
KURT WERTELAERS EN
DIETER HAUTMAN

Iemand anders was er misschien met
een bolwassing van afgekomen,maar
de redelijk franke houding van acteur
Antony Arandia tegenover de armder
wet leverdehemindeherfst vanvorig
jaar een ticket richting politierechter
op. De Vlaamse acteur was op stap
geweestmet vrienden enopde terug-
weg naar huis draaiden ze de Texaco-
snelwegparking in Groot-Bijgaarden
op. «Een vriend wilde sigaretten
kopen», vertelt Arandia. «Ik parkeerde
me inderdaad op die gehandicapten-
plaats. Het was 2 uur ‘s nachts en het
wasdeénigeplaatsdienogvrijwas.»
Terwijl zijn maat uitstapte om
sigaretten te kopen, werd er plots op
deruitvanArandia’sautogetikt.«Daar
stonddepolitie.Deagentenwezenme
erop dat ik op een gehandicapten-
plaats stond en vroegen me of ik dan

ook een gehandicaptenkaart kon
voorleggen.»
In plaats van nederig nee te schudden
en te hopen dat de politie het bij een
berisping zou laten, toverde de acteur
alsbijwondereengehandicaptenkaart
boven. «Van een vanmijn vrienden in
deauto. Zijnoma is gehandicapt enhij
vervoert die vaak in zijn wagen.
Vandaar dat hij eenkopie heeft. Enfin,
ikhadbetermoetenweten,maarikgaf
dekaart af.»
De agenten fronsten even de wenk-

brauwen en besloten dan omArandia
toch maar even te laten blazen. «Ik
denk eigenlijk dat ze me herkend
hadden van op televisie. En dat ze het
tof vondenommeteklissen.»
Helaas: opnieuwpech voor de acteur:
hij blies 0,74milligramper liter, ofwel
1,6promille,meerdandriekeerdetoe-
gestane hoeveelheid. Het parket van
Brussel liet het rijbewijs vande acteur
meteenvoordertiendagenafnemen.

Recidivist
Gisteren boog de politierechter in
Hallezichoverdezaak.Voorhetrijden
onderinvloedkreegArandiaeenboete
van 1.100 euro, waarvan de helft met
uitstel en nog zeven éxtra dagen rij-
verbod. Voor het parkeren op de
gehandicaptenplaats kreeg hij nog

eens
een boete
van 165 euro én
twintigdagenrijverbod.
Volgensderechterwashetniét
de eerste keer dat Arandia een valse
gehandicaptenkaartgebruikte,alblijft
de acteur bij hoog en bij laag beweren
datditwelhetgevalwas.
«Nogmaals, het was niet slim vanmij.
Ik ga dat ook nooit meer doen»,
bezweert Arandia. «Echt waar, mocht
er die nacht een gehandicapte zijn
toegekomen, ik had metéén mijn
plaats afgestaan.»
Arandia werkt tegenwoordig in een
restaurant in Strombeek-Bever en is
naar eigen zeggen wat «selectiever
geworden» inhet aannemenvangast-
rollen in tv-reeksen.

Acteur AntonyArandia (26), bekend van
tv-programma’s als de telenovelle ‘Sara’ en ‘Sterren
op de Dansvloer’, is gisteren door de politierechter in
Halle gestraft omdat hij zich had geparkeerd op een
plaats voor gehandicapten. Sterker nog: toen de
politie hem daarop wees, toonde de acteur de

invalidenkaart van de oma van een vriend. Alsof dat
nog niet genoeg was, had Arandia gedronken.

De politierechter gaf hem27 dagen
rijverbod en een geldboete van 1.265

euro. «Het was stom vanmij», zegt de acteur.
«Ik zal het nooitmeer doen.»

