
Doordat nog niet is bijgestort
door de bestaande aandeelhou-
ders is de solvabiliteit van Giro-
bank, die volgens de CBCS een
jaar geleden ‘onder grote druk
was komen te staan’ - wat samen

met ‘het beschermen van depo-
santen en crediteuren van Giro-
bank’ reden was voor de inter-
ventie eind 2013 - nog niet zoals
het hoort.

Het Antilliaans Dagblad stel-
de de Centrale Bank een reeks
vragen:

Hoe is op het moment de sol-
vabiliteit van Girobank; hoeveel
bedraagt het eigen vermogen
(kapitaal en reserves); en hoeveel
dient het eigen vermogen te zijn
om te voldoen aan de strikte
CBCS-normen?

,,De Girobank is onder nood-

regeling, de bedrijfsvoering
vindt hierdoor plaats onder ga-
rantie van de CBCS. Solvabiliteit
speelt in deze situatie geen rol.”

In verband met de geluiden
over het op het moment ‘be-
hoedzaam bankieren’ stelde de-
ze krant ook de volgende vraag: 

Een commerciële bank moet
het toch juist hebben van groei
van de leningen (portefeuille);
de waarde van een bank is (me-
de) afhankelijk van de krediet-
portefeuille; waarom dan - met
het zicht op de noodzakelijke
overname - matigen?

,,De waarde van een bank is
voor een groot deel afhankelijk
van de kwaliteit van haar krediet-
portefeuille en niet alleen van de
grootte van de portefeuille. Het
streven blijft om de kwaliteit te
blijven verbeteren.”

Wat zijn de criteria voor het
wel of niet honoreren van een
verzoek om een lening? Bij con-
sumentenleningen en bij be-
drijfsleningen? 

,,Er zijn tal van criteria die
banken hanteren bij het analyse-
ren van een leningsverzoek. De
meest belangrijke zijn als volgt.
Mensen: het profiel van de klant,
haar kredietwaardigheid. Beta-
ling: de bron van inkomsten van
de klant, haar financiële draag-
kracht, haar ‘cash-flow to debt
service’/‘debt service ratio’, an-
dere bronnen van inkomsten.
Doel: het doel van de lening. Ze-
kerheid: de waarde en type van
het onderpand. Vooruitzichten:
de financiële ontwikkelingen
van de klant en de nieuwe ont-
wikkelingen in de markt waarin
de klant opereert.”

Wat houdt behoedzaam bank-
ieren of ‘prudent banking’ in?

,,Prudent banking houdt in

dat de banken (kredietinstellin-
gen) hun activiteiten dusdanig
uitvoeren dat de veiligheid en
gezondheid van de financiële
sector worden gehandhaafd en
dat de deposanten hun vertrou-
wen in de sector behouden. Een
fundamentele taak van de Cen-
trale Bank in dit verband betreft
het waarborgen dat er zich geen
incidenten voordoen die de sta-
biliteit van de gehele financiële
sector in gevaar kunnen bren-
gen.” Meerdere partijen zouden
belangstelling hebben getoond
voor Girobank en er zouden al
meerdere onderzoeken zijn ge-
daan naar de cijfers. Op dit mo-
ment zouden er (nog) drie geïn-
teresseerde kopers zijn; lokaal
en internationaal en een combi-
natie van lokaal/internationaal.

Bedrijfsresultaten en/of per-
soneelsaantallen worden in dit
stadium niet publiekelijk ge-
maakt, als de redactie daar om
vraagt: ,,Conform beleid van de
Centrale Bank wordt een volle-
dig verslag gegeven na afloop
van de noodregeling.”

Tijdens zijn laatste persconfe-
rentie in augustus 2014, in ver-
band met de presentatie van het
CBCS-jaarverslag over 2013, ver-
klaarde Centrale Bank-president
Tromp dat de Girobank was ‘ge-
saneerd’ en dat er ‘weer winst
wordt gemaakt’. Op dit moment
draait Giro echter op een lager
pitje wat betreft de kredietver-
strekking, om tegelijk meer te
focussen op verbetering van de
portefeuille.

Uit meer interne hoek ver-
neemt deze krant dat de krediet-
beperking is opgelegd door de
CBCS, in verband met de nood-
regeling belast met het beheer
en bestuur van de Girobank, en
tot doel zou hebben om de rust
te bewaren. De tijdelijke ge-
machtigde bestuurders zouden -
wellicht wat overenthousiast en
overmoedig geraakt door de
winstgevendheid van de bank na
sanering het afgelopen jaar - een
pas op de plaats moeten maken.
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Bestuur
De CBCS heeft in verband
met de bevoegdheden die
zij betreffende de noodre-
geling ten aanzien van
Girobank nv heeft gekre-
gen de volgende personen
gemachtigd om de dage-
lijkse leiding over Giro-
bank te voeren: Christian
Peterson, Carel Lopez en
Terence Lacle. De
gemachtigden belast met
het toezicht op de dagelijk-
se leiding zijn Ersilia ‘Zus’
de Lannooy en Gregory
Damoen. De noodregeling
is gebaseerd op de Lands-
verordening toezicht bank-
en kredietwezen.
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