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Het truckkartel
14 jaar lang betaalden bedrijven globaal 10.000 euro te veel per vrachtwagen 
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Wat is het “truckkartel”?

Kartels en kartelafspraken zijn - enkele uitzonderingen daargelaten - verboden, zowel 
in ons land als in Europa. Kartels leiden tot oneerlijke concurrentie, en bijna altijd zijn 
de bedrijven die er niet aan deelnemen en/of de klanten de dupe, meestal doordat zij 
teveel betalen. Soms worden bedrijven die niet deelnemen aan het kartel eveneens ge-
dupeerd, maar zij kunnen ook meeprofiteren van de door het kartel verhoogde markt-
prijzen.

Tussen 1997 en 2011 bestond het Europese truckkartel. “Hoge heren” van zeven Euro-
pese vrachtwagenbouwers ontmoetten elkaar geregeld, bijvoorbeeld in achterkamer-
tjes bij handelsbeurzen en andere evenementen. Niet om gezellig koffie te drinken, 
maar om afspraken te maken over de prijzen van hun trucks en vrachtwagencombina-
ties. Dit groeide uit tot het grootste kartel uit de Europese historie. Als gevolg ervan 
betaalden hun klanten naar schatting tussen 10 en 15% teveel voor hun vrachtwagens.
Veertien jaar lang wisselden de truckfabrikanten DAF, Volvo, Scania, MAN, Renault, 
Daimler (Mercedes-Benz) en Iveco informatie uit over hun fabriekprijzen en over de kos-
ten van innovaties aan hun wagens om aan nieuwe Europese milieueisen te voldoen. 
Een duidelijk kartel, en dus in strijd met de Europese mededingingswet, die stiekeme 
(prijs)afspraken nadrukkelijk verbiedt.

In 2011 werd het één van de truckbouwers, het Duitse MAN, te heet onder de voeten, 
en stapte het als klokkenluider naar de Europese Commissie. MAN werd daarvoor be-
loond: het bedrijf kreeg als enige volledige clementie en ontliep zo een boete van 1,2 
miljard. De overige fabrikanten kregen wel een boete,  na aftrek van een korting voor 
hun medewerking aan het onderzoek en de schikking.
In juli 2016 legde de Commissie vijf fabrikanten een boete op van bijna 3 miljard Euro; 
zij schikten en betaalden. De zesde, Scania, schikte niet, maar kreeg daarna alsnog een 
losse boete van 880,5 miljoen Euro. Een hoger beroep tegen de boete van Scania loopt 
nog. De boetes zijn zo hoog, omdat de impact van het kartel zo groot was en het kartel 
zo lang heeft bestaan.

De Europese Commissie staat ook achter gedupeerde truck-kopers die nu, alleen of 
samen, schadevergoeding eisen, maar beschouwt het niet als zijn taak om dat voor hen 
te doen.
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Wie zijn de gedupeerden, 

en wat is hun schade?

Benadeeld is iedereen die tussen 1997 en 2011 (en mogelijk ook nog in de jaren daar-
na) een nieuwe of tweedehands vrachtwagen van de merken DAF, Volvo, Scania, MAN, 
Renault, Daimler (Mercedes-Benz) of Iveco kocht. Het betreft veel transportbedrijven, 
diverse gemeenten en overheidsinstanties, en nog veel meer bedrijven.
 

De geleden schade verschilt per vrachtwagen, maar schatten de Stichting Aequitas en 
MKB-claim op tussen 10 en 15% van de aanschafprijs. Dit baseren zij op een uitgebrei-
de studie van een gespecialiseerd economische onderzoeksbureau. Bovendien heb je 
in ons land bovenop deze schade nog recht op de wettelijke rente. En dat verhoogt het 
bedrag aanzienlijk.

Verder behoort de (door de hogere aanschafprijs) hogere verzekeringspremie tot de 
schade, en mogelijk ook het extra brandstofverbruik (door het uitstel van de uitstoot 
verlagende maatregelen).

De totale schade bedraagt bijj een middelzware truck (6 – 16 ton) al gauw zo’n € 10.000 
per vrachtwagen(combinatie).
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Hoe groot is mijn schade?

De schade verschilt per bedrijf, afhankelijk van onder meer het aantal wagens, de prijs, 
en de manier waarop de truck is betaald of gefinancierd.  Twee voorbeelden: 

Een handelsonderneming uit Zeist heeft tussen 2003 en 2011 via Financial Lease 17 
trucks aangeschaft, met een totale waarde van € 1.472.000. Berekeningen van MKB-
Claim wijzen uit dat het bedrijf door de kartelafspraken € 114.000 te veel heeft betaald. 
Daar komt de wettelijke rente, in dit geval € 51.000, nog bovenop. In totaal claimt het 
bedrijf dus € 165.000 terug.

