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Oldtimers moeten vanaf maandag
naar de verplichte autokeuring in
Vlaanderen. Dat moet het misbruik
van het fiscaal erg aantrekkelijke oldtimerstatuut ontmoedigen. Auto’s
van 25 tot 30 jaar oud worden voortaan jaarlijks gecontroleerd, wagens
van 30 tot 50 jaar tweejaarlijks en
auto’s ouder dan 50 jaar vijfjaarlijks.
Dat verschil komt er niet toevallig.
Het aantal oldtimers in België is de
jongste vijf jaar met 40 procent gestegen tot 259.531, maar bij de modellen
tussen 25 en 30 jaar oud is een echte
explosie aan de gang. Tussen 2012 en
vorig jaar verdubbelde het aantal wagens in die laatste categorie tot
66.205.
Daar zijn twee belangrijke redenen voor. Zo zijn auto’s uit pakweg de
jaren 90 in veel grotere aantallen geproduceerd dan die uit jaren waarin
een wagen voor de happy few was

weggelegd. Daar komt bij dat het statuut van oldtimer financieel aantrekkelijk is. Door een achterpoortje liggen zowel de eenmalige inschrijvingsbelasting als de forfaitaire
jaarlijkse verkeerstaks van 36,53 euro
en de prijs van de verzekering - die
vertrekt van het idee dat een oldtimer
amper op de weg komt - tot tien keer
lager dan bij gewone auto’s.
Het ‘dagelijks’ gebruik van oldtimers voor bijvoorbeeld woon-werkverkeer is dan wel verboden, maar dat
valt moeilijk te controleren. Daardoor
is het misbruik massaal en loopt de
overheid heel wat inkomsten mis. De
oldtimerfederatie BFOV gaf eerder al
toe dat een deel van de oldtimerpiek
te verklaren is door misbruik. BFOVCEO Peeter Henning schatte eind vorig jaar dat het om 6.000 auto’s gaat.
De verplichte keuring moet die
oude wagens, soms in heel slechte
staat, van de weg halen. Bovendien
gaat de minimumgrens voor het
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6.000
Zo’n 6.000 auto’s zouden zijn
ingeschreven als oldtimer in
België om misbruik te maken
van het fiscale gunstregime.

oldtimerstatuut vanaf 2022 omhoog
van 25 naar 30 jaar. België is een van
de laatste Europese landen die die
maatregel doorvoeren.
‘Voor de echte liefhebbers en voor
het imago van de oldtimersector is
dat een goede zaak’, reageert onafhankelijk autotaxateur Gert Beets.
Voor verzamelaars met een grote
collectie of auto’s in het buitenland
betekenen de verplichte keuring en
de eventuele herstellingen wel extra
kosten en last.
Voorlopig is de oldtimerkeuring
enkel een Vlaams verhaal, maar verwacht wordt dat Wallonië en Brussel
snel volgen omdat een keuringsbewijs in heel België geldig is. ‘Gebeurt
dat niet, dan bestaat het risico op keuringstoerisme’, stelt Beets. ‘Wie de
Vlaamse oldtimerkeuring wil ontwijken, kan dan in Wallonië of Brussel na
een eenmalige keuring een keuringsattest krijgen dat in heel België onbeperkt geldig is in de tijd.’

Praktische info

Statische ad:
•
•
•
•
•

Aanwezigheid in digitale krant (tablet & smartphone) op dag van inlassing in de papieren krant
Geen animatie in deze statische inlassing
Formaat: jpg, png
Weight: 150kb
Clickable: alleen wanneer animatie wordt gekocht (infra)

• Pixels: zie volgende pagina
• Trustmedia vraagt de levering van het gepast formaat per medium
(papieren krant, tablet, smartphone)

Dynamische ad, met animatie:
• 5 dagen opeenvolgende aanwezigheid in de digitale krant (tablet & smartphone).
• De animatie is user-initiated en start na activatie door de lezer, bij click op
de statische ad.
De animatie verschijnt in full screen modus. De animatie start wanneer de lezer online is.
• Pixels: zie volgende pagina
• Mogelijke animatie vormen:
> Video: mp4
> Foto gallery: jpg, png
> Landing page (HTML5)
Contacteer ons voor meer informatie i.v.m. de formaten van de animaties
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• Bestelbon digitale krant: aanduiding reservatie Tablet-advertentie + bevestiging aanlevering
materiaal, te sturen naar: advops@mediafin.be
• Materiaal print: uploaden via de gepersonaliseerde link in de mail die u krijgt
vanaf 15 dagen voor verschijning
• Materiaal digitale krant (tablet & smartphone): tablet@trustmedia.be
– 3 werkdagen voor verschijning
• Trustmedia vraagt de levering van het gepast formaat per medium
(papieren krant, tablet, smartphone)
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(kolom x hoogte in mm)			
		
KRANT/PRINT AFMETING* AANTAL**
			

1 1/1 pagina

DIGITALE FORMATEN		
(pixels)			

DIGITALE 		
AFMETING
TABLET** SMARTPHONE**
krant		(BxH)		

1

Full page		

640x924

2

2

1/2 pagina H

6x220

1

Half page		

640x400

2

2

Bandeau 4

6x150

1

Half page		

640x400

1

1

2 1/2 pagina V
1/3 pagina V

3x440

1

Half page		

640x400

2

2

2x440

1

Half page		

640x400

1

1

1/4 pagina

4x200

1

Half page		

640x400

1

1

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

* AFMETINGEN KOLOMMEN
1 kolom
2 kolommen
3 kolommen
4 kolommen
5 kolommen
6 kolommen

= 45 mm
= 94 mm
= 143 mm
= 192 mm
= 241 mm
= 290 mm

! Elke inlassing in de digitale krant kan naar keuze (mits toeslag) worden
verrijkt met animatie.
Mogelijkheden:
• Video of • Foto galerij

of • Content pagina (HTML)

Contacteer ons voor andere animatiemogelijkheden op maat.

