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onderuverp Deelname aan NL Truckkartel

Geacht college,

p9 Eurypese Commissie heeft bij beschikking van 19 juli 2016 bindend vastgesteld dat
MAN, DAF, Volvo/Renault, Daimler en lveco (hierna samen met Scania te nóemen de.TrucKabrikanten') de EU-mededingingsregels hebben overtreden (hierna te noemen
de "Beschikking")'

Uit de Beschikking volgt dat deze Truckfabrikanten tenminste 14 jaar lang (van 1997 tot
en met 2011) heimelijk afspraken maakten over:. de coördinatie van prijzen op het niveau van de "bruto adviesprijs" voor middelzware

(tussen 6 en 16 ton) en zrÌ'tare vrachtwagens (meer dan 16 ton) (hierna te noemen de
"Trucks") in de Europese Economische Ruimte ("EER");¡ de timing voor de introductie van emissietechnologieën voor middelzware en zu/are
vrachtwagens om te voldoen aan de steeds strenger wordende Europese
emissienormen (van Euro lll naar de thans geldende Euro Vl);o het doorberekenen aan klanten van de kosten voor de emissietechnologieën om te
kunnen voldoen aan de steeds strenger wordende Europese emissienoimen (van
Euro lll naar de thans geldende Euro Vl) (hierna te noemen het "Truckkartel").

Als gevolg van deze verboden prijsafspraken hebben de kopers, waaronder de
Veiligheidsregio's (en hun rechtsvoorgangers) alsook de daaraan deelnemende
gemeenten schade geleden. Wij (de Veiligheidsregio Limburg-Noord alsook de
gemeenten) kunnen deze schade verhalen. De Europese Commissie spoort
benadeelden ook aan om deze schade te verhalen.

De in de Beschikking genoemde betrokken rechtspersonen zijn: MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus
Deutschland GmbH, AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Renault Trucks
SAS, France Daimler AG, Fiat Chrysler Automobiles N.V., CNH lndustrial N.V., lveco S.p.A., lveco Magirus AG,
PACCAR lnc., DAF Trucks N.V. en DAF Trucks Deutschland GmbH. De beschikking betreffende Scania van 27
september 2017 is nog niet publiekelijk beschikbaar. Uit de ¡nformatie op de website van de Europese Commissie volgt
dat het bij Scania in ieder geval gaat om Scania AB, Scania CV AB en Scania Deutschland GmbH
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Omdat een dergelijke gerechtelijke procedure zelf al zeer kostbaar is en de benodigde
expertise binnen de Veiligheidsregio vaak niet aanwezig is, is de Faciliteit Landelijk
lnkoop Brandweer ('FLIB') gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken om dit
collectief op te pakken. De FLIB heeft met de branchevereniging Transport & Logistiek
Nederland ("TLN') en het internationale advocatenkantoor Hausfeld aansluiting gezocht
voor collectieve deelname aan de massaclaim die zij instellen tegen de
Truckfabrikanten. Er is daartoe een speciale BV opgericht, genaamd NlTruckkartel.

Aangezien de Wet op de Veiligheidsregio's en de bijbehorende besluiten in 2010 in
werking zijn getreden en de inbreuken op het Europees mededingingsrecht hebben
plaatsgevonden in de periode voor oprichting van de Veiligheidsregio, zal iedere
gemeente in beginsel als gedupeerde in die zin van de beschikking van de Europese
Commissie aangemerkt moeten worden.

ln concreto impliceert het bovenstaande dat uw gemeente in dit verband 2 opties heeft:

1. U participeert niét in het vorenstaande, waardoor de door u in het verleden
aangeschafte brandweervoertuigen niet door ons ingebracht worden bij Truckkartel;

2. U participeert wél in het vorenstaande, waarbij u uw vordering m.b.t. de door u in het
verleden aangeschafte brandweervoertuigen cedeert aan de VRLN (zie ook hierna).
Uw overig rijdend materieel, voorzover geleverd door de hierboven genoemde
fabrikanten, claimt u zelf.
Door ons is een opgave van brandweervoertuigen opgesteld die in de bewuste
periode zijn verworven (zie bijlage 1, lijst van brandweervoertuigen). Voorzover we
gegevens missen van "uw" brandweervoertuigen, verzoeken wij u deze gegevens,
voorzover mogelijk, nog te completeren.

Mocht u besluiten tot het - door tussenkomst van de Veiligheidsregio - participeren in
Truckkartel, dient wel nog rekening te worden gehouden met het volgende.

Met de oprichting van de Veiligheidsregio, zijn er bestuursafspraken gemaakt onder
ander betreffende de overdracht van de taken van de gemeente op het gebied van de
lokale brandweerzorg aan de Veiligheidsregio. Voor de uitvoering van deze taken zijn
het benodigde materieelen materiaal en de daaraan gerelativeerd activa door uw
gemeente aan de Veiligheidsregio (onderhands) overgedragen. Bij oprichting van de
Veiligheidsregio is veelal niet voorzien in een rechtsgeldige overdracht van vermogens-
rechten, o.a. het recht om schadevergoeding te kunnen vorderen wegens schending
van het Europees mededingingsrecht vanwege de betaalde te hoge prijs voor de door
de brandweer gebruikte voertuigen.

Dat betekent dat de Veiligheidsregio alleen opdracht aan NLTruckkartel kan geven en
NLTruckkartel alleen ontvankelijk zal zt¡n in de procedure tot schadevergoeding, indien
u de Veiligheidsregio een rechtsgeldige machtiging verstrekt, om namens uw gemeente
opdracht te kunnen geven aan Truckkartel (zie concept-collegebesluit als vervat in
bijlage 2 bt¡ deze brief). Daarnaast is het voor het op een efficiënte wijze kunnen voeren
van een procedure tot verkrijging van schadevergoeding, noodzakelijk dat u uw
vordering cedeert aan de Veiligheidsregic (zie bijlage 3, akte van cessie).
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Tenslotte hebben wij voor de volledigheid en voor uw complete beeldvorming onze
overeenkomst van lastgeving, zoals wij die hebben gesloten met Truckkartel, als bijlage
4 ter kennisname bijgesloten.

Omwille van de voortgang van deze claim, verzoeken wij u ons uw besluit vóór 15
september 2018 te doen toekomen. Mocht u ten aanzien van het vorenstaande nog
nader geÏnformeerd willen worden, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende,
via tel. 088.1190561 of per mail op het adres m.hunnekens(Ovrln.nl.

