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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0703/2007, ingediend door Mary Fitzpatrick (Ierse 
nationaliteit), over een vermeende inbreuk in Ierland op Richtlijn 
1999/70/EG van de Raad betreffende de raamovereenkomst inzake 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

1. Samenvatting van het verzoekschrift 

 Indienster schrijft over een persoonlijk geschil met een lokale overheidsinstantie over een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (drie jaar) voor de functie van bibliothecaresse en 
verklaart dat haar arbeidsovereenkomst bij twee gelegenheden noch werd verlengd noch werd 
omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Indienster verwijst in dit verband naar 
Richtlijn 1999/70/EG.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 december 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 april 2008.

Richtlijn 99/70/EG betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten 
raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd1 (“de richtlijn”) 
verplicht EU-lidstaten maatregelen te nemen om misbruik als gevolg van het gebruik van 
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te voorkomen. Hiervoor kunnen zij 
objectieve redenen vaststellen die een vernieuwing van dergelijke overeenkomsten of 
verhoudingen rechtvaardigen, een maximale totale duur vaststellen of een maximaal aantal 

                                               
1 PB L 175 van 10.7. 1999, blz. 43.
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malen dat dergelijke overeenkomsten of verhoudingen mogen worden vernieuwd.

Het is aan de lidstaten om, na raadpleging van de sociale partners, vast te stellen onder welke 
voorwaarden de arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd als “opeenvolgend” dienen te 
worden beschouwd en wanneer zij als arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd dienen te 
worden beschouwd. Dit werd bevestigd in paragraaf 91 en 92 van het arrest van het Europees 
Hof van Justitie in zaak 212/04 Adeneler en anderen1

91 In de eerste plaats zij hierbij aangetekend dat de raamovereenkomst de lidstaten niet in 
het algemeen de verplichting oplegt om te voorzien in de omzetting van 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde 
tijd. Evenmin zijn daarin in bijzonderheden de voorwaarden vastgesteld waaronder 
gebruik kan worden gemaakt van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

92 Wél verplicht de raamovereenkomst de lidstaten om ten minste een van de maatregelen 
vast te stellen die zijn vermeld in clausule 5, punt 1, sub a tot en met c, van die 
overeenkomst en tot doel hebben om misbruik van opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten of -verhoudingen voor bepaalde tijd efficiënt te voorkomen.

Richtlijn 1999/70/EG is in Iers recht omgezet bij de wet van 2003 betreffende de bescherming 
van werknemers met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Deze nationale wetgeving 
legt een maximale duur op van 4 jaar en een maximaal aantal van 2 vernieuwingen van 
arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en biedt de mogelijkheid dergelijke 
overeenkomsten opnieuw te verlengen indien er objectieve redenen zijn die een dergelijke 
verlenging rechtvaardigen. De Ierse wetgeving stelt voorts dat indien de bepalingen worden 
geschonden, een arbeidsovereenkomst automatisch een overeenkomst voor onbepaalde tijd
wordt.  

Conclusie

In het licht van het bovenstaande hebben de diensten van de Commissie geen reden om te 
veronderstellen dat de omzetting van Richtlijn 1999/70/EG in Ierland door middel van eerder 
genoemde bepalingen van de Ierse wet uit 2003 ter bescherming van medewerkers (met een 
tijdelijk contract) strijdig is met de richtlijn.

In principe zijn de bevoegde nationale autoriteiten verantwoordelijk van de juiste 
tenuitvoerlegging van de nationale wetgeving waarmee EU-wetgeving wordt omgezet en 
indienster heeft reeds een zaak aanhangig gemaakt bij de ‘Rights Commissioner’, de 
betreffende bevoegde autoriteit in deze zaak. 
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