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Advies inzake bedingen omtrent de bewijslast in omniumverzekeringen 

 

Naar aanleiding van een onderzoek van omniumverzekeringscontracten voor autovoertuigen, 

ondervroeg de Verbruikersunie Test-Aankoop de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen bij brief 

van 13 maart 2013 omtrent de geoorloofdheid van een aantal clausules in sommige van deze 

contracten. 

Na toelichting door de Verbruikersunie, is gebleken dat de voorgelegde clausules enkel 

‘omniumverzekeringen’ voor voertuigen betreffen, die betrekking hebben op de dekking en 

vergoeding van materiële schade aan motorrijtuigen. Het gaat dus niet om de  verzekering van de 

burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden, geregeld bij  wet van 21 november 1989 betreffende de 

verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen1.  Het gaat wel om de verzekeringen 

die vallen onder Tak 3 van bijlage 1 aan het K.B. van 22 februari 1991 houdende het algemeen 

reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. 

De bedingen die de Commissie worden voorgelegd, betreffen het bewijs, dat door  de verzekerde (of 

de begunstigde) moet worden geleverd, dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen een 

(schuldige) grove fout gepleegd door een verzekerde, en het schadegeval. Dat bewijs is, krachtens 

die bedingen, vereist om toch op de vergoeding aanspraak te kunnen maken als de verzekerde i.v.m. 

een schadegeval een grove fout heeft begaan. 

Verwijzend naar de wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en naar 

Cassatierechtspraak stelt de Verbruikersunie Test-Aankoop de Commissie de vraag of de 

contractuele regeling waarbij aan de verzekerde consument de bewijslast wordt opgelegd dat er 

geen oorzakelijk verband bestaat tussen de opgesomde gevallen van ‘grove fout’ van de consument, 

en het schadegeval, al dan niet als een onrechtmatig beding kunnen beschouwd worden. Ze verwijst 

in dit opzicht uitdrukkelijk naar artikel 74,21°, van de wet van 6 april 2010 betreffende 

marktpraktijken en consumentenbescherming (hierna de WMPC), betreffende bedingen die in elk 

geval onrechtmatig zijn .  

 

I. Aan de Commissie voorgelegde bedingen 

Hierna volgt een selectie van aan de Commissie voorgelegde bedingen: 

Bijvoorbeeld: 

Voorbeeld 1. 

1. De maatschappij dekt niet de ongevallen die zich voordoen: 

d) in geval van rijden in staat van dronkenschap, strafbare alcoholintoxicatie of een hiermee 

vergelijkbare toestand veroorzaakt door andere dan alcoholische producten, behalve als de 

verzekerde of de begunstigde kan aantonen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen 

bovengenoemde grove fout en het ongeval; 

                                                             
1
B.S., 8 december 1989. 
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2.Worden evenmin gedekt: 

l) de gevallen waarbij het rijtuig niet voldoet aan de wetgeving inzake technische keuring van 

rijtuigen, behalve: 

• als de verzekeringsnemer bewijst dat er geen enkel oorzakelijk verband bestaat tussen deze inbreuk 

en het ongeval; 

Voorbeeld 2. 

Subrogatie of indeplaatsstelling 

Ten belope van de door ons betaalde vergoeding treden wij in de rechten (dit is in de plaatsstelling) 

die de verzekerde kunnen toebehoren en kunnen wij de schadevergoeding terugvorderen: 

- hetzij van een aansprakelijke derde; 

- hetzij van een andere verzekerde, in de volgende gevallen: 

e) indien het ongeval kan toegeschreven worden aan een grove schuld van de bestuurder ttz rijden in 

staat van dronkenschap, strafbare alcoholintoxicatie of hiermee vergelijkbare toestanden 

veroorzaakt door andere dan alcoholische producten; het gebruik van het verzekerde motorrijtuig 

indien dit abnormaal ernstige gebreken vertoont of door slijtage ontoereikend is. 

