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20 GCS-OVS 04 

 

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 en casco verzekerd; 

 

en 

 

Partij B; verzekeraar van een personenauto  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 oktober 2019 vond er op een parkeerterrein een botsing plaats tussen de auto’s van de 

verzekerden van partij A en partij B. De bestuurders hebben samen het aanrijdingsformulier 

ingevuld en ondertekend. Aan de zijde van de verzekerde van partij A staat op het 

aanrijdingsformulier onder toedracht het vakje ‘stond stil’ aangekruist. Aan de zijde van de 

verzekerde van partij B staan bij toedracht de vakjes ‘verliet een parkeerplaats’, ‘ging parkeren’ 

en ‘reed achteruit’ aangekruist. Bij ‘Mijn opmerkingen’ heeft de verzekerde van partij A ingevuld 

“stond stil” en de verzekerde van partij B “beide auto’s reden achteruit”.  

 

 

 

 
 
De situatieschets is ontleend aan het door partijen samen ingevulde en ondertekende aanrijdingsformulier. 
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Stellingname van partijen inzake de toepasselijkheid van de OVS 

Partij A is van mening dat OVS 1 van toepassing is. De verzekerde van partij B reed achteruit 

uit parkeerstand tegen de stilstaande auto van haar verzekerde. Wat de verzekerden in vakje 

14 op het aanrijdingsformulier invullen, doen zij op eigen titel. De bewijslast dat de toedracht 

anders is dan waarvoor beide partijen getekend hebben, ligt bij partij B. Partij A wijst er voorts 

op dat zij ook nog aanvullend beschikt over de getuigenverklaring van de echtgenote van haar 

verzekerde die zijn lezing bevestigt. 

 

Partij B is van mening dat OVS 6 van toepassing is. Bij ‘Mijn opmerkingen’ op het 

aanrijdingsformulier heeft haar verzekerde een duidelijk voorbehoud gemaakt. Hij heeft ingevuld 

dat beide auto’s achteruit reden. Daaruit blijkt duidelijk dat de beide verzekerden van mening 

verschillen over de toedracht van de aanrijding. De getuige is de echtgenote van de verzekerde 

van partij A en (mede)eigenaar van de auto. Daarmee is zij partijgetuige. Artikel 164 Rv bepaalt 

dat de verklaring van een partijgetuige geen bewijs in haar voordeel kan opleveren. OVS 6 is 

van toepassing als de partijen van mening verschillen over de toedracht, tenzij er overtuigend 

bewijs voor de lezing van één van de partijen is. 

 

Overwegingen van de commissie 

De commissie stelt vast dat de bestuurders gezamenlijk het aanrijdingsformulier hebben 

ingevuld en ondertekend. De verzekerde van partij B heeft onder 12 ‘Toedracht’ er voor 

getekend dat hij achteruit reed. Over het achteruitrijden van de verzekerde van partij B bestaat 

tussen partijen ook geen discussie. Vast staat derhalve dat de verzekerde van partij B een 

bijzondere verrichting uitvoerde als bedoeld in OVS 1. 

 

Dat ook de verzekerde van partij A achteruit reed, acht de commissie niet aangetoond. De 

bestuurders geven op het schadeformulier bij ‘Mijn opmerkingen’ ieder een andere lezing over 

het al dan niet achteruit rijden van de verzekerde van partij A. Uit het aanrijdingsformulier kunnen 

op dit punt geen conclusies worden getrokken. Ook voor het overige is geen bewijs voor het 

gestelde achteruitrijden van de verzekerde van partij A beschikbaar. 

 

Nu vast staat dat de verzekerde van partij B een bijzondere verrichting uitvoerde, en 

onvoldoende is vast komen te staan dat ook de verzekerde van partij A een bijzondere 

verrichting uitvoerde, concludeert de commissie dat OVS 1 van toepassing is. 

 

Bindend advies 

De commissie is van oordeel dat OVS 1 van toepassing is op deze aanrijding in het voordeel 

van partij A. 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

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

voorzitter     secretaris 

 

 
 


