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Rapport in het kort 

De samenvatting, conclusies en aanbevelingen zijn geschreven in het Nederlands en in 

het Papiaments. De Rekenkamer wil hiermee bereiken dat meer mensen kennis kunnen 

nemen van de inhoud van het rapport. 

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

Op verzoek van de Staten heeft de Rekenkamer een onderzoek verricht naar de 

afwijkingen van regels en beleid op het gebied van openbare aanbestedingen in de 

periode van 10 oktober 2010 tot 11 augustus 2015. Gelet op de toelichting op het 

verzoek heeft het onderzoek zich gericht op de vraag of afwijkingen van openbare 

aanbesteding volgens de regels en beleid hebben plaatsgevonden. Daarbij is niet 

alleen nagegaan of er goedkeuring is verkregen om af te wijken, maar ook of de 

goedkeuring terecht is verleend, dus of aan de criteria was voldaan om in aanmerking 

te komen voor afwijking van openbare aanbesteding. Navolgend zijn de bevindingen 

samengevat weergegeven en de conclusies en aanbevelingen vermeld. 

 

Samenvatting  

De regels en beleid schrijven voor dat in bepaalde gevallen aanbestedingen in het 

openbaar moeten plaatsvinden. Alleen met goedkeuring van de Minister van Financiën 

mag daarvan worden afgeweken en de goedkeuring kan alleen worden verleend 

indien sprake is van noodzaak vanwege landsbelang.  

Om het onderzoek uit te kunnen voeren was een overzicht van de aangegane 

aanbestedingen nodig én de onderliggende documenten om te toetsen of afwijking 

van openbare aanbesteding volgens regels en beleid heeft plaatsgevonden. Van de 

ministeries van Bestuur Planning & Dienstverlening en Justitie is gedeeltelijk informatie 

ontvangen. Van alle twee ministeries zijn de secretaris generaal (SGs) meerdere malen 

hierover benaderd en zijn ook de ministers aangeschreven, echter zonder resultaat. 

Verder is de informatie over de aanbestedingen niet ordelijk en toegankelijk 

opgeslagen bij de ministeries en bij de Afdeling Toezicht Financiën van het ministerie 

van Financiën, die de verzoeken om afwijking van openbare aanbesteding behandelt. 

Bovendien zijn de kwartaalrapportages, die de Afdeling AO/IC ten behoeve van de 

Raad van Ministers (RvM) heeft opgesteld, niet over alle jaren uitgebracht (2011 en 

het vierde kwartaal van 2013 ontbreken). Ook zijn de wel uitgebrachte rapportages 

niet volledig. Het voorgaande heeft tot gevolg dat:  
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 van 30% (35) van de geïdentificeerde openbare aanbestedingen geen zekerheid 

bestaat of openbare aanbesteding daadwerkelijk heeft plaatsgevonden;  

 geen zekerheid bestaat of alle afwijkingen van openbare aanbesteding zijn 

geïdentificeerd en meegenomen in dit onderzoek; 

 van 24% (76) van de 323 geïdentificeerde afwijkingen van openbare 

aanbesteding niet kon worden vastgesteld dat de afwijking is goedgekeurd; 

 van 62% (152) van de geïdentificeerde goedgekeurde afwijkingen van openbare 

aanbesteding niet kon worden nagegaan of afwijking noodzakelijk was vanwege 

landsbelang.  

 Per saldo slechts 95 van de 323 geïdentificeerde afwijkingen van openbare 

aanbesteding konden worden getoetst aan de criteria ‘goedkeuring’ en ‘noodzaak 

vanwege landsbelang’ en 228 afwijkingen (NAf. 175,7 miljoen) dus niet. 

Van de 323 geïdentificeerde afwijkingen van openbare aanbesteding (totaal bedrag 

NAf. 246,3 miljoen) zijn 247 (76%) goedgekeurd. 70% (NAf. 149,5 miljoen) door de 

Minister van Financiën en 6% (NAf. 16,6 miljoen) door de RvM. Zoals bovenstaand 

aangegeven, bestaat over de resterende 24% geen of onvoldoende controle 

informatie om na te kunnen gaan of goedkeuring heeft plaatsgevonden. 

Van de 247 goedgekeurde afwijkingen van openbare aanbesteding zijn 95 (38%) 

aan het criterium ‘noodzaak landsbelang’ getoetst. Zoals bovenstaand aangegeven, 

bestaat over de resterende 62% geen of onvoldoende controle informatie om na te 

kunnen gaan of goedkeuring heeft plaatsgevonden. 

Van de 95 getoetste goedgekeurde afwijkingen hangen 83 (NAf 67,3 miljoen) samen 

met een machtigingsverzoek om een verplichting aan te gaan en 12 (NAf 3,3 miljoen) 

met een machtigingsverzoek om een betaling te verrichten.  

In de laatstgenoemde twaalf gevallen gaat het om afwijkingen waarvoor vooraf geen 

goedkeuring is gevraagd om af te wijken noch goedkeuring om de verplichting aan te 

gaan. Om de leverancier niet te duperen heeft de RvM achteraf de afwijkingen en 

machtigingen tot betaling goedgekeurd.  

Niet van alle 83 afwijkingen van openbare aanbesteding, die samenhangen met een 

machtigingsverzoek om een verplichting aan te gaan, blijkt altijd een duidelijk verzoek 

van het aanvragende ministerie om af te wijken van openbare aanbesteding. Ook 

geeft de Afdeling Toezicht Financiën in het merendeel van de gevallen niet zelf een 

motivatie op maar verwijst zij naar de motivatie van het betrokken ministerie. Verder 
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leggen zowel de ministeries als de afdeling in hun motivaties geen verband met het 

criterium landsbelang. De uitkomsten van de toetsingen van deze afdeling zijn 

daardoor niet transparant:  

 van 38 afwijkingen van openbare aanbesteding (NAf 26,9 miljoen) heeft het 

betrokken ministerie een expliciet verzoek om af te wijken gedaan. Slechts drie (3) 

van deze 38 afwijkingen voldoen aan het criterium landsbelang (totaal bedrag 

NAf 3,2 mln); 

 van twaalf afwijkingen van openbare aanbesteding (NAf 3,0 mln) heeft het 

betrokken ministerie geen expliciet verzoek om af te wijken gedaan. Het verzoek 

blijkt uit de motivatie van het ministerie. Geen van deze afwijkingen voldoen aan 

het criterium landsbelang. Verder heeft één ministerie voor drie afwijkingen 

motieven opgegeven waarvan expliciet in de AO regels is opgenomen dat deze 

geen acceptabele argumenten zijn voor afwijking1.  

 Van 32 afwijkingen van openbare aanbesteding (NAf 35,4 mln) is niet bekend of 

het ministerie een expliciet verzoek tot afwijking heeft gedaan. Alleen een 

motivatie van de afdeling Toezicht Financiën is aangetroffen. Uit deze motivatie 

blijkt niet dat voldaan is aan het criterium ‘landsbelang’.  

 In één geval (NAf. 1,8 miljoen) heeft het betrokken ministerie geen verzoek om af 

te wijken van openbare aanbesteding gedaan maar de RvM rechtstreeks 

benaderd om de verplichting goed te keuren.  

 

Conclusies 

De Rekenkamer concludeert dat het financieel beheer betreffende afwijking van 

openbare aanbestedingen ondeugdelijk is. Het beheer is namelijk niet ordelijk en 

daardoor in belangrijke mate niet controleerbaar. Daardoor kan de vraag, of 

afwijkingen van openbare aanbesteding volgens de regels en beleid hebben 

plaatsgevonden, voor een groot deel (71%: Naf. 175,7 miljoen) niet worden 

beantwoord. Het financieel beheer is eveneens ondeugdelijk omdat een groot deel 

van de resterende afwijkingen (25%: NAf. 63,9 miljoen), door gebrek aan een 

deugdelijke toetsing, in strijd met de interne regels is goedgekeurd. Daardoor zijn 

                                              
1 In de AO procedure is expliciet opgenomen dat de onjuiste inschatting van de lasten of uitgaven niet 
als argument kan worden aangevoerd. In 1 geval is dit echter als reden van afwijking opgegeven. In 
de procedure is eveneens opgenomen dat spoed niet als argument kan worden aangevoerd als het 
spoedkarakter te wijten is aan verlate opstart van de aanbesteding door het ministerie. In 2 gevallen 
is dit echter als reden van afwijking opgegeven.  
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deze afwijkingen onrechtmatig. Verder is 3% van de afwijkingen (NAf. 3,3 miljoen) 

uitgevoerd zonder vooraf te zijn goedgekeurd.  

Door het ontbreken van ordelijk en controleerbaar beheer en onvoldoende naleving 

van de comptabele regels bestaat het risico dat de overheid opdrachten aangaat die 

niet de beste prijs/kwaliteit verhouding voor de overheid garanderen. Er wordt 

namelijk ruimte geboden voor misbruik van de mogelijkheid om niet openbaar aan te 

besteden, terwijl openbare aanbesteding juist de mededinging van aanbieders 

bevordert, wat kan leiden tot lagere prijzen. 

 

Tot slot wordt geconcludeerd dat het opvolgen van de regels en beleid thans niet 

wordt bevorderd daar overtredingen niet leiden tot sancties.  

 

Aanbevelingen 

De Rekenkamer beveelt de minister van Financiën aan om zorg te dragen dat: 

 de regels die gelden voor afwijking van openbare aanbesteding helder zijn en bij 

alle betrokkenen bekend. In 2016 is de landsverordening Financieel Beheer 

uitgevaardigd. Daarin is onder andere de vereiste goedkeuring door de ministers 

van Financiën en de noodzaak van ‘landsbelang’ opgenomen. Ook zijn toegestane 

uitzonderingsgevallen daarop opgenomen. Aanbevolen wordt om deze regels in 

de bestaande AO procedure te verwerken en concreet aan te geven wanneer 

sprake is van ‘landsbelang’.  

 de afdeling Toezicht Financiën: 

o de documenten ordelijk en toegankelijk archiveert; 

o tijdig en volledig goedgekeurde en afgewezen verzoeken om af te wijken van 

openbare aanbesteding opgeeft aan de afdeling AO/IC, zodat deze afdeling 

tijdige en volledige rapportages kan opstellen t.b.v. de RvM; 

o bij de motivatie van haar adviezen voor goedkeuring of afwijzing, duidelijk 

aangeeft of voldaan is aan het criterium ‘landsbelang’ of als sprake is van een 

wettelijk toegestane uitzondering daarop.  

 de afdeling AO/IC tijdige en volledige kwartaalrapportages opstelt en aanbiedt 

aan de RvM. De volledigheid zou gewaarborgd kunnen worden door de inhoud 

van de kwartaalrapportage met de afdeling Toezicht Financiën af te stemmen. 
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 de ministeries de verzoeken om af te wijken van openbare aanbesteding indienen 

en goedkeuring verkrijgen voordat een machtigingsverzoek om een verplichting 

aan te gaan wordt ingediend; 

 het aangaan van verplichtingen zonder dat de vereiste goedkeuring tot afwijking 

van openbare aanbesteding en de vereiste machtiging om de verplichting aan te 

gaan te ontmoedigen. Uit een brief van 5 maart 2019 van de minister van 

Financiën blijkt dat het nog steeds voorkomt dat bij verschillende ministeries 

financiële verplichtingen worden aangegaan door personen die daartoe niet of 

onvoldoende gemachtigd zijn. Ook blijkt uit de brief dat elk van deze 

overtredingen aan de verantwoordelijke minister wordt gemeld met het verzoek 

om maatregelen te treffen tegen de betreffende ambtenaren, maar dat dit nog 

onvoldoende heeft plaatsgevonden. Daarom is de regering voornemens om een 

sanctiebeleid te introduceren. 

  

Aan alle ministers beveelt de Rekenkamer aan om te zorgen dat: 

 de documenten ordelijk en toegankelijk worden gearchiveerd en een registratie 

wordt bijgehouden van de aanbestedingen; 

 het toezicht op de juiste uitvoering van de aanbestedingsprocedure door de interne 

controller wordt aangescherpt;  

 bij de verzoeken om af te wijken van openbare aanbesteding duidelijk 

gemotiveerd wordt óf sprake is van ‘landsbelang’, en zo ja waarom, óf als sprake 

is van een wettelijk toegestaan uitzonderingsgeval;  

 maatregelen worden genomen tegen de verantwoordelijke ambtenaren die de 

regels overtreden en in dit verband uitvoering te geven aan het sanctiebeleid dat 

de regering zal introduceren.  

 

Aan de Staten wordt tot slot aanbevolen om er op toe te zien dat de minister van 

Financiën en de overige ministers de gesignaleerde tekortkomingen opheffen, 

waaronder de daadwerkelijke invoering én uitvoering van een sanctiebeleid tegen het 

ongemachtigd aangaan van financiële verplichtingen.  
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Rapòrt Resumí 

E resúmen, konklushon- i rekomendashonnan ta na hulandes i papiamentu. Di e manera 

akí, Kontraloria ta purba pa mas persona por ta na altura di kontenido di e rapòrt. 

Resúmen, konklushon- i rekomendashonnan 

Riba petishon di Parlamento, Kontraloria a investigá desviashon for di regla i maneho 

riba tereno di destaho públiko den e periodo di 10 di òktober 2010 te 11 di ougùstùs 

2015. Konforme e splikashon di e petishon risibí, e investigashon tabata dirigí pa 

kontestá e pregunta ku si tabatin desviashon for di loke regla i maneho ta stipulá 

enkuanto destaho públiko. Kontraloria no a wak solamente si a duna aprobashon pa 

e desviashonnan ku a tuma lugá, pero tambe si tabatin base pa duna aprobashon, 

esta, si a kumpli ku e kriterionan pa bin na remarke pa por desviá for di e 

prosedimentu di destaho públiko. Aki ta sigui un resúmen di e resultadonan di e 

investigashon, huntu ku e konklushon- i rekomendashonnan. 

 

Resúmen  

E reglanan i maneho ta stipulá ku den sierto kaso, kontratashon mester tuma lugá via 

destaho públiko. Ta ku aprobashon di Minister di Finansa so por desviá for di esaki, i 

minister por duna su aprobashon solamente den kaso ku esei ta nesesario en bista di 

un interes di pais.  

Pa por a hasi e investigashon akí, tabatin mester di un lista di e kontratashonnan hasí 

via destaho i nan dokumentashon korespondiente pa asina kontrolá si tabatin un 

desviashon for di e prosedimentu di destaho públiko. E informashon ku Kontraloria a 

risibí for di Ministerio di Maneho di Gobernashon, Planifikashon i Servisio i Ministerio 

di Hustisia tabata inkompleto. A aserká sekretario general (SG) di tur dos ministerio 

na diferente okashon i a skirbi e ministernan tambe al respekto, pero sin resultado. 

Ademas, e ministerionan i Departamento di Supervishon di Ministerio di Finansa, ku ta 

esun ku ta atendé petishon pa desviá for di e prosedimentu di destaho finansiero, no 

tin e informashon tokante destaho wardá na un manera ordená. Ta bin aserka ku no 

ta tur e informenan di kuartal ku Departamento di AO/IC ta prepará pa Konseho di 

Minister (RvM) a keda publiká. (Falta henter 2011 i e último kuartal di 2013.) Ademas, 

e informenan ku sí a keda publiká ta inkompleto. Komo konsekuensia di esaki:  

 serka 30% (35) di e destahonan públiko, no tin siguransa ku e destaho públiko a 

tuma lugá realmente; 
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 no tin siguransa ku ta tur desviashon for di e prosedimentu di destaho públiko a 

ser identifiká i inkluí den e investigashon akí; 

 serka 24% (76) di e 323 desviashonnan identifiká, no por a verifiká ku e 

desviashon a ser aprobá; 

 serka 62% (152) di e desviashonnan identifiká i aprobá, no por a verifiká si e 

desviashon tabata nesesario en bista di un interes di pais.  

 Na tur, ta serka 95 di e 323 desviashonnan identifiká so por a kontrolá si nan a 

ser aprobá i si tabatin un interes di pais enbolbí; ku otro palabra, serka 228 di e 

desviashonnan (na balor di NAf. 175,7 mion) no por a kontrolá esei. 

Di e 323 desviashonnan identifiká, (ku un balor total di NAf. 246,3 mion), ta 247 

(76%) di nan a ser aprobá: 70% (NAf. 149,5 mion) a ser aprobá pa Minister di 

Finansa i 6% (NAf. 16,6 mion) pa Minister di RvM. Manera a ser menshoná 

anteriormente, no tin (sufisiente) informashon di e 24% restante pa por kontrolá si e 

aprobashon a tuma lugá. 

Di e 247 desviashonnan aprobá, a kontrolá 95 (38%) pa wak si tabatin un interes di 

pais enbolbí. Manera a ser menshoná anteriormente, no tin (sufisiente) informashon di 

e 62% desviashonnan restante pa por kontrolá si e aprobashon a tuma lugá. 

Di e 95 desviashonnan aprobá ku Kontraloria a kontrolá, 83 (NAf 67,3 mion) tin di 

aber ku un petishon di outorisashon pa sera un kompromiso i 12 (NAf 3,3 mion) tin di 

aber ku un petishon di outorisashon pa hasi un pago.  

Den e diesdos kasonan menshoná delaster, no a pidi outorisashon adelantá pa desviá 

ni pa sera e kompromiso. Pa no perhudiká e suministradó, RvM a aprobá e 

desviashonnan i e outorisashonnan di pago tòg posteriormente.  

Serka algun di e 83 desviashonnan relashoná ku un petishon di outorisashon pa sera 

un kompromiso, no ta muchu kla si e ministerio konserní a hasi un petishon pa desviá 

for di e prosedimentu di destaho públiko. Ademas, den mayoria di e kasonan, 

Departamento di Supervishon di Ministerio di Finansa mes no a motivá e petishon, ma 

enbes di esei a referí na e motivashon di e ministerio konserní. Tambe tin ku bisa ku, 

den nan motivashonnan, ni e ministerionan ni e Departamento no ta konektá e petishon 

ku un interes di pais. P’esei, e resultadonan di e kontròlnan ku e departamento akí a 

hasi no ta transparente:  
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 pa 38 desviashon (NAf 26,9 mion) e ministerio en kuestion a hasi un petishon 

eksplísito pa por a desviá. Ta tres (3) di e 38 desviashonnan akí so a kumpli ku e 

kriterio di ‘interes di pais’ (ku un balor total di NAf 3,2 mion); 

 pa diesdos di e desviashonnan (NAf 3,0 mion), e ministerio en kuestion no a hasi 

un petishon eksplísito pa por desviá. Ta a base di e motivashon ku e ministerio a 

hasi, por komprondé ku ta hasiendo un petishon. Niun di e desviashonnan akí no a 

kumpli ku e kriterio di ‘interes di pais’. Ademas, pa tres di e desviashonnan, un di 

e ministerionan a duna motibu ku ta pará eksplísitamente den e reglanan di 

destaho públiko komo argumento ku no ta aseptabel pa motivá un desviashon2.  

 Serka 32 desviashon (NAf 35,4 mion), no ta konosí si e ministerio a hasi un petishon 

eksplísito pa desviá. Tur loke por a topa e motivashon di Departamento di 

Supervishon di Finansa, i e motivashon no ta indiká ku ta trata di un interes di pais.  

 Den un di e kasonan (NAf. 1,8 mion), e ministerio en kuestion no a hasi un petishon 

pa desviá for di e prosedimentu di destaho públiko. En bes di esei, a aserká RvM 

direktamente pa haña aprobashon pa e kompromiso. 

 

Konklushon 

Kontraloria ta konkluí ku e atministrashon finansiero riba tereno di desviashon for di e 

prosedimentu di destaho públiko ta inadekuá, ya ku e atministrashon no ta na òrdu i 

pa e motibu ei e ta bastante difísil pa kontrolá. P’esei, pa un gran parti (71%: NAf. 

175,7 mion), no tin manera pa kontestá si e desviashonnan relashoná ku destaho 

públiko a sosodé konforme regla i maneho. E atministrashon finansiero ta defisiente 

tambe ya ku, debí na un falta di kontrol adekuá, a aprobá gran parti di e 

desviashonnan restante (25%: NAf. 63,9 mion) siendo ku esei a bai kontra e reglanan 

interno. Komo resultado, e desviashonnan akí ta ilísito. Ademas, 3% di e desviashonnan 

(NAf. 3,3 mion) a tuma lugá sin ku a risibí aprobashon pa esei promé.  

Pa falta di un atministrashon ordená i kontrolabel, i debí ku no ta kumpli debidamente 

ku e reglanan di kontabilidat, gobièrnu ta kore peliger di sera kontrato ku no ta 

garantisá e mihó proporshon di preis/kalidat pa gobièrnu. Ta asina pasobra e 

situashon akí ta krea espasio pa malusá e posibilidat pa hasi kontratashon sin pasa 

via destaho públiko, siendo ku destaho públiko ta sirbi presisamente pa promové 

                                              
2 E prosedimentu di destaho públiko ta stipulá eksplísitamente ku no por usa kálkulo robes di kosto òf 
gastu komo un argumento. No opstante, a usa esei den un (1) di e kasonan pa motivá e desviashon. E 
prosedimentu ta stipulá tambe ku no por usa urgensia komo argumento si e urgensia ta debí ku e 
ministerio a kuminsá lat ku e proseso di destaho. No opstante, a usa esaki den dos di e kasonan pa 
motivá e desviashon.  



 

12 
Ministeriebreed onderzoek naar de afwijking van openbare aanbesteding in overeenstemming met regels en 

beleid, augustus 2019 

  

kompetensia entre esnan ku ta ofresé produkto i servisio, loke por hiba na preis mas 

abou. 

 

Finalmente, Kontraloria ta konkluí ku no ta promoviendo kumplimentu ku regla i 

maneho, ya ku ora violá nan, esei no ta hiba na sanshon. 

 

Rekomendashon 

Kontraloria ta rekomendá Minister di Finansa pa pèrkurá pa: 

 E reglanan ku ta konta pa por desviá for di e prosedimentu di destaho públiko ta 

kla i komprensibel i pa tur esnan enbolbí ta na altura di nan. Na 2016, Ordenansa 

Nashonal di Maneho Finansiero (landsverordening Financieel Beheer) a drenta na 

vigor. E Ordenansa akí ta stipulá entre otro ku aprobashon ta nesesario di parti 

di Minister di Finansa i ku mester tin un interes di pais enbolbí. Banda di esei, e ta 

menshoná dos tipo di kaso den kua por hasi eksepshon. Nos rekomendashon ta pa 

inkorporá e reglanan akí den e prosedimentu eksistente di destaho públiko i indiká, 

na un manera konkreto, ki ora por papia di un ‘interes di pais’.  

 Departamento di Supervishon di Ministerio di Finansa: 

o archivá e dokumentonan na un manera ordená i aksesibel; 

o pone departamento di AO/IC na altura di e petishonnan pa desviá for di e 

prosedimentu di destaho públiko ku a keda aprobá kompletamente i na tempu, 

i esunnan ku a keda rechasá, pa e departamento akí por kompilá informe na 

tempu i kompleto pa RvM; 

o indiká klaramente, den motivashon di su konsehonan pa aprobá òf rechasá 

petishon pa desviá, si a kumpli òf nò ku e kriterio di ‘interes di pais’ òf si lei ta 

permití pa hasi un eksepshon al respekto den e kaso en kuestion.  

 departamento di AO/IC prepará informe kompleto i na tempu pa kada kuartal, i 

presentá esakinan na RvM. Lo por traha den koordinashon ku Departamento di 

Supervishon di Finansa pa garantisá ku kontenido di e informenan di kuartal ta 

kompleto. 

 e ministerionan entregá un petishon pa desviá for di e prosedimentu di destaho 

públiko i risibí aprobashon pa esaki promé ku nan entregá un petishon di 

outorisashon pa sera un kompromiso; 

 deskurashá seramentu di kompromiso sin ku a risibí e aprobashon nesesario pa 

desviá for di e prosedimentu di destaho públiko i e outorisashon nesesario pa sera 



 

13 
Ministeriebreed onderzoek naar de afwijking van openbare aanbesteding in overeenstemming met regels en 

beleid, augustus 2019 

  

e kompromiso. Un karta fechá 5 di mart 2019 di Minister di Finansa ta saka na 

kla ku, na diferente ministerio, ainda sa sosodé ku persona ku no tin (sufisiente) 

outorisashon pa sera kompromiso finansiero ta hasi esei. Tambe e karta ta saka 

na kla ku a mèldu kada un di e violashonnan akí na e minister enkargá, pidiendo 

pa medida ser tumá kontra e empleadonan públiko en kuestion, pero ku ainda 

esei no a tuma lugá na un grado sufisiente. Pa e motibu ei, gobièrnu tin intenshon 

di introdusí un maneho di sanshon. 

  

Kontraloria ta rekomendá tur minister pa pèrkurá pa: 

 e dokumentonan ta archivá na un manera ordená i aksesibel, i pa tene un registro 

di destaho públiko; 

 esun enkargá ku kontrol interno vigilá, na un manera mas skèrpi, si ta aplikando e 

prosedimentu di destaho públiko korektamente;  

 menshoná klaramente, den e motivashonnan di e petishonnan pa desviá for di e 

prosedimentu di destaho públiko, si por papia di un ‘interes di pais’ i, den kaso ku 

sí, dikon ta asina, òf si ta asina ku lei ta permití pa hasi un eksepshon al respekto 

den e kaso en kuestion;  

 tuma medida kontra empleado públiko responsabel ku violá regla i, den e kuadro 

akí, ehekutá e maneho di sanshon ku gobièrnu lo introdusí.  

 

Finalmente, ta rekomendá Parlamento pa pèrkurá pa Minister di Finansa i e otro 

ministernan eliminá e defisiensianan konstatá, entre otro, mediante introdukshon i 

ehekushon efektivo di un maneho di sanshon pa kombatí seramentu di kompromiso 

finansiero sin outorisashon.  
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1 Over dit onderzoek 

 

 Inleiding 

Op verzoek van de Staten heeft de Rekenkamer een ministeriebreed onderzoek 

verricht of volgens de onderliggende regels en beleid is afgeweken van openbare 

aanbesteding in de periode van 10 oktober 2010 tot 11 augustus 2015. De 

aanleiding van het verzoek betrof de aanschaf van camera’s door de toenmalige 

minister van Justitie, zonder dat openbare aanbesteding had plaatsgevonden. De 

minister zou daarbij hebben vermeld dat hij conform de regels toestemming had 

gekregen van de Minister van Financiën om niet openbaar aan te besteden.  

Het voorgaande was aanleiding voor de Rekenkamer om na te gaan of er 

goedkeuring is verkregen om af te wijken van openbare aanbesteding, én of de 

goedkeuring terecht is verleend, dus of aan de criteria was voldaan om in aanmerking 

te komen voor afwijking van openbare aanbesteding.  

 

 Onderzoeksvraag 

De doelstelling van het onderzoek is om vast te stellen of afwijkingen van openbare 

aanbesteding terecht zijn verleend.  

In de loop van het onderzoek achtte de Rekenkamer het noodzakelijk om de 

onderzoeksvraag meer in lijn met het verzoek van de Staten te herformuleren.  

De onderzoeksvraag luidt:  

Is in overeenstemming met de regels en beleid goedkeuring verleend om af te wijken 

van openbare aanbesteding? 

 

Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen: 

1. Welke regels en beleid gelden er voor afwijking van openbare aanbesteding? 

2. Is bij de afwijkingen van openbare aanbesteding volgens de regels en beleid 

niet openbaar aanbesteed?  
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 Onderzoeksverantwoording 

Het onderzoek is uitgevoerd in de volgende stappen. Als eerste is nagegaan welke 

regels en beleid van kracht zijn met betrekking tot de afwijking van openbare 

aanbesteding en zijn de toetsingscriteria daarvan afgeleid. Vervolgens is 

geïnventariseerd welke aanbestedingen in de onderzoeksperiode door de ministeries 

zijn gehouden. Van de geïnventariseerde openbare aanbestedingen is nagegaan of 

daadwerkelijk sprake is geweest van openbare aanbesteding door vast te stellen of 

een proces-verbaal daarvoor aanwezig is. Tot slot is van de geïnventariseerde 

afwijkingen van openbare aanbesteding aan de hand van de toetsingscriteria 

nagegaan of volgens de regels en beleid is afgeweken van openbare aanbesteding.  

