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Pers en Voorlichting 

PERSCOMMUNIQUE nr. 92/07 

13 december 2007 

Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-463/06 

FBTO Schadeverzekeringen NV / Jack Odenbreit 

EEN SLACHTOFFER VAN EEN VERKEERSONGEVAL KAN BIJ HET GERECHT 
VAN ZIJN WOONPLAATS RECHTSTREEKS TEGEN DE VERZEKERAAR VAN DE 

WETTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ EEN VORDERING INSTELLEN 

Het gemeenschapsrecht stelt dit recht alleen afhankelijk van de voorwaarden dat de verzekeraar 
zijn woonplaats heeft in een lidstaat van de Europese Unie en dat het nationale recht voorziet in 

de mogelijkheid tot instelling van een rechtstreekse vordering. 

J. Odenbreit, die in Duitsland woont, werd in Nederland slachtoffer van een auto-ongeval. Hij 
stelde bij het gerecht van zijn woonplaats een rechtstreekse vordering in tegen de 
verzekeringsmaatschappij van de wettelijk aansprakelijke partij, FBTO Schadeverzekeringen 
NV. Dat gerecht verklaarde zich evenwel onbevoegd om kennis te nemen van het geding tussen 
hem en de in Nederland gevestigde verzekeraar, en verklaarde de vordering bijgevolg niet-
ontvankelijk. 

Tegen de voor het slachtoffer gunstige uitspraak in hoger beroep stelde de verzekeraar 
cassatieberoep in bij het Bundesgerichtshof. Dat heeft het Hof van Justitie de vraag voorgelegd 
of de communautaire verordening betreffende de rechterlijke bevoegdheid1 de gelaedeerde de 
mogelijkheid biedt om bij het gerecht van zijn woonplaats rechtstreeks tegen de verzekeraar een 
vordering in te stellen. 

Het Hof beantwoordt deze vraag bevestigend en legt de verordening daarbij aldus uit dat 
slachtoffers van een verkeersongeval op grond daarvan de verzekeraar voor het gerecht van hun 
eigen woonplaats kunnen dagen. 

Het Hof wijst erop dat de betere bescherming die door de verordening wordt geboden aan 
partijen die in gedingen betreffende verzekeringen als zwakke partijen worden beschouwd, ook 
moet gelden voor het slachtoffer van een ongeval. Overigens heeft de verordening deze 
bescherming verhoogd ten opzichte van die waarin was voorzien bij het Verdrag van 

                                                 
1  Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, 
de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, PB L 12 van 16 januari 2001, 
blz. 1-23. 



27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en handelszaken. 

Deze uitlegging wordt ook bevestigd door de richtlijn inzake de verzekering tegen de wettelijke 
aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven2, 
waar in de considerans wordt gewezen op het recht van de gelaedeerde om tegen de verzekeraar 
een rechtsvordering in te stellen bij het gerecht van zijn woonplaats. 

Bijgevolg oordeelt het Hof dat de gelaedeerde bij het gerecht van zijn woonplaats in een lidstaat 
rechtstreeks tegen de verzekeraar een vordering kan instellen, indien een dergelijke rechtstreekse 
vordering mogelijk is en de verzekeraar zijn woonplaats op het grondgebied van een lidstaat 
heeft. 

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt. 

Beschikbare talen: ES CS DE EL EN FR HU IT NL PT SK 

De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de internetpagina 
van het Hof 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=NL&Submit=rechercher&numaff=C-463/06  
vanaf ongeveer 12.00 uur. 

Voor nadere informatie wende men zich tot de heer Stefaan Van der Jeught. 
Tel: +352 4303 2170  Fax: +352 4303 2988 

 

 

                                                 
2  Richtlijn 2000/26/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de verzekering tegen de wettelijke 
aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven, zoals gewijzigd bij 
richtlijn 2005/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005, PB L 149 van 11 juni 2005, blz. 14-
21. 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=NL&Submit=rechercher&numaff=C-463/06

