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Inno heeft een jarenlang juri-
dische oorlog met zelfstandi-
genorganisatie Unizo gewon-
nen. Het Hof van Cassatie
maakt in een belangrijk arrest
brandhout van het verbod om
tijdens de sperperiode voor de
solden kortingen te afficheren.

Zelfstandigen boos

‘Dit is een kaakslag voor de
zelfstandige modehandelaars’,
zegt Mode-Unie, de Unizo-or-
ganisatie van modeboetieks.
Maar directeur Luc Ardies zegt
toch dat zijn strijd voor de sol-
denwetgeving nog niet gestre-
den is. Ook het Neutraal Syndi-
caat voor Zelfstandigen is furi-
eus. ‘Wij hebben nu dringend
rechtszekerheid nodig’, zegt
voorzitster Christine Mat-
theeuws. Beide organisaties ho-
pen dat minister van Economie
Johan Vande Lanotte (SP.A) zo
snel mogelijk nieuwe initiatie-
ven neemt om de soldenrege-
ling alsnog overeind te houden.

Het arrest van Cassatie han-
delt over een zaak van vijf jaar
oud. Warenhuisketen Inno gaf
klanten die met een krediet-
kaart betaald hadden toen de
kans om al enkele dagen voor
de solden van de kortingen te
genieten. ‘Dat is een inbreuk te-

gen de sperperiode’, zei Unizo,
dat naar de rechtbank trok. De
zelfstandigenorganisatie kreeg
tot in het hof van beroep van
Brussel gelijk, maar Inno maak-
te er een principiële kwestie
van en trok naar Cassatie. Cas-
satie twijfelde, en vroeg het Eu-
ropees Hof van Justitie om be-
scheid. Europa’s antwoord was
wat dubbelzinnig: als de sol-

denwet dient om de consument
te beschermen, dan is hij in
strijd met de richtlijn die de
grenzen daarvan afbakent. De
concurrentie tussen handelaars
regelen mag wel. Cassatie zegt
nu formeel dat de soldenwet
aan consumentenbescherming
doet en dus illegaal is.

Europa

Maar Luc Ardies bestrijdt dit:
‘Ondertussen is de sperperiode
geregeld in een nieuwe wet
waarin alle bezwaren van Euro-
pa weggegomd zijn. Daarin
staat immers dat de sperperio-
de enkel dient om de kleine
winkeliers tegen de grote ke-
tens te beschermen.’ Maar In-
no’s advocaat Bruno Maes is
het daar niet mee eens: ‘Het ar-
rest zet ook de nieuwe wet op
de marktpraktijken op de hel-
ling. Alles daarin zal getoetst
moeten worden aan de Europe-
se regels op het gebied van de
consumentenbescherming.’

Het verbod op prijs-
verminderingen in de
sperperiode is in strijd
met het Europees
recht, zegt het Hof van
Cassatie. Dat kan dus
betekenen dat solden
het hele jaar door
mogen. Maar zelfstan-
digenorganisatie
Unizo geeft zich nog
niet gewonnen, en
kondigt nieuwe stap-
pen aan.

BART MOERMAN

Inno wint een lange veldslag tegen
Unizo. Inzet: de solden. Foto: pn

Solden mogen
heel jaar door
Cassatie maakt brandhout van sperperiode

Jan Kuijpers is er voor het
assisenhof zeer bekaaid vanaf
gekomen. De KI had hem
naar het hof verwezen voor
doodslag op Jochen Masotte
en poging tot doodslag op Ed-
dy Mertens (40), maar de ju-
ry heeft dat op vraag van de
nabestaanden en de openbare
aanklager verzwaard tot
moord en moordpoging.

Kort lontje

De gehandicapte Kuijpers
heeft altijd beweerd dat hij
op die pinksteravond op het
terras van de Lidovijver be-
spot en beledigd werd omwil-
le van zijn kunstbenen, maar
het proces heeft daar geen
duidelijkheid in gebracht.
Volgens zijn advocaten vrees-
de hij zelfs voor zijn leven en

is hij daarom zijn wapen gaan
halen.

