
 
 

2021-1734945073-1460/ipouw 1.  

 

  

20 GCS-OVS 03 

 

Uitspraak van de Geschillencommissie Schadeverzekeraars inzake een OVS-geschil. 
 
Betreft 
Toepasselijkheid van de OVS. 

 
 
Partijen 
Partij A; verzekeraar van een personenauto, WA en casco verzekerd; 

 

en 

 

Partij B; verzekeraar van een personenauto, WA verzekerd; 

 

en 

 

Partij C; verzekeraar van een personenauto, WA 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 februari 2019 vond er een kettingbotsing plaats waarbij drie voertuigen betrokken waren. Partij 

A is de WA-verzekeraar van het voorste voertuig. De cascoschade van het voorste voertuig is 

niet bij partij A verzekerd maar bij een verzekeraar X. Verzekeraar X is niet aangesloten bij de 

OVS. Er treedt een gevolmachtigd agent op voor zowel partij A als voor verzekeraar X.”  

Partij B is de WA-verzekeraar van het middelste voertuig. Partij C is de WA-verzekeraar van het 

achterste voertuig. 
 

Stellingname van partijen inzake de toepasselijkheid van de OVS 
Partijen A en B zijn van mening dat de OVS niet van toepassing is op de cascoschade van het 

voorste voertuig. De dekking voor deze cascoschade is niet ondergebracht bij een bij de OVS 

aangesloten maatschappij. De gevolmachtigd agent moet de cascoschade verhalen op basis 

van het gemene recht, in dit geval op partij C. 

 

Partij C is van mening dat de gevolmachtigd agent de cascoschade op basis van de OVS op 

partij B moet verhalen. Nu de gevolmachtigd agent optreedt als gevolmachtigde van een bij de 

OVS aangesloten verzekeraar zou zij zich aan de OVS moeten conformeren. De gevolmachtigd 

agent staat als gevolmachtigde van partij A in het RDW-register. Partij C wijst erop dat er voor 

de praktijk onduidelijke situaties kunnen ontstaan als verzekeraars voor toepassing van de OVS 

niet uit kunnen gaan van de in het RDW-register genoemde volmachtgever. 

 

Overwegingen van de commissie 
De cascoschade van het voorste voertuig in deze kettingbotsing is niet verzekerd bij een bij de 

OVS aangesloten verzekeraar. Deze cascoschade valt niet onder de OVS. 
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Dit wordt niet anders door het feit dat de gevolmachtigd agent ook gevolmachtigd agent van 

partij A is en als zodanig in het RDW-register staat. Deze volmacht en de RDW-registratie 

betreffen immers alleen het bij partij A ondergebrachte WA-risico. 

 

Bindend advies 
De commissie is van oordeel dat de OVS niet van toepassing is op de cascoschade van het 

voorste voertuig. 

 
Aldus beslist op 15 april 2020 door mr. P.O.G. van den Berg, mr. W.J. van Driel, 

mr. J.G. Hoekstra, mr. L.G. Stiekema en mr. J. Twigt-Montfoort, leden van de 

Geschillencommissie Schadeverzekeraars, in tegenwoordigheid van mr. M. Beugel, secretaris. 

 

 

 

 

 

 

 

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

voorzitter        secretaris 

 
 
 
 

 
 


