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Onderwerp
Cederen vordering aan NL Truckkartel

Voorstel
1. De vordering op de door gemeente Weert in het verleden aangeschafte
brandweervoertuigen en vrachtwagens te cederen aan het claimcollectief NL Truckkartel;
2. De voorzitter van het college de digitale handtekening laten zetten onder de
cessieovereen komst.

Inleiding
De Europese Commissie heeft bindend vastgesteld dat een groep Truckfabrikanten
tenminste L4 jaar lang (van 1997 tot en met 2011) verboden prijsafspraken maakten.
Als gevolg van deze verboden prijsafspraken hebben de kopers, waaronder de gemeente
Weert schade geleden. De gemeente heeft in deze periode (tot nu toe bekend) 9
voertuigen aangeschaft, zijnde van merken die aan de kartelvorming hebben
deelgenomen. Het gaat om brandweerwagens en om vrachtwagens. De schade kan
verhaald worden.
De gemeente heeft meerdere opties, namelijk:
1. De schadevergoeding zelfstandig claimen en een advieskantoor in de arm nemen'
2. De vordering tot schadevergoeding van enkel de brandweerwagens om niet
cederen aan de Veiligheidsregio;
3. De vordering tot schadevergoeding van de brandweerwagens én de vrachtwagens

cederen aan NL Truckkaftel, een claimcollectief.

In het B&W-besluit (DJ-594215) van 6 november is geadviseerd om de vordering op de
door gemeente Weert in het verleden aangeschafte brandweervoertuigen niet te cederen
aan de Veiligheidsregio en om aan te sluiten bij het claimcollectief van NL Truckkartel.

Weert,
23 januari 2019
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Naar aanleiding van de accordering zijn stappen gezet om de vordering tot
schadevergoeding over te dragen aan het claimcollectief NL Truckkartel. Op 15 januari
2019 heeft gemeente Weert de cessieovereenkomst van NL Truckkartel ontvangen (bijlage
2). Voorgesteld wordt om deze te laten tekenen door de voorzitter van het college.

Beoogd effect/doel
Door de voorzitter van het college de cessieovereenkomst van het claimcollectief NL
Truckkaftel te laten tekenen, wordt de vordering op naam die de gemeente Weert heeft
ten aanzien van de door gemeente Weert in het verleden aangeschafte
brandweervoertuigen en vrachtwagens gecedccrd aan het claimcollectief NL Truckkartel
Hierdoor zal de gemeente vertegenwoordigd worden door het claimcollectief in een
procedure en zullen zij de schade voor de gemeente gaan verhalen.

Argumenten
Aangezien het B&W-besluit (DJ-594215) van 6 november is geaccordeerd, zijn er
voorbercidcnde stappen gezet om de vordering tot schadevergoeding betreffende de
brandweerwagens en vrachtwagens over te dragen aan het claimcollectief NL Truckkartel.
Om deze reden wordt voorgcstcld dat de voorzitter van het college de cessieovereenkomst
digitaal ondertekend. Op deze manier wordt de vordering gecedeerd.

Kanttekeningen en risico's
Doordat de schade aanzienlijk is en veel groter dan verwacht, is het niet te voorspellen
Irue larrg deze zaak zal gaan lopen en hoeveel de gemeente uiteindelijk van haar schade
vergoed krijgt.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Gemeente Weert valt in betalingscategorie 75,0o/o, aangezien de organisatie een
gemeente is. Dit houdt in dat75,Oo/o van de opbrengst van de geïnde vordering bestemd
zal zijn voor de gemeente Weert. 25o/o van de opbrengst wordt afgedragen aan het
claimcollectief voor hun werkzaamheden en lasten.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie
Voorzitter van hct college de overeenkomst, zoals gevraagd in de mail, digitaal te laten
ondertekenen.
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Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met
Intern:
Niet van toepassing.
Extern:
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Niet van toepassing

Bijlagen:
Bijlage 1: B&W-besluit 6 november 2018.
Bijlage 2: Cessieovereenkomst van NL Truckkartel 15-01-19.
Bijlage 3: Ontvangen mail van NL Truckkartel 15-01-19.
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