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Betreft: Verzoekschrift 0087/2008, ingediend door K. B. (Maltese nationaliteit), over 
de omzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener werkt sinds 1998 als kunstdocent op een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Vorig jaar 
december besloot de Maltese regering arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd om te zetten 
in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, maar de arbeidsovereenkomst van indiener is 
een tijdelijke gebleven. Indiener meent dat hij wordt gediscrimineerd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 juni 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 oktober 2008.

Het verzoekschrift

Indiener werkt sinds 1998 als kunstdocent op een tijdelijke arbeidsovereenkomst en zijn 
arbeidsovereenkomst wordt jaarlijks verlengd. In december 2007, toen de regering besloot 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd om te zetten in arbeidsovereenkomsten voor 
onbepaalde tijd, werd zijn arbeidsovereenkomst niet omgezet in een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd. Indiener meent dat hij wordt gediscrimineerd. 

Achtergrond 

Richtlijn 1999/70/EG betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten 
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raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd1 (hierna te noemen "de 
richtlijn") bepaalt dat lidstaten maatregelen moeten nemen om misbruik als gevolg van het 
gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten te voorkomen. Malta was verplicht deze 
richtlijn uiterlijk mei 2004 om te zetten in nationale wetgeving.

Malta heeft de richtlijn omgezet door middel van juridische mededeling 51/07. Bepaling 7 
van deze mededeling bepaalt dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt omgezet 
in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, als een werknemer gedurende vier jaar een 
ononderbroken dienstverband heeft gehad en er geen feitelijke redenen zijn om de 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te verlengen of vernieuwen.

De Commissie is er niet van overtuigd dat de Maltese omzettingswetgeving overeenkomstig 
de richtlijn is en heeft in dezen een open procedure wegens schending van het 
Gemeenschapsrecht ingeleid.

Uit jurisprudentie (C-212/04 Adeneler) blijkt dat het op grond van de richtlijn niet verplicht is 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd om te zetten in arbeidsovereenkomsten voor 
onbepaalde tijd, wanneer sprake is van andere effectieve maatregelen om misbruik als gevolg 
van het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten te voorkomen en waar nodig te 
bestraffen.

In januari 2008 informeerden de Maltese autoriteiten de Europese Commissie dat de 
arbeidsovereenkomsten van alle werknemers in overheidsdienst en de publieke sector op 7 
december 2007 zouden worden omgezet in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, 
zonder een wachttijd van vier jaar. 

De opmerkingen van de Commissie 

De regering was op grond van de richtlijn niet verplicht te besluiten arbeidsovereenkomsten 
voor bepaalde tijd om te zetten in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Dit besluit is 
derhalve een zaak voor de Maltese wet en praktijk en valt buiten de werkingssfeer van het 
Gemeenschapsrecht. Als indiener meent dat hij in dezen oneerlijk is behandeld, moet hij 
verhaal halen bij de nationale rechtbanken. 

De juiste toepassing van juridische mededeling 51/07 is een zaak voor de nationale 
rechtbanken en de rechtsbasis voor het besluit om arbeidsovereenkomsten om te zetten in 
arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd is bij gebreke van de op grond van bepaling 7 
van juridische mededeling 51/07 voorgeschreven wachttijd in de eerste plaats een zaak voor 
de regering van Malta en daarna mogelijk voor de Maltese rechtbanken.

De open procedure van de Commissie tegen Malta in verband met de onjuiste omzetting van 
de richtlijn heeft geen betrekking op de maatregel van december 2007 om 
arbeidovereenkomsten voor bepaalde tijd in de publieke sector om te zetten in 
arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Derhalve zal de uitkomst van deze open 
procedure vermoedelijk niet van invloed zijn op de bewering van indiener dat hij in dezen 
wordt gediscrimineerd.

                                               
1 PB L 175 van 10.7.1999, blz. 43.
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Conclusie 

In dit verzoekschrift worden geen aanvullende 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. De bestaande 
procedure wegens schending van het Gemeenschapsrecht van de Commissie tegen Malta in 
verband met de omzetting van deze richtlijn staat nog open, maar er is geen bewijs 
aangevoerd dat de regering van Malta het Gemeenschapsrecht in dit geval schendt.


