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13 GCS-OVS 11  

 

Uitspraak van de Geschillencommissie Schadeverzekeraars inzake een OVS-geschil 

 

Betreft 

Botsingsituatie 2, 4 of 6 van de OVS. 

 

Partijen 

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

 

en 

 

Partij B; verzekeraar van de bestuurder van een personenauto. 

 

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 2011 heeft in West-Friesland een aanrijding plaatsgevonden tussen de auto’s van de 

verzekerden van partij A en partij B. De bij partij A verzekerde auto sloeg linksaf op een 

kruising waarbij deze op de weghelft bestemd voor het tegemoetkomende verkeer terecht 

kwam. De bij partij B verzekerde auto wilde op de kruising rechtsaf slaan. De auto’s kwamen 

met elkaar in botsing, waardoor aan beide auto’s schade is ontstaan. Tussen partijen is 

discussie over de vraag of de aanrijding in de zin van de OVS op of buiten het kruisingsvlak 

heeft plaatsgevonden.  

 

 
 

De situatieschets is ontleend aan het door beide partijen ondertekende aanrijdingsformulier. 



 
 

2013-00156687/IPOUW 2.  

 
 

 

De situatieschets is ontleend aan de getuigenverklaring 

 

Stellingname van partijen inzake de toepasselijkheid van de OVS 

Partij A is primair van mening dat op deze botsing OVS 2 van toepassing is. Uit de schets op 

het door beide partijen ondertekende aanrijdingsformulier blijkt dat een deel van de bij partij A 

verzekerde auto zich nog op het kruisingsvlak bevond. Voor het geval een beroep op OVS 2 

geen stand houdt, is partij A van mening dat subsidiair een beroep op OVS 6 kan worden 

gedaan omdat er verschil van mening is over de schuldvraag.  

 

Partij B is van mening dat op deze botsing OVS 4 van toepassing is. Hoewel uit de 

situatieschets op het aanrijdingsformulier blijkt dat de auto van partij A zich nog met de 

rechterachterzijde op het kruisingsvlak bevond, moet de situatie op basis van alle gegevens 

beoordeeld worden. Naast het aanrijdingsformulier moeten ook de verklaring van de getuige 

en de aanvullende verklaring van de bestuurder van de bij partij B verzekerde auto beoordeeld 

worden. Hierbij wordt verwezen naar de uitspraken 10 GCS – OVS 01, 11 GCS – OVS 01 en 

11 GCS – OVS 03. De onafhankelijke getuige heeft in zijn verklaring aangegeven dat de 

aanrijding op circa 20 meter van het kruisingsvlak heeft plaatsgevonden en heeft beide auto’s 

ruim buiten het kruisingsvlak getekend. Aanvullend heeft de bestuurder van de bij partij B 

verzekerde auto verklaard dat de situatieschets van de getuige juist is en de botsing ver voor 

het kruispunt, te weten op ongeveer 20 meter, heeft plaatsgevonden. Omdat de bestuurder 

van de bij partij A verzekerde auto niet volledig op de eigen weghelft reed, is OVS 4 van 

toepassing op deze botsing.  

 

Overwegingen van de commissie 

In uitspraak 11 GCS – OVS 01 heeft de commissie geoordeeld dat de situatieschets op het 

aanrijdingsformulier een hulpmiddel is bij het vaststellen van de toedracht van de aanrijding en 

dat de schets altijd in combinatie met andere gegevens geïnterpreteerd zal moeten worden. 

 

In uitspraak 13 GCS – OVS 01 heeft de commissie vervolgens aangegeven dat het aan de 

behandelaars is om de op de voorzijde van het schadeformulier aangegeven toedracht te 

beoordelen in samenhang met de andere stukken in het dossier. 

 

De commissie stelt vast dat er, naast de door beide partijen ingevulde voorzijde van het 

aanrijdingsformulier en twee afzonderlijk ingevulde achterzijden, nog andere gegevens zijn, te 

weten een getuigenverklaring en een aanvullende verklaring van de bij partij B verzekerde 

bestuurder.  
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De commissie is van oordeel dat op grond van de verklaring van de onafhankelijke getuige, 

die wordt bevestigd door de bij partij B verzekerde bestuurder, aangenomen mag worden dat 

de aanrijding buiten het kruisingsvlak heeft plaatsgevonden.  

 

Bindend advies 

De commissie is van oordeel dat deze schade onder OVS 4 valt in het nadeel van partij A.  

 

Aldus beslist op 3 december 2013 door mr. P.O.G. van den Berg,  J. van den Heuvel, mr. J.G. 

Hoekstra,  mw. mr. A.W. Manso Cabreros - Hendriks en mr. L.G. Stiekema, leden van de 

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

secretaris. 

 

 

 

 

 

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

voorzitter  secretaris 
 
 

 

 

 