Met vriendeliike qroet,

AclHseur tnKoop
Mariel\ Hunnekens



Besluit Burgemeester & Wethouders
Onderwerp : machtiging aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord waarin de VRLN wordt
gemachtigd om namens de gemeente de opdracht te verstrekken aan NLTruckkartel
alsmede om de VRLN te machtigen om bij deze opdracht NlTruckkartel namens de
gemeente te machtigen alle (proces)handelingen te (laten) verrichten die nodig zijn voor het
instellen van een vordering (in en buiten rechte) tot verkrijging van schadevergoeding, als
gevolg van het onrechtmatig handelen van de truckfabrikanten zoals omschreven in de
beschikking van de Europese Commissie en/of alle (rechts)handelingen te (laten) verrichten
die nodig zijn om tot een schikking te komen met de Truckfabrikanten. Tevens besluit om de
vordering van de gemeente te cederen aan de Veiligheidsregio.

lnleiding
De Europese Commissie heeft bij beschikking van 19 juli 2016 bindend vastgesteld dat
MAN, Volvo/Renault, Daimler, lveco en DAF (hierna samen met Scania te noemen de
"Truckfabrikanten") de EU-mededingingsregels hebben overtreden (de "Beschikking")1. Uit
de Beschikking volgt dat deze Truckfabrikanten tenminste 14 jaar lang (van 1997 tot en met
2011) heimelijk afspraken maakten over:

- de coördinatie van prijzen op het niveau van de "bruto adviesprijs" voor middelzware
(tussen 6 en 16 ton) en zwate vrachtwagens (meer dan 16 ton) (hierna te noemen de
"Trucks") in de Europese Economische Ruimte ("EER");
- de timing voor de introductie van emissietechnologieën voor middelzware en zware
vrachtwagens om te voldoen aan de steeds strenger wordende Europese emissienormen
(van Euro lll naar de thans geldende Euro Vl);
- het doorberekenen aan klanten van de kosten voor de emissietechnologieën om te kunnen
voldoen aan de steeds strenger wordende Europese emissienormen (van Euro lll naar de
thans geldende Euro Vl) (hierna te noemen het "Truckkartel").

Als gevolg van deze verboden prijsafspraken hebben de kopers, waaronder de
Veiligheidsregio en uw gemeente schade geleden, Zij kunnen deze schade verhalen. De
Europese Commissie spoort benadeelden ook aan om deze schade te verhalen.
Omdat een dergelijke gerechtelijke procedure zefi al zeer kostbaar is en de benodigde
expertise binnen de Veiligheidsregio vaak niet aanwezig is, is de Faciliteit Landelijk lnkoop
Brandweer ('FLIB') gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken om dit collectief op te
pakken.

De FLIB heeft met de branchevereniging Transport & Logistiek Nederland ('TLN") en het
internationale advocatenkantoor Hausfeld aansluiting gezocht voor collectieve deelname aan
de massaclaim die zij instellen tegen de Truckfabrikanten. Er is daartoe een speciale BV
opgericht, genaamd NLTruckkartel.

Aangezien de Wet veiligheidsregio's en de bijbehorende besluiten in 2010 in werking zijn
getreden en de inbreuken op het Europees mededingingsrecht hebben plaatsgevonden in de

1 De in de Beschikking genoemde betrokken rechtspersonen zijn: MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck &
Bus Deutschland GmbH, AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH,

Renault Trucks SAS, France Daimler AG, Fiat Chrysler Automobiles N.V., CNH lndustrial N.V., lveco S.p.A., lveco

Magirus AG, PAeeAR lnc., DAF Trucks N.V. en DAF Trucks Deutschiand GmbH. De beschikking betreffende

Scania van 27 september 2017 is nog niet publiekelijk beschikbaar. Uit de informatie op de website van de

Europese Commissie volgt dat het bij Scania in ieder geval gaat om Scania AB, Scania CV AB en Scania

Deutschland GmbH



periode voor oprichting van de Veiligheidsregio, zal de gemeente in beginsel als gedupeerde
in die zin van de beschikking van de Europese Commissie aangemerkt moeten worden.

Met de oprichting van de Veiligheidsregio waaraan uw gemeente deelneemt, zijn er
bestuursafspraken gemaakte onder ander betreffende de overdracht van de taken van de
gemeente op het gebied van de lokale brandweerzorg aan de Veiligheidsregio. Voor de
uitvoering van deze taken zijn het benodigde materieel en materiaal en de daaraan
gerelativeerd activa door uw gemeente aan de Veiligheidsregio (onderhands) overgedragen
Bij oprichting van de Veiligheidsregio is veelal niet voorzien in een rechtsgeldige overdracht
van vermogensrechten, o.a. het recht om schadevergoeding te kunnen vorderen wegens
schending van het Europees mededingingsrecht vanwege de betaalde te hoge prijs voor de
door de brandweer gebruikte voertuigen.

Dat betekent dat de Veiligheidsregio alleen opdracht aan NlTruckkartel kan geven en
NLTruckkartel alleen ontvankelijkzalzijn in de procedure tot schadevergoeding, indien
hieronder een rechtsgeldige machtiging van de gemeente ligt, om namens die gemeente
opdracht te kunnen geven aan NlTruckkartel. Tevens is het voor het op efficiënte wijze
kunnen voeren van een procedure tot verkrijging van schadevergoeding noodzakelijk dat de
gemeente de vordering cedeert aan de Veiligheidsregio.

Besluit
Om die reden wordt verzocht om een door het bevoegd gezag ondertekende machtiging
waarin:
- de Veiligheidsregio wordt gemachtigd om namens de gemeente de opdracht te verstrekken
aan NLTruckkartel;
- de Veiligheidsregio wordt gemachtigd om bij deze opdracht NLTruckkartel namens de
gemeente te machtigen alle (proces)handelingen te (laten) verrichten die nodig zijn voor het
instellen van een vordering (in en buiten rechte) tot verkrijging van schadevergoeding, als
gevolg van het onrechtmatig handelen van de truckfabrikanten zoals omschreven in de
beschikking van de Europese Commissie en/of alle (rechts)handelingen te (laten) verrichten
die nodig zijn om tot een schikking te komen met de Truckfabrikanten.
- de gemeente besluit de voornoemde vordering tot verkrijging van schadevergoeding te
cederen (overdragen) aan de Veiligheidsregio.

Aldus besloten d.d

Namens bevoegd gezag

De burgemeester Wethouders



AKTE HOUDENDE VERKOOP/KOOP EN STILLE CESSIE VAN EEN
VORDERING OP NAAM (EX ART. 3:94 LID 3 BW)

DE ONDERGETEKENDEN

1. Gemeente [xx], een publiekrechtelijke rechtspersoon als bedoeld in artikel21lid 2 BW, gevestigd

en kantoor houdende te [xx] (xx postcode) aan het adres [xx], ingeschreven in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer [xx], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd op
grond van artikel 160 sub e van de Gemeentewet door het College van Burgemeester en

Wethouders van Amsterdam, hierna te noemen: de "Gemeente";

en

2. Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord, een openbaar lichaam op
baeis van êen gemeenschappelijke regeling als bedoeld in artikel 9 van de Wet veiligheidsregio's
(Wetvan 11 februari2010, houdende bepalingen overde brandweerzorg, de rampenbestrijding, de
crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening), gevestigd te Venlo en kantoor houdende te
Nijmeegseweg 42,5916 PT Venlo, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandelonder nummer 14110234, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar
directeur, de heer Jac J. Rooijmans, hierna te noemen: de "Veiligheidsregio";

hierna gezamenlijk te noemen: de "Partijen"

in aanmerking nemende

1) dat de Europese Commissie bij beschikking van 19 juli 2016 bindend heeft vastgesteld dat MAN,

Volvo/ Renault, Daimler, lveco en DAF (hierna samen met Scania te noemen de
"Truckfabrikanten" de EU-mededingingsregels hebben overtreden (de "Beschikking"¡.t

2) dat uit de Beschikking volgt dat deze Truckfabrikanten tenminste 14 jaar lang (van 1997 tot en met
201 1) heimelijk afspraken maakten over:

de coördinatie van prijzen op het niveau van de "bruto adviesprijs" voor middelzware (tussen 6

en 16 ton) en zware vrachtwagens (meer dan 16 ton) (hierna te noemen de "Trucks") in de
Europese Economische Ruimte (EER),

de timing voor de introductie van emissietechnologieën voor middelzware en zware
vrachtwagens om te voldoen aan de steeds strenger wordende Europese emissienormen (van

Euro lll naar de thans geldende Euro Vl),

het doorberekenen aan klanten van de kosten voor de emissietechnologieën om te kunnen
voldoen aan de steeds strenger wordende Europese emissienormen (van Euro lll naar de thans
geldende Euro Vl) (hierna te noemen het "Truckkartel").

