
07 GCS – OVS 04 
 
Uitspraak van de Geschillencommissie Schadeverzekeraars inzake een OVS-geschil. 
 
Betreft 
Botsingsituatie OVS IX (oud) 
 
Partijen 
Partij A; verzekeraar van de bestuurder van een personenauto, WA + Casco verzekerd 
 
Partij B; verzekeraar van de bestuurder van een personenauto, WA + 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 
 
Op 21 april 2002 heeft een botsing plaatsgevonden tussen de beide motorrijtuigen. 
De verzekerde van partij A reed op de rechter rijstrook van de autoweg N15 in Rotterdam. De 
verzekerde van partij A is op de rechter rijstrook met de rechter voorzijde achterop de linker 
achterzijde van een Opel (C) gebotst. Na deze botsing kwam de verzekerde van partij A op de linker 
rijstrook terecht, waarop de verzekerde van partij B achterop het voertuig van de verzekerde van partij 
A reed.  
 

 
 
 
 
Situatieschets uit de politieregistratieset 
 
 
Stellingname van partijen 
 
Partij A is van mening dat nu alle voertuigen in dezelfde richting aan het verkeer deelnemen, waarbij 
de voertuigen elkaar met de voor- en achterzijde raken, OVS IX van toepassing is. De meervoudige 
botsing voldoet aan het gestelde criterium van OVS-rubriek IX. 
 
Partij B is van mening dat OVS IX niet van toepassing is, omdat er sprake is van een meervoudige 
botsing. Partij B verwijst naar de uitspraak met nummer 05-GCS-OVS 02. 
 
Overwegingen van de commissie 
 
Deze aanrijding voldoet aan de letterlijke tekst van OVS IX (oud). De verzekerde van partij B is 
immers met de voorzijde in aanraking gekomen met de achterzijde van de verzekerde van partij A. De 



tekst stelt voorts: …"tenzij deze schade mede is ontstaan door een botsing - al dan niet door eigen 
schuld - met een daarvóór in dezelfde richting aan het verkeer deelnemend motorrijtuig, in welk geval 
de helft van de vorenbedoelde schade wordt betaald." 
 
Nu de schade mede is ontstaan door de botsing met de Opel (C), die immers - weliswaar op de 
rechter rijstrook, maar wél in dezelfde richting - aan het verkeer deelnam, wordt hiermee voldaan aan 
alle criteria als gesteld in OVS IX, waarbij partij B de helft van de schade van partij A dient te voldoen 
en/of dient partij B af te zien van regres. 
 
De uitspraak met nummer 05-GCS-OVS 02, waar partij B naar verwijst, is niet analoog aan deze 
kwestie, omdat bij deze aanrijding niet alle betrokken voertuigen met de voorzijde op de achterzijde 
van de voorligger botsten. 
 
Bindend advies 
 
De commissie is van oordeel dat deze schade valt onder OVS IX (oud). 
 
Aldus beslist op 2 juli 2007 door mr. P.O.G. van den Berg, J. van den Heuvel en mr. L.G. Stiekema, 
leden van de Geschillencommissie Schadeverzekeraars, in tegenwoordigheid van drs. J.A. Schaffers, 
secretaris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
mr. L.G. Stiekema       drs. J.A. Schaffers 
vice-voorzitter        secretaris 