Er is geen subrogatie indien de verzekerde bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de 

gebeurtenis en het schadegeval. 

Voorbeeld 3. 

WIJ VERGOEDEN EVENWEL NIET: 

4. als door de verzekerde niet bewezen wordt dat het vereiste antidiefstalsysteem en/of 

nadiefstalsysteem geactiveerd was op het moment van het schadegeval; 

Voorbeeld 4.  

ALGEMENE UITSLUITINGEN: ARTIKEL 15 

Is van de verzekering uitgesloten, de schade: 

g) overkomen wanneer het voertuig, waarop de reglementering inzake de technische controle van 

toepassing is, niet of niet meer is voorzien van een geldig schouwingsbewijs, behalve tijdens het 

normale traject om zich naar de schouwing te begeven of, na de afgifte van een schouwingsbewijs 

met de vermelding "verboden tot het verkeer", om zich naar de hersteller te begeven en om zich 

vervolgens, na de herstelling, bij de automobielinspectie aan te melden; deze uitsluiting wordt 

evenwel niet toegepast, indien de verzekerde bewijst dat er geen oorzakelijk verband is tussen de 

staat van het voertuig en de geleden schade; 
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II. Toepassing van de Wet Marktpraktijken, inzonderheid de afdeling onrechtmatige 

bedingen, en verhouding tot het sectorspecifiek verzekeringsrecht 

Wat de toepassing van de Wet Marktpraktijken en inzonderheid de afdeling onrechtmatige 

bedingen, op verzekeringsovereenkomsten betreft, en de verhouding tussen de bepalingen inzake 

onrechtmatige bedingen en de sectorspecifieke bepalingen die betrekking hebben op contractuele 

voorwaarden in verzekeringsovereenkomsten, verwijst de Commissie vooreerst naar haar 

opmerkingen in het reeds verleende advies nr. 12 van 21 oktober 2003 “inzake een beding 

houdende eenzijdige aanpassing van een premie van een verzekeringspolis rechtsbijstand”2. In dat 

advies ging het om een aanpassing van het tarief na afloop van de éénjaarlijkse verzekeringspolis. 

De Commissie herhaalt hierbij dat de Wet Marktpraktijken een horizontale, sector doorkruisende lex 

generalis is, ten aanzien van de verzekeringswetgeving. Het uitgangspunt blijft de cumulatieve 

toepassing van de lex generalis en de lex specialis, behalve indien de bijzondere wet een regeling 

bevat die uitdrukkelijk afbreuk doet aan de algemene wet. 

In het geval van de clausules die aan de Commissie worden voorgelegd, gaat het weliswaar over 

dekking en/of verval van dekking maar niet de uitsluiting van de dekking zelf of het verval moeten 

worden beoordeeld, wel het door de consument te leveren bewijs van een oorzakelijk verband in 

het kader van zulke clausules. 

Bewijsregelingen zijn uitdrukkelijk geviseerd door Richtlijn 93/13. Zij komen ook voor in de clausules 

die genoemd zijn in de ‘indicatieve’ bijlage bij de richtlijn (bijlage, litt. i en q). De richtlijn regelt 

minimumharmonisatie. Lidstaten kunnen grotere bescherming geven aan de consument. In de 

WMPC is dat gebeurd door onder meer het invoeren van een ‘zwarte lijst’ van bedingen die in elk 

geval onrechtmatig zijn. Zoals later in dit advies naar voor komt, werden naar aanleiding van de 

invoering van de  WMPC bedingen met betrekking tot de verschuiving van de bewijslast in de zwarte 

lijst opgenomen. 

 

III. Analyse van de voorgelegde bedingen 

In de geciteerde voorbeelden wordt bij bepaalde gevallen van grove schuld ofwel de dekking 

uitgesloten, ofwel wordt dit als een verval van recht beschouwd. Het is dan volgens die bedingen 

aan de verzekerde om te bewijzen dat deze gevallen van grove schuld niet in oorzakelijk verband 

staan met het ongeval of het schadegeval. 

