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Geen allriskdekking

Alleen materiële schade

Wederpartij (deels) aansprakelijk

Botsing volgens OVS tussen  
twee partijen

Wederpartij met Nederlands 
kenteken

Verzekeraar wederpartij is  
deelnemer DSA

Hoe werkt Directe Schadeafhandeling?
Een WA verzekerde klant heeft schade aan zijn 
personenauto, veroorzaakt door een botsing 
met een ander motorvoertuig. De klant meldt 
de schade bij zijn eigen verzekeraar*. Deze stelt 
eerst de toedracht vast en vervolgens de schuld-
vraag conform het geldende recht. Als de klant 
akkoord gaat met de vastgestelde schuldvraag 
wordt de schade zo snel mogelijk afgehandeld. 

De verzekeraar verhaalt de schade op basis van de 
Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling 
(OVS) bij de verzekeraar van de aansprakelijke 
partij, in principe via het Clearinghuis. 

DSA schades worden zoveel mogelijk 
afgewikkeld via het CR. De verhalende 
verzekeraar geeft in het CR aan of verhaal 
plaatsvindt op grond van casco of DSA.  
Een akte van cessie is niet nodig. 

Ongeval na 01-07-2021

1. schade afwikkelen op basis van een akte van cessie en  
verhalen op verzekeraar van de wederpartij.

2. klant verwijzen naar een belangenbehartiger, de verzekeraar 
van de wederpartij of het Waarborgfonds Motorverkeer.

3. schade afwikkelen op basis van de casco-dekking.

Particulier verzekerd

(Personen)autoverzekering

Reguliere schadeafhandeling (3 opties)

JA NEE

Wat als de verzekeraar van de tegenpartij 
niet is aangesloten bij CR?
Dan kan de vordering schriftelijk verhaald  
worden. De eigen verzekeraar vermeldt hierbij 
dat er verhaald wordt op grond van DSA. 
Een akte van cessie is dan niet nodig.

Wat als de verzekeraar van de tegenpartij 
niet is aangesloten bij OVS?
Dat is niet mogelijk. Alle deelnemers van de  
regeling Directe Schadeafhandeling nemen  
verplicht deel aan de OVS. 

Schadevaststelling

OVS-artikel vaststellen

Is er te vorderen o.b.v. OVS?

Input data in Clearinghuis

Vordering in Clearinghuis Dossier sluiten

(Pro rato) schadevergoeding 
aan klant of ASH-bedrijf

(Pro rato) schadever-
goeding aan klant of 

ASH-bedrijf

Directe Schade-
afhandeling

Directe Schadeafhandeling (DSA) Quick Reference Card

Valt de schade onder  
Directe Schadeafhandeling?

* verzekeraar staat voor alle deelnemers van Directe Schadeafhandeling



















Wat verandert 
er in het 

Clearinghuis 
(CR)?



Welke schade wordt betaald? 
Alle schade die de klant rechtstreeks 

op de aansprakelijke partij had kunnen 
verhalen op basis van het geldende recht (zo-

als vervangend vervoer en waardevermindering 
(NIVRE-richtlijnen)) en redelijke taxatiekosten 
die bij de klant in rekening worden gebracht.

Welke schade wordt niet verhaald?
Door verzekeraar gemaakte expertisekosten en 
door of namens verzekeraar gemaakte behande-
lingskosten. Er wordt nooit meer verhaald dan aan 
de eigen klant is betaald. 

Wat als de OVS afwijkt van het geldende recht?
De op te voeren, te verhalen en te betalen bedragen per afwijking zijn te vinden in onderstaande tabel.

Schade 
klant

Schuldpercentage 
eigen klant o.b.v. 
geldende recht

Betaald aan 
klant

Aansprakelijk-
heid OVS

Op te voeren 
bedrag in 
Clearinghuis

Te ontvangen

schade € 150 0% € 150 (OVS 6) 50% € 150 € 75

schade € 150 0% € 150 100% € 0 € 0

schade € 150 50% € 75 0% € 75 € 75

schade € 150 50% € 75 100% € 0 € 0

schade € 150 100% € 0 100%, 50% € 0 € 0

schade € 150 50% € 75 (OVS 6) 50% € 150 € 75

Bij OVS 6 voer je altijd de totale autoschade op.
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Voor alle kaders, regels en richtlijnen wordt verwezen naar de Bedrijfsregeling(en) en Q&A. Deze Quick Reference Card is een handvat, geen regeling.


