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SOAB We know government. 

Naar aanleiding van uw verzoek om de Shared Service Organisatie (SSO) te ondersteunen bij de 
inventarisatie van de lopende contracten van het Land Curac;ao ten einde mogelijke besparingen in 
de begroting te identificeren, brengen wij u hierbij verslag uit van onze bevindingen. Zoals door u 
verzocht hebben wij alle lopende contracten bij de negen ministeries doorgenomen en beoordeeld 
welke van deze contracten in de komende periode kunnen worden opgezegd, heronderhandeld 
enz., zodat deze tot besparingen in de komende jaren kunnen leiden. 

Wij hebben dit rapport per type contract opgebouwd zodat u een beeld kan vormen van aile 
contracten binnen de ministeries. 

2. Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden 

Onze werkzaamheden zijn verricht in overeenstemming met de Nadere voorschriften controle- en 
overige standaarden, NV-COS 5500N "Transactie gerelateerde adviesdiensten" en de Verordening 
Gedragscode van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Gezien haar aard is 
dit geen opdracht tot accountantscontrole of een beoordelingsopdracht. Derhalve wordt er in dit 
kader dan ook geen zekerheid verstrekt. 
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Volledigheidshalve wijzen wij erop dat, indien wij een controle- of beoordelingsopdracht zouden 
hebben uitgevoerd, wellicht andere aspecten aan het Iicht zouden kunnen zijn gebracht die mogelijk 
voor u van belang zouden kunnen zijn geweest. Tevens wijzen wij u erop dat dit rapport uitsluitend 
ingaat op de hieronder aangegeven verrichte werkzaarnheden. Hierdoor is dit rapport 
mogelijkerwijs niet geschikt voor andere doeleinden. 

Deze rapportage is uitsluitend bestemd voor u als Minister van Financien aangezien anderen die 
niet op de hoogte zijn van het doel van de uitgevoerde werkzaarnheden en situatie, de inhoud van 
dit rapport onjuist kunnen interpreteren. Wij verzoeken u derhalve de rapportage niet aan anderen 
te verstrekken zonder onze uitdrukkelijke toestemming vooraf. 

3. Verrichte werkzaamheden 

Wij hebben op basis van de aan ons door de ministeries ter beschikking gestelde informatie per 
ministerie een inventarisatie gedaan van hun lopende contracten. Aan de hand van de 
contractgegevens hebben wij de volgende analyses gedaan: 

1. Het inventariseren van de lopende contracten binnen elke ministerie. Per categorie hebben wij 
een overzicht gemaakt van de contracten en de daarbij behorende kosten; 

2. Het doornemen van de contractbepalingen ten einde de doorlooptijd en overige contract 
voorwaarden inzichtelijk te maken; 

3. Het analyseren van de mogelijkheden voor het opzeggen van bepaalde van de contracten 
zonder de bedrijfsvoering van de organisatie te verstoren. 

4. Het kwantificeren van de mogelijke besparing per organisatie en per categorie. 

Deze werkzaarnheden waren derhalve gericht op financiele informatie. Er wordt nadrukkelijk op 
gewezen dat onze analyse geen betrekking heeft op het operationele beleid van SSO dan wei van de 
negen ministeries van Cura~ao . 

4. Uitkomsten verrichte werkzaamheden 

Wij hebben de bij de centrale inkoopunit van de SSO ingediende contracten geregistreerd en een 
analyse gedaan van de impact van deze contracten op de begroting en gekeken in hoeverre er 
sprake kan zijn van mogelijke besparingen. Daarnaast hebben wij gekeken of voor aile periodieke 
betalingen verwerkt in de financiele administratie een contract ten grondslag ligt (althans of wij 
daarvoor een contract hebben ontvangen). Uit onze analyse blijkt dat: 

1. In totaal zijn 133 contracten na 10 oktober 2010 afgesloten. 
2. Niet aile contracten geformaliseerd zijn daar deze niet door beide partijen zijn ondertekend. 
3. Niet voor aile aan ons verstrekte contracten betalingen in de financiele administratie zijn 

verwerkt. 
4. Niet voor aile periodieke betalingen wij een contract hebben ontvangen. 
5. De meeste contracten niet vroegtijdig kunnen worden beeindigd zonder additionele kosten. In 

de meeste contracten is een bepaling opgenomen waarin een beeindigingvergoeding is 
geregeld. 
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6. Er zijn contractuele verplichtingen aangegaan zonder een formele accordering terwijl reeds 
gebruik wordt gemaakt van de dienstverlening van de leverancier. Hierdoor wordt de overheid 
jegens de betreffende leverancier gebonden. 