Technische richtlijnen:
Get in contact
Sven Lybaert
sven.lybaert@trustmedia.be
Tel. 02 422 05 08

• De HTML pagina wordt gehost door Mediafin en moet in Mobile Safari getest worden op een
iPad en iPhone.
• De HTML pagina mag HTML5-CSS3-Javascript bevatten voor video en/of interactieve
animatie, maar dit moet grondig worden getest in Mobile Safari op een iPad en iPhone.
• Browser plug-ins (Flash, Silverlight, Windows Media...) worden NIET ondersteund op iPad en
iPhone.

Ruben Messely
ruben.messely@trustmedia.be
Tel. 02 422 05 44

Aanleveren materieel
Materiaal print:
uploaden via de gepersonaliseerde link
in de mail die u krijgt vanaf
15 dagen voor verschijning
Materiaal digitale krant:
tablet@trustmedia.be
3 werkdagen voor verschijning
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1/1 pagina

1/1 pagina
290mm B x 440mm H

1/2 page vert

bandeau 2 (80x6)

bandeau 4 (150x6)

pavé 7 (100x4)

Tablet

pano
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Papieren krant + full page tablet + half page mobile
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			Full Page Tablet
			
640 x 924 pixels (bxh)

Smartphone
halve pano

		
		
3/4 - jr page

1/2 page hor.

1/3 page vert (440x2)

Full Page Mobile
640 x 924 pixels (bxh)

bandeau 1 (50x6)

1/4 page

pavé 6 (100x3)

bandeau 3 (120x6)

pavé 5 (150x2)
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1/2 page vert

1/1 pagina

bandeau 2 (80x6)

pavé 3 (100x2)

pavé 7 (100x4)

pavé 1 (50x2)
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Papieren krant
3/4 - jr page

1/1 pagina

1/2 page
vert
pano

halve pano

3/4 - jr page

1/2 page hor.
1/4 page

3/4 - jr page

1/2 page hor.

1/3 page vert (440x2)

1/4 page

1/2 page hor.

pavé 7 (100x4)

pavé
pavé64(100x3)
(50x4)

bandeau 1 (50x6)

1/4 pagina
192mm B x 200mm H
1/4 page

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

bandeau 3 (120x6)

pavé 6 (100x3)

bandeau 3 (120x6)

1/2 page hor.
1/4 page

bandeau 1 (50x6)

143x220 (3x220)

pavé 3 (100x2

bandeau 2 (80
pavé 2 (50x3)

pavé 1 (50x2)

pavé 73 (100x4)
(100x2)
pavé
pavé 1 (50x2)

pavé 4 (50x4)

bandeau
1 (50
pavé 1 (50x2)

pavé 2 (50x3)

pavé
pavé 64 (100x3)
(50x4)

pavé
pavé52(150x2)
(50x3)

pavé 1 (50x2)

pavé 6 (100x3)

pavé
pavé 52 (150x2)
(50x3)

143x180 (3x180)

pavé 5 (150x2)

bandeau 3 (120x6)
143x220 (3x220)

143x180 (3x180)

143x180 (3x180)

		
		

pavé 4 (50x4)

pavé 1 (50x2)

pavé 5 (150x2)

bandeau 3 (120x6)

Smartphone
143x220 (3x220)

bandeau
1 (50x6)
pavé 1 (50x2)

			Half Page Tablet
			
640 x 400 pixels (bxh)
143x220 (3x220)

bandeau 2 (80x6)
pavé 5 (150x2)

143x180 (3x180)

1/3 pagina V
94mm B x 440mm H

Tablet

bandeau 4 (150x6)

bandeau 4
290mm B x 150mm H

pavé 7 (100x4)

halve
pano
bandeau
4 (150x6)

pano
143x220 (3x220)

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

1/2 pagina V
143mm B x 440mm H

pavé 6 (100x3)

pavé73(100x4)
(100x2)
pavé

bandeau 2 (80x6)

page
vert
pano
bandeau1/2
3 (120x6)

1/3 page vert (440x2)

halve
pano
bandeau
4 (150x6)

1/2 page vert

1/1 pagina
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pagina
1/2 page1/1
hor.

halve pano

1/4 page

bandeau 4 (150x6)

1/2 pagina H
290mm B x 220mm H
pano

bandeau 2 (80x6)

1/2 page vert

1/1 pagina
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Papieren krant + tablet half page + half page mobile
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2

bandeau 1 (50x6)

1/3 page vert (440x2)

halve pano

143x180 (3x180)

Half Page Mobile
640 x 400 pixels (bxh)
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