4 donderdag22november2012

**

RECHTER GEEFT AANNTTOONNYY AARRAANNDDIIAA FIKSE STRAF:
27 DAGEN RIJVERBOD, 1.265 EURO BOETE

3 OVERTREDINGEN IN 1 KEER

IK DENK DAT ZE ME
HERKEND HEBBEN
EN DAT ZE HET TOF
VONDEN OM ME TE
KLISSEN. ENFIN, IK ZAL
HET NOOIT MEER DOEN
Antony Arandia

Acteur sjoemelt

met invalidenkaart
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parkeert eerst op

gehandicaptenplaats

toont dan aan politie

kopie van andermans pasje

blaast ook nog

positief: 1,6 promille

ENKEL TOPMAN
VEROORDEELD VOOR

MILJOENENOPLICHTING
‘SPAAR SELECT’

HetAntwerpsehof vanberoepheeft
uitspraakgedaan inhetdossier tegende
financiëlemakelaarSpaarSelect.Die lichtte
tussen2000 tot2003een600-talmensenop
voor tientallenmiljoenen.Enkelde topman
vanSpaarSelect is schuldigbevonden,
deanderebeklaagdengaanvrijuit.

Verzekerings- en kredietmakelaar Spaar
Select trad als tussenpersoon op bij de ver-
koopvanfinanciëleproducten.Demakelaar
bood beleggingshypotheken aan, waarvoor
Spaar Select samenwerkte met verzekeraar
Zelia, laterSwissLifeBelgium(vandaagDelta
Lloyd Life) en het Kempisch Hypotheek-
kantoor (vandaag Kempar). De beklaagden
zouden geen vergunning hebben gehad om
dat product aan te bieden,maar volgens het
hof was de regelgeving zo complex en
verwarrend dat zelfs de bevoegde admini-
stratieve overheden niet wisten van welk
hout pijlen te maken. Voor het luik van de
beleggingshypothekenwerdendanookalle
beklaagdenvrijgesproken.AlleenHendrikS.,
topman van het failliete Spaar Select, werd
veroordeeld. Hij kreeg tot achtmaanden cel
met uitstel en een boete van 8.250 euro
wegens schriftvervalsing.

Intresten terugvorderen
Dewet ophet consumentenkrediet zegt dat
wanneereenbankgeenvergunningheeft,er
ook geen intresten betaaldmoetenworden.
«Concreetbetekentditdatdeslachtofferstot
30 miljoen euro aan de bank betaalde inte-
resten zullen terugvorderen», legt Geert
Lenssens,advocaatvandegedupeerden,uit.
De vorderingen van de consumenten daar-
entegenwerdenongegrondverklaardomdat
hunfinanciëleschadevolgenshethofniet in
oorzakelijk verband stond met de tenlaste-
leggingen. De gedupeerdenmoeten zich nu
totdevrederechterwenden. Elkegedupeer-
de verloor gemiddeld 200.000 euro aan
kapitaal. (TVCA)

2 jaarmet uitstel voor coach

die zich voordoet als tienermeisje

Een23-jarigevoetbaltraineruitLier isdoordecorrectionele
rechtbank vanMechelen veroordeeld tot een gevangenis-
straf van twee jaar met uitstel. T.V.D.W., ex-jeugdvoetbal-
trainervanKFCDuffel,moetzich latenbehandelenenmag
geenberoepmeeruitoefenenwaarbij in contact komtmet
minderjarigen.
Deman deed zich destijds voor als het 15-jarigemeisje An
VanNuffel.Met een vals Facebook-profiel contacteerdehij
minstens twintig jongens onder de 16 jaar. Hij probeerde
hen teovertuigenomnaaktfoto’sdoor te sturen. (TVDZM)

20maanden cel

voor handeltje in

namaak-waspoeder

TweeTurksemannenhebbengisteren18en
20maanden cel gekregenvoor eenhandel-
tje in vals waspoeder. Ze kregen ook een
5.500euroboete.Demannenstakenmerk-
loze rommel indozenvan ‘Ariel’. Eenderde
partij verkocht het poeder aan kleinere
buurtwinkels enwasserettes.
Het onderzoek startte nadat een was-
serette-eigenaar een boos telefoontje van
een een klant had gekregen. Die lichtte de
politie inenmeteenwerdereenonderzoek
ingesteld. Er werden 360 dozen in beslag
genomen, maar ook ruim 12.000 lege
kartonnengevonden. Procter&Gamble, de
fabrikant van ‘Ariel’, heeft recht op een
schadevergoedingvan51.100euro. (ERS)

Naeenavondje stappen

parkeerdeArandia zichaandit

tankstation inGroot-Bijgaarden.

