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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0901/2008, ingediend door David Skinner (vermoedelijk Zweedse 
nationaliteit), namens de Christian Business Owners Interest Association, over het 
fundamentele recht op 'negatieve vrijheid van vereniging'

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vertegenwoordigt een Zweedse vereniging van christelijke eigenaren van bedrijven 
die zich om religieuze redenen niet wensen aan te sluiten bij door de Zweedse vakbonden 
gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten. Volgens indiener worden de leden van de 
vereniging om deze reden bedreigd en geïntimideerd. Indiener stelt dat deze bedrijven 
voldoen aan alle wettelijke verplichtingen en dat hun arbeidsvoorwaarden gelijk zijn aan of 
zelfs beter zijn dan die bij andere bedrijven. Hij acht de acties van de vakbonden volstrekt 
disproportioneel en is van mening dat personen recht hebben op "negatieve vrijheid van 
vereniging", met andere woorden het recht om zich niet aan te sluiten. Volgens hem mogen 
mensen niet tot aansluiting worden gedwongen. Indiener verwijst naar het Europees Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM), het Convenant inzake politieke en 
burgerrechten (ICCPR) van de VN en gerechtelijke uitspraken (onder andere de zaak-Laval). 
Indiener verzoekt het Europees Parlement deze schending van de fundamentele rechten van 
personen te onderzoeken en de lidstaten op te dragen de wetgeving ter zake zodanig te 
wijzigen, dat zowel werkgevers als werknemers worden beschermd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 november 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009.

Aan de orde is hier het recht op en het respect voor de vrijheid om zich om religieuze redenen 
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niet aan te sluiten bij collectieve verenigingen of collectieve overeenkomsten ("negatieve 
vrijheid van vereniging").

Dit recht valt onder de artikelen 9 en 11 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens (Raad van Europa) betreffende de vrijheid van godsdienst en van het 
belijden van zijn godsdienst en de vrijheid van vergadering en vereniging. 

Analyse van het verzoekschrift

Afgaande op de door indiener verstrekte gegevens ziet het er naar uit dat de betreffende 
lidstaat in het geheel niet in actie is gekomen. Ten gevolge hiervan schijnt het de Commissie 
toe dat de kwestie relaties tussen particuliere instellingen betreft. Dergelijke kwesties kunnen
in eerste instantie het beste aan nationale rechtbanken worden voorgelegd.

Alhoewel er twijfels bestaan over de toepasselijkheid van de communautaire wetgeving, kan 
toch worden verwezen naar het Europese Hof van Justitie overeenkomstig artikel 234 VEG. 
Afhankelijk van de feiten van de zaak in kwestie kunnen bijvoorbeeld vragen worden gesteld 
omtrent de toepasselijkheid van Richtlijn 2000/78/EG tot instelling van een algemeen kader 
voor gelijke behandeling in arbeid en beroep, die onder andere directe of indirecte 
discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging verbiedt op het gebied van werk, zowel 
in de openbare als de particuliere sector.
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