3) dat de Europese Commissie voor een bedrag van EUR 2.926.499.000 aan geldboeten heeft
opgelegd.

1 De ¡n de Beschikking genoemde betrokken rechtspersonen zijn: MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus
Deutschland GmbH, AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Renault Trucks SAS,
France Daimler AG, Fiat Chrysler Automobiles N.V., CNH lndustrial N.V., lveco S.p.A., lveco Magirus AG, PACCAR lnc., DAF
Trucks N.V. en DAF Trucks Deutschland GmbH. De beschikking betreffende Scania van 27 september 2017 is nog niet
publiekelijk beschikbaar. Uit de ¡nformatie op de website van de Europese Commissie volgt dat het bij Scania in ieder geval gaat
om Scania AB, Scania CV AB en Scania Deutschland GmbH.



4) dat de Beschikking een schikking betreft waarin MAN, Volvo/Renault, Daimler, lveco en DAF hun
deelname aan het kartel en hun aansprakelijkheid daarvoor hebben erkend.

5) dat Scania volgens de Europese Commissie ook heeft deelgenomen aan het Truckkartel maar
Scania deze vaststelling niet heeft willen erkennen met als gevolg dat Scania niet valt onder het
schikkingsbesluit van de Europese Commissie.

6) dat het onderzoek naar Scania volgens de gewone kartelprocedure is doorgelopen en dat de
Europese Commissie Scania ínmiddels bij beschikking van 27 september 2017 een geldboete
heeft opgelegd van EUR 880.523.000 wegens deelname aan het Truckkartel.

7) dat particulieren en ondernemingen die van concurrentiebeperkende praktijken zoals het
Truckkartel nadeel ondervinden , de zaak voor de nationale rechter kunnen brengen en
schadevergoeding kunnen vorderen.

8) dat zowel de rechtspraak van de EU-rechter als Verordening (EG) nr. 112003 bevestigen dat een
besluit van de Europese Commissie voor de nationale rechter als bindend bewijsmateriaal kan
worden gebruikt dat de praktijken hebben plaatsgevonden en verboden waren.

9) dat zelfs indien de Europese Commissie de Truckfabrikanten geldboeten heeft opgelegd, toch
schadevergoedingen kunnen worden toegekend zonder dat deze hoeven te worden verlaagd
omdat de Europese Commissie al een geldboete heeft opgelegd.

10) dat de Veiligheidsregio's, openbare lichamen in de zin van artikel 1 en artikel 9 van de Wet van 11

februari2010, houdende bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de
crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio's) (hierna: de
"Veiligheidsregio's") en hun rechtsvoorgangers als gevolg van de gemaakte prijsafspraken
schade hebben geleden.

I 1) dat de rechtsvoorgangers van de Veilígheidsregio's (de Gemeenten) desgevraagd en voor zover
dit nog niet het geval was, hun rechten ten aanzien van een vordering jegens het Truckkartel aan
de Veiligheidsregio's willen overgedragen.

12) dal de Veiligheidsregio's mitsdien als gedupeerden zijn aan te merken.

13) dat Hausfeld, een internationaal advocatenkantoor is dat zich richt op mededingingsrechtelijke
geschillen en claims.

14) dat Hausfeld (Hausfeld Services LLC), met het oog op mogelijke claims tegen het Truckkartel en
Scania, in Nederland op 15 september 2017 de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid NLtruckkartel heeft doen oprichten.

15) dat NLtruckkartel tot statutair doel heeft onder andere doch niet uitsluitend het verlenen van
diensten, waaronder juridische diensten, bij het verhalen van schade wegens inbreuken op het
(Europese) mededingingsrecht, het vorderen van schulden al dan niet op grond van een volmacht
of last van gedupeerden en het verkrijgen van claims van gedupeerden.

16) dat Hausfeld en NLtruckkarteljegens het IFV en de Veiligheidsregio's hebben aangegeven voor of
namens de Veiligheidsregio's een schikking te willen beproeven, danwel een vordering in te willen
stellen bij het Truckkartel en Scania.

17) dat NLtruckkartel in dat verband met afzonderlijke Veiligheidsregio's een overeenkomst van
lastgeving ex artikel 7:4148W heeft gesloten dan wel wenst te sluiten.

2



18) dat het IFV op grond van de Wet op de veiligheidsregio's het instituut is voor en van de
Veiligheidsregio's en zij het daarom als haar verantwoordelijkheid ziet om een gelijke behandeling
van de Veiligheidsregio's door NLtruckkartel te waarborgen.

19) dat het IFV en NLtruckkartel daarom met elkaar in overleg zijn getreden om uniforme voorwaarden
voor de behandeling van de door de Veiligheidsregio's afzonderlijk aan te brengen vorderingen, te
formuleren.

20) Dat het IFV en NLtruckkartel de in dat verband gemaakte afspraken hebben vastgelegd in een

afzonderlijke overeenkomst.

21) dat de Gemeente en/of de Veiligheidsregio een vordering op de Truckfabrikanten hebben ter zake
van het te veel betaalde bedrag als gevolg van het Truckkartel.

22) dat de Gemeente al haar vorderingen voortvloeiende uit of verband houdende met het Truckkartel
uit hoofde van onrechtmatige daad, wanprestatie, onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde
verrijking of enige andere rechtsgrondslag op de deelnemers van het Truckkartel . dat wil zeggen:
een of meer deelnemers van het Truckkartel zelf (de Truckfabrikanten) en/of een of meer
vennootschappen c.q. entiteiten van die deelnemers . (de "Vordering") wil verkopen en leveren
(overdragen) aan de Veiligheidsregio gelijk de Veiligheidsregio deze Vordering van de Gemeente
wenst te kopen en geleverd te krijgen en dus bereid is deze cessie te aanvaarden.

23) dat Partijen de overeenstemming die ze hebben bereikt omtrent de verkoop en levering nader
wensen uit te werken in deze overeenkomst.

24) dat deze akte de overeenkomst bevat inhoudende de verkoop en koop van de Vordering (titel voor
de overdracht van de Vordering) en de akte tevens is bestemd tot levering van de Vordering.

25) dat de Veiligheidsregio voor zover dat nog niet het geval is rechthebbende wenst te worden van
de Vordering van de Gemeente.

