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30 maart 2016

Tot vier jaar cel geëist in fraudezaak SNS
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag celstra en oplopend tot vier jaar geëist tegen negen
verdachten van onder meer fraude bij Property Finance, de vroegere vastgoedtak van SNS Reaal.
De fraudezaak bij Property Finance kwam in november 2012 naar buiten. Het ging toen al een tijd erg slecht met de
vastgoedtak van SNS. Hoofdverdachte Buck G. was de interim-bestuurder die juist was aangesteld om te saneren bij
het onderdeel.
Maar door onderling betalingen naar elkaar te doen, zogenoemde kick-backs, werd SNS voor een bedrag van zeker 2,3
miljoen euro benadeeld. Het OM rekent het de verdachten aan dat door hun fraude het vertrouwen in de nanciële
sector "een enorme knauw heeft opgelopen".
Bank en verzekeraar SNS Reaal werd begin 2013 genationaliseerd als gevolg van de aanhoudende vastgoedverliezen.
Property Finance is inmiddels afgesplitst onder de naam Propertize.
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Staat in beroep tegen schadeloosstelling beleggers
SNS Reaal
De Staat gaat in beroep tegen de schadeloosstelling van ruim 800 miljoen die
Nederland volgens de rechter moet betalen aan gedupeerde schuldeisers van
de genationaliseerde... 

NIEUWS

21 november 2019

Deskundigen schatten waarde SNS Reaal hoger in
Gedupeerde beleggers van de genationaliseerde bank en verzekeraar SNS
Reaal hadden nog heel wat geld kunnen terugkrijgen als het nanciële
concern failliet was... 
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04 juni 2019

'Schriftelijk' volstaat niet in zaak SNS Reaal
Bij het onderzoek naar mogelijk wanbeleid rond de ondergang van SNS Reaal
kunnen voormalige bestuurders en commissarissen niet volstaan met
schriftelijke beantwoording... 
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16 april 2019

Verder onderzoek nodig naar nationalisatie SNS
Gedupeerde beleggers van bank en verzekeraar SNS Reaal moeten langer wachten op een beslissing over een eventuele
schadevergoeding in een zaak tegen de Nederlandse... 
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29 oktober 2018

Staat in cassatie over onderzoek SNS Reaal
De Nederlandse staat gaat in cassatie bij de Hoge Raad over het gerechtelijk onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij SNS
Reaal tussen 2006 en 2013. De overheid keert... 

