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13 GCS – OVS 12 
 
Uitspraak van de Geschillencommissie Schadeverzekeraars inzake een OVS-geschil. 

 

Betreft 

Toepasselijkheid van de OVS  

 

Partijen 

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

verzekeraar van de bestuurder van een Volvo, WA en casco verzekerd 

 

en 

 

Partij B; verzekeraar van de bestuurder van een Ford, 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 2013 heeft er een aanrijding plaatsgevonden tussen de Mitsubishi en de Volvo die allebei bij 

partij A verzekerd zijn. De Mitsubishi en de Volvo reden elkaar tegemoet op een weg. Vóór de 

Volvo reed een Ford. Op een gegeven moment sloeg de Ford links af en verzuimde daarbij 

voorrang te verlenen aan de hem tegemoetkomende Mitsubishi. De Mitsubishi week uit naar 

links en kwam daarbij in botsing met de Volvo. Door de botsing is schade ontstaan aan de 

Mitsubishi en de Volvo.  

 

 

 
 

 
De situatieschets is ontleend aan het door beide partijen ondertekende aanrijdingsformulier 
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Stellingname van partijen inzake de toepasselijkheid van de OVS 

Partij A (de verzekeraar van de Mitsubishi) is van mening dat de OVS niet van toepassing is 

op de aanrijding tussen de beide bij haar verzekerde motorrijtuigen, omdat er geen sprake is 

van verschillende bij de overeenkomt aangesloten verzekeraars. Verder is partij A van mening 

dat als de commissie toch van oordeel is dat de OVS van toepassing is op de aanrijding, partij 

A niet hoeft af te zien van verhaal op partij B, omdat het bij partij B verzekerde motorrijtuig niet 

in botsing is gekomen met een van de twee bij partij A verzekerde motorrijtuigen.  

 

Partij B (de verzekeraar van de Ford) is van mening dat de OVS wel van toepassing is op de 

aanrijding tussen de beide bij partij A verzekerde motorrijtuigen, omdat er geen sprake hoeft te 

zijn van verschillende verzekeraars. Beide motorrijtuigen zijn verzekerd bij een verzekeraar die 

bij de OVS is aangesloten waardoor de OVS wel van toepassing is. Nu ook partij B is 

aangesloten bij de OVS moet partij A op grond van artikel 12 van de OVS afzien van verhaal 

op partij B. 

 

Overwegingen van de commissie 

De OVS heeft als doel de materiële schaden in het verkeer tussen aangesloten verzekeraars 

effectief en efficiënt af te handelen. De OVS geldt alleen tussen deelnemende verzekeraars. 

Bij de effectiviteit en efficiëntie past ook het in bepaalde gevallen afzien van verhaal. 

 

De OVS is van toepassing op een botsing als de feitelijke omstandigheden van de botsing 

onder één van de botsingsituaties 1 tot en met 5 vallen. Wordt een botsing niet geregeld door 

botsingsituaties 1 tot en met 5, dan is botsingsituatie 6 van toepassing. 

 

Artikel 12 van de OVS bepaalt dat verzekeraars voor de uitgekeerde schade slechts een 

vorderingsrecht op elkaar hebben uit hoofde van de OVS. Alle betrokken verzekeraars doen 

vervolgens afstand van verhaal jegens elkaar. 

 

Als er drie motorrijtuigen betrokken zijn bij een aanrijding waarbij twee motorrijtuigen botsen, 

terwijl het derde motorrijtuig de inleidende oorzaak van de botsing vormt, dan is er sprake van 

een enkelvoudige botsing. De eerste verzekeraar die op basis van de OVS de schade van de 

tweede verzekeraar moet vergoeden, kan die uitkering niet verhalen op de derde verzekeraar. 

Artikel 12 bepaalt dat. 

 

De commissie is van oordeel dat dit afstand doen van verhaal ook geldt als de verzekeraar 

van het eerste motorrijtuig dezelfde is als de verzekeraar van het tweede motorrijtuig. De 

positie van de verzekeraar van het derde motorrijtuig mag niet wijzigen als de twee 

motorrijtuigen betrokken bij een botsing (toevallig) bij dezelfde bij de OVS aangesloten 

verzekeraar zijn verzekerd. 

 

Ook bij de kettingbotsing (OVS 3b) kan dit zich voordoen. Ook dan kunnen uitkeringen niet 

worden verhaald op een andere bij de OVS aangesloten verzekeraar waarvan het motorrijtuig 

zelf niet botste met een van de andere motorrijtuigen. 

 

Nu het hier gaat om een aanrijding waar drie motorrijtuigen bij betrokken zijn waarvan alle 

betrokken verzekeraars aangesloten zijn bij de OVS, is de OVS hierop van toepassing. Het feit 

dat de feitelijke botsing plaatsvond tussen twee motorrijtuigen die bij dezelfde verzekeraar 

verzekerd zijn doet hieraan niet af. 
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Bindend advies 

De commissie is van oordeel dat de OVS van toepassing is op deze aanrijding en dat 

artikel 12 van de OVS verhaal van partij A op partij B uitsluit. 

 

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

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

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

secretaris. 

 

 

 

 

 

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

voorzitter    secretaris 
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