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Raf V. (l.) knalde op de auto waarin Wim
Tuerlinckx (r.) en zijn vader omkwamen.

Frontale crash eist loodzware tol:
Drie doden en twee zwaargewonden
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Velodome en
De Pelgrim
gaan
racefietsen
verhuren

WIM WINCKELMANS
BRUSSEL | De gewestelijke en
federale ministers van Klimaat re
serveren het best al wat plaats in
hun agenda voor een nieuwe ron

spanning ook met het potentieel
om CO2uitstoot te verminderen,
en dat is in ons land kleiner, waar
door België volgens de werkgevers
naar verhouding zwaarder wordt
getroffen dan de andere landen.
Lijdensweg

Dat betekent dat de onderhande
lingen tussen de klimaatministers
opnieuw erg moeilijk dreigen te
verlopen. De vorige keer sleepten
ze meer dan zes jaar aan omdat el
ke lidstaat de last het liefst door
schoof naar een andere deelstaat.
De nieuwe doelstelling is zo moge
lijk nog moeilijker haalbaar.

Voor Vlaams ministerpresident
Geert Bourgeois (NVA) hoeft het
niet opnieuw tot een lijdensweg te
komen. ‘Het eenvoudigste lijkt me
dat elk gewest die daling met 35
procent overneemt, zo vermijden
we discussies’, zegt hij.
Bourgeois erkent dat de uitdaging
zeer groot is, maar ziet ook kansen
in innovatie en energieefficiën
tie. Hij wijst ook op het belang van
een betere ruimtelijke ordening in
de strijd tegen CO2uitstoot. Op de
klimaattop eind dit jaar wil hij en
gagementen van iedereen.
Het VBO stuurt erop aan dat de
ministers eerst een intern ak

koord bereiken over een (lagere)
doelstelling en die op Europees
niveau gezamenlijk verdedigen.
Maar de kans dat er nog een stevi
ge verlichting van de inspanning
inzit, is niet groot. De huidige cij
fers zijn nog maar een minimum
en moeten misschien nog aange
scherpt worden. Milieuorganisa
ties waarschuwen al dat de doel
stelling onvoldoende is om de kli
maatopwarming tot 1,5 graden te
beperken, zoals in Parijs is be
loofd. Bovendien heeft in dit voor
stel ook GrootBrittannië een
doelstelling gekregen, al wil dat
land de Europese Unie verlaten.

Fans wild van
nieuwe Potter,
onze recensent
een pak minder
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Zwemmen verboden
in vijver Zilverstrand
MOL Zwemmen kan voor

lopig niet in de vijver
van het Zilverstrand. Het
water bevat een te hoge
concentratie enterokok
ken, wat darmklachten
kan veroorzaken. Oor
zaak is de vele regenval.

DVH
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haalt, kan hij zijn miljoenen
vergeten. “Dan gaat het bedrag
op de een of andere manier te
rug naar de spelers.” Het is de
eerste keer dat de Loterij op
deze manier de grote middelen
moet inzetten om een winnaar
te vinden. (tlb) . 3

Drie Vlamingen sterven
tijdens droomreis in Bolivia
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De jeep met toeristen crashte op
een zoutvlakte. Drie Vlaamse
jonge vrouwen op doorreis in
Zuid-Amerika kwamen om.
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Spanjaard Roberto
Martinez nieuwe
bondscoach Rode Duivels

Prins Laurent
moederziel alleen
op tribune
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KORTRIJK
AA GENT
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Gent en
Standard
missen
hun start

Vanhaezebrouck en Balette
balen. Gent liet meteen
punten liggen op Kortrijk.

