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Uitspraak Europees hof opsteker in collectieve procedures
Op 29 april 2015 heeft het Europees hof een belangrijke uitspraak gedaan
in het woekerpolisdossier. De uitspraak is een opsteker in de collectieve
procedures die ConsumentenClaim namens de Vereniging Woekerpolis.nl
voert tegen Nationale-Nederlanden, Aegon en Reaal. Het hof maakt korte
metten met het standpunt dat verzekeraars op basis van Europese
wetgeving geen informatie over kosten aan klanten met een woekerpolis
mochten verstrekken. Verwacht wordt dat er binnen een jaar meer
duidelijkheid komt voor woekerpolisgedupeerden. De rechtbank Rotterdam
heeft namelijk in de collectieve procedure tegen Nationale-Nederlanden
aangegeven binnen die termijn uitspraak te willen doen.

Claim biologische ham AH afgehandeld
Met Albert Heijn is een compensatieregeling getroffen voor consumenten die in de
tweede helft van 2012 in haar winkels biologische ham hebben gekocht die mogelijk
niet biologisch was vanwege fraude bij de leverancier. De overeengekomen
compensatie bestaat uit toezending van een waardebon ter waarde van € 20,-.
Lees meer >>

Tweede Kamer ongeduldig en gefrustreerd over woekerpolisdossier
Tijdens het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer over het woekerpolisdossier,
waarbij ConsumentenClaim aanwezig was, waren Kamerleden zeer teleurgesteld over
de ontwikkelingen. Minister Dijsselbloem van Financiën ziet geen aanleiding om een
nationale commissie in te stellen, zoals de Consumentenbond voorstelde. Hij
benadrukte echter dat vanaf 1 juli de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verzekeraars
kan beboeten als zij hun klanten niet activeren.
Lees meer >>

Hoger beroep ingesteld tegen Nuon
ConsumentenClaim is in hoger beroep gegaan tegen de afwijzing van het eerder
aangevraagde voorlopige getuigenverhoor. ConsumentenClaim wil de
verantwoordelijke managers bij Nuon horen over mogelijke malversaties met het
product Natuurstroom én groene stroom certificaten. Uit onderzoek is gebleken dat het
mogelijk is om het controlesysteem op groene stroom certificaten te omzeilen. Er zijn
aanwijzingen dat Nuon van de hiaten in het systeem gebruik heeft gemaakt.

Huiszoeking bij bank in strafzaak tegen Fortis
De onderzoeksrechter in de strafzaak tegen Fortis heeft een huiszoeking laten
uitvoeren bij de Nationale Bank van België. Hier wordt de correspondentie tussen de
beurswaakhond (CBFA) en Fortis ondergebracht en deze wil de rechter doorzoeken.
Lees meer >>

Beelbuizenkartel kost Philips nog eens € 200 miljoen
In 2012 kreeg Philips reeds een boete van € 509 miljoen opgelegd van de Europese
Commissie voor haar betrokkenheid bij het beeldbuizenkartel. Nu lopen er nog diverse
juridische procedures om voor gedupeerden schadevergoeding te verhalen. Philips
heeft € 200 miljoen gereserveerd voor de afwikkeling van deze juridische procedures.
Zo blijkt uit haar jaarverslag.
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