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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0087/2012, ingediend door Giuseppe Pastore (Italiaanse
nationaliteit), over een te klein pensioen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant is een gepensioneerde van 67 jaar die een pensioen ontvangt van 362 euro per 
maand waarmee hij de eindjes niet aan elkaar kan knopen. Op dat vlak geeft hij aan dat hij 
vele jaren verplicht is geweest om zwart te werken, waardoor hij vele jaren bijdragebetalingen 
heeft verloren.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 mei 2012. De Commissie is overeenkomstig artikel 202, lid 6, 
om informatie verzocht.

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012-10-08

De Commissie benadrukt dat de opzet en organisatie van socialeverzekeringsstelsels, 
waaronder die van pensioenstelsels, uitsluitend onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen. 
Krachtens artikel 153, lid 2, van het VWEU kan de Raad echter "maatregelen aannemen die 
erop gericht zijn de samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen door middel van 
initiatieven ter verbetering van de kennis, ontwikkeling van de uitwisseling van informatie en 
optimale praktijken, bevordering van innoverende benaderingswijzen en evaluatie van 
ervaringen, met uitsluiting van harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten".

De Commissie publiceerde een "Witboek over adequate, veilige en duurzame pensioenen"1. 
                                               
1 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1194&furtherNews=yes
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Hierin wordt onderzocht hoe de EU en de lidstaten kunnen samenwerken om de voornaamste 
problemen op te lossen waarmee de nationale pensioenstelsels worden geconfronteerd. Er 
wordt een aantal initiatieven in genoemd om de juiste voorwaarden te creëren om ervoor te 
zorgen dat degenen die daartoe in staat zijn kunnen blijven werken; dat mensen die naar een 
ander land verhuizen hun pensioenrechten kunnen behouden; dat mensen meer kunnen sparen 
en om te waarborgen dat pensioenbeloften worden gehouden en dat men hij pensionering 
datgene krijgt wat men verwacht.

De Commissie constateert dat Italiaanse pensioenen worden opgebouwd door middel van een 
kapitaaldekkingsstelsel waarbij de bijdragen aan de pensioenstelsels gedurende het 
arbeidsleven bepalend zijn voor de omvang van de pensioenen (van de overheid of de 
particuliere sector). Het lijkt erop dat het geringe pensioen (EUR 362) dat aan rekwestrant 
wordt betaald voortvloeit uit het feit dat de bijdragen aan het pensioenstelsel gedurende een 
ontoereikende periode werden afgedragen.

Conclusie

Alleen de lidstaten zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en de organisatie van 
pensioenstelsels. De Commissie kan niet interveniëren in het geval dat de indiener aan de orde 
stelt. Rekwestrant kan derhalve alleen maatregelen (inclusief juridische actie) nemen 
overeenkomstig de nationale wetgeving en praktijken.