N-VA wil beroepsgeheim opheffen
in strijd tegen terreur
Het beroepsge
heim van mede
werkers van
OCMW’s, vak
bonden, zieken
fondsen en minis
teries zou niet
mogen gelden
wanneer ze aan
wijzingen van
terrorisme heb
ben. Dat staat in
een wetsvoorstel
van NVAKa
merlid Valerie
Van Peel. “Voor

hen zou een mel
dingsplicht moe
ten gelden”, zegt
ze.
Van Peel beperkt
die verplichting
wel tot terroris
me. Radicalise
ring bijvoorbeeld,
zou daar niet on
der vallen.
Het wetsvoorstel
is een reactie op
de klacht van het
federaal parket
dat met name

Brusselse
OCMW’s hun be
roepsgeheim in
riepen om geen
informatie over
verdachten te de
len. Van Peel
voorziet die ver
plichting ook in
haar wetsvoor
stel. Met de mel
dingsplicht gaat
het NVAKamer
lid in een keer
ook nog een stap
verder. (pl) . 8

Asielzoekers riskeren sanctie na
handtastelijkheden op festival 2
.
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Politie bouwt gigantisch netwerk van slimme camera’s uit

Geen enkele auto raakt
ongezien Antwerpen in
De Antwerpse politie is gestart met het
uitrollen van een omvangrijk netwerk van
‘slimme’ camera’s die nummerplaten kunnen
herkennen. Elk voertuig dat naar de binnenstad
rijdt, wordt geregistreerd. “Geen enkele auto zal
de stad nog in kunnen zonder dat wij het
weten”, zegt commissaris Luk De Kock.

b De camera’s worden in drie
grote kringen geplaatst. Een
eerste houdt de omgeving van
het Centraal Station en de Diamantwijk in de gaten, een
tweede omsluit de hele binnenstad en Linkeroever. Tegen
het einde van dit jaar moet die
tweede kring klaar zijn, goed
voor in totaal zeventig camera’s. Voor de derde, grote kring
komen er tegen 2019 camera’s
op veertig belangrijke invalswegen aan de rand van het
Antwerpse grondgebied.

De Antwerpse politie zal
dankzij de camera’s onmiddellijk kunnen ingrijpen wanneer
gestolen voertuigen en niet gekeurde of onverzekerde auto’s
de stad inrijden. Ook nummerplaten van wagens die bij misdrijven zijn gebruikt, kunnen
worden gedetecteerd. “Ons
systeem toetst de geregistreerde kentekens meteen aan de
gegevens in onze databanken”,
zegt commissaris Luc De Kock.
“Daar hangt automatisch een
prioriteit aan: gestolen voer-
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Mozaïek met
foto’s van
ivf-kinderen
HASSELT - Ook het gezin Sioulants
(foto) heeft gevolg gegeven aan de
oproep van het Hasseltse Jessa Ziekenhuis. Met foto’s van ‘zijn’ ivfkinderen willen ze een mozaïekafbeelding maken van gynaecoloog
Wisanto
als
eerbetoon. Hij is vorige
donderdag plots overleden.

ANDERLECHT
FK ROSTOV

Kruis over
Champions
League

(TJ)

.Blz. 7
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Genkse politiek wil
klacht indienen
tegen racisme
NAASTEN VAN RAMZI’S FAMILIE
PLANNEN MARS TEGEN HAAT
GENK - De N-VA in Genk heeft voorgesteld om met alle politieke partijen

samen klacht in te dienen wegens racisme. Open VLD en pvda zijn
daarvoor te vinden, CD&V en sp.a willen de goedkeuring van de familie van
Ramzi Kaddouri.
Liliana CASAGRANDE/Chris NELIS

tuigen krijgen bijvoorbeeld een
hogere prioriteit dan onverzekerde.”
Het ANPR-systeem dient ook
om de lage-emissiezone in Antwerpen te handhaven. Voertuigen die de stad niet in mogen
omdat ze te vervuilend zijn,
zullen volgend jaar meteen
worden opgemerkt in het verkeer. De Antwerpse politie registreert nu al elke dag
250.000 nummerplaten. (vdaa)

Blz. 3

DEURNE

Nederlands
taxibedrijf wil
VLM Airlines
overnemen

Eerbetoon aan overleden gynaecoloog Wisanto
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RACING GENK
OOSTENDE

Samatta scoorde het bevrijdende
doelpunt voor Genk.