A. Aanvulling met artikel 74,21°, door de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 

consumentenbescherming (de WMPC) 

Één van de belangrijke aanpassingen in de afdeling onrechtmatige bedingen door de wet van 6 april 

2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (de WMPC), betreft de aanvulling 

met artikel 74,21°,  WMPC. 

Overeenkomstig artikel 1.q) van de indicatieve bijlage bij de richtlijn 1993/13/EEG betreffende 

oneerlijke bedingen gesloten in consumentenovereenkomsten werd artikel 74, 21°, WMPC, als volgt 

                                                             
2
 Ondertussen gepubliceerd in B. PONET (ed.), Commissie voor Onrechtmatige Bedingen: voorstelling, 

werkzaamheden en wetgeving, De Boeck-Larcier, 2010, p. 86 e.v. 
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aangevuld. “[Zijn onrechtmatig, de bedingen en voorwaarden of de combinaties van bedingen die 

ertoe strekken: 21° de bewijsmiddelen waarop de consument een beroep kan doen op 

ongeoorloofde wijze te beperken] of hem een bewijslast op te leggen die normaliter op een andere 

partij bij de overeenkomst rust.” 

Als per se onrechtmatig worden dus voortaan beschouwd de bedingen die ertoe strekken de 

bewijslast op de consument te leggen, indien deze bewijslast normaliter, onder meer bij toepassing 

van het gemeen recht of enige bijzondere wettelijke regel, op de onderneming zou wegen. 

Dit betekent ook dat de regeling inzake de bewijslast voortaan zonder twijfel dwingend wordt in 

overeenkomsten gesloten tussen ondernemingen en consumenten. 

Hierna wordt nagegaan op welke partij de bewijslast normaliter ligt. Zoals door de aanvrager van het 

advies aangehaald, heeft deze vraagstelling al enkele malen aanleiding gegeven tot een arrest van 

het Hof van Cassatie.  

 

B. ‘Normale bewijslastverdeling’ 

 

1. Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 

Sinds de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 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 opgesomd (artikel 8, tweede lid, van de wet van 25 juni 

1992 op de landverzekeringsovereenkomst, hierna de WLVO), en is een algemene uitsluiting van 

grove schuld niet meer mogelijk.  

De gevallen van grove schuld moeten dus vooreerst uitdrukkelijk en beperkend zijn opgesomd in de 

overeenkomst. In een arrest van 12 januari 20073 oordeelde het Hof van Cassatie dat uit het 

onderlinge verband tussen artikel 8, lid 2, en artikel 11 volgt dat de verzekeraar de miskenning van 

een algemeen geformuleerde zorgvuldigheidsverplichting niet mag bedingen als grond tot verval van 

het recht op verzekeringsprestatie. 

Ten tweede moet de bepaalde (grove) schuld of tekortkoming in oorzakelijk verband staan met het 

schadegeval. In een arrest van het Hof van Cassatie 13 september 20104 stelt het Hof bovendien 

duidelijk dat uit de artikelen 3 (dwingendrechtelijk karakter), 8 (verplichting van de verzekeraar om 

de gevallen van grove schuld waarvan hij zich kan bevrijden, uitdrukkelijk en op beperkende wijze in 

de overeenkomst te bepalen), en artikel 11 (vereiste van oorzakelijk verband van het verval van 

recht met het schadegeval), volgt dat de verzekeraar pas vrijgesteld is om tegemoet te komen aan 

het schadegeval indien hij een oorzakelijk verband tussen de bepaalde zware schuld en het 

schadegeval aantoont. 

