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Complexe uitdaging GSH 

T
och blijft het een uit-
daging om van de
resten van een - de
facto failliete - bank
een maximaal ren-

dement te behalen uit de afwik-
kelbare ‘assets’. In de Verenigde
Staten hebben de Centrale
Bank, de Fed, de depositogaran-
tie-instelling, de FDIC, speciale
multidisciplinaire teams om
failliete banken en andere fi-
nanciële instellingen zo veilig
en zo gunstig mogelijk af te
wikkelen.

Voor het eerst voert Curaçao
ook een gecontroleerde afwik-
keling uit via een zogenaamd
‘special purpose vehicle’. De Gi-
ro Settlement Holding (GSH) is
in december 2020 in het leven
geroepen door het ministerie
van Financiën en de Centrale

Bank van Curaçao en Sint
Maarten, met behulp van de
Nederlandse regering, een Big 5
consultancy en een gerenom-
meerd lokaal advocatenkantoor.

Kleine deposanten
gered, grote in
afwachting
Gi-ro Settlement Holding heeft
een lening van 170 miljoen gul-
den van het Land Curaçao ont-
vangen. Op zijn beurt heeft het
Land Curaçao deze lening van
Nederland gekregen. De lening
wordt maximaal gedurende vijf-
tien jaar terugbetaald. Met dit
geld is Girobank in staat gesteld
om ongeveer 2.030 deposanten
terug te betalen, tot een maxi-
mum van 1,2 miljoen gulden.
Hiermee heeft Girobank alle
natuurlijke personen kunnen
terugbetalen. Er blijft een der-
tigtal instellingen over die met
deze maatregel maar een deel
van hun deposito hebben weten
terug te ontvangen. Vanwege de
afwikkeling, en het lopende mo-
ratorium bij Girobank, zuivert
GSH regelmatig de door Giro-
bank gedane uitbetalingen aan
deposanten, aan. GSH vergoedt
de deposanten niet direct. De
instellingen die uiteindelijk nog
met een openstaand saldo op
hun deposito’s blijven, zijn met
name spelers die een belangrij-
ke sociale rol hebben in de Cu-
raçaose samenleving, zoals pen-
sioenfondsen, (semi-)overheid-
sentiteiten en schoolbesturen.

Complexe materie,
brede ervaring
De uitdaging voor de Centrale
Bank en het ministerie van Fi-
nanciën, de grondleggers van
GSH, was vervolgens groot om
personen te vinden met ver-
schillende bank-specialistische
vaardigheden waarbij de lenin-
genportefeuille in goede han-

den zou zijn. Een gemengde
portefeuille met meer dan
9.000 particuliere en zakelijke
kredieten/leningen is van Giro-
bank aan GSH afgestaan voor
de toegang tot de aanzuive-
ringsfaciliteit van 170 miljoen
om deposanten uit te kunnen
betalen. 

Zowel de goedlopende als
slechtlopende leningen uit de
voormalige Girobankportefeuil-
le moeten op effectieve wijze
worden beheerd. In een kleine
samenleving blijkt expertise op
dit niveau schaars, en is, aanvul-
lend, een hoge mate van onaf-
hankelijke integriteit niet een-
voudig te vinden. Bagage uit het
verleden, professionele, zake-
lijke, politieke of familiaire kop-
pelingen met de inhoud van de
overgenomen leningenporte-
feuille spelen al snel een rol.

Thomas Domhoff, voorzitter
van het bestuur van GSH, geeft
aan dat GSH een ‘world class’
gedragscode heeft, die rugdek-
king biedt en ervoor zorgt dat el-
ke klant gelijk behandeld zal
worden. ,,Wij hebben een ‘code
of conduct’ die gebaseerd is op
grote internationale spelers uit
de financiële sector. Elke vorm
van invloed of beïnvloeding
moet verplicht vastgelegd en ge-
meld worden door elke mede-
werker, inclusief de directie.
Dat betekent dat maximale
transparantie vooropstaat, zo-
wel voor toezichthouders als de
rechterlijke macht. Het bete-
kent ook dat er geen ruimte
voor ‘trucjes’ is, ongeacht wie je
bent of wie je kent.”

Sociale en morele
plicht
Het feit dat GSH een beoogde
levensduur van vijftien jaar
heeft, zonder deposanten (dus
geen renteuitkeringen hoeft te
doen), geeft de nodige ruimte
om vooral klanten die proble-
men hebben tegemoet te treden

met herfinancieringen of her-
structureringen.