26) dat tussen de Veiligheidsregio en de Gemeente overeenstemming bestaat over de waarde van de

tegenprestatie (het door de Veiligheidsregio te betalen bedrag) welke de Veiligheidsregio voor de
cessie van de Vordering aan de Gemeente moet voldoen.

27) dat NLtruckkartel al het werk en alle kosten die gemoeid zijn met het verhalen van de kartelschade
op zich neemt.

28) dat door of namens NLtruckkartel juridische diensten zullen worden verleend ("Diensten") in
verband met het rechtsgeldig overdragen van de hierboven onder 22 omschreven Vordering welke
Diensten onder meer bestaan uit het ter beschikking stellen van een online tool waarin de
relevante informatie en documentatie met betrekking tot de Vordering kan worden ingevuld en er
door de Gemeente vragen kunnen worden gesteld over de over te dragen Vordering en al het
andere overige wat nodig is om te kunnen komen tot een rechtsgeldige cessie.

zijn overeengekomen als volgt:

ARTIKEL I . Reikwijdte van de overeenkomst
De reikwijdte van deze overeenkomst is beperkt tot vorderingen die verband houden met de koop en

lease . waaronder intra-company lease (waarbij Trucks binnen dezelfde organisatie door een van de
vennootschappen worden gekochVgeleast en vervolgens intern worden (door)geleast aan een andere
(werk)maatschappij) . van nieuwe Trucks welke zijn ingezet als Brandweervoertuig dan wel voertuig
ten behoeve van de voormalige Brandweer c.q. Veilligheidsregio. Door de Gemeente opgegeven
vorderingen die geen betrekking hebben op de koop of lease van nieuwe Trucks (de "Uitgesloten
Trucks") worden niet gekocht door, en overgedragen aan, de Veiligheidsregio en de Veiligheidsregio
neemt ten aanzien van deze Uitgesloten Trucks geen enkele verplichting op zich.
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ARTIKEL 2 - Verkoop en koop (titel)
Met inachtneming van artikel 1 en met uitzondering van de Uitgesloten Trucks verkoopt de Gemeente
(verkoper) hierbij haar hierboven in oven¡veging22 omschreven Vordering aan de Veiligheidsregio,
gelijk de Veiligheidsregio (koper) hierbij de Vordering koopt van de Gemeente.

ART¡KEL 3. Gessie (levering)
Met inachtneming van artikel 1 en met uitzondering van de Uitgesloten Trucks, draagt de Gemeente
hierbij haar hierboven in ovenreging 22 omschreven Vordering over aan de Veiligheidsregio, welke
overdracht de Veiligheidsregio hierbij aanvaardt.

ARTIKEL 4 - Vergoeding
De Gemeente draagt de hierboven in overweging22 omschreven Vordering om niet over aan de
Veiligheidsregio.

ARTIKEL 5 - Nevenrechten
Alle aan de Vordering verbonden nevenrechten waaronder begrepen de rechten uit hoofde van
eventuele arbitrage- en bindend adviesclausules, een en ander met inbegrip van de daaraan
verbonden verplichtingen, gaan bij dezen van rechtswege over op de Veiligheidsregio. Voor zover dat
niet het geval mocht zijn, draagt de Gemeente deze nevenrechten bij dezen over aan de
Veiligheidsregio. ïevens verschaft de Gemeente alle bewijsstukken en executoriale titels met
betrekking tot de (al dan niet door overdracht) overgaande rechten.

ART¡KEL 6 - Mededeling
De Veiligheidsregio zal deze cessie schriftelijk kunnen (doen) mededelen aan de Truckfabrikanten, dit
onder bijvoeging van een afschrift van deze cessie-akte. Een dergelijke mededeling zal alleen
plaatsvinden indien dat strikt noodzakelijk is voor het verhalen en innen van de Vordering.

ARTIKEL 7. Inning
De Gemeente zal niet overgaan tot inning van de Vordering en de Veiligheidsregio is exclusief
bevoegd tot inning van de Vordering.

ARTIKEL I . Toestemming om informatie op te vragen bij derden
De Veiligheidsregio is bevoegd om namens de Gemeente informatie bijderden op te vragen en te
ontvangen voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van deze
overeenkomst. Voor zover in dit verband medewerking van de Gemeente noodzakelijk is, zal de
Gemeente haar medewerking op eerste verzoek daartoe door de Veiligheidsregio verlenen en
medewerking niet zonder redelijke grond kunnen weigeren.

ARTIKEL 9 . Medewerkingsplicht
De Gemeente zal alle medewerking verlenen aan de Veiligheidsregio die redelijkerwijs noodzakelijk is
voor het kunnen uitvoeren van deze overeenkomst. De Veiligheidsregio is bevoegd om informatie
en/of bewijsmateriaal bij de Gemeente op te vragen en te ontvangen voor zover dat redelijkenrvijs
noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van deze overeenkomst. De Gemeente zal deze informatie
en/of dit bewijsmateriaal op eerste verzoek aan de Veiligheidsregio verstrekken.

ARTIKEL l0 . Privacy en gegevensbescherming
De Veiligheidsregio en de door haar ingeschakelde partijen zijn bevoegd om persoonsgegevens,
privégegevens en overige data betreffende de Gemeente van derden (inclusief vezekeraars) te
ontvangen en te ven¡verken voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van
deze overeenkomst. De Gemeente verleent hierbij ondubbelzinnig toestemming voor de verwerking
van deze gegevens en data. Daarbij zal de Veiligheidsregio handelen in overeenstemming met de
toepasselijke regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming.
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ARTIKEL 1l . Ontbinding en vernietiging
Partijen sluiten (al dan niet partiele) ontbinding en (al dan niet partiele) vernietiging van de
onderhavige overeenkomst uitdrukkelijk uit.

ARTIKEL l2 . Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing

ARTIKEL l3 - Forumkeuze
Alle geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van deze overeenkomst dan
wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met deze overeenkomst zoals
bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en
ongegronde verrijking, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam, zulks behoudens
voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient aanhangig gemaakt te zijn binnen
een jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan de eisende partij bekend is geraakt,

onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet.

Aldus is overeengekomen, naar waarheid ingevuld en in tweevoud ondertekend te

op

Namens de Gemeente [xx]

Naam: Het College van Burgemeester en Wethouders

Namens het College van Burgemeester en Wethouders

Naam: De Burgemeester

Handtekening

Aldus is overeengekomen, naar waarheid ingevuld en in tweevoud ondertekend te

op

Namens de Veilig heidsregio

Naam:

Positie:

Handtekening

Naam:

Positie:
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Overeen komst va n lastgevi ng
(ex art.7:414 lid 1 BW)

æn clùminiil¿tþf v¡n fLN. WM ø Hôusleld & Co.

NLtruckkartel B.V.

Boris Pasternaklaan22

2719 DA Zoetermeer
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OVEREENKOMST VAN LASTGEVING (EX ART. 7:414 LID 1 BW)

DE ONDERGETEKENDEN:

NLtruckkartel 8.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair
gevestigd te Amsterdam en met adres aan de Boris Pasternaklaan 22 (2719 DA) te Zoetermeer,
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69629129,

ten deze rechtsgeldig ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Laurent Léopold
(L.L.) Geelhand de Merxem en de heerJeroen Bernardus (J.8.) van Velzen, hierna te noemen:

"N Ltruckkartel";

en

2. V.lllgh.lÖtrg¡o Llmburg'l{oord

Nijmeegseweg 42

5916 PT Venlo

Nederland

Client lD

2705

KvK nr.