Nationale Loterij lanceert campagne
om geluksvogel te vinden

zich dringend te melden. En
dringend mag gerust letterlijk
worden genomen: “Hij of zij
moet zich ten laatste op 12 au
gustus om 16 uur kenbaar ma
ken bij ons”, zegt woordvoer
ster Kiki Vervloessem. Als de
winnaar deze deadline niet

Blz. 1617
FOTO ROBBIE DEPUYDT

NATIONAAL DEFILÉ

Blz. 2425

FOTO BELGA

De Nationale Loterij is op
zoek naar de man of vrouw die
het winnend biljet ter waarde
van 6.167.202 euro in zijn of
haar kast heeft liggen. Op 26
maart gokte de onbekende als
enige de zes juiste cijfers,
maar de winst werd tot nog
toe niet opgeëist. De Loterij
publiceert nu in alle Belgische
kranten een advertentie met
een oproep aan de winnaar om
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Genk wint topper
tegen Oostende

6.176.202 euro

JEFFREY GAENS

ROB STEVENS

GEZOCHT:

Lottowinnaar van

. 19

Douane verkoopt
zelf illegale
sigaretten

.7

BELGA

de klimaatoverleg. De Europese
Commissie stelt voor dat België
zijn klimaatuitstoot van het trans
port, gebouwen, landbouw, afval
en enkele bedrijfssectoren tegen
2030 vermindert met 35 procent
(vergeleken met 1990).
Daarmee komt het scenario uit
dat nogal wat bedrijven hadden
gevreesd. Procentueel komen we
er nog goed van af. Zo moeten
Zweden en Luxemburg hun uit
stoot met 40 procent inkrimpen.
Negen lidstaten, waaronder alle
buurlanden, moeten een grotere
inspanning leveren dan België.
Maar het VBO vergelijkt die in

Het (dans)feest
kan beginnen

EL POTOSI

België moet tegen 2030 de
uitstoot van broeikasgassen
met 35 procent verminderen,
zegt de Europese Commissie.
‘Disproportioneel’, vindt het
Verbond van Belgische
Ondernemingen (VBO).

.Blz. s4-5

Cork City - KRC Genk
live op TV Limburg
.Blz. s1

BILZEN

Dieven
hakken kluis
uit de muur

Ramzi (15) uit Genk werd begraven in het noorden van
Marokko. FOTO HBVL
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De parketten van Antwerpen en
Limburg hebben ook een procesverbaal opgesteld en zijn gestart
met een onderzoek. In Antwerpen
hebben al 80 mensen klacht ingediend, onder wie ook de eerste politici.
De naasten van de familie van de
overleden tiener plannen een mars
tegen haat.

gold
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Boni Selection

De Vlaamse Verdedigings Liga
moet zich in het najaar voor de
rechter verantwoorden voor de racistische taal op zijn Facebookpagina. Bram Sebrecht van het Gelijkekansencentrum Unia: “Het gaat om
een klacht van vorig jaar. Maar
daar hebben we nu ook de racistische reacties op de dood van Ramzi
Mohammad Kaddouri aan toegevoegd.” Bij Unia zijn ondertussen al
20 meldingen binnengelopen.

alle kranten

breedte in kolommen
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Urbain Jaenen (74) al
60 jaar kapper in Hasselt

FOTO SERGE MINTEN
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Vlaamse topdokter
ontrafelt medische
mysteries in Amerika

Blz. 1415 berichtgeving.

Europa zet België voor
loodzware klimaatopdracht
VAN ONZE REDACTEUR

ARBEID
ADELT

BOLLEKESROUTE

TOMORROWLAND

. Sport

Donald Trump is straks de kandidaat
van een diep verdeelde Republikeinse
partij bij de Amerikaanse presidentsver
kiezingen. Op de conventie in Cleveland
was er luid boegeroep voor de Texaanse
senator Ted Cruz, die weigerde Trump
zijn steun toe te zeggen. © photo news

DAGBLAD - DONDERDAG 4 AUGUSTUS 2016 - NR. 182 - EDITIE BU

EXTRA
ZOMER

Vanden Stock
vreest vertrek
uitgefloten
Defour
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In verspreide
slagorde
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TOMORROWLAND
GANGERS
feesten in Brussel
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Handvol fans zadelt
Anderlecht op met
serieus probleem
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Twintiger botst met hoge snelheid tegen auto gezin
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De Grote Test
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DE MARKT
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Ook op een heel vroege
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Uw gids met 77 jaar
levenservaring
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Bo luistert af

Niemand ziet Bo, maar
Bo ziet iedereen

“Wat voor
ambetanteriken zijn
dat eigenlijk bij
Het Nieuwsblad?”