Voor dit onderzoek zijn interviews gehouden met de betrokken partijen. Daarnaast 

zijn zoveel mogelijk documenten en kwantitatieve informatie verzameld om een beeld 

te krijgen van de uitvoeringspraktijk en de resultaten.  

 

 Reikwijdte van het onderzoek 

De onderzochte periode betreft 10 oktober 2010 tot 11 augustus 2015 en betreft 

afwijkingen van openbare aanbesteding door de ministeries.  

 

 Leeswijzer 

De regels en beleid met betrekking tot afwijking van openbare aanbesteding worden 

behandeld in hoofdstuk twee, waarbij ook de daaruit voortvloeiende toetsingscriteria 

worden aangegeven. In hoofdstuk drie zijn de uitkomsten van het onderzoek 

opgenomen. In hoofdstuk vier is de ambtelijke reactie in het kader van hoor en 

wederhoor opgenomen. In de bijlagen 1 tot en met 9 tot slot zijn per ministerie de 

uitkomsten van het onderzoek vermeld en in bijlage 10 de geïdentificeerde en 

getoetste afwijkingen per ministerie.  

 

 

 

 



 

16 
Ministeriebreed onderzoek naar de afwijking van openbare aanbesteding in overeenstemming met regels en 

beleid, augustus 2019 

  

2 Regels en beleid m.b.t. afwijking van openbare 

aanbesteding 

In dit hoofdstuk wordt behandeld welke wettelijke bepalingen en beleid in de 

onderzoeksperdioe golden voor afwijking van openbare aanbesteding. Daarbij wordt 

ook nagegaan welke toetsingscriteria uit deze bepalingen en beleid voortvloeien.  

  

Wet- en regelgeving 

In de onderzoeksperiode waren er geen wettelijke bepalingen die voorschreven 

wanneer afgeweken mag worden van openbare aanbesteding3.  

 

Beleid 

In de onderzoeksperiode is geen beleid vastgesteld voor afwijking van openbare 

aanbesteding. De regels die hiervoor zijn opgesteld zijn in de praktijk aangeduid als 

het beleid. De volgende regels voor afwijking van openbare aanbesteding golden in 

de onderzoeksperiode4: 

Openbare aanbesteding geldt in de volgende gevallen: 

In te kopen werken, goederen en of diensten Openbare aanbesteding  
Civieltechnische en bouwkundige werken Indien bedrag hoger is dan  

ANG 250.000 

Overige werken, goederen en of diensten Indien het bedrag hoger is dan  

ANG 100.000 

 

Afwijking van de openbare aanbestedingsprocedure wordt enkel in het landsbelang 

verleend door de Minister van Financiën.  

Het ministerie van Financiën hanteert de volgende regels5 met betrekking tot afwijking 

van openbare aanbesteding: 

Wanneer een ministerie het nodig acht dat niet openbaar wordt aanbesteed, moet 

daarvoor een aanvraag worden ingediend bij de Afdeling Toezicht Financiën van het 

ministerie van Financiën. Deze afdeling adviseert de minister van Financiën en de 

                                              
3 De Eilandsverordening Financieel Beheer (AB 1953, No 6), waarin dit voor het eilandgebied Curaçao 
geregeld was, is namelijk vanaf 10 oktober 2010 niet meer geldig.  
4 AO-procedure aangaan financiële verplichtingen. 
5 Procedure voor het houden van openbare aanbestedingen. 

AO-procedure machtigingsaanvraag/voorafgaand toezicht.  

AO procedure aangaan van financiële verplichtingen. 
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minister keurt goed. De afdeling bereidt het verzoek aan de Minister van Financiën tot 

afwijking van de aanbestedingsprocedure alleen voor als afwijking in het landsbelang 

noodzakelijk is.  

 

Daarbij zijn de volgende richtlijnen ook van belang:  

1. De onjuiste inschatting van de lasten of uitgaven kan niet als argument worden 

aangevoerd.  

2. Spoed kan evenmin als argument worden aangevoerd als het spoedkarakter te 

wijten is aan verlate opstart van de aanbesteding door het ministerie.  

Uit voorgaande regels vloeien de volgende criteria voort voor afwijking van openbare 

aanbesteding: 

- De afwijking behoort vooraf door de minister van Financiën te worden 

goedgekeurd. 

- Alleen als afwijking in het landsbelang noodzakelijk is wordt goedkeuring verleend 

om af te wijken.  

 

Aan de hand van deze criteria is getoetst of in overeenstemming met regels en beleid 

goedkeuring is verleend om af te wijken van openbare aanbesteding. ‘Noodzaak 

vanwege landsbelang’ is een vrij algemeen criterium en er zijn geen specifieke criteria 

geformuleerd om te toetsen wanneer daarvan sprake is. Voor de beoordeling is 

daarom gekeken naar de motivatie van het betrokken ministerie om af te wijken en 

de motivatie van de Afdeling Toezicht Financiën om positief te adviseren over de 

verzochte afwijking. 
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3 Bevindingen  

In hoofdstuk twee is vermeld welke toetsingscriteria voortvloeien uit de regels die in 

de onderzoeksperiode golden voor het afwijken van openbare aanbesteding. Deze 

criteria zijn dat de minister van Financiën de afwijking moet hebben goedgekeurd en 

dat deze goedkeuring alleen verleend mag worden ingeval de afwijking noodzakelijk 

is vanwege landsbelang. In dit hoofdstuk (drie) zijn de uitkomsten van de toetsing 

ministeriebreed opgenomen. In de bijlagen 1 tot en met 9 zijn de uitkomsten per 

ministerie opgenomen. Achtereenvolgens komt in hoofdstuk drie het volgende aan bod: 

- paragraaf 3.1.: de volledigheid van de inventarisatie door de Rekenkamer, van 

de aanbestedingen waarbij is afgeweken van openbare aanbesteding (hierna de 

afwijkingen van openbare aanbesteding genoemd); 

- paragraaf 3.2.: de uitkomsten van de toetsing of de afwijkingen van openbare 

aanbesteding door de minister van Financiën zijn goedgekeurd;  

- paragraaf 3.3.: de uitkomsten van de toetsing of de goedgekeurde afwijkingen 

noodzakelijk waren vanwege landsbelang; 

- paragraaf 3.4.: de uitkomsten van de toetsing of afgewezen verzoeken om af te 

wijken, terecht zijn afgewezen; 

- paragraaf 3.5.: de conclusies en aanbevelingen. 

 

 Volledigheid geïnventariseerde afwijkingen  

Voor de inventarisatie van de afwijkingen van openbare aanbesteding zijn drie 

bronnen gebruikt: 

1. de ministeries; 

2. de Afdeling Toezicht Financiën van het ministerie van Financiën die de 

verzoeken van de ministeries om afwijking van openbare aanbesteding 

behandelt; en  

3. de kwartaalrapportages die de afdeling AO/IC opstelt ten behoeve van de 

Raad van Ministers (RvM). 

 

Ad 1. Informatie van de ministeries  

De secretaris generaal (SG) van alle ministeries zijn aangeschreven voor een opgave 

van de gehouden aanbestedingen in de onderzoeksperiode. Ondanks herhaalde 

herinneringen van ons om de gevraagde informatie te verstrekken, hebben wij die niet 
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van alle (organisatieonderdelen van de) ministeries informatie ontvangen. 

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de informatie die van de ministeries 

is ontvangen.  

Tabel 1 Samenvatting ontvangen informatie  

Ministerie Informatie 
ontvangen 
van alle 

organisatie 
onderdelen? 

Aantal 
opgegeven 
openbare 

aanbestedingen 

Aantal 
opgegeven 
afwijkingen 
openbare 

aanbestedingen 

Totaal 

AZ Ja 0 1 1 

BPD Gedeeltelijk 4 0 4 

EO Ja 4 9 13 

Financiën Ja 25 63 88 

GMN Ja 10 0 10 

Justitie Gedeeltelijk 12 10 22 

OWCS Ja 14 1 15 

SOAW Ja 1 0 1 

VVRP Ja 46 62 108 

  Totaal 116 146 262 

 

Uit de tabel blijkt dat het merendeel van de ministeries over alle 

organisatieonderdelen een opgave heeft verstrekt. Van twee ministeries (GMN en 

VVRP) zijn geen - of niet alle - opgaven ontvangen maar is de Rekenkamer wel 

medewerking verleend om ter plaatse, aan de hand van de machtigingsverzoeken6, 

de aanbestedingen te inventariseren. Van de ministeries van BPD en Justitie is ondanks 

diverse verzoeken daartoe, waaronder een brief aan de ministers, niet van alle 

uitvoeringsorganisaties informatie ontvangen.  

Van de 116 geïnventariseerde openbare aanbestedingen is van 81 (70%) een proces-

verbaal van openbare aanbesteding aangetroffen en van 35 niet. Hierna is de 

uitkomst per ministerie aangegeven.  

 

 

 

 

                                              
6 Bedoeld worden de machtigingsverzoeken van de ministeries om voor de betrokken aanbesteding de 

verplichting aan te gaan of betaling te verrichten.  
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             Tabel 2 Aangetroffen proces-verbalen  

Ministerie Opgegeven openbare 
aanbestedingen 

Procesverbaal aangetroffen 
  

  
Ja Nee 

AZ 0 0 0 

BPD 4 4 0 

EO 4 2 2 

FINANCIEN 25 16 9 

GMN 10 10 0 

JUSTITIE 12 7 5 

OWCS 14 13 1 

SOAW 1 1 0 

VVRP 46 28 18 

Totaal 116 81 35 

  

Uit gesprekken met de SGs en/of de financial controllers van de verschillende 

ministeries bleek dat de informatie over de aanbestedingen niet zodanig wordt 

geregistreerd dat op eenvoudige wijze hiervan een betrouwbaar overzicht kan 

worden gegeven. Ook de onderliggende documenten worden niet ordelijk 

gearchiveerd. Dit brengt met zich mee dat er grote onzekerheid bestaat over de 

volledigheid en juistheid van de informatie die de ministeries hebben verstrekt.  

 

Ad 2. Afdeling Toezicht Financiën van het ministerie van Financiën 

De ATF van het ministerie van Financiën behandelt de verzoeken van de ministeries om 

afwijking van openbare aanbesteding en brengt advies uit aan de minister van 

Financiën. Een positief advies leidt tot een goedkeuring en een negatief advies tot een 

afwijzing. De afdeling kan ook adviseren om het verzoek door de RvM te laten 

goedkeuren. Dit is met name het geval als de verplichting reeds is aangegaan, zonder 

goedkeuring vooraf om af te wijken van openbare aanbesteding en machtiging vooraf 

om de verplichting aan te gaan.  

De ATF heeft aangegeven geen overzicht te kunnen verstrekken van de verzoeken om 

af te wijken van openbare aanbesteding en de daarover uitgebrachte adviezen en 

goedkeuring van de minister van Financiën. De afdeling houdt namelijk geen 

registratie bij van deze verzoeken en de adviezen die zij daarover heeft uitgebracht. 

De documenten zijn niet ordelijk gearchiveerd waardoor achteraf niet op eenvoudige 
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wijze de gewenste informatie verkregen kan worden. Na een expliciet verzoek over 

een specifieke aanbesteding is van deze afdeling informatie ontvangen. 

 

Ad 3. Informatie van de kwartaalrapportages 

Aan de hand van de kwartaalrapportages van de afdeling AO/IC van het ministerie 

van Financiën over de jaren 2012, 2013 (tot en met het derde kwartaal), 2014 en 

2015 is een overzicht opgesteld van de afwijkingen van openbare aanbesteding. 

Over 2011 zijn geen kwartaalrapportages verschenen en in de kwartaalrapportage 

over het vierde kwartaal 2013 blijkt de informatie van het derde kwartaal van 2012 

te zijn opgenomen. Hierna zijn de geïnventariseerde afwijkingen van openbare 

aanbesteding in de onderzoeksperiode, naar informatiebron weergegeven. 

 

Tabel 3 Geïnventariseerde afwijkingen naar informatiebron  

 

Uit de tabel blijkt dat van de 323 geïnventariseerde afwijkingen van openbare 

aanbesteding slechts achttien voorkomen in zowel de opgaven van de ministeries als 

in de kwartaalrapportages. Zowel de opgaven van de ministeries als de 

kwartaalrapportages zijn dus onvolledig. De afdeling AO/IC heeft als verklaring voor 

de onvolledige kwartaalrapportages gegeven dat zij voor de op te nemen informatie 

afhankelijk is van de ATF. Voor wat betreft de onvolledigheid van de opgaven van 

de ministeries blijkt uit het onderzoek, zoals eerder aangegeven, dat de ministeries 

geen ordelijke registratie bijhouden van de aanbestedingen en ook de onderliggende 

documenten niet toegankelijk opslaan. Verder blijkt uit de tabel dat er ook vijf 

aanbestedingen zijn geïnventariseerd die noch in de opgave van de ministeries noch 

Ministerie In opgaven 

ministeries/niet in 

kwartaal- 

rapportages

In kwartaal- 

rapportages/ niet 

in opgaven 

ministeries

In kwartaal- 

rapportages en 

opgaven 

ministeries

Overig Totaal 

aantal

 Totaal    

bedrag 

AZ 0 8 1 0 9 4.208.931     

BPD 0 41 0 1 42 17.495.915   

EO 9 0 0 0 9 7.160.761     

Financiën 50 27 13 0 90 27.890.855   

GMN 0 6 0 0 6 1.258.180     

Justitie 9 13 1 1 24 16.329.358   

OWCS 0 27 1 0 28 25.585.343   

SOAW 0 11 0 0 11 22.163.444   

VVRP 60 39 2 3 104 124.185.293 

Totaal 128 172 18 5 323 246.278.080 

Geïnventariseerde afwijkingen openbare aanbestedingen naar informatiebron
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in de kwartaalrapportages voorkomen7. Deze aanbestedingen zijn opgegeven door 

de afdelingen ATF en AO/IC van het ministerie van Financiën.  

 

Eén van deze vijf aanbestedingen, namelijk de aanschaf van toezicht- en 

beveiligingscamera’s door het ministerie van Justitie, is aanleiding geweest voor het 

verzoek van de Staten aan de Rekenkamer om onderhavig onderzoek te doen. De 

informatie over deze aanbesteding is na een expliciet verzoek daartoe, van de ATF 

ontvangen.  

 Uitkomsten toetsing of de afwijkingen zijn goedgekeurd door de 

Minister van Financiën  

Volgens de voorgeschreven regels mag afwijking van openbare aanbesteding alleen 

met goedkeuring van de minister van Financiën. In de volgende tabel is aangegeven 

in welke mate daaraan is voldaan. 

 

Tabel 4 Geïnventariseerde goedgekeurde afwijkingen  

 

 

 

                                              
7 De vijf aanbestedingen betreffen 1. Aanbestedingsprocedure Fase 3 stelsel basisregistraties (BPD), 2. 

Aanschaf van toezicht- en beveiligingscamera’s (justitie), 3. Project coördinatie projecten (VVRP), 4. 

Bewakingskosten januari tot en met juni 2014 (VVRP) en 5. Aankoop van asfaltbeton (VVRP).  

Ministerie Geïnventariseerde 

afwijkingen 

openbare 

aanbestedingen

Besluit niet 

bekend geen 

onderliggende 

stukken

Aantal Aantal In % Bedrag Aantal

AZ 9 9 100% 4.208.931      0

BPD 42 40 95% 17.196.820    2

EO 9 8 89% 7.060.761      1

Financiën 90 80 89% 25.281.859    10

GMN 6 6 100% 1.258.180      0

Justitie 24 21 88% 15.985.918    3

OWCS 28 26 93% 25.002.178    2

SOAW 11 11 100% 22.163.444    0

VVRP 104 46 44% 47.916.780    58

Totaal 323 247 76% 166.074.871 76

Goedgekeurde afwijkingen
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Het merendeel (76%) van de afwijkingen van openbare aanbesteding is goedgekeurd 

door de minister van Financiën (70%) of door de RvM (6%). Hierna is het aandeel 

door de RvM opgenomen.  

 

Zoals eerder aangegeven vindt goedkeuring door de RvM plaats als de verplichting 

reeds is aangegaan, zonder goedkeuring vooraf om af te wijken van openbare 

aanbesteding en machtiging vooraf om de verplichting aan te gaan.  

De tabel laat tot slot zien dat van 76 aanbestedingen niet kon worden vastgesteld of 

de afwijking is goedgekeurd, en zo ja door wie, omdat de onderliggende documenten 

ontbreken. 

 

 Uitkomsten toetsing goedgekeurde afwijkingen aan noodzaak 

vanwege van landsbelang 

In hoofdstuk twee is vermeld dat volgens de regels afwijking van openbare 

aanbesteding enkel in het landsbelang mag worden verleend. Voor de goedgekeurde 

afwijkingen is nagegaan of aan het criterium ‘ landsbelang’ is voldaan. Door de wijze 

van archivering van documenten door de ministeries en de ATF kon niet van alle 

aanbestedingen informatie worden verkregen. In de volgende tabel is weergegeven 

van hoeveel goedgekeurde afwijkingen van openbare aanbesteding al dan geen 

onderliggende documenten zijn ontvangen/aangetroffen.  

 

 

 

 

 

 

 

AZ 1 137.340

BPD 3 822.654

EO 8 7.060.761

GMN 2 264.180

Justitie 5 7.588.804

OWCS 1 259.488

VVRP 1 458.492

Totaal 21 16.591.719

Waarvan door RvM
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Tabel 5 Mate van ontvangst onderliggende documenten betreffende goedgekeurde afwijkingen 

 

Van de 95 gevallen, waarvoor wel onderliggende documenten zijn verkregen, is in de 

tabel aangegeven in verband met welk type machtigingsverzoek (verplichting of 

betaling) de ATF deze heeft behandeld:  

- In 83 van de 95 gevallen is sprake van een machtigingsverzoek om een 

verplichting aan te mogen gaan. 

- De overige twaalf gevallen betreffen machtigingsverzoeken om een betaling te 

verrichten. In deze gevallen is de verplichting reeds aangegaan zonder machtiging 

vooraf en zonder goedkeuring vooraf om af te mogen wijken van openbare 

aanbesteding gevraagd.  

Zoals eerder is opgemerkt mag afwijking van openbare aanbesteding alleen 

plaatsvinden als dit in het belang van het land noodzakelijk is. Dit is een vrij algemeen 

criterium en er zijn geen specifieke criteria geformuleerd om te toetsen wanneer 

sprake is van ‘noodzaak vanwege landsbelang’. Voor de beoordeling is daarom 

gekeken naar de motivatie van het betrokken ministerie om af te wijken en de 

motivatie van de ATF om positief te adviseren over de verzochte afwijking. In de 

paragrafen 3.3.1 en 3.3.2. zijn de uitkomsten van de toetsing opgenomen. Paragraaf 

3.3.1 gaat over de verzoeken om afwijking van openbare aanbesteding die 

samenhangen met machtigingsverzoeken om een verplichting aan te gaan. Daarbij is 

onderscheid gemaakt tussen expliciete verzoeken om af te mogen wijken van 

openbare aanbesteding, geen expliciete verzoeken daartoe (de motivatie van het 

ministerie maakt duidelijk dat het een verzoek betreft) en gevallen waarbij niet 

bekend is of een expliciet verzoek is gedaan. Paragraaf 3.3.2. gaat over de 

verzoeken, om af te wijken van openbare aanbesteding, die samenhangen met 

machtigingsverzoeken om een betaling te verrichten.  

 

Ministerie

Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag

AZ 9       4.208.931      7       1.132.791    2       3.076.140    1       2.938.800    1       137.340    

BPD      40 17.196.820    30     13.909.587 10     3.287.233    7       2.464.580    3       822.654    

EO        8 7.060.761      0 0 8       7.060.761    8       7.060.761    0 0

Financiën      80 25.281.859    37     12.581.169 43     12.700.690 43     12.700.690 0 0

GMN 6       1.258.180      3       826.000       3       432.180       1       168.000       2       264.180    

Justitie      21 15.985.918    13     7.878.359    8       8.107.559    4       6.706.055    4       1.401.504 

OWCS      26 25.002.178    20     13.337.243 6       11.664.935 5       11.405.447 1       259.488    

SOAW      11 22.163.444    8       6.187.550    3       15.975.894 3       15.975.894 0 0

VVRP      46 47.916.780    34     39.622.716 12     8.294.063    11     7.835.571    1       458.492    

247   166.074.870 152   95.475.415 95     70.599.455 83     67.255.798 12     3.343.658 

Totaal goedgekeurd Goedgekeurd geen 

onderliggende 

Goedgekeurd/ 

Getoetst aan criterium 

Machtigings-

verzoek verplichting

Machtigings-verzoek 

betaling
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 Verzoeken om af te wijken in samenhang met machtigingsverzoeken om 

een verplichting aan te mogen gaan 

Uit de AO-procedure is af te leiden dat een ministerie eerst moet zorgen voor 

goedkeuring om af te wijken van openbare aanbesteding en daarna een 

machtigingsverzoek kan indienen om de verplichting aan te gaan. Uit het onderzoek 

blijkt dat het verzoek om af te wijken niet vooraf wordt gedaan.  

Van de 83 machtigingsverzoeken om een verplichting aan te mogen gaan is van 38 

een expliciet verzoek aangetroffen om af te mogen wijken van openbare 

aanbesteding. Van twaalf is geen expliciet verzoek aangetroffen, maar blijkt dit uit 

de motivatie van het betrokken ministerie. Van 32 gevallen is geen verzoek 

aangetroffen en blijkt alleen de motivatie van de ATF. In één geval is geen verzoek 

om af te mogen wijken gedaan. Hierna worden de verzoeken toegelicht. 
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Machtigingsverzoeken met expliciet verzoek betrokken ministerie om  
af te wijken  
 

Tabel 6 Machtigingsverzoeken met expliciet verzoek ministerie tot afwijking, met motivaties  

 

De tabel laat zien dat de ATF in het merendeel van de gevallen niet zelf een motivatie 

opgeeft maar naar de motivatie van het betrokken ministerie verwijst. 

Laatstgenoemde legt daarbij geen verband met landsbelang. In de vier gevallen 

waarin de afdeling wel een motivatie opgeeft, doet zij evenmin een uitspraak over 

het criterium landsbelang. De uitkomsten van de toetsingen van deze afdeling zijn 

daardoor niet transparant. Verder blijkt dat slechts 3 van de 38 gevallen (AZ 

‘staatsveiligheid’ en Financiën ‘veiligheidsoverwegingen’) voldoet aan het criterium 

landsbelang.  

Ook de afwijking van openbare aanbesteding ad NAf. 6.187.300 (aanschaf toezicht- 

en beveiligingscamera’s) door het ministerie van Justitie, welke aanleiding voor de 

Staten was tot het verzoek aan de Rekenkamer om onderhavig onderzoek te doen, 

Motivatie ministerie Motivatie advies door Afdeling 

Toezicht Financiën

Aantal Bedrag Aantal  Bedrag  

AZ 1 2.938.800    1 2.938.800    Staatsveiligheid van het land. Verwezen naar motivatie ministerie.

BPD 7 2.464.580    1 1.038.300    Afwijking om reden van 

doelmatigheid.

Verwezen naar motivatie ministerie.

EO 8 7.060.761    7 5.230.508    Aanbestedingsprocedure door offerte 

procedure toe te passen.

Beperkt aantal buitenlandse leveranciers.

Financien 43 12.700.690  10 4.321.616    Leverancier is ontwikkelaar. Verwezen naar motivatie ministerie.

2 262.160       Veiligheidsoverwegingen. Verwezen naar motivatie ministerie.

6 1.794.762    Enige leverancier of alleenrecht of kent 

als enige het info systeem

Verwezen naar motivatie ministerie.

1 138.750       Komt al jaren bij de openbare 

aanbesteding als beste uit de bus/te 

kort dag om een openbare 

aanbesteding te doen.

Verwezen naar motivatie ministerie.

1 207.600       Leverancier is goedkoper en heeft 

recent dezelfde dienst geleverd voor 

een andere afdeling.

Verwezen naar motivatie ministerie.

1 127.200       De te leveren dienst sluit goed aan bij 

de wensen van (de afdeling van) het 

ministerie.

Leverancier is enige die de dienst levert op 

Curaçao.

1 196.100       Leverancier beschikt over ruime kennis 

van bestaand systeem.

Verwezen naar motivatie ministerie.

GMN 1 168.000        - - n.v.t.

Justitie 4 6.706.055    1 227.955       Deskundigen hebben aangeraden dat 

de leverancier en het merk de beste 

resultaten levert.

Verwezen naar motivatie ministerie.

1 6.187.300    De leverancier heeft een 'total solution' 

voor een 'smart city' gepresenteerd.

ATF verwijst naar de motivatie van de 

minister, de gevoeligheid van het project 

en advies van WJZ.

OWCS 5 11.405.447  - - n.v.t.

SOAW 3 15.975.894  - - n.v.t.

VVR&P 11 7.835.571    3 3.929.483    Enige leverancier. Geen motivatie.

1 181.737       Minister van Financiën is reeds akkoord 

gegaan met opdrachtverstrekking.

Geen motivatie.

1 154.961 Waarborgen continuïteit werking 

systeem.

Leverancier is exclusieve 

vertegenwoordiger op eilanden.

Totaal 83 67.255.798  38         26.937.232 

Totaal Expliciet verzoek om 

afwijking openbare 
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voldoet dus niet aan het criterium landsbelang. Het ministerie geeft als motivatie dat 

de leverancier als enige een totale oplossing voor smart city heeft kunnen presenteren. 

Uit de toelichting van de ATF en de onderliggende documenten blijkt dat de 

goedkeuring van de minister om af te wijken van openbare aanbesteding betrekking 

heeft op het aangaan van de Memorandum Of Understanding (MOU) in 2014. Op 

advies van de afdeling Wetgeving en Juridische Zaken is in een latere fase 

goedkeuring door de RvM gegeven om de overeenkomst aan te gaan met de 

leverancier met wie de MOU was aangegaan. Gezien de argumenten van het 

ministerie en de ATF was geen sprake van noodzaak vanwege landsbelang. Het 

ministerie van Justitie had dus niet om afwijking van openbare aanbesteding moeten 

vragen, de ATF had niet positief moeten adviseren over het verzoek en de RvM had 

geen goedkeuring moeten verlenen om de aanbesteding aan te gaan zonder dat 

openbare aanbesteding had plaatsgevonden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28 
Ministeriebreed onderzoek naar de afwijking van openbare aanbesteding in overeenstemming met regels en 

beleid, augustus 2019 

  

Machtigingsverzoeken zonder expliciet verzoek betrokken ministerie om af te wijken.  
 

Tabel 7 Machtigingsverzoeken zonder expliciet verzoek ministerie tot afwijking, met motivaties  

 

Ook uit deze tabel blijkt dat de ATF in het merendeel van de gevallen niet zelf een 

motivatie opgeeft maar naar de motivatie van het betrokken ministerie verwijst. Zowel 

de ministeries als de afdeling leggen in hun motivaties geen verband met het criterium 

landsbelang. De uitkomsten van de toetsingen van deze afdeling zijn daardoor niet 

transparant. Verder blijkt dat geen van de twaalf gevallen voldoet aan het criterium 

landsbelang. Van de motivatie die BPD in de drie laatste gevallen opgeeft is in de 

AO regels zelfs expliciet vermeld dat deze geen acceptabele argumenten zijn voor 

afwijking.  

 

 

 

 

 

 

Motivatie ministerie Motivatie advies door Afdeling 

Toezicht Financiën

Aantal Bedrag Aantal  Bedrag  

AZ 1 2.938.800    - - n.v.t.

BPD 7 2.464.580    1 360.000          Leverancier geselecteerd o.b.v. 

enveloppen-systeem.

Vlgns ATF is afwijking gevraagd 

omdat alleen een kleine groep 

leveranciers voldoet aan de nodige 

ARBO consult normen.

2 227.433          Aanbestedingsprocedure is nog 

niet opgestart. Huidig contract is 

verlopen/voorbereiding 

procedure loopt.

Vlgsn ATF moet voortaan voor tijdige 

aanvang procedure worden 

gezorgd.

1 100.000          Kosten zijn hoger uitgevallen dan 

begroot.

Verwezen naar motivatie ministerie.

EO 8 7.060.761    - - n.v.t.

Financien 43 12700690 1 388.000          Verlenging leasecontract daar 

levering nieuw product later zal 

plaatsvinden.

Geen motivatie. 

2 400.680          1 leverancier heeft ingeschreven 

op openbare aanbesteding.

Verwezen naar motivatie ministerie.

GMN 1 168000 - - n.v.t.