Domhoff geeft aan dat de sta-
tutaire plicht om de portefeuille
maximaal uit te winnen voorop
staat. ‘Kortingen’ of zogenaam-
de ‘haircuts’ worden niet gege-
ven, maar samen met de klant
wordt gezocht naar oplossingen
die de terugbetalingsplicht in
stand houden. ,,Als je van Giro-
bank geleend hebt, moet je uit-
eindelijk gewoon aan GSH
terugbetalen. Vooral als je denkt
aan de belangrijke sociale stake-
holders die nog op depositogeld
wachten. Je moet rekening hou-
den met het feit dat geen, of ge-
brekkige terugbetaling wellicht
het pensioen van jezelf of je
(groot-)ouders, of de kwaliteit
van het onderwijs van je kind
zou raken.”

Camillo Bakhuis, de tweede
bestuurder bij GSH, geeft aan
dat er begrip bestaat voor de le-
ningnemers die door covid en
de economische recessie ge-
raakt zijn. Dat betekent dat
GSH bereid is de GSH-klanten
acceptabele regelingen aan te
bieden. 

,,Maar als wij er niet uitko-
men, zullen wij zoals elke ande-
re financiële instelling overgaan
tot beslagleggingen, veilingen
of onderhandse verkopen. Uit-
eindelijk zijn de attitude van de
klant en haar/zijn betalingsge-
drag doorslaggevend voor de
uiteindelijke aanpak/oplos-
sing.”

Bakhuis stelt verder dat al-
hoewel het niet hun taak is om
misstanden uit het verleden van
de Girobank te onderzoeken, zij
niet zullen schromen om proac-
tief misstanden die zij als GSH-
bestuur tegenkomen in de over-
genomen kredietportfolio te

rapporteren aan de relevante
authoriteiten en/of toezichthou-
ders.

Moderne digitale
aanpak
Domhoff legt verder uit dat in
de huidige fase een deel van de
digitale infrastructuur van GSH
nog op die van Girobank draait.
,,We hebben een speciaal geseg-
regeerde omgeving voor GSH.
Maar omdat Girobank in okto-
ber 2021 feitelijk geheel zal zijn
gestopt, zal de zogenaamde ont-
vlechting van Girobank en
GSH-activiteiten in een stroom-
versnelling raken. In het eerste
kwartaal van 2022 zal GSH ope-
rationeel geheel zelfstandig en
op een eigen nieuwe locatie
draaien.” 

Omdat GSH haar eigen nieu-
we technologische systemen en
infrastructuur binnen zeer kor-
te termijn moet inrichten, ont-
staat er langzamerhand een wa-
re digitale instelling. Er worden
een aantal kant en klare oplos-
singen uit de markt aan elkaar
gekoppeld. ,,We zijn namelijk
een hybride tussen een leen-
bank, een assetmanager en een
incasso- en vereffeningsinstel-
ling. Als wij een bank waren,
zouden wij waarschijnlijk in
2022 de eerste volledig digitale
instelling op Curaçao zijn.”

Combinatie van 
Girobank en talent 
uit de markt
,,Deze moderne digitale aanpak
maakt het mogelijk om met een
kleinere groep medewerkers
GSH te opereren en gelijktijdig
ook de operationele kosten en

personeelskosten op jaarbasis
zo laag mogelijk te houden. Wij
verwachten met een team van
ongeveer 26 personeelsleden
uit de voeten te kunnen”, geeft
Bakhuis aan. Iets meer dan de
helft van het team bestaat uit
medewerkers die nog beschik-
baar waren binnen de Girobank
en het grote avontuur van de
overstap naar GSH wilden wa-
gen. Door voormalig Girobank-
personeel over te nemen, blij-
ven kennis en inzichten met be-
trekking tot de portefeuille in
huis.

,,Wij zijn vanaf het begin he-
lemaal anders aan de slag ge-
gaan. Samen met het personeel
hebben wij de arbeidsvoor-
waarden, inclusief een individu-
eel keuzebudget, vormgegeven.
Zo’n aanpak vind je niet snel op
Curaçao. Het afwikkelen van de
Girobank biedt een unieke kans
om van toegevoegde maat-
schappelijke waarde te zijn voor
Curaçao en tegelijkertijd verder
te werken aan je persoonlijke en
professionele ontwikkeling. De
andere medewerkers worden
uiterst zorgvuldig uit de markt
geselecteerd”, aldus Bakhuis.

,,Het medewerkersprofiel
waar wij naar op zoek zijn, is
van een integer hoogopgeleide
persoon die meerdere talen
spreekt, goede ervaring heeft in
de praktijk en dit op schrift ken-
baar kan maken, maar ook over
de nodige leiderschapskwalitei-
ten beschikt.”

