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INLEIDING 

Na een hevig orkaanseizoen in 2017 en de COVID-19 pandemie van 2020, staat de economie van Sint Maarten 

en de financiële gezondheid van de overheid (wederom) onder druk. Steun (lees: leningen) van Nederland 
wordt verbonden aan structurele hervorming van het Land. De overheid moet doelmatiger te werk gaan. De 
personeelskosten moeten omlaag en op operationele kosten wordt bezuinigd. Hierbij komt huisvesting, als 

materiele post op de begroting, ongetwijfeld aan de orde. 

Voor 2010 zijn stappen gezet om de bedrijfsvoering structureel te verbeteren door het ambtelijk apparaat 
zoveel als mogelijk in één gebouw te huisvesten. In plaats van een verspreiding van organisatie onderdelen 

over meerdere gebouwen zou een centrale huisvesting tot een verlaging van de kosten leiden waaronder 
communicatie (ICT), vervoer, water, elektra en voornamelijk huur. Het gebouw, de New Government Building, 
is in 2016 in gebruik genomen. De uitgaven van het Land aan huurkosten in het jaar 2016 waren iets meer 

dan NAf 1 miljoen per maand.1 

De Algemene Rekenkamer heeft in 2020 een aantal gerichte onderzoeken uitgevoerd met mogelijke 
besparingen voor het Land. Met dit onderzoek, gaan wij in op het huisvestingsbeleid: wat zijn de huurkosten 
en wordt doelmatig gebruik gemaakt van deze huisvesting. Is er leegstand en zo ja, waarom? 

Leeswijzer  

Hoofdstuk 1 licht de stand van zaken van de huisvestingsaanpak toe en maakt een vergelijking van eigen- en 
gehuurde gebouwen. In Hoofdstuk 2 komt de huur aan de orde. Hoofdstuk 3 toont een financieel beeld van 

de jaarlijkse kosten.  Aandachtspunten naar aanleiding van onze bevindingen staan in Hoofdstuk 4. Wij sluiten 
deze mini-audit af met ons nawoord. 

 

 
1 De jaarrekening 2016 is de laatst goedgekeurde jaarrekening van het Land.  
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1. OVERZICHT  

 

1.1 Huisvestingsbeleid 

Huisvesting is noodzakelijk voor de dienstverlening van overheid. De medewerkers moeten van een adequate 
werkplek worden voorzien om de burgers van Sint Maarten van dienst te zijn. Huisvesting is een belangrijk 
faciliterend bedrijfsproces maar is geen doel op zich. Idealiter dient de organisatie haar huisvesting zodanig 
te regelen dat het bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van het Land. Voorts moet de kosten voor 

de huisvesting binnen de begroting passen.  

Volgens de Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid (hierna: Liol) is het ministerie van 
Algemene Zaken (hierna: AZ) belast met de ondersteunende taken voor alle ministeries inclusief op het gebied 

van facilitaire zaken.2 De afdeling die volgens de landsverordening belast is met het beheer van huisvesting  
is de Afdeling Facilitaire Zaken (hierna: FZ) en vormt onderdeel van de Dienst Middelen en Ondersteuning 
(hierna: DMO) van het ministerie AZ.  

Een huisvestingsbeleid is ons niet beschikbaar gesteld omdat nog aan een dergelijk beleid wordt gewerkt. Het 
ministerie AZ onderkent de noodzaak van een dergelijk beleid.3 De afdeling Facilitaire Zaken heeft ons van 
een overzicht van panden voorzien (huur en eigendom).4 Het overzicht is gelijk aan de gegevens in de 

Landsbegroting 2020.5 Vanwege het ontbreken van een huisvestingbeleid hebben wij niet kunnen vaststellen 
dat de gepresenteerde informatie voldoende gedetailleerd is voor het maken van doelmatige keuzes over de 
huisvesting. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk waarom het Land in bepaalde instanties kiest om te huren en of 

dat rendabeler is dan het kopen/bouwen van een eigen gebouw.  

