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nationaliteit), over mogelijke schending van Richtlijn 98/59/EG inzake 
collectief ontslag door de Italiaanse wetgeving

1. Samenvatting van het verzoek

Indiener beweert dat de Italiaanse omzetting van Richtlijn 98/59/EG inzake collectief ontslag 
in tegenspraak is met de richtlijn. Volgens de Italiaanse wet hoeft het management niet te 
worden betrokken bij het overleg met de vakbonden vóór de collectieve ontslagen. Dit is 
nadelig voor de ontslagvergoeding. Indiener verzoekt alle EU-instellingen ervoor te zorgen 
dat de Italiaanse wetgeving in overeenstemming wordt gebracht met het Gemeenschapsrecht 
inzake collectief ontslag.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010

Indiener beweert dat de Italiaanse wet nr. 223/1991 tot omzetting van Richtlijn 98/59/EG 
inzake collectief ontslag niet alle in deze richtlijn genoemde categorieën van werknemers 
beschermt, met name leidinggevende werknemers.

Volgens indiener betrekt de Italiaanse wet managers ("dirigenti") wel bij de berekening van 
het aantal personeelsleden van een onderneming, maar niet bij de berekening van het aantal 
ontslagen werknemers. Door bij collectieve ontslagen van werknemers ook steeds weer 
enkele directieleden te ontslaan, kan de toepassing van de procedureregels worden omzeild, 
aangezien op deze wijze kan worden voorkomen dat het voor toepassing van de procedure 
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noodzakelijke aantal ontslagen werknemers wordt bereikt.

Indiener acht dit in tegenspraak met arresten van het EHvJ in zaak C-385/05 (CGT) waarin 
deze aangaande artikel 3, lid 1 van Richtlijn 2002/14/EG betreffende de informatie en de 
raadpleging van de werknemers stelt dat dit zich verzet tegen "een nationale regeling waarbij 
een bepaalde categorie van werknemers, zij het tijdelijk, wordt uitgesloten bij de berekening 
van het aantal werknemers in de zin van deze bepaling".

Verder is indiener van mening dat de Italiaanse overheid is tekortgeschoten door in deze zaak 
geen verzoek om een prejudiciële beslissing in te dienen bij het EHvJ over de uitlegging van 
artikel 4, lid 9 van wet nr. 223/91.

Het oorspronkelijke probleem

Het oorspronkelijke probleem betrof twee verschillende kwesties: de ene had betrekking op 
de omzetting en toepassing van Richtlijn 98/59/EG inzake collectief ontslag in Italië. De 
andere had betrekking op de toegang tot cassatie in een nationale gerechtelijke procedure.

- Indiener was als manager (categorie "dirigenti") werkzaam bij I.B.M. Italia spa en werd in 
november 1994 ontslagen als gevolg van een collectief ontslag.

De cassatierechter in Milaan oordeelde in deze zaak in januari 2007 dat artikel 4, lid 9 van 
wet nr. 223/1991, die met inbegrip van de wijzigingen ervan de omzetting van Richtlijn 
98/59/EG inzake collectief ontslag vormt, bepaalt dat directieleden geen aanspraak kunnen 
maken op bescherming uit hoofde van de procedureregels van deze wet.

Op grond hiervan acht indiener de Italiaanse omzettingswetgeving in tegenspraak met de 
bevindingen van het EHvJ in zaak C-385/05 (CGT) en met Richtlijn 98/59/EG.

- Volgens artikel 360 van het Italiaanse wetboek van burgerlijke rechtsvordering kan een 
uitspraak van de cassatierechter worden aangevochten door beroep in te stellen tegen onjuiste 
toepassing van de regels. Volgens artikel 365 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering 
is het voor de ontvankelijkheidverklaring van het bij de Corte suprema (Italiaans Hof van 
cassatie) aangetekende beroep noodzakelijk dat dit wordt ondertekend door een ingeschreven 
advocaat.

Indiener gaf aan dat hij geen advocaat wist te vinden die zijn zaak aanhangig wilde maken bij 
de Corte suprema. Advocaten trokken hun opdracht terug, en de orde van advocaten, de 
nationale raad van de orde van advocaten, de vakbonden en de Italiaanse organisatie Consulta 
per la Giustizia Europea dei Diritti Umani gingen niet in op zijn verzoek om ondersteuning.

Indiener bracht zijn zaak onder de aandacht van de procureur-generaal van de Corte suprema 
di cassazione (Italiaans Hof van cassatie), zodat deze instelling cassatieberoep kon instellen in 
het belang van de wet, maar zonder succes.