In de navolgende paragrafen gaan wij per categorie contract in op deze bevindingen voor zover 
deze van toepassing zijn op een specifieke categorie. 

4.1. Huurcontracten 

Wij hebben in totaal 46 contracten ontvangen van de diverse ministeries. Voor een overzicht van 
deze 46 huurcontracten wordt verwezen naar bijlage 1. Diverse van deze contracten zijn met 
ingang van oktober 2010 afgesloten. Deze huurcontracten die vanaf oktober 2010 zijn afgesloten 
hebben over het algemeen een doorlooptijd van 3 jaren en kunnen niet tussentijds worden 
opgezegd. In bepaalde van deze contracten is een clausule ingebouwd, dat bij het doorbereken van 
het contract een sanctiebepaling van toepassing is (bijvoorbeeld dat het resterende contracttermijn 
moet worden betaald) . 

Van de 46 huurcontracten blijkt dat voor diverse contracten geen betalingen in de financiele 
administratie zijn verwerkt. Dit houdt in dat voor deze contracten mogelijkerwijs geen rekening 
wordt gehouden met de aangegane verplichting met het gevolg dat onopgemerkt een schuld wordt 
opgebouwd. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de contracten die niet betaald worden. 

Naast deze huurcontracten blijkt uit de financiele administratie dat maandelijkse betalingen zijn 
geboekt voor de huur van diverse andere gebouwen, echter hebben wij geen contract hiervoor 
ontvangen (zie bijlage 3). De kosten van deze contracten bedragen NA/613 .506 per maand. 

De totale huurkosten per jaar op basis van de aan ons verstrekte contracten wordt berekend op 
NAf 10.215. 097. Uitgaande van de betalingen waarvoor wij geen contracten hebben ontvangen 
wordt de totale huurkosten per jaar geschat op NAf 17.577.169. Het is belangrijk om nate gaan 
of, voor die betalingen waarvoor wij geen contract hebben ontvangen, een contract te grondslag 
ligt dan wei op basis waarvan een betaling wordt gedaan. 

Uit de analyse van de lopende contracten blijkt dat enkele panden worden gehuurd, terwijl deze 
niet in gebruik zijn. Het betreft hierbij de volgende panden: 

12/0941 C/SF blz. 3 18 oktober 2012 



sCYI· 
SOAB We know government. 

Nr. Leverancier Adres pand Doorlooptijd Bedrag Opmerking 
per 
rna and 

1 The Safety Zone Pletterijweg z/n 1 maart 2012 38.287,20 Tussentijdse 
N.V. t/m 28 februari opzegging niet 

2014 mogelijk. Huurprijs 
wordt jaarlijks per 1 
januari herzien op 
basis van de prijs 
indexcijfer van CBS 

2 Salinja Salinja 127 22.875,00 Is tot juli 2012 
Properties N. V betaald 

3 Krebbers Huur apr'12 26.938,18 Werd door kabinet 
Associates N V Ansinghstraat 1 BPD gebruikt, maar 

zijn inmiddels 
verhuist. Indien nog 
niet opgezegd kan 
dit alsnog 
geschieden. 

4 Deloitte & Huur 17.850,00 Indien niet meer in 
Touche Cura~ao Scharlooweg gebruik door DBB 

41 kan het worden 
opgezegd indien dit 
nog niet is gedaan. 

Totaal maandelijkse huurbedrag 105.950,38 

Deze panden kunnen na overleg met de betreffende Ministerie en met inachtneming van de 
opzegtermijn worden opgezegd. Bij het opzeggen van deze vier huur contracten kan een besparing 
van NAf. 105.950 per maand (zijnde 1.271.400 per jaar) worden behaald. 

