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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 zich hierbij niet tegen het onderzoek op
zich, maar wil voorkomen dat ook bijvoorbeeld De Volksbank uitgebreid doorgelicht wordt.
Het gaat om de slepende zaak van beleggers die bij de nationalisatie van het nanciële concern in 2013 met lege handen
achterbleven. De Ondernemingskamer stemde eerder in met een zogeheten enquête om alles nog eens goed uit te
zoeken. Maar in Den Haag heerst de overtuiging dat er niet aan de wettelijke eisen voor een concernbreed onderzoek is
voldaan. In plaats daarvan zou de enquête zich alleen op de top van het vroegere SNS Reaal moeten richten.
Het uit het concern voortgekomen De Volksbank, de organisatie achter ASN Bank, RegioBank en SNS, is de laatste tijd
juist bezig om de mogelijkheden in kaart te brengen om weer op eigen benen te staan. De bank in het inmiddels
lopende onderzoek betrekken zou alleen maar tot onnodige kosten of reputatieschade kunnen leiden, vindt de overheid.
De Staat greep in 2013 in bij SNS Reaal om een faillissement te voorkomen, maar voormalige aandeelhouders en
achtergestelde schuldeisers voelen zich gedupeerd. Ook de Ondernemingskamer oordeelde eerder al dat zij veel te karig
werden bedeeld. Onder meer de Vereniging van E ectenbezitters (VEB) drong jarenlang aan op een uitgebreid
onderzoek. Een wanbeleidprocedure bij de Ondernemingskamer is voor aandeelhouders vaak een eerste stap om alsnog
een schadevergoeding te krijgen.
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12 mei 2021

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... 
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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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27 juli 2018

Onderzoek naar mogelijk wanbeleid SNS Reaal
De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam begint een
gerechtelijk onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij SNS Reaal tussen 2006 en
2013. De Vereniging... 