 

1.2 Eigendom versus huur van huisvesting 

Het ministerie van Algemene Zaken is verzocht ons van een inventarisatie van de huisvesting te voorzien.6 
Uit dat overzicht blijkt dat het Land eigenaar is van 51 gebouwen. Het risico bestaat dat de ontvangen 

informatie niet volledig is. Zo komt het gebouw waar Bureau Telecommunicatie en Post (hierna: BTP) is 
gevestigd niet voor in de lijst van panden in eigendom, terwijl FZ aangeeft dat het gebouw van het Land is.   

Wij merken op dat het overzicht overeen komt met de staat “overzicht van huurovereenkomsten en 

overheidsgebouwen” uit de Landsbegroting 2020. De volledigheid en nauwkeurigheid hebben wij middels een 
kleine steekproef proberen te verifiëren. We hebben bij verschillende afdeling/entiteiten de maandelijkse huur 
opgevraagd. De bedragen komen overeen met het overzicht. Voor de meeste afdelingen van het Land zijn wij 

terugverwezen naar de afdeling FZ.  

De jaarlijkse huur van de Algemene Rekenkamer is niet correct opgenomen in het overzicht; de maandelijkse 
huur bedraagt NAf 9,000. In het overzicht staat een bedrag van NAf 16.524. Wij hebben de afdeling FZ op 4 

februari 2021 verzocht het bedrag te verifiëren. FZ heeft aangegeven niet over het huurcontract te beschikken 
maar dat het een jaarlijkse huur betreft.7 De bron is niet genoemd.  

Jaarlijks wordt het ministerie Financiën door ons voorzien van informatie over langlopende contracten, 

waaronder de huurovereenkomst. Wij zijn van oordeel dat FZ, die een administratie van huurovereenkomsten 
beheert, zorg dient te dragen voor de nauwkeurigheid van de informatie. De secretaris-generaal van het 
ministerie AZ stelt dat FZ het nodige heeft gedaan om de informatie op te vragen. Hij meent dat in de toekomst 

verzoek zal worden gedaan aan het ministerie van Financiën om de nauwkeurigheid en een uniform 
databestand te bewerkstelligen. Er wordt ook gewerkt aan een Service Level Agreement (SLA) tussen de beide 
ministeries.8 

 
2 Artikel 13 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid, AB 2010, GT no. 6. 
3 Er wordt aan een huisvestingsbeleid gewerkt voor een spoedige aanbieding aan de Minister van Algemene Zaken. Memo 

van SG AZ d.d. 24 maart j.l. in reactie op het concept-rapport. 
4 Emailbericht van hoofd Facilitaire Zaken, d.d. 3 februari 2021. 
5 Staat: overzicht van huurovereenkomsten en overheidsgebouwen. 
6 Brief van 21 januari jl. aan de Minister van Algemene Zaken, volgnummer AR210121/001. 
7 Email van FZ aan de Rekenkamer d.d. 19 februari 2021. Voor de SER en de Rekenkamer stelt de dienst niet betrokken te 
zijn bij de huur.  
8 Memo van SG AZ, d.d. 24 maart 2021. 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Sint%20Maarten/157703/157703_1.html
http://www.sxmparliament.org/wp-content/uploads/2020/05/IS-764-dd-20apr2020-Gov.-Ontwerplandsverodening-Begroting-2020.pdf
http://www.sxmparliament.org/wp-content/uploads/2020/05/IS-764-dd-20apr2020-Gov.-Ontwerplandsverodening-Begroting-2020.pdf


   

 

Het merendeel van het ambtelijk 
apparaat (met uitzondering van scholen) 

is niet in gebouwen van het Land 
gehuisvest.9 27 eigendomspanden zijn 
schoolgebouwen. Voor de huisvesting van 

het ambtelijk apparaat wordt vaker 
gebruik gemaakt van huurpanden. Figuur 
1 toont de vergelijking van de huisvesting 

per ministerie.10 

De reden voor de keuze voor het gebruik 
van huurpanden voor een groot gedeelte 

van de overheidsorganisatie is niet 
uitgelegd.  