4.2. Contracten lease vervoermiddelen 

De leasekosten voor vervoermiddelen zijn opgebouwd uit een totaal van 22 leasecontracten voor 
een totaal van 33 vervoerrniddelen verdeeld over de diverse ministeries. Deze vertegenwoordigen 
een bedrag van NAf 56.295 per maand (zijnde NAf 675 .540 per jaar). Voor een overzicht van de 
leasecontracten wordt verwezen naar bijlage 4. 

Het gaat hier slechts om de contracten die door de rninisteries aan ons zijn verstuurd. Het is ons 
niet duidelijk geworden of aile deze contracten dan wei offertes tot het leasen van de betreffende 
voertuigen heeft geleid. Voor diverse van deze contracten konden wij geen betaling in de fmanciele 
administratie traceren. In tegendeel hebben wij in de financiele administratie betalingen gezien 
voor lease voertuigen, terwijl wij geen contract hiervoor hebben ontvangen. Daarnaast blijkt dat er 
voertuigen geleased zijn zonder een contract en waarvoor ook nog geen betaling is gedaan. Dit 
terwijl de voertuigen reeds in gebruik zijn genomen. Dit geval doet zich onder meer voor bij het 
ministerie BPD. Het proces voor het accorderen van deze lease wagens is thans lopend. 
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Indien wij ervan uitgaan dat met de huidige leasecontracten een bedrag van NA/675.540 per jaar 
verschuldigd is aan de leveranciers terwijl een bedrag van NAf 809.100 begroot is, valt te 
concluderen dat het begroot bedrag naar aile waarschijnlijkheid niet toereikend zal zijn rekening 
houdend met de verschuldigde bedragen voor de voertuigen die reeds in gebruik zijn genomen 
terwijl geen contract is afgesloten en dus ook geen betaling is verwerkt. 

Tussentijdse opzegging van de meeste van de contracten zal op basis van de contractuele 
bepalingen leiden tot het betalen van de resterende leasetermijn. Slechts voor de contracten die nag 
niet zijn ondertekend kan worden overwogen om deze niet meer te ondertekenen en de lease 
voertuigen in te leveren. Onderzocht moet worden of dit tot mogelijke claims van de leveranciers 
kan leiden. 

4.3. Contracten lease copier machines 

Er zijn 59 Lease contracten aan ons verstrekt voor het leasen van 59 Copier machines, printers, 
fax dan wei scanners verdeelt over de diverse ministeries met uitzondering van het ministerie 
OWCS die al haar kopieermachines in eigendom heeft. Conform het ministerie OWCS zijn zij na 
overweging van de huurprijs ten opzichte van de koopprijs tot de conclusie gekomen dat het kopen 
van de machines voordeliger is dan leasen. Van de 59 contracten zijn er diverse contracten die 
vanaf oktober 2010 zijn afgesloten. 

Voor een overzicht van de lease contracten wordt verwezen naar bijlage 5. Het hiermee gemoeide 
bedrag is NAf 109.041 per maand (zijnde NAf 1.308.492 per jaar). 

De machines worden geleased bij twee leveranciers zijnde Productive Business Solutions (verder 
Xerox) en Antraco N.V. Het merendeel van de machines worden bij Xerox geleased. De meeste 
contracten van Xerox zijn over het algemeen eenzijdig ondertekend door de huurder of de 
verhuurder. De gebruikelijke looptijd is van 1 - 3 jaar met een bepaling voor stilzwijgende 
verlenging indien het contract niet 60 dagen voor afloop wordt opgezegd. De lease bedragen 
varieren tussen de NAf 142 per maand tot en met NAf 13.808 per maand. 

De regering huurt ook machines bij Antraco N. V. Bij Antraco worden een negental machines 
geleased voor een totaalleasebedrag per maand van NAf 12.565. Het leasebedrag varieert tussen 
de NAf 875 tot NAf 1.378 per maand. 