EHBO-docent van Luchtmacht blijkt handtastelijke tiener

«In de voormiddag bood een man zich
aan die een nieuw project kwam voor-
stellen over reanimatietechnieken op
middelbarescholen», verteldedirecteur
Jan Denil in ‘Het Nieuws’ op VTM. «Hij
beweerde een luitenant te zijn van de
luchtmachtbasis van Koksijde die als

gastspreker scholenmoest aandoen.»
De jongeman begon een klas uit het
derdemiddelbaarvandeschooldetech-
nieken aan te leren, maar de leerlingen
haddenal sneldoordat er ietsniet klop-
te. «Hij was zeer brutaal en bedreigde
ons», vertelt een leerlinge. «Hij raakte

onsoveralaan,ookaanonsachterwerk.»
Verscheideneleerlingentrokkendaarop
naarhetbureauvandedirecteur.«Ikheb
onmiddellijk contact opgenomen met
het leger», verteltDenil.«Zeverzekerden
medatzenognooitgehoordhaddenvan
een proefproject voor reanimatie-
technieken. Toen wisten we dat er iets
foutwasenhebbenwedepolitieverwit-
tigd. Diekwamdeman inrekenen.»
De klas waaraan de man de ‘les’ had
gegeven, kreeg psychologische begelei-
ding. «Nuvoelenweonsnietmeerveilig
op onze eigen school», vertelt een leer-

linge. «Eigenlijk isdatwel erg.»
Volgens de directeur van de school had
demanalles zeergoedvoorbereid. «Zijn
documenten waren heel gedetailleerd
en zagener echtuit. Het logovandefen-
sie stond op het briefhoofd.» De jonge-
man die opgepakt werd, blijkt zelf een
tiener tezijn. «Hetgaatomeen16-jarige
jongeman die er veel ouder uitzag»,
bevestigt de lokale politie. «We hebben
hemovergedragen aan het jeugdparket
vanTongeren.»De jongemanwerd inde
namiddag ondergebracht in een jeugd-
instelling. (KSN)VTM

Een jongenvan16 isergisteren ingeslaagdomtienersvanhetderdemiddelbaar
vanhet ImmaculataMaria InstituutuitRoosdaal tebetastendoorzichuit
tegevenals een luitenantvandeLuchtmacht.Onderhetvoorwendsel vaneen
reanimatiecursuswerdenverschillende tieners «ongepastaangeraakt».
Naklachtenbijdedirectievanenkele leerlingenkonde jongemanontmaskerd
worden.Depolitiekwamhemopschool inrekenen.

De jongen verschafte zich in

uniform toegang tot een school.

Gestolen koper

raakt vlotjes verkocht

Gestolenkoperkan jevlotverkopen inhet
zwartecircuit.Datbleekgisteravond ineen
undercoverreportagevanhetEén-pro-
gramma ‘Koppen’. Een journalist leurde
met1.500kilokoperenkreeger cashgeld
voorvankleine schroothandelaars.

De journalist probeerde het eerst via offici-
ëlehandelaars,maarvingerbot.Zevroegen
hem zijn identiteitskaart en waren daarbij
niet te vermurwen. «Wemoetenwetenwie
u bent, anders kunnen we niets kopen»,
klonkhetsteevast.Deprijsperkilokoperbij
eerlijkehandelaarsbedraagt4euro.
‘Koppen’ gingdanvia internetopzoeknaar
kleinere handelaars, zegmaar sjoemelaars
uit het criminele milieu. «Wie u bent en
waaruwkoper vandaankomt, interesseert
me geen bal», vertelde er eentje zonder
omwegen. «Ikbetaalu3europerkilo. Cash.
Meepakken enwegwezen. Is het gestolen?
Geenprobleem, ik regeldatwel.»
Het koper is sinds de crisis in 2008 fors in
prijs gestegen. Er worden dagelijks grote
hoeveelheden koper gestolen, onder meer
bij de spoorwegen. (JM)

