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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1403/2009, ingediend door Norbert Gerlach (Duitse 
nationaliteit), over discriminatie in verband met de behandeling door de 
Oostenrijkse justitiële autoriteiten van zijn rechtszaak inzake een ongeval

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Tijdens een vakantie in Oostenrijk in de zomer van 2003 werd indiener op een openbare weg 
onder de voet gelopen door een kudde runderen, waarbij hij levensbedreigend letsel opliep.
Door het ongeval raakte indiener volledig arbeidsongeschikt, waardoor hij later zijn 
landbouwbedrijf heeft moeten verkopen. In de daaropvolgende rechtszaak om 
schadevergoeding kreeg indiener van de rechtbank geen gelijk, ondanks het feit dat hij zich 
kon beroepen op een vergelijkbare zaak, die echter betrekking had op een Oostenrijkse 
staatsburger. Aangezien indiener de indruk heeft dat hij het slachtoffer is van een ernstig 
geval van discriminatie op grond van nationaliteit en hij vanwege zijn problematische 
financiële situatie de rechtszaak niet kan voortzetten, verzoekt hij het Europees Parlement om 
bijstand en om ervoor te zorgen dat hem volledig recht wordt gedaan.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement). 

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

De indiener, van Duitse nationaliteit, heeft in Oostenrijk een rechtszaak aangespannen in 
verband met een ongeval waarbij hij was betrokken terwijl hij er op vakantie was. Zijn 
rechtszaak werd afgewezen door de Oostenrijkse rechtbanken. De indiener noemt een 
vergelijkbare (succesvolle) zaak die betrekking had op een Oostenrijkse staatsburger, en 
beweert dat zijn zaak werd afgewezen omwille van zijn Duitse nationaliteit. Volgens hem 
wordt hij dus onrechtmatig gediscrimineerd op grond van nationaliteit.
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In artikel 18 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is bepaald dat 
binnen de werkingssfeer van de Verdragen en onverminderd de bijzondere bepalingen, daarin 
gesteld, elke discriminatie op grond van nationaliteit verboden is. Het recht op non-
discriminatie op grond van nationaliteit kan dus enkel worden toegepast op kwesties die 
vallen binnen de werkingssfeer van de Verdragen, en eerst dient te worden onderzocht of de 
door indiener beschreven situatie zo'n kwestie betreft. De indiener eiste in een rechtszaak 
schadevergoeding voor een ongeval. De Commissie wijst erop dat enkel de nationale rechter 
bevoegd is om de feiten van een rechtszaak vast te stellen. De Commissie kan niet 
tussenkomen in individuele rechtszaken voor de nationale rechtbanken.


