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Betreft: Verzoekschrift 901/2008, ingediend door David Skinner 
(vermoedelijk Zweedse nationaliteit), namens de Christian 
Business Owners Interest Association, over het fundamentele recht 
van personen op "negatieve vrijheid van vereniging"

INFORMEEL ADVIES EMPL SECRETARIAAT

Indiener, die een Zweedse vereniging van christelijke eigenaren van bedrijven
vertegenwoordigt, stelt de schending van de negatieve vrijheid van vereniging van de 
betrokken eigenaren aan de kaak. Volgens indiener oefenen de Zweedse vakbonden 
aanzienlijke druk uit (inclusief het gebruik van geweld en intimidatie) op de 
christelijke bedrijfseigenaren om zich aan te sluiten bij de collectieve verenigingen en 
de collectieve arbeidsovereenkomsten, hetgeen zij -naar verluidt om godsdienstige
redenen- weigeren. Volgens hen is collectieve actie tegen hen bovendien niet 
gerechtvaardigd omdat zij gelijke of hogere lonen betalen dan de lonen die zijn 
overeengekomen in de collectieve arbeidsovereenkomsten en omdat hun werknemers 
er niet bij hen op aandringen zich aan te sluiten bij de collectieve 
arbeidsovereenkomsten.

Het lijkt erop dat dit conflict erop neerkomt dat de negatieve vrijheid van 
vereniging1, die wordt onderbouwd met argumenten die gebaseerd zijn op de 
vrijheid van godsdienst2 (niet nader toegelicht door indiener) wordt afgewogen tegen 
de vrijheid van collectieve onderhandelingen en collectieve actie3. Grondrechten 
worden op EU-niveau erkend als algemene beginselen van EU-recht geïnspireerd 
door het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) en het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie (het Handvest). Zij gelden echter 
uitsluitend in het materiële toepassingsgebied van het primaire en secundaire 
EU-recht.

In dit geval zou de moeilijkheid wel eens gelegen kunnen zijn in de vaststelling 
van een dergelijke link met het EU-recht (en daarmee, met de bevoegdheden van 
het Europees Parlement):

1. Het conflict is een conflict tussen twee private partijen, in een afzonderlijke EU-
lidstaat. Derhalve, anders dan in de zaal-Laval en de zaak-Viking, waarover het 
Europees Hof een uitspraak heeft gedaan, hoeven het recht op collectieve 
onderhandelingen en collectieve actie enerzijds en de Europese economische 
vrijheden (vrijheid van dienstverlening, vrijheid van vestiging) anderzijds niet tegen 
elkaar te worden afgewogen.

2. Aangevoerd kan worden dat de situatie als beschreven door indiener valt onder 
Richtlijn 2000/78/EG van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader 

                                               
1 (Negatieve) vrijheid van vereniging: artikel 11 van het EVRM (waarin 'negatieve' vrijheid van 
vereniging niet uitdrukkelijk wordt genoemd maar die wel wordt erkend in de jurisprudentie van het 
EHRM); artikel 12 van het Handvest (waarin 'negatieve' vrijheid van vereniging niet uitdrukkelijk 
wordt genoemd maar dat wel moet worden geïnterpreteerd in lijn met de jurisprudentie van het 
EHRM).
2 Vrijheid van godsdienst: artikel 9 EVRM, artikel 10 van het Handvest; kan worden gecombineerd met 
het verbod op discriminatie als vermeld in artikel 14 van het EVRM en artikel 21 van het Handvest.
3 Recht op collectieve onderhandelingen en collectieve actie: artikel 28 van het Handvest
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voor gelijke behandeling in arbeid en beroep4, met name onder de artikelen 1 en 3, lid 
1, onder d (non-discriminatie op grond van religie met betrekking tot het 
lidmaatschap van of de betrokkenheid bij een werkgevers- of werknemersorganisatie). 
De christelijke werkgevers streven echter naar een speciale behandeling en niet naar 
een 'gelijke behandeling', aangezien zij er de voorkeur aan geven zich niet aan te 
sluiten bij collectieve verenigingen die niet op christelijke leest geschoeid zijn. 
Bovendien mogen werkgevers in Zweden die niet zijn aangesloten bij een collectieve 
vereniging zich aansluiten bij substituerende overeenkomsten die een vergelijkbaar 
loonniveau en arbeidsvoorwaarden bieden als in de collectieve 
arbeidsovereenkomsten voor de leden van collectieve verenigingen5. Het religieuze 
argument, dat niet nader door indiener wordt uitgewerkt, lijkt de weigering van de 
christelijke werkgevers om zich aan te sluiten bij een substituerende overeenkomst 
niet te onderbouwen.

Dit conflict tussen Zweedse individuen moet door een Zweedse rechtbank worden 
behandeld. Deze rechtbank zou uiteindelijk kunnen besluiten om het Europees Hof 
van de EU te verzoeken om een prejudiciële beslissing over mogelijke schending van 
Richtlijn 2000/78/EG.

Afgezien van Richtlijn 2000/78/EG is het lastig een onmiddellijke link te zien met het 
toepassingsgebied van het EU-recht. Het bevoegde Zweedse hof moet zelf een 
afweging maken tussen de verschillende grondrechten, dat wil zeggen het negatieve 
recht van vereniging, mogelijk onderbouwd met argumenten die gebaseerd zijn op de 
vrijheid van godsdienst, en het recht op collectieve onderhandelingen en collectieve 
actie. Nadat de beroepsmogelijkheden in het Zweedse rechtsstelsel zijn uitgeput zou 
de zaak voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) kunnen 
worden gebracht. Dit Hof velt echter alleen een oordeel over het gedrag van lidstaten 
(Zweden) van de Raad van Europa en niet over het gedrag van afzonderlijke 
individuen. In een zaak die veel weg had van de zaak die door indiener aanhangig is 
gemaakt6 erkende het EHRM dat artikel 11 van het Verdrag waarborgt dat werkgevers 
een beroep kunnen doen op de negatieve vrijheid van vereniging, d.w.z. het recht om 
zich niet aan te sluiten bij een collectieve vereniging, maar verklaarde het tevens dat 
deze bepaling als zodanig niet het recht garandeert zich niet aan te sluiten bij een 
collectieve overeenkomst7. Het Hof lichtte toe dat de positieve verplichting voor de 
staat overeenkomstig artikel 11, met inbegrip van het aspect van bescherming van de 
persoonlijke mening, kan worden uitgebreid tot de behandeling in verband met het 
functioneren van een collectief onderhandelingssysteem, maar uitsluitend wanneer 
een dergelijke behandeling een schending van de vrijheid van vereniging inhoudt."

AANBEVELING: indiener een antwoord sturen in lijn met deze analyse; het 
Europees Parlement hoeft verder niet in actie te komen.

                                               
4 PB L 303, 2.12.2000, blz. 16-22.
5 Zie EHRM, Zaak Gustafsson versus Zweden van 25.04.1996, paragrafen 44 en 52.
6 De betrokken werkgever weigerde het lidmaatschap van een collectieve vereniging en weigerde zich 
aan te sluiten bij een collectieve overeenkomst op basis van zijn politieke overtuiging, nl. dat hij het 
niet eens is met systeem van collectieve onderhandelingen in Zweden. In de zaak van indiener worden 
er godsdienstige bezwaren aangevoerd tegen het lidmaatschap van collectieve verenigingen.
7 Gustafsson versus Zweden van 25.04.1996, paragraaf 52. Zie tevens het arrest van het EHRM inzake 
de Zweedse vakbond van machinisten van 06.02.1976, paragrafen 40-41.