REKENINGRIJDEN KAN
PENDELAAR DUIZENDEN EURO’S KOSTEN

Op basis van een onderzoek bij 4.000 Vlaamse
werknemers die actief zijn inBrussel, blijkt dat
dehelftvandespitspendelaarsgeenalternatief
heeft voor de auto. Ze kunnende spits niet ver-
mijdenomdatzegeenglijdendewerkurenheb-
ben, niet thuis mogen werken of niet binnen
een redelijke tijdmet het openbaar vervoer op
hunwerkgeraken.Opbasis vande tarievendie

hetPlanbureauhanteert ineennotaovertrans-
port in België tegen 2030, kan de factuur
oplopen tot duizenden euro’s per jaar. Er zou
een hoog tarief van 14 eurocent per kilometer
gelden tijdens de spits en een laag tarief van
2 eurocent/km tijdens de dalperiodes. Mobili-
teitsorganisatie VAB eist compensatie van de
extrakost voordependelaar.
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Onze kinderen slikken meer pillen dan
ooit. Het totale medicijnengebruik bij
de min-18-jarigen is met liefst 15%
gestegen in 5 jaar tijd, zo blijkt uit
cijfers van het Riziv. Uitschieters zijn
refluxremmers (+52%), pillen tegen
psychoses als schizofrenie (+37%)
en ADHD-medicatie (+35%). Kinder-
artsen en -psychologen hebben het
over een «hallucinante evolutie» die
ogenblikkelijk een halt moet
worden toegeroepen.

ADVERTENTIE

35%méér Belgen halen

motorrijbewijs vlak voor

opleiding strenger wordt

Dit jaar hebben al 30 tot 35%
méérBelgeneenmotorrijbewijs
behaald dan vorig jaar. Niet
toevallig,want vanaf 19 januari
2013 wordt de motoropleiding
strenger, langerendusduurder.
Europa wil op die manier het
aantal motorongevallen terug-
dringen.
Momenteelkrijgteenkandiaat-
motorrijder na zes uur les een
voorlopig rijbewijs en mag hij
na acht uur een examen af-
leggen. Vanaf volgend jaar is
ten minste 9 tot 12 uur op-
leiding nodig. Ook ommet een
bromfiets te rijden, die maxi-
maal 45kilometerperuur rijdt,
isvanaf19januarieenopleiding
van 4 uur verplicht. Tot slot
moeten bestuurders van zware
motoren(rijbewijsA,vermogen
boven35kW)24jaaroudzijnof
22 jaar als ze al twee jaar een
rijbewijs B hebben. En ook wie
een trike van meer dan 15 kW
wil besturen, moet binnenkort
een rijbewijsAhalen.

Strenge controle
op ‘zwartrijders’
in Ronde voor
wielertoeristen

Wieniet ingeschrevenisvoorde
Ronde van Vlaanderen voor
wielertoeristen zal die dag niet
over de bekende hellingen
mogen fietsen. «Wie niet be-
taald heeft, komt er niet door»,
zegt organisator Golazo. Vorige
week had die al aangekondigd
dat er een limiet komt op het
aantal wielertoeristen dat op
30 maart zijn eigen Ronde kan
rijden. «16.000 deelnemers, en
geen man of vrouw meer»,
luidde het. Sinds vrijdag kan
iedereen zich inschrijven. Gis-
terenstonddetelleralop4.000.
«Erzijndusnog12.000plaatsen
over», aldus Golazo. «In dit
tempo is de Ronde over twee
wekenuitverkocht.»
Er zal streng opgetreden wor-
den tegen zwartrijders, zo zegt
deorganisatornog.

4.000 federale

ambtenarenminder

Debegroting2013heeftgevolgen
voor de federale ambtenaren.
Door het akkoord zullen de
volgende twee jaar ongeveer
4.000 banen verdwijnen in de
federale overheidsdiensten. Dat
komt omdat nog slechts één op
de drie ambtenaren zal worden
vervangen, zo zegt de socia-
listische overheidsbond ACOD.
VolgensstaatssecretarisHendrik
Bogaert (CD&V) kan dat omdat
een aantal taken geïnformati-
seerd worden. Er komt ook nog
eennieuwbevorderingssysteem,
mogelijk opbasis vanprestaties.
Daar isdevakbondtegen.
Ook in het stelsel van de loop-
baanonderbreking zal gesnoeid
worden. Zonder motivatie zal
nog slechts één jaar toegestaan
worden.

