
 

 
 

 

Persbericht 2014-004 

 
 

Girobank N.V. 

 
Willemstad – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) maakt bekend dat ingevolge 
artikel 30, lid 8 van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994 (PB 1994, no. 4) met 
ingang van 15 april 2014 de heer Carel Lopez door de CBCS gemachtigd is om samen met de heer 
Christian Peterson de dagelijkse leiding over Girobank N.V. te voeren in verband met de 
bevoegdheden die de CBCS betreffende de noodregeling ten aanzien van Girobank N.V. op 16 
december 2013 heeft gekregen.  
 
De arbeidsovereenkomsten met de drie voormalige directeuren zijn inmiddels beëindigd. Momenteel 
is de CBCS in de laatste fase van de evaluatieperiode van Girobank N.V. beland en is de CBCS 
tevens betrokken bij het proces om Girobank N.V. via herkapitalisatie te versterken. In deze fase 
wordt de CBCS bijgestaan door de Amerikaanse toezichthouder op het bankwezen, Federal Deposit 
Insurance Corporation (FDIC). 
   
Tot slot willen wij hierbij alle werknemers van Girobank N.V. en de klanten van de instelling 
bedanken voor hun steun en vertrouwen in Girobank N.V. in de afgelopen maanden. 
 
 
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN 

23 april 2014 
  



 

 
 
 
 
Komunikado di prensa 2014-004 

 
 

Girobank N.V. 

 
Willemstad – Banko Sentral di Kòrsou i Sint Maarten (Banko Sentral) ta partisipá konforme artíkulo 
30, insiso 8 di Ordenansa Nashonal di Supervishon di sektor Bankario i di Kredito 1994 (PB 1994, 
no. 4) ku dia 15 di aprel 2014 Banko Sentral a enkargá señor Carel López huntu ku señor Christian 
Peterson ku e maneho diario di Girobank N.V. relashoná ku e medida di emergensia na kua 
Girobank N.V. a ser someté dia 16 di dezèmber 2013.  
 
Dia 14 di aprel 2014 e relashon di trabou ku e tres miembronan di e maneho anterior a keda tèrminá. 
Aktualmente, Banko Sentral ta den e fase final di e periodo di evaluashon di Girobank N.V. i tambe 
Banko Sentral ta den e proseso pa fortifiká Girobank N.V. pa medio di rekapitalisashon. Den e fase 
aki Banko Sentral ta wordu asisti dor e instituto di supervishon di bankonan na Estados Unidos kual 
ta Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). 
 
Por último, Banko Sentral ta gradisí tur empleado i tambe e klientenan di Girobank N.V. pa nan 
aporte i konfiansa duna na e instituto durante e último lunanan ku a pasa.  
 
 
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN 

23 aprel 2014 
 


