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Olympische atleten 
geven clinic

Begroting Koninkrijksrelaties 
focust op sterk herstel

‘Benoeming Kinderombudsman 
heeft prioriteit’

Een complexe uitdaging en 
bovendien noodzakelijk, te-
meer omdat grote deposan-
ten met een belangrijke rol 
in de samenleving erg af-
hankelijk zijn van het suc-
ces van de afwikkeling van 
de Girobank, zo legt de or-
ganisatie uit. 

GSH, verantwoordelijk voor 
het uitkeren van de tegoe-
den aan Girobank-klanten, 
is eind december 2020 in 
het leven geroepen door het 
ministerie van Financiën en 
de Centrale Bank van Cu-
raçao en Sint Maarten, met 
behulp van de Nederlandse 
regering, een Big 5 consul-
tancy en een lokaal advo-
catenkantoor. GSH heeft 
een lening van 170 miljoen 
gulden ontvangen van het 
Land Curaçao. Op zijn beurt 
heeft het Land Curaçao 
deze lening van Nederland 
gekregen. De lening wordt 
gedurende maximaal vijf-
tien jaar terugbetaald. Met 
dit geld is Girobank in staat 

gesteld om ongeveer 2030 
deposanten terug te beta-
len, tot een maximum van 
1,2 miljoen gulden. Hiermee 
heeft Girobank alle natuur-
lijke personen kunnen te-
rugbetalen. 

15 miljoen 
Maar er blijven circa dertig 
instellingen over die met 
deze maatregel slechts een 
deel van hun deposito heb-
ben teruggekregen. Vanwe-
ge de afwikkeling en het lo-
pende moratorium bij Giro-
bank zuivert GSH regelma-
tig de door Girobank gedane 
uitbetalingen aan deposan-
ten aan. GSH vergoedt de 
deposanten niet direct. De 
instellingen die uiteinde-
lijk nog met een openstaand 
saldo op hun deposito’s blij-
ven, zijn met name spelers 
die een belangrijke sociale 
rol hebben in de Curaçaose 
samenleving, zoals pensi-
oenfondsen, (semi-)over-
heidsentiteiten en schoolbe-
sturen. Verrassend genoeg 

staat er na zes maanden 
nog altijd ongeveer 15 mil-
joen gulden open voor perso-
nen of instellingen die hun 
rekening nog niet hebben 
afgesloten bij Girobank. 

Girobank heeft veel reke-
ninghouders die hun re-
keningen nog niet hebben 
afgesloten; met grote saldi 
van duizenden guldens 
maar vooral ook velen met 
kleine saldi van minder dan 
500 gulden. Ook zo’n 300 
AOV’ers zijn nog steeds be-
zig met het openen van re-
keningen bij andere banken. 
Girobank beheert de afwik-
keling van de rekeningrela-
ties en GSH de afwikkeling 
van de leningen.

Een gemengde portefeuille 
met meer dan 9000 particu-
liere en zakelijke kredieten/
leningen is van Girobank 
aan GSH afgestaan voor 
de toegang tot de aanzuive-
ringsfaciliteit van 170 mil-
joen gulden om deposanten 
uit te kunnen betalen. Zowel 
de goed- als slechtlopende 
leningen uit de voormalige 
Girobank-portefeuille moe-
ten op een effectieve en inte-
gere wijze worden beheerd. 
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WILLEMSTAD — Nu de gevallen Girobank deze 
maand volledig is opgehouden met klantendienstver-
lening, verschuift de focus naar de opvolger en lenin-
genbeheerder GI-RO Settlement Holding (GSH). Voor 
het eerst voert Curaçao ook een gecontroleerde afwik-
keling van een bank uit via een zogenoemd special 
purpose vehicle.

Nieuwe fase 
afwikkeling Girobank

Geen tijd te 
verliezen!

  

 
 

WILLEMSTAD — Ruisandro 
Cijntje (PNP) is de nieuwe mi-
nister van Economische Ont-
wikkeling (MEO). Hij legde 
kort na het middaguur ten 
overstaan van gouverneur Lu-
cille George-Wout de eed af. De 
voormalig politieambtenaar is 

de opvolger van partijleidster 
Ruthmilda Larmonie-Cecilia, 
die zich nu volledig gaat con-
centreren op Sociale Ont-
wikkeling, Arbeid en Welzijn 
(Soaw). 
Cijntje, die de eed kon afleggen 
nadat hij het screeningsproces 

succesvol doorliep, werd de 
voorbije weken al voorbereid 
op zijn ministerschap. Hij 
sprak eerder tegenover deze 
krant al van een ‘grote, maar 
positieve’ uitdaging. “Crisistij-
den kun je gebruiken om din-
gen goed te regelen, een andere 

richting uit te kijken en zaken 
op een andere manier te rege-
len.” Cijntje werd tijdens de 
eedaflegging vergezeld door 
onder anderen minister-presi-
dent Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) 
en minister Larmonie-Cecilia 
(PNP).
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Ruisandro Cijntje 
officieel MEO-minister