Justitie 4 6.706.055    - - n.v.t.

OWCS 5 11.405.447  3 626.983          Door onvoorziene omstandigheden 

geen andere optie dan 

huurcontract onder dezelfde 

voorwaarden met een jaar te 

verlengen.

Geen motivatie. Opmerking dat het 

ministerie  voor het nieuwe dienstjaar 

tijdig stappen moet ondernemen 

zodat de comptabiliteitsvoorschriften 

worden nageleefd. 

SOAW 3 15.975.894  - - n.v.t.

VVR&P 11 7.835.571    1 735.750 Alle leverende bedrijven zijn 

benaderd. Uiteindelijke keuze 

heeft op verantwoorde wijze 

plaatsgevonden. Verzoek om RvM 

goed te laten keuren.

Geen motivatie.

1 245.434 Afwachting afronding 

aanbestedingsprocedure die 

reeds is begonnen.

Geen motivatie.

Totaal 83       67.255.798 12         3.084.280      

Totaal Geen expliciet verzoek 

om afwijking openbare 
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Machtigingsverzoeken waarbij niet bekend is of een verzoek door het betrokken 

ministerie is gedaan om af te wijken.  

Tabel 8 Machtigingsverzoeken, niet bekend of ministerie afwijking heeft verzocht, met motivatie ATF  

 

Uit de onderliggende documenten blijkt alleen de motivatie van de ATF. Zij legt 

daarbij echter geen verband met het criterium landsbelang. De uitkomsten van de 

toetsingen van deze afdeling zijn daardoor niet transparant. Verder blijkt dat geen 

van de 32 gevallen voldoet aan het criterium landsbelang.  

 

Motivatie advies door Financiën

Aantal  Bedrag  Aantal  Bedrag  

AZ 1       2.938.800    - - n.v.t.

BPD 7       2.464.580    1 549.000          Vlgns ATF is afwijking gevraagd omdat de huidige locatie 

van het gehuurde gebouw behouden moet worden, vooral 

voor het publiek.

1 189.846          Vlgns ATF is afwijking gevraagd omdat de leverancier de 

enige is die het gewenste product kan leveren.

EO 8       7.060.761    - - n.v.t.

Financien 43     12.700.690 4 1.500.000      Vlgns ATF is afwijking gevraagd omdat de leverancier als 

ontwikkelaar de enige is. 

8 2.686.671      Vlgns ATF is afwijking gevraagd omdat de leverancier de 

enige is of alleenrecht heeft.

3 326.809          Vlgns ATF is afwijking gevraagd omdat het beleid van de 

overheid is om het beheer van zijn gegevens intern te 

houden.  

1 130.000          Vlgns ATF is afwijking gevraagd omdat uit de openbare 

aanbesteding blijkt dat geen enkele leverancier het product 

kan leveren. 

1 103.000          Vlgns ATF is afwijking gevraagd omdat maar 2 bedrijven 

een offerte hebben ingediend bij de openbare 

aanbesteding.

1 117.342          Leverancier beschikt over ruime kennis van bestaand 

systeem.

GMN 1       168.000       1 168.000          Vgns ATF is afwijking verzocht omdat de huisvesting niet 

geschikt is. Langdurige problemen met huisvesting.

Justitie 4       6.706.055    1 190.800          Vlgns ATF is afwijking gevraagd vanwege de locatie (geen 

stagnatie bedrijfsvoering daardoor).

1 100.000          Vlgns ATF is afwijking gevraagd omdat de huidige 

huisvesting om verschillende redenen niet geschikt is.

OWCS 5       11.405.447 1 778.464          Vlgns ATF heeft de RvM reeds besloten om akkoord te gaan 

met het verzoek van de betrokken minister om de 

overeenkomst aan te gaan.

1 10.000.000    Vlgns ATF is afwijking gevraagd omdat niet tijdig is gezorgd 

voor de overdracht van het project schooltransport. Bij wijze 

van hoge uitzondering afwijking goedkeuren om 

schoolgaande jeugd niet te duperen.

SOAW 3       15.975.894 1 15.000.000     Vlgsn ATF is afwijking gevraagd omdat FKP voor dit doel is 

opgericht .

2 975.894          Levert een bezuiniging op/ goedkeuring met inachtneming 

dat voortaan machtiging vooraf wordt gevraagd.

VVR&P 11     7.835.571    4 2.588.206      Enige leverancier/ bij wijze van uitzondering afwijking 

verlenen/reeds openbare aanbesteding gehouden voor 

nieuw contract, voorwaarde dat huidig contract tijdig 

opgezegd wordt.

Totaal 83     67.255.798 32         35.404.032    

 Totaal Verzoek/ motivatie niet 
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Machtigingsverzoek waarbij het betrokken ministerie geen verzoek om af te wijken 

heeft gedaan 

In één geval heeft het betrokken ministerie (EO), in strijd met de AO procedure, 

rechtstreeks een verzoek gedaan aan de RvM om de verplichting aan te mogen gaan 

en is, noch bij de RvM, noch bij het ministerie van Financiën, een verzoek ingediend om 

af te wijken van openbare aanbesteding. In de onderliggende stukken die in een 

latere fase bij het ministerie van Financiën zijn ingediend, wordt verwezen naar een 

machtigingsverzoek om een verplichting aan te gaan. Feitelijk is echter sprake van een 

verzoek om een betaling aan te gaan, omdat EO de verplichting op dat moment reeds 

was aangegaan (namelijk na goedkeuring door de RvM).  
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 Machtigingsverzoeken om een betaling te mogen verrichten 

Twaalf verzoeken om af te wijken van openbare aanbesteding hangen samen met een 

machtigingsverzoek om een betaling te mogen verrichten. Deze zijn hierna toegelicht. 

Tabel 9 Machtigingsverzoeken om een betaling te mogen verrichten 

 

Feitelijk is geen sprake van een verzoek tot afwijking maar is in strijd met de regels 

de verplichting reeds aangegaan zonder machtiging vooraf en zonder goedkeuring 

Aantal  Bedrag  Motivatie ministerie Motivatie advies door Financiën

AZ 1 137.340    Niet bekend Volgens ATF is ook afwijking verzocht omdat de drie offerte procedure is 

toegepast waarbij de meest voordelige offerte is geselecteerd. Naderhand 

is ingestemd met een aanzienlijke duurdere offerte. Hoe deze procedure is 

verlopen is ATF niet duidelijk. Advies om machtigingsverzoek met toekenning 

van afwijking van de aanbesteding voor te leggen aan RvM voor een 

beslissing.  

BPD 3 822.654    Niet bekend Volgens ATF is verplichting aangegaan zonder machtiging vooraf en er is niet 

voldaan aan openbare aanbesteding eis. Het land is niet verplicht de 

verplichting na te komen. Advies om de RvM te benaderen voor goedkeuring 

indien min. fin wenst om de onrechtmatig aangegane verplichting alsnog na 

te komen om de leverancier niet te duperen. Tevens advies om minister van 

BPD te verzoeken om verantwoordelijke ambtenaren aan te spreken op 

grond van de LMA.

Justitie 1 414.400    Beveiliging ter overbrugging 

van crisis periode.

Volgens ATF is verplichting aangegaan zonder machtiging vooraf en er is niet 

voldaan aan openbare aanbesteding eis. Het land is niet verplicht de 

verplichting na te komen . Advies om de RvM te benaderen voor goedkeuring 

indien min. fin wenst om de onrechtmatig aangegane verplichting alsnog na 

te komen om de leverancier niet te duperen. Tevens advies om minister van 

Justitie te verzoeken om verantwoordelijke ambtenaren aan te spreken op 

grond van de LMA.

3 987.103    Niet bekend Volgens ATF is verplichting aangegaan zonder machtiging vooraf en er is niet 

voldaan aan openbare aanbesteding eis. Het land is niet verplicht de 

verplichting na te komen . Advies om de RvM te benaderen voor goedkeuring 

indien min. fin wenst om de onrechtmatig aangegane verplichting alsnog na 

te komen om de leverancier niet te duperen. Tevens advies om minister van 

Justitie te verzoeken om verantwoordelijke ambtenaren aan te spreken op 

grond van de LMA.

GMN 1 127.200    Niet bekend Volgens ATF is er geen reden aangegeven om afwijking te vragen. Het land 

is niet verplicht om de verplichting na te komen. RvM dient alsnog 

goedkeuring betaling en afwijking aanbesteding te verlenen. Advies om 

verantwoordelijke ambtenaren aan te spreken.

1 136.980    Niet bekend Volgens ATF is verplichting aangegaan zonder machtiging vooraf en er is niet 

voldaan aan openbare aanbesteding eis. Het land is niet verplicht de 

verplichting na te komen . Advies om de RvM te benaderen voor goedkeuring 

indien minister van Financiën wenst om de onrechtmatig aangegane 

verplichting alsnog na te komen om de leverancier niet te duperen.  Tevens 

advies om minister van GMN te verzoeken om de verantwoordelijke 

ambtenaren aan te spreken op grond van de LMA.

OWCS 1 259.488    Niet bekend Volgens ATF is verplichting aangegaan zonder machtiging vooraf en er is niet 

voldaan aan openbare aanbesteding eis. Het land is niet verplicht de 

verplichting na te komen. Advies om de RvM te benaderen voor goedkeuring 

indien minister van Financiën wenst om de onrechtmatig aangegane 

verplichting alsnog na te komen om de leverancier niet te duperen. Tevens 

advies om minister van OWCS te verzoeken om verantwoordelijke 

ambtenaren aan te spreken op grond van de LMA.

VVR&P 1 458.492    Niet bekend Volgens ATF is afwijking gevraagd omdat Domeinbeheer aangeeft dat er 

geen overheidspanden beschikbaar zijn, het  beter is om te wachten op de 

centrale huisvesting en er  flink geïnvesteerd is in huidige pand. Volgens ATF is 

verplichting aangegaan zonder machtiging vooraf en er is niet voldaan aan 

openbare aanbesteding eis. Het land is niet verplicht de verplichting na te 

komen[2]. Advies om de RvM te benaderen voor goedkeuring indien min. fin 

wenst om de onrechtmatig aangegane verplichting alsnog na te komen om 

de leverancier niet te duperen. Tevens advies om minister van VVRP te 

verzoeken om verantwoordelijke ambtenaren aan te spreken op grond van 

de LMA.

Totaal 12 3.343.657 
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vooraf om af te mogen wijken van openbare aanbesteding. Overeenkomstig het 

advies van de ATF heeft de RvM achteraf de voorgestelde machtigingen tot betaling 

én afwijking van openbare aanbesteding goedgekeurd. De tabel laat zien dat de 

afwijkingen niet in landsbelang zijn maar zijn goedgekeurd om de leveranciers niet te 

duperen. Volgens verkregen informatie zijn geen sancties getroffen tegen de 

verantwoordelijke ambtenaren. 

 Uitkomsten toetsing of verzoeken om af te wijken terecht zijn 

afgewezen  

In paragraaf 3.2. is vermeld dat drie verzoeken om af te wijken van openbare 

aanbesteding zijn afgewezen. Deze verzoeken hangen samen met een 

machtigingsverzoek om een verplichting aan te gaan. De ATF heeft de drie verzoeken 

om af te wijken afgewezen om de volgende redenen:  

- BPD: twee verzoeken zijn afgewezen omdat niet aan de openbare 

aanbestedingseis is voldaan. In één geval zijn offertes aangevraagd in plaats van 

openbaar aan te besteden. 

- Justitie: één verzoek is afgewezen omdat aan een selectie groep afnemers een 

offerte is gevraagd in plaats van openbaar aan te besteden.  

Uit de motivatie van de ATF blijkt dat geen sprake is van ‘landsbelang’. De verzoeken 

zijn dus terecht afgewezen. Opmerkelijk is wel dat andere verzoeken (bij andere 

ministeries) met dezelfde motivatie wel zijn goedgekeurd.  

 

 Conclusies en aanbevelingen 

 Conclusies 

De Rekenkamer concludeert dat het financieel beheer betreffende afwijking van 

openbare aanbestedingen ondeugdelijk is. Het beheer is namelijk niet ordelijk en 

daardoor in belangrijke mate niet controleerbaar. Daardoor kan de vraag, of 

afwijkingen van openbare aanbesteding volgens de regels en beleid hebben 

plaatsgevonden, voor een groot deel (71%: Naf. 175,7 miljoen) niet worden 

beantwoord. Het financieel beheer is eveneens ondeugdelijk omdat een groot deel 

van de resterende afwijkingen (25%: NAf. 63,9 miljoen), door gebrek aan een juiste 

kwalitatieve toetsing, in strijd met de interne regels is goedgekeurd, en dus 
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onrechtmatig is. Verder is 3% van de afwijkingen (NAf. 3,3 miljoen) uitgevoerd zonder 

vooraf te zijn goedgekeurd.  

 

Door het ontbreken van ordelijk en controleerbaar beheer en onvoldoende naleving 

van comptabele regels bestaat het risico dat de overheid opdrachten aangaat die 

niet de beste prijs/kwaliteit verhouding voor de overheid garanderen. Er wordt 

namelijk ruimte geboden voor misbruik van de mogelijkheid om niet openbaar aan te 

besteden, terwijl openbare aanbesteding juist de mededinging van aanbieders 

bevordert, wat kan leiden tot lagere prijzen. 

 

Tot slot wordt geconcludeerd dat het opvolgen van de regels en beleid thans niet 

wordt bevorderd daar overtredingen niet leiden tot sancties.  

 

 Aanbevelingen 

De Rekenkamer beveelt de minister van Financiën aan om zorg te dragen dat: 

 de regels die gelden voor afwijking van openbare aanbesteding helder zijn en bij 

alle betrokkenen bekend. In 2016 is de landsverordening Financiën beheer 

uitgevaardigd. Daarin is onder andere de vereiste goedkeuring door de ministers 

van Financiën en de noodzaak van ‘landsbelang’ opgenomen. Ook zijn toegestane 

uitzonderingsgevallen daarop opgenomen. Aanbevolen wordt om deze regels in 

de bestaande AO procedure te verwerken en concreet aan te geven wanneer 

sprake is van ‘landsbelang’. Het is daarbij aan te bevelen om de invulling van het 

begrip landsbelang wettelijk te regelen.  

 de afdeling Toezicht Financiën: 

o de documenten ordelijk en toegankelijk archiveert; 

o tijdig en volledig goedgekeurde en afgewezen verzoeken om af te wijken van 

openbare aanbesteding opgeeft aan de afdeling AO/IC, zodat deze afdeling 

tijdige en volledige rapportages kan opstellen t.b.v. de RvM; 

o bij de motivatie van haar adviezen voor goedkeuring of afwijzing, duidelijk 

aangeeft of voldaan is aan het criterium ‘landsbelang’ of als sprake is van een 

wettelijk toegestane uitzondering daarop.  

 de afdeling AO/IC tijdige en volledige kwartaalrapportages opstelt en aanbiedt 

aan de RvM. De volledigheid zou gewaarborgd kunnen worden door de inhoud 

van de kwartaalrapportage met de afdeling Toezicht Financiën af te stemmen. 
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 de ministeries de verzoeken om af te wijken van openbare aanbesteding indienen 

en goedkeuring verkrijgen voordat een machtigingsverzoek om een verplichting 

aan te gaan wordt ingediend; en 

 het aangaan van verplichtingen zonder dat de vereiste goedkeuring tot afwijking 

van openbare aanbesteding en de vereiste machtiging om de verplichting aan te 

gaan te ontmoedigen door overtredingen van de regels en beleid aan de 

betrokken ministers te melden met het verzoek om maatregelen te treffen tegen 

de verantwoordelijke ambtenaren.  

 

Aan alle ministers beveelt de Rekenkamer aan om te zorgen dat: 

 de documenten ordelijk en toegankelijk worden gearchiveerd en een registratie 

wordt bijgehouden van de aanbestedingen; 

 het toezicht door de interne controller op de juiste uitvoering van de 

aanbestedingsprocedure wordt aangescherpt;  

 bij de verzoeken om af te wijken van openbare aanbesteding duidelijk 

gemotiveerd wordt óf sprake is van ‘landsbelang’, en zo ja waarom, óf als sprake 

is van een wettelijk toegestaan uitzonderingsgeval; en 

 sancties worden getroffen tegen de verantwoordelijke ambtenaren die de regels 

overtreden.  

 

Aan de Staten wordt tot slot aanbevolen om er op toe te zien dat de minister van 

Financiën en de overige ministers de gesignaleerde tekortkomingen opheffen en dat 

wettelijk invulling wordt gegeven aan het begrip ‘landsbelang’.  
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4 Ambtelijke en bestuurlijke reacties 

 

 Ambtelijke reacties 

In het kader van ambtelijk hoor en wederhoor zijn de conceptdeelrapporten (in dit 

rapport als bijlagen opgenomen) op 1 maart jl. aan de (wnd.) SG ’s van de betrokken 

ministeries, behalve EO8, aangeboden met het verzoek om de Rekenkamer binnen 

twee weken eventueel commentaar daarop te doen toekomen. In de aanbiedingsbrief 

is ook vermeld dat na het verstrijken van deze termijn de Rekenkamer ervan uitgaat 

dat de (wnd.) SG zich met de inhoud van het conceptrapport kan verenigen. Op 6 

maart jl. is elke minister op de hoogte gesteld dat het conceptrapport aan de (wnd.) 

SG is aangeboden voor commentaar. Aan het ministerie van EO is het conceptrapport 

op 12 juli 2019 aan de wnd. SG aangeboden met het verzoek om binnen twee weken 

te reageren. 

Er is van de SG ’s van de ministeries van OWCS en SOAW een reactie ontvangen en 

tevens van de minister van VVRP. Verder heeft de minister van OWCS op 7 mei jl. het 

schrijven van de Rekenkamer van 6 maart jl. bevestigd. De Rekenkamer heeft geen 

reactie van de (wnd.) SG ’s van de overige ministeries ontvangen en gaat er daarom 

vanuit dat deze zich met de inhoud van het conceptrapport kunnen verenigen.  

Hierna zijn de ontvangen reacties verkort opgenomen.  

 

OWCS 

Op 25 maart 2019 is een reactie van de SG a.i. ontvangen die hierna verkort is 

weergegeven.  

De SG a.i. kan zich met de inhoud van het conceptrapport verenigen. Verder geeft de 

SG a.i. het volgende aan: 

 In de onderzoeksperiode waren geen wettelijke bepalingen van kracht waarop 

het ministerie zich had kunnen baseren bij het aanvragen van afwijkingen van 

openbare aanbesteding. De Rekenkamer bevestigt dit. In de onderzochte periode, 

en nog steeds, gelden Administratieve Organisatie (AO) procedures die zijn 

opgesteld door het ministerie van Financiën. Deze regels gelden voor alle ministeries;  

                                              
8 Omdat het ministerie van EO laat was met de te leveren informatie kon pas later een 

conceptdeelrapport opgesteld worden dat vervolgens in een fase aan zowel de SG als de minister is 

aangeboden.  
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 In de regel wordt een verzoek om af te wijken samen met het machtigingsverzoek 

ingediend en het machtigingsverzoek wordt pas na verkregen toestemming om af 

te wijken afgehandeld. De Rekenkamer bevestigt dat het in de praktijk 

ministeriebreed gebruikelijk is dat beide verzoeken tegelijkertijd plaatsvinden en ziet 

daar ook het voordeel van in. Een nadeel is echter dat uit de stukken niet altijd duidelijk 

blijkt dat twee verzoeken zijn gedaan en afgehandeld. Vooral het verzoek om af te 

wijken van openbare aanbesteding, de motivatie daarvoor en de motivatie van het 

ministerie van Financiën om dit goed te keuren, blijken niet altijd. Tot slot schrijft de 

eerdergenoemde AO procedure voor dat de verzoeken volgtijdelijk plaatsvinden en 

kan niet zondermeer daarvan worden afgeweken;  

 Vier van de vijf gevallen betreft huur van gebouwen en de noodzaak tot 

continuïteit van de werkzaamheden en het waarborgen van continuïteit in de 

dienstverlening aan de samenleving verenigt zich niet met het houden van 

openbare aanbestedingen en het op grond daarvan wellicht om de drie jaar 

moeten verhuizen. De artikelen 9 en 10 van de huidige landsverordening Financieel 

Beheer (Lv. FB) gaan expliciet over het uitvoeren van werken en het doen van 

leveringen of dienstverrichtingen. Indien de regeling het huren van gebouwen voor 

het huisvesten van overheidsdiensten niet uitsluit, dan verzoekt de SG om een 

aanbeveling van een dergelijke strekking in de eindrapportage mee te nemen. De 

Rekenkamer merkt op dat genoemde landsverordening reeds voorziet in dergelijke 

gevallen daar overeenkomsten voor de duur van drie jaar kunnen worden aangegaan, 

met de mogelijkheid tot vijf jaar, bij landsbesluit HAM9 goed te keuren. Ook is een 

periode van langer dan vijf jaar mogelijk mits goedkeuring bij landsverordening is 

verleend10. Verder biedt de lv. FB de mogelijkheid om af te wijken van openbare 

aanbesteding en van de offerteprocedure ingeval dit in het landsbelang is. In geval 

van een huurovereenkomst zou een ministerie dus vóór afloop van de overeenkomst, 

bij het ministerie van Financiën kunnen motiveren waarom de huurovereenkomst 

verlengd moet worden en dus geen openbare aanbesteding procedure moet 

plaatsvinden noch de offerteprocedure moet worden doorlopen. De overheid is 

daardoor in de gelegenheid om te kunnen toetsen of een eerder genomen beslissing 

met financiële gevolgen op lange termijn nog steeds dezelfde baten oplevert.  

 

                                              
9 Landsbesluit Houdende Algemene Maatregelen. 
10 Artikel 9 lid 4, 5.  
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SOAW 

Op 14 maart 2019 is een reactie van de SG ontvangen die hierna verkort is 

weergegeven.  

De reactie is gebaseerd op drie punten namelijk het aanbestedingstraject als 

onderdeel van een (intern) beleid en besluitvormingstraject, continuïteit bij toezicht op 

beleidsontwikkelingstrajecten en besluitvorming en alternatieve routes, vermoedelijk 

door lacunes in wet- en regelgeving.  

Over het eerste punt is opgemerkt dat een openbare aanbesteding onderdeel is van 

een beleidsontwikkelingsproces en besluitvormingsketen oftewel van een breder 

context. Als de contextanalyse buiten beschouwing blijft in de onderzoeksvraag over 

een aanbestedingsprocedure, dan vreest de SG dat mogelijke relevante informatie 

voor het onderzoek buiten beeld blijft. In dit verband verwijst de SG ook naar het 

derde punt. Over dit punt is opgemerkt dat in een aantal gevallen het ambtelijk 

apparaat geheel of gedeeltelijk buiten beschouwing wordt gelaten (bij besluitvorming 

en/of aanbesteding) totdat het proces vastloopt of totdat er betalingen verricht 

dienen te worden. De SG reageert vervolgens op een bevinding van de Rekenkamer 

dat het ministerie in een specifiek geval geen verzoek om afwijking van openbare 

aanbesteding had moeten indienen, daar geen sprake was van landsbelang, en dat 

de Afdeling Toezicht Financiën het verzoek dus evenmin had moeten goedkeuren. De 

SG stelt hierover i.v.m. de contextanalyse (punt 1) zich de vraag of er misschien al een 

besluit bij zat van de Raad van Ministers en wat de motivering van de Raad van 

Ministers was bij het nemen van dat besluit. De Rekenkamer merkt op dat geen 

informatie over het verzoek of de motivatie daarvoor is aangetroffen, zoals ook in het 

conceptrapport is aangegeven. In het onderzoek is nagegaan of de regels die gesteld 

zijn om af te mogen wijken van openbare aanbesteding ook daadwerkelijk zijn nageleefd 

indien niet openbaar is aanbesteed. De SG heeft verder ter illustratie een rapport over 

een bouwproject, opgesteld door de interne accountant, toegevoegd en verwijst naar 

een citaat daarin waaruit blijkt dat een machtigingsverzoek van de Minister van 

SOAW rechtstreeks aan de Raad van Ministers is voorgelegd zonder financiële 

toetsing vooraf van Financiën en dat de sectordirecteur Financieel Beleid en 

begrotingsbekeer hierover heeft opgemerkt dat dit een goed financieel beheer heeft 

ondermijnd. De SG concludeert dat het hier helaas geen incidentele praktijk betreft.  

Over het tweede punt is opgemerkt dat de constante wisseling van de wacht op 

topkader niveau binnen het ministerie van SOAW een punt van zorg is. Vanaf 2010 
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tot 2019 hebben totaal zeven personen als SG ’s of SG ad interim gefungeerd en zes 

als minister van SOAW. Geen enkele SG of Minister heeft dus een beleidstraject met 

bijbehorend besluitvormingsproces (al dan niet met een aanbestedingsproces) volledig 

kunnen meemaken en begeleiden. Dit schept ruimte voor onvolledigheden, omissies en 

fouten door informatie die tussen de transitie van de ene persoon op de andere 

persoon verloren gaat, gebrek aan juiste advisering, kennis, ervaring of aansturing. 

Dit kan een verklaring zijn voor de constatering van de Rekenkamer dat de opgave 

van het ministerie over de gehouden aanbestedingen onvolledig is.  

 

VVRP 

Er is geen directe reactie van de SG ontvangen maar wel een reactie van de minister. 

Daarin geeft zij aan dat het ministerie het rapport heeft doorgenomen en tot de 

conclusie is gekomen dat de door de Rekenkamer geconstateerde aandachtspunten 

aansluiten op de “Base Line Study” van het Ministerie VVRP en de door het Ministerie 

van Financiën uitgebrachte kwartaalrapportages aangaande overtredingen. Verder 

is opgemerkt dat de Minister van Financiën in zijn brief van 5 maart jl. referentienr. 

2019008363 al heeft aangegeven welke de mogelijke sancties zijn die in dit kader 

genomen kunnen worden. De brief van de Minister van Financiën van 5 maart jl. betreft 

de naleving van de comptabele wet- en regelgeving bij het aangaan van financiële 

verplichtingen. In de brief is opgenomen dat er is geconstateerd dat bij verschillende 

ministeries weleens verplichtingen worden aangegaan door personen die daartoe niet 

of niet voldoende gemachtigd zijn. Bij elke constatering wordt de verantwoordelijke 

minister in kennis gesteld en tevens verzocht om de betreffende personen aan te 

spreken. Dit laatste heeft tot nog toe onvoldoende plaatsgevonden. Het aangaan van 

verplichtingen zonder de noodzakelijke machtiging dan wel onvoldoende gemachtigd, 

wordt beschouwd als een overtreding. De regering is voornemens om een sanctiebeleid 

te introduceren ten aanzien van alle gevallen waarbij personen die niet of 

onvoldoende gemachtigd zijn de overheid aan verplichtingen hebben gebonden.  

Tot slot is vermeld dat het ministerie van VVRP zich over de gepresenteerde 

maatregelen van de Rekenkamer zal buigen en verzoekt de minister de Rekenkamer 

om het rapport af te ronden zodat het ministerie de nodige acties kan ondernemen.  
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 Bestuurlijke reacties 

In het kader van bestuurlijk hoor en wederhoor zijn de conceptdeelrapporten (in dit 

rapport als bijlagen opgenomen) op 12 juli 2019 aan de ministers aangeboden met 

het verzoek om de Rekenkamer binnen twee weken eventueel commentaar daarop te 

doen toekomen. In de aanbiedingsbrief is ook vermeld dat na het verstrijken van deze 

termijn de Rekenkamer ervan uitgaat dat de minister zich met de inhoud van het 

conceptrapport kan verenigen.  

Namens de wnd. SG van het ministerie van OWCS is op 1 augustus jl. verlenging van 

de reactietermijn gevraagd tot uiterlijk 8 augustus 2019. Deze verlenging is 

toegekend. Uiteindelijk is geen reactie ontvangen. Zoals onder de ambtelijke reactie 

is vermeld had de minister van OWCS al in die fase, namelijk op 7 mei 2019, het 

schrijven van de Rekenkamer van 6 maart 2019 bevestigd.  

De minister van BPD heeft op 24 juli 2019 om verlenging van de reactietermijn 

gevraagd, wat is toegekend tot en met 9 augustus jl. Ook in dit geval is uiteindelijk 

geen reactie ontvangen.  

Zoals bovenstaand aangegeven heeft de minister van VVRP in de ambtelijke hoor en 

wederhoor fase gereageerd.  

