiemaatregel met een psychologisch
effect. Samen met het stopzetten van
de fiscale regularisatie in 2023 moet
dit belastingplichtigen aanzetten
snel met hun zwart geld boven water
te komen. De regering-De Croo heeft
dan ook grote ambities: fraudebestrijding moet in 2024 een miljard
extra opleveren, wat volgens specialisten behoorlijk utopisch lijkt.
Werner Heyvaert, fiscaal advocaat
van AKD Benelux Lawyers, denkt dat
de regering belastingplichtigen
viseert die hun zwart geld slechts
gedeeltelijk hebben geregulariseerd.
‘Sommige belastingplichtigen hebben de voorbije jaren opbrengsten
van zwart kapitaal - rente en dividenden - geregulariseerd, maar niet het
basiskapitaal.’
Bij fiscalisten leeft ook het vermoeden dat de uitbreiding van het
CAP de opstap naar een vermogens-

kadaster kan zijn. Volgens Heyvaert
is ‘alle informatie die wordt doorgegeven aan het CAP bruikbaar voor
de opmaak van een vermogensregister’. Ook Anton Van Zantbeek van het
kantoor Rivus noemt het CAP ‘de
kiem’ van een vermogenskadaster.
Dat de nieuwe regering plannen
heeft om de sterkste schouders meer
te laten bijdragen maakt dat vermoeden sterker.
Open VLD, de partij van premier
Alexander De Croo, ontkent met
klem dat dit de opstap naar een vermogenskadaster is. ‘Dat zal met ons
nooit passeren’, zegt voorzitter Egbert Lachaert. ‘We laten alleen toe dat
rekeningen kunnen worden ingekeken bij sterke indicaties van
fraude. Wie daar problemen mee
heeft, moet ook maar zeggen dat hij
de belastingen niet correct wil innen.’
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Een vermogenskadaster zal met ons
nooit passeren.
EGBERT LACHAERT
VOORZITTER OPEN VLD

Volgens onze informatie wilden
de socialisten verder gaan en de fiscus inzage geven in inkomsten van
het betreffende jaar. Voor Belgen met
rekeningen in het buitenland heeft
de fiscus nu al inzage in rekeningen
dankzij de internationale gegevensuitwisseling. Dat de fiscus meer kan
te weten komen over buitenlandse
dan binnenlandse rekeningen is onlogisch volgens de socialisten.
In de onderhandelingen tussen
de PS en de N-VA lag een omzetting
van de Common Reporting Standard
- een internationaal akkoord om de
financiële gegevens van buitenlanders uit te wisselen met de landen
waar ze belastingen moeten betalen
- naar Belgische wetgeving op tafel.
In de Vivaldi-gesprekken hebben de
liberalen dat afgeblokt.
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De Tijd | L’Echo
Met hun focus op business en finance
zijn De Tijd | L’Echo de referentie op het
gebied van alle financieel-economische
berichtgeving.
De kranten richten zich tot managers,
ondernemers, decision makers en investeerders die de kranten dagelijks als
werkinstrument ter hand nemen.

Betrouwbare journalistiek

‘Gaat ook de
Vivaldi-regering veel tijd
en politieke
energie steken
in het uitdokteren van
een symboolbelasting?’

Gedurende het jaar speelt de redactie
met inspirerende, actuele en spraakmakende reeksen in op de actualiteit.
Verschillende bijlages beantwoorden
daarenboven ook nog eens specifiek
aan de interesse in personal finance en
investeren van onze kapitaalkrachtige
lezers.
• Fondsenmagazine: maandelijkse
special met focus op fondsen, zowel
voor B2B als B2C
• Wealth: magazine dat zich 2x
per jaar richt naar lezers met een
financieel vermogen van meerdere
miljoenen
• Private Banking: dit dossier rond
vermogensbeheer en financiën
verschijnt 2x per jaar

VFB-topman
Ben Granjé
‘Veel politici
blinken uit in
onwetendheid
over de beurs’
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Triodos Bank zet
spaarrente op nul

Personeel
Lunch Garden
vreest voor
snoei-operatie
MICHAËL SEPHIHA

De directie van Lunch Garden heeft
voor vanochtend een bijzondere
ondernemingsraad samengeroepen. Bij het personeel leeft de vrees
dat de restaurantketen - voor de
derde keer in elf jaar - een herstructurering zal doorvoeren.
Volgens onze informatie werd
de ondernemingsraad bijeengeroepen in het kader van de wetRenault. Die treedt in werking als
sociale gevolgen dreigen voor minstens 10 procent van de personeelsleden van een bedrijf. Lunch Garden telt ongeveer 1.100 werknemers, van wie meer dan een derde
voltijds werkt.

Vastgoedsector
wacht tot tien jaar
op vergunning

Bank vervangt traditioneel spaarboekje door rekening zonder minimumrente
SONJA VERSCHUEREN
EN DAVID ADRIAEN

De duurzame bank Triodos Bank
stopt op 7 december met het aanbieden van het traditionele spaarboekje, waarvoor een wettelijke minimumrente van 0,11 procent geldt. In
de plaats komen twee niet-gereglementeerde rekeningen met een opbrengst van 0 procent. Voor wie meer
dan 500.000 euro op zijn Triodosrekening heeft staan, gaat de bank
nog een stapje verder en past ze een
negatieve rente van -0,5 procent toe.
Tot nu toe werden gezinnen in
ons land niet geconfronteerd met
een nulrente of negatieve rente. KBC
rekent wel al sinds 2015 een strafrente aan bij grote bedrijven en de
private bank Puilaetco deed dat vorig
jaar voor het eerst bij vermogende
Belgen met zeer veel spaargeld. Veel
sectorgenoten volgden die voorbeelden. Sinds deze maand rekent BinckBank België beleggers een bewaarrente van -0,5 procent aan op saldo’s
boven 25.000 euro.
Banken-CEO’s hebben de voorbije
jaren herhaald dat de minimumren-

