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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.15.0180.N 

DEVOSA bvba, met zetel te 9031 Gent (Drongen), Jan-Baptist Lombaertdreef 

11, 

eiseres, 

vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cas-

satie, met kantoor te 9051 Gent, Drie Koningenstraat 3, waar de eiseres woon-

plaats kiest, 

tegen 

KBC VERZEKERINGEN nv , met zetel te 3000 Leuven, Professor Roger Van 

Overstraetenplein 2, 

verweerster, 

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de verweerster woonplaats 

kiest. 
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I.  RECHTSPLEGING VOOR HET HOF  

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 5 

juni 2014. 

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd. 

II.  CASSATIEMIDDEL  

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan. 

III.  BESLISSING VAN HET HOF  

Beoordeling  

Eerste onderdeel 

1. Krachtens, artikel 11, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst, zoals 

hier van toepassing, mag in de verzekeringsovereenkomst geen geheel of gedeel-

telijk verval van het recht op verzekeringsprestatie bedongen worden dan wegens 

niet-nakoming van een bepaalde, in de overeenkomst opgelegde verplichting, en 

mits er een oorzakelijk verband bestaat tussen de tekortkoming en het ongeval. 

2. Aangezien deze bepaling, krachtens artikel 3 van voormelde wet, van dwin-

gend recht is, dient de rechter na te gaan of een clausule van de verzekeringsover-

eenkomst die op een andere manier wordt verwoord, geen vervalbeding is. 

3. Het beding op grond waarvan de verzekeraar zijn dekking kan weigeren 

wegens de niet-nakoming door de verzekerde van zijn contractuele verplichtingen 

vormt een vervalbeding in de zin van voormeld artikel 11. 

4. De appelrechters stellen vast dat artikel 4b van de verzekeringsovereen-

komst bepaalt dat “de verzekering niet geldt wanneer u of de toegelaten bestuur-

der (…) het schadegeval veroorzaakt in een staat van alcoholintoxicatie van meer 

dan 1,5 promille (0.65 mg/l), in een staat van dronkenschap of in een gelijkaardi-
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ge toestand die het gevolg is van het gebruik van andere producten dan alcoholi-

sche dranken”. 

5. De appelrechters die, ondanks de in dit artikel opgenomen contractuele ver-

plichtingen, oordelen dat in artikel 4b van de verzekeringsovereenkomst geen 

verval van dekking wordt omschreven en dat het bijgevolg aan de eiseres als ver-

zekerde behoort het bewijs te leveren dat het schadegeval niet werd veroorzaakt in 

een staat van alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 pro mille, verantwoorden hun 

beslissing niet naar recht. 

Het onderdeel is gegrond. 

Overige grieven 

6. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden. 

Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering van de eiseres ongegrond 

verklaart en oordeelt over de kosten. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-

telijk vernietigde arrest. 

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over. 

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-

gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Alain 

Smetryns, en de raadsheren Koen Mestdagh, Geert Jocqué en Bart Wylleman, en 

in openbare rechtszitting van 11 februari 2016 uitgesproken door afdelingsvoor-

zitter Alain Smetryns, in aanwezigheid van advocaat-generaal André Van Ingel-

gem, met bijstand van griffier Vanessa Van de Sijpe. 
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V. Van de Sijpe B. Wylleman G. Jocqué 

K. Mestdagh A. Smetryns E. Dirix 
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24084/W/10 

VOORZIENING IN CASSATIE 

 

Aan het Hof van Cassatie van België 

 5 

geeft te kennen:  

 

 bvba DEVOSA, met zetel te 9031 GENT, aan de Jan-Baptist Lombaert-

dreef 11 en met ondernemingsnummer 0896.503.001, 
 eiseres tot cassatie, 10 

vertegenwoordigd door de ondergetekende, Willy van Eeckhoutte, advo-
caat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent, aan de Drie Ko-
ningenstraat 3, waar keuze van woonplaats wordt gedaan, 

 

wat volgt. 15 

 

De eiseres, voornoemd, verklaart hierbij zich in cassatie te voorzien tegen het 
hieronder nader omschreven arrest en cassatieberoep aan te tekenen tegen de hier-
onder nader aangewezen partij. 