Bij afsternming van deze contracten met de financiele administratie blijkt dat niet voor al de 59 
contracten betalingen zijn verwerkt. Voor ongeveer 33 van deze contracten hebben wij geen 
betaling gevonden in de fmanciele administratie . Het risico bestaat voor de contracten waarvoor 
geen betaling in de administratie is verwerkt dat de overheid achteraf een factuur dan wei 
aanmaning kan ontvangen. Tevens dient rekening te worden gehouden met de bepaling in het 
contract van deze leverancier, dat indien de overheid niet tijdig zijn verplichting inzake betaling 
nakomt, deze machines door Antraco worden opgehaald en pas bij het ontvangen van de betaling 
de machines teruggeplaatst zullen worden. Ook deze contracten kunnen stilzwijgend worden 
verlengd. 
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Om tot besparing te geraken dient te worden nagaan welke contracten opgezegd kunnen worden en 
of er heronderhandeld kan worden voor een betere prijs. Voorgesteld wordt om een 
mantelovereenkomst af te sluiten c.q. lagere prijzen af te dwingen, daar de overheid een groot 
aantal kopieermachines huurt bij met name Xerox. Anderzijds dient uitgezocht te worden of het 
kopen van kopieermachines goedkoper uitvalt dan het huren/leasen van deze machines. 

4.4. Contracten Juridische bijstand Advocaten 

Voor juridische bijstand advocaten hebben wij een vijftal 5 contracten verdeeld over de ministeries 
BPD, AZ, OWCS en VVRP ontvangen. Het hiermee gemoeide bedrag is NAJ 110.400 per maand 
(zijnde NAf 1.324.800 per jaar). Voor een overzicht van deze contracten wordt verwezen naar 
bijlage 6. 

Al deze 5 contracten zijn na 10 oktober 2010 zijn afgesloten en lopen door tot eind 2013/2014. 
Bepaalde van deze contracten zijn afgesloten voor alle juridische dienstverlening benodigd bij deze 
ministeries met uitzondering van de werkzaarnheden die gebruikelijk door de eigen juristen van het 
ministerie of van die van Wetgeving en Juridische Zaken worden uitgevoerd. De werkzaarnheden 
omvatten onder meer "juridische dienstverlening aan de betrokken Minister bij een relevante 
overheidsvennootschap of -stichting. 

De werkzaarnheden worden uitgevoerd tegen een vaste maandelijkse prijs per maand. Deze prijs 
kan na verloop van 12 maanden op verzoek van ieder der partijen worden geevalueerd, uitgaande 
van de verrichte diensten en het geldend tarief van de advocaat, en zo nodig worden aangepast. 
Deze maandelijkse prijs is exclusief overige kosten waaronder reiskosten, griffierechten en kosten 
aan derden. 

In deze contracten is een bepaling opgenomen waarin bepaald wordt dat bij tussentijdse 
beeindiging, niet zijnde wegens toerekenbare niet nakomen van het advocatenkantoor, een 
beeindigingvergoeding geldt, dat gelijk is aan een vergoeding van 12 maanden. 

Uitgaande hiervan achten wij dat deze contracten niet op korte termijn kunnen worden opgezegd, 
waardoor op deze kosten geen besparing valt te behalen. 

4.5. Consultancy contracten 

Er zijn een 32 tal contracten voor een totaal bedrag per maand van NAf. 732.265, die als 
consultancy contracten zijn aan te merken (zie bijlage 7). Van deze contracten zijn er diverse 
contracten die vanaf oktober 2010 zijn afgesloten. Een contract, voor een totaal bedrag van NAf 
1.925 per maand, komt niet voor in de financiele administratie. De Consultancy kosten betreffen 
voornamelijk IT -contracten met de over he ids-N. V. CORE. Daarnaast zijn er enkele contracten 
voor ondersteuning en advies . De meeste van deze contracten, met uitzondering van de contracten 
van CORE, lopen af rond december 2012 en kunnen tot een besparing leiden mits de 
dienstverlening niet meer noodzakelijk is. Hierover dient overleg te worden gepleegd met de 
ministeries om te bepalen welke contracten na afloop niet meer worden verlengd. 
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Ten aanzien van de contracten van CORE moet worden opgemerkt dat niet alle contracten zijdens 
de overheid zijn ondertekend. Binnen het ministerie BPD is men bezig met het opzetten van de IT
helpdesk. Van de verkregen informatie k:unnen wij uitrnaken dat na de opzet van de IT-helpdesk 
bepaald zal worden welke dienstverlening door de IT -helpdesk zelf wordt uitgevoerd en welke 
werkzaamheden CORE ten behoeve van de overheid zal blijven uitvoeren. Hierna kan bepaald 
worden welke contracten met CORE tot een besparing k:unnen leiden. 

