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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

16.12.2011

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0260/2011, ingediend door Lucia Barbera-Leonardo (Italiaanse 
nationaliteit), over eerbiediging van de pensioenrechten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, die de Italiaanse nationaliteit heeft en in België woont, ontvangt sinds de dood van 
haar man in 1968 een minimaal overlevingspensioen van het INPS in Enna (Italië). Met 
ingang van 1 juni 1999 is het pensioen naar beneden bijgesteld, omdat zij vanaf die datum ook 
een Belgisch pensioen ontving. De bijstelling zou strijdig zijn met Verordening (EEG) nr. 
1408/71 en zou bij arrest van de rechtbank van Rome van 28 januari 2002 zijn herroepen.

Het INPS houdt zich echter niet aan het arrest en heeft het pensioen nogmaals herberekend, 
waarbij 5.423,76 euro werd teruggevorderd over de periode tussen 1 januari 2006 en 31 
augustus 2011.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 juni 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011

Opmerkingen van de Commissie

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 
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waaronder socialezekerheidsuitkeringen worden toegekend, evenals de hoogte van dergelijke 
uitkeringen en het tijdvak waarvoor zij worden toegekend. Bij het uitoefenen van die 
bevoegdheid moeten de lidstaten zich echter houden aan het communautaire recht en in het 
bijzonder aan de bepalingen uit het Verdrag over het vrije verkeer van werknemers, die 
voorzien in het recht van elke burger van de Europese Unie om vrij op het grondgebied van de 
lidstaten te reizen en te verblijven, alsmede aan de bepalingen van Verordening (EG) 
nr. 883/2004, waarin gemeenschappelijke regels en beginselen zijn vastgelegd die door alle 
nationale autoriteiten moeten worden nagevolgd bij de toepassing van het nationale recht. 
Deze regels garanderen dat bij de toepassing van de verschillende nationale regelgevingen 
rekening wordt gehouden met de basisbeginselen van gelijke behandeling en het verbod op 
discriminatie.

Naar aanleiding van het verzoekschrift heeft de Commissie contact opgenomen met het 
Italiaanse lid van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels. De Commissie ontving hierop op 7 oktober 2011 het volgende 
antwoord:

"Indienster ontving sinds 1 mei 1968 een overlevingspensioen. Dit pensioen is naar behoren 
aangevuld totdat op 5 mei 1999 het wettelijk voorgeschreven minimumpensioen werd bereikt. 
In juni 1999 is het pensioen opnieuw berekend na de toekenning van een overlevingspensioen 
door de Belgische instelling, zoals vastgesteld in de regelgeving van het directoraat-generaal 
van het INPS in bericht nr. 17594 van 29 oktober 1992, overeenkomstig Verordening (EEG) 
nr. 1247/92. De nieuwe berekening van de uitkering leidde tot een op correcte wijze kenbaar 
gemaakte ten onrechte ontvangen betaling van 2.447,18 euro, als gevolg van ten onrechte 
uitgekeerde aanvullende toelages tot het wettelijk voorgeschreven minimumpensioen. De 
gepensioneerde in kwestie heeft op 19 juni 2000 administratief verzet aangetekend tegen de 
nieuwe berekening bij de provinciale commissie van Sede. Dit verzet is tijdens een 
hoorzitting op 4 oktober 2001 verworpen door de genoemde commissie. Op 7 februari 2001 
heeft de gepensioneerde een gerechtelijke procedure ingesteld die leidde tot rechtszaak nr. 
2084/2002, die op 24 april 2002 door het juridisch districtskantoor van Rome is doorgestuurd 
en op 13 mei 2002 door het kantoor in Enna is ontvangen. 

Tevens dient te worden opgemerkt dat de geboortedatum van indienster niet in dit vonnis 
werd vermeld. Deze ontbrekende details zijn opgevraagd om verwarring met andere personen 
met dezelfde naam te voorkomen.

Op 31 mei 2011 is de gepensioneerde op de hoogte gesteld van een ten onrechte ontvangen 
betaling van 5.423,76 euro ten gevolge van een op 28 mei 2010 uitgekeerde aanvullende 
toelage. Deze ten onrechte uitgekeerde toelage is te wijten aan het feit dat de buitenlandse 
charitatieve instelling onjuiste elektronische gegevens had ingevuld op de formulieren voor 
inkomsten uit het buitenland voor de jaren 2006 en 2007, aangezien de bedragen van het 
directe pensioen en het overlevingspensioen op deze formulieren met elkaar waren 
verwisseld.

Op 5 oktober 2011 is het pensioen conform het bovengenoemde vonnis opnieuw berekend en 
is de transmissiefout met betrekking tot de inkomensformulieren gecorrigeerd. Dit betekent 
dat de betaling vanaf november 2011 zal worden aangepast tot het nieuwe bedrag van 287,87 
euro.
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Er dient eveneens te worden opgemerkt dat de achterstallige betalingen voor de periode 1 juni 
1999 tot 31 oktober 2011 door het INPS zijn bevroren om de vanwege de hierboven 
uiteengezette redenen verschuldigde bedragen terug te krijgen, en dat er gewacht wordt op 
een verklaring van volledige ontvangst van betaling van het advocatenkantoor dat de belangen 
van indienster vertegenwoordigt, met het oog op het verloop en de uitkomst van de reeds 
genomen executiemaatregelen."

De Commissie wijst erop dat de Italiaanse autoriteiten hebben bevestigd dat het pensioen 
opnieuw is berekend in overeenstemming met het vonnis van het Italiaanse hof in 2002. De 
Italiaanse autoriteiten hebben medegedeeld dat de achterstallige betalingen voor de periode 1 
juni 1999 tot 31 oktober 2011 zijn bevroren, teneinde het bedrag terug te krijgen dat 
overeenkomt met de ten onrechte uitgekeerde toelages voor de jaren 2006 en 2007.

Indien indienster klaagt over het feit dat de Italiaanse instelling bedragen terugvordert met 
terugwerkende kracht, dient te worden opgemerkt dat de EU-wetgeving slechts voorziet in de 
coördinatie van nationale bepalingen op het gebied van de sociale zekerheid. Zoals het 
Europese Hof van Justitie in zijn vonnis van 19 juni 2003 betreffende zaak C-34/02 
("Pasquini") heeft benadrukt, is op situaties die voortkomen uit ten onrechte uitgekeerde 
bedragen uitsluitend de nationale wetgeving van toepassing, mits deze wetgeving zich houdt 
aan de EU-beginselen van gelijkwaardigheid (nationale regelgeving dient situaties die 
voortkomen uit de uitoefening van een communautaire vrijheid niet minder gunstig te 
behandelen dan louter binnenlandse situaties) en doeltreffendheid (nationale regelgeving dient 
de uitoefening van de door de EU-wetgeving verleende rechten in de praktijk niet onmogelijk 
of uiterst moeilijk te maken).

Conclusie

Op basis van de informatie die de Commissie tot haar beschikking heeft, kan zij geen inbreuk 
op de EU-wetgeving constateren.


