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50.000 Telenet-klanten
krijgen aanbod van Proximus
Demeerdan50.000geïnteresseerdendiezich
inschrevenopdesiteGroepsofferte.benaeen
prijsverhogingbijTelenet,kunnenintekenen
op speciale aanbiedingen van Proximus,
Scarlet en TV Vlaanderen. Ook nieuwe leden
zijn nog welkom. Groepsofferte.be presen-
teert alternatieven voor bundels van telefo-
nie, digitale televisie en internet. De active-
ringistelkensgratis.Bovendiengevendeope-
ratoren een garantie dat de prijs niet veran-
dert het komende jaar (Proximus en Scarlet)
of dekomende twee jaar (TVVlaanderen).

Ontvoerd Romameisje weer bij familie

Modezaken houden overschotten gewoon bij

Niet verkocht?Volgend jaar
weer in soldenrek

Uit een rondvraag van het Neutraal Syn-
dicaatvoorZelfstandigen(NSZ)bijbijnavijf-
honderd modezaken blijkt dat 64% van de
onverkochte soldenartikelen gewoon in de
stock van de winkel wordt opgeslagen.
«Sommigehandelaarshebbenvoortdurend
eenkleinhoekjemetafgeprijsdestuks»,ver-
telt ChristineMattheeuws van het NSZ. «Al
is het natuurlijk niet zo interessant om als
winkelier veel ‘oude’ collecties in je zaak te
hebben hangen: dat is niet aantrekkelijk.
Consumentenzijntegenwoordiggoedopde
hoogte en zien dat het niet nieuw is.» De
meeste kledij die deze soldenniet verkocht

raakte, zal dan waarschijnlijk ook pas de
komendewintersoldenopnieuwopduiken.
«Dat is geen probleem als duidelijk wordt
aangegevendathetomeenouderecollectie
gaat. Natuurlijk kan je die kleren ook geen
jaren blijven opdiepen. Verouderde col-
lecties verkopen immers niet meer en ze
stockerenkostookgeldentijd.»
Amper5%gaatnaarhetgoededoel. «Eigen-
lijkwillenhandelaarsvéélmeerwegschen-
ken», aldusMattheeuws. «Maarzemoeten
ernog21%btwopbetalen.Voordefiscus is
weggeven hetzelfde als verkopen. Dat is

totaal niet logisch.» Sinds begin 2014 zijn
schenkingen van supermarkten aan de
Voedselbanken vrijgesteld van btw. Heel
wat handelaars hopen dat hetzelfde sys-
teemookindekledingsectorzal ingevoerd
worden.«Wehebbenhieralmeermaalsop
aangedrongen bij de minister van Finan-

ciën.Want heelwat armemensen zouden
blij zijnmet een fijnewinterjas.Het is spij-
tigdatgratisuitdelenopditmomentduur-
der is dan kleding vernietigen. Want in
principe kunnen uitbaters textiel in de
vuilnisbak gooien, al moet het wel vast-
gesteldwordendoorde fiscus.»

Poetsvodden
«Om toch nog iets te verdienen, verkopen
heel wat handelaars de overgebleven kle-
ding door. Dat aandeel bedraagt 27%»,
aldusMattheeuws.«Datgaatdannaarpop-
upwinkels, outlets of zelfs tweedehands-
zaken.» Ook bij ketens gebeurt dit vaak.
«Vooral als het ommerkkleding gaat en er
nog veel exemplaren van hetzelfde stuk
over zijn», aldus Peter Vandenberghe van
sectorfederatieComeos.«Dankanhetnaar
deoutletvanhetbewustemerkwordenge-
bracht, om daar verkocht te worden met
een fiksekorting.»
Mattheeuws:«Wiezijnkledinglieverkwijt
dan rijk is, kan die doorverkopen aan een
opkoper. Ze zijn voornamelijk geïnteres-
seerdinmerkkledijomdiezelfaaneenout-
let teslijtenof teverkopenaananderewin-
kels, al dan niet in het buitenland.» Zo zijn
afdankertjeserggegeerdinOost-Europese
winkels en Afrika. Kleding die echt niet
meerverkoopbaaris,maarnietbeschadigd
is,kangerecycleerdworden.Erwordendan
poetsvodden van gemaakt, of er wordt
garen van gesponnen. Als kleding wél in
slechte staat is, wordt ze vernietigd, al
gebeurtdat amper.

Als handelaars iets
wegschenken, betalen
ze daar nog 21% btw op.
Voor de fiscus is weggeven
hetzelfde als verkopen.
Totaal onlogisch
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12% minder aardgas
verbruikt door zacht weer

Hettotaleaardgasverbruikisvorigjaargedaaldmet12,5%
tegenover 2013, tot 160,4 terawattuur (TWh). Vooral de
gezinnen verbruiktenminder aardgas, met dank aan het
extreem zachte weer in 2014. Dat blijkt uit cijfers van
Synergrid,defederatievannetbeheerdersvanelektriciteit
en aardgas. De gezinnen, kmo’s en de dienstensector
verbruiktenvorig jaar79,5TWhof 18,8%minderdanhet
vorige jaar. December kende wel een stijging met 8,4%.
Ook de grote industriële klanten verbruikten minder:
41,2TWh,of eendalingmet3,8%.Dat is zelfs 2,5% lager
dan het verbruik in crisisjaar 2009. Het laatste trimester
kendeweleen lichtestijgingmet0,6%.

