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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 177/2006, ingediend door Claude Karsenti (Franse nationaliteit), namens 
de heer Fabrice Keller, over aan hem verschuldigde uitkeringen na een verandering van 
woonplaats van Frankrijk naar Oostenrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, voorzitter van de vereniging ‘Burgeractie’, verzoekt het Europees Parlement om 
steun voor een lid van de vereniging, Fabrice Keller, een Franse staatsburger die thans in 
Oostenrijk woont en die het slachtoffer van een fabrieksongeval in Frankrijk was. Na zijn 
verandering van woonplaats van Frankrijk naar Oostenrijk kreeg hij een terugval waardoor hij 
om gezondheidsredenen moest stoppen met werken. De Oostenrijkse centrale instantie voor 
ongevallenverzekering (AUVA) weigert hem blijkbaar uitkeringen waar hij overeenkomstig 
Verordeningen 1408/71/EEG en 574/72/EEG recht op heeft en weigert haar beslissing mee te 
delen, wat het, volgens indiener, onmogelijk maakt voor de heer Keller om genoegdoening na 
te streven krachtens het Gemeenschapsrecht.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 juli 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, 
lid 4 van het Reglement).

3. Tussentijds antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 oktober 2006.

Samenvatting
De indiener beschrijft de situatie van de heer Keller, een Franse staatsburger die het 
slachtoffer is geweest van een ongeval op zijn werk en momenteel in Oostenrijk woont. De 
Oostenrijkse instantie AUVA heeft een uitkering voor bijvoorbeeld rehabilitatie geweigerd.

Klacht
De indiener beklaagt zich over het feit dat de Oostenrijkse instantie handelt in strijd met het 
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Gemeenschapsrecht, in het bijzonder met Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de 
toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich 
binnen de Gemeenschap verplaatsen1 en Verordening (EEG) nr. 574/72 tot vaststelling van de 
wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/712; en over het feit dat hij geen 
schriftelijk bericht heeft ontvangen van deze instantie.  

Opmerkingen van de Commissie
De communautaire bepalingen inzake sociale zekerheidsregelingen met betrekking tot 
arbeidsongevallen stellen dat de persoon in kwestie een uitkering kan ontvangen, zelfs als hij 
of zij niet woonachtig is in de lidstaat waar hij of zij verzekerd is. Volgens deze bepalingen 
moet de sociale zekerheidsinstelling van de lidstaat waar de betrokken persoon woonachtig is 
de uitkering betalen, in dit geval de Oostenrijkse instantie. Vervolgens krijgt deze instantie
alle uitgaven vergoed van de bevoegde instantie van de lidstaat waar de persoon verzekerd is 
(in dit geval Frankrijk).

De Commissie heeft over de klachten die zijn doorgestuurd door de indiener, en om meer 
informatie te verkrijgen, contact opgenomen met het Oostenrijkse lid van de Administratieve 
Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende 
werknemers.

Conclusie
De Commissie moet het verzoekschrift nog nader onderzoeken en zal het Parlement van de 
uitkomst op de hoogte stellen.

  
1 Aangepast middels Verordening (EG) 629/2006 (PB Nr. L 114/1, van 27.4.2006)
2 Aangepast middels Verordening (EG) 207/2006 van de Commissie (PB Nr. L 36/3 van 8.2.2006)
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