4.6. Contracten overige dienstverlening 

Naast de in de voorgaande paragrafen vermelde contracten zijn er diverse andere contracten 
afgesloten die niet direct onder een van de eerder vermelde categorieen k:unnen worden 
ondergebracht. Het gaat om 50 contracten voor een totaal bedrag van NAf 414.773 per maand 
(zijnde 4 .977.277 per jaar), waarvan het merendeel bewakingscontracten betreffen. Daarnaast zijn 
er contracten voor schoonmaak, inhuur personeel en onderhoud lift. Voor een overzicht van de 
huurcontracten wordt verwezen naar bijlage 8. 

De meeste van deze contracten zijn vanaf oktober 2010 afgesloten. Voor wat betreft het 
bewakingscontract voor SSO moet worden opgemerkt dat in het huurcontract van het WTC
gebouw (huidige huisvesting van SSO) tevens bewaking in de huurprijs is inbegrepen. Geevalueerd 
moet worden of hier sprake is van overlapping en of beide bewakingen moeten worden behouden. 
Uit door ons verkregen informatie van het ministerie van BPD blijkt dat in dit kader een contract 
met het bewakingsbedrijf Speedy Security voor het bewaken van het gebouw van het Ministerie 
van Financien bij brief d.d. 31 oktober 2011 werd opgezegd ingaande 31 mei 2013. Dit zal in de 
periode mi 31 mei 2012 een besparing opleveren van maandelijks NAf 42.250 Uaarlijks: 
N Af 507. 000) Voor de overige bewakingscontracten moet worden nagegaan of deze inderdaad 
noodzakelijk zijn rekening houdende met de mogelijkheid voor elektronische bewaking. Uitgaande 
hiervan k:unnen de bewakingscontracten worden heronderhandeld dan wei opgezegd. 

Er zijn diverse schoonmaakcontracten voor de schoonmaak van de scholen, terwijl de overheid zelf 
schoonmaakpersoneel in dienst heeft. lmmers in het huurcontract van het WTC-gebouw door SSO 
is tevens schoonmaak in de huurprijs inbegrepen, terwijl de overheid zelf schoonmaak personeel in 
dienst heeft. Overwogen kan worden om de schoonmaakcontracten op te zeggen en het 
schoonmaakpersoneel in dienst van de overheid in te zetten voor de schoonmaak van de scholen. 

4. 7. Contracten afgesloten vanaf oktober 2010 

Uit de analyse van de diverse aan ons verstrekte contracten blijkt dat de meeste contracten vanaf 
oktober 2010 zijn afgesloten. Er zijn in totaal 133 contracten afgesloten voor een totaal bedrag per 
maand van NAf 1.478.701 per maand (zie bijlage 9). 

Het merendeel van deze contracten hebben een doorlooptijd van 3 jaren en k:unnen moeilijk 
vroegtijdig worden beeindigd. Immers in de meeste contracten is een beeindigingvergoeding van 
rond de 12 maandenvergoeding tot het betalen van de resterende contractuele termijnen 
opgenomen. 
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4.8. Ontbrekende contracten 

Wij hebben de betalingen in de financiele administratie doorgenomen en nagegaan of er periodiek 
betalingen worden verwerkt die gedekt moeten zijn met een contract. Wij hebben diverse 
betalingen gei:dentificeerd die gebaseerd moeten zijn op een contract. Hieruit blijkt, dat er diverse 
betalingen zijn gedaan, echter hebben wij geen contract voor deze betalingen gekregen. In bijlage 3 
is een overzicht opgenomen van aile betalingen die niet gedekt zijn met een contract. Uitgezocht 
moet worden of deze betalingen gebaseerd zijn op een of ander contract en of de desbetreffende 
contracten geformaliseerd zijn en of het nog raadzaam is om deze te formaliseren. Voor de 
ontbrekende contracten dan wei de contracten die niet geformaliseerd zijn dient te worden 
nagegaan of het gewenst is om de dienstverlening voort te zetten en in welke vorm. Op basis 
daarvan kan het contract alsnog worden aangepast alvorens deze wordt geformaliseerd. 