Type medicijn Voorgeschrevenbij Dosissen
per dag 2007

Dosissen/
dag 2011 Verschil

1. Middelen tegen aandoening luchtwegen astma 22.317.136 26.934.005 +21%
2. Geslachtshormonen (de pil) voorkomenvan zwangerschap 13.550.996 15.960.909 +18%
3. Antibacteriëlemiddelen (antibiotica) bacteriële infecties 12.139.346 13.894.377 +14%
4. Antihistaminica allergieën 9.704.468 10.152.567 +5%
5. Neuspreparaten rhinosinusitis 5.878.548 7.125.791 +21%
6. Psychoanaleptica ADHD, depressie 4.291.401 5.776.756 +35%
7. Middelen tegenmaagzuur reflux 2.386.153 3.629.510 +52%
8. Oog- en oorheelkundigemiddelen oog- of oorontsteking 2.592.621 3.309.934 +28%
9. Anti-inflammatoiremiddelen pijn, koorts, ontsteking 3.029.209 3.023.998 0%
10. Middelen voor oogheelkundig gebruik oogontsteking, allergieën 2.664.755 1.846.193 -31%
11. Antidiabetischemiddelen diabetes 1.428.275 1.773.367 +24%
12. Anti-epileptica epilepsie 1.671.545 1.704.137 +2%
13. Psycholeptica psychose, schizofrenie 843.733 1.152.884 +37%
14. Hoest- en verkoudheidsmiddelen hoest (met slijm) 1.176.233 1.118.476 -5%
15. Hypofyse- en hypothalamushormonen groeiachterstand, bedplassen 1.179.716 1.105.705 -6%

+21%

+18%

+14%

+5%

+21%

+35%

zijn gevaarlijker dan de reflux
zelf. Terwijl je die oprispingenbij
baby’s perfect kunt aanpakken
door de voeding aan te passen —
geef kleinere porties en wat
ingedikte melk — en hen op hun
zij te leggen.»

Niet terugbetaald
Ook psychoanalyticus Stijn Van-
heule (UGent) is zeer verontrust
door de sterke stijging. «Mensen
ziengeneeskunde te vaak als een
consumptieproduct», meent hij.
«Net zoals bij een kapotte com-
puterdiezevervangen,moetook
eenziekte liefst in1-2-3opgelost
zijn. Dus zoeken ze hun heil in
geneesmiddelen die voor deze
quick fix zorgen. Zeer onrust-
wekkend. Vooral de blijvende
toename van de antipsychose-
middelen en ADHD-medicatie is
alarmerend. Deze zware genees-
middelen zouden enkel voor-
geschreven mogen worden voor
kinderen die niet geholpen kun-
nenwordenmet andere, minder
ingrijpendevormenvantherapie.

psychiaters of neurologen een
behandelingopzetten.Maaruit
een recente studie blijkt dat
meer dan de helft van deze
medicatie nog steeds door een
huisdokterwordtvoorgeschre-
ven.Ditmoetdringendstoppen,
want deze middelen kunnen
gevaarlijke bijwerkingen ver-
tonen, zoals groeiachterstand,
diabetes, hartklachten en in
sommige gevallen zelfs plotse
dood. En dan is er over de
effecten op lange termijn nog
niet zoveelbekend.»

Slechte lucht
Toch zijn er ook geneesmid-
delen waarvan het gebruik
stijgt omdat er effectief meer
kinderen aan de ziekte lijden.
Dit is zo bij onder meer aller-
gieën, diabetes en astma. Zo is
het aantal diabetespatiëntjes
tussen 7 en 12 jaar in tien jaar
tijd verdubbeld. Volgens re-
cente cijfers vandeChristelijke
Mutualiteit (CM) gaat het om
2.000kinderen,onderwiezo’n
300kleuters.
«De immuunziektes stijgen in
het algemeen. Ons immuun-
systeem is immers minder
gewapend door de betere
hygiëne en vele vaccinaties»,
verklaart professor Vanden-
plas. «Deze verklaring gaat ook
opvoordeallergieën.»
Ook luchtwegaandoeningen
zoals astma blijven toenemen.
Hieraan lijden intussen liefst
200.000 Belgische kinderen.
«Deze aandoeningen komen
al jaren met stip het meeste
voor bij kinderen. Eén van de
belangrijkste verklaringen
hiervoor is de slechte lucht-
kwaliteit.»