Wij hebben niet kunnen analyseren of de 
huidige huisvesting doelmatig is. Een 

beleid is ons niet overgelegd, een 
normenkader is niet vastgesteld.11  
 

Om te bepalen of de huisvesting doelmatig is, dient een vergelijking te kunnen worden gemaakt tussen de 
huurkosten en de uitgaven die het Land doet voor de eigen panden (bijv. hypotheekkosten, investeringen 
enz.) Deze vergelijking hebben wij niet kunnen uitvoeren. De informatie die voor een dergelijke calculatie 

nodig is, is niet beschikbaar of wordt niet volledig bijgehouden. Deze situatie is een belemmering voor het 
kunnen evalueren van de doelmatigheid van de strategische keuzes bij het huisvestingsbeleid.  

Als voorbeeld verwijzen wij naar het gebouw waarin BTP is gevestigd. De Minister van Toerisme, Economische 

Zaken, Verkeer en Telecommunicatie heeft in het verleden aan BTP toestemming verleend voor de aankoop 
van de verdiepingen in het gebouw, op de begane grond na. Het Land zou kantoorruimte van BTP huren.12 De 
Landsbegroting 2020 vermeldt dat het de intentie van het Land is om het gebouw te kopen. Er is hiervoor een 

bedrag van NAf 8 miljoen gereserveerd.13 Het voornemen van het Land is om het gebouw in eigen beheer te 
nemen en de hypotheek af te betalen. Volgens het Land kunnen de drie leegstaande verdiepingen door 
overheidsdiensten worden gebruikt in plaats dat de diensten aan derden huur betalen.  

De afdeling FZ stelt dat in het kader van de kostenbesparende maatregelen verschillende huurovereenkomsten 
worden opgezegd. Het personeel wordt verhuisd naar het BTP-gebouw.14 Het betreft de afdeling Loon & Salaris 
van het ministerie van Financiën en het Bureau Statistiek van het ministerie TEZVT. Ondanks dat de afdeling 

FZ aangeeft dat de afdeling de administratie van huurovereenkomsten bijhoudt zijn wij naar het ministerie 
van Financiën verwezen voor het verkrijgen van nadere financiële informatie over de hypotheek.15 De SG AZ 
onderschrijft het belang van gecentraliseerde informatie voor de door FZ te leveren diensten. Overleg met de 

verantwoordelijke minister over de noodzakelijke investering vindt binnenkort plaats.16  

 

 

 
9 Overzicht van de afdeling FZ van het ministerie AZ, d.d 3 februari 2020. 
10 Informatie over de huisvesting van ministeries/afdelingen is onvolledig. 
11 Memo van SG AZ, d.d. 24 maart 2021. 
12 Landsbegroting 2020, pagina 70, Kapitaaldienst Uitgaven Ministerie TEVT. 
13 Idem. 
14 Emailbericht van afdeling FZ d.d. 19 februari 2021. 
15 Emailberichten van FZ d.d. 3 en 19 februari 2021. 
16 Memo van SG AZ, d.d. 24 maart 2021. 

Figuur 1: Inventarisatie van gebouwen 
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2. HUUR 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan wij nader in op de locatie van de huurpanden. We tonen het aantal huurgebouwen, de 
huurprijs, en eventuele leegstand. 