Indiener gaf aan dat een advocaat hem had geschreven dat richtsnoeren van hogere gerechten 
adviseren om geen cassatieberoep in te stellen wegens de beperkte werkingssfeer van 
artikel 4, lid 9 van wet nr. 223/1991.
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Indiener is van mening dat de Italiaanse overheid is tekortgeschoten door geen cassatieberoep 
toe te laten. Indiener is van mening dat de overheid een cassatieberoep in belang van de wet 
had moeten aanvaarden, om vervolgens deze zaak als verzoek om een prejudiciële beslissing 
in te dienen bij het EHvJ over de uitlegging van artikel 4, lid 9 van wet nr. 223/91.

Vervolgactiviteiten

Sinds het eerste contact in juli 2007 heeft er enige briefwisseling plaatsgevonden tussen de 
Commissie en indiener en tussen de Commissie en de Italiaanse autoriteiten om inzicht te 
krijgen in de feiten en de juridische achtergrond.

In een van zijn brieven deelde het Italiaanse ministerie van Werkgelegenheid, Gezondheid en 
Sociale Zaken mee dat de Italiaanse wetgeving voor wat betreft individueel en collectief 
ontslag, werktijden, vakantierechten en arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur 
onderscheid maakt tussen de categorie "dirigenti" en de algemene categorie "werknemers". 
Bijgevolg zijn in geval van beëindiging van de dienstbetrekking "noch de "procedurele" 
bescherming uit hoofde van artikel 4, lid 9 van wet nr. 223 van 1991 inzake collectief ontslag, 
noch de algemene bescherming voor werknemers in geval van een eenzijdige opzegging van 
de arbeidsovereenkomst door de werkgever volgens de wetten nr. 604 van 1966, nr. 300 van 
1970 en nr. 108 van 1990 van toepassing op "dirigenti". Het voorwerp van de klacht had 
echter betrekking op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van "dirigenti", die sterk 
afwijkt van die van werknemers."

Voorts verwees het Italiaanse ministerie naar de jurisprudentie sinds het eind van de jaren 
zestig, waarin de rechtbanken oordeelden dat gezien het feit dat "dirigenti" en hun werkgever 
een betrekking hebben met een intuitu personae-karakter en gezien hun mate van 
verantwoordelijkheid in het bedrijfsmanagement, het meer te rechtvaardigen zou kunnen zijn 
dat voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst met "dirigenti" minder strenge 
materiële en procedurele beperkingen gelden dan voor die met werknemers.

Daarnaast antwoordde het ministerie met betrekking tot collectieve arbeidsovereenkomsten 
dat "dirigenti" alleen ontslagen mogen worden op grond van ernstige nalatigheden of om 
ernstige organisatorische redenen. Anders dan bij werknemers zouden de gevolgen van een 
dergelijk onrechtmatig ontslag alleen financieel van aard zijn (schadevergoeding) en de 
werkgever niet verplichten om de onrechtmatig ontslagen "dirigenti" weer in dienst te nemen.

Aangezien de Commissie niet tevreden was met de uitleg van het Italiaanse ministerie, met 
name voor wat betreft de juridische grondslag in de Italiaanse wetgeving of jurisprudentie van 
de Italiaanse rechtbanken voor de afwijkende methode voor de berekening van het totale 
personeelsbestand en het aantal ontslagen werknemers in verband met de categorie van 
directieleden, stuurde zij op 26 juni 2009 een schriftelijke aanmaning aan de Italiaanse 
regering waarin zij aangaf dat de ongelijke behandeling van "dirigenti" door deze wel mee te 
nemen in de berekening van het totale personeelsbestand van een onderneming enerzijds maar 
niet in aanmerking te nemen bij de berekening van ontslagen als bedoeld in Richtlijn 
98/59/EG anderzijds, niet in overeenstemming is met de in artikel 1 van deze richtlijn 
genoemde eisen.
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In haar antwoord van 7 september 2009 bleef de Italiaanse regering bij haar eerdere 
standpunt. Zij wees erop dat "dirigenti" beslissingsbevoegdheid hebben en hun 
dienstbetrekking niet echt hiërarchisch van aard is. Verder rechtvaardigt een 
vertrouwensfunctie zoals die van een "dirigente" een andere behandeling, met inbegrip van 
collectief ontslag en individuele arbeidsvoorwaarden. Daarnaast liet de Italiaanse autoriteit 
weten dat recente jurisprudentie een onderscheid maakt tussen top-"dirigenti" en "pseudo-
dirigenti"; deze laatste categorie handelt onder de directie van een onderneming of een 
"dirigente" en heeft beperkte bevoegdheden. Uit het Italiaanse antwoord valt niet af te leiden 
welke inhoudelijke betekenis deze jurisprudentie heeft, met name met betrekking tot de 
juridische gevolgen van het gemaakte onderscheid tussen top-"dirigenti" en "pseudo-
dirigenti", en op welke juridische grondslag het niet meerekenen van "dirigenti" als 
werknemers berust.