VB-politica vrijuit voor
‘diefstal’ blote benen

Vlaams Belang-politica Anke
Van dermeersch (foto) is vrij-
gesproken voor het misbruik
van een beeld in haar om-
streden campagne ‘Vrouwen
tegenIslamisering’.Daarvoor
gebruikte ze ongevraagd een
foto van de blote benen van
een Canadese studente. Op
haar benen had het meisje
streepjesgezetmetwaardeoordelen: «flirterig,provo-
catief,hoerig».De18-jarigeRoseaLakehaddemontage
gemaakt voor een schoolopdracht. Voor de VB-cam-
pagne veranderde Van dermeersch de woorden door
«hoer,verkrachting,steniging», alskritiekopdesharia.
DeCanadesekreegluchtvanhetplagiaatendiendeeen
klacht inwegensmisbruik van auteursrecht. In eerste
aanleghaaldezegelijk.Vandermeerschkreeghetver-
bod om de foto nog te gebruiken. Het hof van beroep
inAntwerpendeeddieveroordelinggisterenteniet.De
Canadeeswas18 jaar toenzij deklacht indiende. «Vol-
gens de Canadese wet is iemand pas meerderjarig op
zijn19de. Zo’nklacht vaneenminderjarige is inBelgië
onontvankelijk», oordeeltde rechternu. (PLA) Belga/PN

Zo’n 20% van de winter-
solden is blijven liggen. Heel

wat winkels zouden graag
goede doelen blij maken
met die overschotjes, al

moeten ze dan de volle pot
btw betalen op kledij waar
ze niets aan verdienen. En

dus wordt het grootste
deel gewoon bijgehouden.
Voor de volgende koopjes.

• LISE SMOUT •

VRT zoekt nieuwe stem
voor file-info

DeVRTmoetopzoeknaareennieuwverkeersanker.
Sindsbegindit jaar isde stemvanBart Suynietmeer te
horenopRadio1 ofMNM.Beidepartijenzijnuit
elkaargegaan,maarvanbesparingen lijktgeen
sprake. «Erkomtzekereenvervanger.»

Bart Suy (28)werd eind november 2011 de allereerste
verkeersspecialist van de VRT. Behalve in de ochtend-
programma’s van Radio 1 was Suy ook de vaste ver-
keersstem in de ‘Grote Peter Van de Veire Ochtend-
show’op jongerenzenderMNM. Hijdraafdeookopop
EénenCanvas. MetdekomstvanSuyinnovember2011
sloeg de VRT een nieuwe weg in. Dankzij een samen-
werking met Touring Mobilis werden de vertrouwde
fileoverzichten aangevuld met onder meer reistijden
op vaste trajecten tijdens de spits, wachttijden bij
ongevallen en de invloed van grote wegenwerken op
de verkeersstroom. Suywerkte voordien bij het Brus-
selse Verkeerscentrum Mobiris en was ook actief bij
Urgent.fm, FMBrussel enStudioBrussel.
Volgens VRT-woordvoerder Hans Van Goethem heeft
het vertrek nietsmet besparingen temaken enwordt
er al gezochtnaareenvervanger.
Suy wilde gisteren niets kwijt over zijn vertrek bij de
nationale omroep en evenmin of hij ondertussen
elders onderdakheeft gevonden. «Ik kandebeslissing
enkelbevestigen,meerniet.» (MU)

Het 17-jarige Romameisje dat op 20 ja-
nuari in de buurt van het Ieperse station
wasontvoerd, isterecht.DeFransepolitie
vondMonaterugbijfamilieindebuurtvan
Parijs. De Ieperse onderzoeksrechter zal
nog onderzoeken of er zich iemand voor
de ontvoering moet verantwoorden. In
volleavondspitshaddentweemannenhet
meisje in een donkergrijze Golf gesleurd.
De Franse nummerplaten van de wagen
dedendespeurdersalmeteenvermoeden
datdezigeunerfamilievanhetmeisjewel
eens achter de ontvoering zou kunnen
zitten.Monawasimmerseenjaargeleden

het dievenmilieu bij haar familie in het
Romakamp in de buurt van Parijs ont-
vlucht.Zewoueennieuwlevenopbouwen
maar dat was niet naar de zin van haar
familie.Toenzebij eendiefstal indeBrus-
selseregiowasbetrapt,stuurdedejeugd-
rechterhaarnaardeIeperseinstellingOns
Tehuis. In die buurt vond de ontvoering
plaats.Dankzijhetopsporingsberichtdat
werd verspreid, slaagde de Franse politie
er in haar gezond enwel terug te vinden.
De Brusselse jeugdrechter zal moeten
beslissen wat er nu verder met haar zal
gebeuren. (LSI)
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