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Betreft: Verzoekschrift 0103/2010, ingediend door Raffaele Sisto (Italiaanse nationaliteit), 
over de berekening van zijn pensioenrechten

1. Samenvatting

Indiener is van opvatting dat de Italiaanse pensioenorganisatie INPS de Italiaanse wet 
alsmede Verordening 1408/71/EEG betreffende de toepassing van de sociale-
zekerheidsregelingen overtreedt in de wijze van berekening van zijn pensioenrechten. 
Indiener had om een totaalberekening van zijn pensioenrechten gevraagd op basis van 
Richtlijn 1408/71/EEG voor een periode waarin hij in Frankrijk heeft gewerkt en op basis van
een bilateraal akkoord tussen Italië en Monaco voor de periode die hij in Monaco heeft 
gewerkt. Indiener verwees in verband hiermee naar Aanbeveling Nr. 22 van 18 juni 2003 
betreffende de toepassing van de jurisprudentie in de zaak-Gottardo, volgens welke de 
voordelen van een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen een lidstaat en een 
derde staat die voor de nationale werknemers bedoeld is, ook moeten worden toegekend aan 
de werknemers die onderdaan zijn van andere lidstaten. De INPS liet hem echter weten de 
uitspraak in de zaak-Gottardo in zijn geval niet van toepassing te achten en weigerde zijn 
aanvraag. Indiener is van mening dat er sprake is van ongelijke behandeling.

2. Ontvankelijkheid

Op 3 mei 2010 ontvankelijk verklaard. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

Volgens de jurisprudentie in de zaak-Gottardo moeten de voordelen van een bilaterale 
overeenkomst tussen een lidstaat en een derde staat worden toegekend aan werknemers uit 
andere lidstaten die geen partij zijn bij de overeenkomst, een en ander op grond van het 
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beginsel van gelijke behandeling tussen nationale werknemers en onderdanen van andere 
lidstaten, als vastgelegd in artikel 39 van het EG-Verdrag. Volgens het arrest Gottardo is dus 
uitsluitend discriminatie op grond van nationaliteit voor de door een lidstaat aan zijn 
onderdanen toegekende sociale voordelen verboden.

Welnu, in dit verzoekschrift gaat het niet om een probleem van discriminatie op grond van 
nationaliteit: de indiener is van oordeel dat de lidstaten op grond van deze jurisprudentie 
rekening dienen te houden met de perioden waarin in een derde staat, in dit geval Monaco, is 
gewerkt.

De Commissie is van oordeel dat in de huidige stand van zaken van het EU-recht toepassing 
van deze jurisprudentie niet betekent dat de betrokkenen kunnen verlangen dat met hun in 
derde landen opgebouwde rechten (op basis van Verordening 1408/71 en de bilaterale 
overeenkomst) rekening wordt gehouden. Dit standpunt is door het Hof meermaals bevestigd: 
"De instellingen van sociale zekerheid der lid-staten zijn niet gehouden om met het oog op het 
verkrijgen van het recht op uitkeringen of verstrekkingen van sociale zekerheid rekening te 
houden met tijdvakken van verzekering vervuld in derde landen" (arrest van 16 november 
1972, Allgemeine Ortskrankenkasse, 16/72, Jur. blz. 1141; zie eveneens het arrest van 10 
maart 1977, Kaucic, 75/76, Jur. blz. 495). In de zaak Borowitz, (arrest van 5 juli 1988, 21/87, 
Jur. Blz. 3715) onderstreept het Hof dat het echter niet zo is dat “de krachtens de wettelijke 
regeling van een derde staat vervulde tijdvakken enkel omdat zij door het Duitse orgaan op 
grond van een door de Bondsrepubliek Duitsland gesloten bilaterale overeenkomst in 
aanmerking worden genomen, als "krachtens de wettelijke regelingen van de Lid-Staten 
vervulde" tijdvakken in de zin van artikel 46 van de verordening gaan tellen. Er is derhalve 
geen bepaling die de verzekeringsorganen van de andere Lid-Staten verplicht, bij hun 
berekeningen overeenkomstig artikel 46 die "derde" tijdvakken in aanmerking te nemen; dat 
die tijdvakken ingevolge de Duitse wettelijke regeling wel worden meegeteld, brengt geen 
uitbreiding van hun verplichtingen mee”.

In de overweging dat Italië het beginsel van non-discriminatie op grond van nationaliteit voor 
wat betreft de bilaterale overeenkomsten als aangehaald door het Hof in het arrest Gottardo en 
gelet op het feit dat de jurisprudentie zich beperkt tot uitsluitend het verbod op discriminatie, 
zonder de lidstaten de verplichting op te leggen om rekening te houden met in derde landen 
opgebouwde rechten op grond van Verordening 1408/71 en de bilaterale overeenkomst, kan 
de Commissie geen gevolg geven aan het verzoekschrift.


