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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1454/2009, ingediend door M.E.S. (Maltese nationaliteit), over 
problemen bij het verkrijgen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd, terwijl ze de afgelopen zeven jaar onafgebroken in dienst is geweest

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verzoekt het Europees Parlement om hulp bij het krijgen van een contract voor 
onbepaalde tijd, nadat ze de afgelopen zeven jaar onafgebroken als onderwijsassistent heeft 
gewerkt op contracten voor bepaalde tijd. Indienster verklaart dat ze verschillende 
onderwijsdiploma's heeft behaald, maar dat het departement voor onderwijs in Malta weigert 
haar een overeenkomst voor onbepaalde tijd te geven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

Verzoekschrift

Indienster heeft als onderwijsassistent de afgelopen zeven jaar onafgebroken op contracten 
voor bepaalde tijd gewerkt, maar het departement voor onderwijs in Malta heeft geweigerd 
haar een contract voor een onbepaalde tijd te geven.

Opmerkingen van de Commissie
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Richtlijn 1999/70/EG betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP1 gesloten 
raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (hierna te noemen: “de 
Richtlijn”) vereist dat de lidstaten maatregelen hebben ingevoerd ter voorkoming van 
misbruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Malta heeft de Richtlijn omgezet door middel van juridische mededeling 51/07 (gewijzigd bij 
de juridische mededelingen 239/08 en 376/09), die bij bepaling 7 erin voorziet dat een 
overeenkomst voor bepaalde tijd wordt omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd als 
een werknemer gedurende ten minste vier jaar een ononderbroken dienstverband heeft gehad
en er geen feitelijke redenen zijn om de overeenkomst voor een bepaalde tijd te verlengen of 
te vernieuwen. De Maltese wetgeving bepaalt dat feitelijke redenen gebaseerd moeten zijn op 
exacte en concrete omstandigheden die een bepaalde werkzaamheid kenmerken. Dergelijke 
omstandigheden kunnen in het bijzonder vanwege de specifieke aard of intrinsieke kenmerken
ertoe leiden dat de taken binnen de overeenkomst voor bepaalde tijd moeten worden 
uitgevoerd. Het is de rol van de nationale bevoegde instanties om de omstandigheden vast te 
stellen waarbij sprake kan zijn van feitelijke redenen. Bepaling 7, lid 5 definieert de term 
“onafgebroken in dienst” als mede omvattende die overeenkomsten voor bepaalde tijd die 
binnen zes maanden na hun beëindiging worden verlengd en de periode tussen de 
overeenkomsten telt mee bij de berekening van de wettelijk voorgeschreven periode van vier 
jaar.

Het schijnt dat de omstandigheden van indienster door de nationale wetgeving van Malta
worden bestreken. De juiste toepassing van juridische mededeling 51/07 is een zaak voor de 
nationale rechtbanken. Indienster dient te worden verwezen naar de bepalingen van artikel 8 
van juridische mededeling 51/07 dat aangeeft dat een werknemer een klacht kan indienen bij 
het arbeidsgerecht als haar werkgever een recht heeft geschonden dat haar bij deze 
regelgeving is toegekend.

Conclusie

In dit verzoekschrift worden geen kwesties naar voren gebracht ten aanzien van de naleving 
van Richtlijn 1999/70/EG betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten 
raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, en er is geen bewijs
aangevoerd dat de regering van Malta in dit geval het Gemeenschapsrecht schendt.
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