 20 

 

I.  BESTREDEN UITSPRAAK EN PARTIJ WAARTEGEN CASSATI E-
BEROEP WORDT AANGETEKEND  

 

Dit cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 5 juni 2014 door de eerste 25 

kamer van het hof van beroep te Gent op tegenspraak werd gewezen in de zaak, 

ingeschreven op de algemene rol onder het nummer 2012/AR/1305, van de eise-

res, als eerste appellante, tegen: 

 

 de naamloze vennootschap KBC VERZEKERINGEN, met zetel te 3000 LEUVEN, aan het Professor Roger Van Overstraetenplein 2 en met ondernemingsnummer 0403.552.563,30 
 toen geïntimeerde, thans verweerster in cassatie,   

 

en tegen die verwerende partij. 
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 35 

 

Deze voorziening in cassatie is gesteund op de volgende middelen en conclusie. 

 

 

II. FEITEN EN RETROACTA VAN DE PROCEDURE  40 

 

1. Op 15 april 2008 sloot de eiseres als verzekeringsnemer een polis-

personenauto af bij de verweerster, met als verzekerde waarborgen burgerrech-

telijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en “omnium alle risico’s”.  

 45 

Mevrouw An-Sofie De Vos, die geen partij is in deze cassatieprocedure, werd 

aangeduid als courante bestuurder van het verzekerde voertuig. 

 

Op 8 juli 2010 om 0 uur 05 was An-Sofie De Vos betrokken bij een verkeerson-

geval. 50 

 

De ademanalyse, uitgevoerd om 1.32 uur, gaf als resultaat 0,64 milligram alcohol 

per liter uitgeademde alveolaire lucht 

 

De verweerster weigerde aan de eiseres een vergoeding uit te keren voor de 55 

door haar geleden eigen schade, op grond van artikel 4 van de algemene voor-

waarden “omnium alle risico’s”, dat luidt als volgt:  

 

“Artikel 4. “Uitsluitingen”: “Deze verzekering geldt niet: […] b. wanneer u of 

de toegelaten bestuurder: […] het schadegeval veroorzaakt in een staat 60 

van alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 promille (0,65 mg/l), in een staat 

van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het 

gebruik van andere producten dan alcoholische dranken.” 
 

Bij dagvaarding van 21 september 2011 vorderde de eiseres de veroordeling van 65 

de verweerster tot het vergoeden van de schade aan het voertuig, vermeerderd 

met de niet-aftrekbare btw en de belasting op de inverkeerstelling (biv) of in totaal 

11.209,82 euro, meer de interest. 
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Bij vonnis van 2 april 2012 verklaarde de rechtbank van eerste aanleg te Gent de  70 

vordering van de eiseres ontvankelijk maar ongegrond. 

 

 

2. Tegen dat vonnis tekende de eiseres hoger beroep aan. 

 75 

Bij arrest van  5 juni 2014 verklaart het hof van beroep te Gent het hoger beroep 

van de eiseres ongegrond en beslist het, met bevestiging van het bestreden von-

nis, dat artikel 4 b van de verzekeringspolis een geval van uitsluiting beschrijft en 

geen verval van dekking of grove schuld. Aangezien de graad van alcoholintoxi-

catie van bestuurster An-Sofie De Vos op het ogenblik van het ongeval meer be-80 

droeg dan 0,65 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht, is de verweerster 

volgens het hof van beroep dan ook niet tot dekking gehouden. 
 

Tegen dat arrest voert de eiseres het volgende middel tot cassatie aan. 

 85 

 

III. MIDDELEN  

 

Enig middel 

 90 

MIDDEL 

 

Geschonden wettelijke bepalingen 

 

de artikelen 3, 8, tweede lid en 11 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-95 
ringsovereenkomst, vóór de opheffing van die laatste twee bepalingen  door de 
wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen 

 

 

Aangevochten beslissing 100 

 

In de bestreden beslissing verklaart het hof van beroep, recht sprekend over de 
vordering van de eiseres strekkende tot de betaling, door de verweerster, van een 
vergoeding op grond van de door de eiseres bij de verweerster afgesloten verzeke-
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ringspolis “omnium alle risico’s”, het hoger beroep van de eiseres ongegrond en 105 
beslist het, met bevestiging van het beroepen vonnis, dat de verweerster niet tot 
dekking is gehouden. Het hof van beroep neemt die beslissing op grond van alle 
vaststellingen en motieven waarop zij steunt en die hier beschouwd worden inte-
graal te zijn hernomen en in het bijzonder de volgende: 

