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Groot deel tegoeden bij Girobank N.V. komt binnenkort beschikbaar
Willemstad/Philipsburg – Op 10 december 2019 is bij Girobank N.V. (Girobank) een moratorium
ingesteld waarbij de tegoeden boven de NAf 10.000 op de betaal- en/of spaarrekeningen van Girobank
zijn bevroren. Op een groot deel van die bevroren tegoeden zal binnenkort door GI-RO Settlement
Holding N.V (GSH) een uitkering worden verricht. Het merendeel van de rekeninghouders bij Girobank
zal daarmee de vrije beschikking krijgen over een bedrag ter hoogte van hun volledige tegoed. Dat laatste
zal niet gelden voor tegoeden die uitkomen boven een bedrag van NAf 1.200.000. Op die tegoeden zal
GSH tot maximaal NAf 1.200.000 een uitkering doen.
Het opnemen van de uitkering van GSH kan door middel van overboeking naar een bankrekening bij
een andere bankinstelling naar keuze. Rekeninghouders die nog niet over een bankrekening bij een
andere bankinstelling beschikken, worden aangeraden zo spoedig mogelijk een andere bankrekening te
openen. Overboeken kan via online bankieren. In verband met de actuele Covid-19 situatie heeft een
bezoek aan een van de filialen van Girobank (te Scharloo of Janwe) niet de voorkeur. De uitkering kan
ook worden opgenomen via de ATM-machines met inachtneming van de opnamelimieten per dag. Het
contant opnemen van grote sommen geld wordt echter uit veiligheidsoverwegingen dringend afgeraden.
De rekeninghouders van Girobank zullen binnenkort hierover bericht ontvangen.
Bij rekeninghouders van Girobank die naast tegoeden ook een opeisbare schuld aan Girobank hebben
- bijvoorbeeld een lening of andere financiering met een betalingsachterstand - zal deze schuld eerst in
mindering worden gebracht op de uitkering van GSH. Die rekeninghouders krijgen de vrije beschikking
over het bedrag dat overblijft na die vermindering.
Voor niet opeisbare leningen of andere financieringen kunnen rekeninghouders ook gebruik maken van
de mogelijkheid om hun schuld te verlagen of te vereffenen met de uitkering die nu wordt gedaan.
Hierover kunnen zij contact opnemen met Girobank.
De uitkering van GSH van de tegoeden bij Girobank tot bovengenoemd maximum van NAf 1.200.000
wordt voorgefinancierd met een renteloze lening van NAf 170.000.000 die door Nederland aan Curaçao
wordt verstrekt. GSH is op 28 december 2020 opgericht om de leningenportefeuille van Girobank te
verkrijgen en voor het uitwinnen en beheren daarvan. Uit de opbrengsten die GSH verkrijgt uit het
uitwinnen en beheren van de leningenportefeuille, zal de lening van Nederland worden afgelost. Curaçao
en GSH hebben daarover afspraken gemaakt die in een overeenkomst worden neergelegd.

Nadat de lening is afgelost, zullen verdere opbrengsten uit het uitwinnen en beheren van de
leningenportefeuille door GSH conform haar statutaire plicht worden aangewend ten gunste van de
rekeninghouders met een tegoed boven het bedrag van NAf 1.200.000. Die rekeninghouders zullen
daarover te zijner tijd worden geïnformeerd.
Voor vragen met betrekking tot het bovenstaande kan contact op worden genomen met Girobank via
e-mail giro@centralbank.cw of bellen naar +5999 4339130.
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