Van de overige ministers is alleen van de minister van Financiën een reactie ontvangen. 

De minister van Financiën heeft gereageerd op de aanbevelingen zoals opgenomen 

op pagina zes van het rapport maar heeft daaraan voorafgaand de volgende 

algemene reactie gegeven: 

 

Er dient gezegd te worden dat de overheid de nodige stappen aan het nemen is om het 

financieel beheer te versterken en, waar nodig, te verbeteren. Hierbij dient gedacht te 

worden onder andere aan het versterken van de financiële functie en het implementeren 

van een nieuwe module “Contract Management” in Enterprise One. De werving en selectie 

fase voor de functies van Internal Auditor en Financial Controllers is afgerond, en nu is 

HRO bezig met haar deel van het traject. De werving en selectie fase voor de Financieel 

Directeuren (negen in totaal) is onlangs van start gegaan. Daarnaast is de overheid bijna 

klaar om de module “Contract Management” in gebruik te nemen wat tot een beter 

contractenbeheer zal leiden. Deze twee genoemde punten zullen hun impact hebben op 

het volgen van de procedures, en het tijdig starten van trajecten die moeten leiden tot 

contractuele verplichtingen. Het voorgaande houdt dus in dat de procedures gevolgd 
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worden waardoor ook geen afwijking gevraagd dient te worden van betreffende 

aanbestedingsregels, mits het landsbelang in het geding is.  

 

Met betrekking tot de aanbevelingen, specifiek gericht aan de minister van Financiën, 

is de reactie als volgt: 

 

Aanbeveling 1. De Rekenkamer beveelt de minister van Financiën aan om zorg te 

dragen dat: 

 de regels die gelden voor afwijking van openbare aanbesteding helder zijn en bij 

alle betrokkenen bekend. In 2016 is de landsverordening Financieel Beheer 

uitgevaardigd. Daarin is onder andere de vereiste goedkeuring door de ministers 

van Financiën en de noodzaak van ‘landsbelang’ opgenomen. Ook zijn toegestane 

uitzonderingsgevallen daarop opgenomen. Aanbevolen wordt om deze regels in 

de bestaande AO procedure te verwerken en concreet aan te geven wanneer 

sprake is van ‘landsbelang’.  

Reactie minister: 

Deze aanbeveling zal door de afdeling AO/IC in de AO-procedure worden verwerkt. 

 

Aanbeveling 2. De Rekenkamer beveelt de minister van Financiën aan om zorg te 

dragen dat: 

 de afdeling Toezicht Financiën: 

o de documenten ordelijk en toegankelijk archiveert; 

o tijdig en volledig goedgekeurde en afgewezen verzoeken om af te wijken van 

openbare aanbesteding opgeeft aan de afdeling AO/IC zodat deze afdeling 

tijdige en volledige rapportages kan opstellen ten behoeve van de RvM; 

o bij de motivatie van haar adviezen voor goedkeuring of afwijzing, duidelijk 

aangeeft of voldaan is aan het criterium ‘landsbelang’ of als sprake is van een 

wettelijk toegestane uitzondering daarop.  

Reactie minister: 

Uw onderzoeksperiode betrof 10 oktober 2010 tot en met 11 augustus 2015. Het is 

de normale procedure binnen het ministerie van Financiën te Pietermaai 17 (en dus 

ook bij de afdeling Toezicht Financiën) om een kopie van de dossiers van het lopende 

begrotingsjaar en het voorgaande begrotingsjaar op de afdelingen zelf te bewaren. 

Alles van de andere jaren wordt gearchiveerd in het archief op het industrieterrein te 
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Brievengat. Dus de stukken betreffende de onderzoeksperiode waren niet op de 

afdeling maar in het archief te Brievengat. De kwartaalrapportages van de afdeling 

AO/IC worden tijdig opgesteld. Dit betekent dat de afdeling Toezicht Financiën hen, 

de benodigde informatie (de verzoeken voor afwijking) voor de 

kwartaalrapportages, tijdig aanlevert.  

 

Aanbeveling 3. De Rekenkamer beveelt de minister van Financiën aan om zorg te 

dragen dat: 

 de afdeling AO/IC tijdige en volledige kwartaalrapportages opstelt en aanbiedt 

aan de RvM. De volledigheid zou gewaarborgd kunnen worden door de inhoud 

van de kwartaalrapportage met de afdeling Toezicht Financiën af te stemmen. 

Reactie minister: 

De kwartaalrapportages over afwijkingen was een initiatief van de afdeling AO/IC 

zelf. De afdeling was in 2012 inderdaad hiermee gestart en vanaf eind 2014 is het 

volledig opgenomen in de normale taken van de afdeling. De volledigheid van de 

rapporten wordt met de afdeling Toezicht Financiën afgestemd. De te verwerken 

informatie in de kwartaalrapportage wordt door de afdeling Toezicht Financiën 

aangeleverd. 

 

Aanbeveling 4. De Rekenkamer beveelt de minister van Financiën aan om zorg te 

dragen dat: 

 de ministeries de verzoeken om af te wijken van openbare aanbesteding indienen 

en goedkeuring verkrijgen voordat een machtigingsverzoek om een verplichting 

aan te gaan wordt ingediend; 

Reactie minister: 

Zoals reeds in de inleiding aangegeven is de verwachting dat procedures beter 

gevolgd zullen worden met het versterken van de financiële functie. 

 

Aanbeveling 5. De Rekenkamer beveelt de minister van Financiën aan om zorg te 

dragen dat: 

 het aangaan van verplichtingen zonder dat de vereiste goedkeuring tot afwijking 

van openbare aanbesteding en de vereiste machtiging om de verplichting aan te 

gaan te ontmoedigen. Uit een brief van 5 maart 2019 van de minister van 

Financiën blijkt dat het nog steeds voorkomt dat bij verschillende ministeries 
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financiële verplichtingen worden aangegaan door personen die daartoe niet of 

onvoldoende gemachtigd zijn. Ook blijkt uit de brief dat elk van deze 

overtredingen aan de verantwoordelijke minister wordt gemeld met het verzoek 

om maatregelen te treffen tegen de betreffende ambtenaren, maar dat dit nog 

onvoldoende heeft plaatsgevonden. Daarom is de regering voornemens om een 

sanctiebeleid te introduceren. 

Reactie minister: 

Het feit dat de overheid de financiële functie aan het versterken is (meer Financial 

Controllers met daarbij Financieel Directeuren en Internal Auditors) en daarbij ook 

een sanctiebeleid gaat introduceren, duiden erop dat de overheid onder andere het 

aangaan van verplichtingen, zonder de vereiste goedkeuring tot afwijking van 

openbare aanbesteding en de vereiste machtiging om de verplichting aan te gaan, 

wil ontmoedigen. 

Tot slot heeft de minister van Financiën opgemerkt dat de overige aanbevelingen, na 

het ontvangen van het definitieve rapport, met de overige ministers zullen worden 

gedeeld.  
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5 Nawoord 

De Rekenkamer is verheugd te vernemen dat het Ministerie van Financiën reeds 

maatregelen heeft getroffen en nog meer zal treffen om het financieel beheer te 

verbeteren. Voor wat betreft de reactie op aanbeveling 2 merkt de Rekenkamer op 

dat haar nimmer is meegedeeld dat de documenten zich in het archief te Brievengat 

bevonden. Er was eerder sprake van het ontbreken van ordelijke en toegankelijke 

dossiers, wat de afdeling Toezicht Financiën ook heeft bevestigd. Verder wenst de 

Rekenkamer wederom het belang te benadrukken van een transparante en 

deugdelijke toetsing door de afdeling Toezicht Financiën. De Rekenkamer spreekt dan 

ook de wens uit dat daartoe maatregelen worden genomen, mocht dat nog niet het 

geval zijn.  
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BIJLAGEN BEVINDINGEN PER MINISTERIE 

 

Bijlage 1. Ministerie van Algemene Zaken 

 

Geïnventariseerde aanbestedingen met afwijking van openbare aanbesteding 

De secretaris generaal (SG) is aangeschreven voor een opgave van alle 

aanbestedingen die zijn gehouden ten behoeve van alle organisatieonderdelen van 

het ministerie. Volgens de opgave van het ministerie is er in de onderzoeksperiode één 

afwijking van openbare aanbesteding geweest. In de volgende tabel is het aantal 

afwijkingen volgens de verschillende informatiebronnen weergegeven.  

 

De tabel laat zien dat zowel de opgave van het ministerie als de 

kwartaalrapportages van de afdeling AO/IC onvolledig zijn.  

Uitkomsten toetsing aan regels/beleid voor afwijking  

 

Toetsing of goedkeuring is verkregen van de minister van Financiën om af te wijken  

Alle negen geïnventariseerde afwijkingen van openbare aanbesteding zijn 

goedgekeurd door de minister van Financiën of de RvM11. Goedkeuring door de RvM 

gebeurt wanneer een verplichting reeds is aangegaan zonder dat vooraf goedkeuring 

om af te wijken is verkregen. Verder in de bijlage is aangegeven welke afwijkingen 

door de RvM zijn goedgekeurd. 

 

 
 

                                              
11 De informatie is gebaseerd op de kwartaalrapportages van de afdeling AO/IC. 
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Toetsing of afwijking in het belang van het land noodzakelijk was 

In het onderzoek is nagegaan welke reden het betrokken ministerie heeft opgegeven 

om af te wijken van openbare aanbesteding en of daarbij nadrukkelijk een relatie is 

gelegd met noodzaak vanwege van landsbelang. Dit is eveneens nagegaan voor de 

motivatie van de Afdeling Toezicht Financiën (ATF) om positief te adviseren over het 

verzoek.  

De benodigde documenten zijn zowel bij het ministerie als bij de ATF niet ordelijk, en 

daardoor niet toegankelijk opgeslagen. Van zeven van de negen afwijkingen van 

openbare aanbesteding kon de toetsing niet worden gedaan doordat geen of 

onvoldoende controle-informatie beschikbaar was.  

In onderstaande tabel is dit weergegeven.  

 

 

Van de twee goedgekeurde afwijkingen van openbare aanbesteding hangt één 

verzoek samen met een machtigingsaanvraag om een verplichting aan te gaan en één 

verzoek hangt samen met een machtigingsaanvraag om een betaling te verrichten.  

 

Machtigingsverzoek aangaan verplichting 

Uit de AO-procedure is af te leiden dat een ministerie eerst moet zorgen voor 

goedkeuring om af te wijken en daarna een machtigingsverzoek indient om de 

verplichting aan te gaan. Het verzoek om af te wijken heeft niet vooraf 

plaatsgevonden. Hieronder is het verzoek en de motivaties weergegeven. 

Machtigingsverzoek aangaan verplichting 

 (1) 

Type verzoek/Omschrijving 

(2) 

Bedrag 

(NAf) 

(3) 

Verzoek 

Afwijking openbare aanbesteding 

Motivatie advies door 

Afdeling Toezicht 

Financiën (ATF) 

   Door AZ Motivatie AZ  

1 Aanvraag gebruik 

kapitaaldienst 2014 en 

vrijstelling aanbesteding 

(renovatie Fort 

Amsterdam) 

2.938.800 Ja Werkzaamheden raken staatsveiligheid van het land (verblijf 

minister-president, VDC). Hierdoor kan er geen bestek worden 

opgemaakt dat opvraagbaar is in het kader van een openbare 

aanbesteding. Voorstel om werkzaamheden te gunnen aan een 

directievoerder en (onder)aannemers die daarvoor een 

geheimhoudingsverklaring ondertekenen 

Verwezen wordt naar de 

motivatie van het mini-

sterie 

Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag 

9 4.208.931     9 4.208.931    7 1.132.791    2 3.076.140    

Totaal 

geinventariseerd

Goedgekeurd 

minister 

Financien/RvM

Goedgekeurd/geen 

onderliggende 

documenten

Goedgekeurd/ 

onderliggende 

documenten. 
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De tabel geeft aan dat als motivatie ‘staatsveiligheid’ is gegeven. De ATF verwijst 

naar deze motivatie. De afwijking voldoet gezien de aanvraag aan het criterium 

landsbelang.  

 

Machtigingsverzoek verrichten betaling 

Ingeval van een machtigingsverzoek om een betaling te verrichten dient reeds 

machtiging te zijn verkregen om de verplichting aan te gaan én goedkeuring om af te 

wijken van openbare aanbesteding. De toelichting in de onderstaande tabel laat zien 

dat dit niet het geval geweest bij deze aanbesteding en dat daarom de ATF adviseert 

om de RvM een beslissing te laten nemen.  

Machtigingsverzoek verrichten betaling 

 Type verzoek/Omschrijving Bedrag 

(NAf) 

Verzoek 

Afwijking openbare aanbesteding 

Motivatie advies door 

Financiën 

   Door AZ Motivatie AZ  

2 Kantoormeubilair Kabinet 
Gevolmachtigde Minister 
Curacao (KPMC) 

 

137.340 Niet 

bekend 

Niet bekend Volgens ATF is ook afwijking verzocht omdat de drie offerte 

procedure is toegepast waarbij de meest voordelige offerte is 

geselecteerd. Naderhand is ingestemd met een aanzienlijke 

duurdere offerte. Hoe deze procedure is verlopen is ATF niet 

duidelijk.  

Machtigingsverzoek met toekenning van afwijking van de 

aanbesteding voor te leggen aan RvM voor een beslissing.  

 

Uit de toelichting van de ATF blijkt ook dat geen sprake is van noodzaak vanwege 

landsbelang. De RvM heeft achteraf goedgekeurd omdat de verplichting reeds was 

aangegaan. 
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Bijlage 2. Ministerie van Bestuur Planning & Dienstverlening 

 

Geïnventariseerde aanbestedingen met afwijking van openbare aanbesteding 

De secretaris generaal (SG) is aangeschreven voor een opgave van de 

aanbestedingen die zijn gehouden door alle organisatieonderdelen van het ministerie. 

Alleen van het organisatieonderdeel ‘Shared Service Organisatie’ is er een reactie 

ontvangen. Van de andere uitvoeringsorganisaties12 heeft de Rekenkamer geen 

informatie ontvangen, ondanks meerdere verzoeken daarover aan de SG en een brief 

aan de minister van BPD. 

Volgens de opgave van het ministerie zijn in totaal vier openbare aanbestedingen 

gehouden. Aan de hand van onderliggende proces-verbalen heeft de Rekenkamer 

vastgesteld dat in deze gevallen daadwerkelijk openbare aanbesteding heeft 

plaatsgevonden.  

In de volgende tabel is het aantal afwijkingen van openbare aanbesteding 

weergegeven, volgens de opgave van het ministerie en volgens de 

kwartaalrapportages van de afdeling AO/IC van het ministerie van Financiën.  

 

Uit de weergave blijkt dat de opgave van het ministerie van BPD onvolledig is.  

 

 

                                              

12Ministeriële Staf, Beleidsorganisatie Human Resources & Organisatie Ontwikkeling & IT, Publieke 
Zaken, Vergunningenloket, Nationaal Archief, Centraal Bureau voor de Statistiek.  

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal

0 0 0 0 0 0 0

0 0 4 0 20 17 41

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1

0 0 4 0 20 18 42

  1.160.551 0     9.614.881     6.720.484     17.495.915 

O.b.v. informatie van 

ministerie BPD/ 

kwartaalrapportages 

afdeling AO/IC 

ministerie van Financien 

Geïnventariseerde afwijkingen van openbare aanbesteding BPD

O.b.v. informatie 

ministerie BPD

O.b.v. kwartaal- 

rapportages afdeling 

AO/IC ministerie van 

Financien

O.b.v. overige 

informatie afdeling 

AO/IC ministerie van 

Financiën 

Totaal in aantallen

Totaal in Naf
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Uitkomsten toetsing aan regels/beleid afwijking  

Toetsing of goedkeuring is verkregen van de minister van Financiën om af te wijken  

Hierna zijn de uitkomsten weergegeven van de toetsing of de geïnventariseerde 

afwijkingen van openbare aanbesteding zijn goedgekeurd.  

 

De tabel laat zien dat veertig geïnventariseerde afwijkingen van openbare 

aanbesteding zijn goedgekeurd door de minister van Financiën of de RvM13. 

Goedkeuring door de RvM gebeurt wanneer een verplichting reeds is aangegaan 

zonder dat vooraf goedkeuring om af te wijken is verkregen. Verder in de bijlage is 

aangegeven welke afwijkingen door de RvM zijn goedgekeurd. Van de overige twee 

verzoeken is het besluit niet bekend door ontbrekende onderliggende documenten. 

 

Toetsing of afwijking in het belang van het land noodzakelijk was 

Voor de veertig goedgekeurde afwijkingen van openbare aanbesteding is nagegaan 

of afwijking van openbare aanbesteding in het belang van het land noodzakelijk was. 

Daarbij is gekeken naar de motivatie van het ministerie van BPD om af te wijken en of 

daarbij nadrukkelijk een relatie is gelegd met noodzaak vanwege landsbelang. Dit is 

eveneens nagegaan voor de motivatie van de Afdeling Toezicht Financiën (ATF) om 

positief te adviseren over het verzoek.  

De benodigde documenten zijn zowel bij het ministerie als bij de afdeling Toezicht 

Financiën niet ordelijk, en daardoor niet toegankelijk, opgeslagen. Van dertig van de 

veertig goedgekeurde afwijkingen van openbare aanbesteding kon de toetsing niet 

worden gedaan doordat geen of onvoldoende informatie beschikbaar was. In de 

volgende tabel is dit weergegeven.  

 

Van de tien goedgekeurde afwijkingen van openbare aanbesteding waarvoor 

toereikende controle-informatie beschikbaar was, hangen zeven samen met een 

                                              
13 De informatie is gebaseerd op de kwartaalrapportages van de afdeling AO/IC. 

Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag 

42 17.495.915   40 17.196.820 2 299.094    

Totaal 

geinventariseerd

Goedgekeurd minister 

Financien/RvM

Besluit niet bekend

Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag 

42 17.495.915   40 17.196.820  30 13.909.587  10 3.287.233    

Totaal 

geinventariseerd

Goedgekeurd 

minister 

Financien/RvM

Goedgekeurd/ geen 

onderliggende 

documenten

Goedgekeurd/ 

onderliggende 

documenten 
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machtigingsverzoek om een verplichting aan te gaan en drie met een 

machtigingsverzoek om een betaling te verrichten.  

    

Machtigingsverzoeken tot aangaan verplichting 

Uit de AO-procedure is af te leiden dat een ministerie eerst moet zorgen voor 

goedkeuring om af te wijken en daarna een machtigingsverzoek indient om de 

verplichting aan te gaan. De verzoeken om af te wijken hebben niet vooraf 

plaatsgevonden. Hieronder zijn de zeven verzoeken en de motivaties weergegeven. 

Machtigingsverzoek aangaan verplichting 

 Type verzoek/Omschrijving Bedrag 

(NAf) 

Verzoek 

Afwijking openbare aanbesteding 

Motivatie advies door Financiën 

   Door BPD Motivatie BPD  

1 Aankoop meubilair Shared Service 

Organisatie (SSO). 

360.000 Niet expliciet Leverancier geselecteerd o.b.v. 

enveloppen-systeem 

Volgens ATF is afwijking gevraagd 

omdat alleen een kleine groep 

leveranciers aan de nodige ARBO 

consult normen voldoet.  

2 Verlenging aangegane verplichting 

met bewakingsbedrijf periode  

1 januari 2015 t/m 30 juni 2015, ter 

beveiliging van Kranshi.  

124.832 Niet expliciet Aanbestedingsprocedure is nog 

niet is opgestart, huidig contract 

is verlopen en beveiliging is 

wettelijk voorgeschreven 

Positief advies onder voorwaarde dat dit 

argument niet meer gebruikt wordt en 

zorg te dragen voor tijdige aanvang 

aanbestedingsprocedure. 

3 Verlenging van bestaande 

huurcontract 

549.000 Niet bekend Niet bekend Volgens ATF is ook afwijking verzocht 

omdat de huidige locatie van het 

gehuurde gebouw behouden moet 

worden, vooral voor het publiek. 

4 Aanbestedingsprocedure Fase 3 

Stelsel basisregistraties 

1.038.300 Ja Afwijking om reden van 

doelmatigheid. 

Verwezen wordt naar motivatie 

ministerie. 

5 Restant advertentiekosten 2015 t.b.v. 

SSO. 

100.000 Niet expliciet Kosten zijn hoger uitgevallen 

dan begroot. 

Volgens ATF is afwijking gevraagd 

omdat de leverancier de enige is die het 

gewenste product kan leveren 

6 Betaling van facturen 2015 van 

beveiligingsbedrijf i.v.m. 

bewakingspersoneel te kantoor WTC 

t.b.v. SSO. 

102.601 Niet expliciet De voorbereiding van de 

openbare 

aanbestedingsprocedure door 

afdeling Centrale Inkoop SSO 

loopt, datum afronding proces 

nog niet bekend. 

Positief advies onder voorwaarde dat in 

het vervolg het vorenstaande argument 

niet meer aangedragen wordt en zorg te 

dragen voor tijdige aanvang 

aanbestedingsprocedure. 

7 Technische en Functionele 

ondersteuning technical Upgrade 

(bureau rijbewijzen)14 

189.846 Niet bekend Niet bekend Volgens ATF is afwijking gevraagd 

omdat de leverancier de enige is die het 

gewenste product kan leveren. 

 

De tabel laat zien dat slechts in één geval expliciet om afwijking is gevraagd. In vier 

gevallen blijkt het verzoek uit de motivatie van het ministerie en in twee gevallen is 

geen informatie van het ministerie aangetroffen en is alleen de motivatie van de ATF 

bekend. Tot slot geven noch het ministerie noch Financiën concreet aan of sprake is van 

                                              
14 Alleen adviesdocument van afdeling toezicht Financiën ontvangen. 
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landsbelang. Gezien de argumentatie is dat niet het geval. Bovendien is in de AO 

procedure expliciet opgenomen dat de onjuiste inschatting van de lasten of uitgaven 

niet als argument kan worden aangevoerd (aanbesteding vijf). Ook staat in deze 

procedure dat spoed evenmin als argument kan worden aangevoerd als het 

spoedkarakter te wijten is aan verlate opstart van de aanbesteding door het ministerie 

(aanbestedingen twee en zes). De Interne controller van het ministerie had deze 

verzoeken dus niet moeten laten indienen. De ATF had op haar beurt geen positief 

advies moeten geven.  

 

Machtigingsverzoeken tot verrichten betaling 

In de volgende drie gevallen heeft het ministerie machtigingsverzoeken gedaan om 

een betaling te verrichten, terwijl vooraf geen machtiging is gevraagd om de 

verplichting aan te gaan, noch een verzoek om af te wijken van de openbare 

aanbesteding. Hierna zijn de drie machtigingsverzoeken opgenomen. 

 

Machtigingsverzoek tot betaling 
 Type verzoek/Omschrijving Bedrag 

(NAf) 

Verzoek 

Afwijking openbare aanbesteding 

Motivatie advies door Financiën 

   Door BPD Motivatie BPD  

8 Wijziging gunning leverancier  367.154 Niet bekend Niet bekend Volgens ATF is verplichting aangegaan 

zonder machtiging vooraf en er is niet 

voldaan aan openbare aanbesteding eis.  

Het land is niet verplicht de verplichting na te 

komen. Advies om de RvM te benaderen 

voor goedkeuring indien minister van 

Financiën wenst om de onrechtmatig 

aangegane verplichting alsnog na te komen 

om de leverancier niet te duperen.15  

Tevens advies om minister van BPD te 

verzoeken om verantwoordelijke 

ambtenaren aan te spreken op grond van de 

LMA. 

9 Afwikkelen schoonmaak overeen-

komst (openstaande vordering) 

207.000 Verzoek betaling 

vordering 

Nee  Idem 

10 Aanvullende machtiging  

upgraden van de ICT organisatie van 

de overheid  

248.500 Verzoek om 

aanvulling 

machtiging 

Nee Idem 

 

De ATF heeft terecht een negatief advies uitgebracht aan de minister van Financiën. 

Zoals voorgesteld heeft de RvM deze verzoeken (inclusief afwijking van openbare 

aanbesteding) achteraf goedgekeurd omdat de verplichting reeds was aangegaan. 

                                              
15 Achteraf door de RvM de machtiging tot betaling en afwijking van openbare aanbesteding 

goedgekeurd. 
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Voor zover bekend heeft het ministerie van BPD geen sancties getroffen tegen de 

betrokken ambtenaren.  

 

Toetsing of verzoeken om af te wijken terecht zijn afgewezen  

De twee afgewezen verzoeken om af te wijken hangen samen met een 

machtigingsverzoek om een verplichting aan te gaan. Nagegaan is of de ATF deze 

verzoeken terecht heeft afgewezen. Hierna zijn de twee verzoeken en de motivaties 

opgenomen. 

Machtigingsverzoek aangaan verplichting 

 Type verzoek/Omschrijving Bedrag 

(NAf) 

Verzoek 

Afwijking openbare aanbesteding 

Motivatie advies door Financiën 

   Door BPD Motivatie BPD  

1 Vergunningenloket  1.089.766 Niet bekend Niet bekend Volgens ATF is niet voldaan aan openbare 

aanbestedingseis. Toegepaste selectie-

proces (keuze uit drie voorgeselecteerde 

bedrijven) is niet daarmee te vergelijken.  

2 Gunningopdracht Training t.b.v. 

beleidsmedewerker HROO-IT16.  

        153.022       Niet bekend Niet bekend Volgens ATF is niet voldaan aan openbare 

aanbestedingseis. 

 

De tabel laat zien dat in beide gevallen niet bekend is of het ministerie expliciete 

verzoeken tot afwijking heeft gedaan en dat alleen de motivatie van de ATF bekend 

is. Opmerkelijk is dat in een met aanbesteding 1 vergelijkbaar geval wel positief is 

geadviseerd over afwijking. Dit betreft een aanbesteding bij een ander ministerie. De 

ATF handelt gelijke gevallen dus niet op gelijke wijze af.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
16 HROO-IT: Human Resource Organisatie Ontwikkeling en IT. 
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Bijlage 3. Ministerie van Economische Ontwikkeling 

 

Geïnventariseerde aanbestedingen met afwijking van openbare aanbesteding 

Gedurende het onderzoek zijn diverse verzoeken om informatie aan de Secretaris 

generaal (SG) gericht, en tevens een brief aan de toenmalige minister om zijn 

ministerie te verzoeken de gevraagde informatie te verstrekken. Daarop is geen 

reactie ontvangen. Tijdens het ambtelijk hoor en wederhoor proces is naar voren 

gekomen dat sprake was van een misverstand en is op diens verzoek het ministerie 

alsnog in de gelegenheid gesteld om de gevraagde informatie aan te leveren.  

Volgens de opgave van het ministerie zijn in totaal vier openbare aanbestedingen 

gehouden. Aan de hand van onderliggende proces-verbalen heeft de Rekenkamer 

vastgesteld dat in twee gevallen daadwerkelijk een openbare aanbesteding heeft 

plaatsgevonden. Van de overige twee opgegeven openbare aanbestedingen zijn er 

geen proces-verbalen aangetroffen.  

In de volgende tabel is het aantal afwijkingen van openbare aanbesteding 

weergegeven volgens de opgave van het ministerie, de kwartaalrapportages van de 

afdeling AO/IC van het ministerie van Financiën en overige informatie die van deze 

afdeling is ontvangen. 

 

De tabel laat zien dat de kwartaalrapportages van de afdeling AO/IC van het 

ministerie van Financiën onvolledig zijn daar geen van de afwijkingen hierin zijn 

opgenomen voor het ministerie van EO.  

 

Uitkomsten toetsing aan regels/beleid afwijking  

Toetsing of goedkeuring is verkregen van de minister van Financiën om af te wijken  

Hierna zijn de uitkomsten weergegeven van de toetsing of de geïnventariseerde 

afwijkingen van openbare aanbesteding zijn goedgekeurd.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal

0 0 0 1 0 8 9

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 8 9

         -   1.830.253 0 5.330.508 7.160.761Totaal in Naf

Geïnventariseerde afwijkingen van openbare aanbesteding MEO

O.b.v. informatie ministerie MEO

O.b.v. kwartaalrapportages afdeling 

AO/IC ministerie van Financien

O.b.v. informatie  ministerie 

MEO/kwartaalrapportages afdeling AO/IC 

ministerie van Financien 

Totaal in aantallen
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De tabel laat zien dat acht geïnventariseerde afwijkingen van openbare 

aanbesteding zijn goedgekeurd door de minister van Financiën of door de RvM. 

