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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 bank en verzekeraar SNS
Reaal.
Dat heeft minister Wopke Hoekstra gemeld aan de Tweede Kamer. De Ondernemingskamer van het gerechtshof in
Amsterdam oordeelde in februari dat de beleggers nog recht hebben op die schadeloosstelling, omdat ze eerder
onterecht met lege handen achterbleven.
Het ministerie van Financiën nationaliseerde SNS Reaal in 2013 om te voorkomen dat het nanciële concern zou
omvallen. Beleggers kregen toen niets omdat hun e ecten niets meer waard zouden zijn. Voormalige aandeelhouders
en andere schuldeisers voelden zich gedupeerd en stapten daarop naar de rechter. Alleen houders van achtergestelde
schulden kregen gelijk, aandeelhouders bleven alsnog met lege handen staan.
"Uitbetaling van de schadeloosstelling wordt nu uitgesteld tot de hoogte van de schadeloosstelling de nitief is komen
vast te staan", schrijft Hoekstra. Reden voor het beroep is dat de staat het bedrag te hoog vindt, en het niet helemaal
eens is met de redenering van de Ondernemingskamer.
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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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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... 
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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... 

