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Governance en noodregeling Ennia
Willemstad/Philipsburg - De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) reageert
hierbij op uitlatingen in de media naar aanleiding van de brief van 11 november jl. van de raad
van commissarissen (RvC) van werkmaatschappijen van Ennia.
De CBCS heeft naar aanleiding van genoemde brief met de heer F. Metry, de voorzitter van de
betrokken RvC, gesproken. Tijdens dit gesprek is door de CBCS duidelijk gemaakt dat de brief
veel onjuistheden bevat en dat de commissarissen kennelijk zijn uitgegaan van verkeerde
informatie. Wederzijds wordt betreurd dat de brief publiek is geworden. De CBCS hecht eraan
ook naar het publiek de belangrijkste onjuistheden recht te zetten.
Governance onder de noodregeling
De noodregeling is een uiterste maatregel die alleen bij een bank of verzekeraar in ernstige
problemen wordt uitgesproken. Die omstandigheden rechtvaardigen een bijzonder regime dat
een uitzondering vormt op de governance van een normaal functionerende onderneming. Om
haar taak onder de noodregeling uit te kunnen voeren, oefent de CBCS op grond van de wet
zowel de bevoegdheden van de bestuurders als van de commissarissen uit.
Om redenen van capaciteit, expertise en vertrouwelijkheid heeft de CBCS er bij Ennia bewust
voor gekozen een duidelijke scheidslijn te hanteren tussen de operationele activiteiten en de
herstructureringsactiviteiten. Bij de werkmaatschappijen zijn personen gevolmachtigd om als
directie de operationele activiteiten aan te sturen en anderen om als RvC op die aansturing toe te
zien. Daarmee kan de CBCS zich richten op het uitvoeren van haar opdracht onder de
noodregeling, de herstructurering. Niet met de gevolmachtigden, die handelen voor en namens

de CBCS, maar met de rechter die de noodregeling heeft uitgesproken, wordt regelmatig
overlegd over de voortgang en kosten van de herstructurering. De rechter is dan ook bekend met
de gemaakte en ook te verwachten kosten die verband houden met de noodregeling en heeft
deze als zodanig begroot. Conform de wettelijke bepalingen van de noodregeling zal de CBCS
zodra opheffing van de noodregeling aan de orde komt, ook verslag uitbrengen aan de Minister
van Financiën.
Belang van de noodregeling
De ernstige problemen bij Ennia zijn veroorzaakt door grootschalige en onrechtmatige
onttrekkingen van gelden van polishouders. Dat heeft de CBCS tot nu toe geconstateerd op
basis van diepgaand onderzoek. Op basis daarvan is oktober jl. een gerechtelijke procedure
gestart waarin Ansary en de zijnen aansprakelijk worden gehouden en gelden worden
(terug)geclaimd in het belang van de polishouders.
Op dit moment lopen er nog diverse onderzoeken op basis waarvan naar verwachting ook
andere voormalige functionarissen in een gerechtelijke procedure betrokken gaan worden. De
procedures en de daaruit te verkrijgen schadevergoedingen strekken ertoe om de solvabiliteit van
Ennia te herstellen met als doel dat Ennia haar verplichtingen jegens de polishouders ook op
lange termijn volledig kan nakomen. Deze doelen rechtvaardigen onverkorte handhaving van de
noodregeling.
Procederen is overigens geen doel op zich. Indien de verantwoordelijke functionarissen die
Ennia hebben benadeeld vrijwillig tot (terug) betaling overgaan van het nadeel dat zij aan Ennia
hebben toegebracht respectievelijk waarmee zij zich hebben verrijkt ten koste van Ennia, dan
kan een procedure achterwege blijven.
Waarde Mullet Bay
De waarde van de Mullet Bay locatie op Sint Maarten is door Ansary en de zijnen dermate
overgewaardeerd tot een bedrag van meer dan NAF 750 miljoen om daarmee het onttrekken van
polisgelden van Ennia te legitimeren. In het verzoekschrift van de aansprakelijkheidsprocedure
staat uitgebreid beschreven hoe dit door hen is geconstrueerd. De waarde van de locatie is op
basis van een door een onafhankelijk en internationaal gerenommeerd taxatiebedrijf uitgevoerde

taxatie aanzienlijk lager. Betwistingen van die waarde door Ansary en de zijnen zijn in alle tot nu
toe gevoerde gerechtelijke procedures steeds vruchteloos gebleven.
Tot slot
Doordat de brief van de RvC veel onjuistheden bevat en de brief in de media is besproken,
ontstaan onjuiste beelden over het functioneren van Ennia onder de noodregeling. Ook wordt
de CBCS onterecht in een verkeerd daglicht gesteld. De CBCS blijft koersvast bij de uitvoering
van haar plan om Ennia te herstructureren en onttrokken gelden terug te claimen in het belang
van de polishouders. Een team van specialisten van de CBCS, advocaten en financieel
deskundigen werkt hier dagelijks aan. Het is van belang dat hier in relatieve rust aan kan worden
gewerkt, waarbij vertrouwelijkheid gewaarborgd dient te zijn. Zoals tot nu toe steeds is gebeurd,
zal de CBCS het aanhangig maken van procedures en de uitkomsten daarvan bekend maken.
Zodra meer bekend kan worden gemaakt over de herstructurering, zal berichtgeving volgen.
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