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11 GCS – OVS 01 
 
Uitspraak van de Geschillencommissie Schadeverzekeraars inzake een OVS-geschil. 
 
 
Betreft 
Botsingsituaties 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, WA 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 2010 kwam de verzekerde van partij A met de voorzijde van zijn auto in botsing met de 
voorzijde van de auto van de verzekerde van partij B. De aanrijding vond plaats in een bocht 
van een smalle weg in de bebouwde kom. Op het door beide partijen onderkende 
aanrijdingsformulier is onder ‘Toedracht’ vakje 15 aangekruist. Dat betekent dat de verzekerde 
van partij A (op het aanrijdingsformulier voertuig A) op de rijbaan bestemd voor het 
tegemoetkomende verkeer kwam. 
 
   

 
 
Deze situatieschets is ontleend aan het gezamenlijk ingevulde en getekende schadeformulier. 
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Op het aanrijdingsformulier heeft de verzekerde van partij A vermeld dat links en rechts 
schade aan de voorzijde van zijn auto was ontstaan. Op de achterzijde van het formulier heeft 
de verzekerde van partij A onder ‘Aansprakelijkheid’ ingevuld dat hij remde maar doorgleed 
“naar andere weghelft tegen tegenpartij”. 
 
De verzekerde van partij B heeft op het aanrijdingsformulier ingevuld dat zijn auto aan de 
voorzijde links schade heeft opgelopen. Op de achterzijde onder ‘Aansprakelijkheid’ heeft 
deze verzekerde ingevuld dat hij in de bocht reed toen tegenpartij “remmende rechtdoor gleed 
op mijn weggedeelte”. 
 
Stellingname van partijen inzake de toepasselijkheid van de OVS 
 
Partij A is van mening dat OVS 6 van toepassing is. Beide bestuurders zouden niet volledig op 
hun eigen weghelft hebben gereden toen de botsing plaatsvond. Partij A baseert dit standpunt 
op de situatieschets op het aanrijdingsformulier en op foto’s die een beeld geven van de 
situatie ter plaatse. 
 
Partij B is van mening dat OVS 4 van toepassing is. Partij B wijst daarbij op het door de 
verzekerde van partij A aangekruiste vakje 15 en op hetgeen door de verzekerden op de 
achterzijde van het aanrijdingsformulier bij ‘Aansprakelijkheid’ is ingevuld. Partij B is van 
mening dat niet alleen naar de situatieschets op het aanrijdingsformulier moet worden 
gekeken, maar ook naar de andere beschikbare gegevens.  
 
Overwegingen van de commissie 
 
Artikel 4 van de OVS bepaalt dat bij een botsing tussen twee motorrijtuigen die elkaar op 
dezelfde weg tegemoet rijden, de verzekeraar van het motorrijtuig dat niet volledig op de eigen 
weghelft rijdt de schade betaalt van het motorrijtuig dat wel volledig op de eigen weghelft rijdt. 
 
De commissie stelt vast dat de weg zo breed is dat twee personenauto’s elkaar nog net 
kunnen passeren. In dit geval hebben de bestuurders op de voorzijde van het 
aanrijdingsformulier aangekruist dat alleen de bestuurder van voertuig A op de rijbaan voor het 
tegemoetkomend verkeer kwam. In de situatieschets hebben de bestuurders de tekst “voertuig 
A gleed tegen voertuig B” geplaatst. Op de achterzijde van het aanrijdingsformulier hebben 
beide bestuurders in hun eigen bewoordingen nogmaals aangegeven dat voertuig A op de 
andere weghelft is gekomen.  
 
De situatieschets op het aanrijdingsformulier is een hulpmiddel bij het vaststellen van de 
toedracht van de aanrijding. Dit betekent dat de schets altijd in combinatie met andere 
gegevens geïnterpreteerd zal moeten worden. Voor de commissie is van belang: de andere 
gegevens op het schadeformulier, de verklaringen van partijen en het feit dat de verzekerde 
van partij A niet stelt dat de verzekerde van partij B ook op de andere weghelft reed. Op basis 
hiervan komt de commissie tot de vaststelling dat alleen de verzekerde van partij A niet 
volledig op de eigen weghelft heeft gereden.      
 
Bindend advies 
 
De commissie is van oordeel dat deze schade valt onder OVS 4. 
 
Aldus beslist op 18 januari 2011 door mr. P.O.G. van den Berg, mr. P.E.F.M. de Bont, 
mw. mr. A.W. Manso Cabreros - Hendriks en mr. L.G. Stiekema, leden van de 
Geschillencommissie Schadeverzekeraars, in tegenwoordigheid van mw. mr. A.M.G. Keppel, 
secretaris. 
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