                                                             
3 Cass. 12 januari 2007,  T.B.H. , 2007, p. 786, met noot C. VAN SCHOUBROECK, “Algemeen geformuleerde 
zorgvuldigheidsplicht niet sanctioneren door verval van dekking, NjW, 2007, 845. Zie ook C. PARIS en J.-L. 
FAGNART, “Actualités législatives et jurisprudentielles dans les assurances en général, in Actualités en droit des 

assurances, CUP, 2008, nr. 76.  
4
 Cass. 13 september 2010, o.m. in J.T., 2010, n° 6416, p. 737 e.v., met noot J. KIRKPATRICK;  J.L.M.B., 2011/42, 

p. 2070 e.v. 
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Uit de algemene regelen die op dwingende wijze gelden voor alle landverzekeringsovereenkomsten 

(WLVO), volgt dus volgens het Hof dat het aan de verzekeraar is om te bewijzen dat de betrokken 

grove schuld de oorzaak was van het schadegeval.    

In een arrest van 20 september 2012 van het Hof van Cassatie5 wordt er tenslotte op gewezen dat 

uit het dwingend karakter van de artikelen 3 en 11 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst, 

volgt dat de rechter dient na te gaan of een beding dat als een uitsluitingsbeding wordt voorgesteld, 

geen vervalbeding is. Het beding op grond waarvan de verzekeraar zijn dekking kan weigeren omdat 

de verzekerde zijn contractuele verbintenissen niet is nagekomen, vormt een vervalbeding in de zin 

van voormeld artikel 11, eerste lid, van de WLVO. 

 

2. Gemeen recht 

De gemeenrechtelijke bewijsregeling is vervat in artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek: hij die de 

uitvoering van een verbintenis vordert, moet het bestaan ervan bewijzen. Omgekeerd is het aan 

diegene die beweert bevrijd te zijn, om het bewijs te leveren van de betaling of van het feit dat het 

tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht. 

Toegepast op verzekeringsovereenkomsten6 betekent dit dat het aan de verzekerde blijft behoren 

om te bewijzen dat het schadegeval overeenstemt met het verzekerde gevaar en zich niet heeft 

voorgedaan buiten de perken van de dekking (art. 1315, lid 1, B.W.), of anders gezegd, te bewijzen 

dat het schadegeval voor dekking onder de polis in aanmerking komt. 

Maar het behoort aan de verzekeraar die beweerd bevrijd te zijn van zijn verbintenis, om 

bijvoorbeeld te bewijzen dat de verzekerde een grove schuld heeft begaan, die de oorzaak was van 

het schadegeval (art. 1315, lid 2). 

 

 C. Kennelijk onevenwicht door een “negatieve” bewijslast op te leggen: Cass. 12 oktober 2007 

In een arrest van 12 oktober 2007 (dat betrekking had op een omniumverzekering)7 stelde het Hof 

van Cassatie daarnaast dat de appelrechter terecht kon oordelen dat er sprake was van een 

kennelijk onevenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen indien de verzekerde ertoe 

gehouden zou zijn de afwezigheid van een oorzakelijk verband tussen de ‘aanleiding’ (de grove fout, 

in casu de alcoholintoxicatie), en het schadegeval aan te tonen. Het bewijzen dat er geen oorzakelijk 

verband is tussen de alcoholintoxicatie en het schadegeval is immers veel moeilijker dan het 

positieve bewijs in hoofde van de verzekeraar dat de intoxicatie in oorzakelijk verband staat met het 

ongeval. 

                                                             
5 Cass. 20 september 2012, AR C.12.0029, N.J.W., 2013, p. 266. Zie ook reeds Cass. 25 januari 2002, R.G.A.R., 
2003/7, p. 13757, waar het Hof van Cassatie dit grondde op artikel 1156 B.W. (de verplichting om de 
gemeenschappelijke bedoeling van de partijen na te gaan, eerder dan zich te houden aan de letterlijke 
bewoordingen van de overeenkomst). 
6
 Cass. 7 juni 2001, Pas., 2001, 1073. Zie ook Cass. 18 januari 2002, Pas., 2001, 201, R.G.A.R., 2003, 13659. 