1.100
De restaurantketen Lunch
Garden telt ongeveer
1.100 werknemers.

Vorige week berichtte De Tijd al
dat de vakbonden van Lunch Garden
een nieuwe herstructurering vreesden als gevolg van de coronacrisis.
Volgens hen doken daar steeds meer
signalen over op. De directie zei toen
dat ze ‘alle mogelijke scenario’s analyseert om de continuïteit van de
activiteiten te waarborgen en de
gevolgen zo veel mogelijk te beperken’. De keten telt 63 restaurants,
waarvan 17 in franchise, 13 Total-snelwegrestaurants en drie museaconcessies.
Zowel de inkomsten als de winst
van Lunch Garden groeiden in
2019. Maar in het voorjaar sloeg de
coronacrisis toe en gingen de restaurants wekenlang dicht. De keten
vatte die crisis aan met hogere
schulden door een herfinanciering
in november vorig jaar, na de mislukte verkoop van de keten.

te hen te veel geld kost, maar de federale regering weigerde ze te
schrappen. Dat een kleine bank als
Triodos nu de stap zet voor de modale spaarder doet de vraag rijzen of
andere banken volgen. De grootbanken BNP Paribas Fortis, Belfius en ING
België gaven gisteren aan dat ze geen
plannen in die richting hebben.
‘De vergoeding die we onze klanten op het gereglementeerde spaarboekje betalen, staat steeds minder
in verhouding tot de kosten’, verduidelijkt Thomas Van Craen, de directeur van Triodos Bank België. Op een
gereglementeerd spaarboekje geldt
een wettelijke minimumopbrengst:
een basisrente van 0,01 procent plus
een getrouwheidspremie van 0,10
procent. De depositorente - het tarief
dat banken betalen als ze overtollig
spaargeld bij de centrale banken van
de eurozone parkeren - is daarentegen negatief. ‘Dat kost ons dus geld’,
aldus Van Craen.
En niet-gereglementeerd boekje
kent geen wettelijke minimumopbrengst. U krijgt alleen een basisrente, die dus nul of zelfs negatief
kan zijn. Nog een verschil met het

Banken-CEO’s hebben
de voorbije jaren
herhaald dat de
minimumrente hen
te veel geld kost,
maar de federale
regering weigerde
ze te schrappen.

traditionele spaarboekje is de fiscale
behandeling. De vergoeding op een
niet-gereglementeerd boekje is een
brutorente. Dat betekent dat u van
dat tarief nog 30 procent roerende
voorheffing moet aftrekken. Op een
gereglementeerd boekje zijn de intresten tot 990 euro (bedrag voor
2020) vrijgesteld van belastingen.
Brengt uw spaarboekje meer op, dan
wordt op het deel van de intresten
boven dat bedrag 15 procent roerende voorheffing ingehouden.
De zowat 72.000 Belgische spaarders met samen 1,5 miljard euro bij
Triodos Bank krijgen tot 1 december
de keuze om over te stappen naar
een nieuwe, niet-gereglementeerde
rekening of naar een andere bank.
Bij klanten die blijven, wordt de
spaarrekening gesloten en verhuist
het geld naar een nieuwe rekening
met hetzelfde rekeningnummer.
Van Craen denkt niet dat veel
klanten Triodos de rug zullen toekeren. ‘Klanten zijn nooit naar ons
gekomen omdat we de hoogste tarieven boden. Wel voor het maatschappelijke en duurzame karakter
van de bank.’
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De federale overheid en de deelstaten zitten vandaag opnieuw
samen over de coronasituatie. Dat
is opvallend, omdat ze maandagavond al uren bijeenzaten over
de crisis - voor het eerst onder
commando van premier Alexander De Croo (Open VLD). Het
virus is in ons land opnieuw sterk
in opmars. Vooral in Brussel,
maar ook in Wallonië gaat het
hard. Het ziet ernaar uit dat
nieuwe regels op til zijn, onder
meer over het aantal toegelaten ole de
nauwe contacten.
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Op zaterdag hebben De Tijd | L’Echo
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In Vlaanderen wacht de vastgoedsector gemiddeld een jaar
en tien maanden op een vergunning. Er zijn gevallen bekend
waarbij tien jaar wordt gewacht.
Dat blijkt uit een rondvraag van
de Beroepsvereniging van de
Vastgoedsector (BVS), die 80 procent van de markt vertegenwoordigt. In 39 procent van de vergunde dossiers loopt een beroepsprocedure. Wie in zo’n procedure zit,
verliest in Vlaanderen vijf maanden extra door de coronacrisis.
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Adverteren in De Tijd | L’Echo
• Commerciële publiciteit print: zie
volgende pagina’s
• De Tijd | L’Echo Online: op aanvraag
• Financiële publiciteit: op aanvraag
• Specials en Magazines

Tarieven print

Formaten digitaal

Multimediaal
• Digitaal: Trustmedia beschouwt de digitale en papieren krant als één product.
Printformaten van Commerciële publiciteit (vanaf 200 mm), Financiële publiciteit
en Real Estate, Art, Education worden doorgeplaatst in de digitale krant op een
statisch tablet optimized formaat. Die verschijning is inbegrepen in het printtarief.
• tijd.be | lecho.be: verschillende online mogelijkheden op al onze platformen (website, tablet, app) verrijken uw printcampagnes.

Algemene voorwaarden

Technische specificaties

Contact
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Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

Uit een studie van Kantar naar “Trust in
News” (2018) kwamen De Tijd | L’Echo als
meest betrouwbare nieuwsmerken in
België naar voren. Hoe meer vertrouwen
gebruikers van een nieuwsmerk hebben
in dat merk, hoe meer zij ook de advertenties in het medium vertrouwen.