Om haar standpunt nog eens te benadrukken verwees de Italiaanse autoriteit naar arrest 
nr. 17965 van de Corte suprema van 9 augustus 2006, waarin deze een dergelijke procedure 
niet van toepassing verklaarde op personeel met beslissingsbevoegdheden.

De Commissie deed indiener de inhoud van het antwoord toekomen en ontving zijn reactie in 
november 2009.

Aangezien het Italiaanse antwoord nadere informatie bevatte, vroeg de Commissie de 
Italiaanse autoriteiten om opheldering over de recente jurisprudentie, met name met 
betrekking tot het onderscheid tussen top-"dirigenti" en "pseudo-dirigenti" en over het arrest 
nr. 17965 van de Corte suprema van 9 augustus 2006, mede om een beter inzicht te krijgen in 
de Italiaanse situatie. Deze brief werd verstuurd op 8 december 2009, het Italiaanse antwoord 
laat nog steeds op zich wachten (de termijn voor het beantwoorden is twee maanden na 
ontvangst van de brief). De Commissie stelde indiener ook in kennis over het versturen en de 
inhoud van deze brief.

Voor wat betreft de tweede kwestie herinnert de Commissie eraan dat zij niet kan optreden in 
een nationale gerechtelijke procedure, met inbegrip van het beroepsstelsel en uitspraken van 
de nationale rechter. Richtlijn 98/59/EG betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de 
lidstaten inzake collectief ontslag laat het aan de lidstaten over om erop toe te zien dat 
vertegenwoordigers van werknemers en/of werknemers toegang hebben tot gerechtelijke en/of 
administratieve procedures voor de nakoming van verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn.

Na de informatie over de betekenis van het begrip "dirigenti" in de Italiaanse wetgeving die 
de Commissie van indiener en de Italiaanse autoriteiten heeft ontvangen, te hebben 
geanalyseerd, wil zij wijzen op het volgende:

- Om opheldering te verschaffen over een mogelijk misverstand met betrekking tot de 
bovengenoemde feiten zij opgemerkt dat ondanks dat de betreffende zaak al in 1994 
aanhangig was en de nationale omzettingswetgeving van 1991 dateert, terwijl de toepasselijk 
richtlijn in 1998 in werking trad, de klacht nog steeds ontvankelijk is op grond van de 
volgende feiten. 
Richtlijn 98/59/EG is een codificatie van de eerste Richtlijn 75/129/EEG van 17 februari 1975 
betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag en 
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Richtlijn 92/56/EEG tot wijziging hiervan. Richtlijn 75/129/EEG bevatte dezelfde bepaling 
ten aanzien van het drempelaantal ontslagen bij collectief ontslag en de materiële
werkingssfeer van de richtlijn, met uitzondering van één uitsluiting van deze werkingssfeer, 
die echter niet van belang is voor deze zaak1 Derhalve is een verwijzing naar Richtlijn 
98/59/EG aanvaardbaar. De Italiaanse wet nr. 223/1991 en de wijzigingen ervan bevatten de 
omzetting van de bepalingen van deze richtlijnen.

De Commissie herinnert eraan dat Richtlijn 2002/14/EG betreffende de informatie en de 
raadpleging van de werknemers het begrip "werknemer" hanteert als zijnde "een persoon die 
in de betrokken lidstaat op grond van het nationale arbeidsrecht en volgens de nationale 
praktijk bescherming geniet als werknemer", terwijl Richtlijn 98/59/EG geen definitie geeft 
van het begrip "werknemer".

Het Europees Hof van Justitie heeft nog geen uitspraak gedaan over deze definitie in de 
bewuste richtlijn, maar in andere gevallen heeft het wel beslist dat het begrip "werknemer" 
geen algemeen betekenis heeft in de Gemeenschapswetgeving voor wat betreft de 
arbeidsrechtrichtlijnen, en derhalve altijd moet worden uitgelegd in samenhang met de 
context en het doel van het betreffende rechtsinstrument.

