
 

 

 

Press release 2010-012 

 

In light of recent reports in the media and the concern of the members of the Christian Kingdom 
Cooperative (CKC) with respect to the financial difficulties confronting the credit union, the Centrale 
Bank van Curaçao en Sint Maarten (the Bank) is issuing the following press release. (Note that prior to 
October 10, 2010, the Bank was the Bank van de Nederlandse Antillen.) 

CKC is a credit union supervised by the Bank pursuant to the National Ordinance on the Supervision of 
Banking and Credit Institutions. CKC began its credit union activities in June 2003. A credit union is a 
cooperative instituted by and for its members.  Members entrust their funds to CKC and can also  
borrow from the institution. Unlike depositors of other financial institutions, credit union depositors 
have voting rights and are regarded more as owners of the institution.  Members who entrust their 
funds to the institution are allowed to borrow from their own credit union.  If members who 
borrow do not repay their loans as agreed, they damage the interest of other members.  An on-site 
examination of CKC revealed that the institution had failed to comply with the law and regulations 
governing credit unions. The Bank intervened and subjected CKC to the silent trustee measure. This 
measure implies that the board of a supervised institution may exercise its authority only with 
concurrence of the silent trustee appointed by the Bank. In spite of this measure, the financial 
condition of the institution continued to deteriorate to the point that the Bank decided to revoke 
CKC’s license because it was deemed no longer prudent to allow the credit union to continue its 
operations. 

On Friday, November 5, 2010 the Bank revoked CKC’s license and initiated, through its legal 
representative, the process to request the Court in Sint Maarten, to declare CKC’s bankrupt. 
Following the declaration of bankruptcy, the Court will appoint a trustee who will unwind CKC 
pursuant to bankruptcy regulations. The trustee will attempt to collect all outstanding amounts and 
subsequently will determine the amount to be paid to the members as a percentage of their funds 
entrusted with the institution.   



The question has been raised as to whether harmed members of CKC will qualify for compensation 
from an eventual deposit insurance system. Currently, a deposit insurance system has not been 
implemented. Note however, that a deposit insurance system is designed to protect depositors and 
not owners. In the case of cooperative unions, an insurance system will be different from that 
designed for other depository institutions. 

 

 

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN      
November 10, 2010 



 

 

Persbericht 2010-012 

 

Naar aanleiding van recente berichten in de media en van verontruste leden van de Christian Kingdom 
Credit Union (CKC) inzake de financiële problemen waarin CKC zich momenteel bevindt, wenst de 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (de Bank) (vóór 10 oktober 2010 de Bank van de 
Nederlandse Antillen) hierover het volgende persbericht uit te vaardigen. 
 
CKC is een kredietvereniging die op grond van de Landsverordening Toezicht Bank- en Kredietwezen 
onder toezicht staat van de Bank. CKC begon haar activiteiten als Credit Union in juni 2003. Een Credit 
Union is een kredietvereniging die door en voor haar leden in het leven is geroepen. De leden sparen bij 
CKC, maar kunnen daar ook leningen aangaan. In tegenstelling tot deposanten bij andere financiële 
instellingen, hebben deposanten van een kredietvereniging stemrecht en kunnen gezien worden als 
eigenaren van de instelling. Sparende leden kunnen daarnaast ook leningen bij hun eigen kredietvereniging 
aangaan. Indien echter lenende leden niet conform afspraak aflossen schaden zij daarmee de belangen van 
hun medeleden. Uit een onsite onderzoek bleek dat CKC niet aan alle haar door de wet en daarop 
gebaseerde richtlijnen opgedragen verplichtingen voldeed. De Bank plaatste vervolgens CKC onder stille 
curatele. Stille curatele betekent dat het bestuur van een onder toezicht staande instelling haar 
bevoegdheden slechts met toestemming van een door de Bank aangestelde curator mag uitoefenen. 
Desalniettemin verslechterde de financiële situatie van de instelling zodanig dat de Bank besloot CKC’s 
vergunning in te trekken omdat het niet verantwoord was dat CKC haar activiteiten nog langer zou 
voortzetten.  
 
Na intrekking van CKC’s vergunning op vrijdag 5 november 2010 is door de Bank, via haar gemachtigde, 
het proces opgestart om het Gerecht te Sint Maarten te verzoeken het faillissement van CKC uit te 
spreken. Bij het uitspreken van het faillissement zal de rechter een curator aanwijzen die op grond van het 
Faillissementbesluit CKC zal afwikkelen. De curator zal trachten alle uitstaande gelden terug te vorderen 
en zal vervolgens beslissen hoeveel de leden van hun spaargelden terug zullen krijgen.  
 
De vraag is gesteld of gedupeerde leden van CKC mogelijk in aanmerking komen voor een 
tegemoetkoming uit een deposito garantiesysteem. Op dit moment bestaat er geen deposito 
garantiesysteem. Benadrukt dient wel te worden dat een dergelijk deposito garantiesysteem is bedoeld 
voor deposanten en niet voor eigenaren. Voor kredietverenigingen zal een dergelijk garantiesysteem er 
anders uitzien dan voor andere financiële instellingen. 
 
 
 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN  
10 november 2010 
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