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Betreft: Verzoekschrift 1330/2011, ingediend door Agyeman Badu (Ghanese 
nationaliteit), over Italiaanse wetgeving inzake verblijfsvoorwaarden voor 
werknemers afkomstig uit derde landen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen de huidige Italiaanse wetgeving die de verblijfsvoorwaarden van 
inwoners van derde landen reguleert. Indiener protesteert met name tegen de reglementen die 
bindend zijn ten aanzien van het verblijfsrecht op zoek naar een beroep.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 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

Richtlijn 2009/50/EG van de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van 
onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan is het enige 
wettelijke instrument van de EU betreffende arbeidsmigratie. Hierin wordt bepaald dat een 
Europese blauwe kaart niet kan ingetrokken worden enkel als gevolg van de werkloosheid van 
de houder van de blauwe kaart, als de periode van werkloosheid de drie maanden niet 
overschrijdt. Er is echter geen bescherming tegen de intrekking van de blauwe kaart als de 
periode van werkloosheid langer dan drie maanden duurt.

De situaties van werkloze migrerende werknemers behoren tot de bevoegdheden van de 
nationale overheden, uitgenomen de bovenvermelde uitzondering van drie maanden voor 
houders van de Europese blauwe kaart. De kwestie waarover indiener klaagt, valt dus niet 
onder de bevoegdheid van de EU.
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Indiener klaagt eveneens over pensioenbijdragen die in Italië zijn achtergebleven. Het 
terugbetalen van sociale-zekerheidsbijdragen wordt niet geregeld door EU-wetgeving. De 
betaling van pensioenen aan werknemers afkomstig uit derde landen kan echter door twee 
verschillende voorwaarden geregeld worden. Ten eerste, als een onderdaan van een derde 
land in meer dan een lidstaat heeft gewerkt, zullen de EU-regels over de coördinatie van 
sociale zekerheid van toepassing zijn. Als toepassing van het beginsel van gelijke behandeling 
wordt in Verordening (EU) nr. 1231/2010 vastgesteld dat pensioenen aan een onderdaan van 
een derde land in een derde land op dezelfde voorwaarden betaald moeten worden als een 
pensioen dat door de betalende lidstaat aan een onderdaan betaald zou worden. Deze 
verordening is direct toepasbaar en kan voor de nationale instanties en rechtbanken 
ingeroepen worden.

Ten tweede, luidt artikel 12, lid 4, van de Richtlijn 2011/98/EU ("richtlijn voor een 
gecombineerde vergunning")1 als volgt:
"Werknemers uit derde landen die naar een derde land verhuizen, of hun nagelaten 
betrekkingen die in een derde land wonen en rechten aan die werknemers ontlenen, 
ontvangen onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde tarieven als onderdanen van de 
betrokken lidstaten wanneer die naar een derde land verhuizen, bij ouderdom, invaliditeit of 
overlijden wettelijke prestaties, gebaseerd op de vroegere arbeid van de werknemer en 
verworven overeenkomstig de in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 883/2004 bedoelde 
wetgeving."

Dit betekent dat een onderdaan van een derde land die maar in één lidstaat heeft gewerkt, 
recht heeft op dezelfde behandeling als nationale onderdanen bij de export van pensioenen 
naar een derde land. Deze richtlijn moet worden omgezet in nationale wetgeving uiterlijk 25 
december 2013. In beide vermelde omstandigheden is de betaling van een pensioen in een 
derde land afhankelijk van het recht van onderdanen van de betalende staat om hun pensioen 
al dan niet uitbetaald te krijgen in een derde land.

Conclusies

De Commissie kan niet optreden in het deel van de klacht betreffende de intrekking van de 
verblijfsstatus na een jaar werkloosheid, aangezien dit een nationale bevoegdheid is. Zodra de 
richtlijn voor een gecombineerde vergunning volledig in werking is getreden, zal de 
Commissie ervoor zorgen dat Italië artikel 12, lid 4, correct toepast.
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