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Landsverordening, van de tweede april 2020 tot wijziging
van de Machtigingslandsverordening vervreemding
aandelen UTS

IN NAAM VAN DE KONING!
De Gouverneur van Sint Maarten,
In overweging genomen hebbende:
dat het in artikel I gehanteerde begrip ‘minimumprijs’ een nadere uitleg
behoeft;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten,
vastgesteld de onderstaande landsverordening:

Artikel I

De Machtigingslandsverordening vervreemding aandelen UTS wordt als
volgt gewijzigd:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:
In het tweede lid wordt na de volzin “De minimumprijs voor het
vervreemden van de aandelen als bedoeld in het eerste lid mag niet lager
zijn dan NAf. 20,000,000.”, het volgende toegevoegd:
Onder minimumprijs wordt verstaan de initiële prijs (‘Headline Purchase
Price’) voor de door het land Sint Maarten gehouden aandelen in het
aandelenkapitaal van UTS, welke prijs na de overdrachtsdatum
gecorrigeerd zal worden voor schulden, kosten en veranderingen in het
werkkapitaal van UTS.
Artikel II
Deze landsverordening treedt, gezien het spoedeisend belang hiervan als
bedoeld in artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling, in werking met
ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het
Afkondigingsblad waarin deze wordt geplaatst.

AB 2020, no. 18

Deze landsverordening wordt met de memorie van toelichting in het
Afkondigingsblad geplaatst.

Gegeven te Philipsburg, de tweede april 2020
De Gouverneur van Sint Maarten

De tweede april 2020
De Minister van Justitie

Uitgegeven de derde april 2020
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
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MEMORIE VAN TOELICHTING

Algemeen deel
De

onderhavige

verduidelijking

ontwerpwijzigingslandsverordening
aan

te

brengen

ten

aanzien

dient

van

om

het

een

begrip

“minimumprijs” zoals genoemd in artikel I, tweede lid, van de
Machtigingslandsverordening vervreemding aandelen UTS.
Het begrip “minimumprijs” is op voorstel van de Staten via een
amendement in het ontwerp van de Machtigingslandsverordening
vervreemding

aandelen

geconstateerd

dat

vervreemding

aandelen

de

UTS
tekst

ingevoegd.
van

UTS,

de

in

De

regering

heeft

Machtigingslandsverordening
het

bijzonder

het

begrip

“minimumprijs” verduidelijking behoeft mede gelet op het mechanisme
voor de bepaling van de koopprijs voor de aandelen in UTS, zoals dat
is

overeengekomen

met

de

koper

en

is

vastgelegd

in

de

koopovereenkomst tussen het land Sint Maarten en de koper.
Financiële paragraaf
In de koopovereenkomst is een initiële prijs van USD 11.647.303
(‘Headline Purchase Price’) opgenomen voor de aandelen die het land
Sint Maarten heeft verkocht. In de periode na de overdrachtsdatum zal
de

initiële

prijs

worden

gecorrigeerd

voor

schulden,

kosten

en

veranderingen in het werkkapitaal van UTS. Voornoemde correcties
zullen leiden tot een finale koopprijs voor de aandelen. Wat exact de
gevolgen voor de Landskas zijn, kan pas na de definitieve vaststelling
van de finale koopprijs worden vastgesteld. Het land Sint Maarten
ontvangt dezelfde prijs per aandeel als het land Curaçao.
De regering gaat er verder vanuit dat het bedrag in ieder geval toe
komt aan de algemene middelen en dat de ontvangsten, via een
begrotingswijziging zullen worden opgenomen in de landsbegroting van
het dienstjaar 2019.
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Artikelsgewijs deel
Artikel I
Onder “minimumprijs” wordt verstaan de initiële prijs (“Headline
Purchase Price”) voor de door het land Sint Maarten gehouden
aandelen in het kapitaal van UTS. Deze initiële koopprijs zal, conform
de

afspraken

in

voormelde

koopovereenkomst,

na

de

overdrachtsdatum worden gecorrigeerd voor onder meer schulden,
kosten en veranderingen in het werkkapitaal van UTS.
Voornoemde correcties zullen leiden tot een finale koopprijs voor de
aandelen die door de koper aan het land Sint Maarten zal worden
voldaan overeenkomstig de voorwaarden van de koopovereenkomst.
“Minimumprijs” als bedoeld in de eerste volzin van het tweede lid van
artikel I verwijst uitdrukkelijk niet naar voornoemde finale koopprijs.

Artikel II
Gelet op het spoedeisende karakter van de transactie, acht de regering
het opportuun om aan het onderhavige ontwerp van landsverordening
een spoedeisend belang toe te kennen in de zin van artikel 127, derde
lid, van de Staatsregeling.
De gronden hiervoor zijn deels dezelfde als in de toelichting bij Artikel
II van de Machtigingslandsverordening vervreemding UTS (A.B. 2019,
no. 33), met dien verstande dat de onderhavige wijziging noodzakelijk
is om de transactie te kunnen voltooien.
De

transactie

tussen

het

land

Sint

Maarten

en

de

koper

heeft

plaatsgevonden op 9 september 2019. Het land Sint Maarten heeft daarbij
de helft van de overdrachtssom van de koper ontvangen. Partijen hebben
afgesproken dat het restant van de overdrachtssom door de koper wordt
overgemaakt zodra de onderhavige wijzigingslandsverordening in werking
is getreden. Gelet op de precaire financiële situatie van het land Sint
Maarten is een snelle afwikkeling van de verkooptransactie noodzakelijk.
De

(versnelde)

inwerkingtreding

van

de

wijzigingslandsverordening

betekent dat het restant van de overdrachtssom nog in 2019 door de
koper kan worden overgemaakt en kan worden verwerkt in de ontvangsten
van het land Sint Maarten.
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Resumerend, de aan het land Sint Maarten toebehorende aandelen in het
aandelenkapitaal van UTS zijn op 9 september 2019 overgedragen. Het
land Sint Maarten heeft daarbij de helft van de overdrachtssom ontvangen;
partijen zijn overeengekomen dat het restant van de overdrachtssom aan
het

land

Sint

Maarten

wordt

overgemaakt

zodra

de

onderhavige

wijzigingslandsverordening in werking is getreden.

De Minister van Financiën
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