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In kader van gecontinueerde herstructurering 

Girobank bouwt de bankactiviteiten 
gecontroleerd af op Bonaire 

 
KRALENDIJK/WILLEMSTAD – Vanaf januari dit jaar is een herstructureringsplan in 
werking gezet bij Girobank N.V. In het verlengde daarvan is nu het besluit gevallen om 
de bankactiviteiten op Bonaire stop te zetten.  
 
Sinds het gerecht in december 2013 de noodregeling heeft afgeroepen over de Girobank, 
voeren gemachtigden namens de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten (CBCS)de directie 
en het toezicht. Na aanscherping van de interne procedures is nauwgezet gekeken naar de 
kosten en baten over alle linies. Ook zijn alle activiteiten getoetst op hun strategische waarde 
voor de Girobank. Onderwijl moesten de normale bankactiviteiten op verantwoorde wijze 
worden voortgezet ten behoeve van de grote en kleine cliënten.  
 
Filialen dicht  
Als onderdeel van het herstructureringsplan zijn al eerder maatregelen genomen, waaronder 
de sluiting van twee filialen op Curaçao. In datzelfde kader is nu besloten om de 
bankactiviteiten op Bonaire stop te zetten, omdat die niet meer van strategisch belang zijn voor 
de Girobank. De directie van Girobank N.V. heeft donderdagmiddag het personeel op Bonaire 
geïnformeerd over de achterliggende zwaarwegende redenen die hebben geleid tot de 
aanstaande sluiting van de Bonairiaanse vestiging van de bank. Girobank opteert niet langer 
voor de vergunning van de DNB (De Nederlandsche Bank) om op Bonaire als bank te 
functioneren.  
 
Afwikkeling  
De rekeninghouders, deposanten en crediteuren zullen per brief en/of in een persoonlijk 
contact op de hoogte worden gesteld. Vanuit het kantoor op Curaçao komt versterking om 
samen met de Bonairiaanse employees klanten bij te staan met de afwikkeling van zaken. De 
administratie van bankzaken als hypotheken en kredieten zal vanuit Curaçao voortgezet 
worden, tenzij individuele klanten een andere voorkeur hebben. Klanten krijgen de komende 
maanden de tijd over te stappen naar een andere bank c.q. tegoeden op te nemen. Tot het 
moment van overstappen kunnen klanten gewoon gebruik maken van hun betaalrekeningen. 
De klanten zullen goed geïnformeerd worden en zo goed mogelijk worden bijgestaan bij het 
overstappen naar een andere bank. 
 

 

 

 

 

 