Voor openbaar aanklager
Patrick Boyen deed het wei-
nig ter zake wat er aan de fei-
ten vooraf ging. ‘Niet uw han-
dicap, maar wel uw explosie-
ve persoonlijkheid heeft tot
dit drama geleid’, zei Boyen.
‘Hij is een man met een kort
lontje. Giet daar nog eens
vijftien pinten bovenop en hij
ontploft.’

Patrick Boyen haalde scherp
uit naar de verdediging van
Kuijpers omdat de advocaten
op de allerlaatste procesdag
met uitlokking, onweerstaan-
bare drang en zelfverdediging
aandraafden. ‘Het is hier geen
geval van eigen schuld, dikke
bult, maar van zinloos ge-
weld’, zei Boyen, die 27 jaar
vorderde. De jury en het hof
vonden dat te weinig en de-
den er nog een jaartje boven-
op.

De advocaten van Kuijpers
hoopten op ruime verzach-
tende omstandigheden. ‘Hij

heeft als tienjarig kind zijn
moeder verloren en veran-

derde na zijn motorongeval
van een harde werker in een
hulpeloze man. Wat moet er

van zijn gezin worden als u
hem voor een eeuwigheid
naar de gevangenis stuurt?’

(wdb)

Zware straf voor
gehandicapte
moordenaar

Jan Kuijpers verdwijnt 28 jaar
achter de tralies. Foto: Sven Dillen

Het assisenhof heeft Ne-
derlander Jan Kuijpers
(44) tot 28 jaar cel veroor-
deeld. Hij heeft de 34-jari-
ge Jochen Masotte uit
Heusden-Zolder in mei
2009 aan de Lido-visvij-
ver met voorbedachtheid
doodgeschoten, oordeelde
de jury verrassend. Van
uitlokking is geen sprake.

Franstalige militairen vrees-
den ook dat ze op zo’n taal-
examen alle onderdelen van
een slot in het Nederlands
moesten kunnen opdreunen.
‘Allemaal indianenverhalen’,
zegt CD&V-Kamerlid Gerald
Kindermans.

De werkgroep Taaleven-

wicht in het leger kwam er
nadat hoge Franstalige mili-
tairen en ook Franstalige po-
litici zich eind 2010 beklaag-
den over de ‘vervlaamsing
van het Belgische leger.’ Kin-
dermans: ‘Dat blijkt na een
doorlichting van alle cijfers
compleet naast de waarheid.’

Wel bleek dat veel Fransta-
lige officieren niet deelnamen
aan het zogezegde aartsmoei-
lijke taalexamen Nederlands,
wat een voorwaarde is om
naar de hoogste legerposten
door te stoten. ‘Over dat exa-
men Nederlands deden langs
Franstalige kant blijkbaar de
zotste geruchten de ronde,
die allemaal onwaar bleken’,
zegt Luk Van Biesen (Open
VLD). ‘Beide examens hebben

dezelfde moeilijkheidsgraad.’
Zowel Van Biesen en Kin-

dermans stellen voor de
werkgroep nu zo snel moge-
lijk op te doeken, ‘en de ener-

gie te steken in de uitbouw
van een performanter en be-
ter inzetbaar leger, en niet
langer in het uitvechten van
taaltwisten.’ (wer)

Géén taalexamenvraag in het leger:
‘Benoem de gewaden van een bisschop’
Franstalige militairen
hebben jarenlang niet
deelgenomen aan taalexa-
mens omdat ze geloofden
dat ze alle onderdelen
van een kazuifel van een
bisschop in het Neder-
lands moesten kennen.
‘Een pure mythe’, zegt de
parlementaire werkgroep
Taalevenwicht in het le-
ger.

