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“Wij hebben een Code of 
Conduct die gebaseerd is op 
grote internationale spelers 
uit de financiële sector”, al-
dus GSH-directeur Thomas 
Domhoff in een toelichting. 
“Elke vorm van invloed of 
beïnvloeding moet verplicht 
vastgelegd en gemeld wor-
den door elke medewerker 
inclusief de directie. Dat be-
tekent dat maximale trans-
parantie voorop staat, zowel 
voor toezichthouders als 
voor de rechterlijke macht. 
Het betekent ook dat er 
geen ruimte voor ‘trucjes’ is, 
ongeacht wie je bent of wie 
je kent.” 

Sociale en morele plicht
Een levensduur van vijftien 
jaar geeft GSH de nodige 
ruimte om vooral klanten 
die problemen hebben, te-
gemoet te treden met herfi-
nancieringen of herstructu-
reringen. Domhoff geeft aan 

dat de statutaire plicht om 
de portefeuille maximaal uit 
te winnen, voorop staat. 

“Kortingen worden niet 
gegeven, maar we zoeken 
samen met de klant naar 
oplossingen die de beta-
lingsplicht in stand hou-
den”, aldus Domhoff. “Als je 
van Girobank geleend hebt, 
moet je uiteindelijk gewoon 
aan GSH terugbetalen. 
Vooral als je denkt aan de 
belangrijke sociale stakehol-
ders die nog op depositogeld 
wachten. Je moet rekening 
houden met het feit dat 
geen, of gebrekkige, terug-
betaling wellicht het pensi-
oen van jezelf of je (groot-)
ouders, of de kwaliteit van 
het onderwijs van je kind 
zou raken.”

Volgens Camillo Bakhuis, 
die samen met Domhoff de 
tweekoppige directie vormt, 
bestaat er begrip voor de 
leningnemers die door Co-

vid-19 en de economische 
recessie geraakt zijn. Dat 
betekent dat GSH bereid is 
de GSH-klanten acceptabele 
regelingen aan te bieden. 
Bakhuis: “Maar als wij er 
niet uit komen, zullen wij, 
zoals elke andere financi-
ele instelling, overgaan tot 
beslagleggingen, veilingen 
of onderhandse verkopen. 
Uiteindelijk zijn de attitude 
van de klant en zijn beta-
lingsgedrag doorslaggevend 
voor de aanpak/oplossing.”

Het directielid stelt verder 
dat ‘alhoewel het niet hun 
taak is om misstanden uit 
het verleden van de Giro-
bank te onderzoeken, zij niet 
zullen schromen om proac-
tief misstanden die zij als 

GSH bestuur tegenkomen 
in de overgenomen krediet-
portfolio te rapporteren aan 
de relevante autoriteiten en/
of toezichthouders’.  

Combinatie Girobank 
markttalent 
Een moderne digitale aan-
pak maakt het mogelijk om 
met een kleinere groep me-
dewerkers GSH te besturen, 
zegt Bakhuis verder over de 
organisatiestructuur. “Iets 
meer dan de helft van het 
team zijn talenten, nog be-
schikbaar vanuit Girobank. 
Door oud-Girobankperso-
neel over te nemen blijven 
kennis en inzichten met be-
trekking tot de portfolio in 
huis. Het medewerkerspro-
fiel is dat van een integer 

hoogopgeleid persoon die 
meerdere talen spreekt, goe-
de ervaring heeft in de prak-
tijk en dit op schrift kenbaar 
kan maken, maar ook over 
de nodige leiderschapskwa-
liteiten beschikt. Wij zijn 
vanaf het begin helemaal 
anders aan de slag gegaan. 
Bijvoorbeeld: samen met het 
personeel hebben wij de ar-
beidsvoorwaarden, inclusief 
een individueel keuzebud-
get, vormgegeven.”

Slagkracht GSH-succes
Domhoff benadrukt dat 
uiteindelijk het succes van 
GSH wordt bepaald door de 
mogelijkheid om veel sneller 
dan de beoogde vijftien jaar 
de lening aan Curaçao en 
Nederland terug te betalen. 

Op het moment dat de 170 
miljoen gulden zijn inge-
lost, kan GSH verder met 
het uitkeringsbeleid voor 
de eerdergenoemde stake-
holders die in ieder geval op 
een restdeel van hun depo-
sito’s wachten. 

Domhoff: “Deze deposanten 
zitten met een onzekerheid 
op hun balans. Blijf ik ja-
renlang reserveren of boek 
ik af? Ik blijf het herhalen: 
hoe meer wij effectief kun-
nen inwinnen samen met de 
voormalige Girobank-klan-
ten, hoe meer er extra uit 
de leningenportefeuille is te 
halen ter compensatie van 
de grote deposanten.”

Nieuwe fase afwikkeling Girobank

Nieuwe betaalinstructies, aankondiging 
advertentieronde 

Omdat GSH geen bank is, houden klanten geen rekening 
aan bij GSH, zoals zij dat wel bij de Girobank deden. Bijna 
alle leningnemers hadden standaard een Girobank rekening 
waar de lening maandelijks automatisch van debiteerde. Nu 
moeten de voormalig Girobank klanten vanuit een andere 
bankrekening, de maandelijkse betaalverplichtingen op hun 
leningen via een GSH bankrekening voldoen. Directielid 
Camillo Bakhuis: “Dit gaat het beste via een standing order 
of direct debit. Klanten hebben de laatste maanden brieven 
en emails ontvangen, en ook heeft GSH flink geadverteerd 
in alle lokale kranten. Wij begrijpen dat het nog even wen-
nen is, dus komt er nog een advertentieronde om klanten te 
helpen goed en tijdig hun maandelijkse betalingen te doen”, 
aldus Bakhuis. Voor betaalinstructies kunnen GSH klanten 
ook terecht op de website gshcuracao.com.
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