Reeksen en specials

© GETTY IMAGES

De enige zakenkranten in
België
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De Tijd | l’Echo

Key figures
Key Figures Krant

Key Figures Lezers

Taal
Nederlands (De Tijd)
+ Frans (L’Echo)

Print + digitaal
(weekoplage)*
71.400
(waarvan 41.900 print)

Verspreiding
Abonnementen &
losse verkoop

Frequentie
Dagelijks (dinsdag
tot zaterdag)

Lezers bezitten 39% van
het Belgisch financieel
vermogen

1 op 4 lezers
is jonger dan
35 jaar

print + digitaal
(weekendoplage)*
108.600
(waarvan 68.000 print)

2 op 3 is
professioneel
actief

doelpubliek van decision makers,
influencers, vermogende
consumenten, investeerders

Dagelijkse contacten
602.000
(total brand: print + digital
+ web)

1 op 2 behoort tot de
top 2 hoogste sociale
klasses

Lezers zijn early adopters
en geïnteresseerd in
nieuwe technologieën

Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

Formaat
Berliner
(440 mm H x 290 mm B)

Bron: CIM 2020, Lezersonderzoeken Kantar, Ipsos, Insites Consulting, CIM jan - dec 2019 - Authenticated Circulation
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De Tijd | l’Echo

Tarieven print 2021
Modules (Quadri, in euro. excl. BTW)
De Tijd | L’Echo
module

hoogte

pano
panoplus
halve pano
3/4 -junior page
1/2 pagina horizontaal

25.030

30.790

16.040

19.730

605 mm (12 K)

5.280

81.600

100.370

50.040

61.550

31.970

39.320

(24 K)

10.560

142.690

175.510

87.420

107.530

55.990

68.870

605 mm (12 K)

2.640

49.230

60.550

30.170

37.110

19.310

23.750

241 mm (5 K)

1.550

30.360

37.340

18.570

22.840

11.940

14.690

290 mm (6 K)

1.320

24.570

30.220

15.090

18.560

9.600

11.810

143 mm (3 K)

1.320

24.570

30.220

15.090

18.560

9.600

11.810

290 mm (6 K)

900

18.000

22.140

11.040

13.580

7.050

8.670

94 mm (2 K)

880

18.000

22.140

11.040

13.580

7.050

8.670

192 mm (4 K)

880

18.000

22.140

11.040

13.580

7.050

8.670

290 mm (6 K)

720

15.820

19.460

9.710

11.940

6.190

7.610

80 mm

290 mm (6 K)

480

12.860

15.820

7.880

9.690

5.040

6.200

100 mm

192 mm (4 K)

400

10.760

13.230

6.590

8.110

4.220

5.190

50 mm

290 mm (6 K)

300

8.050

9.900

4.930

6.060

3.160

3.890

100 mm

143 mm (3 K)

300

8.050

9.900

4.930

6.060

3.160

3.890

150 mm

94 mm (2 K)

300

8.050

9.900

4.930

6.060

3.160

3.890

100 mm

94 mm (2 K)

200

5.640

6.940

3.460

4.260

2.210

2.720

50 mm

94 mm (2 K)

100

3.190

3.920

1.910

2.350

1.300

1.600

pavé 3 (100x2)

pano

bandeau 4 (150x6)

pavé 7 (100x4)

pavé 1 (50x2)

pano

bandeau 4 (150x6)

pavé 7 (100x4)

pavé 1 (50x2)

1/1 pagina

1/2 page vert

bandeau 2 (80x6)

pavé 3 (100x2)

1/1 pagina

1/2 page vert

halve pano

1/3 page vert (440x2)

1/1 pagina

1/2 page vert

halve pano

1/3 page vert (440x2)

1/1 pagina

1/2 page vert

pano

bandeau 4 (150x6)

pano
3/4 - jr page

pano

bandeau 4 (150x6)

3/4 - jr page

1/4 page

pano

bandeau 4 (150x6)

halve pano

1/3 page vert (440x2)

halve pano

1/3 page vert (440x2)

1/2 page hor.

bandeau 3 (120x6)

halve pano
1/2 page hor.

halve pano

1/3 page vert (440x2)

3/4 - jr page

1/4 page

3/4 - jr page

1/4 page

3/4 - jr page

1/4 page

3/4 - jr page
1/2 page hor.

1/2 page hor.

bandeau 3 (120x6)

1/2 page hor.

bandeau 3 (120x6)

1/2 page hor.

bandeau 3 (120x6)

440 mm
440 mm

bandeau 2 (80x6)

pavé 3 (100x2)

bandeau 1 (50x6)

pavé 4 (50x4)

bandeau 2 (80x6)

pavé 3 (100x2)

bandeau 1 (50x6)

pavé 4 (50x4)

bandeau 2 (80x6)

pavé 3 (100x2)

pavé 7 (100x4)

pavé 1 (50x2)

bandeau 4 (150x6)

pavé 7 (100x4)

pavé 1 (50x2)

1/4 page

pavé 6 (100x3)

pavé 2 (50x3)

220 mm
pavé 7 (100x4)

pavé 1 (50x2)

pavé 6 (100x3)

pavé 2 (50x3)

pavé 7 (100x4)

pavé 1 (50x2)

bandeau 1 (50x6)

pavé 4 (50x4)

bandeau 1 (50x6)

pavé 4 (50x4)

pavé 5 (150x2)

pavé 1 (50x2)

1/3 page vert (440x2)

bandeau 1 (50x6)

pavé 4 (50x4)

bandeau 3 (120x6)

pavé 5 (150x2)

pavé 1 (50x2)

310 mm

bandeau 1 (50x6)

pavé 4 (50x4)

pavé 6 (100x3)

pavé 2 (50x3)

pavé 6 (100x3)

pavé 2 (50x3)

pavé 6 (100x3)

pavé 2 (50x3)

1/4 page

pavé 6 (100x3)

pavé 2 (50x3)

bandeau 3 (120x6)

pavé 5 (150x2)

pavé 1 (50x2)

