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19 GCS – OVS 02 
 

Uitspraak van de Geschillencommissie Schadeverzekeraars inzake een OVS-geschil. 
 
Betreft 
Botsingsituatie 1 of 6 van de OVS  
 
Partijen 
Partij A; verzekeraar van een personenauto, WA verzekerd. 

 

en 

 

Partij B; verzekeraar van de bestuurder van een transportbusje, WA en casco verzekerd. 

 

Partijen hebben zich ter verkrijging van een uitspraak van de Geschillencommissie 

Schadeverzekeraars tot deze commissie gewend ter beslechting van een geschil dat tussen hen 

is gerezen. 

 

Feitelijke gegevens 

In 2018 vond er een botsing plaats tussen de verzekerden van partij A en partij B op de A2 ter 

hoogte. De bestuurders hebben een aanrijdingsformulier ingevuld. Daarbij is in kolom A bij vraag 

12 ‘Toedracht’ een kruisje geplaatst bij 10 ‘veranderde van rijstrook’. In kolom B is bij vraag 14 

‘mijn opmerkingen’ genoteerd: “Werd geraakt door een invoegende auto”. Het 

aanrijdingsformulier is ondertekend door de verzekerde van partij B. Op de achterzijde van het 

formulier heeft de verzekerde van partij B met betrekking tot de aansprakelijkheid vermeld:  “Hij 

want hij wilde van rijstrook wisselen”. 

 

Partij A heeft hetzelfde aanrijdingsformulier ingeleverd met een gewijzigde situatieschets. Er is 

een onderbroken lijn voor en achter de twee voertuigen toegevoegd. Dit aanrijdingsformulier is 

niet door de verzekerde van partij A mede ondertekend. De verzekerde van partij A heeft op de 

achterzijde met betrekking tot de aansprakelijkheid vermeld: “Tegenpartij. Ik rijd op de 

uitvoegstrook bij Vianen richting de A27. Deze uitvoegstrook wordt op een gegeven moment 2 

rijstroken breed. Op hetzelfde moment dat ik naar de linker rijstrook van de uitvoegstrook ga 

komt de tegenpartij ook deze uitvoegstrook op”. 

 

     
 
Deze situatieschets is ontleend aan het  door     Deze situatieschets is ontleend aan het door 

de verzekerde van partij A aangereikte, maar    de verzekerde van partij B ondertekende  

niet door hem ondertekende aanrijdingsformulier.    aanrijdingsformulier. 
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Stellingname van partijen inzake de toepasselijkheid van de OVS 
Partij A geeft aan dat haar verzekerde stelt dat beide partijen gelijktijdig van rijbaan wisselden. 

En dat haar verzekerde daarom het aanrijdingsformulier niet heeft ondertekend. Partij A ontleent 

dit aan de opmerking die haar verzekerde op de achterzijde van het aanrijdingsformulier heeft 

gemaakt. Partij A is van mening dat OVS 6 van toepassing is.  

 

Partij B geeft aan dat de verzekerde van partij A op de situatieschets de weg in twee rijstroken 

heeft verdeeld. Partij B is van mening dat de verzekerde van partij A zijn auto zo getekend heeft 

dat die een klein beetje op de linkerrijstrook komt. De verzekerde van partij A heeft vervolgens 

het aanrijdingsformulier zonder enige verdere opmerking naar zijn verzekeraar gestuurd. Partij 

B geeft aan dat de verzekerde van partij A op de voorzijde van het aanrijdingsformulier geen 

voorbehoud heeft gemaakt dat hij het ergens niet mee eens is. Partij B is van mening dat er 

sprake is van de bijzondere verrichting van rijstrook of rijbaan wisselen en dat OVS 1 op deze 

botsing van toepassing is. 

 

Overwegingen van de commissie 

De commissie stelt vast dat er geen door beide bestuurders ondertekend aanrijdingsformulier 

is. Beide bestuurders hebben hun eigen lezing over de toedracht van de aanrijding en ze hebben 

geen gemeenschappelijke situatieschets gemaakt. De commissie vindt niet dat uit de 

aanvullingen op de situatieschets door de verzekerde van partij A is af te leiden dat de door hem 

bestuurde auto over de onderbroken streep reed. 

 

Het voorgaande wordt niet anders door het feit dat de verzekerde van partij A geen nadere 

opmerkingen heeft geplaatst op de voorzijde van het aanrijdingsformulier. Hij heeft deze 

voorzijde immers niet ondertekend. Hij heeft op de achterzijde van het formulier zijn lezing van 

het gebeurde weergegeven.   

 

De toedracht van de aanrijding is onvoldoende vast komen te staan en valt daarom niet onder 

de botsingsituaties 1 tot en met 5. 

 

Bindend advies 
De commissie is van oordeel dat deze schade valt onder OVS 6. 

 
Aldus beslist op 27 maart 2019 door mr. P.O.G. van den Berg, mr. W.J. van Driel en 

mr. L.G. Stiekema, leden van de Geschillencommissie Schadeverzekeraars, in 

tegenwoordigheid van mr. M. Beugel, secretaris. 

 

 

 

 

 

 
mr. L.G. Stiekema   mr. M. Beugel 

voorzitter    secretaris 

 

 

 

  
 

 

 

 
 
 
 