 110 

 

"[De verweerster] weigert dekking te verlenen en verwijst daarvoor naar art. 4 

van de verzekeringspolis waarin onder meer wordt uitgesloten:  

 “Deze verzekering geldt niet: 

 b. wanneer u of de toegelaten bestuurder: 115 

- het schadegeval veroorzaakt in een staat van alcoholintoxicatie van meer 

dan 1,5 promille (0,65 mg/l), in een staat van dronkenschap of in een gelijk-

aardige toestand die het gevolg is van het gebruik van andere producten dan 

alcoholische dranken.” 

[…] 120 

Wat de grond van de zaak betreft zijn [de eiseres en An-Sofie De Vos] de me-

ning toegedaan dat er geen sprake is van een uitsluiting maar wel van een 

vervalbeding dat overeenkomstig art. 11 van de wet op de landverzekerings-

overeenkomsten maar uitwerking kan hebben voor zover het oorzakelijk ver-

band tussen de reden van het verval en het schadebeding wordt bewezen. 125 

De door [de verweerster] genoemde uitsluiting betreft een geval van grove 

schuld waarop art. 8 van de wet op de landverzekeringsovereenkomsten van 

toepassing is, zodat het aan de verzekeringsmaatschappij toekomt het oorza-

kelijk verband te bewijzen tussen de alcoholintoxicatie en het ongeval, bewijs 

dat zij niet levert […] 130 

 

c. gegrondheid van de vordering van [de eiseres] 

 

De [eiseres] houdt voor dat art. 4 b van de verzekeringspolis ten onrechte in 

de polis wordt omschreven als een geval van uitsluiting. 135 

Zij kan hierin niet gevolgd worden. 

 

Door middel van uitsluitingen beperkt de verzekeraar een algemeen omschre-

ven dekking. Dit wordt ook zo verwoord in artikel 1 van de polis waarin wordt 

gezegd dat de verzekering het voertuig dekt tegen alle risico’s, wat betekent 140 

dat in principe elk schadegeval verzekerd is tenzij het onder de beperkte lijst 

van niet-verzekerde gevallen valt. 
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Het staat de verzekeraar, voor wat betreft een omniumverzekering auto, vrij 

de grenzen van de door hem verleende waarborg vast te leggen. 

 145 

In art. 4 b wordt geen verval van dekking of geval van grove schuld omschre-

ven. Er is maar prestatieverval wanneer de verzekerde tekort schiet in een 

contractueel opgelegde verplichting en er een oorzakelijk verband bestaat 

tussen deze tekortkoming en het schadegeval. Het feit dat een schadegeval 

niet verzekerd is wanneer de bestuurder een schadegeval veroorzaakt in een 150 

staat van alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 promille (0,65 mg/l) is geen ge-

val van het niet naleven van een contractuele verplichting en evenmin te be-

schouwen als een in de polis omschreven geval van grove schuld. 

 

Dit betekent dat het aan [de eiseres] toekomt het bewijs te leveren dat het 155 

schadegeval niet werd veroorzaakt in een staat van alcoholintoxicatie van 

meer dan 1,5 promille (0,65 mg/l).” 

(p. 3 t.e.m. 6 van het arrest). 
 

 160 

Grieven 

 

Krachtens artikel 3 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereen-

komst  (hieronder afgekort als Wet Landverzekeringsovereenkomst) zijn de bepa-

lingen van die wet van dwingend recht, tenzij uit de bepalingen zelf blijkt dat de 165 

mogelijkheid wordt gelaten ervan af te wijken bij bijzondere bedingen. 

 

Krachtens artikel 8, tweede lid, van de Wet Landverzekeringsovereenkomst, vóór 

de opheffing ervan bij de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, dekt 

de verzekeraar de schade veroorzaakt door de schuld, zelfs de grove schuld, van 170 

de verzekerde. Volgens diezelfde bepaling kan de verzekeraar zich enkel van zijn 

verplichtingen bevrijden voor de gevallen van grove schuld die op uitdrukkelijke 

en beperkende wijze in de overeenkomst zijn bepaald.  

