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20 GCS – OVS 07 

 

Uitspraak van de Geschillencommissie Schadeverzekeraars inzake een OVS-geschil. 

 

Betreft 

Artikel 12 van de OVS 

 

Partijen 

Partij A, verzekeraar van een auto, WA verzekerd;  

 

en 

 

Partij B, verzekeraar van een auto, 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 

Er heeft een kettingbotsing plaatsgevonden waarbij vier auto’s betrokken waren. De verzekerde 

van partij A is achterop een auto gereden. Deze auto heeft daarop de auto ervoor (die van de 

verzekerde van partij B) doorgedrukt op de voorste auto.  

 
Partij A heeft als aansprakelijke partij de schade van de voorste auto (auto Z in de tekening) 

betaald. Partij B heeft de cascoschade aan de auto van haar verzekerde betaald en wil deze 

uitkering verhalen op partij A.  

 

Stellingname van partijen inzake de toepasselijkheid van de OVS 

Partij A is van mening dat op grond van de OVS partij B de eigen cascoschade niet op partij A 

mag verhalen.  

 

Partij B is van mening dat geen van de enkelvoudige botsingen worden beheerst door de OVS. 

Er heeft geen botsing plaats gevonden tussen OVS deelnemers. De OVS is dan ook niet van 

toepassing.  

 

Als auto Y of Z ook deelnemer aan de OVS was geweest dan was de OVS wel van toepassing. 

In dat geval had partij B vanwege artikel 12 van de OVS afgezien van regres. In artikel 12 staat 

dat de schade eerst op basis van de OVS geregeld wordt en dat verzekeraars vervolgens 

afstand doen van verhaal jegens elkaar. Er is hier geen sprake van “vervolgens” omdat geen 

van de enkelvoudige botsingen onder de OVS valt.  

 

Overwegingen van de commissie 

De commissie stelt vast dat verzekeraars die zijn aangesloten zijn bij de OVS, voor de 

uitgekeerde schade slechts een vorderingsrecht op elkaar hebben op grond van de OVS. 

  

A
Y geen OVS-
deelnemer

B
Z geen OVS-
deelnemer
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Artikel 3b van de OVS regelt de situatie van de kettingbotsing: de verzekeraar van het achterop 

rijdende motorrijtuig betaalt de schade van het direct ervoor rijdende motorrijtuig.  

Dit ziet op de situatie dat zowel de verzekeraar van het achterop rijdende motorrijtuig als de 

verzekeraar van het er direct voorrijdende motorrijtuig deelnemen aan de OVS. 

 

Uit de toelichting op dit artikel volgt dat een kettingbotsing terug wordt gebracht naar een keten 

van enkelvoudige botsingen. Is sprake van een botsing met een motorrijtuig waarbij de 

verzekeraar niet is aangesloten bij de OVS, dan wordt deze enkelvoudige botsing buiten de 

keten gelaten. De overige enkelvoudige botsingen van motorrijtuigen van aan de OVS 

deelnemende verzekeraars, worden dan op basis van artikel 3a van de OVS afgewikkeld. 

 

Uit de toedracht blijkt dat bij geen van de enkelvoudige botsingen de OVS van toepassing is.  

• de botsing van partij A met partij Y valt niet onder de OVS; 

• de botsing van partij Y met partij B valt niet onder de OVS; 

• de botsing van partij B met partij Z valt niet onder de OVS. 

 

Er heeft geen botsing plaatsgevonden tussen partijen A en B. En partij B heeft de casco-uitkering 

kennelijk niet kunnen verhalen op partij Y. 

 

De vraag die de commissie moet beantwoorden is of partij B de uitgekeerde cascoschade aan 

het motorrijtuig van haar verzekerde mag verhalen op partij A. 

 

Artikel 12 van de OVS bepaalt het volgende: 

 

“Verzekeraars hebben voor de uitgekeerde schade slechts een vorderingsrecht op elkaar uit 

hoofde van deze overeenkomst. Vervolgens doen alle betrokken verzekeraars afstand van 

verhaal jegens elkaar.” 

 

Dat de partijen Y en Z geen OVS-deelnemers zijn, betekent niet dat de OVS niet geldt tussen 

de partijen A en B. De enkelvoudige botsingen worden weliswaar niet geregeld door de OVS, 

maar de onderlinge verhouding tussen de  partijen A en B wel. 

 

Bindend advies 

De commissie is van oordeel dat artikel 12 van de OVS bepaalt dat partij B haar casco-uitkering 

niet kan verhalen op partij A. 

 

Aldus beslist op 2 december 2020 door mr. W.J. van Driel, mr. C. Blanken, mr. A.W. Hendriks,  

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 


