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Het Myanmarese leger maakte
zich niet schuldig aan de uitroei-
ing van de Rohingya, de moslim-
meerderheid in het land. Dat be-
toogde de Myanmarese regerings-
leider Aung San Suu Kyi gisteren
voor het Internationaal Gerechts-
hof in Den Haag. 
Volgens de Nobelprijswinnaar

voor de Vrede van 2017 heeft het le-
ger ‘alleen gereageerd op een op-
stand van gewapende guerrilla-
groepen’. Dat daarbij soms dispro-
portioneel geweld gebruikt werd,
is goed mogelijk, erkende ze.
‘Maar het conflict in de westelijke
deelstaat Rakhine was complex en
moeilijk te doorgronden’, zei
Aung San Suu Kyi. Volgens haar
was het nooit de bedoeling de Ro-
hingya uit te roeien. 

Het Indiase parlement heeft een
wet goedgekeurd die minder-
heden die voor 2015 gevlucht zijn
uit Afghanistan, Bangladesh en
Pakistan de Indiase nationaliteit
geeft. De wet is omstreden omdat
ze niet geldt voor gevluchte mos-
lims. De president  moet nog zijn
handtekening zetten. 
‘Het is een bijzondere dag voor

India en onze nationale mentali-
teit van compassie en broeder-
schap’, zei premier Narendra
Modi. Met 200 miljoen moslims is
de islam er na het hindoeïsme de
grootste religie. Islamitische groe-
peringen en oppositiepartijen
zien in de wet een poging van de
hindoe-nationalistische regering
om moslims te marginaliseren.
Modi ontkent en stelt dat de wet
niet voor moslims geldt, omdat zij
niet worden onderdrukt in Afgha-
nistan, Bangladesh en Pakistan.

Aung San Suu Kyi
ontkent genocide
op Rohingya

Omstreden 
minderhedenwet
goedgekeurd

MYANMAR de weg voor een stembusslag op 
2 maart nadat geen van de kandi-
daat-premiers Benjamin Netan-
yahu en Benny Gantz erin ge-
slaagd was een stabiele meerder-
heid op de been te brengen.
Wellicht draaien de verkiezingen
opnieuw uit op een duel tussen
beiden. De hamvraag is of Netany-
ahu aan steun moet inboeten nu
hij beschuldigd is van corruptie en
machtsmisbruik.

STRIJD TEGEN TERREUR

20 
De Deense politie heeft een

twintigtal arrestaties verricht in

de strijd tegen terreur. Volgens

de ordediensten probeerden de

verdachten explosieven en

vuurwapens te bemachtigen

‘om een aanslag te plegen’.

JASPER D’HOORE

Het verhaal gaat dat de toenmalige
premier Wilfried Martens in 1990,
toen ons land een grote politieke cri-
sis meemaakte over de abortus-
kwestie, snel enkele wetten wilde
stemmen om te tonen dat zijn rege-
ring nog functioneerde. Eén daar-
van regelde de ontslagbescherming
van kandidaten bij de sociale verkie-
zingen. ‘Over die wet is nooit goed
nagedacht. Ze werkt misbruik in de
hand’, zegt Manou Doutrepont, ex-
pert arbeidsverhoudingen en ver-
bonden aan het Social Dialogue
Network.
In de aanloop naar de sociale ver-

kiezingen van mei leggen de werk-
geversorganisaties een hervorming
van de bescherming van werk-
nemersvertegenwoordigers op de
tafel. Bij de sociale verkiezingen kie-
zen werknemers hun vertegenwoor-
digers voor de ondernemingsraad
en het Comité voor Bescherming en
Preventie op het Werk. Om verkozen
te worden moeten arbeiders en be-
dienen opkomen via de lijsten van
de grote vakbonden - het ACV, het
ABVV en de ACLVB. Voor kaderleden
gelden andere regels.
De zowat 60.000 werknemers die

zich kandidaat stellen bij sociale ver-

kiezingen zijn in de meeste gevallen
tot vier jaar na de stembusgang be-
schermd tegen een ontslag. Dat
geldt zowel voor wie wel als voor wie
niet verkozen raakt.
‘Op zich is het logisch dat werk-

nemersvertegenwoordigers be-
schermd zijn, omdat ze hun man-
daat moeten kunnen uitoefenen.
Maar als werkgever kan je iemand
die echt over de schreef gaat nauwe-
lijks ontslaan en dat is niet normaal’,
zegt Monica De Jonghe, directeur-

generaal van het Verbond van Bel-
gische Ondernemingen (VBO).   
Als een werknemer toch tot het

