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Hart voor recht 

en autow ereld

De jurist heeft de autowereld in zijn hart 

gesloten. Hij is de jongste van drie kinde-

ren en z’n vader was buitengewoon hoogleraar. 

Tijdens de overname van DAF door het Ame-

rikaanse Paccar zat Caspar Rutten met twee 

collega-juristen op de juridische afdeling in 

Eindhoven. 

Net twee maanden daarvoor had hij de advo-

catuur verruild voor de truckfabrikant. “DAF 

had de zaken na de doorstart in 1996 weliswaar 

mooi op de rit, maar de markt wilde meer ver-

trouwen. Dat dwong ons eigenlijk de bruid van 

Paccar te worden. Tegenover de Amerikanen 

kon ik met m’n twee collega’s samen met pijn 

en moeite veertien maanden aan DAF-ervaring 

-

ten was het een prachtige tijd. Zeker toen het 

afdelingshoofd vertrok en het werk over hem 

en zijn collega verdeeld werd. Onder Paccar 

werd na verloop van tijd vanuit Eindhoven heel 

Europa juridisch bestierd. “Alle juridische za-

ken en contracten liepen via ons bureau.” Dat 

Paccar een uitgelezen partner voor het relatief 

kleine DAF was, staat voor hem nog steeds als 

een paal boven water. Naast een mooie aanvul-

ling van de Europese en Amerikaanse markten 

is de Atlantische oceaan een barrière die ook 

voor behoud van werkgelegenheid in Eindho-

ven heeft gezorgd. “Dat zijn geen onbelangrijke 

aspecten. Bij een overname door bijvoorbeeld 

M ercedes-Benz moest je dat maar afwachten. 

Dan waren er waarschijnlijk activiteiten over-

geplaatst naar Duitsland. Juridische zaken bij-

voorbeeld.” 

Na ruim zes jaar kende hij DAF wel een keer en 

was hij toe aan iets anders. De diversiteit van de 

advocatuur lonkte en hij vertrok naar Holland 

Van Gijzen, mede vanwege de samenwerking 

met Ernst & Young en diens automotive sec-

tor. Dat kwam goed uit want die club stond op 

het punt om een stuk actiever te worden. Het 

omvangrijke Automotive na 2010 project volg-

de. Uiteindelijk wilde Caspar Rutten in 2005 

een eigen kantoor en stichtte Advocatenkantoor 

Rutten om het advocatenvak op zijn manier uit 

te oefenen. Niet alleen specialistische kennis 

van bepaalde rechtsgebieden maar ook van de 

branche, pragmatisch en met oog voor de belan-

gen van de cliënt. Tegen scherpe tarieven. “Dat 

vinden sommige ondernemers ook wel prettig. 

Ik heb mede door mijn ervaring in het bedrijfs-

leven meer toe te voegen dan alleen mijn kennis 

van het contracten- of mededingingsrecht. Dat 

zijn overigens wel onderdelen waar ik me graag 

mee bezig houd. Net zoals met productgerela-

teerde regels. Garantie en conformiteitkwesties, 

productaansprakelijkheid dat soort onderwer-

pen.”  

Vanuit woonplaats Breda houdt hij zich dage-

lijks bezig met het verduidelijken van mogelijk-

heden, valkuilen en kansen binnen de automo-

bielbranche. M onti heeft een bommetje onder 

de aloude verhoudingen gelegd. Fabrikanten, 

importeurs, dealers en niet-dealers kregen al-

lemaal een andere positie binnen het bestaande 

krachtenveld. Nu, enkele jaren later, zijn de 

posities bij velen nog niet duidelijk. Achterhoe-

degevechten, indirecte druk van de ene partij op 

de andere en veel jurisprudentie houden de ge-

moederen nog volop bezig. Caspar Rutten weet 

als geen ander dat inderdaad het laatste woord 

over M onti nog niet gesproken is, maar volgt 

de ontwikkelingen op de voet. Ook de nieuwe 

belangenverenigingen van de zogenaamde Er-

kende Reparateurs en M erkspecialisten hebben 

zijn belangstelling. De invloed van deze clubs 

zal wel voor een deel van de aantallen afhan-

gen. De wet van de grote getallen doen ook in 

juridische zin hun werk.

De specialist uit Breda denkt dat de verslech-

terde resultaten in de branche de strijdlust van 

de diverse partijen aanwakkert. Toch is het 

opvallend hoe er op zo’n markt, die tot op de 

dag van vandaag klaagt over weinig rendement, 

met klanten wordt omgegaan. “Voor een van 

onze auto’s moest ik bij de dealer vijf tot zes 

weken op een APK-controle wachten. Omdat 

mijn APK binnen twee weken verviel kreeg ik 

het advies maar ergens anders heen te gaan.  Bij 

vervoer krijgen en de dealer van een ander merk 

stuurde mij weg omdat hij geen onderdelen voor 

mijn auto zou kunnen bestellen.” Hij stond op 

het punt om naar een universeel te gaan maar te 

langen leste kwam Rutten uit bij de Erkende Re-

parateur die vlakbij het kantoor van zijn vrouw 

zit. Sommige autofabrikanten zijn niet blij met 

de komst van de erkend reparateur maar dankzij 

deze is klant Rutten wel binnen het merkkanaal 

gebleven. 

Contracten, maar ook het bijstaan in juridische 

-

strijdjes voor de rechtbank à la Perry M ason? 

Caspar Rutten is er lang niet altijd op uit om 

de geschillen via een proces uit te vechten. “Je 

dienstbaar aan je klant en dat zal lang niet altijd 

de weg naar de rechtbank zijn.” M aar procede-

ren kan ook een heel gezonde en onvermijde-

lijke weg zijn, meent Rutten.

Veel tijd besteedt hij aan het adviseren.  Af-

wachten is niet de juiste remedie. “Onbekend-

denken van de commerciële mogelijkheden die 

mij is dat zwaar onderbelicht en onderschat.” 

Het zijn volgens hem met name de fabrikanten, 

de onafhankelijken en de erkend reparateurs die 

zich wat dieper met de nieuwe situatie bezig-

houden. Sommige dealers doen dat ook maar 

verschillende partijen laten zich nog steeds te 

gemakkelijk leiden. De discussie over de hoge 

kosten van de standards van de merkdealers 

volgt hij met grote interesse. “Hoge kosten. Te-

recht of niet terecht. M aar als daar nu eens wat 

vanaf gaat, komt dat bedrag dan ten goede aan 

het magere rendement? Of wordt het gebruikt 

om de autokoper meer korting te geven? Kortom 

wordt deze eventuele bezuiniging omgezet in 

directe winst of geeft ie het weg. Hoewel ver-

klaarbaar, vind ik het een interessant fenomeen 

dat er nu zulke hoge kortingen worden gegeven. 

Veel boeiender is nog wat je kunt doen tegen het 

kortingspook zonder de mededingingsregels te 

overtreden. Dat spreekt natuurlijk voor zich.”

Buiten de branche is het zijn jonge gezin wat 

hem vooral bezighoud. “Ik probeer zoveel mo-

gelijk tijd met mijn vrouw en kinderen door te 

brengen. Daar komt bij dat ik niet zo heel erg 

muzikaal of sportief ben. Dus … ”T
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Hij is w elisw aar veertig jaar maar heeft geen behoefte aan 

een vriendin of een motor. C aspar Rutten koestert zijn w erk 

als rechtskundig adviseur binnen de automobielw ereld en een 

midlife crisis staat ver van hem af. 

Ingezonden mededeling