14110234

een openbaar lichaam op basis van een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in artikel 9 van de

Wet veiligheidsregio's (Wet van 11 februari 2010, houdende bepalingen over de brandweerzorg, de

rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening),

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door J. Rooijmans
hierna te noemen: de "Gedupeerde" of"Lastgever";

hierna gezamenlijk te noemen: de "Partijen"

in aanmerking nemende:

1) dat de Europese Commissie bij beschikking van 19 juli 201 6 bindend heeft vastgesteld dat
MAN, Volvo/Renault, Daimler, lveco en DAF (hierna samen met Scania te noemen de

'"Truckfabrikanten") de EU-mededingingsregels hebben overtreden (de "Beschikkin$').1
2) dat uit de Beschikking volgt dat deze Truckfabrikanten ten minste 1 4 jaar lang (va n 1 997 tot en

met 201 '1) heimelijk afspraken maakten over:
- de coördinatie van pr'rjzen op het nlveau van de "bruto adviesprijs" voor middelzware

(tussen 6 en 16 ton) en zware vrachtwagens (meer dan 16 ton) (hierna te noemen de

'"frucks") in de Europese Economische Ruimte (EER),

- de timing voor de introductie van emissietechnologieën voor middelzware en zware

vrachtwagens om te voldoen aan de steeds strenger wordende Europese emissienormen
(van Euro lll naar de thans geldende Euro Vl).

1 De in de Beschikking genoemde betrokken rechtspersonen zijn: MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck &
Bus Deutschland GmbH, AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH,
Renault Trucks SAS, France Daimler AG, Fiat Chrysler Automobiles N.V., CNH lndustrial N.V., lveco S.p.A., lveco
Magirus AG, PACCAR lnc., DAF Trucks N.V. en DAF Trucks Deutschland GmbH. De beschikking betreffende
Scania van 27 september 2017 is nog niet publiekelijk beschikbaar. Uit de informatie op de website van de
E,'.^ñ^ê^ -^'.úiê-i^.,^lÂ+ ¡^+ h^+ Lii C-^ñ¡- iá ¡^¡^r ^^.,-l ^^-+ ^- C--^i- 

^Þ 
C--6i- -\, ^Þ ^^ C-^-iâLurvPsJs vvr6r uor rr€r u'J JLorilo 6,çvqr 6,oql vrrr JLorilo 

^u, 
JLorilo LY 

^u 
çr¡ JLorilq

Deutschland GmbH.
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- het doorberekenen aan klanten van de kosten voor de emissietechnologieën om te
kunnen voldoen aan de steeds strenger wordende Europese emiss¡enormen (van Euro lll
naar de thans geldende Euro Vl) (hierna te noemen het "Truckkartel").

3) dat de Europese Commissie voor een bedrag van EUR 2.926.499.000 aan geldboeten heeft

opgelegd.

4) dat de Beschikking een schikking betreft waarin MAN. Volvo/Renault, Daimler, lveco en DAF

hun deelname aan het kartel en hun aansprakelijkheid daarvoor hebben erkend.
5) dat Scania volgens de Europese Commissie ook heeft deelgenomen aan het Truckkartel maar

Scania deze vaststelling niet heeft willen erkennen met als gevolg dat Scania niet valt onder
het schikkingsbesluit van de Europese Commiss¡e.

6) dat het onderzoek naar Scania volgens de gewone kartelprocedure is doorgelopen en dat de

Europese Commissie Scania inmiddels bij beschikking van 27 september 2017 een geldboete

heeft opgelegd van EUR 880.523.000 wegens deelname aan het Truckkartel.
7) dat particulieren en ondernemingen die van concurrentiebeperkende prakt'rjken zoals het

Truckkartel nadeel ondervinden, de zaak voor de nationale rechter kunnen brengen en

schadevergoeding ku nnen vorderen.
8) dat zowel de rechtspraak van de EU-rechter als Verordening (EG) nr. 1/2003 bevestigen dat

een besluit van de Europese Commissie voor de nationale rechter als bindend bew'rjsmateriaal
kan worden gebruikt dat de praktijken hebben plaatsgevonden en verboden waren.

9) dat zelfs indien de Europese Commissie de Truckfabrikanten geldboeten heeft opgelegd, toch

schadevergoedingen kunnen worden toegekend zonder dat deze hoeven te worden verlaagd

omdat de Europese Commissie al een geldboete heeft opgelegd.
10) dat de Veiligheidsregio's, openbare lichamen in de zin van artikel 1 en artikel 9 van de Wet van

11 februari 2010, houdende bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de

crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio's) (hierna: de
"Veiligheidsregio's") en hun rechtsvoorgangers als gevolg van de gemaakte prijsafspraken

schade hebben geleden.

1 1 ) dat de rechtsvoorgangers van de Veiligheidsregio's desgevraagd en voor zover dit nog niet het
geval was, hun rechten ten aanz¡en van een vordering jegens het Truckkartel aan de

Veiligheidsregio's hebben overgedragen/gecedeerd.

12) dat de Veiligheidsregio's mitsdien als gedupeerden z'rjn aan te merken.

13) dat Hausfeld, een internationaal advocatenkantoor is dat zich richt op mededingings-

rechtelijke geschillen en claims.

14) dat Hausfeld (Hausfeld Services LLC), met het oog op mogelijke cla¡ms tegen het Truckkartel

en Scania, in Nederland op 15 september2OlT de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid NLtruckkartel heeft doen oprichten.
'1 5) dat NLtruckkartel tot statutair doel heeft onder andere doch niet uitsluitend het verlenen van

diensten. waaronder juridische diensten, bij het verhalen van schade wegens inbreuken op

het (Europese) mededingingsrecht, het vorderen van schulden al dan niet op grond van een

volmacht of last van gedupeerden en het verkrijgen van claims van gedupeerden.
16) datNLtruckkarteljegenshetlFVendeVeiligheidsregio'sheeftaangegevenvoorofnamensde

Veiligheidsregio's een schikking te willen beproeven, dan wel een vordering in te willen stellen
bij het Truckkartel.

17) dat NLtruckkartel in dat verband met afzonderlijke Veiligheidsregio's een overeenkomst van

lastgeving ex artikel 7:414 BW wenst te sluiten.
18) dat voorzover de gemeenten nog rechtshebbende zijn gebleven van de vordering op de

Truckfabrikanten die vordering overdragen aan de Veiligheidsregio.

19) datGedupeerdeeenvorderingopdeTruckfabrikantenheeftterzakevanhetteveelbetaalde
bedrag als gevolg van het Truckkartel.

20) dat Gedupeerde al zijn vorderingen voortvloeiende uit of verband houdende met het

Truckkartel uit hoofde van onrechtmatige daad, wanprestatie, onverschuldigde betaling,

ongerechtvaardigde verrijking of enige andere rechtsgrondslag op de deelnemers van het
Truckkartel - dat wil zeggen: een of meer deelnemers van het Truckkartel zelf (de

Truckfabrikanten) en/of een of meer vennootschappen c.q. entiteiten van die deelnemers -

ul,ioñü, 3
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(de "Vordering") door NLtruckkartelwil laten innen, waarbij NLtruckkartel de (rechts)vordering

tot ¡nning van de Vorderlng namens Gedupeerde dan wel in eigen naam maar voor rekening

van Gedupeerde zal instellen.