4.9 Naleving contracten 

Voor de aan ons verstrekte contracten zijn wij nagegaan in hoeverre de overheid aan de 
betalingsverplichtingen van deze contracten voldoet. Voor diverse contracten hebben wij geen 
betaling gevonden. In bijlage 2 hebben wij een overzicht opgenomen van de diverse c·ontracten 
waarvoor geen betaling in de financiele administratie is verwerkt. Op basis hiervan wordt de 
betalingsachterstand geschat op NAf 394.745 per maand. Athankelijk van het aantal maanden dat 
deze contracten reeds !open kan de schuld tot op dit moment worden berekend. 

De reden waardoor er geen betaling is gedaan op deze contracten dient zo snel mogelijk te worden 
nagegaan. Voorkomen moet worden dat de betreffende ministeries de respectievelijke facturen niet 
tijdig betaalbaar stellen. De overheid loopt hierdoor bet risico door de betreffende leveranciers te 
worden aangemaand dan wei dat de contracten worden onderbroken wegens wanprestatie. 

5. Recapitulatie 

Wij bebben de analyse van de diverse contracten uitgevoerd en geven u op basis van onze 
bevindingen in overweging om de volgende acties te overwegen: 

1. Voor de panden opgenomen in paragraaf 4. 1, na overleg met de betreffende Ministerie en met 
in achtneming van de opzegtermijn, de betreffende buurcontracten op te zeggen. 

2. De noodzaak van de vervoermiddelen die thans in gebruik zijn door de ministeries, en 
waarvoor nog geen contract voor is ondertekend, in overleg met de ministeries na te gaan en 
op basis daarvan te beslissen om deze contracten niet meer te formaliseren en de 
leasevoertuigen in te leveren. Alvorens over te gaan tot bet inleveren van deze voertuigen dient 

bet risico voor claims zijdens de leveranciers te worden onderzocbt. 
3. Nagaan welke contracten voor kopieermacbines kunnen worden opgezegd. Aangezien de 

meeste contracten in 2010 en 2011 zijn afgesloten en een doorlooptijd bebben van 1-3 jaren 
wordt aanbevolen om deze contracten met de betreffende leveranciers te beronderhandelen om 
betere prijzen te bedingen. Voorgesteld wordt om een mantelovereenkomst met deze 
leveranciers af te sluiten. In bet vervolg dient de overbeid de mogelijkheid voor bet kopen van 
deze machines te overwegen. 
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4. Bij het opzetten van de IT-Helpdesk dient het kostenaspect voor het in eigen beheer hebben 

van bepaalde vormen van dienstverlening en het uitbesteden aan CORE een belangrijke 
overweging te zijn. Op basis daarvan dient, per vorm van dienstverlening, te worden besloten 
welke keuze zal worden gemaakt. Hierdoor is het niet raadzaam om zondermeer aile 
contracten met CORE te formaliseren. Een mogelijkheid is ook om een dee! van deze 
contracten, onder voorbehoud van het resultaat van de opzet van de IT-helpdesk, te 
formaliseren. 

5. Het nagaan in hoeverre het schoonmaakpersoneel van de overheid kan worden ingezet voor de 
schoonmaak van schoolgebouwen waardoor de contracten met de diverse schoonmaakbedrijven 

kunnen worden opgezegd dan wei ingekort. 
6. De noodzaak van de diverse bewakingscontracten na te gaan rekening houdende met de 

mogelijkheid voor elektronische bewaking. Vervolgens om op basis daarvan te beslissen of aile 
bewakingscontracten noodzakelijk zijn en welke kunnen worden opgezegd, dan wei 

heronderhandeld. 
7. Het daadwerkelijk vaststellen dat er, inzake het contract met bewakingsbedrijf Speedy 

Security, geen betalingen plaatsvinden in de periode mi 31 mei 2013. 

