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Brussel ontevreden over uitblijven
sjoemelvergoeding Volkswagen
Volkswagen is alle Europese klanten die het een zogenoemde sjoemeldiesel heeft verkocht een
vergoeding schuldig, manen de Europese Commissie en Europese consumentenorganisaties.
Niet alleen Duitse gedupeerden, maar ook die in bijvoorbeeld Nederland. Nu de Duitse autofabrikant maar niet in
beweging komt, is het tijd om de druk op te voeren, stelt de commissie.
Verantwoordelijk Eurocommissaris Didier Reynders heeft Volkswagen maar weer aangeschreven om zijn beklag te
doen over het uitblijven van een vergoeding. Duitse klanten kregen die wel, maar Reynders ziet nog altijd "geen
bereidheid om consumenten in andere EU-lidstaten compensatie te betalen". Volkswagen weigert samen met
consumentenorganisaties een oplossing voor gedupeerden te zoeken, stelt de Eurocommissaris. Terwijl de rechter
toch duidelijk is geweest over Volkswagens oneerlijke omgang met klanten.
Als Volkswagen nu eens over de brug komt, kan het bedrijf zijn klanten en zichzelf jaren van rechtszaken besparen,
schrijft Reynders. Hij onderstreept dat autokopers in heel de EU een gelijke en eerlijke behandeling verdienen.

Alleen in Duitsland
Volkswagen houdt vooralsnog vol dat alleen mensen die in Duitsland woonden toen ze hun gemanipuleerde
Volkswagen, Audi, SEAT of Skoda of kochten recht hebben op een schadevergoeding. Meerdere rechters hebben dat
verweer inmiddels afgewezen, voert Reynders aan. Zo bepaalde de Amsterdamse rechtbank in juli dat Nederlandse
klanten wel degelijk aanspraak kunnen maken op compensatie.
Het sjoemeldieselschandaal kwam in 2015 aan het licht. Volkswagen gaf toen toe op grote schaal uitstoottesten te
hebben gemanipuleerd met software, waardoor dieselauto's schoner leken dan ze waren.
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Ook massaclaim dieselschandaal tegen Peugeot,
Citroën en Opel
Stichting Car Claim dient een grote massaclaim in tegen de autofabrikanten
van de merken Peugeot, Citroen, DS en Opel vanwege het dieselschandaal.
Met de claimprocedure... 
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'Stiltecultuur' bij Volkswagen rond dieselfraude
De interne bedrijfscultuur van Volkswagen heeft gezorgd voor stilte over de
omvangrijke dieselfraude bij het autoconcern. Dat stelt een voormalige
manager van de... 
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Proces over dieselschandaal Volkswagen begint
Het proces over het omvangrijke dieselschandaal bij het Duitse autoconcern
Volkswagen begint donderdag bij de rechtbank in de stad Braunschweig. Vier
aangeklaagden... 
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Aandeelhouders moederbedrijf Volkswagen eisen
schadevergoeding
Een groep aandeelhouders van het moederbedrijf van Volkswagen, Porsche
SE, eist een schadevergoeding van 8 miljoen euro. De claimzaak is woensdag
begonnen in het... 
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Rechter: kopers sjoemeldiesels VW hebben recht op
compensatie
Mensen en bedrijven die zogenoemde sjoemeldiesels hebben gekocht van
Volkswagen hebben recht op in totaal honderden miljoenen euro's
compensatie. Dat heeft de rechtbank... 