220 mm
pavé 5 (150x2)

pavé 1 (50x2)

pavé 5 (150x2)

pavé 1 (50x2)

pavé 5 (150x2)

pavé 1 (50x2)

440 mm
bandeau 2 (80x6)

pavé 3 (100x2)

1/2 page vert

bandeau 2 (80x6)

pavé 3 (100x2)

150 mm

bandeau 2 (80x6)

1/2 page vert

pavé 3 (100x2)

1/1 pagina

1/2 page vert

bandeau 2 (80x6)

pavé 3 (100x2)

pano

bandeau 4 (150x6)

pavé 7 (100x4)

pavé 1 (50x2)

1/1 pagina

1/2 page vert

bandeau 2 (80x6)

pavé 3 (100x2)

pano

bandeau 4 (150x6)

pavé 7 (100x4)

pavé 1 (50x2)

pano

bandeau 4 (150x6)

pavé 7 (100x4)

pavé 1 (50x2)

440 mm

pano

bandeau 4 (150x6)

pavé 7 (100x4)

pavé 1 (50x2)

halve pano

1/3 page vert (440x2)

bandeau 1 (50x6)

pavé 4 (50x4)

pano
halve pano

bandeau 4 (150x6)
1/3 page vert (440x2)

pavé 7 (100x4)
bandeau 1 (50x6)

halve pano

1/3 page vert (440x2)

bandeau 1 (50x6)

pavé 1 (50x2)
pavé 4 (50x4)

pavé 4 (50x4)

halve pano

1/3 page vert (440x2)

bandeau 1 (50x6)

pavé 4 (50x4)

3/4 - jr page

1/4 page

pavé 6 (100x3)

pavé 2 (50x3)

3/4 - jr page

220 mm

bandeau 1 (50x6)
pavé 6 (100x3)

1/3 page vert (440x2)
1/4 page

pavé 6 (100x3)

1/4 page

pavé 4 (50x4)
pavé 2 (50x3)

pavé 2 (50x3)

3/4 - jr page

1/4 page

pavé 6 (100x3)

pavé 2 (50x3)

1/2 page hor.

bandeau 3 (120x6)

pavé 5 (150x2)

pavé 1 (50x2)

3/4 - jr page
1/2 page hor.

1/4 page
bandeau 3 (120x6)

pavé 6 (100x3)
pavé 5 (150x2)

pavé 2 (50x3)
pavé 1 (50x2)

1/2 page hor.

bandeau 3 (120x6)

pavé 5 (150x2)

pavé 1 (50x2)

1/2 page hor.

bandeau 3 (120x6)

pavé 5 (150x2)

pavé 1 (50x2)

1/2 page hor.

bandeau 3 (120x6)

pavé 5 (150x2)

pavé 1 (50x2)

120 mm

1/2 page vert

bandeau 2 (80x6)

pavé 3 (100x2)

1/1 pagina

1/2 page vert

bandeau 2 (80x6)

pavé 3 (100x2)

1/2 page vert

bandeau 2 (80x6)

pavé 3 (100x2)

1/1 pagina

1/2 page vert

bandeau 2 (80x6)

pavé 3 (100x2)

pano

bandeau 4 (150x6)

pavé 7 (100x4)

pavé 1 (50x2)

1/1 pagina

1/2 page vert

bandeau 2 (80x6)

pavé 3 (100x2)

pano

bandeau 4 (150x6)

pavé 7 (100x4)

pavé 1 (50x2)

pano

bandeau 4 (150x6)

pavé 7 (100x4)

pavé 1 (50x2)

pano

bandeau 4 (150x6)

pavé 7 (100x4)

pavé 1 (50x2)

halve pano

1/3 page vert (440x2)

bandeau 1 (50x6)

pavé 4 (50x4)

pano
halve pano

bandeau 4 (150x6)
1/3 page vert (440x2)

pavé 7 (100x4)
bandeau 1 (50x6)

pavé 1 (50x2)
pavé 4 (50x4)

halve pano

1/3 page vert (440x2)

bandeau 1 (50x6)

halve pano

1/3 page vert (440x2)

bandeau 1 (50x6)

pavé 4 (50x4)

3/4 - jr page

1/4 page

pavé 6 (100x3)

pavé 2 (50x3)

1/3 page vert (440x2)
1/4 page

bandeau 1 (50x6)
pavé 6 (100x3)

1/4 page

pavé 6 (100x3)

pavé 4 (50x4)

pavé 4 (50x4)
pavé 2 (50x3)

pavé 2 (50x3)

3/4 - jr page

1/4 page

pavé 6 (100x3)

pavé 2 (50x3)

1/2 page hor.

bandeau 3 (120x6)

pavé 5 (150x2)

pavé 1 (50x2)

3/4 - jr page
1/2 page hor.

1/4 page
bandeau 3 (120x6)

pavé 6 (100x3)
pavé 5 (150x2)

pavé 2 (50x3)
pavé 1 (50x2)

1/2 page hor.

bandeau 3 (120x6)

pavé 5 (150x2)

pavé 1 (50x2)

1/2 page hor.

bandeau 3 (120x6)

pavé 5 (150x2)

pavé 1 (50x2)

1/2 page hor.

bandeau 3 (120x6)

pavé 5 (150x2)

pavé 1 (50x2)

pavé 3
1/2 page vert

bandeau 2 (80x6)

pavé 3 (100x2)

1/2 page vert

bandeau 2 (80x6)

pavé 3 (100x2)

pano

bandeau 4 (150x6)

pavé 7 (100x4)

pavé 1 (50x2)

pano

bandeau 4 (150x6)

pavé 7 (100x4)

pavé 1 (50x2)

halve pano

1/3 page vert (440x2)

bandeau 1 (50x6)

pavé 4 (50x4)

halve pano

1/3 page vert (440x2)

bandeau 1 (50x6)

pavé 4 (50x4)

