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Onderwerp

Reactie op de oprichting van Statia Utility Company N.V.

Geachte heer Berkel,
Op 20 maart jl. heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(Cft) de conceptstatuten van Statia Utility Company N.V. ter beoordeling ontvangen. In
vervolg hierop heeft het Cft op 15 april en 22 april jl. extra gegevens en antwoorden op
door het Cft gestelde vragen ontvangen.
Verzoek tot principe akkoord
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.
Er is voor wat betreft de oprichting nog niet aan alle voorwaarden van de Wet FinBES
voldaan. Een procedurele voorwaarde die volgt uit deze wet is dat het ontwerpbesluit
van het Bestuurscollege tot oprichting van een privaatrechtrechtelijke vennootschap
aan de Eilandsraad dient te worden voorgelegd, zodat de Eilandsraad zijn wensen en
bedenkingen ter kennis van het Bestuurscollege kan brengen. Aan het Cft is verzocht
voorafgaand aan het voldoen aan deze procedurele voorwaarde een inhoudelijke reactie
te geven.
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Inhoudelijke reactie
Het Cft heeft de conceptstatuten en de inhoudelijke voorwaarde op grond van de Wet
FinBES beoordeeld.
Voordat de Statia Utility Company N.V. beoogd werd op te richten is tussen Sint
Eustatius en het Cft gecorrespondeerd over de oprichting van de Statia Water N.V. Deze
oprichting is met de oprichting van de Statia Utility Company N.V. van de baan, omdat
deze N.V. elektriciteit- én watervoorzieningen tot doel heeft. In genoemde
correspondentie zijn enkele punten aangehaald die op dat moment van belang werden
geacht om tot oprichting over te gaan en die bij de oprichting van de Statia Utility
Company N.V. van belang blijven, zodat ook deze punten zijn betrokken bij de
beoordeling.
Statuten
Uit de reactie op de vragen van het Cft volgt dat de statuten voldoen aan de Corporate
Governance regelgeving. De rol van de Eilandsraad betreft voor wat betreft de
statutaire bepalingen dat de raad goedkeuring dient te verlenen voor de wijziging van
de statuten en voor een aandelenoverdracht aan derden.
Wettelijke voorwaarde
Uit de Wet FinBES volgt dat het Bestuurscollege een besluit tot het oprichten van een
privaatrechtelijke vennootschap alleen neemt, indien dit bijzonder is aangewezen voor
het verrichten van de beoogde activiteit (of ten behoeve van vervreemding van
bezittingen van het openbaar lichaam). Middels het stroomschema zoals dit volgt uit het
afwegingskader van privaatrechtelijke taakbehartiging van decentrale overheden is
aangetoond dat de oprichting van Statia Utility Company N.V. bijzonder is aangewezen
voor het verrichten van de beoogde activiteit. Van belang hierbij is, naast het publieke
belang van de activiteit dat een gewenste actieve betrokkenheid van de overheid tot
gevolg heeft, de benodigde rechtspersoonlijkheid om de gewenste en noodzakelijke
samenwerking met Nederlandse bedrijven (deskundige derden) aan te kunnen gaan.
Afwikkeling GEBE
De oprichting van Statia Utility Company N.V. hangt nauw samen met het afwikke len
van de besprekingen met Sint Maarten over de overdracht van aandelen van GEBE. Sint
Eustatius heeft aangegeven dat GEBE volledig op de hoogte is en betrokken bij de
oprichting en dat de oprichting mede voortvloeit uit afspraken die volgen uit de
Memorandum of Understanding van 5 april 2012 tussen de Ministers van Sint Maarten,
Saba en Sint Eustatius.
Businessplan en Rapport SEO Economic Research
In het businessplan wordt geconcludeerd dat in het ‘best guess scenario’ de
drinkwatervoorziening zelfvoorzienend is. ‘Worst case’ is er na vijf jaar een gering
overschot in cashflow en een groter probleem als onvoldoende aansluitingen kunnen
worden gerealiseerd. Uit het rapport van SEO Economic Research volgt onder meer dat
er sprake zal zijn van lagere kosten vanwege het wegvallen van de indirecte kosten
vanuit GEBE en vanwege de lagere algemene uitgaven op Sint Eustatius. De
belangrijkste kostenreductie zal voortvloeien uit het gebruik van windenergie en
verlaging van benzinekosten. Zonder drastische aanpassingen van de energieproductie
op Sint Eustatius en zonder externe compensatie is het niet mogelijk winstgevende
productie en distributie van energie op Sint Eustatius te leveren tegen de huidige
elektriciteitstarieven.
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Er wordt in het businessplan ook aangegeven dat integratie van de N.V. in een
Nederlandse vennootschap, waarbij de productie en distributie zullen vallen onder het
in Nederland gereguleerde tarievensysteem, de noodzaak voor subsidie in een geheel
ander perspectief wordt geplaatst. Sint Eustatius geeft aan dat met het ministerie van
I&M en EL&I afspraken zijn gemaakt over socialisering van de tarieven, waardoor deze
betaalbaar blijven zonder dat dit nadelige financiële consequenties heeft voor de
onderneming. Ook geeft Sint Eustatius aan dat door EL&I een windmolenpark
gefinancierd en gebouwd wordt, waardoor de productiekosten worden beperkt.
Leningen
Een in de eerdere correspondentie genoemde voorwaarde is dat de N.V. geen leningen
zal aangaan direct of indirect ten behoeve van Sint Eustatius.
Conclusie en vervolg
Het Cft is van mening dat er op dit moment en uitgaande van de nu ontvangen
documenten geen inhoudelijke bezwaren ten aanzien van de oprichting van Statia
Utility Company N.V. zijn.
Het Cft ontvangt graag op korte termijn het verzoek van het Bestuurscollege om tot
goedkeuring over te gaan van het besluit tot oprichting van Statia Utility 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, de bevestiging dat de Eilandsraad
in de gelegenheid is gesteld zijn bedenkingen en wensen ten aanzien van dit
ontwerpbesluit ter kennis van het Bestuurscollege te brengen en de overige actuele
documentatie. Het Cft zal op grond van die (volledige) documentatie vervolgens
beoordelen of tot goedkeuring van de oprichting van Statia Utility Company N.V. kan
worden overgegaan.

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

prof.dr. A.F.P. Bakker
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