6. Slot 

Wij gaan ervan uit u hiermede voldoende te hebben ge1nformeerd en zijn vanzelfsprekend bereid 
deze analyse en onze adviezen nader toe te lichten. 

~? 
J.M. Gosilio RA MSc CICA 
Senior Audit Manager 

Bijlage(n): 9 
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I B~~"' " ~:;~: ~~i '""' 
l',.;;idd>g ' 

8 ~":"'' "'~."'" Knnao Klipwog I I'""'' NV lmoi2009 I" >p<'OIU 189,110 Bodmg " iocl OB I mgdoel p woek 

' 
9 O~tigo: ~:~n;0~ompto•. Blinn Ploin I;~~~-"'~ BY, J.K.P. B~k ,..;,~;'" 160 1-j~-2012 I"""' 20" 4.000,00 

I "'"' "'""I. OB 
25,00 > N>ll H.OOU. loci :,:~:~';! ~ootl I""'' i 

l:·r~~;·~~~ ... , .. ;. '" ,·;;;,;;;;;: I •otliohting ' ~van te voren. 

Ministerie wn Sociale Ontwikkeling Arbeld & Welzijn . 
I I~'"''~"""""""'"' '>n~ Kn,.wog >U IK>ymorul L. H>ttoy "' I 1-•p•-2012 11->pt-2017 tu.OOU,UU 13,>3 ~~r ~ta~t ru~t vermeld of 

.. I ~~ld oflmn'l'rij> 

• inc! of excl ob is. ; ;-. einde van inc! of excl ob is. ' I niot o""gl. 

2 IMini>~ot""" Snoi•lo IOtrnb-171 fMw Donmoni 400 fl-tloo-2011 f'-doo-2014 10.600,00 26,50 fN.V.T. i" I 1. 

• ml~ngd, ''"' 3 ~;~,'" '"; ,;;;;,;.;;· 
opzegt. ' 

3 1~'"'"."""" """'''' .~;ototn>Mi P"king & M•ll ; " fl·mrtCZUJ2 fl-mn-2014 5.538,50 SK,30 fN.V.t. A Is er geen · ~-~pzeggin~ 1 83.077,50 

• IV,Ig.,;d N•) de huurovereenkomst telkens met I jaar verlengd . 

' 
4 IMini>~o"m Snoi>lo !Pioto~n>Mi P'<king & M•ll ; lOS f'·mrt-2012 6.121,50 58,30 N.V.T. ~:•" goen 

· ' opregging 1 >1."2,50 

• !21 1v'"'.,;' N•> 
II" 

' 
s IDioMII" IPioto~n>Mi P•~kmg & M•ll I~:~::N•) 1

niot ~nnold n.v.t. 2.650,00 n.v.t. E~ ;, ':""·
1

• Hot botreft oon 
•.•. 1. 34.450,00 ~::• goon 

1
. Hot bolreft oen 

I""'" 
• • 

i Pieterrnaai i 'Pie ' Parking-Mall. I '"king M.l. 

Ministerie van Ecooomische OotwikkeUog 

I Kabinet van de Minister Pietermaai 258 Stichting partikulier fonds MCB. 23510103 365 1-apr-2006 onbepaalde tijd 9.800,00 26,85 Er is geen huurovereenkomst Geen opzegtermijn. Maar moet wei schrijftelijk Er is geen huurovereenkomst 
Pieterrnaai 25 bijgevoegd. Het betreft een vastgelegd worden dat huurder geen verlenging wenst bijgevoegd. Het betreft een 

macbtigingsverznek voor machtigingsverzoek voor 

' parkeerplaats binnen Pietennaai parkeerplaats binnen Pietennaai 
Parking Mall. Parking Mall. 

blz. I 

Nardy
Highlight

Nardy
Highlight



gemeld. 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlenlng 

I Ministerii!le Staf Pletterijweg zln The Safety Zone N.V. 1032 1-mrt-2012 28-feb-2014 38.287,20 Huurprijs wordtjaarlijks 37,10 Huurprijs wordt jaarlijks per I 
per I januari herzien op januarl herzien op basis van 
basis van prijsindexcijfer prijsindexcijfer van CBS 
van CBS 

2 Beleidsunit HR en 0&0 Piscaderabaai z/n World Trade Center 915 1-feb-2012 31-mrt-2013 29.499,60 32,24 Geen huurprijsverhoging 
opgenomen in huurcontract. 

