
 

 

 

 

 

Persbericht nr. 2019-036 

 
 

Noodregeling Banco del Orinoco N.V.; gevolgen voor klanten en crediteuren 
 
 
Willemstad/Philipsburg – Op verzoek van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) 
heeft het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao op 5 september 2019 de noodregeling uitgesproken 
ten aanzien van Banco del Orinoco N.V. De CBCS heeft op 5 september 2019 om 15:30u een 
persconferentie gehouden. 
 
Tijdens deze persconferentie heeft CBCS toegelicht dat de reguliere dienstverlening van Banco del 
Orinoco N.V.  op 5 september is gestopt. Banco del Orinoco N.V. zal geen nieuwe diensten meer 
aanbieden en geen nieuwe klanten meer aannemen. Als gevolg van het aanvangen van de 
noodregeling kan Banco del Orinoco N.V. niet langer gedwongen worden om aan haar 
verplichtingen te voldoen. De bezittingen van Banco del Orinoco N.V. worden voorlopig bevroren. 
Dit betekent dat klanten op dit moment geen geld meer kunnen opnemen. Ook kunnen klanten 
geen geld meer overmaken van Banco del Orinoco N.V. naar een andere bankrekening. Voor 
overige crediteuren betekent het uitspreken van de noodregeling dat Banco del Orinoco N.V. op dit 
moment niet zal kunnen voldoen aan haar betalingsverplichtingen. Rechtszaken tegen Banco del 
Orinoco N.V. worden geschorst. Ook executie van vonnissen en de uitvoering van 
betalingsregelingen worden opgeschort. Beslagen die zijn gelegd op bezittingen van Banco del 
Orinoco N.V. komen te vervallen. Klanten en overige crediteuren kunnen hun rechten tegenover 
Banco del Orinoco N.V. voorlopig dus niet uitoefenen. Zij behouden echter wel hun aanspraken op 
Banco del Orinoco N.V. Het is op dit moment onzeker of Banco del Orinoco N.V. alle klanten en 
crediteuren volledig zal kunnen terugbetalen. 
 
Bij het uitspreken van de noodregeling is een bewindvoerder aangesteld. De bewindvoerder zal de 
bestaande bezittingen en verplichtingen van Banco del Orinoco N.V. in kaart brengen. Het kan 
geruime tijd duren voordat de bewindvoerder zich hiervan een toereikend beeld heeft gevormd. 
Gedurende dit proces zal nadere informatie over de bevindingen en het vervolgtraject naar buiten 
worden gebracht.  
 



 

 

CBCS kan op dit moment geen inschatting geven van de tijd die de uitvoering van de noodregeling 
ten aanzien van Banco del Orinoco N.V. in beslag zal nemen. Voor vragen zal op de websites van 
Banco del Orinoco N.V. en de CBCS contact informatie beschikbaar worden gesteld. 
 
 
Willemstad, 5 september 2019  

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 


