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Het veilen van objecten 
door GSH, gecreëerd door 
de Centrale Bank van Cu-
raçao en Sint Maarten 
(CBCS) en het ministerie 
van Financiën met de spe-
cifieke taak om tot een ge-
controleerde afwikkeling 
van de Girobank te komen, 
wordt gezien als een laat-
ste middel. “Tenzij er geen 
andere oplossing meer is, 
of tenzij de klant niet wil, 
of in staat is mee te wer-
ken aan een oplossing”, al-
dus GSH in een verstuurde 
persverklaring. 

Campagne 
In de periode september-
oktober 2021 heeft het 
GSH-bestuur een bewust-
wordingscampagne ge-
houden via verschillende 
lokale media – waaronder 
de Amigoe – om alles rond-
om GSH uit te leggen, en 
vooral ook het bewustzijn 
van verplichtingen aan de 
Girobank-leningnemers te 
benadrukken. Omdat GSH 
geen bank is, moesten de 
voormalige klanten van de 
Girobank op de hoogte ge-
steld worden van de nieuwe 
manier van terugbetalen op 
de lening via rekeningen 
die GSH aanhoudt bij an-
dere banken. “Iedereen die 
een Girobank-lening heeft 
moet deze namelijk gewoon 
blijven aflossen. Hoe meer 
leningnemers voldoen aan 
hun verplichtingen, des 
te meer de afwikkeling en 
eventuele extra aflossingen 
aan sociale partijen GSH 

kan doen. Er wordt ook zo 
veel mogelijk voorkomen 
dat de gemiddelde burger 
uiteindelijk de rekening be-
taalt”, aldus de instelling. 

Uitwinning 
Het is volgens GSH in het 
belang van de dertig soci-
ale partijen met een claim 
van meer dan 1,2 miljoen 
gulden, waaronder pensi-
oenfondsen, stichtingen, 
schoolbesturen, (semi-)
overheidsentiteiten en fi-
nanciële instellingen, dat 
zij niet vijftien jaar moeten 
wachten totdat de lening 
aan Nederland reglemen-
tair terugbetaald is, om er-
achter te komen welke ad-
ditionele uitkeringen GSH 
zou kunnen doen als gevolg 
van een beter dan verwach-
te uitwinning op de lenin-
genportefeuille. “Het is ook 
in het belang van Curaçao 
om tijdig, en zelfs wan-
neer mogelijk vroegtijdig, 
de verplichtingen rondom 
deze lening van Nederland 
te voldoen. Dit betekent dat 
GSH idealiter meer dan de 
jaarlijkse verplichting kan 
terugbetalen, om op die ma-
nier het saldo en de looptijd 
van de verplichting snel 
kleiner te maken en de te-
rugbetalingstermijn in te 
korten.”

Noodregeling
Tijdens de looptijd van de 
noodregeling op de Giro-
bank die in december 2013 
in werking is getreden, 
heeft CBCS de financiële 

situatie van de bank ‘op 
gezette momenten’ moeten 
versterken. Uiteindelijk 
heeft de CBCS een vorde-
ring op Girobank uitstaan 
ter waarde van 272 miljoen 
gulden. 

Op het moment dat beslo-
ten werd om de Girobank 
af te wikkelen en GSH op 
te richten is deze vordering 
van de CBCS van Girobank 
op het Land Curaçao over-
gegaan. De destijds zitten-
de regering, het kabinet-
Rhuggenaath, had overwo-
gen om deze vordering via 
een verhoging van de licen-
se fee aan de CBCS terug 
te betalen. De huidige re-
gering van premier Gilmar 
‘Pik’ Pisas (MFK) zoekt op 
dit moment naar een ande-
re oplossing hiervoor.

Aan de andere kant heeft 
het Land Curaçao een le-
ning bij Nederland afgeslo-
ten ter grootte van 170 mil-
joen gulden in maart 2021, 
zoals ook de lezen in de 
Amigoe-editie van gisteren. 
Deze lening was erop ge-
richt de meer dan 2000 de-
posanten van de Girobank 
terug te betalen. Om tot het 
leenbedrag te komen moes-
ten de CBCS, het ministerie 
van Financiën, Deloitte Ne-
derland en Girobank ‘hard 
werken aan een diepgaande 
evaluatie’ van de leningen-
portefeuille met meer dan 
9000 leningen, aldus GSH. 

Een waarde moest worden 
vastgesteld die met zeker-
heid terugbetaald zou kun-
nen worden, en Curaçao 
niet met risico zou laten 
van een openstaande rest-
schuld. Ook moest de lening 
voldoende ruimte geven 
om de bevroren saldi van 
natuurlijke personen en 
kleine en middelgrote en-
titeiten volledig te kunnen 
uitbetalen. Dertig grotere 
juridische entiteiten, zoals 
eerder genoemd, met een 
vordering boven 1,2 miljoen 
gulden zijn daarna overge-
bleven. 

Op deze manier is het be-
drag van 170 miljoen tot 
stand gekomen. Gedurende 
een looptijd van vijftien 
jaar zal GSH elk jaar min-
stens 11,3 miljoen gulden 
moeten aflossen. 
GSH is grotere aflossingen 
aan het doen, dan oorspron-
kelijk begroot. Hierdoor 
wordt de geplande looptijd 
voor terugbetaling aan Ne-
derland ‘significant inge-
kort’.

Veilingen GSH laatste middel

WILLEMSTAD — Hoewel GI-RO Settlement Holding 
NV (GSH) in principe niet overgaat tot het uitvoeren 
van veilingen van objecten, is dat sinds 2021 tot op 
heden in minder dan tien gevallen gebeurd.

Zoals de Amigoe gisteren berichtte, heeft 
GI-RO Settlement Holding NV (GSH) recent 49 
miljoen gulden over het jaar 2021 afgelost aan 

het Land Curaçao. Met deze betaling is bijna 30 
procent van de lening terugbetaald. Daarmee 

is het GSH gelukt om binnen één jaar bijna vier 
keer het afgesproken bedrag te voldoen dat per 

jaar afgelost moet worden.