21) dat de dienstverlening door of namens NLtruckkartel aan Gedupeerde tot inning van de

hierboven onder 20 omschreven Vordering zal kunnen bestaan uit diverse werkzaamheden
waaronder voorbereidende juridische werkzaamheden, het voeren van

schikkingsonderha ndelingen en/of het voeren va n gerechtelijke procedures.

22) dat Partijen de overeenstemming die ze hebben bereikt omtrent deze dienstverlening nader

wensen uit te werken in deze overeenkomst van lastgeving (de "Overeenkomst").
23) dat NLtruckkartel met het lnstituut Fysieke Veiligheid (lFV) afnspraken heeft gemaakt, waarin

uniforme voorwaarden z'rjn neergelegd waaronder onderhavige overeenkomst met

Gedupeerden gesloten zullen worden.

24) dal de overeenkomst tussen NLtruckkartel en het IFV onverkort van toepassing is op

onderhavige overeenkomst.

zijn overeengekomen als volgt:

ARTIKEL 1 - Re¡kwíjdte van de overeenkomst
De reikwijdte van deze Overeenkomst is beperkt tot vorderingen die verband houden met de koop en

lease - waaronder intra-company lease (waarbij Trucks binnen dezelfde organisatie door een van de

vennootschappen worden gekocht/geleast en vervolgens ¡ntern worden (door)geleast aan een andere
(werk)maatschappü) - van nieuwe Trucks. Door de Gedupeerde opgegeven vorderingen die geen

betrekking hebben op de koop of lease van nieuwe Trucks (de "Uitgesloten Trucks"), vallen niet onder
de hierna in artikel 2 omschreven lastgeving en Lasthebber neem ten aanzien van deze Uitgesloten

Trucks geen enkele verplichting op zich.

ARTIKEL 2 - Lastgeving
Met inachtneming van artikel 1 en met uitzondering van de Uitgesloten Trucks, geeft Lastgever aan

Lasthebber de last, welke last Lasthebber aanvaardt, om in het belang van Lastgever voor rekening van

Lastgever en voor zover Lasthebber dat wenselijk acht ook namens Lastgever, de hierboven in

overweging 20 omschreven Vordering op de Truckfabrikanten te innen, waarbij Lasthebber onder meer
bevoegd zal zijn om:

. voor dan wel namens Lastgever over te gaan tot schikkingsonderhandelingen;

. als procespartij voor of namens Lastgever in rechte op te treden, al of niet in kort geding of bij

wijze van prorogatie, in ingestelde rechtsvorderingen en gewezen rechterlijke uitspraken te
berusten, rechtsmiddelen aan te wenden en ter zake verweer te voeren, vonnissen en

arresten, beschikkingen en bevelschriften te verkr'tjgen en Brossen daarvan aan te vragen;
. zaken aan een bindend advies of aan de uitspraak van scheidslieden te onderwerpen, met de

las[ orn, al of niet in kort gec.ling, hetzij naar cle regelerr cles rechts, lretz'rj als goede marrnen

naar billijkheid uitspraak te doen, al of niet ¡n kort geding;
. als procespartij voor of namens Lastgever op te treden in arbitrage- en bindend

adviesprocedures en procedures in verband met de arbitrage of het bindend advies, in

ingestelde rechtsvorderingen en uitspraken van scheidslieden of bindend adviseurs te
berusten, rechtsmiddelen aan te wenden en ter zake verweer te voeren, arbitrale vonnissen

en bindende adviezen te verkrijgen, procedures ter verkrijging van een exequatur
respectievelijk een rechterlijke uitspraak tot nakoming van een bindend advies te voeren en

grossen daarvan aan te vraSen;
. alle mogel'rjke beslagen onder een schuldenaar of een derde te doen leggen, l'rjfsdwang ten

uitvoer te leggen, dwangsommen te incasseren en meer in het algemeen alle mogelijke en

wenselijk geachte conservatoire en executoriale maatregelen voor hem te nemen;
. en verder al datgene te doen wat de Lasthebber in het belang van hem, Lastgever, gewenst,

nuttig of noodzakelijk zal achten en de Lastgever, zelf tegenwoordig z'rjnde. zou kunnen,

mogen of moeten doen, alles met de macht van substitutie.
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ARTiKEt 3 - Pr¡vatieve last
Voor zover dit rechtens wordt toegelaten, is Lasthebber met uitsluiting van Lastgever bevoegd en
verplicht de last uit te voeren, welke uitsluiting ook tegenover derden geldt. tenzij deze haar niet kenden,
noch behoorden te kennen.

ARTIKEL 4 - Goed lasthebber
Lasthebberverbindtzich om zich naareeren geweten van zijn lastte kwijten en deze uittevoeren, zoals

een goed lasthebber betaamt,

ARTIKEL 5 - Uitvoering last
Lasthebber is gehouden gevolg te geven aan tijdig door Lastgever verleende en naar objectieve
maatstaven verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de last.

Lastgever is niet gerechtigd om zonder toestemming van Lastgever documenten en informatie op te
vragen bij derden waarmee Lastgever zakel'rjke banden onderhoudt, dan wel zal kunnen onderhouden
ten behoeve van de uitvoering van zijn bedrijfsvoering.

Partüen voeren zo mogelijk iedere drie maanden, of zoveel meer of minder als Partijen dat wenselijk
achten, overleg over de voortgang van de uitvoering van de last en de daarbij door Lasthebber te
ondernemen acties jegens derden. inclusief het opvragen van informatie en documenten.

Lasthebber is bij het ontbreken van de in d¡t artikel 5 genoemde aanwijzingen en bij het ontbreken van

het in d¡t artikel genoemde overleg, gerechtigd de last, met inachtneming van het artikel 4 gestelde en
met inachtneming van het in dit artikel 5 gestelde, geheel naar eigen inzlcht uit te voeren.

ARTIKEL 6 - lnformatieverplichting
Op eerste verzoek van Lastgever en voorts telkens als dit wenselijk voorkomt, informeert Lasthebber de

Lastgever omtrent de inhoud en de voortgang van zijn werkzaamheden.

ARTIKEL 7 - Onderlastgeving
Lasthebber is gerechtigd de last door een door hem aan te w[zen derde uit te doen voeren en met deze

een hiertoe strekkende overeenkomst van onderlastgeving aan te gaan. Lasthebber dient daarbij voor
de goede uitvoering van de afzonderlijke overeenkomsten van lastgeving een beroep te doen op door
het advocatenkantoor Hausfeld aangestelde juridische en niet-juridische dienstverleners, waaronder
advocaten en economische experts, m¡ts d¡t geen overdracht van de vorderingsrechten van de
Ve¡lighe¡dsregio's aan derden tot gevolg heeft.