 
Een transportbedrijf uit Zevenaar heeft tussen 1997 en 2010 elf vrachtwagens ge-
kocht van de merken DAF, Scania, MAN en Volvo. Hiervoor betaalde het bedrijf ruim € 
890.000. Berekeningen van MKB-Claim wijzen uit dat het bedrijf door de kartelafspra-
ken € 109.000 te veel heeft betaald. Daar komt de wettelijke rente bij, in dit geval € 
112.000, méér zelfs dan het kartelschadebedrag. Dit laatste komt doordat de schade in 
de eerste jaren van het kartel ’t grootst was, en doordat de rente hoger wordt naarmate 
de jaren verstrijken. In totaal claimt het bedrijf € 221.000 terug.
 

Wilt u een indruk krijgen van uw schade? Maak dan gebruik van de schadecalculator 
op de website van MKB-Claim. Deze schadecalculator is ontworpen door economische 
experts, en geeft de beste schatting van de door u en uw bedrijf geleden schade.

 

Wilt u een indruk krijgen van uw schade? Maak dan gebruik van de 
schadecalculator op https://www.mkbclaim.nl/truckschade

https://www.mkbclaim.nl/claims/truckkartel/truckschade/
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Een ontzettend goed initiatief

“Samen met mijn man was ik mede-eigenaar van Korver Groep, een holding van diver-
se middelgrote ondernemingen in transport en op- en overslag in Renswoude. Op het 
hoogtepunt hadden we tussen 40 en 45 vrachtwagens, voornamelijk Volvo en DAF”, 
vertelt Jeanette Korver – Van Der Velden uit Renswoude.

 “Hoewel transport een vrij gesloten wereldje is, hebben wij altijd geprobeerd 
ons open op te stellen. Zo hoorden we wat sommige collega’s voor precies dezelfde 
vrachtwagen hadden betaald, en daarbij kwamen grote verschillen aan het licht. Die 
konden we eerst niet verklaren.’”

 “Tot mijn zoon een keer op 
internet aan het surfen was, en 
opeens riep: “Hé, ik lees hier bij 
MKB-Claim over het truckkartel. 
Dáárom waren die vrachtwagens 
zo duur!” Later vernamen wij ook 
uit de media over het truckkartel. 
Toen begrepen we dat we voor 
die trucks teveel hadden be-
taald.”
“We voelen ons schandalig be-
handeld. Volvo en DAF hebben 
ons vertrouwen beschaamd. Je 
moet de psychologische impact 
daarvan niet onderschatten. In 
onze sector werken de banken 
ook lang niet altijd mee. Als daar 
nog zoiets bijkomt, beneemt je 
dat de lol in het ondernemen.”

 “Als mensen terecht in verzet komen, doen wij mee. In juni 2016 hebben wij al 
onze 40 vrachtwagens aangemeld bij de truck-kartel actie van MKB-Claim. Een ontzet-
tend goed initiatief. Gelukkig gooi ik nooit iets weg, zodat ik veel offertes en koopcon-
tracten van de vrachtwagens als bewijsmateriaal kon overleggen.”

“Soms hoor ik van collega’s dat zij vinden dat de procedure lang duurt. Ik begrijp dat 
wel, want je hebt als bedrijf het geld hard nodig, maar zo werkt het nu eenmaal. Ik ad-
viseer alle collega’s dan ook om zich eveneens bij MKB-Claim aan te melden. 
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Jeanette Korver – Van Der Velden
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Hoe groot is de kans op succes?

MKB-Claim schat de slaagkansen van zijn truckkartelclaim hoog in. Dat komt, doordat 
de Europese Commissie al zeer grondig onderzoek naar dit kartel heeft gedaan; voor 
het bestaan ervan voldoende bewijs heeft geleverd; en het kartel heeft beboet. Dit werk 
van de Commissie kunnen gedupeerden en claimorganisaties in hun nationale rechtsza-
ken als bindend bewijsmateriaal gebruiken.

Met het uitdelen van de kartelboete staat vast dat het kartel heeft bestaan, en dat de 
deelnemers ten opzichte van anderen, met name hun klanten, vals spel hebben ge-
speeld; dit heet in juristentaal “onrechtmatig hebben gehandeld”. Ook staat vast dat zij 
aansprakelijk zijn voor de geleden schade. Zelfs “hoofdelijk aansprakelijk”, dat houdt in 
dat iedere karteldeelnemer aansprakelijk is voor de totale schade van het hele kartel.
Dat de karteldeelnemers een “onrechtmatige daad” hebben gepleegd, hoeft dus niet 
opnieuw te worden bewezen, noch opnieuw aan de rechter worden voorgelegd. Maar je 
moet als gedupeerde wel aantonen dat je schade hebt geleden, en hoeveel. Daarvoor 
geldt: hoe meer bewijs je kunt overleggen, des te beter. Het helpt daarbij ook dat sinds 
enkele jaren bij een kartel het vermoeden van een bewijs al voldoende kan zijn.

In Spanje hebben rechters zich al ten gunste van gedupeerde truck-kopers uitgespro-
ken, met schadebedragen van 15% van de aankoop. Simon Zuurbier  van MKB-Claim: 
“Ik verwacht dat het slechts een kwestie van tijd is voor wij ook in ons land zo’n uitspraak 
zullen zien, en gedupeerden hun geld terugkrijgen.”