3/4 - jr page

1/4 page

pavé 6 (100x3)

pavé 2 (50x3)

De Tijd | L’Echo

50.260

pavé 3 (100x2)

bandeau 2 (80x6)

1/1 pagina

1/4 page

40.860

bandeau 2 (80x6)

1/2 page vert

1/1 pagina

3/4 - jr page

2.640

1/2 page vert

1/1 pagina

pavé 1

zaterdag

1/1 pagina

bandeau 2

pavé 5

week

1/2 page vert

halve pano
3/4 - jr page

bandeau 3

3/4 - jr page

zaterdag

1/1 pagina

1/1 pagina

1/4 pagina

halve pano
3/4 - jr page

week

1/1 pagina

1/3 pagina verticaal

pavé 6

zaterdag

pavé 6 (100x3)

1/2 page hor.

bandeau 3 (120x6)

pavé 5 (150x2)

1/2 page hor.

bandeau 3 (120x6)

pavé 5 (150x2)

Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

bandeau 4

bandeau 1

290 mm (6 K)

L’Echo

week

1/1 pagina

1/2 pagina verticaal

1/1 pagina

MM

440 mm

1/1 pagina

pavé 7

breedte (# kolommen)

De Tijd

pavé 2 (50x3)

Key figures
pavé 1 (50x2)

pavé 1 (50x2)

Tarieven print

Formaten digitaal

Algemene voorwaarden

Technische specificaties

Contact
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De Tijd | l’Echo — Tarieven print

Modules voorpagina ( (Quadri, in euro. excl. BTW)
De Tijd | L’Echo
module
1/1 pagina

1/2 page vert

1/1 pagina

bandeau 2 (80x6)

pavé 3 (100x2)

1/2 page vert

bandeau 2 (80x6)

pavé 3 (100x2)

1/1 pagina

1/2 page vert

bandeau 2 (80x6)

pavé 3 (100x2)

pano

bandeau 4 (150x6)

pavé 7 (100x4)

pavé 1 (50x2)

pano

bandeau 4 (150x6)

pavé 7 (100x4)

pavé 1 (50x2)

pano

bandeau 4 (150x6)

pavé 7 (100x4)

pavé 1 (50x2)

bandeau 1 (50x6)

pavé 4 (50x4)

bandeau 1 (50x6)

pavé 4 (50x4)

pavé 7
bandeau 1
1/1 pagina

1/1 pagina

pano

1/1 pagina

halve pano

1/3 page vert (440x2)

halve pano

1/3 page vert (440x2)

1/3 page vert (440x2)

bandeau 1 (50x6)

pavé 4 (50x4)

3/4 - jr page

1/4 page

pavé 6 (100x3)

pavé 2 (50x3)

pavé 5

bandeau 2 (80x6)

1/2 page vert

3/4 - jr page

1/4 page

bandeau 4 (150x6)
3/4 - jr page

1/4 page

pavé 7 (100x4)

bandeau 2 (80x6)

1/2 page vert
bandeau 3 (120x6)

1/2 page hor.

pavé 4

pavé 3 (100x2)
pavé 6 (100x3)

pavé 2 (50x3)

pavé 1 (50x2)
pavé 6 (100x3)

bandeau 3 (120x6)

pavé 2 (50x3)

pavé 1 (50x2)

bandeau 1 (50x6)

pavé 4 (50x4)
pavé 5 (150x2)

pavé 7 (100x4)

pavé 1 (50x2)

1/3 page vert (440x2)

bandeau 1 (50x6)

pavé 4 (50x4)

3/4 - jr page

1/4 page

pavé 6 (100x3)

pavé 2 (50x3)

bandeau 1 (50x6)

pavé 4 (50x4)

halve pano

1/3 page vert (440x2)
1/2 page hor.

bandeau 3 (120x6)

pavé 2
1/3 page vert (440x2)

1/4 page

pavé 6 (100x3)

pavé 2 (50x3)

1/2 page hor.

bandeau 3 (120x6)

pavé 5 (150x2)

pavé 1 (50x2)

3/4 - jr page

1/4 page

pavé 6 (100x3)

pavé 2 (50x3)

3/4 - jr page

1/2 page hor.

1/2 page hor.

pavé 1

MM

week

zaterdag

week

zaterdag

week

zaterdag

100 mm

192 mm (4 kolommen)

400

26.900

33.075

16.475

20.275

10.550

12.975

50 mm

290 mm (6 kolommen)

300

20.125

24.750

12.325

15.150

7.900

9.725

150 mm

94 mm (2 kolommen)

300

20.125

24.750

12.325

15.150

7.900

9.725

50 mm

192 mm (4 kolommen)

200

14.100

17.350

8.650

10.650

5.525

6.800

50 mm

143 mm (3 kolommen)

150

11.038

13.575

6.710

8.263

4.390

5.400

50 mm

94 mm (2 kolommen)

100

7.975

9.800

4.775

5.875

3.250

4.000

pavé 1 (50x2)

pavé 1 (50x2)

bandeau 4 (150x6)

pano

breedte (# kolommen)

pavé 1 (50x2)
pavé 5 (150x2)

halve pano

halve pano

hoogte

pavé 3 (100x2)
pavé 5 (150x2)

pavé 7 (100x4)

bandeau 4 (150x6)

L’Echo

pavé 3 (100x2)

halve pano

1/2 page hor.

pano

bandeau 2 (80x6)

1/2 page vert

De Tijd

bandeau 3 (120x6)

pavé 5 (150x2)

pavé 1 (50x2)

bandeau 3 (120x6)

pavé 5 (150x2)

pavé 1 (50x2)

Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

Kolombreedtes

Plaatsingstoeslag

kolommen

mm

Plaats

Toeslag

1 kol

45 mm

Vereiste pagina of katern

+ 25 %

2 kol

94 mm

Pagina 1

zie tarieven frontpagina

3 kol

143 mm

Pagina 2

niet mogelijk

4 kol

192 mm

Pagina 3

+ 50 % (op aanvraag)