7
 Cass. 12 oktober 2007, o.m. in D.C.C.R., 2008, nr. 80, p. 66 e.v., met noot J.L. FAGNART;  NjW, 2008, nr. 176 

(13 februari 2008), p. 120. 
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Een dergelijke “negatieve bewijslast” creëert dus, zo bevestigde het Hof naar de mening van de COB, 

een kennelijk onevenwicht tussen de rechten en verplichtingen van de partijen.  

 

D. Bewijslast in andere gevallen van grove schuld  

Naast alcoholintoxicatie of andere vormen van geestverruimende middelen, worden ook bepaalde 

ernstige gebreken aan het voertuig, zoals dit kan blijken uit het schouwingsbewijs of het ontbreken 

van een geldig schouwingsbewijs, of het niet geactiveerd zijn van antidiefstalsystemen of van 

systemen die (na een diefstal) de opsporing van het voertuig bevorderen, als specifieke gevallen van 

grove schuld weergegeven in de voorbeelden. 

Dat het bewijs van afwezigheid van causaal verband niet op de verzekerde kan worden gelegd, geldt 

voor al deze weergegeven vormen van grove schuld. Ook in deze gevallen is het niet verenigbaar 

met de artikelen 2, 28°, en 74, 21°, WMPC dat de bewijslast onverkort op de verzekerde gelegd 

wordt. 

 

Besluit: 

De aan de Commissie voorgelegde bedingen betreffen clausules waarbij de verzekerde dient aan te 

tonen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen zijn grove fout en het schadegeval. 

Uit de doelstellingen van de wet op de landverzekeringsovereenkomst komt duidelijk naar voor dat 

de wetgever gewild heeft dat de verzekeraar zich enkel bevrijdt van gevallen van (grove) schuld 

onder strikte voorwaarden: deze moeten uitdrukkelijk en beperkend opgesomd worden in de 

overeenkomst, en ze moeten in oorzakelijk verband staan met het schadegeval, waarbij Cassatie 

verduidelijkt dat het aan de verzekeraar toekomt om dit verband aan te tonen. 

Dat degene die beweert bevrijd te zijn van een bepaalde verbintenis, het feit dat het tenietgaan van 

deze verbintenis heeft teweeggebracht dient aan te tonen, volgt ook uit de gemeenrechtelijke 

bewijsverdeling.  

Er wordt dus besloten dat reeds op basis van de dwingende algemene regels inzake 

verzekeringsovereenkomsten, maar ook op basis van de gemeenrechtelijke normale 

bewijslastverdeling, het aan de verzekeraar toekomt om aan te tonen dat de contractuele 

tekortkoming aan de oorzaak lag van het schadegeval. 

Bovendien is het bewijs dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen een contractuele 

tekortkoming, veel moeilijker te leveren dan het positieve bewijs dat deze tekortkoming leidde tot 

het schadegeval, en kan dit reeds op zich als een onrechtmatig beding in de zin van de algemene 

norm worden (artikel 2, 28°, WMPC) beschouwd. 

Er wordt dus besloten dat de bedingen, zoals in rubriek I weergegeven, in strijd zijn met artikel 74, 

21°, WMPC, doordat ze aan de verzekerde opleggen dat hij het bewijs dient te leveren dat zijn grove 

fout niet aan de basis lag van het schadegeval.  

Hierdoor wordt aan de verzekerde/consument een bewijslast opgelegd die normaliter op een 

andere partij, namelijk de verzekeraar, rust. Het moeten leveren van een ‘negatief’ bewijs 
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(afwezigheid van causaal verband), is bovendien verhoudingsgewijs veel moeilijker dan het 

aannemelijk maken dat de grove schuld in hoofde van de verzekerde heeft geleid tot het 

schadegeval (in strijd met artikel 2, 28°, WMPC, de algemene norm). 

  

 

------------------------------------------------------------- 

 