 

Overeenkomstig artikel 11 van de Wet Landverzekeringsovereenkomst, even-175 

eens vóór de opheffing ervan bij de wet van 4 april 2014, mag in de verzeke-

ringsovereenkomst geen geheel of gedeeltelijk verval van het recht op verzeke-

ringsprestatie bedongen worden dan wegens niet-nakoming van een bepaalde, 
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in de overeenkomst opgelegde verplichting, en mits er een oorzakelijk verband 

bestaat tussen de tekortkoming en het schadegeval. 180 

 

 
Eerste onderdeel 

 

1.1. Het beding op grond waarvan de verzekeraar zijn dekking kan weigeren we-185 

gens de niet-nakoming door de verzekerde van zijn contractuele verbintenissen 

vormt een vervalbeding in de zin van voormeld artikel 11. 

 

 

 190 

Aangezien die bepaling van dwingend recht is, dient de rechter na te gaan of een 

clausule van de verzekeringsovereenkomst die op een andere manier wordt ver-

woord, geen vervalbeding is.  

 

Dat geldt ook wanneer het gaat om een verzekering-eigen schade (“omniumver-195 

zekering auto”), waarbij het de verzekeraar in beginsel vrij staat de grenzen van 

de door hem verleende waarborg vast te leggen. 

 

Uw Hof is bevoegd na te gaan of de rechter wettig heeft beslist of een beding van 

een verzekeringsovereenkomst een vervalbeding is in de zin van artikel 11 van 200 

de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. 

 

1.2. Volgens de vaststellingen van het hof van beroep wordt in artikel 1 van de 

verzekeringspolis “omnium alle risico’s” die de eiseres bij de verweerster afsloot, 

gezegd dat de verzekering het voertuig dekt tegen alle risico’s (p. 5, voorlaatste 205 

alinea, van het bestreden arrest). 

 

Het hof van beroep stelt voorts vast dat het beding in artikel 4 b van die polis be-

paalt dat de verzekering “niet geldt” wanneer de verzekeringsnemer of de toege-

laten bestuurder het schadegeval veroorzaakt in een staat van alcoholintoxicatie 210 

van meer dan 1,5 promille (0,65 mg/l), in een staat van dronkenschap of in een 

gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van andere producten 

dan alcoholische dranken. 

 

Het besturen van een wagen in een staat van alcoholintoxicatie, een staat van 215 

dronkenschap of een gelijkaardige toestand wordt bestraft door de artikelen 34 
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tot en met 37/1 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het 

wegverkeer.  

 

Uit wat voorafgaat, volgt dat het voornoemde artikel 4 b geen risico beschrijft dat 220 

als zodanig buiten het toepassingsgebied van de door de eiseres bij de verweer-

ster afgesloten verzekeringspolis “omnium alle risico’s” valt (dat zijn trouwens, 

volgens de vaststellingen van het hof van beroep op basis van artikel 1 van de 

polis “alle risico’s”), maar met het verval van het recht op een verzekeringspresta-

tie, de tekortkoming bestraft aan een bepaalde, in de verzekeringsovereenkomst 225 

opgelegde verplichting, waarvan de miskenning deels ook een strafrechtelijke 

overtreding uitmaakt. 

 

 

Zoals de eiseres voor het hof van beroep aanvoerde (zie de nrs. 19-21 op de 230 

bladzijden 8-10 van de “tweede conclusie in hoger beroep” voor de eiseres, 

neergelegd ter griffie van het hof van beroep op 27 mei 2013), gaat het dan ook 

om een vervalbeding in de zin van artikel 11 van de Wet Landverzekeringsover-

eenkomst, dat pas uitwerking kan hebben wanneer de verzekeraar het bewijs le-

vert van het oorzakelijk verband tussen de tekortkoming en het schadegeval. 235 

 

