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Betreft: Verzoekschrift 1177/2009 ingediend door Veit Wilhelmy (Duitse
nationaliteit), over het stakingsrecht in Duitsland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de Bondsrepubliek Duitsland internationale verdragen schendt doordat de 
zogeheten algemene of politieke staking in Duitsland verboden is. Volgens indiener kunnen 
vakbonden die oproepen tot dergelijke staking aansprakelijk gesteld worden voor eventuele 
schade. Indiener meent dat het verbieden van algemene of politieke stakingen in strijd is met 
het Gemeenschapsrecht en het Europees Sociaal Handvest. Hij verzoekt het Europees 
Parlement ervoor te zorgen dat het verbod op dergelijke stakingen in Duitsland wordt 
opgeheven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 1 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

Indiener vraagt om een wettelijke regeling die het mogelijk moet maken voor vakbonden om 
politieke stakingen te organiseren op grond van een aantal internationale verdragen en van het
Duitse Grundgesetz.

Indiener had al een klacht ingediend bij de Europese Commissie op 30 juni 2009 met een 
soortgelijke inhoud, waarin hij aanvoert dat Duitsland zijn verplichtingen niet nakomt 
voortvloeiend uit het Europees Sociaal Handvest en de IAO-Verdragen nr. 87 en nr. 98 
betreffende het stakingsrecht. De Commissie heeft bij schrijven d.d. 6 augustus 2009
geantwoord. Er is geen vervolgcorrespondentie gevoerd over dit onderwerp.
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De Commissie wees er in haar antwoord van 6 augustus 2009 op dat zij zich terdege bewust 
was van de situatie in Duitsland op dit gebied en van de relevante kritiek daarop van 
internationale organisaties en organen. Zij merkte daarbij echter wel op dat de genoemde 
internationale verdragen geen deel uitmaken van het Gemeenschapsrecht. Hun naleving valt 
daarom niet onder de bevoegdheid van de Commissie, maar eerder onder de bevoegdheid van 
de specifieke organen belast met de controle op de uitvoering in de ondertekenende landen.

Vervolgens zette de Commissie de situatie als volgt uiteen betreffende het 
Gemeenschapsrecht: 

Artikel 28 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie bepaalt dat 
werknemers of hun organisaties, overeenkomstig het Gemeenschapsrecht en de nationale 
wetgevingen en praktijken, het recht hebben om, in geval van belangenconflicten, collectieve
acties te ondernemen ter verdediging van hun belangen, met inbegrip van staking1. 

Volgens artikel 51 zijn de bepalingen van het Handvest echter gericht tot de instellingen en
organen van de Unie met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel en tot de lidstaten,
uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen.

Er is geen EU-wetgeving die het stakingsrecht specifiek regelt. In overeenstemming met 
artikel 137, lid 5 VEG, is de Gemeenschap niet bevoegd om wetgeving uit te vaardigen 
betreffende dit recht.

Daarom is het aan de bevoegde nationale autoriteiten om de omvang van en de voorwaarden 
voor de uitoefening van het stakingsrecht te regelen en toe te zien op de naleving van de 
relevante nationale wetgeving, met inachtneming van de toepasselijke internationale en 
communautaire verplichtingen van de betrokken lidstaat. 

Sinds het genoemde antwoord van de Commissie is het Verdrag van Lissabon in werking 
getreden (op 1 december 2009). Dit Verdrag heeft artikel 6, lid 1 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie als volgt gewijzigd: "De Unie erkent de rechten, vrijheden en beginselen 
die zijn vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 
december 2000, als aangepast te Straatsburg op 12 december 2007, dat dezelfde juridische 
waarde als de Verdragen heeft. De bepalingen van het Handvest houden geenszins een 
verruiming in van de bevoegdheden van de Unie zoals bepaald bij de Verdragen.” 

Aangezien het Handvest nu juridisch bindend is, is artikel 137 VEG niet gewijzigd. Artikel 
153 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (dat overeenkomt met 
artikel 137 VEG volgens de nieuwe nummering van de bepalingen van het Verdrag) bepaalt 
nog steeds in lid 5: “Dit artikel is niet van toepassing op de beloning, het recht van vereniging, 
het stakingsrecht of het recht tot uitsluiting".

Er is geen EU-wetgeving die het stakingsrecht specifiek regelt. Bovendien is de Unie, in 
overeenstemming met artikel 153, lid 5 VWEU, niet bevoegd om wetgeving uit te vaardigen 
betreffende dit recht. 

                                               
1 Het Handvest was niet juridisch bindend ten tijde van de feiten.