5 kol

241 mm

Pagina 4-5

+ 30 %

6 kol

290 mm

Pagina 1 van een katern

+ 50 %

12 kol

605 mm*

Pagina 3 van 2de katern

+ 30 %

Laatste pagina

+ 25 % (op aanvraag)

NP deals*

20 % van het NP-tarief*

* Inclusief witruimte tussen de pagina’s (32 mm)

Specifieke plaatsing kan worden gevraagd vanaf 1/4 pagina
* Niet cumuleerbaar met andere kortingen of promoties. Niet geldig
voor financiële en B2B campagnes

De Tijd | L’Echo

Key figures

Tarieven print
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Formaten Digitale Krant
Trustmedia beschouwt digitale krant-advertising (tablet & smartphone) samen met Print-advertising als één krantenproduct. Alle
printformaten (vanaf 200 mm) kunnen ook verschijnen in de digitale kranten met een statisch geoptimaliseerd formaat. Die verschijning
is inbegrepen in het printtarief.

Modules
krantenformaten

digitale formaten (pixels)

afmeting*

aantal**

digitale krant

afmetingen

Tablet**

smartphone**

1/1 pagina

440 mm H x 6 kolommen

1

Full page

640 px B x 924 px H

2

2

Junior page

310 mm H x 5 kolommen

1

Full page

640 px B x 924 px H

1

1

1/2 pagina H

220 mm H x 6 kolommen

1

Half page

640 px B x 400 px H

2

2

Bandeau 4

150 mm H x 6 kolommen

1

Half page

640 px B x 400 px H

1

1

1/2 pagina V

440 mm H x 3 kolommen

1

Half page

640 px B x 400 px H

2

2

1/3 pagina V

440 mm H x 2 kolommen

1

Half page

640 px B x 400 px H

1

1

1/4 pagina

200 mm H x 4 kolommen

1

Half page

640 px B x 400 px H

1

1

Bandeau 3 H

120 mm H x 6 kolommen

1

Banner

640 px B x 150 px H

3

3

Bandeau 2 H

80 mm H x 6 kolommen

1

Banner

640 px B x 150 px H

2

2

Bandeau 1 H

50 mm H x 6 kolommen

1

Banner

640 px B x 150 px H

1

1

Pavé 7

100 mm H x 4 kolommen

1

Banner

640 px B x 150 px H

1

1

Pavé 6

100 mm H x 3 kolommen

1

Banner

640 px B x 150 px H

1

1

Pavé 5

150 mm H x 2 kolommen

1

Banner

640 px B x 150 px H

1

1

Pavé 3

100 mm H x 2 kolommen

1

Banner

640 px B x 150 px H

1

1

1/1 pagina

440 mm H x 6 kolommen

1

Full page

640 px B x 924 px H

2

2

Junior page

310 mm H x 5 kolommen

1

Full page

640 px B x 924 px H

1

1

1/2 pagina H

220 mm H x 6 kolommen

1

Half page

640 px B x 400 px H

2

2

Bandeau 4

150 mm H x 6 kolommen

1

Half page

640 px B x 400 px H

1

1

Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

krant/print

voorpaginaformaten

* H = Horizontaal • V = Verticaal
** Aantal inlassingen per dag

Elke inlassing in de digitale krant kan naar keuze (mits toeslag) verrijkt worden met animatie.
• Mogelijkheden: video, foto galerij of content pagina (HTML).
• Contacteer ons voor andere animatiemogelijkheden op maat.
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Algemene voorwaarden
Voorwaarden

catie van een advertentie te wijzigen
indien die op basis van het materiaal
onder de noemer van financiële
communicatie blijkt te vallen.
• De plaatsing van wettelijk verplichte
financiële berichten heeft op vlak
van plaatsing voorrang op andere
advertenties, zelfs indien deze reeds
werden geboekt.

De Tijd | L’Echo

Key figures

Opties,
reservatie en annulatie
• Opties op specifieke plaatsingen
binnen de krant zijn onbeperkt
geldig. Indien een andere adverteerder dezelfde plaatsing wenst te
reserveren, krijgt de optie-houder 24
uur tijd om de optie te lichten.
• Reserveren kan tot 3 werkdagen
voor verschijning.
• Voor annulatie of verschuiving
binnen de 24 uur voor geplande verschijning wordt 50% van het tarief
aangerekend.
• Voor annulatie na 12 uur daags
voordien wordt 100% van het bedrag
aangerekend.
• Voor speciale formaten (panoplus.
pano en halve pano) geldt een annulatietermijn van 1 week.
• Voor de magazines en voor de
dossiers gelden andere annulatietermijnen (zie fiches).
• Bij annulatie van één of meerdere
inlassingen uit een campagne of
jaarovereenkomst wordt de toegestane volumekorting op de reeds
verschenen advertenties herzien en
gefactureerd.

Tarieven print

Formaten digitaal

Merkvermelding
Merkvermelding van derden onder de
vorm van een logo is niet toegestaan in
de advertentie, tenzij uitdrukkelijk overleg
met Trustmedia en mits toeslag voor
merkverdeling van derden (15% per
merk).

Publireportages
• De opmaak van de publireportage
dient duidelijk af te wijken van de
lay-out van de krant (lettertype,
kleurcodes, aantal kolommen) en
de vermelding ‘publireportage’ te
bevatten.
• Zie ‘Creatieve Formules’ voor de
uitgebreide modaliteiten voor het
plaatsen van publireportages.
• Trustmedia biedt u verschillende
diensten aan op het vlak van publireportages: redactie tekst - materiaal,
aanmaak foto’s en illustraties, vertaling van de teksten, eindredactie,
creatie en opmaak van de advertentie: prijzen op aanvraag.

