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Het nieuwe onderkomen van de Bank van de Nederlandse Antillen straalt positivisme en 
profesionalisme uit, zegt gouverneur mr. Jaime Saleh. Premier mr. Miguel Pourier deelt zijn 
mening en voegt hieraan toe dat de Centrale Bank het gezicht is van onze financiële 
dienstverlening, en dit nieuwe bankgebouw een representatief onderkomen is. 
Beide hoogwaardigheidsbekleders brachten samen met de Minister voor Economische 
Zaken en Nationaal Herstel mw. mr. Suzanne Römer en Gedeputeerde van Economische 
Zaken Ramon Chong een bezoek aan het nieuwe bankgebouw. 
Dit bezoek vond plaats in het kader van het bereiken van het hoogste punt in de bouw.  
Zij werden rondgeleid door BNA President dr. Emsley Tromp in gezelschap van de 
commissarissen van de B.N.A. en de raad van toezicht. Tijdens de rondleiding zette de 
B.N.A. President nogmaals uiteen de redenen waarom de B.N.A. heeft gekozen voor 
nieuwbouw boven het handhaven van de 8 verschillende panden verspreidt over de Punda. 
Behalve dat deze verspreiding inefficient is speelt de veiligheid van de werknemers en de 
informatie waarmee zij werken een zeer belangrijke rol bij deze beslissing. 
De hoogwaardigheidsbekleders waren allen onder indruk van hetgeen zij zagen. 
Gedeputeerde Ramon Chong juigt het toe dat met de komst van de B.N.A. in Scharloo dit 
stadsdeel meer leven krijgt. 
Tot slot zei minister Suzanne Römer dat het bouwen van de nieuwe bank een teken naar 
buiten toe is dat de economie een opleving beleeft. 
Dat men nog steeds vertrouwen heeft in Curaçao blijkt uit het groot aantal proyecten dat 
momenteel onder constructie is. 
Zij noemt ondermeer IRUP/BOO, het E-commercepark bij Hato, het Daryanani project in 
Otrobanda en Kurá Hulanda. Minister Römer zelf probeert hierin een bijdrage te leveren 
door het versoepelen van de red-tape. 
In opdracht van de B.N.A. is dit bezoek op video vastgelegd en verwerkt tot een t.v.-
programma welke zal worden uitgezonden via Telecuraçao op woensdag 28 februari om half 
acht, en TV-11 op donderdag 1 maart om kwart over negen. 
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