Goedkeuring door de RvM gebeurt in principe wanneer een verplichting reeds is 

aangegaan zonder dat vooraf goedkeuring om af te wijken is verkregen. In de bijlage 

is aangegeven welke afwijkingen door de RvM zijn goedgekeurd. Van één verzoek is 

het besluit niet bekend doordat de onderliggende documenten ontbreken. 

 

Toetsing of afwijking in het belang van het land noodzakelijk was 

Voor de acht goedgekeurde afwijkingen van openbare aanbesteding is nagegaan of 

goedkeuring in het belang van het Land noodzakelijk was. Daarbij is gekeken naar 

de motivatie van het ministerie van EO om af te wijken en of daarbij nadrukkelijk een 

relatie is gelegd met noodzaak vanwege landsbelang. Dit is eveneens nagegaan voor 

de motivatie van de Afdeling Toezicht Financiën (ATF) om positief te adviseren over 

het verzoek.  

De acht goedgekeurde afwijkingen van openbare aanbesteding hebben allemaal 

betrekking op een machtigingsverzoek om een verplichting aan te gaan. Uit de AO-

procedure is af te leiden dat een ministerie eerst moet zorgen voor goedkeuring om 

af te wijken van openbare aanbesteding en daarna een machtigingsverzoek indient 

om de verplichting aan te gaan. In de praktijk doen de ministeries beide verzoeken 

tegelijkertijd.  

In de volgende tabel zijn zeven verplichtingen weergegeven. Voorafgaand aan deze 

verplichtingen heeft het ministerie één verzoek tot afwijking van openbare 

aanbesteding gedaan aan de sector Financieel Beleid en begrotingsbeheer (FBB)17 

van het ministerie van Financiën, voor een bedrag van NAf. 5,3 miljoen, om apparatuur 

en machines voor de CDM training school aan te schaffen. De FBB verwijst in dit 

verband naar een verzoek van het ministerie van EO om af te wijken van openbare 

aanbesteding en in de plaats daarvan de aanbestedingsprocedure door offertes toe 

te passen. De sector FBB heeft positief geadviseerd. De motivatie is dat de specifieke 

machines en apparatuur die nodig zijn slechts door een beperkt aantal (buitenlandse) 

                                              
17 De TF maakt deel uit van deze sector. 

Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag

9       7.160.761 8       7.060.761          1       100.000      

Totaal 

geinventariseerd

Goedgekeurd minister 

Financien/ RvM

Besluit niet bekend
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leveranciers kunnen worden aangeleverd. Op advies van het ministerie van Financiën 

is de RvM akkoord gegaan met het verzoek van het ministerie van EO. Daarna zijn 

zeven verplichtingen met verschillende leveranciers aangegaan en het totaal bedrag 

is dus niet exact gelijk aan Naf. 5,3 miljoen. Gezien de hoogte van de bedragen is in 

alle zeven gevallen openbare aanbesteding voorgeschreven en is in principe in alle 

gevallen de afwijking daarvan toegekend.  

  

 

De achtste verplichting betreft een huurovereenkomst waarvoor geen verzoek om af 

te wijken van openbare aanbesteding heeft plaatsgevonden. Verder heeft het verzoek 

om de verplichting aan te gaan niet op de voorgeschreven wijze plaatsgevonden.  

Uit de onderliggende stukken blijkt namelijk dat de toenmalige SG a.i. van EO in juni 

2013 de RvM rechtstreeks heeft benaderd om de verhuizing naar een ander pand te 

accorderen en de huurovereenkomst daarvoor aan te gaan. Dit is in strijd met de AO 

Type verzoek/ 

omschrijving

Bedrag 

(Naf)

Motivatie advies door financiën

1 Aanschaf app 

trainingschool

96.005       Niet bekend Niet bekend Volgens FBB heeft MEO verzoek afwijking 

openbare aanbesteding ingediend en wil 

in plaats daarvan de offerte procdure 

toepassen. De sector FBB heeft positief 

geadviseerd

2 Aanschaf app 

trainingschool

6.961         Niet bekend Niet bekend Volgens FBB heeft MEO verzoek afwijking 

openbare aanbesteding ingediend en wil 

in plaats daarvan de offerte procdure 

toepassen. De sector FBB heeft positief 

geadviseerd

3 Aanschaf app 

trainingschool

3.067.902 Niet bekend Niet bekend Volgens FBB heeft MEO verzoek afwijking 

openbare aanbesteding ingediend en wil 

in plaats daarvan de offerte procdure 

toepassen. De sector FBB heeft positief 

geadviseerd

4 Aanschaf app 

trainingschool

170.104     Niet bekend Niet bekend Volgens FBB heeft MEO verzoek afwijking 

openbare aanbesteding ingediend en wil 

in plaats daarvan de offerte procdure 

toepassen. De sector FBB heeft positief 

geadviseerd

5 Aanschaf app 

trainingschool

560.327     Niet bekend Niet bekend Volgens FBB heeft MEO verzoek afwijking 

openbare aanbesteding ingediend en wil 

in plaats daarvan de offerte procdure 

toepassen. De sector FBB heeft positief 

geadviseerd

6 Aanschaf app 

trainingschool

28.408       Niet bekend Niet bekend Volgens FBB heeft MEO verzoek afwijking 

openbare aanbesteding ingediend en wil 

in plaats daarvan de offerte procdure 

toepassen. De sector FBB heeft positief 

geadviseerd

7 Aanschaf app 

trainingschool

1.300.801 Niet bekend Niet bekend Volgens FBB heeft MEO verzoek afwijking 

openbare aanbesteding ingediend en wil 

in plaats daarvan de offerte procdure 

toepassen. De sector FBB heeft positief 

geadviseerd

Verzoek afwijking openbare 

aanbesteding
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procedure die voorschrijft dat het verzoek eerst bij het ministerie van Financiën moet 

worden ingediend zodat deze een financiële toetsing kan uitvoeren.  

De RvM heeft vervolgens haar goedkeuring gegeven.  

EO heeft de Minister van Financiën/sector Financieel Beleid en begrotingsbeheer in 

oktober 2013 verzocht om ‘machtiging voor het aangaan van de huurovereenkomst 

met de leverancier’. Daarbij zijn als bijlagen het raadsbesluit van juni 2013 en de 

huurovereenkomst d.d. 24 juli 2013 toegevoegd. Gezien de overige onderliggende 

documenten, waaronder de goedkeuring van de RvM om de huurovereenkomst aan te 

gaan, en het feit dat de huurovereenkomst reeds was aangegaan, betreft het verzoek 

van het ministerie van EO in oktober 2013 feitelijk een machtigingsverzoek om een 

betaling aan te gaan voor 2013. De sector FBB heeft bij de behandleing van het 

verzoek geconstateerd dat de vereiste aanbestedingsprocedure niet heeft 

plaatsgevonden. In november 2013 heeft de FBB de Minister van Financiën 

geadviseerd om, ondanks het accoord van de RvM van juni 2013, niet met het 

machtigingsverzoek van oktober 2013 in te stemmen. De opgegeven redenen zijn dat 

niet is voldaan aan de aanbestedingsprocedure, EO de huurovereenkomst reeds heeft 

ondertekend zonder een financiële toetsing door het Ministerie van Financiën én dat 

de huurprijs zeer hoog is, vergeleken met andere gebouwen waarin overheidsdiensten 

gehuisvest zijn. Ook zou het ongebruikelijk zijn dat aan de verhuurder van een gebouw 

een vast maandelijks bedrag aan water en electriciteit betaald dient te worden 

zonder dat in de betreffende huurovereenkomst melding wordt gemaakt van een 

afrekening van het werkelijk verbruik van water en electra. De Minister van Financiën 

heeft het verzoek van EO goedgekeurd.  

 

Hieronder zijn de huurbedragen en eventuele motivaties om af te wijken weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

Type verzoek/ 

omschrijving

Bedrag 

(Naf)

Motivatie advies door financiën

Door MEO Motivatie MEO

Huur nov + dec 

2013 en borg

203.489     

Huur gebouw MEO 

2014

813.382     

Huur gebouw MEO 

2015

813.382     

1 Nee Nee ATF adviseert om ondanks akkoord RvM 

niet akkoord te gaan met verzoek.

Verzoek afwijking openbare 

aanbesteding
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Bijlage 4. Ministerie van Financiën  

 

Geïnventariseerde aanbestedingen met afwijking van openbare aanbesteding 

De secretaris generaal (SG) is aangeschreven voor een opgave van alle 

aanbestedingen die zijn gehouden door alle organisatieonderdelen van het ministerie. 

Voor alle organisatieonderdelen is een opgave ontvangen. Volgens de opgave van 

het ministerie zijn in totaal 25 openbare aanbestedingen gehouden en 66 afwijkingen 

van openbare aanbestedingen aangegaan. Aan de hand van onderliggende proces-

verbalen heeft de Rekenkamer vastgesteld dat in zestien gevallen daadwerkelijk een 

openbare aanbesteding heeft plaatsgevonden. Van de overige negen opgegeven 

openbare aanbestedingen zijn er geen proces-verbalen aangetroffen. 

In de volgende tabel is het aantal afwijkingen van openbare aanbesteding 

weergegeven volgens de opgave van het ministerie, de kwartaalrapportages van de 

afdeling AO/IC van het ministerie van Financiën.  

 

De tabel laat zien dat van de negentig afwijkingen, slechts dertien voorkomen in zowel 

de opgave van het ministerie als in de kwartaalrapportages van de afdeling AO/IC. 

Beiden informatiebronnen zijn dus onvolledig.  

Uitkomsten toetsing aan regels/beleid afwijking van openbare aanbesteding 

Toetsing of goedkeuring is verkregen van de minister van Financiën om af te wijken  

Hierna zijn de uitkomsten weergegeven van de toetsing of de geïnventariseerde 

afwijkingen van openbare aanbesteding zijn goedgekeurd.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal

4 11 6 14 12 3 50

0 0 9 9 5 4 27

0 0 4 6 0 3 13

4 11 19 29 17 10 90

 775.316  3.259.551   6.123.016     7.650.756     6.661.912     3.420.304     27.890.855 

O.b.v. kwartaal 

rapportages afdeling 

AO/IC ministerie van 

Financien

O.b.v. informatie  

ministerie Financien/ 

kwartaalrapportages 

afdeling AO/IC 

ministerie van Financien 

Totaal in aantallen

Totaal in Naf

Geïnventariseerde afwijkingen van openbare aanbesteding Financien

O.b.v. informatie 

ministerie Financien
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De tabel geeft aan dat tachtig geïnventariseerde afwijkingen van openbare 

aanbesteding zijn goedgekeurd door de minister van Financiën of de RvM18. Door het 

ontbreken van onderliggende documenten is van de overige tien verzoeken om af te 

wijken het besluit niet bekend.  

  

Toetsing of goedgekeurde afwijking in het belang van het land noodzakelijk was 

Voor de goedgekeurde afwijking op openbare aanbestedingen is nagegaan of 

afwijking van openbare aanbesteding in het belang van het land noodzakelijk was. 

Daarbij is gekeken naar de motivatie van het ministerie van Financiën om af te wijken 

en of nadrukkelijk een relatie is gelegd met noodzaak vanwege landsbelang. Dit is 

eveneens nagegaan voor de motivatie van de Afdeling Toezicht Financiën) ATF om 

positief te adviseren over het verzoek.  

De benodigde documenten zijn zowel bij het ministerie als bij de afdeling Toezicht 

Financiën niet ordelijk, en daardoor niet toegankelijk opgeslagen. Van 37 van de 80 

goedgekeurde afwijkingen van openbare aanbesteding kon de toetsing niet worden 

gedaan doordat geen of onvoldoende controle-informatie beschikbaar was. In de 

volgende tabel is dit weergegeven.  

 

De 43 goedgekeurde afwijkingen van openbare aanbesteding met onderliggende 

documenten, hangen alle samen met machtigingsverzoeken om een verplichting aan te 

gaan. Uit de AO-procedure is af te leiden dat een ministerie eerst moet zorgen voor 

goedkeuring om af te wijken en daarna een machtigingsverzoek indient om de 

                                              
18 De informatie is gebaseerd op de kwartaalrapportages van de afdeling AO/IC. 

Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag

90 27.890.855   80 25.281.859 10 2.608.996 

Totaal 

geinventariseerd

Goedgekeurd minister 

Financien/RvM

Besluit niet 

bekend/geen 

onderliggende 

documenten

Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag 

90 27.890.855   80 25.281.859  37 12.581.169  43 12.700.690 

Totaal 

geinventariseerd

Goedgekeurd 

minister 

Financien/RvM

Goedgekeurd/ geen 

onderliggende 

documenten

Goedgekeurd/ 

onderliggende 

documenten
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verplichting aan te gaan. In alle 43 gevallen hebben beide verzoeken niet apart 

plaatsgevonden.  

In de volgende tabel zijn de 43 gevallen en de motivaties weergegeven.  

 

Machtigingsverzoeken aangaan verplichting 

 Type 

verzoek/Omschrijving 

Bedrag 

(NAf) 

Verzoek 

Afwijking openbare aanbesteding 

Motivatie afdeling Toezicht Financiën voor 

toekenning positief advies 

   Door 
ministerie 
Financiën 

Motivatie ministerie Financiën  

1 Aanschaf 
controlestickers 
2012(NBC-LOC 
201119) 

138.750,00 Ja Vanaf 2007 komt de 
leverancier altijd als beste uit 
de openbare aanbesteding. 
Ook is het te kort dag om een 
openbare aanbesteding te hou-
den. 

Verwezen wordt naar motivatie ministerie. 

2 Porto en vrachtkosten 
2011 (NBC-LOC 2011) 

410.000,00 Niet 
bekend 

Niet bekend Volgens ATF is ook afwijking verzocht omdat 
de nieuwe Post NV het alleenrecht heeft om 
postzegels te verkopen binnen het 
grondgebied van het Land Curaçao. 

3 Vernieuwing 
netwerkbekabeling 
(NBC-IDB 2011) 

     
207.600,00  

Ja De leverancier is goedkoper en 
heeft recent ook deze netwerk-
bekabeling gedaan voor de 
ontvanger.  

Verwezen wordt naar motivatie ministerie. 
Volgens ATF heeft NBC IDB telefonisch 
vermeld dat de leverancier de enige is die 
gecertificeerde netwerkbekabeling kan leve-
ren.  

4 Onderhoud/support 
Gos 2012 (NBC-LOC 
2011) 

500.000,00 Niet 
bekend 

niet bekend Volgens ATF is ook afwijking verzocht omdat 
leverancier als ontwikkelaar de enige is die 
onderhoud en support leveren. Positief advies 
onder voorwaarde dat IDB maandelijks aan 
ATF informeert over de werkzaamheden van 
Bearingpoint over de afgelopen maanden. 

5 Machtigingsverzoek 
t.b.v. de postverzen-
ding 2012 (NBC-LOC 
2011) 

328.000,00 Niet 
bekend 

Niet bekend Volgens ATF is ook afwijking verzocht omdat 
de nieuwe Post NV het alleenrecht heeft om 
de post te vervoeren binnen het grondgebied 
van het Land Curaçao. 

6 Aanschaf controle-
stickers 2013 (NBC-
LOC 2012) 

130.000,00 Niet 
bekend 

Niet bekend Volgens ATF is ook afwijking gezocht omdat 
LOC een openbare aanbesteding heeft 
gehouden maar er blijkt dat geen enkel 
leverancier de samenstelling van kleur kan 
garanderen 

7 Onderhoud en support 
(NBC-IDB20 2012) 

                
692.604,00  

Ja Leverancier is ontwikkelaar en 
kan als enige onderhoud en 
support leveren. 

Verwezen wordt naar motivatie ministerie. 
Onder voorwaarde dat IDB maandelijks aan 
ATF informeert over de werkzaamheden van 
Bearingpoint over de afgelopen maanden. 

8 Onderhoud en support 
(NBC-IDB 2012) 

                
257.580,00  

Ja Leverancier is ontwikkelaar en 
kan als enige onderhoud leve-
ren. 

Verwezen wordt naar motivatie ministerie. 

9 Conversie i.v.m. migra-
tie SQL server standard 
2012 (NBC-IDB 2012) 

          
220.374,00  

Ja Leverancier is ontwikkelaar van 
software en heeft als enige 
voldoende kennis en man-
kracht om werkzaamheden uit 
te voeren. 

Verwezen wordt naar motivatie ministerie. 

10 Machtigingsverzoek 
t.b.v. de postverzen-
ding 2012 (NBC-LOC 
2011) 

           
437.600,00  

Niet 
bekend 

Niet bekend Volgens ATF is ook afwijking verzocht omdat 
de nieuwe Post NV het alleenrecht heeft om 
de post te vervoeren binnen het grondgebied 
van het Land Curaçao. 

11 huurgebouw (MOT21 
2012) 

           
129.744,00  

Ja Uit veiligheidsoverwegingen is 
het niet wenselijk dat er een 
openbare aanbesteding wordt 
gehouden. 

Verwezen wordt naar motivatie ministerie  

                                              
19 Nieuwe Belasting Organisatie Landsontvanger Curaçao.  
20 Nieuwe Belasting Organisatie Inspectie der Belastingen.  
21 Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. 
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12 Hosting en technisch 
beheer MBK systeem 
(NBC-LOC 2013) 

106.800,00 Niet 
bekend 

Niet bekend Volgens ATF is ook afwijking gezocht omdat 
het beleid van de overheid is om het beheer 
van zijn gegevens intern te houden. 

13 Onderhoud en support 
Gos (NBC-LOC 2013) 

400.000,00 Niet 
bekend 

Niet bekend Volgens ATF is ook afwijking gezocht omdat 
leverancier ontwikkelaar is en als enige 
onderhoud en support kan leveren. 

14 Hosting en technisch 
beheer MBK systeem 
(NBC-LOC 2013) 

106.800,00 Niet 
bekend 

Niet bekend Volgens ATF is ook afwijking verzocht omdat 
het beleid van de overheid is om het beheer 
van zijn gegevens intern te houden. 

15 Aanschaf 
controlestickers 2014 
(NBC-LOC 2013) 

103.000,00 Niet 
bekend 

Niet bekend Volgens ATF is ook afwijking van openbare 
aanbesteding verzocht omdat er twee 
bedrijven een offerte hebben ingediend bij 
een openbare aanbesteding. 

16 Porto en vrachtkosten 
(NBC-LOC 2013) 

             
365.181,00  

Niet 
bekend 

Niet bekend Volgens ATF is ook afwijking verzocht omdat 
de nieuwe Post NV het alleenrecht heeft om 
de post te vervoeren binnen het grondgebied 
van het Land Curaçao. 

17 Inbouwen BZV in IB 
systeem (NBC-IDB 
2013) 

                
117.342,00  

Niet 
bekend 

Niet bekend Volgens ATF is ook afwijking verzocht omdat 
de leverancier over een software engineer 
beschikt met een ruime ervaring met het door 
Capaz ontworpen en geïmplementeerd 
systeem.  

18 Opleidingsprogramma 
op maat (NBC-IDB 
2013) 

                
127.200,00  

Ja UNA is onlangs gestart met een 
opleiding Fiscaal recht en 
Economie. IDB helpt hun met 
het praktische gedeelte 
hiervan. Deze opleiding sluit 
zeer goed aan op de wensen 
van IDB. 

Volgens ATF vraagt IDB afwijking omdat de 
UNA de enige instelling op Curaçao is met 
een HBO opleiding in de fiscale richting. 

19 Infrastructuur & back up 
(NBC-IDB 2013) 

                
165.310,00  

Ja CTEX is de enige datacenter is 
die 1)Gehuisvest is op Curaçao 
(buiten de Caribische 
Orkaanriem), waardoor kritieke 
data en systemen in de regio 
worden gehouden i.p.v. opslag 
in ver gelegen centers in VS of 
Europa, ·2)De nieuwste “High 
density’Cloud “ computing” 
infrastructuur biedt.  
3) Verder heeft de IDB reeds 
twee jaren werkervaring met 
CTEX en is volledig tevreden 
met de ontvangen 
dienstverlening 

Verwezen wordt naar motivatie ministerie.  

20 Onderhoud en support 
(NBC-IDB 2012) 

                
257.580,00  

Ja Leverancier is ontwikkelaar en 
kan als enige onderhoud 
leveren. 

Verwezen wordt naar motivatie ministerie. 

21 Inkomstenbelasting 
Online aangifte 2013 
(NBC-IDB 2013) 

          
196.100,00  

Ja Leverancier beschikt over 
ruime kennis van bestaande 
systeem. Kortere testperiodes, 
overzichtelijke functionaliteiten 
en een eindgebruikers 
vriendelijk systeem en kort 
leerproces bespoedigen de 
integratie van het systeem. 

Verwezen wordt naar motivatie ministerie. 
Ook wordt vermeld dat zij gelet op de 
financiële situatie van het land met de 
leverancier dient te onderhandelen om een 
(verdere) verlaging van dit bedrag te 
realiseren. 

22 Opname aangifte WB in 
Online Portaal (NBC-
IDB 2013) 

          
407.478,00  

Ja Leverancier is de enige die 
informatiesysteem kent en 
efficiënt en effectief het 
systeem kunnen ontwikkelen 
en implementeren. 

Verwezen wordt naar motivatie ministerie. 

23 Opname 
basisverzekering ziekte 
kosten in WEB portaal 
(NBC-IDB 2013) 

           
300.510,00  

Ja Leverancier is de enige die 
informatiesysteem kent en 
efficiënt en effectief het 
systeem kunnen ontwikkelen 
en implementeren. 

Verwezen wordt naar motivatie ministerie. 

24 Porto en vrachtkosten 
(NBC-IDB 2013) 

           
384.819,00  

Ja Bedrijf heeft alleenrecht om 
post te vervoeren 

Verwezen wordt naar motivatie ministerie. 

25 Onderhoud en support 
(NBC-IDB 2013) 

           
692.600,00  

Ja Leverancier is ontwikkelaar en 
kan als enige onderhoud en 
support leveren. 

Verwezen wordt naar motivatie ministerie. 
Onder voorwaarde dat IDB maandelijks ATF 
informeert over de werkzaamheden van 
Bearingpoint over de afgelopen maanden. 

26 Huur gebouw (Mot 2013)            
132.416,00  

Ja Uit veiligheidsoverwegingen is 
het niet wenselijk dat er een 

Verwezen wordt naar motivatie ministerie  
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openbare aanbesteding wordt 
gehouden. 

27 Onderhoud en support 
Gos (NBC-LOC 2014) 

350.000,00 Niet 
bekend 

Niet bekend Volgens ATF is ook afwijking verzocht omdat 
leverancier als ontwikkelaar de enige is die 
voor deze applicatie onderhoud en support 
kan leveren. Ook wordt vermeld dat gelet op 
de financiële situatie van het Land met de 
leverancier onderhandeld moet worden om 
een (verdere) verlaging van dit bedrag te 
realiseren. 

28 Porto en vrachtkosten 
(NBC-LOC 2014) 

425.000,00 Niet 
bekend 

Niet bekend Volgens ATF is ook afwijking verzocht omdat 
de nieuwe Post NV het alleenrecht heeft om 
de post te vervoeren binnen het grondgebied 
van het Land Curaçao. 

29 Hosting en technisch 
beheer MBK systeem 
(NBC-LOC 2014) 

113.209,00 Niet 
bekend 

Niet bekend Volgens ATF is ook afwijking verzocht om het 
beheer van de gegevens niet uit te besteden, 
maar binnenshuis te laten doen. Voorts geeft 
LOC aan dat Core NV 100% in handen van 
de overheid is. 

30 Vervanging lektrievers 
(NBC-LOC 2014) 

           
200.340,00  

 Niet 
expliciet  

1 leverancier heeft ingeschre-
ven bij de openbare aanbe-
steding. 

Verwezen wordt naar motivatie ministerie. 
Ook wordt vermeld dat zij gelet op de 
financiële situatie van het land met de 
leverancier dient te onderhandelen om een 
(verdere) verlaging van dit bedrag te 
realiseren. 

31 Aanvullend 
Machtigingsverzoek 
t.b.v. onderhoud en 
support Bearingpoint 
2014. (UO LOC 2014) 

           
250.000,00  

Niet 
bekend 

Niet bekend  Volgens ATF is ook afwijking verzocht omdat 
de leverancier als ontwikkelaar de enige 
leverancier is, die voor deze applicatie 
onderhoud en support kan leveren.  

32 Vervanging lektrievers 
(NBC-IDB 2014) 

           
200.340,00  

 Niet 
expliciet  

1 leverancier heeft ingeschre-
ven bij de openbare aanbe-
steding. 

Verwezen wordt naar motivatie ministerie. 
Ook wordt vermeld dat zij gelet op de 
financiële situatie van het land met de 
leverancier dient te onderhandelen om een 
(verdere) verlaging van dit bedrag te 
realiseren. 

33 Porto en vrachtkosten 
(NBC-IDB 2014) 

           
351.800,00  

Niet 
bekend 

Niet bekend Volgens ATF is ook afwijking verzocht omdat 
de nieuwe Post NV het alleenrecht heeft om 
de post te vervoeren binnen het grondgebied 
van het Land Curaçao.  

34 Uitvoering Onroerende 
Zaak belasting (NBC-
IDB 2014) 

           
151.686,00  

Ja Leverancier is als ontwikkelaar 
de enige die beschikt over 
software engineers die het 
systeem (en de Informatie-
systemen van de Inspectie 
kennen en zodoende efficiënt 
en effectief kunnen worden 
ingezet op de uitvoering van de 
OZB naar aanleiding van 
wijzigingen in de 
grondbelastingverordening 
1908. 

Verwezen wordt naar motivatie ministerie. 
Ook wordt vermeld dat zij gelet op de 
financiële situatie van het land met de 
leverancier dient te onderhandelen om een 
(verdere) verlaging van dit bedrag te 
realiseren. 

35 Onderhoud en support 
(NBC-IDB 2014) 

           
257.580,00  

Ja Leverancier als ontwikkelaar de 
enige is die voor het inkomsten-
belastingsysteem onderhoud 
kan leveren. 

Verwezen wordt naar motivatie ministerie. 
Ook wordt vermeld dat zij gelet op de 
financiële situatie van het land met de 
leverancier dient te onderhandelen om een 
(verdere) verlaging van dit bedrag te 
realiseren. 

36 Onderhoud en support 
(NBC-IDB 2014) 

           
692.604,00  

Ja Leverancier als ontwikkelaar de 
enige leverancier die voor de 
diverse applicaties, dit 
onderhoud en support kan 
leveren. 

Verwezen wordt naar motivatie ministerie. 
Ook wordt vermeld dat gelet op de financiële 
situatie van het land dient met leverancier te 
onderhandelen om een (verdere) verlaging 
van dit bedrag te realiseren. 

37 infrastructuur & back-
up (NBC-IDB 2014) 

          
162.665,00  

Niet 
bekend 

Niet bekend Volgens ATF is ook afwijking verzocht omdat 
CTEX het enige datacenter is die gehuisvest 
is op Curaçao en dat de nieuwste “High 
density Cloud computing” infrastructuur biedt, 
waardoor organisaties de mogelijkheid wordt 
aangeboden om computers, 
opslaggeheugen, netwerkinrichting en 
vermogen te delen conform behoefte oftewel 
op maat. 
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38 Verlenging 
leasecontract 
dienstwagens met 8 
maanden (Jan 2015- 
Aug 2015) (Douane 
Curaçao 2015) 

           
388.000,00  

 Niet 
expliciet  

De levering van de geschikte 
dienstwagen zal pas in 
augustus 2015 plaatsvinden. 

Positief advies op het machtigingsverzoek. Er 
is niets aangegeven over afwijking van 
openbare aanbesteding 

39 infrastructuur & back-
up (NBC-IDB 2015) 

          
184.845,00  

Ja  CTEX is de enige datacenter is 
die 1)Gehuisvest is op Curaçao 
(buiten de Caribische 
Orkaanriem), waardoor kritieke 
data en systemen in de regio 
worden gehouden i.p.v. opslag 
in ver gelegen centers in VS of 
Europa, ·2)De nieuwste “High 
density’ Cloud “ computing” 
infrastructuur biedt.  
3) Verder heeft de IDB reeds 
twee jaren werkervaring met 
CTEX en is volledig tevreden 
met de ontvangen dienst-
verlening 

Verwezen wordt naar motivatie ministerie. 
Door de financiële onzekerheid van CTEX 
adviseert financiën om een overeenkomst te 
gaan voor één jaar in afwachting van hoe 
CTEX het in de toekomst zal doen, rekening 
houdend met de financiële situatie van CTEX. 

