LAATSTE KANS
UPTR EN DEMINOR BEVELEN UPTR-LEDEN AAN OM ZICH AAN TE SLUITEN BIJ DEMINOR’S
COLLECTIEVE ACTIE VOOR SCHADEVERGOEDING VANWEGE HET TRUCK KARTEL
DEADLINE: 20 JULI 2018
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In juli 2016 heeft de Europese Commissie de hoogste boete ooit (€2.93 miljard) opgelegd aan MAN,
Iveco, Volvo/Renault, DAF en Daimler (Mercedes-Benz). De reden hiervoor was het opzetten van een
illegaal kartel (het “Kartel”). Dit Kartel duurde van januari 1997 tot en met januari 2011 en zag op de
markt van trucks van 6 ton en meer (middelzware en zware trucks).
De hiervoor genoemde truck fabrikanten hebben hun schuld aan het Kartel erkend via een schikking.
Ondanks dat de Commissie meende dat Scania ook onderdeel was van het Kartel, weigerde Scania
echter om te schikken. Op 27 september 2017 heeft de Commissie vervolgens ook aan Scania een
boete opgelegd van €880 miljoen in verband met deelname aan het Kartel. Dit besluit brengt het totale
boetebedrag op meer dan €3.8 miljard.
De door de Commissie opgelegde boetes zijn echter helaas niet bedoeld om de slachtoffers van het
Kartel te compenseren voor hun schade. Zij moeten zelf in actie komen om hun eigen belangen te
verdedigen. Dit wordt ook bevestigd door de Europese Commissie. UPTR en Deminor benadrukken
nogmaals dat transport- en logistiek bedrijven die schade hebben geleden doordat zij jarenlang te
veel hebben betaald voor hun trucks, hiervoor via Deminor een compensatie kunnen eisen.
UPTR steunt de collectieve actie van Deminor en zij beveelt al haar leden aan om zich bij deze actie
aan te sluiten. Deminor werkt op basis van “no cure, no pay”: u betaalt niets aan Deminor tenzij de
actie succesvol is. Als de actie niet succesvol is, betaalt u niets.
UPTR vertrouwt er op dat veel van haar leden de nodige stappen zullen nemen om hun rechten te
verdedigen. Onrechtmatige (prijs)afspraken, zoals het Truck Kartel, tasten de ganse transport- en
logistieksector aan. Door zich te verenigen via Deminor staan alle slachtoffers sterker. Vele bedrijven,
waaronder leden van UPTR, hebben zich al aangesloten bij Deminor’s collectieve actie en dit aantal
blijft toenemen.
Samen met de advocaten is Deminor reeds aan het werken op het starten van de juridische procedure,
waaronder de dagvaarding en de berekening van de door Deminor klanten geleden schade. De
juridische procedure zal binnenkort worden ingeleid.
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Deminor geeft nog een laatste kans aan geïnteresseerde partijen om toe te treden tot de groep van
slachtoffers van het Kartel die zij vertegenwoordigt. Formeel is het nog mogelijk tot 20 juli 2018 om
deel te nemen aan collectieve actie van Deminor te bevestigen. Na deze datum kan Deminor niet
langer garanderen dat deelname nog mogelijk is.
De UPTR-leden die aan deze collectieve actie wensen deel te nemen en/of die meer informatie wensen
over het dossier en de modaliteiten om bijgestaan en vertegenwoordigd te worden door Deminor,
worden uitgenodigd om rechtsreeks een e-mail aan Deminor te verzenden (drs@deminor.com) en
hierin melden dat zij lid zijn van UPTR. Zij kunnen zich ook gratis en vrijblijvend registreren op de
website van Deminor: https://drs.deminor.com/nl/kartel-uptr/. Registratie dient enkel om het
contract en informatie over het Kartel en de collectieve actie van Deminor te ontvangen en verplicht
verder nog tot niets. Pas als u een contract met Deminor ondertekent, wordt u klant van Deminor voor
de Truck Kartel Actie en maakt u deel uit van de groep bedrijven die bijgestaan wordt door Deminor.
Indien u vragen heeft, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Deminor via drs@deminor.com.
Deminor houdt UPTR ook regelmatig op de hoogte van het verloop van haar collectieve actie.

UPTR hecht veel belang aan de bescherming van de gegevens, van haar leden en prospecten, en respecteert de
GPDR-verordening opgelegd door de EU. Deze mail wordt u verzonden binnen het strikte kader van de
activiteiten als beroepsvereniging, erkend onder het nummer 5451. Meer informatie over het privacybeleid,
vindt u in onze Privacy Policy. U kunt zich op elk moment uitschrijven door een e-mail te sturen naar:

