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Betreft: Verzoekschrift 0730/2011, ingediend door Agostino Furfaro (Italiaanse 
nationaliteit), over onderdelen van het Italiaanse pensioenstelsel

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vestigt de aandacht op Italiaanse wet nr. 122 van 30 juli 2010 inzake de 
inwerkingtreding van het pensioen op basis van 'toegangsvensters'. Volgens indiener strookt 
deze wet niet met de coördinatiedoelstellingen die de EU expliciet heeft gesteld op 
pensioengebied.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

Indiener vestigt de aandacht op artikel 12 van het Italiaanse wetsbesluit nr. 78 van 2010, 
gewijzigd en omgezet in wet nr. 122 juli 2010. In de tekst wordt bepaald dat vanaf 1 januari 
2011, personen die de voor een ouderdomspensioen vereiste minimumbijdragen hebben 
opgebouwd hun pensioen ontvangen vanaf 12 maanden nadat ze aan de vereisten voldoen (het 
zogenaamde “toegangsvenster”). Volgens indiener strookt deze wet niet met de 
coördinatiedoelstellingen die de EU expliciet heeft gesteld op pensioengebied.

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 
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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. Bij het uitoefenen van die 
bevoegdheid moeten de lidstaten zich echter houden aan het communautaire recht en in het 
bijzonder aan de bepalingen in het Verdrag over het vrije verkeer van werknemers en het 
recht van elke burger van de Europese Unie om vrij binnen het grondgebied van de lidstaten 
te reizen en te verblijven, alsmede aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 883/2004. 
Deze wetgeving stelt gemeenschappelijke regels en beginselen vast die door alle nationale 
autoriteiten bij de toepassing van het nationale recht moeten worden nagevolgd. 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.

In Verordening (EG) nr. 883/2004 zijn geen bepalingen opgenomen met betrekking tot de 
pensioengerechtigde leeftijd of de datum waarop het pensioen uitbetaald kan worden.  
Italiaanse wet nr. 122 van 30 juli 2011 is daarom niet in strijd met de EU-wetgeving, in 
zoverre dat elke lidstaat de exclusieve bevoegdheid heeft om de specifieke voorwaarden vast 
te stellen waaronder socialezekerheidsuitkeringen worden toegekend.

Bovendien is Italiaanse wet nr. 122 van 30 juli 2011 van toepassing op alle begunstigden, 
ongeacht of dit al of niet Italiaanse onderdanen zijn.  Daarom is zij niet in strijd met de EU-
beginselen van gelijke behandeling en het verbod op discriminatie.

Conclusie

Op grond van de verstrekte informatie heeft de Commissie geen schending van EU-wetgeving 
kunnen vaststellen, aangezien de EU-bepalingen inzake de coördinatie van 
socialezekerheidsstelsels niet van toepassing zijn op deze zaak.

Indiener wordt geadviseerd eventuele relevante termijnen om de zaak overeenkomstig de 
Italiaanse nationale procedures aanhangig te kunnen maken niet te overschrijden.