40 Onderhoud en support 
(NBC-IDB 2015) 

        
257.580,00  

Ja  Leverancier als ontwikkelaar de 
enige is die voor het inkomsten-
belastingsysteem onderhoud 
kan leveren. 

Verwezen wordt naar motivatie ministerie. 
Ook wordt vermeld dat zij gelet op de 
financiële situatie van het land met de 
leverancier dient te onderhandelen om een 
(verdere) verlaging van dit bedrag te 
realiseren. 

41 Porto & vrachtkosten 
2015 inspectie der 
belastingen (NBC-IDB 
2015) 

          
351.800,00  

Ja  Bedrijf heeft alleenrecht om 
post te vervoeren 

Positief te beslissen over bovenstaand 
machtigingsverzoek en afwijking van het 
vereiste openbare aanbesteding. 

42 Onderhoud & Support 
(NBC-IDB 2015) 

          
841.428,00  

Ja Leverancier als ontwikkelaar de 
enige leverancier die voor de 
diverse applicaties onderhoud 
en support kan leveren. 

Verwezen wordt naar motivatie ministerie. 
Ook wordt vermeld dat gelet op de financiële 
situatie van het land dient met leverancier te 
onderhandelen om een (verdere) verlaging 
van dit bedrag te realiseren. 

43 Afdrukken 
waardepapieren (2015) 

           
206.425,00  

niet 
bekend 

niet bekend Volgens ATF is ook afwijking verzocht omdat 
leverancier de enige is die conform de 
vigerende internationale regels, waarde-
papieren kan drukken binnen het Koninkrijk 

 

 

Uit de tabel blijkt dat in 22 gevallen een expliciet verzoek tot afwijking is gedaan. In 

drie gevallen is geen expliciet verzoek gedaan en van de achttien overige gevallen 

is geen informatie van het ministerie aangetroffen maar alleen de motivatie van de 

ATF. Zowel het ministerie als de ATF geven in hun motivatie niet concreet aan of sprake 

is van noodzaak tot afwijking vanwege landsbelang. In geen van de 43 gevallen is 

dat het geval. De Interne Controller van het ministerie had deze verzoeken niet moeten 

laten indienen en de ATF had geen positief advies moeten uitbrengen over de 

verzoeken.  
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Bijlage 5. Ministerie van Gezondheid Milieu en Natuur 

 

Geïnventariseerde aanbestedingen met afwijking  

De secretaris generaal (SG) is aangeschreven voor een opgave van de 

aanbestedingen die zijn gehouden door alle organisatieonderdelen van het ministerie. 

Het ministerie heeft geen opgave verstrekt maar de Rekenkamer wel medewerking 

verleend om aan de hand van de machtigingsverzoeken ter plaatse de 

aanbestedingen te inventariseren. Er zijn in totaal tien openbare aanbestedingen en 

één afwijking van openbare aanbesteding geïnventariseerd. Aan de hand van de 

onderliggende proces-verbalen heeft de Rekenkamer vastgesteld dat in de 

opgegeven gevallen daadwerkelijk een openbare aanbesteding heeft 

plaatsgevonden. 

In de volgende tabel is het aantal afwijkingen van openbare aanbesteding 

weergegeven volgens de inventarisatie bij het ministerie en volgens de 

kwartaalrapportages van de afdeling AO/IC van het ministerie van Financiën. 

 

Uit de tabel blijkt dat de opgave van het ministerie onvolledig is.  

Toetsing aan regels/beleid afwijking van openbare aanbesteding 

Toetsing of goedkeuring is verkregen van de minister van Financiën 

Uit het onderzoek blijkt dat alle zes geïnventariseerde afwijkingen van openbare 

aanbesteding zijn goedgekeurd door de minister van Financiën of de RvM22. 

                                              
22 De informatie is gebaseerd op de kwartaalrapportages van de afdeling AO/IC. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal

0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 1 4 6

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 1 4 6

0 0      136.980 0        456.000        665.200       1.258.180 

Geïnventariseerde afwijkingen van openbare aanbesteding GMN

O.b.v. informatie 

ministerie GMN

O.b.v. kwartaal- 

rapportages afdeling 

AO/IC ministerie van 

Financien

O.b.v. informatie van 

ministerie GMN/ 

kwartaalrapportages 

afdeling AO/IC 

ministerie van Financien 

O.b.v. overige 

informatie afdeling 

AO/IC ministerie van 

Financiën 

Totaal in aantallen

Totaal in Naf
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Goedkeuring door de RvM gebeurt wanneer een verplichting reeds is aangegaan 

zonder dat vooraf goedkeuring om af te wijken is verkregen. Verder in de bijlage is 

aangegeven welke afwijkingen door de RvM zijn goedgekeurd. 

 

Toetsing of afwijking in het belang van het land noodzakelijk was 

Voor de goedgekeurde afwijkingen van openbare aanbesteding is nagegaan of de 

afwijking in het belang van het land noodzakelijk was. Daarbij is gekeken naar de 

motivatie van het ministerie van GMN om af te wijken en of daarbij nadrukkelijk een 

relatie is gelegd met noodzaak vanwege landsbelang. Dit is eveneens nagegaan voor 

de motivatie van de Afdeling Toezicht Financiën (ATF) om positief te adviseren over 

het verzoek.  

De benodigde documenten zijn zowel bij het ministerie als bij de ATF niet ordelijk, en 

daardoor niet toegankelijk, opgeslagen. Van drie van de zes afwijkingen van 

openbare aanbesteding kon de toetsing niet worden gedaan doordat geen of 

onvoldoende informatie beschikbaar was. In onderstaande tabel is dit weergegeven.  

 

Uit de toetsing van de drie goedgekeurde afwijkingen van openbare aanbesteding 

met onderliggende documenten blijkt dat één samenhangt met een 

machtigingsaanvraag om een verplichting aan te gaan en twee samenhangen met een 

machtigingsaanvraag om een betaling te verrichten.  

 

Machtigingsverzoek tot aangaan verplichting 

Uit de AO-procedure is af te leiden dat een ministerie eerst moet zorgen voor 

goedkeuring om af te wijken en daarna een machtigingsverzoek indient om de 

verplichting aan te gaan. Uit het onderzoek blijkt dat in betreffende geval niet vooraf 

om afwijking is gevraagd. 

 

 

 

 

 

 

Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag 

6 1.258.180     6 1.258.180    3 826.000       3 432.180       

Totaal 

geinventariseerd

Goedgekeurd 

minister 

Financien/RvM

Goedgekeurd/ geen 

onderliggende 

documenten

Goedgekeurd/ 

onderliggende 

documenten 
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Machtigingsverzoek aangaan verplichting 

 Type verzoek/Omschrijving Bedrag 

(NAf) 

Verzoek 

Afwijking openbare aanbesteding 

Motivatie advies door Financiën 

   Door GMN Motivatie GMN  

1 Huurovereenkomst tussen Land 
Curaçao en SVB tbv de afdeling Jeugd 
Gezondheidszorg (JGZ) 2015 (UO 
Geneeskundige en Gezondheids-
zaken) 

168.000 Niet bekend Niet bekend Volgens ATF is ook afwijking 
verzocht omdat de huisvesting op 
Zakito voor de afdeling JGZ om 
diverse redenen niet geschikt is. De 
afdeling JGZ is sinds augustus 
2014 gehuisvest in het gebouw van 
SVB. Gezien de langdurige 
problemen met de huisvesting van 
voornoemde afdeling wordt 
derhalve verzocht om het 
huurcontract goed te keuren. 

 

De tabel laat zien dat geen informatie van het ministerie is aangetroffen en alleen de 

motivatie van ATF bekend is. Daarbij geeft zij niet concreet aan of sprake is van 

landsbelang. Gezien de toelichting is daarvan geen sprake, dus had ATF het verzoek 

niet moeten goedkeuren en de Interne Controller van het ministerie had het verzoek 

niet moeten doen uitgaan.  

Machtigingsverzoek tot verrichten betaling 

Ingeval van een machtigingsverzoek om een betaling te verrichten dient reeds 

machtiging te zijn verkregen om de verplichting aan te gaan en goedkeuring om af te 

wijken van openbare aanbesteding. Blijkens de toelichting van de ATF is dit niet het 

geval geweest bij deze aanbestedingen en daarom is geadviseerd om de RvM een 

beslissing te laten nemen.  

Machtigingsverzoek tot betaling 
 Type verzoek/Omschrijving Bedrag 

(NAf) 

Verzoek 

Afwijking openbare aanbesteding 

Motivatie advies door Financiën 

2 Betaling van bewakingsbedrijf voor de 

eerste 3 maanden van 2015 als 

overbrugging. (UO Agrarisch en 

Visserij Beheer) 

127.200 Niet bekend Niet bekend Volgens ATF is er geen reden 
aangegeven om afwijking te 
vragen. Het land is niet verplicht om 
de verplichting na te komen. RvM 
alsnog goedkeuren en afwijking 
aanbesteding verlenen. Advies om 
verantwoordelijke ambtenaren aan 
te spreken.  

3 Huur gebouwen 136.980 Niet bekend Niet bekend Volgens ATF is verplichting 
aangegaan zonder machtiging 
vooraf en er is niet voldaan aan 
openbare aanbesteding eis.  
Het land is niet verplicht de 
verplichting na te komen. Advies 
om de RvM te benaderen voor 
goedkeuring indien minister van 
Financiën wenst om de 
onrechtmatig aangegane verplich-
ting alsnog na te komen om de 
leverancier niet te duperen.  
Tevens advies om minister van 
GMN te verzoeken om de 
verantwoordelijke ambtenaren aan 
te spreken op grond van de LMA. 
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De tabel laat zien dat het ministerie in beide gevallen geen motivatie heeft gegeven 

om af te wijken. De RvM heeft achteraf goedgekeurd omdat de verplichting reeds 

was aangegaan. Voor zover kon worden nagegaan zijn geen ambtenaren 

aangesproken voor het aangaan van en verplichting zonder machtiging vooraf en 

zonder te voldoen aan de eis van openbare aanbesteding.  
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Bijlage 6. Ministerie van Justitie 

 

Geïnventariseerde aanbestedingen met afwijking  

De secretaris generaal (SG) is aangeschreven voor een opgave van alle 

aanbestedingen die zijn gehouden bij de organisatieonderdelen van het ministerie. 

Van vijf uitvoeringsorganisaties23 is informatie ontvangen. Van de Beleidsorganisatie, 

het Openbaar Ministerie en het Korps Politie Curaçao heeft de Rekenkamer geen 

informatie ontvangen, ondanks meerdere verzoeken aan de SG en een brief daarover 

aan de minister van Justitie. 

Volgens de opgave van het ministerie zijn in totaal twaalf openbare aanbestedingen 

gehouden en elf afwijkingen van openbare aanbesteding aangegaan. Aan de hand 

van onderliggende proces-verbalen heeft de Rekenkamer vastgesteld dat in zeven 

gevallen daadwerkelijk een openbare aanbesteding heeft plaatsgevonden. Van de 

overige vijf openbare aanbestedingen zijn er geen proces-verbalen aangetroffen. 

In de volgende tabel is het aantal afwijkingen van openbare aanbesteding volgens 

de opgave van het ministerie en volgens de kwartaalrapportages weergegeven.  

 

Uit de tabel blijkt dat van de 25 afwijkingen van openbare aanbestedingen, slechts 2 

aanbestedingen voorkomen in zowel de opgave van het ministerie als in de 

                                              

23 Brandweer, Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao (JJIC), Sentro di Detenshon korekshon Korsou (SDKK), 

Opleidingsinstituut Rechtshandhaving & Veiligheidszorg (ORV) en Toelatingsorganisatie. 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal

0 3 2 0 4 0 9

0 0 1 2 3 7 13

0 0 0 0 0 2 2

0 0 0 0 1 0 1

0 3 3 2 7 9 25

    578.482   4.239.610        530.746     8.336.358     2.644.163     16.329.358 

O.b.v. kwartaal- 

rapportages afdeling 

AO/IC ministerie van 

Financien

O.b.v. informatie van 

ministerie Justitie/ 

kwartaalrapportages 

afdeling AO/IC 

ministerie van Financien 

O.b.v. informatie 

afdeling Toezicht 

Financien ministerie van 

Financiën 

Totaal in aantallen

Totaal in Naf

Geïnventariseerde afwijkingen van openbare aanbesteding Justitie

O.b.v. informatie 

ministerie Justitie
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kwartaalrapportages van de afdeling AO/IC. Beide bronnen zijn dus onvolledig. Deze 

onvolledigheid blijkt ook uit het volgende: 

Aanleiding voor het verzoek van de Staten aan de Rekenkamer, om het onderzoek 

naar de afwijkingen uit te voeren, was de aanschaf van toezicht- en 

beveiligingscamera’s door het ministerie, zonder dat openbare aanbesteding had 

plaatsgevonden. Zowel in de opgave van het ministerie als in de kwartaalrapportages 

van de afdeling AO/IC is deze aanbesteding niet opgenomen. De Rekenkamer heeft 

de Afdeling Toezicht Financiën (ATF) expliciet naar dit dossier gevraagd en heeft 

vervolgens stukken hierover ontvangen.  

Toetsing aan regels/beleid afwijking van openbare aanbesteding 

 

Toetsing of goedkeuring is verkregen van de Minister van Financiën 

Hierna zijn de uitkomsten weergegeven van de toetsing of de geïnventariseerde 

afwijkingen van openbare aanbesteding zijn goedgekeurd.  

 

Zoals in de tabel is aangegeven zijn 21 afwijkingen goedgekeurd door de minister 

van Financiën of door de RvM, 1 afgewezen en kon van 2 niet worden getoetst of 

deze zijn goedgekeurd doordat de onderliggende documenten ontbreken. 

Goedkeuring door de RvM gebeurt wanneer een verplichting reeds is aangegaan 

zonder dat vooraf goedkeuring om af te wijken is verkregen. Verder in de bijlage is 

aangegeven welke afwijkingen door de RvM zijn goedgekeurd. 

 
Toetsing of afwijking in het belang van het land noodzakelijk was 

Voor de goedgekeurde afwijking op openbare aanbestedingen is nagegaan of 

afwijking van openbare aanbesteding in het belang van het land noodzakelijk was. 

Daarbij is gekeken naar de motivatie van het ministerie van Justitie om af te wijken en 

of daarbij nadrukkelijk een relatie is gelegd met noodzaak vanwege landsbelang. Dit 

is eveneens nagegaan voor de motivatie van de ATF om positief te adviseren over het 

verzoek.  

De benodigde documenten zijn zowel bij het ministerie als bij de ATF niet ordelijk, en 

daardoor niet toegankelijk, opgeslagen. Van 13 van de 21 afwijkingen van openbare 

Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag

24 16.329.358   21 15.985.918 1 139.920    2 203.520       

Afgewezen Besluit niet bekend Totaal 

geinventariseerd

Goedgekeurd minister 

Financien / RvM



 

68 
Ministeriebreed onderzoek naar de afwijking van openbare aanbesteding in overeenstemming met regels en 

beleid, augustus 2019 

  

aanbesteding kon de toetsing niet worden gedaan doordat geen of onvoldoende 

informatie beschikbaar was. In onderstaande tabel is dit weergegeven.  

 

Van de acht goedgekeurde afwijkingen van openbare aanbesteding met 

onderliggende documenten hangen vier samen met machtigingsverzoeken om een 

verplichting aan te gaan. Tot één van deze vier gevallen behoort ook de 

eerdergenoemde aanbesteding van de toezicht- en beveiligingscamera’s door het 

ministerie. De overige vier afwijkingen hangen samen met machtigingsverzoeken om 

een betaling aan te gaan.  

 

Machtigingsverzoeken tot aangaan verplichting 

Uit de AO-procedure is af te leiden dat een ministerie eerst moet zorgen voor 

goedkeuring om af te wijken en daarna een machtigingsverzoek indient om de 

verplichting aan te gaan. In geen van de vier gevallen is vooraf om afwijking 

gevraagd. In de volgende tabel zijn de vier afwijkingen van openbare aanbesteding 

en de motivaties weergegeven.  

Machtigingsverzoek aangaan verplichting 

 Type verzoek/Omschrijving Bedrag 

(NAf) 

Verzoek 

Afwijking openbare aanbesteding 

Motivatie advies door Financiën 

   Door 

Justitie 

Motivatie Justitie  

      

1 Huur gebouw te Roodeweg 
188 2015 (UO Brandweer & 
Rampenbestrijding) 

  190,800 Niet 

bekend 

Niet bekend Volgens ATF is afwijking gevraagd omdat de brandweer 

kazerne tegenover het huurgebouw van de brandweer ligt, 

hierdoor voorkomt men stagnatie in de bedrijfsvoering. 

2 Aanschaf Bodyscan 2015 (UO 

Politie Organisatie en Immi-

gratie) 

227.955 Ja Radiologen die onder-

steuning bieden aan het 

Korps Politie Curaçao 

hebben de leverancier 

aangeraden en het merk 

levert de beste resultaten.  

Verwezen wordt naar motivatie ministerie 

3 Aangaan huuroverkomst met 
Modern Reality N.V. 2015 (UO 
Toelatingsorganisatie) 

100.000 Niet 

bekend 

Niet bekend Volgens ATF is ook afwijking verzocht omdat huidige 

huisvesting niet geschikt is vanwege verschillende redenen 

ATF geeft aan dat voor het bekostigen van de (eenmalige) 

verhuiskosten wel de aanbestedingsprocedures gevolgd 

moet worden.  

4 Aanschaf van toezicht- en 
beveiligingscamera’s 2014  

 

6.187.300 Ja De leverancier heeft een 

“Total Solution” voor een 

“Smart City” kunnen 

gepresenteerd. 

ATF verwijst naar motivatie van de minister, de gevoeligheid 

van het project en tevens advies van de afdeling WJZ en 

geeft in overweging om akkoord te gaan met deze MoU en 

af te wijken van de eis van openbare aanbesteding. 

Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag

24 16.329.358   21 15.985.918  13 7.878.359    8 8.107.559    

Totaal 

geinventariseerd

Goedgekeurd 

minister Financien / 

RvM

Goedgekeurd/ geen 

onderliggende 

documenten

Goedgekeurd/ 

onderliggende 

documenten



 

69 
Ministeriebreed onderzoek naar de afwijking van openbare aanbesteding in overeenstemming met regels en 

beleid, augustus 2019 

  

De tabel laat zien dat het ministerie in twee gevallen expliciet om afwijking van 

openbare aanbesteding heeft gevraagd. In beide gevallen geven zowel het ministerie 

als de ATF in hun motivatie niet concreet aan of sprake is van landsbelang.  

Eén van deze gevallen betreft de eerdergenoemde aanbesteding van de toezicht- en 

beveiligingscamera’s door het ministerie. Het ministerie geeft als motivatie dat de 

leverancier als enige een totale oplossing voor smart city heeft kunnen presenteren. Uit 

de toelichting van de ATF en de onderliggende documenten blijkt dat de goedkeuring 

van de minister om af te wijken van openbare aanbesteding het aangaan van de 

Memorandum Of Understanding (MOU) in 2014 betreft. Op advies van WJZ is in een 

latere fase goedkeuring door de RvM gegeven om de aanbesteding te doen bij de 

leverancier met wie de MOU was aangegaan. Gezien de argumenten van het 

ministerie en de ATF was geen sprake van noodzaak vanwege landsbelang. Het 

ministerie van Justitie had dus niet om afwijking van openbare aanbesteding moeten 

vragen, de ATF had niet positief moeten adviseren over het verzoek en de RvM had 

geen goedkeuring moeten verlenen om de aanbesteding aan te gaan zonder dat 

openbare aanbesteding had plaatsgevonden.  

 

Ook in de overige drie gevallen is, gezien de gegeven argumenten, geen sprake van 

noodzaak vanwege landsbelang en had geen afwijking van openbare aanbesteding 

moeten zijn gegeven.  

 

Machtigingsverzoeken tot verrichten betaling 

Ingeval van een machtigingsverzoek om een betaling te verrichten dient reeds 

machtiging te zijn verkregen om de verplichting aan te gaan en goedkeuring om af te 

wijken van openbare aanbesteding. Blijkens de toelichting van de ATF is dit niet het 

geval geweest bij deze aanbestedingen. In één geval adviseert de ATF om de RvM 

een beslissing te laten nemen. In het andere geval echter niet terwijl, gelet op de 

toelichting, de verplichtingen reeds zijn aangegaan zonder goedkeuring vooraf om af 

te wijken van openbare aanbesteding. De motivaties van het ministerie zijn niet 

aangetroffen.  
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Machtigingsverzoek tot betaling 

 
 Type verzoek/Omschrijving Bedrag 

(NAf) 

Verzoek 

Afwijking openbare 

aanbesteding 

Motivatie advies door Financiën 

   Door Justitie Motivatie 

Justitie 

 

1 Verlenging inzet beveiliging (UO 
JJIC 2015) 

414.400 Ja Beveiliging 
ter 
overbrugging 
van crisis 
periode. 

Volgens ATF is verplichting aangegaan zonder machtiging vooraf 
en er is niet voldaan aan openbare aanbesteding eis.  
Het land is niet verplicht de verplichting na te komen.   Advies om 
de RvM te benaderen voor goedkeuring indien min. fin wenst om 
de onrechtmatig aangegane verplichting alsnog na te komen om 
de leverancier niet te duperen.  
Tevens advies om minister van Justitie te verzoeken om 
verantwoordelijke ambtenaren aan te spreken op grond van de 
LMA. 

2 Aangaan van een driejarig contract 
met “Forensic Technology WAI INC 
2012 (UO Korps Politie Curaçao) 
 

127.700 Niet bekend Niet bekend Volgens ATF is er geen reden gegeven om af te wijken.  
Volgens ATF is verplichting aangegaan zonder machtiging vooraf 
en er is niet voldaan aan openbare aanbesteding eis.  
Het land is niet verplicht de verplichting na te komen24. Advies om 
de RvM te benaderen voor goedkeuring indien minister van 
Financiën wenst om de onrechtmatig aangegane verplichting 
alsnog na te komen om de leverancier niet te duperen.  
Tevens advies om minister van Justitie te verzoeken om 
verantwoordelijke ambtenaren aan te spreken op grond van de 
LMA. 

3 Verplichting inzake beschrijven van 
processen t.b.v Korps Politie 
Curaçao 2015 (UO Korps Politie 
Curaçao) 

162.117 Niet bekend Niet bekend Volgens ATF is verplichting aangegaan zonder machtiging vooraf 
en er is niet voldaan aan openbare aanbesteding eis.  
Het KPC moet beseffen dat verplichtingen niet kunnen worden 
aangegaan zonder vereiste machtiging. Dit heeft voor onnodige 
kosten voor de overheid gezorgd. Welke leidt tot ondermijning 
van het financieel beheer van het land. 
Het land is niet verplicht de verplichting na te komen25. Advies om 
de RvM te benaderen voor goedkeuring indien minister van 
Financiën wenst om de onrechtmatig aangegane verplichting 
alsnog na te komen om de leverancier niet te duperen.  
Tevens advies om minister van Justitie te verzoeken om 
verantwoordelijke ambtenaren aan te spreken op grond van de 
LMA. 

4 Achterstallige verplichting 
huurvoertuigen KPC 2015 (UO 
Korps Politie Curaçao). 

697.286 Niet bekend Niet bekend Volgens ATF is gezien de omvang van de huurkosten nadere 
toelichting vereist waarom zoveel gebruik wordt gemaakt van de 
incidentele huurauto’s. Het land is niet verplicht de verplichting na 
te komen26. Advies om de RvM te benaderen voor goedkeuring 
indien minister van Financiën wenst om de onrechtmatig 
aangegane verplichting alsnog na te komen om de leverancier 
niet te duperen. Tevens advies om minister van Justitie te 
verzoeken om verantwoordelijke ambtenaren aan te spreken op 
grond van de LMA. 

 

Uit de tabel blijkt dat noch verzoeken noch motivaties van het ministerie zijn 

aangetroffen maar alleen de motivaties van de ATF. Daaruit blijkt dat in alle drie 

gevallen verplichtingen zijn aangegaan zonder machtiging vooraf en zonder 

goedkeuring vooraf om af te wijken van de openbare aanbestedingseis. De ATF heeft 

de verzoeken dus terecht afgewezen.  

                                              
24 Verwezen wordt naar artikel 21 lid 3 van de Rijkswet over de nietigheid van financiële verplichtingen 

die zijn aangegaan door personen die daartoe niet of niet voldoende gemachtigd zijn.  
25 Verwezen wordt naar artikel 21 lid 3 van de Rijkswet over de nietigheid van financiële verplichtingen 

die zijn aangegaan door personen die daartoe niet of niet voldoende gemachtigd zijn.  
26 Verwezen wordt naar artikel 21 lid 3 van de Rijkswet over de nietigheid van financiële verplichtingen 

die zijn aangegaan door personen die daartoe niet of niet voldoende gemachtigd zijn.  
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Conform het advies van de ATF heeft de RvM dit verzoek (inclusief afwijking van 

openbare aanbesteding) achteraf goedgekeurd omdat de verplichting reeds was 

aangegaan. Voor zover bekend heeft het ministerie van Justitie geen sancties 

getroffen tegen de betrokken ambtenaren.  

 

Toetsing of verzoeken om af te wijken terecht zijn afgewezen  

Van één van de twee afgewezen verzoeken om af te wijken van openbare 

aanbesteding kon de toetsing niet worden uitgevoerd wegens het ontbreken van 

onderliggende documenten (NAf 139.920). Het ander afgewezen verzoek hangt 

samen met een machtigingsverzoek om een verplichting aan te gaan. Nagegaan is of 

de ATF dit verzoekt terecht heeft afgewezen. Hierna is het verzoek en de motivaties 

opgenomen. 

 

Machtigingsverzoek aangaan verplichting 

 Type verzoek/Omschrijving Bedrag 

(NAf) 

Verzoek 

Afwijking openbare aanbesteding 

Motivatie advies door Financiën 

   Door Justitie Motivatie Justitie  

1 Opknappen en uitbreiden kazerne 
2015 (UO Brandweer & 
Rampenbestrijding) 

820.000 Ja Om tijd te winnen is 

geopteerd voor de optie 

aanbesteding op uitnodi-

ging waarbij meerdere 

bekwame aannemers 

uitgenodigd worden. 

Volgens ATF geeft de dienst geen nadere 

toelichting omtrent strakke planning. Het valt 

op dat bij het ministerie structureel wordt 

verzocht om af te wijken van de 

aanbestedingsprocedures zonder een 

afdoende onderbouwing. De dienst dient de 

aanbestedingsprocedures strikt te volgen 

tenzij afdoende onderbouwing kan worden 

verstrekt dat het in het landsbelang is om 

hiervan af te wijken. 

 

De tabel laat zien dat het ministerie expliciet heeft gevraagd om afwijking. De ATF 

vindt dit niet afdoende onderbouwd en legt de relatie met het landsbelang. Gelet op 

de motivatie van het ministerie is het verzoek terecht afgewezen.  
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Bijlage 7. Ministerie van Onderwijs Wetenschap Cultuur & Sport 

 

Geïnventariseerde aanbestedingen met afwijking van openbare aanbesteding 

De secretaris generaal (SG) is aangeschreven voor een opgave van alle 

aanbestedingen die zijn gehouden bij alle organisatieonderdelen van het ministerie. 

Voor alle organisatieonderdelen is een opgave ontvangen. Volgens de opgave zijn in 

totaal veertien openbare aanbestedingen en één afwijking op openbare 

aanbesteding gehouden. Van één aanbesteding is niet bekend of deze openbaar of 

onderhands is aanbesteed daar er geen onderliggende documenten zijn aangetroffen. 

Aan de hand van de onderliggende proces-verbalen heeft de Rekenkamer vastgesteld 

dat er in dertien gevallen daadwerkelijk een openbare aanbesteding heeft 

plaatsgevonden. Van één aanbesteding is er geen proces-verbaal aangetroffen. 

In de volgende tabel is het aantal afwijking op openbare aanbestedingen volgens de 

opgave van het ministerie en volgens de kwartaalrapportages weergegeven.  

 

De tabel laat zien dat de opgave van het ministerie onvolledig is.  