Aangezien artikel 1, lid 2 uitzonderingen bevat op de algemene regel, lijkt de conclusie te 
rechtvaardigen dat de werkingssfeer van Richtlijn 98/59/EG van toepassing is op alle 
werknemers, behalve de in artikel 1, lid 2 genoemde categorieën. Dit artikel strekt zich echter 
niet uit tot "dirigenti" en dergelijke managerfuncties. Dit standpunt wordt gedeeld door de 
volgende jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie: zaak C-215/83 (Commissie/België, 
blz. 21), zaak C-32/02 (Commissie/Italië, blz. 22), C-385/05 (Confédération général du 
Travail, blz. 47).

Anderzijds heeft de richtlijn tot doel de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag 
aan te passen door het vaststellen van minimumeisen en niet om de wetgeving die in heel 
Europa van toepassing moet zijn, tot in de kleinste details te harmoniseren. In dit verband zij 
eraan herinnert dat voor alles waarin deze richtlijn niet voorziet de lidstaten bevoegd zijn.

Vaak wordt de status van managers, directeuren etc. in de verschillende lidstaten bepaald door 
civielrechtelijke overeenkomsten (met inbegrip van aansprakelijkheidsregels, bijzondere 
arbeidsvoorwaarden en ontslagclausules). Daarom zijn op dit soort overeenkomsten niet altijd 
alle arbeidsrechtelijke bepalingen van toepassing. Dit is niet ongebruikelijk in het geval van 
bijvoorbeeld topmanagers. Uit de ontvangen informatie blijkt niet duidelijk of een 
arbeidsovereenkomst met een directielid onder het Italiaanse arbeidsrecht of het civiel recht 
valt, of zelfs onder beide.

Daarom is het vrijwel onmogelijk om de status van managers ("dirigenti") en de hierop in 
Italië van toepassing zijnde bepalingen te beoordelen, mede gezien de uitzonderingen hierop, 
die in de eerste plaats voortvloeien uit jurisprudentie en het onderscheid als gevolg van de 
dubbele classificatie van managers: echte "dirigente" en "pseudo-dirigente". Dit onderscheid 

                                               
1 In Richtlijn 92/56/EEG werd het punt dat verwees naar "op werknemers die worden getroffen door het 
beëindigen van de werkzaamheden van de plaatselijke eenheid dat voortvloeit uit een rechterlijke beslissing" 
geschrapt.



PE440.060v01-00 6/8 CM\870227NL.doc

NL

vraagt, gezien het mogelijke belang hiervan voor het onderhavige geval, om nadere 
opheldering, met name voor wat betreft het concrete geval van indiener. Het zij er echter op 
gewezen dat de feitelijke beoordeling van dit geval onder de bevoegdheid valt van nationale 
rechters.

Als de Italiaanse wetgeving "dirigenti" ooit als werknemers heeft gekwalificeerd, moeten 
deze volgens de Commissie worden meegenomen bij de berekening van het 
personeelsbestand, met inbegrip van de ontslagen werknemers. Derhalve lijkt de Italiaanse 
omzettingswetgeving waarin wordt bepaald dat "dirigenti" wel worden meegeteld bij de 
berekening van het personeelsbestand van een onderneming, maar anderzijds niet worden 
meegeteld bij de berekening van ontslagen werknemers, niet in overeenstemming te zijn met 
de in artikel 1 van Richtlijn 98/59/EG gestelde eisen.

Er zij op gewezen dat de Italiaanse wetgeving geen duidelijk uitspraak doet over de 
kwalificatie "dirigenti", die kennelijk van geval tot geval wordt beoordeeld door Italiaanse 
rechtbanken aan de hand van de feiten. Derhalve hangt het onderhavige geval, of indiener al 
dan niet wordt beschermd door deze richtlijn, af van de kwalificatie van zijn functie op basis 
van de Italiaanse wetgeving. Of hij een "dirigente" of een "pseudo-dirigente" was met een 
civielrechtelijke of arbeidsrechtelijke overeenkomst en of hij al dan niet wordt gekwalificeerd 
als werknemer, zijn feiten die een nationale rechter moet vaststellen.

Ten aanzien van het verzoek van indiener dat de Italiaanse een verzoek om prejudiciële 
beslissing moet indienen bij het EHvJ, moet erop worden gewezen dat artikel 234 van het EG-
Verdrag geen dergelijke verplichting oplegt aan nationale rechtbanken. Derhalve kan de 
Commissie voor wat betreft dit deel van het verzoekschrift niet ten gunste van indiener 
optreden.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 13 januari 2011.

De Commissie herinnert eraan dat er op 26 juni 2009 een schriftelijke aanmaning betreffende 
deze zaak naar Italië werd verstuurd. De Italiaanse autoriteiten antwoordden per brief op 
7 september 2009.