Door te beslissen dat de eiseres niet kan worden gevolgd in haar stelling dat arti-

kel 4 b van de verzekeringspolis ten onrechte wordt omschreven als een geval 

van uitsluiting, op de overwegingen dat de verzekeraar door middel van uitsluitin-

gen een algemeen omschreven dekking beperkt, dat dit ook zo wordt verwoord in 240 

artikel 1 van de polis waarin wordt gezegd dat de verzekering het voertuig dekt 

tegen alle risico’s, wat betekent dat in principe elk schadegeval is verzekerd, ten-

zij het onder de beperkte lijst van niet-verzekerde gevallen valt en dat het aan de 

verzekeraar, voor wat betreft een omniumverzekering auto, vrij staat de grenzen 

van de door hem verleende waarborg vast te leggen, en vervolgens te beslissen 245 

dat in artikel 4 b van de verzekeringspolis geen verval van dekking wordt om-

schreven, aangezien er maar prestatieverval is wanneer de verzekerde tekort-

schiet in een contractueel opgelegde verplichting en er een oorzakelijk verband 

bestaat tussen deze tekortkoming en het schadegeval, en het feit dat een scha-

degeval niet verzekerd is wanneer de bestuurder een schadegeval veroorzaakt in 250 

een staat van alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 promille (0,65 mg/l), geen ge-

val is van het niet naleven van een contractuele verplichting (p. 5, onder c, - pa-

gina 6, 1ste en 2de alinea, van het bestreden arrest), neemt het hof van beroep niet 

wettig aan dat sprake is van een uitsluitingsbeding en niet van een vervalbeding 
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in de zin van artikel 11 van de Wet Landverzekeringsovereenkomst, waardoor 255 

het het wettelijk begrip vervalbeding schendt. 

 

Het hof van beroep beslist op die overwegingen dan ook niet wettig, zonder aan 

de verweerster het bewijs op te leggen van het oorzakelijk verband tussen de bij 

An-Sofie De Vos vastgestelde alcoholintoxicatie en het schadegeval, dat de ver-260 

weerster niet gehouden is tot dekking van de door de eiseres geleden schade 

(schending van de artikelen 3 en 11 van de Wet Landverzekeringsovereen-

komst). 
 

Conclusie 265 

Het hof van beroep verklaart het hoger beroep van de eiseres en haar oorspron-

kelijke  vordering niet wettig ongegrond (schending van de artikelen 3 en 11 van 

de Wet Landverzekeringsovereenkomst). 

 

 270 
Tweede onderdeel 

 

Uit de artikelen 8, tweede lid en 11 van de Wet Landverzekeringsovereenkomst, 

die van dwingend recht zijn in het voordeel van de verzekerde, volgt dat de ver-

zekeraar die zich beroept op een grond van ontheffing van aansprakelijkheid in 275 

de zin van voormeld artikel 8, tweede lid, de schade alleen dan niet hoeft te dek-

ken indien hij bewijst dat er een oorzakelijk verband is tussen de in de overeen-

komst omschreven grove schuld en het schadegeval. 

 

Zoals de eiseres voor het hof van beroep aanvoerde, bepaalt artikel 4 b van de 280 

verzekeringspolis op uitdrukkelijke en beperkende wijze een geval van grove 

schuld (zie blz. 10, onder C, van de “tweede conclusie in hoger beroep” voor de 

eiseres neergelegd ter griffie van het hof van beroep op 27 mei 2013), zodat het 

gaat om een beding in de zin van artikel 8, tweede lid, van de Wet Landverzeke-

ringsovereenkomst en de verweerster, om op grond van dat beding waarborg te 285 

kunnen weigeren, een oorzakelijk verband diende te bewijzen tussen de grove 

schuld en het schadegeval. 

 

Door op de hierboven, in het eerste onderdeel weergegeven overwegingen van 

het bestreden arrest, te beslissen dat het feit dat een schadegeval niet verzekerd 290 

is wanneer de bestuurder een schadegeval veroorzaakt in een staat van alcohol-

intoxicatie van meer dan 1,5 promille (0,65 mg/l), niet is te beschouwen als een in 
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de polis omschreven geval van grove schuld, schendt het hof van beroep de arti-

kelen 3, 8, tweede lid en 11 van de Wet Landverzekeringsovereenkomst en be-

slist het niet wettig, zonder aan de verweerster het bewijs op te leggen van het 295 

oorzakelijk verband tussen de bij An-Sofie De Vos vastgestelde alcoholintoxicatie 

en het schadegeval, dat de verweerster niet gehouden is tot dekking van de door 

de eiseres geleden schade. 
 

Conclusie 300 

Het hof van beroep verklaart het hoger beroep van de eiseres en haar oorspron-

kelijke  vordering niet wettig ongegrond (schending van de artikelen 3, 8, tweede 

lid, en 11 van de Wet Landverzekeringsovereenkomst). 
 

