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Opgave 1. Vrachtwagenkartel opgerold  

Bron 1. Uit het financieel dagblad van 19 juli 2016 

 

Bron2. 
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Vrachtwagenfabrikanten hebben jarenlang afspraken gemaakt over hun prijzen en 

hun productiehoeveelheden. In 2016 kwam na een lang onderzoek het kartel aan het 

licht. Het kartel bleek 10 jaar te hebben stand gehouden. Het kartel is uiteindelijk 

versneld door de mand gevallen. Een partij uit het kartel, truckfabrikant MAN, gaf de 

andere partijen aan. Ook zonder MAN had de kartelwaakhond van Europa 

uiteindelijk het kartel wel kunnen aantonen. De bewijzen stapelden zich langzaam 

op. MAN trucks koos eieren voor zijn geld en gaf het kartel aan. 

Het kartel kunnen we via het gevangen dilemma begrijpen. 

Onderstaand dilemma geeft de twee partijen binnen de truckfabrikanten weer uit het 

kartel, en de omvang van hu boetes op basis van de gegevens van bron 2. 

 

 

1. Leg uit dat er sprake is van asymmetrische informatie tussen Scania en de 

Europese commissie. 

Scania weet niet of de Europese commissie de bewijzen rond kan krijgen om 

Scania daadwerkelijk te kunnen veroordelen. 

2. Leg uit dat er sprake is van niet-coöperatief gedrag binnen het kartel. 

MAN trucks heeft het kartel aangegeven. Dat is niet coöperatief (tegen de 

samenwerking) 

3. Bepaal welk evenwicht tot stand komt. 

De cel linksboven wordt het evenwicht.  

MAN trucks zal altijd aangeven. Want als de andere fabrikanten bekennen en 

niet bekennen, is de boete altijd €0,-- bij wel aangeven in plaats van altijd €1,2 

miljard bij niet aangeven 

De overige truckfabrikanten zullen altijd bekennen (in het geval Scania niet 

aangeeft loont het voor de overige fabrikanten om wel te bekennen want dan 

is de straf 2,7 miljard of 0 miljard ipv altijd 3 miljard bij niet bekennen).  

4. Is er sprake van een dominante strategie van een van de twee partijen? Zo ja, 

welke? 

Ja, MAN trucks zal altijd het kartel aangeven. Ze is altijd voordeliger uit, 

ongeacht wat de andere partijen doen, en andersom zullen de overige 

fabrikanten altijd bekennen. Bewijsvoering: 

MAN trucks zal altijd aangeven. Want als de andere fabrikanten bekennen en 

niet bekennen, is de boete altijd €0,-- bij wel aangeven in plaats van altijd €1,2 

miljard bij niet aangeven 

 

straf in miljarden euro's MAN trucks

kartel aangeven kartel niet aangeven

Overige fabrikanten bekennen (2,7 , 0) (0 , 1,2)

niet bekennen (3 , 0) (3 , 1,2)
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5. Leg uit waarom er sprake is van een gevangenen dilemma. 

Twee partijen zitten gevangen in een dilemma omdat ze allebei een 

dominante strategie nastreven die tot een slechter resultaat leidt dan als ze 

zouden samenwerken (of overleggen). 

 

Bewijsvoering: 

MAN trucks zal altijd aangeven. Want als de andere fabrikanten bekennen en 

niet bekennen, is de boete altijd €0,-- bij wel aangeven in plaats van altijd €1,2 

miljard bij niet aangeven 

De overige truckfabrikanten zullen altijd bekennen (in het geval Scania niet 

aangeeft loont het voor de overige fabrikanten om wel te bekennen want dan 

is de straf 2,7 miljard of 0 miljard ipv altijd 3 miljard bij niet bekennen).  

 

Ze komen dus uit in de cel linksboven (2,7 ; 0) 

 , en dat resultaat is minder optimaal dan het resultaat rechtsboven (0 ; 1,2) 

 

Er is dus wel sprake van een gevangen dilemma want beide partijen hebben 

een dominante strategie en dat leidt tot een suboptimaal resultaat. 

 

6. Is er sprake van een Nash evenwicht? Waarom wel of niet? 

Ja, er is sprake van een gevangen dilemma dus van een Nash evenwicht 

(geen van beide partijen kan door van keuze te veranderen haar resultaat 

verbeteren).  

Dit komt omdat MAN zich nog kan verbeteren door van haar keuze af te 

wijken. Ga uit van de cel waarin ze terechtkomen (linksboven) en beredeneer 

wat er gebeurt met het resultaat  van MAN als ze vanuit die situatie zou 

besluiten om de aangifte terug te trekken. Haar resultaat daalt dan van 0 naar 

-€1,2 mld.. 

7. Leg uit waarom geloofwaardig dreigen geen mogelijke strategie was voor de 

overige fabrikanten 

Omdat de Europese commissie al het bewijs tegen de fabrikanten aan het 

verzamelen was had dreiging naar MAN geen zin meer. 

8. Leg uit dat er sprake is van een oligopolie op de markt voor zware 

vrachtwagens in Europa. 

Vijf fabrikanten hebben 90% van de markt in handen. Enkele aanbieders maar 

en ze hebben daarmee wel degelijk invloed op de prijs (wat blijkt uit het 

kartel). Er is dus sprake van onvolkomen concurrentie. 

 


