
 

 

 

Deze commerciële particulie-
re bank raakte sinds 2013 in de
problemen en kwam er ondanks
de noodregeling niet meer bo-
venop. Vorig jaar werd door
CBCS en het Land Curaçao (met
overigens slechts een zeer klein
minderheidsbelang) besloten tot
een ‘gecontroleerde afwikke-
ling’. Aan rekeninghouders
werd verzocht elders een reke-
ning te openen en hun tegoeden
bij Girobank te verhuizen.

Toen het jaar begon had Giro
‘nog 31.063 actieve rekeningen’.
Dat was dus de stand per 1 ja-
nuari 2021, aldus Rojer in ant-
woorden op schriftelijke vragen
van het Antilliaans Dagblad.
Ruim acht maanden later ziet
het landschap er anders uit.
Toch zijn er nog altijd heel wat
actieve rekeningen per 7 sep-
tember jongstleden.

In totaal zijn dat er nog steeds
19.669, laat de directie, die be-
last is met de afwikkeling, we-
ten. ,,Minus de 7.655 rekenin-
gen die gelieerd zijn aan de le-
ningen die in GSH zitten”, voegt
Rojer er nog aan toe. 

GSH staat voor Gi-ro Settle-
ment Holding nv. GSH heeft in
het kader van de afwikkeling de
uitstaande leningen van Giro-
bank overgenomen en zal deze
leningen verder beheren en in-
nen en de opbrengsten daarvan
gebruiken voor het doen van uit-
keringen aan de rekeninghou-
ders van Girobank (voorlopig tot
een maximum van 1,2 miljoen
gulden).

Terug naar de rekeninghou-
ders die nog niet weg zijn bij Gi-
ro, ondanks allerlei indringende
oproepen daartoe. Op de vraag
van deze krant wat het totale sal-

do is van alle nog bestaande re-
keningen bij Girobank luidt het
antwoord van Rojer - nadat dit is
gecheckt met de Centrale Bank:
,,Deze informatie kunnen wij
niet geven. Maar ik kan wel zeg-
gen dat wij minder dan 300 re-
keningen hebben met een saldo
van hoger dan 50.000 gulden”.

Het is onduidelijk waarom
Girobank - waarvoor het Land
Curaçao (lees: de burgers) in ver-
band met de geplande liquidatie
een lening van 170 miljoen gul-
den is aangegaan bij de Neder-
landse staat en waarvoor de
CBCS circa 270 miljoen aan
voorschotten verleende, die de
komende jaren door dezelfde
burgers terugbetaald moet wor-
den - geen informatie wenst te
geven over het saldo aan tegoe-
den en spaargelden van reke-
ninghouders.

De directie heeft nog wel an-
dere aanvullende informatie:
,,We hebben om en nabij de 300
AOV’ers die nog altijd hun
AOV-ouderdomspensioen bij
ons innen. Dit aantal loopt ge-
staag terug naar gelang andere
banken rekeningen openen voor
deze groep mensen.” Aldus Ro-

jer, die samen met Rygane Ma-
nuel als gemachtigde is aange-
wezen door de Centrale Bank.
Bij Gi-ro Settlements Holding
zijn Camillo Bakhuis en Tho-
mas Domhoff de bestuurders.
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GSH heeft in het kader van de afwikkeling de uitstaande leningen
van Girobank overgenomen en zal deze leningen verder beheren en
innen. FOTO DUSHI

Girobank bouwt gestaag af
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Nog altijd ruim 19.000 actieve bankrekeningen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Sinds de uitbetalingen van de bevroren tegoeden zijn begonnen, is het
ons gelukt om 6.130 rekeningen te sluiten”, zegt directeur Cornelis ‘Juni’ Rojer van Gi-
robank, gemachtigde namens de Centrale Bank CBCS.




