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Daarmee is het de GSH, zo 
meldt de instelling zelf in 
een persverklaring, gelukt 
om binnen één jaar bijna 
vier keer het afgesproken be-
drag te voldoen dat per jaar 
afgelost moet worden. 

In maart 2021 heeft Neder-
land aan het Land Curaçao 
een renteloze lening van 170 
miljoen gulden verstrekt om 
meer dan 2000 deposanten 
van Girobank NV, waarvan 
in december 2013 een nood-
regeling in werking trad, tot 
een maximumbedrag van 1,2 
miljoen gulden te vergoeden. 
Dertig deposanten zijn met 
een claim van meer dan 1,2 
miljoen gulden overgebleven, 
aldus GSH. Deze deposan-
ten zijn hoofdzakelijk pen-
sioenfondsen, stichtingen, 
schoolbesturen, (semi-)over-
heidsentiteiten en financiële 
instellingen. De looptijd van 

deze lening is vijftien jaar. 
Elk jaar moet er per eind 
juli minstens 11,3 miljoen 
gulden worden afgelost. 

Non-performing 
Om de GSH in staat te stel-
len deze lening van het Land 
Curaçao terug te betalen, is 
de gehele portefeuille van 
Girobank, met meer dan 
9000 leningen in april 2021, 
door de Girobank overge-
dragen aan GSH. “Hiervan 
was een significant deel 
non-performing. De eerste 
volledige betaling van 11,3 
miljoen gulden is begin juli, 
één maand vroegtijdig, vol-
doen”, verduidelijkt de NV. 
“Per eind juli is er nog eens 
33,7 miljoen gulden extra te-
rugbetaald.”

GSH werkt naar eigen zeg-
gen met een klein team van 
specifiek getrainde finance 

en banking professionals om 
tot een effectief beheers- en 
uitwinningscenario te ko-
men op een grote portefeuil-
le. “Het mooie resultaat voor 
het eerste operationele jaar 
van GSH had nooit behaald 
kunnen worden zonder de 
expertise en inzet van de 
GSH-medewerkers. Midden 
in de Covid-pandemie (2021, 
red.) heeft het GSH-team 
een waardevolle transforma-
tie op de leningenportefeuil-
le kunnen realiseren.”

De GSH benadrukt dat ‘de 
volledige medewerking van 
de voormalige Girobank-le-
ningnemers uiteindelijk een 
vereiste blijft om aan de rest 
van de lening te voldoen en 
vervolgens zo veel mogelijk 
de dertig andere deposan-
ten af te lossen’. Want, zo 
zegt de instelling, ‘conform 
het vastgestelde uitkerings-
beleid, moet eerst de lening 
aan het Land Curaçao (lees: 
Nederland) afgelost worden 
eerder de andere deposan-
ten hun geld terug kunnen 

krijgen’. Uiteindelijk leidt 
het maximaal uitwinnen van 
de GSH-portfolio tot een sce-
nario waarbij de Girobank-
afwikkeling ‘tot een zo klein 
mogelijke last’ wordt voor de 
Curaçaose gemeenschap. 

SPV
De GSH is de eerste spe-
cial purpose vehicle (SPV) 
op Curaçao. De entiteit is 
gecreëerd door de Centrale 
Bank van Curaçao en Sint 
Maarten (CBCS) en het mi-
nisterie van Financiën met 
de specifieke taak om tot 
een gecontroleerde afwik-
keling van Girobank te ko-
men. De taak van de GSH is 
tweeledig. Enerzijds om Gi-
robank in staat stellen haar 
deposanten uit te betalen en 
anderzijds het beheren en 
uitwinnen van de leningen-
portefeuille van Girobank 
middels een zogeheten ‘run-
off ’. 
De GSH functioneert op het 
snijvlak tussen een financi-
ele instelling en een incas-
sobureau.

WILLEMSTAD — GI-RO Settlement Holding NV (GSH) 
heeft recent 49 miljoen gulden over het jaar 2021 afge-
lost aan het Land Curaçao. Met deze betaling is bijna 
30 procent van lening terugbetaald.

GSH lost bijna 30 procent 
van lening af