 9

De vijf meest gestelde vragen

1. Wanneer kan ik meedoen?
Iedereen die tussen 1997 en 2011 één of meerdere truck van één van de zes kartel-
deelnemers heeft gekocht, kan meedoen aan de truckkartel claim, die MKB-Claim 
uitvoert in opdracht van de Stichting Aequitas. Ook als u de truck tweedehands heeft 
gekocht; ook als u de truck heeft gefinancierd; als u hem in het buitenland heeft ge-
kocht; als u het bedrijf inmiddels heeft verlaten of verkocht; zelfs als het bedrijf inmid-
dels failliet is gegaan (u heeft in dat geval wel de medewerking van de curator nodig).

2. Wat moet ik doen als ik meerdere vrachtwagens of bedrijven heb?
Meerdere trucks of vrachtwagencombinaties kunt u allemaal aanmelden voor de claim, 
zolang die binnen hetzelfde bedrijf vallen. Heeft u een holding met meerdere bedrij-
ven, dan moet u voor al die bedrijven (met de desbetreffende trucks) aparte digitale 
dossiers aanmaken.

3. Welke bewijsstukken moet ik overhandigen?
Zodra u zich heeft aangemeld, krijgt u exclusieve toegang tot uw eigen digitale dos-
sier. Daarin vragen wij u zoveel mogelijk relevant bewijsmateriaal op te slaan. Als eer-
ste de factuur van de aankoop van de vrachtwagen. Maar ook verzekeringspolissen, 
bankafschriften en overzichten uit de boekhouding van uw bedrijf. Hoe meer, des te 
beter, zolang het materiaal kan dienen als bewijs dat u op dat moment die truck heeft 
gekocht. Heeft u oudere facturen niet meer, dan helpt MKB-Claim u bij het weer bo-
ven water halen van de oorspronkelijke aankoopbon(nen).

4. Hoe lang blijft mijn claim geldig?
Een claim blijft niet eeuwig gelden, maar “verjaart”, in het algemeen na 5 jaar. Dat 
risico speelt dus bij de truckclaim. Heeft u zich aangesloten bij de collectieve claim van 
Stichting Aequitas/MKB-Claim en daarvoor de opdrachtovereenkomst getekend, dan 
regelt MKB-Claim dit voor u. Zo niet, dan moet u zelf en zogeheten “stuitingsbrief” 

sturen. 

5. Wat kost meedoen?
Aanmelden kost niets. Deelnemen kost niets. Leidt de actie niet tot een schadever-
goeding, dan betaalt u ook niets. Alleen als de actie, via een rechterlijke uitspraak of 
een schikking, leidt tot een schadevergoeding, betaalt u daarvan 20% exclusief BTW 
aan MKB-Claim.



10

Waarom samen in actie komen, en hoe?

Samen sta je sterker. Dat geldt in het algemeen, maar in het bijzonder als er een hard juri-
disch gevecht gevoerd moet worden. Je kunt zelf naar de rechtbank stappen, maar dat is 
duur, want je hebt een (gespecialiseerde) advocaat nodig.  Je hebt bovendien te maken 
met een tegenpartij die ook zwaar juridisch geschut zal inzetten. En je moet maar zin heb-
ben in zo’n lange en zware strijd.

Daarom is het beter samen in actie te komen voor een passende schadevergoeding, en 
dat te doen samen met een onafhankelijke belangenbehartiger. Stef Smit, directeur van 
MKB-Claim, geeft aan waarin zijn organisatie zich onderscheidt.

 
“Ten eerste zijn wij, samen met onze zusterbedrijven ConsumentenClaim en Leaseproces, 
de grootste, meest ervaren en meest succesvolle claimorganisatie in Nederland”, vertelt 
Stef. “Ten tweede werken wij op basis van no-cure-no-pay. Dat houdt in dat deelname u 
niets kost en tot niets verplicht. Ook bij verlies betaalt u niets. Alleen bij succes draagt u 
een percentage van de vergoeding aan ons af. In dit geval 20%”.

 
“Wij zijn gespecialiseerd en ervaren, en doen daarom zoveel mogelijk zelf. Het juridische 
werk doen onze eigen juristen. Zo besparen we ons de hoge kosten van advocaten, die 
per uur declareren. Tenslotte betalen wij al onze acties zelf, zodat we uiteindelijk niet hoe-
ven af te dragen aan externe financiers.”

 
Meedoen met de truckclaim van Stichting Aequitas/MKB-Claim? Doe als duizenden ge-
dupeerden voor u, en meld u aan bij www.mkbclaim.nl/truckkartel.
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Vragen of meer informatie? 

bel ons gratis: 0800- 0250026 

Woont of verblijft u in het buitenland? Bel dan 0031 – 205810536 of stuur een e-mail 
naar vragen@mkbclaim.nl.

Contactgegevens MKB-Claim

Hogehilweg 17
Postbus 22990
1100 DL Amsterdam
KvK Nr. 60484535