De slagkracht van
GSH succes
Uiteindelijk wordt het succes
van GSH bepaald door de mo-
gelijkheid om veel sneller dan
de beoogde vijftien jaar de le-

ning aan Curaçao en Nederland
terug te betalen. Op het mo-
ment dat de 170 miljoen is inge-
lost, kan GSH verder met het
uitkeringsbeleid voor de eerder-
genoemde stakeholders die in
ieder geval op een restdeel van
hun deposito’s wachten. ,,Deze
deposanten zitten met een on-
zekerheid op hun balans. Blijf
ik jarenlang reserveren, of boek
ik af? Ik blijf het zeggen: hoe
meer wij effectief kunnen in-
winnen samen met de voorma-
lige Girobankklanten, hoe meer
er extra uit de leningenportefeu-
ille is te halen ter compensatie
van de grote deposanten”, geeft
Domhoff aan.

Nieuwe betaal-
instructies voor 
ex-Girobankklanten
Omdat GSH geen bank is, hou-
den klanten geen rekening aan
bij GSH, zoals zij dat wel bij de
Girobank deden. Bijna alle le-
ningnemers hadden standaard
een Girobankrekening waar de
lening maandelijks automa-
tisch van debiteerde. Nu moe-
ten de voormalig Girobankklan-
ten vanuit een andere bankreke-
ning de maandelijkse
betaalverplichtingen op hun le-
ningen via een GSH-bankreke-
ning voldoen. ,,Dit gaat het
beste via een standing order of
direct debit. Klanten hebben de
laatste maanden brieven en e-
mails ontvangen, en ook heeft
GSH flink geadverteerd in alle
lokale dagbladen. Wij begrijpen
dat het nog even wennen is, dus
komt er nog een advertentieron-
de om klanten te helpen goed
en tijdig hun maandelijkse beta-
lingen te doen”, aldus Bakhuis.

Grote deposanten Girobank afhankelijk van succes
afwikkeling

Terwijl men in grote economieën ervaring heeft met het afwikkelen van
failliete financiële instellingen, is dit een uiterst zeldzaam fenomeen in het
Caribisch gebied. Naarmate de financiële infrastructuur wereldwijd door
regelgeving en meer controlemechanismen zoals stresstests, Ken-Uw-
Klant, anti-witwas, gedragscodes en depositogarantiestelsels steeds
robuuster wordt, verminderen het aantal plotselinge faillissementen of
verrassende probleemsituaties bij financiële instellingen en verzekeraars.

Van onze redactie

Thomas Domhoff is geboren en
opgegroeid op Curaçao en heeft
het vwo aan het Radulphus
College doorlopen om daarna
zijn bachelor’s degree aan Geor-
getown University in Washing-
ton DC te behalen. Hij heeft
verder in Frankrijk en Noorwe-
gen gestudeerd, waar hij een
Masters of Science heeft be-
haald. Domhoff heeft voor ING
gewerkt in Nederland en het
Midden-Oosten, CapGemini,
Citco, ABN Amro en Rabobank
in Nederland, Mexico, Duits-
land, de VS en Ierland. Vóór
zijn terugkomst naar Curaçao in
2019 heeft hij zes jaar in de
directie van Banco Sicredi in
Brazilië gezeten en was hij ook
twee jaar de ceo van een van de
grootste voedselconglomeraten
in melk, vlees, granen, bonen,
aardappelen en bier in Brazilië.
Camillo Bakhuis is ook geboren
en getogen op Curaçao. Hij

heeft in Nederland een bache-
lor’s degree en een Masters of
Science behaald, respectievelijk
Personeel & Arbeid aan de Ho-
geschool Rotterdam en Bedrijfs-
wetenschappen aan de Katholie-
ke Universiteit Nijmegen (Rad-
boud). Sinds 2003 heeft
Bakhuis ruime ervaring 
opgedaan in leidinggevende
functies bij financiële als semi-
overheidsinstellingen op Cura-
çao bij onder andere de Stich-
ting Belasting Accountantsbu-
reau (SBAB) en Maduro &
Curiel’s Bank (MCB). In 2015
heeft Bakhuis zijn tweede ba-
chelor’s degree behaald, te we-
ten Rechten. De afgelopen acht-
tien jaar heeft Bakhuis deelge-
nomen aan verschillende
projecten en bestuursfuncties
bekleed binnen de gemeen-
schap van Curaçao en hij ziet
zichzelf graag als een professio-
neel bruggenbouwer.

Bestuurders GSH

Thomas Domhoff

Camillo Bakhuis

Een gemengde portefeuille met meer dan 9.000
particuliere en zakelijke kredieten/leningen is van
Girobank aan GSH afgestaan. FOTO DUSHI Een oude advertentie van de Girobank waar ook al de afkorting Gi-ro gebruikt wordt. 

Het blijft een uitdaging om van de resten van een - de facto failliete -
bank een maximaal rendement te behalen uit de afwikkelbare ‘assets’.
Op de foto de presentatie van het jaarverslag 2010 van de Girobank. 
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Door voormalig Girobankpersoneel over te nemen, blijven kennis en
inzichten met betrekking tot de portefeuille in huis.            FOTO ARCHIEF