Dit antwoord en aanvullende brieven van de indiener bevatten nieuwe informatie met 
betrekking tot de categorie "dirigenti" en de desbetreffende Italiaanse jurisprudentie, hetgeen 
om verdere opheldering vroeg. Daarom werd op 8 december 2009 een brief verzonden naar 
Italië waarin om verduidelijking werd gevraagd. Italië antwoordde op 17 maart 2010 met een 
brief waarbij arrest nr. 17965 van de Corte suprema van 9 augustus 2006 als bijlage was 
toegevoegd.

In het antwoord werd bevestigd dat, hoewel "dirigenti" worden meegeteld bij de berekening 
van het totale personeelsbestand, zij niet in aanmerking worden genomen bij de berekening 
van het drempelaantal ontslagen bij collectief ontslag.

Deze uitsluiting, die gebaseerd is op de Italiaanse omzettingswetgeving zoals geïnterpreteerd 
in de jurisprudentie, lijkt niet in overeenstemming te zijn met de in artikel 1 van Richtlijn 
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98/59/EG1 opgenomen vereisten.

Ondertussen heeft de Commissie brieven2 naar indiener gestuurd om hem de stand van zaken 
mee te delen en om hem te vragen kopieën van de twee arresten van de Milanese rechtbanken 
over zijn zaak te bezorgen.
Indiener bezorgde de gevraagde arresten op 2 november 2010. Vervolgens deelde hij de 
Commissie op 22 november 2010 in een brief mee dat de "Corte Suprema di Cassazione" zijn 
beroep onontvankelijk heeft verklaard, en dat hij enkel het operationele deel van het arrest 
heeft ontvangen en niet de achterliggende redenering.

De Commissie onderzoekt de zaak momenteel op basis van al de huidige informatie en zal het 
Europees Parlement inlichten wanneer zij hierover een beslissing heeft genomen.

5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2011 (REV II)

Zoals aangegeven in de eerdere mededeling, hebben de diensten van de Commissie de zaak 
grondig bestudeerd. Daarbij hebben zij zich niet alleen gebaseerd op de informatie die is 
verstrekt door indiener en de Italiaanse autoriteiten, maar hebben zij ook een uitgebreid 
bureauonderzoek uitgevoerd en een Italiaanse rechtsdeskundige om advies gevraagd.

Na dit onderzoek kwam de Commissie tot de conclusie dat het grootste probleem was gelegen 
in de Italiaanse jurisprudentie, die “dirigenti” enerzijds, ondanks hun status als werknemers, 
uitsluit van de in de Richtlijn voorziene procedurele voordelen en anderzijds de categorie van 
“dirigenti” breed opvat, zodat bijvoorbeeld ook uitvoerend personeel zonder vergaande 
bevoegdheden op het gebied van beleidsvorming eronder valt. (Vgl. in dit verband de 
uitspraak van het Corte suprema van 30.03.2007 in zaak 7880.)

Het feit dat “dirigenti” niet worden meegeteld bij het berekenen van de drempel voor 
collectief ontslag lijkt echter geen probleem te vormen, aangezien de Italiaanse 
omzettingswetgeving in dit verband meer bescherming biedt dan de Richtlijn. (Wet 223/1991 
stelt een drempel van vijf werknemers in, terwijl de Richtlijn een drempel van twintig 
werknemers vereist.)

De Commissie zet evenmin vraagtekens bij de situatie van topmanagers die kunnen worden 
gezien als alter ego van de werkgever. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op “dirigenti” aan 
wie de werkgever uitgebreide besluitvormingsbevoegdheden heeft gedelegeerd, in het 
bijzonder de mogelijkheid om zelfstandig werknemers te ontslaan. Het is aan de Italiaanse 
nationale autoriteiten, waaronder de rechtbanken, om op basis van alle relevante feiten van de 
specifieke zaak te beoordelen of een bepaalde manager in deze categorie valt.

De Commissie heeft indiener per brief op de hoogte gesteld van de voornoemde 
ontwikkelingen.

In het kader van de lopende inbreukprocedure met betrekking tot deze zaak is de Commissie 
voornemens nogmaals contact op te nemen met de Italiaanse autoriteiten om in het bijzonder 
                                               
1 Over de personele werkingssfeer van de richtlijn.
2 De meest recente werd op 26 oktober 2010 verzonden.
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de bovengenoemde kwesties te bespreken, onder verwijzing naar de toepasselijke 
jurisprudentie (in het bijzonder de voornoemde uitspraak van 30.03.2007), en het standpunt 
van Italië hierover te vragen.

De Commissie zal het Europees Parlement op de hoogte houden van de ontwikkelingen.