,, LUK VAN BIESEN
Open VLD

Over het taalexamen
Nederlands deden
langs Franstalige
kant de zotste
geruchten de ronde

,, LUC ARDIES
Mode-Unie

Dit is een kaakslag
voor de zelfstandige
modehandelaars

ASSISEN LIMBURG
b Op 31 mei 2009 is er een
ruzie tussen Jan Kuijpers (44)
en Jochen Massotte (34)
in Leopoldsburg.
b Massotte lacht Kuijpers uit
omdat die geen benen heeft.
b Kuijpers schiet zijn pistool
leeg op Massotte en duikt
onder.
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Een leerling maakte tijdens
de pauze met zijn gsm nog een
foto van de militair, terwijl die
met enkele jonge meisjes
stond te keuvelen. De man had
zich voorgedaan als een leger-
arts van de luchtmachtbasis in

Koksijde. In het derde middel-
baar van het Immaculata Ma-
ria-Instituut in het Vlaams-
Brabantse Roosdaal kwam hij

dinsdag lesgeven over reani-
matietechnieken. ‘We hadden
geen enkele reden om aan de
geloofwaardigheid van die man
te twijfelen’, vertelt directeur
Jan Denil. ‘Hij stelde zich voor
als luitenant G., had een leger-

uniform aan en
oogde erg pro-
fessioneel. Ook
de documenta-
tie die hij bij
zich had, leek
écht van De-
fensie te ko-
men. Hij had
zelfs een Po-
werpoint-pre-
sentatie voor-

bereid. Hij zei dat hij in ver-
schillende middelbare scholen
leerlingen kwam bewustma-
ken van de risico’s bij het

zwemmen in de zee. En eerlijk
gezegd leek ons dat wel inte-
ressant.’

Maar toen de fantast les be-
gon te geven, liep het al snel
uit de hand. Leerlingen die
even niet opletten, werden
verplicht om te pompen. ‘Hij
was ons echt aan het bedrei-
gen, was enorm brutaal’, ge-
tuigde een leerlinge gisteren in
Het nieuws op VTM.

Toen de militair daarna bij
enkele leerlingen voordeed

hoe ze hartmassage en mond-
op-mondbeademing moesten
geven, ging hij helemaal over
de schreef. ‘Hij deed die oefe-
ningen voor bij de leerlingen,
maar werd dan handtastelijk.
Hij zat ook aan hun achter-
werk’, zegt een meisje.

Zeven gechoqueerde leerlin-
gen stapten uiteindelijk naar
de directeur omdat ze zich
aangerand voelden. ‘Ik heb dan
meteen de luchtmachtbasis
opgebeld om te vragen wie die

man was. Maar daar bleken ze
hem helemaal niet te ken-
nen. Dat voorlichtingsproject
loopt ook helemaal niet bij De-
fensie’, zegt Jan Denil verbou-
wereerd. ‘Ik wist voldoende en
heb de politie verwittigd. On-
dertussen liet ik de jongeman
in een apart lokaal plaatsne-
men tot de agenten hem in de
boeien kwamen slaan.’

‘Niet meer veilig op school’

Uiteindelijk bleek de militair
een jongen van amper zestien
jaar oud uit Tongeren te zijn,
die er ouder uitzag en zich ook
veel ouder voordeed. Hij werd
gisteren voorgeleid bij de
jeugdrechter. Die tilde zwaar
aan zijn gedrag en besloot hem
op te sluiten in de jeugdinstel-
ling van Everberg.

De directeur reageert ge-
schokt door het incident. ‘Het
was mijn beslissing om die
man toe te laten, maar wat hij
deed, verwacht toch nie-
mand? Het is buiten propor-
tie.’

De leerlingen van het Imma-
culata kregen gisteren extra
begeleiding, want velen onder
hen voelen zich nog getrauma-
tiseerd. ‘Je voelt je niet eens
meer veilig op je eigen school.
Dat is echt erg’, zegt een van
zijn slachtoffers.

Een 16-jarige fantast is gisteren opgesloten in
de jeugdinstelling van Everberg nadat hij
verschillende meisjes heeft betast in een
middelbare school in Roosdaal. De jongeman
deed zich voor als een militair die de leerlingen
reanimatietechnieken kwam aanleren.

MARC KLIFMAN

Jongeman deed zich voor als
legerarts die cursus kwam geven

Een leerling maakte tijdens de pauze
een foto van de fantast, terwijl die met
enkele meisjes aan de praat was. Foto: vtm

16-jarige ‘militair’ betast schoolmeisjes

,, JAN DENIL
Directeur Immaculata
Maria Instituut Roosdaal

Hij had een legeruniform
aan en oogde erg
professioneel. We
hadden geen reden om
aan hem te twijfelen

Foto: rr


