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Onderwerp

Reactie op de oprichting van Saba Electric Company N.V.

Geachte heer Johnson,
Op 15 mei jl. heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft)
de conceptstatuten van Saba Electric Company N.V. ter beoordeling ontvangen. In
augustus heeft het Cft extra informatie over de oprichting ontvangen.
Goedkeuring oprichting - preadvies
Een besluit tot oprichting van een privaatrechtelijke vennootschap behoeft op grond van
de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet FinBES) de
goedkeuring van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie. Deze
bevoegdheid is gemandateerd aan het Cft.
Een besluit tot oprichting van een privaatrechtelijke vennootschap wordt alleen
genomen indien dit bijzonder is aangewezen voor het verrichten van de beoogde
activiteit of ten behoeve van vervreemding van bezittingen van het openbaar lichaam.
De goedkeuring kan worden onthouden als hieraan niet wordt voldaan of als er sprake
is van strijd met het recht.
Het concept van het besluit tot oprichting van het Bestuurscollege dat goedkeuring
behoeft, is nog niet ontvangen door het Cft, zodat op dit moment wordt overgegaan tot
een preadvies.
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Inhoudelijke reactie
Het Cft heeft de ontvangen documentatie beoordeeld. Dit betreft de conceptstatuten
van 4 april 2013, een draft van het SEO rapport ‘Towards an efficient and profitable
energy company in Saba’ van 25 juni 2012 en het overzicht van afspraken uit het
bestuurlijk overleg van 11 oktober 2012 tijdens de Caribisch Nederland week in Den
Haag. Het Cft heeft geen businessplan ontvangen van Saba.
Statuten
De Corporate Governance regelgeving wordt van toepassing verklaard. De Code
Corporate Governance is eerder dit jaar in Saba afgekondigd. De Eilandsraad heeft een
rol ten aanzien van bepaalde gevallen van overdracht van aandelen en bij het wijzigen
van de statuten. De statuten zijn grotendeels gelijk aan de eerder beoordeelde statuten
van Statia Utility Company N.V.
Afwikkeling GEBE
De oprichting van Saba Electric Company N.V. vloeit voort uit afspraken die op 27
oktober 2011 en 5 april 2012 gemaakt zijn over de overdracht van aandelen van N.V.
GEBE. Saba heeft aan het Cft aangegeven dat N.V. GEBE in principe niet betrokken is
bij de oprichting van de Saba Electric Company N.V. GEBE is slechts betrokken bij de
opsplitsing van de N.V. GEBE. In voorlichtingsbijeenkomsten ten behoeve van het
personeel van de ‘Statia branch’ en de ‘Saba branch’ zijn de consequenties voor het
personeel uitgelegd van de opsplitsing/overgang naar de twee nieuwe
vennootschappen. Conform het Memorandum of Understanding van 5 april 2012 gaat
het personeel over naar de nieuwe entiteiten met behoud van alle rechten.
Afspraken Ministerie van EL&I
Tijdens de Caribisch Nederland week zijn afspraken gemaakt over socialisering van
tarieven met het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) om
de betaalbaarheid van de energievoorziening te vergroten. In het overzicht van
afspraken is opgenomen dat een deel van de kosten voor de nutsvoorzieningen als
gevolg van schaalnadelen op Caribisch Nederland wordt omgeslagen naar Europees
Nederland.
SEO rapport
Uit genoemd SEO rapport volgt dat alleen in de meest gunstige gevallen en uitgaande
van volledige subsidie van de investering van windmolens door het Ministerie van EL&I
Saba Electric Company NV winstgevend kan zijn. Kostenbesparingen en verbetering van
de efficiency in de energievoorziening zijn noodzakelijk. De financiële prestaties zijn
sterk afhankelijk van de werkelijke hoeveelheid geproduceerde windenergie en het
uiteindelijke subsidiebedrag.
Wettelijke voorwaarde
Saba heeft aan de hand van het stroomschema zoals dit volgt het afwegingskader van
privaatrechtelijke taakbehartiging van decentrale overheden aangetoond dat de
oprichting van Saba Electric Company N.V. bijzonder is aangewezen voor het verrichten
van de beoogde activiteit. Saba heeft aangegeven dat sprake is van een publiek belang
en dat door gebrek aan expertise de overheid de taak niet alleen kan uitvoeren. Wel is
actieve betrokkenheid van de overheid noodzakelijk en wordt rechtspersoonlijkheid
wenselijk geacht. Tenslotte stelt Saba dat actief aandeelhouderschap noodzakelijk is om
de duurzaamheid van levering en betaalbaarheid van de energietarieven te waarborgen.
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Een procedurele voorwaarde die volgt uit de wet betreft het voorleggen van het
ontwerpbesluit van het Bestuurscollege tot oprichting van een privaatrechtrechtelijke
vennootschap aan de Eilandsraad. Hiermee kan de Eilandsraad zijn wensen en
bedenkingen ter kennis van het Bestuurscollege brengen. Aan de voorwaarde is op 14
augustus 2013 voldaan.
Conclusie en vervolg
Het Cft concludeert op basis van de genoemde ontvangen documentatie dat er op dit
moment geen inhoudelijke bezwaren zijn ten aanzien van de oprichting van Saba
Electric Company N.V.
Het Cft ontvangt graag op korte termijn het verzoek van het Bestuurscollege om tot
goedkeuring over te gaan van het besluit tot oprichting van Saba Electric Company N.V.
zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 en 3 van de Wet FinBES. Dit verzoek dient voorzien te
zijn van het ontwerpbesluit van het bestuurscollege, informatie over de eventuele
bedenkingen en wensen van de Eilandsraad ten aanzien van dit ontwerpbesluit en de
overige actuele documentatie. Het Cft zal op grond van die documentatie beoordelen of
het besluit tot oprichting van Saba Electric Company N.V. wordt goedgekeurd.

Hoogachtend,
De voorzitter van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba

prof. dr. A.F.P. Bakker

Deze brief is in afschrift verstuurd aan:
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