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Betreft: Verzoekschrift 1232/2011, ingediend door Angelo Guerrero (Italiaanse 
nationaliteit), over de hervorming van het pensioenstelsel in Italië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De indiener – een Italiaanse overheidsambtenaar – stelt een reeks hervormingen van het 
Italiaanse pensioenstelsel voor teneinde ongelijkheden te verminderen die vooral in het nadeel 
van jongere belastingbetalers spelen.

Hij wijst er in het bijzonder op dat het volgens de recente regels (artikel 19, wetsbesluit van 
25/6/2008, nr. 112) toegestaan is pensioen en inkomsten uit arbeid samen te voegen. Daardoor 
kunnen gepensioneerden die volledig betaald worden via het loonstelsel bovendien een 
bijkomend salaris voor een openbaar ambt ontvangen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 maart 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juni 2012

Als onderdeel van zijn budgettaire consolidatie-inspanningen heeft Italië in december 2011 
een omvangrijke pensioenhervorming doorgevoerd. Door de hervorming worden vanaf 2012 
nieuwe berekeningsmethodes ingevoerd, waarbij nieuwe pensioenen gebaseerd zullen worden 
op een quotum van vaste toezeggingen (defined benefits) voor de tot 2011 betaalde bijdragen 
en een quotum van notionele vaste bijdragen (notional-defined contribution, NDC) voor de 
vanaf 2012 betaalde bijdragen. Bovendien houdt de hervorming een verhoging van de 
pensioenleeftijd in om bij te dragen tot de houdbaarheid van de pensioenstelsels op lange 
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termijn: de pensioenleeftijd voor vrouwen in de privésector gaat omhoog van 60 tot 62 jaar, 
met een geleidelijke stijging tot 66 in 2018 (net zoals voor mannen). Met de hervorming 
worden ook strengere regels voor vervroegde-uittredingsregelingen ingevoerd (behalve voor 
lichamelijk zware banen). Onder de nieuwe regels is vervroegde uittreding pas mogelijk na 41 
jaar sociale bijdragen te hebben betaald (voor vrouwen) of 42 jaar (voor mannen). Ten slotte 
wordt door de hervorming een tweejarige periode zonder pensioenindexatie ingevoerd (voor 
pensioenen hoger dan 1.400 EUR per maand). Volgens de Italiaanse regering zal de 
pensioenhervorming leiden tot jaarlijkse besparingen gaande van 2,8 miljard EUR in 2012 tot 
22 miljard EUR in 2020 (wat overeenkomt met 1,4% van het BNP).

Met de hervorming van december 2011 heeft de regering tot doel de pensioenkosten sneller te 
verlagen, de pensioenleeftijd te verhogen en de rechtvaardigheid van het systeem zowel 
binnen als tussen generaties te versterken. Met name de uitbreiding via een pro-rata-
mechanisme vanaf 2012 van het systeem van notionele vaste bijdragen naar alle werknemers 
die onder het systeem van vaste toezeggingen waren gebleven, vermindert de verschillen in 
behandeling tussen generaties die waren ingevoerd door de hervorming van 1995.