2.2. Inventarisatie: aan de hand van cijfers 

Om zicht te krijgen op de huurkosten en om de doelmatigheid van de uitgaven te bepalen hebben we 
informatie nodig. Wij hebben het Ministerie van Algemene Zaken gevraagd of een administratie wordt 
bijgehouden. De data die wij hebben opgevraagd betreft: 

- ADRES /LOCATIE VAN HUURPANDEN  
- EIGENAAR VAN HET PAND  
- DUUR VAN DE OVEREENKOMST  

- OVEREENGEKOMEN HUURPRIJS (PER MAAND/PER JAAR)  
- AFDELING/ DIENST GEHUISVEST PER GEHUURDE LOCATIE  
- HET AANTAL PERSONEEL DAT GEHUISVEST IS PER LOCATIE  

- BEZETTING PER LOCATIE 
- LEEGSTAND PER LOCATIE 

 
Het overzicht (een Excel-sheet) van de afdeling FZ bevat een deel van de verzochte informatie: naam en 

adres van het pand, eigenaar, huurkosten (per maand of per jaar), en huisvesting van diensten per locatie. 
Het aantal personeel per dienst of locatie ontbreekt.  

 
Om de doelmatigheid van de huurkosten te bepalen, hadden de bezetting per locatie willen vergelijken met 
de huurkosten Een voorbeeld: bij de New Government Building (NGB) een merendeel van de ministeries en 
afdelingen gehuisvest, tezamen met de kabinetten van alle ministers. Huurkosten bedragen maandelijks NAf 

461,935.00. Voor de Vineyard building, waar de Belastingdienst en enkele afdelingen van VSA gehuisvest zijn 
wordt maandelijks NAf 154,504.89 aan huur betaald, oftewel een derde van de huur voor NGB. De 
Belastingdienst kampt naar eigen zeggen al een tijd met onderbemanning. De locatie is kleiner dan de NGB. 

De vraag of het Land ‘value for money’ krijgt voor de huur van de gebouwen blijft vooralsnog onbeantwoord. 
 
Het ministerie AZ erkent dat de kosten en dus de doelmatigheid van de huisvesting niet kan worden 

vastgesteld. In het toekomstig beleid zal o.a. een richtlijn voor de vergelijking van kosten worden opgenomen. 
Met het voorgenomen huisvestingsbeleid hoopt het ministerie AZ dat (eenduidige) informatie beschikbaar zal 
komen.17 

2.3 Leegstand 

Volgens het ministerie AZ staan de volgende panden leeg: 

- FORMER POLICE ACADEMY A.T. ILLIDGE ROAD  
- SOREMAR BUILDING COLEBAY  

- OLD GOVERNMENT BUILDING CLEM LABEGA SQUARE  
- PHILIPSBURG JUBILIEE LIBRARY 

Het overzicht van FZ (Excel-sheet) geeft een indicatie van beschadigde gebouwen en de huurpanden waar 

men de huur (deels) heeft opgezegd of gaat opzeggen. Het is niet duidelijk of huur voor beschadigde gebouwen 
nog wordt betaald. De reden voor het ontbreken van volledige informatie over de leegstand is ons niet 
meegedeeld. Wij zijn van mening dat deze informatie bij de afdeling facilitaire zaken voorhanden had moeten 

zijn en derhalve aan ons ter beschikking had kunnen worden gesteld, zodat wij konden analyseren waar een 
kostenbesparing voor overheid plaats had kunnen vinden. Het ministerie geeft in haar reactie aan dat ‘er geen 
(adequate) centrale administratie door FZ momenteel (kan) worden bijgehouden, om tal van redenen’.18 

Voornoemde redenen zijn niet nader toegelicht. Het volgende hoofdstuk gaat nader in op de financiële 
gegevens ten aanzien van de kosten.

 
17 “Het aantal personeel per dienst of locatie, zal als onderdeel van het huisvestingsbeleid in de toekomst worden 

meegenomen, als richtlijn voor het huren of kopen van een gebouw. In het verleden is dit niet toegepast, onder anderen 
wegens het ontbreken van een huisvestingsbeleid”, Memo van SG AZ, d.d. 24 maart 2021. 
18 Memo van SG AZ, d.d. 24 maart 2021. 
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3. FINANCIËLE PARAGRAAF 

CIËLE PARAGRA 

3.1 Begroting realisatie 

Dit hoofdstuk toont de financiële aspecten. De doelmatige besteding is hierbij van belang. Wordt het gebruik 
van kantoorruimte van huurgebouwen geoptimaliseerd? Immers, huurprijzen zijn hoog en het Land moet 
bezuinigen. 