Toetsing aan regels/beleid afwijking van openbare aanbesteding 

Toetsing of goedkeuring is verkregen van de minister van Financiën 

Hierna zijn de uitkomsten weergegeven van de toetsing of de geïnventariseerde 

afwijkingen van openbare aanbesteding zijn goedgekeurd.  

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal

0 0 0 0 0 0 0

0 0 8 4 8 7 27

0 0 0 1 0 0 1

0 0 8 5 8 7 28

0 0   5.940.639     4.991.714     2.828.432  11.824.557     25.585.342 

O.b.v. informatie  

ministerie OWCS/ 

kwartaalrapportages 

afdeling AO/IC 

ministerie van Financien 

Totaal in aantallen

Totaal in Naf

Geïnventariseerde afwijkingen van openbare aanbesteding OWCS

O.b.v. informatie 

ministerie OWCS

O.b.v. kwartaal 

rapportages afdeling 

AO/IC ministerie van 

Financien

Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag 

28 25.585.343   26 25.002.178 2 583.165    

Totaal 

geinventariseerd

Goedgekeurd minister 

Financien/RvM

Afgewezen
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Zoals in de tabel is aangegeven zijn 26 afwijkingen goedgekeurd en zijn 2 

afgewezen. Goedkeuring door de RvM gebeurt wanneer een verplichting reeds is 

aangegaan zonder dat vooraf goedkeuring om af te wijken is verkregen. Verder in 

de bijlage is aangegeven welke afwijkingen door de RvM zijn goedgekeurd. 

 
Toetsing of afwijking in het belang van het land noodzakelijk was 
Voor de goedgekeurde afwijking op openbare aanbestedingen is nagegaan of 

afwijking van openbare aanbesteding in het belang van het land noodzakelijk was. 

Daarbij is gekeken naar de motivatie van het ministerie van OWCS om af te wijken 

en of daarbij nadrukkelijk een relatie is gelegd met noodzaak vanwege landsbelang. 

Dit is eveneens nagegaan voor de motivatie van de Afdeling Toezicht Financiën (ATF) 

om positief te adviseren over het verzoek.  

De benodigde documenten zijn zowel bij het ministerie als bij de ATF niet ordelijk, en 

daardoor niet toegankelijk, opgeslagen. Van 20 van de 26 afwijkingen van openbare 

aanbesteding kon de toetsing niet worden gedaan doordat geen of onvoldoende 

informatie beschikbaar was. In onderstaande tabel is dit weergegeven.  

 

Van de zes goedgekeurde afwijkingen van openbare aanbesteding met 

onderliggende documenten hangen vijf samen met machtigingsaanvragen om een 

verplichting aan te gaan en één met een machtigingsaanvraag om een betaling te 

verrichten.  

 

Machtigingsverzoeken tot aangaan verplichting 

Uit de AO-procedure is af te leiden dat een ministerie eerst moet zorgen voor 

goedkeuring om af te wijken en daarna een machtigingsverzoek indient om de 

verplichting aan te gaan. Uit het onderzoek blijkt dat in geen van de vier gevallen 

vooraf om afwijking is gevraagd. In de volgende tabel zijn de gevallen en de 

motivaties weergegeven.  

 

 

 

 

Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag

28 25.585.343   26 25.002.178  20 13.337.243  6 11.664.935 

Totaal 

geinventariseerd

Goedgekeurd 

minister Financien / 

RvM

Goedgekeurd/ geen 

onderliggende 

documenten

Goedgekeurd/ 

onderliggende 

documenten
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Machtigingsverzoek aangaan verplichting 

 Type 

verzoek/Omschrijving 

Bedrag 

(NAf) 

Verzoek 

Afwijking openbare aanbesteding 

Motivatie advies door Financiën 

   Door OWCS Motivatie OWCS  

1 Huurovereenkomst 

(2014) (Inspectie 

Onderwijs) 

190.800 Niet expliciet Door onvoorziene 

omstandigheden heeft 

het ministerie geen 

andere optie dan het 

contract met dezelfde 

voorwaarden met een 

jaar te verlengen 

De inspectie wordt verzocht om rekening te 

houden met de comptabele voorschriften en 

indien men niet wenst te verhuizen een geldige 

reden hiervoor aan te dragen. De minister van 

OWCS dient hierover geïnformeerd te worden. 

2 Huurovereenkomst 

(2015) (Inspectie 

Onderwijs) 

190.800 Niet expliciet Door onvoorziene om-

standigheden heeft het 

ministerie geen andere 

optie dan het contract 

met dezelfde voor-

waarden met een jaar te 

verlengen. 

 

In feite heeft de Inspectie Onderwijs geen 

geldige reden(en) aangeleverd. Echter gelet op 

het feit dat wij in augustus leven en het contract 

met de huidige leverancier in augustus verloopt, 

is het niet meer mogelijk om een nieuw 

onderkomen te zoeken. De inspectie wordt 

verzocht om rekening te houden met de 

comptabele voorschriften en indien men niet 

wenst te verhuizen een geldige reden hiervoor 

aan te dragen. De minister van OWCS dient 

hierover geïnformeerd te worden 

3 Verlenging huurcontract 

met Ribeiro Develop-

ment 2015 (UO 

uitvoeringsteam O&W) 

245.383 Niet expliciet Door onvoorziene 

omstandigheden heeft 

het ministerie geen 

andere optie dan het 

contract met dezelfde 

voorwaarden met een 

jaar te verlengen. 

 

Voor het dienstjaar 2016 dient het ministerie 

tijdig de nodige stappen te nemen zodat de 

comptabele voorschriften kunnen worden 

nageleefd.  

4 Huur APC gebouw 2015 

(Beleidsorganisatie) 

778.464 Niet bekend Niet bekend Volgens ATF heeft RvM reeds besloten om 

akkoord te gaan met het verzoek van de 

minister van OWCS om een overeenkomst te 

sluiten met de APC. Er is een overeenkomst 

gesloten voor meer dan vijf jaar terwijl er 

conform de comptabele voorschriften kunnen 

overeenkomsten in het kader van het huren van 

gebouwen voor maximaal vijf jaar aangegaan 

worden 

5 Aanschaf lesmateriaal 

i.v.m. project" Gratis 

onderwijs 2015 

(Overige gemeenschap-

pelijke uitgaven) 

10.000.000 Niet bekend Niet bekend Volgens ATF is afwijking gevraagd omdat SSC 

niet tijdig heeft zorg gedragen voor de 

overdracht van het project in kwestie. Gelet op 

het vorenstaande en om de schoolgaande 

jeugd niet te duperen, is het niet verstandig om 

het proces stil te leggen. Geadviseerd wordt om, 

bij wijze van hoge uitzondering, af te wijken van 

de aanbesteding eis. Voor het schooljaar 2016-

2017 dient het ministerie zorg te dragen dat een 

openbare aanbesteding georganiseerd wordt. 

Bedrag dient uitsluitend aangewend te worden 

voor het aanschaffen van lesmaterialen en ter 

distributie hiervan.  
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Uit de tabel blijkt dat in geen enkel geval een expliciet verzoek van het ministerie om 

afwijking is aangetroffen. In twee gevallen is helemaal geen informatie van het 

ministerie aangetroffen en is alleen de motivatie van ATF bekend. Noch het ministerie 

noch de ATF geven concreet aan of sprake is van landsbelang. Gezien de 

argumentatie is dat niet het geval. De Interne Controller van het ministerie had deze 

verzoeken dus niet moeten laten indienen en de ATF had op haar beurt geen positief 

advies moeten geven.  

Machtigingsverzoeken tot verrichten betaling 

Ingeval van een machtigingsverzoek om een betaling te verrichten dient reeds 

machtiging te zijn verkregen om de verplichting aan te gaan en goedkeuring om af te 

wijken van openbare aanbesteding. Blijkens de toelichting van de ATF is dit niet het 

geval geweest bij deze aanbesteding. De ATF adviseert de minister om de RvM een 

beslissing te laten nemen. Er is geen motivatie van het ministerie aangetroffen.  

Machtigingsverzoek tot betaling 

 Type 

verzoek/Omschrijving 

Bedrag 

(NAf) 

Verzoek 

Afwijking openbare 

aanbesteding 

Motivatie advies door Financiën 

   Door OWCS Motivatie OWCS  

5 Huurovereenkomst met 

Stichting Monumenten-

zorg Curaçao 2015 (UO 

uitvoeringsteam C&S) 

259.488 Niet bekend Niet bekend Volgens ATF is verplichting aangegaan zonder machtiging 

vooraf en er is niet voldaan aan openbare aanbesteding 

eis.  

Het land is niet verplicht de verplichting na te komen27. 

Advies om de RvM te benaderen voor goedkeuring indien 

min. fin wenst om de onrechtmatig aangegane verplichting 

alsnog na te komen om de leverancier niet te duperen.28  

Tevens advies om minister van OWCS te verzoeken om 

verantwoordelijke ambtenaren aan te spreken op grond 

van de LMA. 

       

 
Toetsing of verzoeken om af te wijken terecht zijn afgewezen  

Van de twee afwijkingen van openbare aanbesteding zijn geen onderliggende 

documenten aangetroffen. Hierdoor kon niet getoetst worden of het verzoek terecht is 

afgewezen.  

  

                                              
27 Verwezen wordt naar artikel 21 lid 3 van de Rijkswet over de nietigheid van financiële verplichtingen 

die zijn aangegaan door personen die daartoe niet of niet voldoende gemachtigd zijn.  
28 Achteraf door de RvM de machtiging tot betaling en afwijking van openbare aanbesteding 

goedgekeurd. 
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Bijlage 8. Ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid & Welzijn 

 

Geïnventariseerde aanbestedingen met afwijking  

De secretaris generaal (SG) is aangeschreven voor een opgave van alle 

aanbestedingen die zijn gehouden bij alle organisatieonderdelen van het ministerie. 

Voor alle organisatieonderdelen is een opgave ontvangen. Volgens de opgave van 

het ministerie is één openbare aanbesteding gehouden. Aan de hand van het 

onderliggende proces-verbaal heeft de Rekenkamer vastgesteld dat er 

daadwerkelijk een openbare aanbesteding heeft plaatsgevonden. 

In de volgende tabel is het aantal afwijkingen van openbare aanbesteding volgens 

de opgave van het ministerie en volgens de kwartaalrapportage van de afdeling 

AO/IC van het ministerie van Financiën weergegeven.  

 

De tabel laat zien dat de opgave van het ministerie onvolledig is.  

Toetsing aan regels/beleid afwijking van openbare aanbesteding 

Toetsing of goedkeuring is verkregen van de minister van Financiën 

Uit het onderzoek blijkt dat alle elf afwijkingen van openbare aanbesteding zijn 

goedgekeurd.  

Toetsing of afwijking in het belang van het land noodzakelijk was 

Voor de goedgekeurde afwijking op openbare aanbestedingen is nagegaan of 

afwijking van openbare aanbesteding in het belang van het land noodzakelijk was. 

Daarbij is gekeken naar de motivatie van het ministerie van SOAW om af te wijken 

en of daarbij nadrukkelijk een relatie is gelegd met noodzaak vanwege landsbelang. 

Dit is eveneens nagegaan voor de motivatie van de Afdeling Toezicht Financiën (ATF) 

om positief te adviseren over het verzoek.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal

0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 4 5 11

0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 4 5 11

     113.400        281.500        199.350  21.569.194     22.163.444 

Totaal in aantallen

Totaal in Naf

Geïnventariseerde afwijkingen van openbare aanbesteding SOAW

O.b.v. informatie 

ministerie SOAW

O.b.v. kwartaal- 

rapportages afdeling 

AO/IC ministerie van 

Financien

O.b.v. informatie  

ministerie SOAW/ 

kwartaalrapportages 

afdeling AO/IC 

ministerie van Financien 
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De benodigde documenten zijn zowel bij het ministerie als bij de ATF niet ordelijk, en 

daardoor niet toegankelijk, opgeslagen. Van acht van de elf afwijkingen van 

openbare aanbesteding kon de toetsing niet worden gedaan doordat geen of 

onvoldoende informatie beschikbaar was. In onderstaande tabel is dit weergegeven.  

 

Alle drie goedgekeurde afwijkingen van openbare aanbesteding met onderliggende 

documenten hangen samen met machtigingsaanvragen om een verplichting aan te 

gaan.  

Uit de AO-procedure is af te leiden dat een ministerie eerst moet zorgen voor 

goedkeuring om af te wijken en daarna een machtigingsverzoek indient om de 

verplichting aan te gaan. In geen van de drie gevallen is vooraf om afwijking 

gevraagd. In de volgende tabel zijn de drie gevallen met motivaties weergegeven.  

 

Machtigingsverzoek aangaan verplichting 

 Type 

verzoek/Omschrijving 

Bedrag 

(NAf) 

Verzoek 

Afwijking openbare 

aanbesteding 

Motivatie advies door Financiën 

   Door SOAW Motivatie 

SOAW 

 

1 Sociale woningbouw 2015-

2016 betreffende de 

besteding van de NAf 15 

miljoen t.b.v. sociale 

woningbouw 2015 (overige 

uitgaven SOAW) 

15.000.000 Niet bekend Niet bekend Volgens ATF is afwijking gevraagd omdat Fundashon Kas 

Popular (FKP) uitsluitend opgericht is met als doel in het belang 

van de verbetering van de volkshuisvesting werkzaam te zijn.  

Positief advies met in achtneming van de volgende punten. Een 

gedetailleerde planning en kostenraming goed te keuren, 

concrete plannen in te dienen en goed te keuren voor de 

leefbaarheidsvoorzieningen, SOAW dekking dient aan te geven 

voor de jaarlijkse exploitatie tekort, nadere afspraken worden 

gemaakt omtrent de inspanningsverplichting van de FKP. 

2 Huurovereenkomst vanaf 1 

juni 2015 voor de periode 

van 3 jaren 2015 

(Beleidsorganisatie 

SOAW) 

834.083 Niet bekend Niet bekend Volgens ATF is afwijking gevraagd omdat met deze nieuwe 

overeenkomst drie huurovereenkomsten komen te vervallen 

met als gevolg een bezuiniging van ongeveer NAf 425.000 over 

drie jaar. Dit uitgaande dat met de verhuizing geen aanvullende 

kosten gemoeid zijn. 

Positief advies met inachtneming van bovenstaande 

opmerkingen. 

3 Samenwerkings-overeen-

komst met Etica Training & 

Advies BV 2015 (UO 

uitvoeringsteam arbeid) 

132.811 Niet bekend Niet bekend Het is gebruikelijk dat het ministerie SOAW dit soort projecten 

o.a. gericht op werkzoekenden start vooruitlopend op een 

machtiging van minister van Financiën en benodigde afwijking 

van de aanbestedingsprocedures. 

Positief advies. De Minister van SOAW moet in acht nemen dat 

het voortaan noodzakelijk is om machtiging van de minister van 

financiën vooraf aan te vragen. 

 

Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag

11 22.163.444   11 22.163.444  8 6.187.550    3 15.975.894 

Totaal 

geinventariseerd

Goedgekeurd 

minister Financien / 

RvM

Goedgekeurd/ geen 

onderliggende 

documenten

Goedgekeurd/ 

onderliggende 

documenten
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De tabel laat zien dat in geen enkel geval een expliciet verzoek om afwijking is 

aangetroffen. Bovendien zijn de motivaties van het ministerie niet bekend. ATF gaat in 

haar motivaties niet concreet in of afwijking noodzakelijk is vanwege het landsbelang. 

Gezien haar argumenten is dat in geen van de drie aanbestedingen het geval. De 

Interne Controller van het ministerie had deze verzoeken om afwijking dus niet moeten 

laten indienen. De ATF had op haar beurt geen positieve adviezen moeten geven.  
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Bijlage 9. Ministerie van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning 

 

Geïnventariseerde aanbestedingen met afwijking  

De secretaris generaal (SG) is aangeschreven voor een opgave van de 

aanbestedingen die zijn gehouden bij alle organisatieonderdelen van het ministerie. 

Van vier uitvoeringsorganisaties is een opgave ontvangen29. Volgens de opgave van 

het ministerie zijn in totaal 46 openbare aanbestedingen gehouden en is in 60 gevallen 

afgeweken van openbare aanbesteding.  

Aan de hand van onderliggende proces-verbalen heeft de Rekenkamer vastgesteld 

dat in 28 gevallen daadwerkelijk een openbare aanbesteding heeft plaatsgevonden. 

Van de overige achttien opgegeven openbare aanbestedingen zijn er geen proces-

verbalen aangetroffen. 

In de volgende tabel is het aantal afwijkingen van openbare aanbesteding 

weergegeven volgens de opgave van het ministerie, de kwartaalrapportages van de 

afdeling AO/IC van het ministerie van Financiën en overige informatie die van deze 

afdeling is ontvangen. 

 

Uit de tabel blijkt dat alle informatiebronnen onvolledig zijn.  

 

 

 

                                              

29 Meteorologische Dienst Curaçao, Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit, Verkeer en vervoer, 

Openbare werken (OW). 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal

0 1 3 30 18 8 60

0 0 0 13 12 14 39

0 0 0 0 0 2 2

0 0 0 0 2 1 3

0 1 3 43 32 25 104

0  1.400.000   2.153.131  71.412.935  20.725.330  28.493.897  124.185.293 

O.b.v. informatie 

ministerie VVRP

O.b.v. kwartaal 

rapportages afdeling 

AO/IC ministerie van 

Financien

O.b.v. informatie  

ministerie AZ/ 

kwartaalrapportages 

afdeling AO/IC 

ministerie van Financien 

O.b.v. overige 

informatie afdeling 

AO/IC ministerie van 

Financiën 

Totaal in aantallen

Totaal in Naf

Geïnventariseerde afwijkingen van openbare aanbesteding VVRP



 

80 
Ministeriebreed onderzoek naar de afwijking van openbare aanbesteding in overeenstemming met regels en 

beleid, augustus 2019 

  

Uitkomsten toetsing aan regels/beleid afwijking van openbare aanbesteding 

Toetsing of goedkeuring om af te wijken is verkregen van de minister van Financiën 

Hierna zijn de uitkomsten weergegeven van de toetsing of de geïnventariseerde 

afwijkingen van openbare aanbesteding zijn goedgekeurd.  

 

De tabel geeft aan dat 46 geïnventariseerde afwijkingen van openbare aanbesteding 

zijn goedgekeurd door de minister van Financiën of de RvM30. Drie verzoeken zijn 

afgewezen en door het ontbreken van onderliggende documenten is van 55 verzoeken 

om af te wijken niet bekend of deze zijn goedgekeurd. 

 

Toetsing of afwijking in het belang van het land noodzakelijk was 

Voor de goedgekeurde afwijking op openbare aanbestedingen is nagegaan of 

afwijking van openbare aanbesteding in het belang van het land noodzakelijk was. 

Daarbij is gekeken naar de motivatie van het ministerie om af te wijken en of daarbij 

nadrukkelijk een relatie is gelegd met noodzaak vanwege landsbelang. Dit is eveneens 

nagegaan voor de motivatie van de Afdeling Toezicht Financiën (ATF) om positief te 

adviseren over het verzoek.  

Van 34 van de 46 afwijkingen van openbare aanbesteding kon deze toetsing niet 

worden gedaan doordat geen of onvoldoende informatie beschikbaar was. De 

benodigde documenten zijn namelijk zowel bij het ministerie als bij de afdeling 

Toezicht Financiën niet ordelijk, en daardoor niet toegankelijk, opgeslagen. 

In onderstaande tabel is dit weergegeven.  

 

Uit de toetsing van de twaalf goedgekeurde afwijkingen van openbare aanbesteding 

met onderliggende documenten blijkt dat elf afwijkingen samenhangen met 

machtigingsverzoeken om een verplichting aan te gaan en één met een 

machtigingsverzoek om een betaling te verrichten.  

                                              
30 De informatie is gebaseerd op de kwartaalrapportages van de afdeling AO/IC. 

Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag 

104 124.185.293 46 47.916.780 3 5.334.636 55 70.933.877 

Totaal 

geinventariseerd

Goedgekeurd minister 

Financien/RvM

Afgewezen Besluit niet bekend

Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag 

104 124.185.293 46 47.916.780  34 39.622.716  12 8.294.063    

Totaal 

geinventariseerd

Goedgekeurd 

minister 

Financien/RvM

Goedgekeurd/ geen 

onderliggende 

documenten

Goedgekeurd/ 

onderliggende 

documenten 
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Machtigingsverzoeken tot aangaan verplichting 

Uit de AO-procedure is af te leiden dat een ministerie eerst moet zorgen voor 

goedkeuring om af te wijken en daarna een machtigingsverzoek indient om de 

verplichting aan te gaan. In geen van de elf gevallen is vooraf om afwijking gevraagd.  

In de volgende tabel zijn de elf gevallen en de motivaties weergegeven.  

 

Machtigingsverzoek aangaan verplichting 

 Type verzoek/Omschrijving Bedrag 

(NAf) 

Verzoek 

Afwijking openbare aanbesteding 

Motivatie advies door Financiën 

   Door VVRP Motivatie VVRP  

1 Verhoging stelpost project Wechi 
Fase 1A (Uitvoerings Organisatie 
(UO) Domeinbeheer) 

1.601.130 Niet bekend Niet bekend Volgens ATF is afwijking gevraagd omdat de 
volgende voordelen zijn te behalen: voorkomen 
schade aan wegfundering, besparing van tijd en 
bouwkosten. Positief advies bij wijze van hoge 
uitzondering afwijking te verlenen. Het bedrag 
dient als maximale plafond beschouwd te 
worden, UO dient zo scherp mogelijk met de 
leverancier te onderhandelen om beste prijs- 
kwaliteit verhouding voor de overheid te komen. 

2 Verzoek afwijking 
aanbestedingsprocedure m.b.t. 
aanschaf weerradar Meteoro-
logische Dienst (23 okt 2014) 
(Meteorologische dienst) 
 

3.030.501 Ja  Weerradar een technisch 
complex en zeer 
geavanceerd apparatuur is 
die niet overal ter wereld 
gebouwd wordt. 

Akkoord Sector Directeur Financieel beleid en 
begrotingsbeheer en Minister van Financiën. 
Geen motivatie. 

3 Reservering nutsvoorziening open-
bare verlichting 2015 (UO-OW)  

264.000 Ja Aqualectra het enige bedrijf 
is dat stroom levert 

Akkoord Sector Directeur Financieel beleid en 
begrotingsbeheer en Minister van Financiën. 
Geen motivatie. 

4 Aanschaf 15 pick-ups tbv UO-OW 
2014 (UO-OW) 

735.750 Niet expliciet Alle bedrijven die pick ups 
leveren zijn benaderd en de 
uiteindelijke keuze heeft op 
verantwoorde wijze plaats-
gevonden. Het ministerie 
verzoekt de minister de RvM 
het verzoek goed te laten 
keuren 

Akkoord Sector Directeur Financieel beleid en 
begrotingsbeheer en Minister van Financiën. 
Geen motivatie. 

5 Bewaking OW gebouwen en 
terreinen, verlenging contract tot en 
met 31 oktober 2015 (UO-OW) 

245.434 Niet expliciet Afwachting van afronding 
aanbestedingsprocedure die 
reeds is begonnen. 

Akkoord Sector Directeur Financieel beleid en 
begrotingsbeheer en Minister van Financiën. 
Gen motivatie. 

6 Project coördinatie IRP projecten 
2015 (UO-OW) 

181.737 Ja Minister van Financiën op 27 
november 2014 reeds 
akkoord is gegaan om 
opdracht te verlenen aan 
leverancier.  

Akkoord Sector Directeur Financieel beleid en 
begrotingsbeheer en Minister van Financiën. 
Geen motivatie. 

7 Bewakingskosten over januari tot en 
met juni 2014 (UO-OW) 
 

357.521  
 

Niet bekend Niet bekend Er is reeds een openbare aanbesteding per eind 
maart 2014 gehouden.  
Positief advies onder voorwaarde dat de 
overeenkomst tijdig opgezegd dient te worden. 

8 Aankoop van asfaltbeton 2014 (UO-
OW) 

317.491 Niet bekend Niet bekend Leverancier is de enige op Curaçao dat 
asfaltbeton levert  
Positief advies machtigingsverzoek en 
goedkeuren afwijking aanbestedingsprocedure. 

9 Aankoop van asfaltbeton 2015 (UO-
OW) 

634.982 Ja Leverancier is de enige op 
Curaçao die asfaltbeton 
levert 

Akkoord Sector Directeur Financieel beleid en 
begrotingsbeheer en Minister van Financiën. 
Geen motivatie. 

10 Onderhoud Argis 2015 
 (UO-OW) 

154.961 Ja Systeem wordt dagelijks 
gebruikt door UTS, 
Aqualectra, ROP en 
Domeinbeheer. OW heeft 
hierdoor de verplichting zorg 

Volgens ATF is afwijking gevraagd omdat de 
leverancier de exclusieve vertegenwoordiger is 
op benedenwindse eilanden.  
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te dragen dat het systeem 
steeds goed functioneert 

11 Toezicht projecten inhaalslag 2015 
(UO-OW) 

312.064 Niet bekend Niet bekend Volgens ATF kan conform besluit waar OW naar 
refereert niet afgeleid worden dat er ook voor 
toezichtwerkzaamheden afwijking verleent dient 
te worden. Ook is de intentieverklaring 
waarnaar OW zich baseert om af te wijken 
verlopen. Als laatste bericht OW ten onrechte 
dat er drie offertes gevraagd zijn en dat de 
keuze gemotiveerd is. 
 
ATF adviseert bij wijze van uitzondering 
afwijking te verlenen om de uitvoering van het 
project niet te belemmeren en gezien de door 
de RvM gestelde voorwaarde m.b.t. de 
stringente kwaliteitscontrole voor deze 
projecten van inhaalslag. Met dien verstande 
dat in het vervolg dit soort werkzaamheden 
conform de aanbestedingsprocedures ge-
schieden. 
 

 

De tabel laat zien dat in vijf gevallen het ministerie een expliciet verzoek tot afwijking 

heeft gedaan. In twee gevallen is geen expliciet verzoek gedaan maar blijkt dit uit 

de motivatie. Van de vier overige gevallen is helemaal geen informatie van het 

ministerie aangetroffen maar alleen de motivatie van de ATF. Zowel het ministerie als 

de ATF geven in hun motivaties niet concreet aan of sprake is van noodzaak tot 

afwijking vanwege landsbelang. In geen van de elf gevallen is dat het geval. De 

Interne Controller van het ministerie had de verzoeken dus niet moeten laten indienen 

en de ATF had geen positief moeten uitbrengen over de verzoeken.  

 

Machtigingsverzoeken tot verrichten betaling 

In de volgende tabel is een machtigingsverzoek om een betaling aan te gaan 

weergegeven waarbij vooraf noch een verzoek om af te wijken van openbare 

aanbesteding noch een verzoek om de verplichting aan te gaan is ingediend.  
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Machtigingsverzoek verrichten betaling 

 Type verzoek/Omschrijving Bedrag 

(NAf) 

Verzoek 

Afwijking openbare aanbesteding 

Motivatie advies door Financiën 

   Door VVRP Motivatie VVRP  

      

12 Huurpenning WTC periode januari – 

december 2015 (UO Domeinbeheer) 

458.492 Niet bekend Niet bekend Volgens ATF is afwijking gevraagd omdat 

Domeinbeheer aangeeft dat er geen 

overheidspanden beschikbaar zijn, het beter is om 

te wachten op de centrale huisvesting en er flink 

geïnvesteerd is in huidige pand.  

Volgens ATF is verplichting aangegaan zonder 

machtiging vooraf en er is niet voldaan aan 

openbare aanbesteding eis.  

Het land is niet verplicht de verplichting na te 

komen31. Advies om de RvM te benaderen voor 

goedkeuring indien de minister van Financiën 

wenst om de onrechtmatig aangegane verplichting 

alsnog na te komen om de leverancier niet te 

duperen.  

Tevens advies om minister van VVRP te verzoeken 

om verantwoordelijke ambtenaren aan te spreken 

op grond van de LMA. 