Algemene voorwaarden

Extra diensten
• Creatie en opmaak van uw
advertentie, drukwerk, levering
kranten: prijzen op aanvraag.
• De redactie behoudt zich het
recht advertenties te weigeren.

Technische specificaties

Contact

Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

• De tarieven voor commerciële
publiciteit zijn niet toepasbaar op financiële communicatie. Financiële
communicatie is elke communicatie
van een beursgenoteerde onderneming, financiële instelling of andere
onderneming, over hun resultaten,
groei of de aandelen van het bedrijf,
én die gericht is naar de bestaande
en/of potentiële aandeelhouders
(privé en institutioneel) van het
bedrijf.
• Alle advertenties rond de lancering
van nieuwe beleggingsproducten op een al dan niet gereglementeerde
markt - en informatie over de beursgang of kapitaalsverhoging die het
publieke spaarwezen aanspreekt.
vallen eveneens onder de financiële publicitieit (aanbod financiële
producten).
• Trustmedia heeft het recht de tarifi-
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Technische specificaties
Materiaal & technische
specificaties

Opbod tussen
Iran en VS doet
Midden-Oosten
daveren

Australië brandt

In het hoofd van
de futuroloog

‘Dit weekend wordt
het hier een hoogoven’

verder p47-49

politiek & economie p10

De jaren 20
Tien uitdagingen
waar de wereld
niet omheen kan

De twijfels
van de
twintigers

DEBAT p13-16

p17

De grijze
zwanen
van 2020
De scenario’s
met grote
marktimpact
beleggen p33-34

Dood Iraanse topgeneraal Soleimani
duwt olieprijs fors hoger
JAN VAN HESSCHE

Met de eliminatie van de topgeneraal Qasem Soleimani hebben de
Verenigde Staten hun erfvijand Iran
een zware militaire klap toegediend,
maar ook de spanningen in het Midden-Oosten enorm opgepookt. De
Iraanse ayatollah Ali Khamenei en
regionale bondgenoten dreigen
met wraakacties, wat de olieprijs gisteren naar zijn hoogste peil in vier
maanden duwde.
Soleimani werd donderdagnacht
op de luchthaven van de Iraakse
hoofdstad Bagdad om het leven
gebracht door een Amerikaanse
droneaanval die president Donald
Trump had bevolen. De 62-jarige generaal stond al twee decennia aan
het hoofd van de Quds, een Iraanse
elite-eenheid, en gold als het strategische meesterbrein achter de fors
toegenomen Iraanse invloedssfeer
in de regio - van Libanon over Syrië
en Irak tot Jemen. Volgens Washington stond de generaal op het punt
aanvallen tegen Amerikanen uit te
voeren.
Soleimani’s dood leidt tot een
dramatische escalatie in het IraansAmerikaanse conflict. Trump trok in
2018 de VS terug uit het nucleaire
akkoord met Teheran en legde de
islamitische republiek toen ook forse economische sancties op. Iran
sloeg de jongste maanden terug
door onder meer het verkeer in de

MARKTEN pagina 38

MARKTEN
BEL 20
–0,53%

Straat van Hormoez, de belangrijkste maritieme olietransportroute ter
wereld, te verstoren. De voorbije
week doodden pro-Iraanse milities
ook een Amerikaan in Irak en bestormden ze de Amerikaanse ambassade in Bagdad, waarop de VS
beslisten 4.000 extra troepen naar
de regio te sturen.

Deze aanval moet
toekomstige Iraanse
aanslagen afschrikken.
pentagon

re
s sa cu
Aprè uvence,
de jo Sacré
l’Îlot plus
n’est ttrapeun a stes.
De Tijd zoekt
touri

De vrees bestaat dat Teheran de
acties tegen doelwitten van de VS en
hun bondgenoten Saoedi-Arabië en
Israël nog zal opvoeren. Bij de aanvang van Trumps herverkiezingsjaar
vragen de Democraten zich dan ook
af wat de strategie van de Republikein in het Midden-Oosten eigenlijk
is, en of zijn beleid van ‘maximale
druk’ op Iran geen averechts effect
sorteert. ‘Hij heeft nog maar eens
een dynamietstaaf in het kruitvat
gegooid’, reageerde ex-vicepresident en huidig presidentskandidaat
Joe Biden. P2 EN 3
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Digitale krant
• Trustmedia vraagt de levering van
één aangepast formaat dat dient
voor zowel portrait als landscape
met alle essentiële informatie
binnen de snijlijnen (zie technische
fiche).
• Aanlevering materiaal digitale krant:
2 werkdagen voor verschijning.
• Bij laattijdige aanlevering van
materiaal (of vervanging van reeds
gestuurd materiaal) draagt Trustmedia niet de eindverantwoordelijkheid
voor de plaatsing of de drukkwaliteit
van de advertentie.

Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

weekend
zaterdag 4 januari 2020
www.tijd.be

Zo voorspel je de toekomst

Print krant
Aanleveren 2 werkdagen voor verschijning.
• PDF U levert de advertentie aan als
pdf- bestand, en dit volgens de Medibel+ normen. U kan deze vinden
op www.medibelplus.be.
• Kleuren CMYK
• Afbeeldingen CMYK; TIFF, EPS of
JPG - 300 dpi (normaal) 1200 dpi
(bitmap)
• ICC-profiel Wij raden aan het
ICC-profiel IsoCoatedv2 of IsoNewspaper26v4 te gebruiken. Vermeld
dit ook achteraan in de naam van
uw pdf: “naam_IWC.pdf” of “naam_
NP.pdf”. Zo kunnen wij een optimaal
drukresultaat van uw advertenties
garanderen
• Fonts Gebruik een Font OpenType,
PostScript ou TrueType. Vermijd
geïmporteerde fonts.

