Algemene Ledenvergadering Vereniging Woekerpolis.nl
Op 15 juni 2021 vond de Algemene Ledenvergadering van Vereniging
Woekerpolis.nl plaats. Daarin werden de laatste ontwikkelingen in de collectieve
procedures rondom de woekerpolissen besproken. Penningmeester Cok van der
Poel werd herbenoemd voor een periode van 3 jaar. Aan het einde was er
uitgebreid ruimte voor het stellen van vragen. De notulen van de vergadering vindt
u hier.

Laatste ronde woekerpolisaffaire
De Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, gaat zich buigen over de belangrijkste
woekerpolisvragen die partijen al zo lang verdeeld houden. Deze stap is genomen
na 10 jaar procederen tegen Nationale Nederlanden. Maar dit is ook van belang
voor: Achmea, Aegon, ASR en Reaal en daarmee voor al onze
woekerpolisdeelnemers. Het antwoord van de Hoge Raad op de vragen wordt nog
dit jaar verwacht. Lees de vragen aan de Hoge Raad hier

Ons burgerinitiatief naar de Tweede Kamer
Ons burgerinitiatief, waarmee we willen bereiken dat verzekeraars alle kosten die
zij inhouden op kapitaalverzekeringen (waaronder woekerpolissen) aan hun
klanten moeten melden, is goedgekeurd door de commissie voor de
Verzoekschriften en de burgerinitiatieven. Dit betekent dat ons voorstel in de
Tweede Kamer zal worden behandeld. Het burgerinitiatief is een initiatief van de
Vereniging Woekerpolis.nl, Consumentenclaim, de Consumentenbond en Stichting
Woekerpolisproces. Lees er hier meer over

Samen voor een eerlijk pensioen
Samen met 6 andere organisaties zet de Vereniging zich in voor een eerlijk en
beter pensioen. Al 13 jaar vindt er geen indexatie van pensioenen meer
plaats. Hierdoor worden niet alleen gepensioneerden maar ook werkenden hard in
hun portemonnee geraakt. Er wordt namelijk ook niet meer geïndexeerd bij
pensioenopbouw. Hierdoor vallen pensioenen straks zo’n 20 tot 25 procent lager
uit. Steun ons initiatief en teken de petitie!

Benieuwd hoe het staat met onze collectieve procedures?
De voortgang in al onze zaken leest u op onze website.

Liever geen nieuwsbrief ontvangen? Klik hier.

