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Vanavond Armenië-België

Extra editie culturele bijlag
e

Rechtbank vervolgt
recordaantal Belgen
zonder autopolis

Vandereycken
lost niks
over tactiek
JEREVAN - Vanavond om 18 uur
spelen de Rode Duivels hun tweede EK-kwalificatiematch in Armenië. Na de beschamende 0-0 tegen Kazachstan is enkel een zege
voldoende voor het team van René
Vandereycken. Hoe de bondscoach dat wil aanpakken, wil hij
niet lossen. “Maar zelf weet ik het
wel,” zegt hij. “Wij gaan ons uiterste best doen om een fatsoenlijke
wedstrijd te spelen.”
PK/MG

BRUSSEL - De politierechtbanken in ons land hebben nog nooit zoveel autobestuurders veroordeeld
omdat ze zonder verzekering rondreden. Dat blijkt
uit cijfers van het ministerie van Justitie. Vorig jaar
kregen 26.961 bestuurders een straf opgelegd, een
stijging van 12 procent op één jaar tijd (zie grafiek).
“De jacht op niet-verzekerden is groter dan ooit,”
bevestigt Peter Wiels van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeraars.

Foto Rtr

Blz. 19-20.

Materazzi tegen Zidane

“Ik wil niet je
truitje, wel je zus”

Foto Belga

Blz. 19

Een rechter kan een onverzekerde bestuurder een
boete opleggen van 500 tot 5.000 euro. De overtreder riskeert zelfs een gevangenisstraf tot zes
maanden. In het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, waar Hasselt en Tongeren ook bijhoren,
vielen de meeste veroordelingen, goed voor 6.392
bestuurders.Vervolgens lieten de politierechtbanken in Gent (6.189), Luik (5.215), Brussel (4.680)
en Bergen (4.485) onverzekerden ook niet ongemoeid. In één geval op veertig ging de aangeklaagde alsnog vrijuit.
Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeraars, schrijft de stijging toe aan de inspanningen
die zowel bij de politie als de rechtbanken en de

Stijging van twaalf
procent in een jaar
verzekeraars zijn geleverd. “Zo spoort het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds actief nietverzekerden op,” zegt woordvoerder Peter Wiels.
“Die stuurde een aanmaning naar zo’n 35.000
mensen die wel een nummerplaat hadden maar
niet over een verzekering leken te beschikken.
Wie zich niet in orde stelt, krijgt de politie over de
vloer met een eventuele inbeslagneming van het
voertuig als gevolg.”
Het aantal bestuurders dat nog zonder verzekering rondrijdt wordt door de verzekeraars geschat
op 50.000. Drie jaar geleden lag dat aantal nog op
100.000 niet-verzekerden.
Wim BRILLOUET

Vleesfraude ontdekt bij
twee broers uit Lanaken

Hasselt krijgt 300 extra
gratis parkeerplaatsen

LANAKEN/LANDGRAAF - In het Nederlandse Landgraaf is een
fraude in de vleesindustrie aan het licht gekomen. Een bedrijf dat
geleid werd door twee Nederlandse broers die in Lanaken wonen,
blijkt de exportcontroles van varkensvlees te hebben omzeild. De
Nederlandse krant Dagblad de Limburger schrijft in het bezit te zijn
van bewijzen van deze fraude.
Het gaat om export-formulieren en stickers met unieke volgnummers. Stickers die normaal al op dozen in Japan of Korea zouden
moeten plakken, zaten nog in het bedrijfsarchief. Enkele oud-medewerkers bevestigen dat er valse stickers werden gedrukt.
Uit gegevens blijkt nog dat de Landgraafse vleesverwerker structureel tussen de 10 en 20% water in het consumptievlees spoot. Het
vlees was bestemd voor enkele Nederlandse en Duitse supermarktketens.
Het inspuiten van vlees met water is niet verboden, maar dan moet
dat wel vermeld worden op het etiket. Die vermelding stond niet op
andere vleesproducten.
Omdat het bedrijf in juli vorig jaar failliet ging, kan de Voedsel en
Waren Autoriteit in Nederland geen stappen meer ondernemen.
MM