 

Conform het advies van de ATF heeft de RvM dit verzoek (inclusief afwijking van 

openbare aanbesteding) achteraf goedgekeurd omdat de verplichting reeds was 

aangegaan. Voor zover bekend heeft het ministerie van VVRP geen sancties getroffen 

tegen de betrokken ambtenaren.  
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BIJLAGE 10. GEÏDENTIFICEERDE EN GETOETSTE 
AFWIJKINGEN PER MINISTERIE 
 

Ministerie van AZ 

 

 

Nkv = niet kunnen vaststellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving Dienst Jaar  Bedrag 

(Naf) 

Bevindingen Voldoet 

aan 

criterium 

Bron

1 Renovatie Fort 

Amsterdam

SG 2015   2.938.800 Goedgekeurd Ja AZ/ Kwartaalrapp.AO/IC (Min Fin)

2  Verlengen 

huurcontract 

DBB 2012 Niet bekend Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

3 Niet bekend Minister (Min. 

Staf)

2012     281.500 Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

4  Onderzoek Minister van AZ 2012 Niet bekend Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

5 Niet bekend Sector AZ 2012     230.291 Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

6 Niet bekend 2014     145.000 Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

7 Niet bekend 2014     150.000 Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

8 Niet bekend 2014     326.000 Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

9 Kantoormeubilair 

KPMC

Kabinet gevol. 

Min.

2015     137.340 Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

 Totaal  4.208.931 
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Ministerie van BPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving  aanbesteding Dienst Jaar  Bedrag (Naf) Bevindingen Voldoet aan criterium 

landsbelang

Bron

1  Aankoop kantoor meubilair 2012 367.154       Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

2  Aanschaf kantoor apparatuur 2012 180.863       Besluit niet bekend Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

3 Niet bekend 2012 260.287       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

4  Huuurgebouw 2012 352.247       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

5 Niet bekend SSO 2014 150.000       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

6 Niet bekend UOPZ 2014 118.232       Besluit niet bekend Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

7 Niet bekend 2014 151.591       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

8 Niet bekend 2014 679.762       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

9 Niet bekend 2014 811.956       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

10 Niet bekend 2014 610.000       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

11 Niet bekend 2014 140.000       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

12 Niet bekend 2014 811.956       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

13 Niet bekend 2014 610.000       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

14 Niet bekend 2014 140.000       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

15 Niet bekend 2014 258.455       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

16 Niet bekend 2014 140.000       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

17 Niet bekend 2014 1.651.565    Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

18 Niet bekend 2014 385.906       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

19 Niet bekend 2014 149.460       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

20 Niet bekend 2014 2.036.326    Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

21 Niet bekend 2014 243.588       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

22 Niet bekend 2014 177.483       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

23 Niet bekend 2014 180.648       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

24 Niet bekend 2014 167.953       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

25  Verlenging contract met J.wit BOBPD 2015 132.300       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

26  Verlenging contract BOBPD 2015 279.280       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

27 Niet bekend CBS 2015 258.000       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

28  Verhuizing ministeiele staf BPD MS 2015 554.846       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

29  Aanschaf holografische 

filmrollen tbv rijbewijzen & 

identiteitskaarten 

PZ 2015 195.167       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

30 Niet bekend PZ 2015 104.940       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

31 Niet bekend SSO 2015 750.000       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

32 Niet bekend SSO 2015 750.000       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

33 Niet bekend SSO 2015 775.871       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

34 Betaling facturen 2015 

beveiligingsbedrijf

SSO 2015 102.601       Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

35 Meubilair aankoop SSO 2015 360.000       Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

36  Restant advertentiekosten SSO SSO 2015 100.000       Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

37  Technische en Functionele 

ondersteuning technical 

Upgrade (bureau rijbewijzen)  

PZ 2015 189.846       Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

38  Verlenging aangegane 

verplichting met 

bewakingsbedrijf periode 1 

januari 2015 t/m 30 juni 2015, 

ter beveiliging van Kranshi.  

PZ 2015 124.832       Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

39 Verlenging van bestaande 

huurcontract

VL 2015 549.000       Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

40 Afwikkelen 

schoonmaakovereenkomst

SSO 2015 207.000       Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

41  Aanvullende machtiging  SGBPD 2015 248.500       Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

42  Aanbestedingsprocedure Fase 

3 Stelsel basisregistraties 

2015 1.038.300    Goedgekeurd Nee Ministerie van Financien

 Totaal 17.495.915 
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Ministerie van Economische Ontwikkeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving  aanbesteding Jaar  Bedrag (Naf) Bevindingen Voldoet aan criterium 

landsbelang

Bron

Huur nov + dec 2013 en borg 203.489       

Huur gebouw MEO 2014 813.382       

Huur gebouw MEO 2015 813.382       

2 Deelbet Lidmaatschap CTO-

2015

2015 100.000       Besluit niet bekend Nee Ministerie EO

3 Aanschaf app trainingschool 2015 96.005          Goedgekeurd Nee Ministerie EO

4 Aanschaf app trainingschool 2015 6.961            Goedgekeurd Nee Ministerie EO

5 Aanschaf app trainingschool 2015 3.067.902    Goedgekeurd Nee Ministerie EO

6 Aanschaf app trainingschool 2015 170.104       Goedgekeurd Nee Ministerie EO

7 Aanschaf app trainingschool 2015 560.327       Goedgekeurd Nee Ministerie EO

8 Aanschaf app trainingschool 2015 28.408          Goedgekeurd Nee Ministerie EO

9 Aanschaf app trainingschool 2015 1.300.801    Goedgekeurd Nee Ministerie EO

 Totaal 7.160.761    

Goedgekeurd Nee Ministerie EO1 2013
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Ministerie van Financiën 

 

 

Omschrijving Dienst Jaar  Bedrag (Naf) Bevinding Voldoet aan criterium 

landsbelang

Bron

1 Overeenkomst met A.I.S DC 2011 144.457       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Ministerie Financien

2 Overeenkomst Siemens DC 2012 535.000       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Ministerie Financien

3 UNCTAD DC 2013 172.000       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Ministerie Financien

4 Aankoop Munitie DC 2014 158.000       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Ministerie Financien

5  Contract siemens DC 2012 Niet bekend Besluit niet bekend Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

6  Dataguard i.v.m project Asycuda DC 2012 Niet bekend Besluit niet bekend Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

7 Verlenging leasecontract DC 2015 388.000       Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

8 Onderhoud/support Gos NBC-LOC 2012 500.000       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien/ Kwartaalrapp.AO/IC (Min Fin)

9  Conversie/ Integratie GOS NBC-LOC 2012 500.000       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Ministerie Financien/ Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

10 Aanschaf controlestickers 2012 NBC-LOC 2011 138.750       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien

11 Onderhoud en support Gos NBC-LOC 2011 400.000       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Ministerie Financien

12 Porto en vrachtkosten NBC-LOC 2011 410.000       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien

13 Bewakings gebouw Landsontvanger NBC-LOC 2011 321.176       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Ministerie Financien

14 Hosting en technisch beheer MBK systeemNBC-LOC 2011 111.660       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Ministerie Financien

15 Machtigingsverzoek postverzending 

2012

NBC-LOC 2012 328.000       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien

16 Aanschaf controlestickers 2013 NBC-LOC 2012 130.000       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien

17 Hosting en technisch beheer MBK 

systeem

NBC-LOC 2013 106.800       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien

18 Onderhoud en support Gos NBC-LOC 2013 400.000       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien

19 Bewakings gebouw Landsontvanger NBC-LOC 2013 321.176       Geen dossier Nkv Ministerie Financien

20 Hosting en technisch beheer MBK 

systeem

NBC-LOC 2013 106.800       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien

21 Aanschaf controlestickers 2014 NBC-LOC 2013 103.000       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien

22 Porto en vrachtkosten NBC-LOC 2013 365.181       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien

23 Onderhoud en support Gos NBC-LOC 2014 350.000       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien

24 Onderhoud en support Gos NBC-LOC 2014 600.000       Geen dossier Nkv Ministerie Financien

25 Porto en vrachtkosten NBC-LOC 2014 425.000       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien

26 Hosting en technisch beheer MBK 

systeem

NBC-LOC 2014 113.209       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien

27 Vervanging lektrievers NBC-LOC 2014 200.340       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien

28 Onderhoud en support Gos NBC-LOC 2015 450.000       Geen dossier Nkv Ministerie Financien

29  Nieuwe Post NBC-LOC 2012 765.600       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

30  Motorrijtuigbelasting systeem NBC-LOC 2012 112.140       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

31 Niet bekend NBC-LOC 2013 113.208       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

32 Onderhoud en support Bearing point 

2014

NBC-LOC 2014 250.000       Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

33 Onderhoud en support NBC-IDB 2012 692.604       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien/ Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

34 Onderhoud en support NBC-IDB 2012 257.580       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien/ Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

35 Inbouwen BZV in IB systeem NBC-IDB 2013 117.342       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien/ Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

36 Opleidingsprogramma op maat NBC-IDB 2013 127.200       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien/ Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

37 Infrasturtctuur & backup NBC-IDB 2013 165.310       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien/ Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

38 Onderhoud en support NBC-IDB 2013 257.580       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien/ Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

39 Infrasturtctuur & backup NBC-IDB 2015 184.845       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien/ Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

40 Onderhoud en support NBC-IDB 2015 257.580       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien/ Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

41 Porto & vrachtkosten 2015 insp der 

belastingen

NBC-IDB 2015 351.800       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien/ Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

42 Porto en vrachtkosten 2011 NBC-IDB 2011 340.000       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Ministerie Financien

43 Vernieuwing netwerkbekabeling NBC-IDB 2011 207.600       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien

44 Onderhoud en support NBC-IDB 2011 686.070       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Ministerie Financien

45 Onderhoud onderhoud en support NBC-IDB 2011 274.838       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Ministerie Financien

46 Conversie ivm migratie SQL server 

standard 2012

NBC-IDB 2012 220.374       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien

47 Machtigingsverzoek tbv de 

postverzending 2012

NBC-IDB 2012 437.600       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien

48 Inkomstenbel. Online aangifte 2013 NBC-IDB 2013 196.100       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien

49 Opname aangifte WB in Online 

Portaal

NBC-IDB 2013 407.478       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien

50 Opname basisverzekering 

ziektekosten in WEB portaal

NBC-IDB 2013        300.510 Goedgekeurd Nee Ministerie Financien

51 Aanschaf enveloppen NBC-IDB 2013 102.500       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Ministerie Financien

52 Porto en vrachtkosten NBC-IDB 2013 384.819       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien

53 Onderhoud en support NBC-IDB 2013 692.600       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien

54 Aanschaffen van een telefooncentrale NBC-IDB 2013 224.468       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Ministerie Financien

55 Vervanging lektrievers NBC-IDB 2014 200.340       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien

56 Porto en vrachtkosten NBC-IDB 2014 351.800       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien

57 Implementatie Onroerende Zaak 

belasting

NBC-IDB 2014 151.686       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien

58 Onderhoud en support NBC-IDB 2014 257.580       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien

59 Onderhoud en support NBC-IDB 2014 692.604       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien

60 Infrastructuur & backup NBC-IDB 2014 162.665       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien

61 Onderhoud & Support NBC-IDB 2015 841.428       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien

62  Geen dossier NBC-IDB 2013 474.200       Goedgekeurd/ geen dossier Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

63  Geen dossier NBC-IDB 2013 700.000       Goedgekeurd/ geen dossier Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

64  Geen dossier NBC-LOC 2013 113.208       Goedgekeurd/ geen dossier Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

65 Huurgebouw MOT 2013 133.560       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Ministerie Financien/ Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

66 Huurgebouw MOT 2013 132.416       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien/ Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

67 Huurgebouw MOT 2010 128.520       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Ministerie Financien

68 SLA beheer SGFBB 2010 262.496       Besluit niet bekend Nkv Ministerie Financien

69 SLA beheer SGFBB 2010 192.150       Besluit niet bekend Nkv Ministerie Financien

70 SLA beheer SGFBB 2010 192.150       Besluit niet bekend Nkv Ministerie Financien

71 Onderhoud E One SGFBB 2011 225.000       Besluit niet bekend Nkv Ministerie Financien

72 Huurgebouw MOT 2012 129.744       Goedgekeurd Nee Ministerie Financien

73 Ramen SGFBB 2015 187.200       Besluit niet bekend Nkv Ministerie Financien

74  Accijnszegels SDFBB 2012 164.000       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

75  Opleiding rijksacade SGFIN 2012 700.000       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

76  Geen dossier 2012 300.000       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

77  Geen dossier 2012 130.000       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

78  Geen dossier 2012 220.374       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

79  Geen dossier SDFBB 2013 106.050       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

80  Geen dossier SDFBB 2013 122.250       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

81  Geen dossier Secr.Gen 2013 500.000       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

82  Geen dossier Secr.Gen 2013 525.000       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

83  Geen dossier SFB&BBH 2013 180.000       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

84  Geen dossier 2014     2.034.000 Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

85  Geen dossier 2014        194.008 Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

86  Geen dossier 2014        400.680 Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

87  Geen dossier 2014        120.000 Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

88  Geen dossier FBB 2015 430.540       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

89  Geen dossier SDFBB 2015 122.486       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

90 Drukken waardepapieren SDFBB 2015 206.425       Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

Totaal 27.890.855 
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Ministerie van GMN 

 

 

Ministerie van Justitie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving  aanbesteding Dienst Jaar  Bedrag (Naf) Bevindingen Voldoet aan criterium 

landsbelang

Bron

1 Huur gebouwen BO 2012 136.980       Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

2 Niet bekend 2014 456.000       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

3 Handhaven van het 

bewakingsbedrijf

UOAVB 2015 127.200       Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

4 Niet bekend UOGGZ 2015 300.000       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

5 Niet bekend UOGGZ 2015 70.000         Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

6 Huurovereenkomst UOGGZ 2015 168.000       Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

 Totaal 1.258.180   

Omschrijving  aanbesteding Dienst Jaar  Bedrag (Naf) Bevindingen Voldoet aan criterium 

landsbelang

Bron

1  Verlenging inzet beveiliging JJIC 2015 414.400       Goedgekeurd Nee Ministerie Justitie/ Kwartaalrapp.AO/IC (Min Fin)

2 Operationaliseren keuken JJIC 2011 100.800       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Ministerie Justitie

3 Verlenging inhuur beveilingsambten JJIC 2014 384.084       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Ministerie Justitie

4 Inhuren uitzendkracht JJIC 2014 96.000          Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Ministerie Justitie

5 Inhuur van personeel JJIC 2011 170.251       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Ministerie Justitie

6 Project Renovatie Brandweerkazerne Mundo 

Nobo

BR 2014  Niet bekend Besluit niet bekend Nkv Ministerie Justitie

7 Aanschaf elektronisch toezicht apparatuur SDKK 2011 307.431       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Ministerie Justitie

8 Gunningsachties voedingsmiddelen SDKK 2012 3.908.390    Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Ministerie Justitie

9 Geneesmiddelen t.b.v. de gedetineerden SDKK 2014 255.400       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Ministerie Justitie

10 Contractuele verplichting SDKK 2012 203.520       Besluit niet bekend Nkv Ministerie Justitie

11  Driejarige contract Forensic Technology WAI 

INC 

POI 2012 127.700       Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

12  Huurcontract kantoorruimte te juno straat8 KPC 2015 139.920       Besluit niet bekend Niet getoetst Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

13 Achterstallige verplichting advies- en incasso 

kosten

POI 2015 162.117       Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

14 Huur auto POI 2015 697.286       Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

15  Niet bekend IC 2013 222.222       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

16  Niet bekend TO 2013 308.524       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

17  Niet bekend 2014 689.883       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

18  Niet bekend 2014 339.607       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

19  Niet bekend 2014 384.084       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

20 Huur gebouw te Roodweg 188 BR 2015 190.800       Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

21 Aanschaf bodyscan POI 2015 227.955       Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

22  Niet bekend TO 2015 711.684       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

23 Aangaan huuroverkomst met Modern Reality 

N.V.

TO 2015 100.000       Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

24 Aanschaf van toezicht- en beveiligingscamera’s 2014 6.187.300    Goedgekeurd Nee Afdeling Toezicht Financien (Min Fin)

 Totaal 16.329.358 



 

89 
Ministeriebreed onderzoek naar de afwijking van openbare aanbesteding in overeenstemming met regels en 

beleid, augustus 2019 

  

Ministerie van OWCS 

 

 

Ministerie van SOAW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving  aanbesteding Dienst Jaar  Bedrag (Naf) Bevindingen Voldoet aan criterium 

landsbelang

Bron

1 Levering schoolmelk O&W 2013 323.000         Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Ministerie OWCS/ Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

2  Niet bekend BO 2012 318.000         Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

3  Niet bekend OO 2012 346.582         Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

4  Niet bekend OGU 2012 3.615.068      Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

5  Huurgebouw 2012 272.462         Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

6  Transport schoolkinderen ABC busbedrijf O&W 2012 173.460         Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

7  Niet bekend 2012 115.341         Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

8  Niet bekend 2012 778.464         Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

9  Niet bekend 2012 321.262         Besluit niet bekend Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

10  Niet bekend ECTE 2013 130.816         Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

11  Niet bekend O&W 2013 3.940.424      Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

12  Niet bekend O&W 2013 118.000         Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

13  Niet bekend O&W 2013 479.474         Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

14  Niet bekend 2014            10.000 Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

15  Niet bekend 2014          903.767 Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

16  Niet bekend 2014            60.000 Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

17  Niet bekend 2014          392.884 Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

18  Niet bekend 2014          903.767 Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

19  Niet bekend 2014          316.800 Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

20  Niet bekend 2014            50.415 Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

21  Huurovereenkomst (Inspectie Onderwijs) 2014          190.800 Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

22  Huur APC gebouw 

2015(Beleidsorganisatie) 

BO 2015 778.464         Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

23  Huurovereenkomst (2015) (Inspectie 

Onderwijs) 

IO 2015 190.800         Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

24  Verlenging huurcontract met ribeiro 

Development 2015 (UO uitvoeringsteam 

O&W) 

C&S 2015 245.383         Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

25  Niet bekend C&S 2015 261.903         Besluit niet bekend Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

26  Huurovereenkomst met Stichting 

Monumentenzorg Curaçao 2015 (UO 

uitvoeringsteam C&S 

C&S 2015 259.488         Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

27  Niet bekend O&W 2015 88.519           Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

28  Aanschaf lesmateriaal i.v.m. project" 

Gratis onderwijs 2015 (Overige 

gemeenschappelijke uitgaven) 

O&W 2015 10.000.000    Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

 Totaal 25.585.343   

Omschrijving  aanbesteding Dienst Jaar  Bedrag (Naf) Bevindingen Voldoet aan criterium 

landsbelang

Bron

1  Niet bekend Familie & Jeugd 2012 113.400       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

2  Niet bekend Regiokantoren 2013 281.500       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

3  Niet bekend 2014 10.091          Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

4  Niet bekend 2014 69.960          Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

5  Niet bekend 2014 39.299          Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

6  Niet bekend 2014 80.000          Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

7  Niet bekend Bejaardenoorden 2015 593.300       Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

8 Huurovereenkomst vanaf 1 juni 

2015 voor de periode van 3 

jaren 2015 (Beleidsorganisatie 

SOAW)

BO SOAW 2015 843.083       Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

9 Onderhoud volkswoning OU SOAW 2015 5.000.000    Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

10 Sociale woningbouw 2015-

2016 

OU SOAW 2015 15.000.000  Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

11 Samenwerkingsovereenkomst 

met Etica Training & Advies BV 

2015 

UA 2015 132.811       Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

 Totaal 22.163.444 
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Ministerie van VVRP 

 

  

Omschrijving Dienst Jaar  Bedrag (Naf) Bevinding Voldoet aan criterium 

landsbelang

Bron

1 Stelpost project Wechi Fase 1A Domeinbeheer 2015 1.601.130      Goedgekeurd Nee Ministerie VVRP/ Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

2 Intensivering vastgoedontwikkeling Domeinbeheer 2015 4.000.000      Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP/ Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

3 Sapate fase 2 Domeinbeheer 2011 1.400.000      Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Ministerie VVRP 

4 Aanleg toegangsweg, Kaya Padova te verkavelingsplan Domeinbeheer 2012 207.585          Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Ministerie VVRP 

5 Ontsluiting toerisch gebied Piscadera Domeinbeheer 2012 346.196          Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Ministerie VVRP 

6 Meerwerken utitilieits- en elektrificatie hoofdaansluiting Piscadera 

SEI E-50

Domeinbeheer 2012 1.599.350      Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Ministerie VVRP 

7 Electrificatie en bovenwijkse voorzieningen ihkv de PPP 

overeenkomst EWP Montana Abou

Domeinbeheer 2013           605.826 Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Ministerie VVRP 

8 Electrificatie en wateraansluitkosten  verkavelingplan Sapate 

Fase 3

Domeinbeheer 2013 300.575          Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Ministerie VVRP 

9 Electrificatie en wateraansluitkosten (bovenwijs) Sapate Fase 

2(industrie)

Domeinbeheer 2013 137.375          Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Ministerie VVRP 

10 Garage Cordia aanschaf dienstwagen Domeinbeheer 2014 105.470          Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Ministerie VVRP 

11 Electrificatie Wechi fase 1a Domeinbeheer 2014 1.200.000      Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Ministerie VVRP 

12 Aankoop weerrader Metereologische 

dienst

2015 3.030.501      Goedgekeurd Nee Ministerie VVRP 

13  Geen dossier Domeinbeheer 2013 101.550          Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

14  Geen dossier Domeinbeheer 2013 215.000          Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

15  Geen dossier Domeinbeheer 2013 95.900            Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

16  Geen dossier 2014 101.152          Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

17  Geen dossier 2014 250.000          Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

18  Geen dossier 2014       5.250.000 Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

19  Geen dossier 2014           317.491 Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

20  Geen dossier 2014       1.200.000 Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

21  Geen dossier 2014           153.370 Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

22  Geen dossier 2014           135.408 Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

23  Geen dossier 2014           294.521 Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

24  Geen dossier 2014           150.000 Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

25  Geen dossier 2014       1.616.073 Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

26  Geen dossier 2014       2.400.932 Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

27  Geen dossier 2014       2.807.932 Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

28  Huurgebouwen Domeinbeheer 2015 458.492          Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

29 Onderhoud 68 waterafvoerstelsels in diverse wijken OW 2013 1.107.000      Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

30 Rioolwerkzaamheden OW 2013 900.000          Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

31 Rioolwerkzaamheden OW 2013 1.785.000      Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

32 Onderhoud Amandelweg OW 2013 2.790.367      Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

33 Onderhoud Mercuriusweg OW 2013 876.077          Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

34 Herstellen voegovergangen Aruba straat OW 2013 250.306          Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

35 Onderhouden Cabo Verdeweg OW 2013 1.951.745      Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

36 Onderhouden Cas Coraweg fase 1 OW 2013 3.571.278      Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

37 Onderhoud Commandeursweg OW 2013 1.177.907      Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

38 Onderhoud Juan Hato weg OW 2013 2.009.470      Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

39 Onderhoud Kaminda Kas grandi OW 2013 1.617.466      Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

40 Onderhoud kaminda Laurentieus Mathilda OW 2013 1.724.743      Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

41 Onderhoud Kaya Anthoine Pijpers OW 2013 2.807.932      Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

42 Onderhoud van de Kaya Thomas Henriquez OW 2013 2.400.932      Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

43 Levering steenslag Julianabrug OW 2013 253.971          Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

44 Herasfalteren Julianabrug OW 2013 5.795.000      Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

45 Onderhoud van Krimpenlaan OW 2013 1.326.751      Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

46 Onderhoud lagoweg OW 2013 500.612          Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

47 Detachering 2 HTS'ers OW 2013 124.800          Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

48 Onderhoud Anasaweg OW 2013 966.658          Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

49 Onderhoud perseuseweg OW 2013 1.165.716      Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

50 Onderhoud Schottegatweg West OW 2013 1.687.945      Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

51 Onderhoud seru fortuna weg OW 2013 1.875.086      Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

52 Onderhoud van de Schubappelweg OW 2013 1.616.073      Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

53 Onderhoud Vondelstraat OW 2013 1.190.504      Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

54 Onderhoud weg naar westpunt OW 2013 8.075.011      Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

55 Onderhoud Wiriweg OW 2013 1.777.351      Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

56 OW 2014-26 - Het Leveren van Thermisch Verzinkte 

Geleiderails met toebehoren

OW 2014 260.000,00 Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

57 Aanschaf 15 pick-ups tbv UO-OW 2014 OW 2014 735.750          Goedgekeurd Nee Ministerie VVRP 

58 OW 2014-146 - Technisch Onderhoud Aquaduct Rio Canario OW 2014                      -   Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

59 OW 2014-147 - Reconstructie Aquaduct te Koraalspecht OW 2014                      -   Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

60 OW 2014-148 - Technisch Onderhoud Bastetstraat & naast 

Baas Tire Service

OW 2014                      -   Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

61 OW 2014-155 - Metingen en Inventarisatie Beheersobjecten 

Regio P'Ariba di Brug

OW 2014 160.109,60 Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

62 OW 2014-156 - Metingen en Inventarisatie Beheersobjecten 

Regio Binnenstad

OW 2014 152.606,00 Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

63 OW 2014-157 - Metingen en Inventarisatie Beheersobjecten 

Regio P'Abou

OW 2014 176.374,00 Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

64 OW 2014-158 - Onderhoud Rijkseenheid Monument OW 2014 20.054,00 Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

65 Technische voorbereiding projecten "Traffic Calming" OW 2014 111.936          Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

66 Verwerken autowraken 2013 OW 2014 1.222.700      Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

67 Onderhoud Argis Geoweb OW 2014 130.146          Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

68 Aanleggen nieuwe duiker Schottegatweg Noord thv Goisco-KAP OW 2014 324.419          Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

69 Voorbereiding 10 projecten ihkv Inhaalslag Onderhoud 

Openbare Wegen Curacao

OW 2014 166.946          Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

70 Onderhoud Argis Geoweb OW 2014 153.370          Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

71 Verwerken autowraken 2013 OW 2014 1.222.700      Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

72 OW 2014-151 Aanpassen H Wiels blv-Yotin Korta-Veeris OW 2015 263.754,00 Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

73 OW 2015-01 Metingen aan Staalconstructie Julianabrug OW 2015 203.693,00 Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

74 OW 2015-13 Actualiseren Top Databestand Diverse OW 2015 264.856,90 Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

75 OW 2015-19  Verrichten Kwaliteitsmetingen Hoofdwegen & 

Wijkstraten regio P'ariba

OW 2015 173.840,00 Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

76 OW 2015-20  Verrichten Kwaliteitsmetingen Hoofdwegen & 

Wijkstraten regio P'Abou

OW 2015 210.526,00 Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

77 OW 2015-41 Kwaliteitscontrole bij uitvoering Wegbouwk 

werken

OW 2015 248.676,00 Besluit niet bekend Nkv Ministerie VVRP 

78  Geen dossier OW 2013 1.165.716      Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

79  Geen dossier OW 2013 480.000          Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

80  Geen dossier OW 2013 250.306          Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

81  Geen dossier OW 2013 253.971          Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

82  Geen dossier OW 2013 3.900.000      Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

83  Geen dossier OW 2013 1.151.417      Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

84  Geen dossier OW 2013 1.687.945      Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

85  Geen dossier OW 2013 799.567          Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

86  Geen dossier OW 2013 867.077          Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

87  Geen dossier OW 2013 8.075.011      Goedgekeurd/ geen dossier Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

88 Aankoop van asfaltbeton OW 2015 634.982          Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

89 Nutsvoorziening openbare verlichting OW 2015 264.000          Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

90 Bewaking OW gebouwen en terreinen, verlenging contract tot 

en met 31 oktober 2015

OW 2015 245.434          Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

91  Onderhoud systeem OW 2015 154.961          Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

92  Toezicht project inhaalslag OW 2015 312.064          Goedgekeurd Nee Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

93  Aanleg rotonde plasa Hariri OW 2015 1.744.827      Besluit niet bekend Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

94  Onderhouden oude carcasbaaiweg OW 2015 1.011.651      Besluit niet bekend Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

95  Onderhouden sta rosaweg tonikoenchi tot kooyman OW 2015 2.047.390      Besluit niet bekend Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

96  Onderhouden van Eros weg/Rondeklipweg OW 2015 2.175.400      Besluit niet bekend Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

97  Aanleg rotonde sta Rosa OW 2015 3.239.360      Besluit niet bekend Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

98  Onderhoud Venezuelaweg OW 2015 485.028          Besluit niet bekend Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

99  Onderhoud snipweg corrie weg OW 2015 2.540.250      Besluit niet bekend Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

100  Onderhoud sta Rosaweg wiriweg tot beurs OW 2015 2.268.400      Besluit niet bekend Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

101  Onderhoud Mahaaiweg/Gladiolenweg OW 2015 2.098.289      Besluit niet bekend Nkv Kwartaalrapp. AO/IC (Min Fin)

102 Projectcoordinatie IRP projecten OW 2015           181.737 Goedgekeurd Nee Afdeling Financien

103 Bewakingkosten over januari tot en met juni 2014 OW 2014           357.521 Goedgekeurd Nee Afdeling Financien

104 Aankoop van asfaltbeton OW 2014 317.491          Goedgekeurd Nee Afdeling Financien

Totaal 124.185.293 


