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Betreft: Verzoekschrift 0546/2011, ingediend door Danilo Mortara (Italiaanse nationaliteit), 
over inbreuk op Verordening (EG) nr. 883/2004 van 29 april 2004 betreffende de 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant, een in België wonende Italiaanse onderdaan, is als zelfstandige verzekerd geweest 
in Italië (737 weken) en België (390 weken)Hij heeft zijn Italiaanse premies voor een deel 
afgedragen aan het INPS en voor een deel aan de Fondazione Enasarco. Terwijl het INPS per 
1 mei 2006 is overgegaan tot de uitkering van het pensioen, weigert de Fondazione Enasarco 
daartoe over te gaan omdat niet lang genoeg premie is afgedragen, en weigert deze tevens de 
vergeefs gestorte premies te restitueren.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

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. 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 
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bij de toepassing van de verschillende nationale regelgevingen rekening wordt gehouden met de 
basisbeginselen van gelijke behandeling en het verbod op discriminatie. 

In hun antwoord van 20 december 2011 zijn de Italiaanse autoriteiten van mening dat aangezien 
soortgelijke tijdvakken niet in het kader van de Belgische regeling zijn vervuld, de Fondazione 
Enasarco de in het kader van de algemene regeling reeds in aanmerking genomen tijdvakken 
gezien de ontoereikendheid van de vereiste bijdragen niet heeft kunnen samentellen. De 
Italiaanse autoriteiten wijzen erop dat rekwestrant de Belgische verzekeringstijdvakken in het 
kader van de algemene regeling heeft kunnen samentellen en daarmee het recht op een INPS-
pensioen heeft gewaarborgd, dat nog altijd wordt uitgekeerd.

Betreffende het verzoek om terugbetaling van de aan de Fondazione Enasarco afgedragen 
premies, die geen pensioen hebben opgeleverd, zijn de Italiaanse autoriteiten van mening dat 
aangezien het een hulpregeling betreft die gebaseerd is op het beginsel van solidariteit tussen de 
verzekerden, deze niet voorziet in terugbetaling van betaalde bijdragen.

Verordening (EG) nr. 883/2004 geldt voor alle onderdanen van een EU-lidstaat op wie de 
socialezekerheidswetgeving van een land van de EU van toepassing is of was, alsmede voor hun 
gezinsleden en nagelaten betrekkingen. Overeenkomstig artikel 1, lid 1, vallen contractuele 
bepalingen niet onder de term "wetgeving". "Wel blijft de term gelden voor contractuele 
bepalingen die een verzekeringsplicht instellen die is afgeleid van de in de eerste zin bedoelde 
wetten of regelingen die bij een besluit van het bevoegde overheidsorgaan algemeen verbindend 
zijn verklaard, dan wel een ruimere werkingssfeer hebben gekregen, mits de betrokken lidstaat 
een verklaring in die zin opstelt waarvan hij de voorzitter van het Europees Parlement en de 
voorzitter van de Raad van de Europese Unie in kennis stelt. Deze verklaring wordt 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie".

Volgens de door de Italiaanse autoriteiten verstrekte informatie wordt de werking van het 
pensioenfonds van de Fondazione Enasarco bepaald via een collectieve regeling van 
handelsagenten en handelsvertegenwoordigers. De vaststelling van de in het kader van het 
pensioenfonds van de Fondazione Enasarco betaalde pensioenuitkeringen en hun voorwaarden 
vloeit niet voort uit nationale wet- en regelgeving, maar uit de tekst van een collectieve regeling. 
Bovendien is er geen verklaring waardoor deze regeling onder het toepassingsgebied van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 valt. Het pensioenfonds van de Fondazione Enasarco kan 
derhalve worden beschouwd als een bedrijfspensioenregeling die niet onder het 
toepassingsgebied van deze Verordening valt. 

Met betrekking tot bedrijfspensioenregelingen dient te worden opgemerkt dat de Commissie 
momenteel mogelijke maatregelen op dit gebied onderzoektOvereenkomstig het op 16 februari 
2012 gepubliceerde Witboek van de Commissie "Een agenda voor adequate, veilige en 
duurzame pensioenen" (COM(2012) 55 definitief) zal de Commissie in 2012 de mogelijkheid 
beoordelen om de werkingssfeer van Verordening (EG) nr. 883/2004 met betrekking tot 
bepaalde bedrijfspensioenregelingen uit te breiden. In het Witboek wordt ook aangekondigd dat 
de Commissie in 2012 in nauwe samenwerking met de Raad en het Europees Parlement de 
werkzaamheden zal hervatten voor een richtlijn inzake de meeneembaarheid van pensioenen, 
waarin minimumnormen worden vastgesteld voor de verwerving en het behoud van aanvullende 
pensioenrechten. 

Met betrekking tot de weigering van de Fondazione Enasarco om de door rekwestrant betaalde 
bijdragen te restitueren kan worden verwezen naar een uitspraak van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens (EHRM) van 3 maart 2011 in zaak 57028/00, Klein tegen Oostenrijk. Het 
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ging in deze zaak om de weigering van de Weense Orde van Advocaten om een advocaat, de 
heer Klein, een ouderdomspensioen te verlenen nadat hij het recht had verloren om zijn beroep 
uit te oefenen en al enkele jaren een bijdrage had betaald. Het Hof was van mening dat 
aansluiting bij een ouderdomspensioenregeling op basis van het verplichte lidmaatschap van een 
beroepsorganisatie tijdens de uitoefening van een beroep kon leiden tot het gewettigd vertrouwen 
om pensioenuitkeringen te ontvangen bij pensionering en aldus een bezit vormde in de zin van 
artikel 1 van Protocol 1. De weigering om het pensioen te verlenen vormde een inbreuk op het 
recht van de heer Klein op ongestoord genot van zijn eigendom.

Conclusie

Het besluit van de Fondazione Enasarco om de pensioenaanvraag van rekwestrant af te wijzen en 
de in België betaalde pensioenbijdrage niet samen te tellen is in overeenstemming met 
Verordening (EG) nr. 883/2004. Derhalve heeft de Commissie geen inbreuk op het Unierecht 
kunnen ontdekken.

Rekwestrant wordt echter aangeraden zijn rechten in het kader van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens in overweging te nemen.