 305 

 

 

 

 

TOELICHTING 310 

 

Met betrekking tot het eerste onderdeel 

 

 

1. Uitsluiting van dekking heeft te maken met een als regel vrij bedongen om-315 

vang van de dekking en veronderstelt niet noodzakelijk het bestaan van een 

schadegeval.  Prestatieverval impliceert daarentegen een contractuele wanpres-

tatie en het bestaan van een schadegeval (L. SCHUERMANS, Grondslagen van 

het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia Rechtswetenschappen, 

2001, 45, 712). 320 
 

De verzekerde die aanspraak maakt op dekking, moet het bewijs leveren dat het 
schadegeval onder de waarborg valt en er niet van uitgesloten is (Cass. 5 januari 
1995, Arr.Cass. 1995, 19). 

 325 

2. Wanneer de verzekeraar echter een beroep doet op een verval van dekking, 

is de toepassing ervan onderworpen aan de voorwaarden bepaald in artikel 11 
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Wet Landverzekeringsovereenkomst en moet bovendien de verzekeraar het be-

wijs leveren van het oorzakelijk verband tussen de tekortkoming en het schade-

geval. Deze bewijslastregeling zet verzekeraars ertoe aan tekortkomingen van de 330 

verzekerde in de polis te omschrijven als uitsluitingen.  
 

In een arrest van 20 september 2012 leidt uw Hof uit het dwingende karakter van 
artikel 11 van de Wet Landverzekeringsovereenkomst af dat de rechter een uitslui-
tingsbeding moet toetsen op zijn werkelijke inhoud en zo nodig herkwalificeren 335 
als een vervalbeding wanneer het in werkelijkheid een tekortkoming van de ver-
zekerde aan een contractuele verplichting bestraft (Cass. 20 september 2012, Pas. 
2012, afl. 9, 1704, concl. J. GENICOT; G. JOCQUE, “Uitsluitingsbeding of ver-
valbeding”, NJW 2013, afl. 279, 269). 

 340 

Het feit dat een bepaalde verplichting niet alleen wordt opgelegd door de verzeke-
ringsovereenkomst, maar ook door het verkeersreglement wordt bestraft, ont-
neemt daaraan niet het karakter van verplichting die in de overeenkomst wordt 
opgelegd, zoals bedoeld in artikel 11 van de Wet Landverzekeringsovereenkomst. 
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Met betrekking tot het tweede onderdeel 350 

 

Uit de artikelen 3, 8, tweede lid, en 11 van de Landverzekeringsovereenkomst, 

die dwingend zijn in het voordeel van de verzekerde, volgt dat de verzekeraar die 

zich beroept op een grond van ontheffing van aansprakelijkheid in de zin van 

voormeld artikel 8, tweede lid, de schade alleen dan niet hoeft te dekken wan-355 

neer hij het oorzakelijk verband tussen de in de overeenkomst bepaalde grove 

schuld en het schadegeval aantoont (Cass. 12 oktober 2007, Arr. Cass. 2007, 

afl. 10, 1931 Cass. 13 september 2010, Pas. 2010, afl. 9, 2241, concl. J. GENI-

COT). 
 360 

Voor het begrip “grove schuld” in verzekeringstechnische zin dienen twee ele-
menten verenigd te zijn: een objectief element, zijnde de vaststelling dat de be-
trokken daad of handeling een risicoverzwaring inhoudt, zodat de kans op risico-
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verwezenlijking objectief groter wordt, en een subjectief element, inhoudende dat 
de verzekerde wist of alleszins behoorde te weten dat zijn daad de kans op de 365 
verwezenlijking van het risico vergrootte. Een auto besturen in staat van dronken-
schap wordt als grove fout beschouwd (Ph. COLLE, Algemene beginselen van het 

Belgisch verzekeringsrecht, Intersentia, Antwerpen, 2006, 82). 
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OM DEZE REDENEN  

 

Concludeert de eiseres dat het uw Hof behage 

- de bestreden beslissing te vernietigen, 

- de zaak en de partijen te verwijzen naar een ander hof van beroep, 375 

- uitspraak te doen over de kosten als naar recht. 

 

 

Gent, 16 april 2015 
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Voor de eiseres, 

 

 

 

Willy van Eeckhoutte, 385 

advocaat bij het Hof van Cassatie. 

 

 