Lasthebber (NLtruckkartel) blijft jegens de Lastgever volledig verantwoordelijk voor de juiste naleving
van deze overeenkomst van lastgeving en voor alle hieruit voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 8 - Vergoeding
Als vergoeding voor de lastgeving zal Lasthebber een honorarium ontvangen bestaande uit een
percentage van de gerealiseerde (en betaalde) opbrengst van de geïnde Vordering. Dit bedrag zal

worden vermeerderd met 210/0 BTW. Het toepassel'rjke honorariumpercentage hangt af van de

betafingscategorie waarin Gedupeerde valt, maar is in ieder geval gemaximeerd op 25V0. De

betal¡ngscategorieën en de daaraan verbonden voorwaarden zijn neergelegd in Annex A bij deze

Overeenkomst, welke Annex een onlosmakelijk onderdeel vormt van de Overeenkomst.

Lasthebber draagt er zorg voor dat door haar ten behoeve van de Lastgever te innen en te ontvangen
bedragen rechtstreeks door de tot schadevergoeding gehouden partüen worden gestort op een nader
te bepalen derdengeldenrekening.
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ARTIKEL 9 - Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Lasthebber voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een

toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is

beperkt tot het bedrag dat krachtens de onder de door Lasthebber afgesloten

aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Op schriftelijk verzoek wordt informatie gegeven over
de polisvoorwaarden. Lastgever vrijwaart Lasthebber voor eventuele aanspraken ter zake van derden,

zulks behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Lasthebber zelf.

Deze beperking van aansprakelijkheid en deze vrijwaring gelden eveneens voor de eventuele

hulppersonen en ondergeschikten die door Lasthebber bij deze Overeenkomst ofde uitvoering daarvan

betrokken zÜn.

ARTIKEL 10 - Opzegging

Beide partijen kunnen deze overeenkomst opzeggen.

a. Opzegg¡ng door Lastgever
Ondervoorbehoud van hetgeen is bepaald in artikel 1 1, kan Lastgever de overeenkomst opzeggen, met

dien verstande dat hij gehouden is de aantoonbare directe schade die Lasthebber door de opzegging

l'rjdt te vergoeden.

Deze vergoeding is Lastgever niet verschuldigd indien de overeenkomst wordt opgezegd in de situatie
dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming van de Lasthebber in de nakoming van de onderhavige

Overeenkomst.

ln afwijking van het voorgaande kan Lastgever de Overeenkomst kosteloos opzeggen tot het moment

dat Lasthebber een expert heeft geinstrueerd om de schade als gevolg van het Truckkartel te laten

berekenen. Lastgever kan de Overeenkomst in ieder geval niet meer kosteloos opzeggen 24 maanden

nadat de lastgevingsovereenkomst is getekend (onafhankel'rjk van de vraag of Lasthebber een expert
heeft geïnstrueerd om de schade als gevolg van het Truckkartel te laten berekenen).

Lasthebber zal als service Lastgever op de hoogte stellen van het moment dat zij de overeenkomst n¡et

meer kosteloos kunnen opzeggen. Dit is een inspanningsverplichting van Lasthebber. lndien een

dergelijke melding om wat voor reden dan ook niet wordt verzonden, heeft dat n¡et tot gevolg dat alsnog

wel kosteloos kan worden opgezegd.

Lastgever is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan Lasthebber ingeval sprake is

van een politiek bindende beslissing genomen op Rijksniveau, waaruit blûkt dat Lastgever n¡et meer

bevoegd is tot voortzetting van de Overeenkomst.

Lastgever is buiten de bovenstaande situaties gehouden de schade die Lasthebber door de opzegging

lijdt te vergoeden, indien Lastgever de Overeenkomst opzegt om aan een ander claiminitiatief deel te
nemen gericht tegen de deelnemers aan het Truckkartel en/of overstapt naar een concurrent van

Hausfeld en/of N LTruckkartel.

b. Opzegging door Lasthebber
Lasthebber kan de overeenkomst slechts opzeggen ¡n geval van gewichtige redenen voor opzegging.

ARTIKEL 1'l - Einde lastgevingsovereenkomst
Aangezien Nltruckkartel een rechtspersoon is die zich ingevolge haar statuten ten doel stelt de

gezamenlijke belangen van meer lastgevers te behartigen, komen Partüen overeen dat deze

Overeenkomst in añruijking van artikel 7:422 BW niet zal eindigen door opzegging door de Lastgever op

een termün die minder dan een jaar bedraagt, noch zal eindigen door de dood, ondercuratelestelling of
faillissement van de Lastgever of het van toepassing worden op de Lastgever van de

schuldsa neringsregel ing.
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Deze overeenkomst eindigt nadat Lasthebber het volledige geinde bedrag met inhouding van het
honorarium als bedoeld in artikel 8, op rekening van Lastgever heeft overgemaakt en partijen over een

weergeen verplichtingen meerjegens elkaar hebben, dan wel eerder ingeval door opzeggingvan de

overeenkomst.

ARTIKEL 12 - Ontbind¡ng en vernietiging
Partuen sluiten (al dan niet partiële) ontbinding en (al dan niet part¡èle) vernietiging van de onderhavige

Overeenkomst uitdru kkelij k uit.

ARTIKEL 13 - Toestemming om informatie op te vragen bij derden
Lasthebber is bevoegd om namens Lastgever informatie bij derden op te vragen en te ontvangen voor
zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van deze Overeenkomst. Voor zover

in dit verband medewerking van Lastgever noodzakelijk is, zal Lastgever zijn medewerking op eerste

verzoek daartoe door Lasthebber verlenen en medewerking niet zonder redel'rjke grond kunnen

weigeren. Lasthebber is alleen na voorafgaande goedkeuring door Lastgever bevoegd om

rechtsmaatregelen te nemen jegens derden ter verkrijging van informatie.

ARTIKEL 134 - Vertrouwelijkheid (wel of niet actief adverteren)
Lastgever geeft Lasthebber X wel / niet toestemming om aan derden mededeling te doen

van de onderhavige lastgevingsovereenkomst tussen Lastgever en Lasthebber.

ARTIKEL 13b - Vertrouwelijkheidsclausule (concurrentiegevoelige informatie)
Lastgever zal zorgvuldig omgaan met de informatie die Lastgever van of namens Lasthebber ontvangt
met betrekking tot de vordering tot verkrijging van schadevergoeding en de daarbij behorende
processtrategie. Lastgever zal alle informatie die Lastgever van of namens Lasthebber onfuangt

vertrouwelijk houden en niet delen met derden waaronder in het b'rjzonder (potentiële) concurrenten
van Nltruckkartel. Lastgever draagt er zorg voor dat ook de gemeenten zorgvuldig omgaan met

informatie die van of namens Lasthebber is ontvangen met betrekking tot de vordering tot verkr|ging
van schadevergoeding en de daarbij behorende processtrategie. Lastgever draagt er zorg voor dat ook

de gemeenten informatie die Lastgever van of namens Lasthebber onwangt vertrouwelük houden en

niet delen met derden waaronder in het buzonder (potentièle) concurrenten van NLtruckkartel.