Adverteren
in De Tijd | L’Echo
Drukklaar materiaal print: opladen
via de gepersonaliseerde link in de
mail die u krijgt vanaf 15 dagen voor
verschijning.
Op te maken materiaal print:
advops@mediafin.be
Materiaal digitale krant:
tablet@mediafin.be
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de
nieuwe
regering

3

Sabato

Marc Coucke over
de expositie van
zijn collectie
Marcel Duchamp

> Het zakelijk netwerk

zaterdag 3 oktober 2020
www.tijd.be

van Alexander De Croo P6

Ondernemerinvesteerder
Jurgen Ingels
‘Pralinewinkels
in Zweden
waren mijn
grootste fiasco’

> Het commentaar van Isabel Albers P2

Vivaldi
knabbelt aan
bankgeheim
Banken moeten straks rekeningsaldi
aan Nationale Bank doorgeven
WOUTER VERVENNE, DIETER
DUJARDIN EN JASPER D’HOORE

kadaster kan zijn. Volgens Heyvaert
is ‘alle informatie die wordt doorgegeven aan het CAP bruikbaar voor
de opmaak van een vermogensregister’. Ook Anton Van Zantbeek van het
kantoor Rivus noemt het CAP ‘de
kiem’ van een vermogenskadaster.
Dat de nieuwe regering plannen
heeft om de sterkste schouders meer
te laten bijdragen maakt dat vermoeden sterker.
Open VLD, de partij van premier
Alexander De Croo, ontkent met
klem dat dit de opstap naar een vermogenskadaster is. ‘Dat zal met ons
nooit passeren’, zegt voorzitter Egbert Lachaert. ‘We laten alleen toe dat
rekeningen kunnen worden ingekeken bij sterke indicaties van
fraude. Wie daar problemen mee
heeft, moet ook maar zeggen dat hij
de belastingen niet correct wil innen.’

‘Ik ben geen liberaal die zegt dat
de fiscus niet mag controleren’ P8-9

> Hoe realistisch zijn

de ambitieuze plannen? P10
‘Een regering op gympies’ P24

> Netto: Wat betekent het

regeerakkoord voor uw geld? P46-47

Jef Colruyt
‘Straks zijn
de Chinezen
met uw
data weg’

Echt weg
Een lange
wandelende
meditatie
in Lapland

ONDERNEMEN P25-26

VERDER P49-51

PAGE 4

8-9
ANALYSE PAGES
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Lerminiaux
zwaait af
‘Je moet ontzag
voor de beurs
hebben’

> Rik Van Cauwelaert:
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Alexander De aux.
rése
de
e
m
m
ho
un

Les promesses
de la Vivaldi
sont-elles
crédibles?

net
Georges Gilki
«La SNCB aura
une obligation
de résultat.»

ONDERNEMEN P28

BELEGGEN P39-40

weekend

De balans
van vier
jaar Trump

e 2020
samedi 3 octobr
www.lecho.be

Get in contact

DEBAT P15-18

Een vermogenskadaster zal met ons
nooit passeren.
EGBERT LACHAERT
VOORZITTER OPEN VLD

Volgens onze informatie wilden
de socialisten verder gaan en de fiscus inzage geven in inkomsten van
het betreffende jaar. Voor Belgen met
rekeningen in het buitenland heeft
de fiscus nu al inzage in rekeningen
dankzij de internationale gegevensuitwisseling. Dat de fiscus meer kan
te weten komen over buitenlandse
dan binnenlandse rekeningen is onlogisch volgens de socialisten.
In de onderhandelingen tussen
de PS en de N-VA lag een omzetting
van de Common Reporting Standard
- een internationaal akkoord om de
financiële gegevens van buitenlanders uit te wisselen met de landen
waar ze belastingen moeten betalen
- naar Belgische wetgeving op tafel.
In de Vivaldi-gesprekken hebben de
liberalen dat afgeblokt.
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De fiscus en het gerecht krijgen bij
vermoedens van fraude sneller inzage in het saldo van Belgische bankrekeningen. Dat zijn de zeven partijen van de Vivaldi-coalitie overeengekomen.
‘Daarom zullen de banksaldi van
Belgische rekeningnummers worden
overgemaakt aan het CAP.’ Die korte
zin staat ergens halverwege de formatienota van de regering-De Croo
en doet vragen rijzen. Het CAP of
Centraal Aanspreekpunt is een register van Belgische bankrekeningen,
dat de Nationale Bank sinds 2014
bijhoudt. De banken moeten jaarlijks
de rekeningnummers en informatie
over de titularis van de rekening aan
het CAP overmaken. De fiscus en het
gerecht kunnen daaruit informatie
halen als er vermoedens van fraude
zijn en de belastingplichtige geen
bevredigend antwoord op vragen
geeft. In een volgende stap kan de
fiscus een bankonderzoek voeren en
bij de bank de rekeningen van een
verdachte inkijken.
In het regeerakkoord wordt nu
een stap overgeslagen. Voortaan zullen de banken ook jaarlijks de saldi
van de Belgische rekeningen moeten
overmaken aan het CAP. In regeringskringen is sprake van een efficiëntiemaatregel met een psychologisch
effect. Samen met het stopzetten van
de fiscale regularisatie in 2023 moet
dit belastingplichtigen aanzetten
snel met hun zwart geld boven water
te komen. De regering-De Croo heeft
dan ook grote ambities: fraudebestrijding moet in 2024 een miljard
extra opleveren, wat volgens specialisten behoorlijk utopisch lijkt.
Werner Heyvaert, fiscaal advocaat
van AKD Benelux Lawyers, denkt dat
de regering belastingplichtigen
viseert die hun zwart geld slechts
gedeeltelijk hebben geregulariseerd.
‘Sommige belastingplichtigen hebben de voorbije jaren opbrengsten
van zwart kapitaal - rente en dividenden - geregulariseerd, maar niet het
basiskapitaal.’
Bij fiscalisten leeft ook het vermoeden dat de uitbreiding van het
CAP de opstap naar een vermogens-

> Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert:
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