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Betreft: Verzoekschrift 1691/2012, ingediend door Erwin Michaeler (Duitse nationaliteit), 
over zijn Italiaans pensioen en de Italiaanse pensioeninstelling INPS 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Sinds het bereiken van de leeftijd van 65 jaar ontvangt indiener Italiaans ouderdomspensioen 
van de Italiaanse pensioeninstelling INPS. Daaraan voorafgaand ontving hij tussen de leeftijd 
van 55 en 60 jaar een invaliditeitspensioen. Indiener vraagt zich af waarom hij tussen de 
leeftijd van 60 tot 65 jaar geen Italiaans pensioen ontvangen heeft. Hij heeft deze vraag in 
november 2012 aan de INPS voorgelegd, maar vooralsnog zonder reactie. Zijn Duitse 
pensioeninstelling heeft de INPS hierover reeds in 2008 aangeschreven, maar die ontving 
eveneens geen enkele reactie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 9 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 september 2013

Over het algemeen voorziet de EU-wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid in de 
coördinatie en niet in de harmonisatie van socialezekerheidsstelsels. De bevoegdheid van de 
lidstaten om hun eigen socialezekerheidsstelsels te organiseren, wordt niet door het 
communautaire recht beperkt en het is, aangezien er geen sprake is van harmonisatie op 
niveau van de Unie, aan de wetgeving van elke lidstaat om de voorwaarden vast te stellen 
waaronder socialezekerheidsuitkeringen worden toegekend, evenals de hoogte van dergelijke 
uitkeringen en het tijdvak waarvoor zij worden toegekend. De lidstaten moeten die 
bevoegdheid evenwel uitoefenen in overeenstemming met het recht van de Unie en, met 
name, met de bepalingen van de EG-verordeningen inzake de coördinatie van 
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socialezekerheidsstelsels, waarin gemeenschappelijke voorschriften en beginselen zijn 
vastgesteld die door alle nationale autoriteiten moeten worden nageleefd.

Artikel 43 van Verordening (EEG) nr. 1408/71, die op dat moment van toepassing was, 
bepaalt dat de omzetting van een invaliditeitsuitkering in een ouderdomsuitkering op grond 
van de wetgeving van een of meer lidstaten geen afbreuk doet aan de voortzetting van de 
betaling van invaliditeitsuitkering die op grond van de wetgeving van een andere lidstaat 
verschuldigd is. Artikel 43, lid 2, van die verordening luidt als volgt: "Ieder orgaan van een 
lidstaat dat invaliditeitsuitkeringen verschuldigd is krachtens de wetgeving van een lidstaat, 
blijft aan degene die in het genot is van invaliditeitsuitkeringen en die krachtens de wetgeving 
van één of meer andere lidstaten overeenkomstig artikel 49 aanspraak kan maken op 
ouderdomsuitkeringen, ook verder de invaliditeitsuitkeringen verlenen waarop de betrokkene 
krachtens de door eerstbedoeld orgaan toegepaste wetgeving recht heeft, en wel tot het tijdstip 
waarop lid 1 door dit orgaan kan worden toegepast of zolang de betrokkene aan de 
voorwaarden voldoet om daarop aanspraak te kunnen maken."

Met het oog hierop is de Commissie niet in staat te bepalen of de uitkering van het Italiaanse 
pensioen terecht of onterecht werd stopgezet en, indien terecht, op grond van welke bepaling 
in de Italiaanse wetgeving. Zij betreurt het dat indiener van de INPS geen antwoord heeft 
gekregen op zijn verzoek om informatie. Daar het echter eerst en vooral aan de lidstaten en 
hun instellingen, inclusief hun rechterlijke autoriteiten, is om te zorgen voor de correcte 
tenuitvoerlegging van de wetgeving (met inbegrip van EU-wetgeving), kan de Commissie 
indiener slechts adviseren op dit niveau verhaal te halen.

Hij kan ook via internet (http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm) contact opnemen met 
SOLVIT, een netwerk dat de nationale overheden van elke lidstaat van de Europese Unie met 
elkaar verbindt. SOLVIT is belast met de taak snel oplossingen te vinden voor problemen die 
voortvloeien uit de toepassing van de regels voor de interne markt door de lidstaten zonder dat 
hiervoor gerechtelijke stappen nodig zijn. Hierbij dient indiener echter op te passen dat dit 
niet leidt tot de schorsing van termijnen wegens gerechtelijke procedures in een lidstaat en 
dus tot een minder doeltreffende bescherming van zijn rechten dan wanneer stappen op 
nationaal niveau worden genomen. 

Conclusie

De door indiener ingediende informatie is ontoereikend om te bepalen of de INPS EU-
wetgeving heeft veronachtzaamd. In ieder geval kan de stopzetting van de pensioenuitkering 
door de INPS niet worden gebaseerd op artikel 43, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 
die in principe voorziet in de voortzetting van de invaliditeitsuitkering van een lidstaat ook in 
gevallen waarbij de door een andere lidstaat betaalde invaliditeitsuitkering in een 
ouderdomsuitkering is omgezet. Om zijn rechten te vrijwaren, doet indiener er wellicht goed 
aan om op nationaal niveau verhaal te halen of om zich tot SOLVIT te wenden; in 
laatstgenoemd geval dient hij ten behoeve van een gemakkelijkere identificatie van zijn 
dossier ook zijn Italiaanse persoonlijke verzekeringsnummer (PIN) te verstrekken.