 
De doelmatigheid inzake het 
huren hebben we, zoals is 

vermeld in hoofdstuk 2, niet 
kunnen vaststellen.  

De financiële analyse beperkt 

zich tot een vergelijking van de 
gerealiseerde uitgaven voor de 
huur van gebouwen voor de 

periode 2016 tot en met 2020.19 
Figuur 2 toont de gerealiseerde 
jaarlijkse huur-kosten van het 

Land voor de periode 2016 tot en 
met 2020. 
 

3.2. Kosten  

Volgens de toelichting op de begroting is de verhoging sinds 2016 het gevolg van orkaan Irma. Diverse 
gebouwen zijn verwoest en voor verschillende afdelingen moest een ander onderkomen worden 

gezocht. Enkele afdelingen van de overheid hebben plaats kunnen vinden in de New Government Building. 
Voor een deel moest alternatieve locaties worden gezocht worden waardoor onvermijdelijk extra kosten zijn 
gemaakt.  

3.3. Analyse  

Er bestaan geen eenduidige cijfers over het aantal vierkante meters dat door het Land wordt gehuurd. Wij 
beschikken niet over informatie van het ministerie van Algemene Zaken of Financiën waaruit blijkt welke 
prijspeilen door het Land wordt gehanteerd. Eenmalige en structurele kosten die gemaakt moeten worden om 

de gehuurde locaties in te richten zijn niet in beeld en niet uit de begrotingsstukken te halen.   
 
Het streven van het ministerie AZ is om in de toekomst middels een vastgesteld (huisvesting) beleid, 

huurcontracten aan te gaan, waarbij richtlijnen worden opgesteld voor wat betreft de door overheid 
geaccepteerde vierkante meter prijzen, per ‘buurt’. De Rekenkamer zal dit proces blijven monitoren. 
 

  

 
19 De realisatie cijfers voor 2017 tot en met 2020 zijn nochtans niet beschikbaar. Bron voor de informatie zijn de 

landsbegrotingen en de Q4 kwartaalrapportage 2020. 

Figuur 2: Jaarlijkse huurkosten 2016-2020 (x NAf 1.000) 
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4. AANDACHTSPUNTEN 

 

De regering moet op meerdere posten structureel bezuinigen. Huisvesting is een materiele kostenpost en 
daarmee één van de eerste budgetten waar naar gekeken kan worden. Wij hadden op basis van analyses 
gerichte aanbevelingen willen doen. Het gebrek aan voldoende bruikbare data is in voorgaande hoofdstukken 

toegelicht.  Het onderzoek heeft ons genoeg inzicht gegeven om de volgende aandachtspunten te benoemen:  

1. NOODZAAK VAN EEN HUISVESTINGSBELEID OF -PLAN 
Het beschikken over een huisvestingsbeleid of -plan is essentieel om te kijken naar gebouwen en 

panden vanuit meerdere perspectieven. Een gebouw is een faciliteit, maar geen doel op zich. Een 
beleid met daarin huisvestingsscenario’s, (bijvoorbeeld huur versus eigendom) kunnen worden 
afgewogen om (achteraf) te bepalen of er doelmatig wordt omgegaan met schaarse publieke 

middelen.  

2. BELANG VAN DATA  
“Knowledge is power” is een bekende maar waardevolle uitdrukking. Om helder te krijgen welke 
besparingen mogelijk zijn, is het noodzakelijk om een betrouwbare gedetailleerde administratie te 

hebben en om te weten hoeveel vierkante meters aan kantoorruimte nodig is en wat de huidige 
bezetting is. De doelmatigheid kan vergroot worden door gegevens te vergelijken en mogelijk 
inefficiënties worden geïdentificeerd. 

3. DUIDELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID 
Volgens de LioL is de afdeling FZ belast met het beheer van de faciliteiten van het Land. Deze 
verantwoordelijkheid kan nader worden gespecificeerd. Tot de werkzaamheden van de afdeling 

behoren de volgende zaken: 
 

- FUNGEREN ALS AANSPREEKPUNT VOOR FACILITAIRE AANGELEGENHEDEN 

- ADVISEREN OMTRENT FACILITY MANAGEMENT 
- BEHEREN VAN SLA'S (SERVICE LEVEL AGREEMENTS) EN HUURCONTRACTEN   
- ONDERHOUDEN VAN CONTACTEN MET EXTERNE PARTIJEN 

- ANALYSEREN VAN BELEIDSKWESTIES EN JURIDISCHE EN FINANCIËLE ASPECTEN 
- ONTWIKKELEN VAN VISIES OMTRENT ONTWIKKELINGEN EN TRENDS 

 

De afdeling FZ dient voldoende geëquipeerd te zijn om alle taken adequaat uit te voeren. 

4. BENCHMARKING 
Voor het beheer van panden en het ontwikkelen van beleid is het belangrijk om de kosten inzichtelijk 

te maken en te vergelijken. Hiervoor is benchmarking noodzakelijk. Middels benchmarking kunnen 
de kosten en de ontwikkeling daarvan aan een bepaalde objectieve maatstaf worden getoetst. 
Benchmarkonderzoek maakt gebruik van een referentiekader en kengetallen.  Bijvoorbeeld, het Land 

zou de huurkosten kunnen vergelijken met de kosten op de lokale markt.  
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5. REACTIE EN NAWOORD 

 

Het gebrek aan informatie van de ministeries van Algemene Zaken en Financiën heeft ons onderzoek sterk 

beïnvloed. Wij zijn van mening dat de verzochte informatie bij ministeries voorhanden moet zijn en met name 
bij de afdeling FZ. Wij hebben een gedeelte van de verzochte gegevens ontvangen, echter kunnen wij de 
volledigheid en nauwkeurigheid van de ontvangen data niet vaststellen. Ondanks dat de resterende informatie 

is toegezegd is de informatie nooit opgestuurd, terwijl dit wel een wettelijke verplichting is.20  

Figuur 3 toont de tijdlijn van het onderzoek, met specifiek de informatiestroom. 
 

Figuur 3: Tijdlijn van het onderzoek 

 

Pas in de laatste fase van het onderzoek, bij de hoor- en wederhoor, is vast komen te staan dat de verzochte 

informatie niet voorhanden is. Wij hebben een reactie van de secretaris-generaal van het ministerie AZ, via 
het ministerie van Financiën ontvangen. In zijn reactie erkent de SG de in het rapport gesignaleerde 
tekortkomingen. Tevens wordt vermeld dat er geen (adequate) administratie door FZ wordt bijgehouden. Aan 

een huisvestingsbeleid wordt het laatste hand gelegd, aldus de SG. In de reactie staat vermeld dat de 
aandachtspunten die in het rapport zijn opgenomen door het ministerie AZ zullen worden overgenomen. Wij 
vinden dat een positieve ontwikkeling en zullen de voortgang blijven monitoren. 

Tenslotte, spreken wij de hoop uit dat de voorgenomen verbeteringen op korte termijn zichtbaar zullen worden 
en bedanken de ministeries van Algemene Zaken en Financiën voor de medewerking tijdens dit onderzoek. 
 

 

 
20 Artikel 26 van de Landsverordening Algemene Rekenkamer vermeldt dat de ministeries ons alle informatie verschaffen, 

die wij noodzakelijk achten voor de uitvoering van ons onderzoek. 
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