HASSELT - Nog voor de oudejaarsperiode krijgt Hasselt zowat driehonderd extra gratis parkeerplaatsen aan de kanaalkom. Dat is het
stadsbestuur overeengekomen met de eigenaars van het pand ‘Limburgia’, dat tegen die tijd afgebroken wordt. Door deze bijkomende gratis plaatsen stijgt het totale aantal permanent gratis parkeerplaatsen in Hasselt boven de drieduizend.
Op termijn zouden aan de zogenoemde ‘Blauwe Boulevard’ altijd duizend gratis parkeerplaatsen moeten behouden blijven. Zo zal rond
2011 onder meer de danstempel Versuz verdwijnen om plaats te maken voor een groot nieuwbouwproject.Maar de stad eist dat in dit project voldoende ruimte wordt voorzien voor gratis parking.
DJ

Blz. 11.

Europa verspilt miljoenen
aan overbodige tolken
STRAATSBURG- Het Europees Parlement heeft dinsdag het rapport
van de Finse europarlementariër Alex Stubb (EVP) over de kosten
van het tolken in de Europese instellingen goedgekeurd. Uit cijfers
van de Europese Rekenkamer bleek dat in 2003 binnen de diverse
Europese instellingen bijna 26 miljoen euro verkwist was aan tolken
die uiteindelijk overbodig bleken. Dat is 16 procent van de Europese uitgaven voor tolkendiensten. In 2003 bedroegen de vertolkingskosten voor het Europees Parlement 57 miljoen euro. Bij de Europese Raad, de Europese Commissie, het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s en nog wat agentschappen was dat
106 miljoen euro. Samen 163 miljoen euro.
MW/Belga

Blz. 6.
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HET WEER Blz. 28

Paard leert student omgaan met patiënt
Limburg heeft de beste
fietspaden in Vlaanderen
BRUSSEL/HASSELT - De fietspaden in Vlaanderen zijn onveilig,
niet comfortabel en traag. Dit blijkt uit een onderzoek van de
KULeuven en de Fietsersbond, waarvan de resultaten dinsdag
werden voorgesteld. De faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen ontwikkelde een fiets die het aantal en de kracht
van de trillingen meet. Daaruit blijkt dat de fietspaden vaak zo
hobbelig zijn dat het onveilig wordt. Volgens Hasselaar Mathieu Vangelabbeek, ervaringsdeskundige op het gebied van fietspaden, heeft Limburg de beste van Vlaanderen: “Het slechtste
is dat tussen Hasselt en Zonhoven.”
GW

Blz. 7.

Blz. 18.

Baby slimmer dan gedacht
O

UDERS vervelen hun baby’s best niet met
‘oetsie-koetsie’-praat of ander kinderachtig
gebrabbel. Kleintjes van amper drie maanden zijn verstandiger dan men dacht en kunnen al
volledige zinnen in hun brein opslaan. Dat zeggen
onderzoekers van het Franse Nationale Gezondheidscentrum in Orsay. Zij bestudeerden de spraakontwikkeling van baby’s. Lang voor baby’s zelf
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woordjes beginnen te bouwen, zijn ze al bezig met
de verwerking van de gesproken taal die ze horen
in hun omgeving. De hersenen van een baby blijken
vanaf de eerste levensmaanden zeer ontvankelijk
voor spraak te zijn. Voortaan misschien toch maar
oppassen met wat u zegt in baby’s nabijheid.
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onder meer aan te zetten over een stuk
plastic te stappen (foto). Het moet hen leren om een patiënt te overtuigen om een
bepaalde therapie te volgen.
CV
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te moeilijke woorden gebruikt of over hun
hoofd heen praat. “Hoe je omgaat met een
paard verschilt niet erg van de manier
waarop je met patiënten bezig bent,” zegt
Ingrid Hens. “Een paard houdt je eigenlijk
een spiegel voor.”
Tijdens de les proberen studenten een pony
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Mathieu Vangelabbeek: “Het slechtste fietspad
van Limburg is dat tussen Hasselt en Zonhoven.”

HASSELT - Studenten geneeskunde aan
Universiteit Hasselt leren via paarden beter
omgaan met patiënten. ‘Horse sense for
docs’ - paardenverstand voor dokters - zo
heet het vak van docente Ingrid Hens. Niet
zelden hoort men patiënten klagen dat ze
hun dokter niet begrepen hebben omdat hij

