
LEESWIJZER  
 

OVEREENKOMST VEREENVOUDIGDE SCHADEREGELING (OVS) 
 
 
Deze leeswijzer bestaat uit een aantal vragen. Aan de hand van deze vragen wordt beoordeeld of de 
aanrijding op basis van de OVS kan worden afgehandeld. Tevens kan worden bepaald welke 
botsingsituatie van toepassing is op de aanrijding. 
 

 
 
 
Vraag 1: 
Voldoet de botsing aan de criteria van de OVS? 
− Is er sprake van een enkelvoudige botsing of een kettingbotsing? 
− Voldoet de aanrijding aan de gestelde kaders en begrippen? 
− Heeft één van beide motorrijtuigen een casco-dekking? 
− Heeft de aanrijding plaatsgevonden binnen het geldigheidsgebied? 
− Is er sprake van een stelsel van wegen? 
− Is de andere verzekeraar ook aangesloten bij de OVS? 
 
Wanneer op alle vragen JA is geantwoord, dan is de OVS van toepassing op deze aanrijding. Zo niet, 
dan dient de aanrijding op basis van het gemene recht te worden afgewikkeld. 
 
Wanneer de OVS wel van toepassing is, dan moeten de vervolgvragen worden beantwoord. 
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Vraag 2: 
− Voert één van beide motorrijtuigen een bijzondere verrichting uit die in de begripsomschrijving is 

opgenomen? 
− Staat de bijzondere verrichting in relatie met de botsing? 
− Vindt de bijzondere verrichting plaats binnen de gestelde afstandsnorm? 
− Voert het andere motorrijtuig geen bijzondere verrichting uit? 
 
Wanneer op alle vragen JA is geantwoord, dan is OVS 1 van toepassing, zo niet dan volgt vraag 3.  
 
Vraag 3: 
− Vindt de botsing plaats op een kruispunt? 
− Naderen beide voertuigen het kruispunt uit verschillende richtingen? 
− Is het duidelijk wie voorrangsgerechtigd is? 
 
Wanneer op alle vragen JA is geantwoord, dan is OVS 2 van toepassing, zo niet dan volgt vraag 4. 
 
Vraag 4: 
− Rijden beide motorrijtuigen op dezelfde weg achter elkaar? 
− Vindt de botsing plaats in enig deel van het aanrakingsvlak? 
 
Wanneer op alle vragen JA is geantwoord, dan is OVS 3a van toepassing, zo niet dan volgt vraag 5. 
 
Vraag 5: 
− Is er sprake van een kettingbotsing volgens de begripsomschrijving? 
− Rijden alle motorrijtuigen op dezelfde weg achter elkaar? 
− Vinden alle botsingen plaats in enig deel van het aanrakingsvlak van het direct voor rijdende 

motorrijtuig? 
 
Wanneer op alle vragen JA is geantwoord, dan is OVS 3b van toepassing, zo niet dan volgt vraag 6. 
 
Vraag 6: 
− Rijden beide motorrijtuigen elkaar op dezelfde weg tegemoet? 
− Rijdt één van beide motorrijtuigen niet op zijn eigen weghelft? 
− Is dat motorrijtuig smaller dan de eigen weghelft? 
− Rijdt het andere motorrijtuig wel op zijn eigen weghelft? 

 
Wanneer op alle vragen JA is geantwoord, dan is OVS 4 van toepassing, zo niet dan volgt vraag 7. 
 
Vraag 7: 
− Vindt de botsing plaats in een wegversmalling en is de voorrang geregeld? 
− Bevindt het botsingspunt zich in de wegversmalling? 

 
Wanneer op alle vragen JA is geantwoord, dan is OVS 4 van toepassing, zo niet dan volgt vraag 8. 
 
Vraag 8: 
− Staat één van beide motorrijtuigen geparkeerd? 
− Rijdt het andere motorrijtuig? 

 
Wanneer op alle vragen JA is geantwoord, dan is OVS 5 van toepassing, zo niet dan is OVS 6 van 
toepassing. De regeling van OVS 6 geldt echter uitdrukkelijk niet voor kettingbotsingen en andere 
meervoudige botsingen. 
 