Antwerpse blogster
in zee met CKS
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Lotte doet het alleen
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Wolf al huilen?

De weekendbijlage van Het Nieuwsblad
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West-Servië:
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en bergen vlees
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“De liefde voor
mijn dochter is
onvoorwaardelijk”

Wij spraken met Theo Francken

WAT ALS WE ALLE
GEVANGENISSEN
ZOUDEN SLUITEN?
4
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KNUFFEL
ZE PLAT

En 11 andere
dwarse tips
om je kind
te wapenen
tegen
burn-out

28
KAREN DAMEN

“Ik kan niet
lezen of tv
kijken. Het is
te druk in
mijn hoofd”
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Sterren en televisie
Weekblad nr. 195 - 18 november 2017

VOOR
MET TV-GIDS
DE HELE WEEK
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DANA
WINNER

“MET HET OUDER WORDEN, KOMT DE
MELANCHOLIE MAKKELIJKER OPZETTEN”
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 Specificaties voor het elektronisch aanleveren van advertenties voor kranten (Coldset)

De normen zijn opgesteld in het kader van Medibelplus, het gezamenlijk project voor kranten- en magazinedruk in België.

PDF
De advertentie(s) steeds aan te leveren in een Certified PDF, in CMYK, volgens de PDFspecificaties op www.medibelplus.be voor magazines.

KLEURPROFIEL

Resolutie beelden

TeksteN

Volgens de Medibel+ normen:
IsoCoated V2 300
Te vermelden in de naam van de PDF-file:
..._IC.pdf

Grayscale / CMYK: 300 dpi
Maximale samendruk: 300%

Kleinst lettertype
Positief : corps 8 Pt
Negatief (in volvlak): corps 10 Pt vet
Negatief (in raster): corps 12 Pt vet

QR-Code
Resolution: minstens 300 dpi
Formaat minstens: 2,5 cm
Enkel in Zwart-Wit

technische specificaties KRANTEN EN BIJLAGEN

Materiaal & druknormen

Verschillen in vierkleur
Bij de productie van kranten vallen meestal 2 of 4 vierkleurpagina's in dezelfde inktzone.
Daarom moet gestandaardiseerd worden gedrukt en zijn drukaanpassingen in functie
van 1 pagina niet mogelijk.

 Heeft U vragen?
Voor meer technische informatie (of problemen): preflight@mediahuis.be
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 U hebt een inlassingsorder voor Mediahuis Connect

Aanleveradressen:

Deadlines

Nationale advertenties:
advnat@mediahuis.be
Regionale advertenties:
•
klanten uit Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant:
advregionaal@mediahuis.be
•

klanten uit Limburg: advlimburg@mediahuis.be

Verschijning op:
•
Weekdag: datum van publicatie -2 werkdagen om 11u30
•
Zaterdag: datum van publicatie -3 werkdagen om 11u30
•
Pano: datum van publicatie -4 werkdagen om 11u30
Elke wettelijke feestdag vervroegt de deadline met 24 uur.

technische specificaties KRANTEN EN BIJLAGEN

Levering

Voor speciale dossiers gelden afwijkende deadlines, contacteer ons voor meer informatie.

Benaming van de file / subject e-mail:
DDMMJJ_TIT_KLANT_THEMA_IC.PDF
DDMMJJ = de eerste inlassingsdatum van deze advertentie.
TIT = de titel ( afkorting) waarin deze advertentie verschijnt. Dit kan zijn;
• DSNB voor De Standaard en Het Nieuwsblad
• DS voor De Standaard
• NB voor Het Nieuwsblad
• GVA voor Gazet van Antwerpen
• HBVL voor Het Belang van Limburg
• MH voor dezelfde advertentie in de 4 kranten
KLANT = de naam van de klantadverteerder ( vb Armani )
THEMA = de inhoud van de advertentie. Dit veld is alleen verplicht wanneer er meerdere
		
materialen worden doorgestuurd ( vb. wisselmateriaal voor edities, of een 		
advertentiereeks,…..).
1 file per advertentie.
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