ARTIKEL 14 - Medewerkingsplicht
Lastgever zal alle medewerking verlenen aan Lasthebber die redelijkerwijs noodzakelijk is voor het

kunnen u¡tvoeren van deze Overeenkomst. Lasthebber is bevoegd om informatie en/of bewijsmateriaal

bij Lastgever op te vragen en te ontvangen voor zover dat redelijkerwrfjs noodzakelijk is voor het kunnen

uiWoeren van deze Overeenkomst. Lastgever zal deze informatie en/of dit bewijsmateriaal op eerste

verzoek aan Lasthebber verstrekken

ARTIKEL 15 - Pr¡vacy en gegevensbescherming

Lasthebber en de door haar ingeschakelde partijen zijn bevoegd om persoonsgegevens, privégegevens

en overige data betreffende de Lastgever van derden (inclusief verzekeraars) te ontvangen en te
verwerken voor zover dat redel'rjkerw'rjs noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van deze

Overeenkomst. Lastgever verleent hierbij ondubbelzinnig toestemming voor de verwerking van deze

gegevens en data. Daarb'rj zal Lasthebber handelen in overeenstemming met de toepasselUke

regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherm¡ng.

ARTIKEL 16 - Toepasselijk recht
Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 17 - Forumkeuze
Alle geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van de Overeenkomst dan wel

van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met deze overeenkomst zoals

bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en

g 7
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ongegronde verrijking, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam, zulks behoudens voor
zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient aanhangig gemaakt te zijn binnen een
jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan de eisende partij bekend is geraakt, onverminderd de
mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet.

Door ondertekeningvan deze Overeenkomstverklaart Lastgever een exemplaarvan AnnexAte hebben
ontvangen en de inhoud ervan te aanvaarden.

Aldus is overeengekomen, naar waarheid ingevuld en in tweevoud ondertekend.

Gedupeerde

Namens:

Naam:

Posit¡e:

Datum:

Handtekenint:

Veilighcidsrogio Limburg-Noord

J. Rooijmans

directeur

29-05-2018

!
NLtruckkartel

Namens:

Naam:

Positie:

Datum:

Handtekening:

NLtruckkartel B.V.

L.L. Geelhand de Merxem

Directeur

29-05-201 I

Namens:

Naam:

Positie:

Datum:

Handtekening:

NLtruckkartel B.V.

J.B. van Velzen

Directeur

29-05-2018
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Annex A
behorende bij de Overeenkomst van lastgeving (ex art. 7:414 lid 1 BW)

Op basis van de bij NLtruckkartel bekende gegevens valt Gedupeerde in de hieronder genoemde

betalingscategorie:

ClientlD

Naam

Betal¡ngscategor¡e

2705

Veiligheidsregio Limburg-Noord

75.00o/o

Percentage van de opbrengst van de geTnde Vordering bestemd voor Gedupeerde
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Er bestaan drie betalingscategorieën voor de Lastgever die geen verzekeringspolis heeft afgesloten bij één van de
verzekeringsmaatschappijen met wie NLtruckkartel samenwerkt (de "Gedupeerde").

lndien de Gedupeerde in meerdere categorieên valt, geldt de voor de Gedupeerde meest gunstige categorie.

Het no-win, no fee percentage vormt onder meer een vergoeding voor het verrichten van üuridische) diensten. Volgens

de toepasselijke regelgeving is het verrichten van (uridische) diensten belast met 21% BTW. lndien en voor zover de
Gedupeerde recht heeft op aftrek van voorbelasting, kan de Gedupeerde de in rekening gebrachte BTW in aftrek
brengen in de aangifte omzetbelasting.

Categorie A - 80% vån de opbrengst van de geinde Vordering is voor de Gedupeerde
Er bestaat voor leden van TLN, zo lang ze lid zijn, een no-win, no-fee percentage van20% van de opbrengst van de
geinde Vordering. Van de opbrengst van de geïnde Vordering wordt 80% uitgekeerd aan de Gedupeerde.

Aanvong en beëindiging van lidmootschop
Als de Gedupeerde lid wordt (nadat door TLN is vastgesteld dat de Gedupeerde inderdaad lid kan worden) vân TLN

vóór 1 januari 2019, komt de Gedupeerde alsnog in aanmerking voor het percentage van categorie A. Dat wil zeggen

een no-win, no-fee percentagevan21cyo van de opbrengstvan de geïnde Vordering. Van de opbrengstvan de geTnde

Vordering wordt in dat geval 80% uitgekeerd aan de Gedupeerde.

Als het l¡dmaatschap van TLN vrijwillig wordt beëindigd terwijl het bedrijf van de Gedupeerde blijft voortbestaan, geldt
op het moment van uitkering een no-win, no-fee percentâge van 30% van de opbrengst van de geTnde Vordering voor
de Gedupeerde (categorie C). Als het lidmaatschap van TLN voortijdig, d.w.z. vóórdat er sprake is van een uitkering,
wordt beëindigd i.v.m. faillissement of bedrijfsbeêindiging blijft voor de Gedupeerde het no-win, no-fee percentage van
20o/ovan de opbrengst van de geTnde Vordering gelden (categorie A).

Categorie B - 759ó van de opbrengst van de geinde Vordering is voor de Gedupeerde
Er bestaat voor niet-leden van TLN, zo lang ze lid zijn van een andere door TLN erkende nationale branchevereniging
of ondernemersvereniging, een no-win, no-fee percentage van 25% van de opbrengst van de geTnde Vordering. Van

de opbrengst van de geTnde Vordering wordt 75% uitgekeerd aan de Gedupeerde.

Aonvang en beëindiging van lidmaatschop
Als de Gedupeerde lid wordt (nadat door de betreffende vereniging ¡s vastgesteld dat de Gedupeerde inderdaad lid
kan worden) van die vereniging vóór 1 januari 2019, komt de Gedupeerde alsnog in aanmerking voor het percentage

van categorie B. Dat wil zeggen een no-win, no-fee percentage van 250/6 van de opbrengst van de geTnde Vordering.
Van de opbrengst van de geinde Vordering wordt in dat geval 75% uitgekeerd aan de Gedupeerde.

Als het lidmaatschap van die vereniging vrijwillig wordt beë¡ndigd terwijl het bedrijf van de Gedupeerde blijft
voortbestaan, geldt op het moment van uitker¡ng een no-win, no-fee percentage van 30% van de opbrengst van de
geinde Vordering voor de Gedupeerde (categor¡e C). Als het lidmaatschap van die vereniging voortijdig, d.w.z. vóórdat
er sprake is van een u¡tkering, wordt beëindigd i.v.m. faillissement of bedrijfsbeêindiging blijft voor de Gedupeerde het
no-win, no-fee percentage van 25oÁvan de opbrengst van de geTnde Vordering gelden (categorie B).

Categorie C - 709t van de opbrengst van de geinde Vordering is voor de Gedupeerde
Er bestaat voor ongeorganiseerden (niet-leden van TLN die ook geen lid zijn van een andere door TLN erkende
nationale branchevereniging of ondernemersvereniging) een no-win, no-fee percentage van 30% van de opbrengst
van de geinde Vordering. Van de opbrengst van de geïnde Vordering wordt 70% uitgekeerd aan de Gedupeerde.

Door ondertekening verklaart Gedupeerde een exemplaar van Annex A te hebben ontvangen en de
inhoud ervan te aanvaarden.

Gedupeerde

Namens:

Naam:

Datum:

Handtekening:

Veiligheidsregio Limburg-Noord

J. Rooijmans

29-05-2018
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