ontslag van een beschermde werk-
nemer overgaat, moet hij een fikse
schadevergoeding betalen. De ont-
slagkosten liggen dubbel zo hoog
als bij een normaal ontslag en kun-
nen oplopen tot maximaal acht jaar
loon. ‘In extreme gevallen stijgen ze
tot een miljoen euro’, zegt De Jon-
ghe. 
Volgens Doutrepont trekt de ex-

tra bescherming freeriders aan.
‘Mensen die een loopje nemen met
hun werk stellen zich kandidaat al-
leen om een beroep te kunnen doen
op de extra bescherming. Daardoor
kunnen ze zich gedragen als out-
laws en dat steekt de ogen uit.’
De Jonghe en Doutrepont pleiten

ervoor de bescherming af te bou-
wen. ‘Het is niet logisch dat verkoze-
nen en kandidaten van dezelfde be-
scherming genieten’, zegt De Jong-
he. Ze stelt voor dat de ontslagen
werknemersvertegenwoordiger niet
het volledige bedrag opstrijkt, maar
dat een deel wordt gecollectiviseerd
in de onderneming.
Het VBO wil over de nieuwe ont-

slagbescherming in discussie treden
met de vakbonden. Tot nu wilden zij
daar niet van weten, maar volgens
De Jonghe is het in hun belang. ‘Dat
werknemers die hun voeten vegen
aan hun werk tot een miljoen euro
opstrijken omdat ze beschermd zijn
tegen een ontslag is een aberratie.
Mensen aanvaarden dat niet meer.
De vakbonden moeten dat toch ook
beseffen?’ 
De bonden schuiven de discussie

van zich af. ‘Wie zich kandidaat stelt,
neemt een risico. Daarom is die be-
scherming normaal’, zegt Mario
Coppens van de liberale vakbond
ACLVB. Hij betwist dat werknemers
het statuut kunnen gebruiken om er
de kantjes af te lopen. ‘Werkgevers
kunnen altijd een procedure voor
een ontslag om dringende reden
opstarten als ze zeker zijn dat ze
recht in hun schoenen staan.’

Het Verbond van Belgische 
Ondernemingen (VBO) wil de
bescherming van kandidaten bij
sociale verkiezingen afbouwen.
‘Sommigen doen het alleen voor
de bescherming tegen ontslag.’

Een werknemer brengt zijn stem uit bij de sociale verkiezingen in een Antwerps bedrijf. © BELGAIMAGE

Als werkgever kun je
iemand die over 
de schreef gaat 
nauwelijks ontslaan.

MONICA DE JONGHE

DIRECTEUR-GENERAAL VBO
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Van Quicken-
borne viseert
vakbonds-
premies
DIETER DUJARDIN

Kamerlid Vincent Van Quicken-
borne (Open VLD) haalt een
oude dada weer boven. In een
wetsvoorstel pleit hij ervoor het
fiscaal voordeel op de vakbonds-
premies af te schaffen. 
Wie lid is van een vakbond

betaalt maandelijks lidgeld.
Maar in nogal wat sectoren be-
talen de werkgevers voor hun
gesyndiceerde werknemers een
premie aan de vakbonden. Die
storten dat bedrag door aan de
betrokken leden of trekken het
af van het lidgeld. 
In 2018 leidde een verhoging

van het plafond op de premie
nog tot spanningen in de rege-
ring-Michel. De N-VA en Open
VLD stonden daar niet voor te
springen, maar toenmalig mi-
nister van Werk Kris Peeters
(CD&V) zette door. 
‘In principe zijn de vak-

bondspremies belastbaar, maar
in de praktijk wordt er sinds de
jaren zeventig geen belasting op
geheven’, zegt Van Quickenbor-
ne. ‘De toenmalige minister van 
Financiën sloot daarover een
deal met de bonden. Bijna vijftig
jaar later  wordt het tijd dat we
die fiscale koterij vervangen en
de vakbondspremie belasten.
De maatregel zou naar schat-
ting jaarlijks zowat 86,5 miljoen
euro opleveren. Dat is zeer wel-
kom in budgettair moeilijke tij-
den.’

PERSON OF THE YEAR

Time heeft de klimaatactiviste
Greta Thunberg uitgeroepen
tot ‘Person of the Year’. Volgens
het magazine legt de Zweedse
‘moedig uit wat op het spel
staat voor onze planeet’.

De Israëli’s trekken in maart 2020
meer dan waarschijnlijk voor de
derde keer in minder dan een jaar
naar de stembus om een nieuw
parlement te kiezen. Het Israëli-
sche parlement effende gisteren

Nieuwe stembus-
slag in maart 
onvermijdelijk

ISRAËL

INDIA

Werkgevers willen ontslagbescherming 
vakbondslui afbouwen
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