Deverkoop van
de zesmeest verkochte
types geneesmiddelen
ging omhoog tussen

2007en2011.

Almaarmeer kinderenmoetenmedicatie nemen
tegen aandoeningen aan de luchtwegen. Foto Thinkstock

‘Winterbladroller’

voor het eerst gespot

in Vlaanderen

InTeuven indeVoerstreek iseen
‘winterbladroller’ gespot.Het is
voor het eerst dat deze zeld-
zame nachtvlinder opduikt in
Vlaanderen. «Met een span-
wijdte van hooguit 2,2 cm en
donkere vlekken op een zilver-
kleurige ondergrond is deze
kleine vlinder makkelijk te her-
kennen»,aldusWimVeraghtert
van Natuurpunt. Vrouwelijke
‘winterbladrollers’kunnendoor
hunkleine vleugels niet vliegen.
Ze lokken mannetjes door
middel van geuren. Demanne-
lijke vlinders vliegen van eind
oktobertotdecember.

Maar helaas worden ze nu ook
gebruikt om storend gedrag te
bestrijden.»
«Gelukkig iser sindskorteenwet
die bepaalt dat de medicatie
enkel terugbetaald wordt als

IN VIJF JAAR TIJD 15% MEER MEDICIJNEN
VOORGESCHREVEN VOOR MINDERJARIGEN

KAREN SLEURS

De stijging doet zich voor
bij zowat alle medicijnen
voor kinderen. Van liefst
12 van de 15 meest voor-
geschreven middelen bij
min-18-jarigen is het
gebruik gestegen tussen
2007 en 2011. En bij de
meeste zelfs significant.
Zo wordt antireflux-
medicatie 52% meer ge-
bruikt dan vijf jaar geleden.
Jaarlijksworden ermeer dan
3miljoenvandezemaagzuur-
remmers voorgeschreven aan
kinderen. Vooral bij baby’s
(jonger dan 1 jaar) neemt het
gebruik fel toe: +15%. Deze
medicijnengroep is dan ook
opgeklommen van de 10de naar
de 7de plaats in de top 15 van
geneesmiddelen. Opmerkelijk is
dat ook de antipsychosemid-
delen, die in 2007 nog niet in de
top voorkwamen, nu op de 13de
plaats staan.Het gebruikhiervan
is met 37% gestegen. In totaal
kregenvorig jaar13.963kinderen
deze middelen voorgeschreven.
Hierbij zelfs 643 kleuters (jonger
dan 6 jaar). En ook het gebruik
van ADHD-medicatie kende een
groei met 35%. Naar schatting
66.000 Vlaamse kinderen (6%)
nemenRilatine.Diabetes-(+24%)
en astmamedicijnen (+21%) ver-
volledigendesterke stijgers.

Niet te stoppen
Enige significante daler in de top
is medicatie voor oog- en oor-
ontstekingen (-31%). Het totale
medicijnengebruik bij kinderen
is gemiddeld met 15% toegeno-
men, terwijl het aantal minder-
jarigen slechts met 2% steeg. Ex-
pertswijtendeze«schrikwekken-
de»en«hallucinante»stijgingaan
pureovermedicatie.«Hetgebruik
blijft maar stijgen, al jaren aan
een stuk. Terwijl je me écht niet
gaat wijsmaken dat er zoveel
zieke kinderen bijkomen», zegt
VUB-professor Kindergenees-
kunde Yvan Vandenplas. «Er zit
een heel groot probleem in het
voorschrijfgedrag van artsen.
Voorhetminsteverkoudheidjeof
griepje schrijven ze medicijnen
voor.Eengevaarlijkeevolutie,die
blijkbaarmaar niet te stoppen is.
Neemnudeantirefluxmedicatie.
Het is echt verschrikkelijk om te
zienhoesnelhetgebruikhiervan
stijgt. 52% in vijf jaar tijd is on-
gelooflijk. Nochtans zijn er heel
watbijwerkingenmogelijk, zoals
darm- en luchtweginfecties. Die

«DIT MOET
STOPPEN»

TEGENADHD

TEGENASTMA

TEGENVERKOUDHEID

DEPIL

TEGEN INFECTIES

TEGENALLERGIE
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