
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Volgens de
Centrale Bank is het bij
Girobank na het uitspre-
ken van de noodregeling
eind 2013 nog altijd ‘busin-
ess as usual’, toch zijn er
tekenen dat Giro momen-
teel op een lager pitje
draait wat betreft het ver-
strekken van leningen.
Volgens diverse bronnen -
binnen en buiten de bank -
geldt deze situatie al ruim
anderhalve maand.

Officieus wordt de rem op de
kredietverlening wel erkend,
maar officieel wordt dit tegeno-
ver het Antilliaans Dagblad niet
bevestigd. Het kostte de redactie
moeite en herhaalde pogingen
om informatie los te krijgen. De
huidige top van Girobank ver-
wijst in verband met de noodre-
geling naar de Centrale Bank
van Curaçao en Sint Maarten
CBCS, maar voor vragen van
operationele aard gebeurt het

omgekeerde. Feit is dat perso-
nen die zich onlangs nog bij de
balie van de Girobank melden
met een verzoek om een (per-
soonlijke) lening, te horen kre-
gen dat de bank al sinds ruim
een maand geen kredieten meer
verstrekt. In lokale bancaire
kringen wordt dit beaamd, maar
is het slechts gissen wat de rede-
nen zijn. Gespeculeerd wordt
dat de Girobank - die nu bijna
een jaar met de door de rechter
uitgesproken noodregeling on-
der verscherpt toezicht staat van
de CBCS - spoedig verkocht zal
worden. Het boekenonderzoek,
due dilligence, zou al hebben
plaatsgevonden. In zo’n periode
waarin een mogelijke overname
op handen is, zou een ‘freeze’
niet helemaal ongebruikelijk
zijn.

Ook personen dichtbij Giro
en CBCS verklaren dat de focus
momenteel is gericht op het op-
schonen en verbeteren van de le-
ningenportefeuille. Veel tijd en

mankracht is daarom hierop ge-
richt. Dat wil niet zeggen dat nu
voor álle kredieten een stop
geldt, maar wel dat alleen voor
de bank zeer goede leningen
worden verstrekt. Er wordt, kort-
om, ‘behoedzaam en wijs ge-
bankierd’. Dat heet ook ‘prudent
banking’. In een formeel, schrif-
telijk antwoord op vragen hiero-
ver meldt de CBCS dat bij Giro-
bank net zoals altijd alles ge-
woon functioneert. De
noodregeling geldt nu echter al
ruim elf maanden, namelijk
sinds 16 december 2013. Aan-
vankelijk verklaarde Centrale

Bank-president Emsley Tromp
voor diverse media te verwach-
ten dat de noodregeling van rela-
tief ‘korte duur’ zou zijn. In april
2014 meldde de CBCS ‘in de
laatste fase van de evaluatieperi-
ode’ te zijn beland en dat de
Centrale Bank betrokken was bij
het proces om Giro via herkapi-
talisatie te versterken.

Ook in al die tijd - gedurende
de afgelopen elf maanden - is ge-
werkt aan de sanering van de
kredietportefeuille. Waarom dat
nu opnieuw of met extra focus
gebeurt, is niet duidelijk. Op vra-
gen hierover herhaalt de CBCS

telkens hetzelfde antwoord: ,,De
activiteiten van Girobank, na het
uitspreken van de noodregeling,
gaan onverstoord door.”

De financiële injectie - de ver-
eiste herkapitalisatie - die eerst
na drie maanden en daarna na
een half jaar werd verwacht,
bleef tot nu toe uit. De bestaande
aandeelhouders, waaronder IIG
Capital (International Invest-
ment Group) in New York en
het lokale pensioenfonds APC,
stortten nog niet bij. Naar ver-
luidt zouden hiervoor enkele
tientallen miljoenen nodig zijn.

Solvabiliteit Girobank 
nog niet zoals het hoort
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‘Prudent’ bankieren Giro

(Nog) geen sprake van
overname

Girobank is niet overgeno-
men, althans nog niet. Diver-
se bronnen, die niet bij naam
genoemd willen worden,
verklaren dat de bank waar-
voor nu bijna een jaar de
noodregeling geldt nog altijd
in handen is van de bestaan-
de aandeelhouders, waarvan
IIG Capital in New York en
het Curaçaose pensioen-
fonds APC de grootste zijn,
terwijl ook de overheid een
gering belang heeft. Aange-
zien deze (nog) niet hebben
geherkapitaliseerd, mogelijk
omdat het exacte daarvoor
vereiste bedrag niet is be-
kend, is ook verkoop een
optie. Het gaat om wisselen-
de aantallen partijen die in
de race zouden zijn. Naar
aanleiding van een publicatie
in dagblad Extra gisteroch-
tend, dat Girobank overgeno-
men is of wordt door een

niet nader geïdentificeerde
groep die lokaal een com-
merciële bank heeft, een
verzekeringsmaatschappij en
investeringsbank, werd di-
rect verondersteld dat het
hier de combinatie Banco di
Caribe/Ennia/NIBanc be-
treft. 
Alle betrokkenen houden de
kaken echter stijf op elkaar
en zijn onbereikbaar of ge-
ven geen commentaar. Er is
op dit moment echter geen
sprake van een
overeenkomst of intentiever-
klaring voor een overname.
Het Antilliaans Dagblad
begrijpt dat de Ennia-groep
wel belangstelling heeft. De
Centrale Bank van Curaçao
en Sint Maarten (CBCS) is
vrijdag om een toelichting
gevraagd, maar bij sluiting
van deze editie waren de
vragen ‘nog in behandeling’.

Kredietverstrekking op laag pitje; focus op verbeteren kwaliteit
leningenportefeuille
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‘Wiel is plaatsvervanger’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In de Evaluatie-
commissie Consensusrijkswet-
ten kan Curaçao vertegenwoor-
digd worden door Fred Wiel. Dat
liet premier Ivar Asjes deze
week weten. 

Aanvankelijk was Suzy Came-
lia-Römer aangewezen als lid
van de commissie met Wiel als
plaatsvervanger. Omdat de pro-

cedure volgens de Raad van Ad-
vies niet juist was verlopen,
werd er deze week gestemd door
de Raad van Ministers. 

Daarbij werd de kandidatuur
van Camelia-Römer met vijf 
tegen vier stemmen verwor-
pen. Zolang er geen nieuwe kan-
didaat is kan plaatsvervanger
Wiel haar plek innemen, aldus
Asjes. 