3 Beleidsorganisatie Schotttegatweg 112 Salinja Real Estate 720 1-aug-2009 3!-jul-2014 16.090,00 16.090,00 22,35 Geen huurprijsverhoging 
opgenomen in huurcomract. 

4 UO Publieke Zaken Casablanca Roodeweg 42 St. Monumentenzorg 18110 1-jul-2002 1-jul-2012 58.707,85 58.707,85 32,62 Huurprijsverhoging elk 2 1/2 
(twe~nhalf jaar) op basis 
prijsindexcijfer van CBS 

5 UO Publieke Zaken Reuzensteeg 2 St. Monumentenzorg PM 1-mei-2004 1-mei-2014 2.485,93 2.485,93 PM Huurprijsverhoging elk 2 1/2 
(tweel!nhalf jaar) op basis 
prijsindexcijfer van CBS 

blz. 2 

l ~§t;~:~~~~~j}i~l~~· welke 
nu en voor alsdan wordt 
die beeindiging tot aan het 

nog te verschijnen aantal 
waarbij een gedeelte van een maand 

l'oo""" 'olio maand word! gerekend. 

Tussentijds is niet mogelijk. Sstilzwijgende verlenging 
voor vijf (5) jaren, indien huurder niet twaalf (12) 
maanden voor einde huurperiode opzegt. 
Waarborgsom ad ~n (I) maandhuur opgenomen in 
huurovereenkomst en ook betaald volgens E-one. 

3 (drie) maanden en 10% boete voor resterende 
huurtennijnen. C\ausu\e bevattende stilzwijgende 
verlenging voor dezelfe huurperiode, indien huurder 
niet drie (3) maanden voor einde huurperiode opzegt. 
WA verzekering vereist, volgens huurcontract. 
Gehuurde is in gebruik. Kosten van e\eccra, water, 
airco en beveiliging bij huurprijs inbegrepen. 

Per 1 mei 2012 door BPD in gebruik genomen. 
Voorheen door AJZ gebruikt. Geen clausule 
bevattende stilzwijgende verlenging. Gehuurde is in 
gehruik. 

Geen clausule bevanende stilzwijgende verlenging. In 
geval van tussentijdse beeindiging wordt ver!Juurder 
voor de resterende iluurtennijnen sciladeloos gesteld 
Volgens overecnkomst is 3 maanden buur aan borg 
betaald. Gehuurde is in gebruik. Per 1 jull2012 is 
eindc buurowreenkomst. 

Geen clausule bevattende stilzwijgende verlenging. In 
geva\ van tussentijdse beeindiging wordt verhuurder 
voor de resterende huurtermijnen schadeloos gesteld. 
Gehuurde is in gebruik. Volgens overeenkomst dient 
een waarborgsom ad 2 (twee) maaOOen huur betaa\d 1e 
worden. Aantal m2 is niet vermeld. 

' 

Claurule bevattende 
stilzwljg(!nde \'erlenging voor 
vijf (S) jaren, indien huurder 
niet twaalf (12) maanden voor 
einde huurperiode opzegt. 
Waarborgsom ad CCn (l) 
maandhuur oopgeoomen in 

' huurovereenkomst en ook betaald 
volgens E-one. Gebuurde i~ 11iet 
in gebruik. 

Clausule bevattende 
stilzwijgende verlenging voor 
dezelfe huurperlode, indien 
\murder niet drie (3) maanden 
voor einde huurperiode opzegt. 
WA verzekering vereist, volgens 
iluurcontract. Gehuurde is in 
gebruik. KO"Slcn ~·1m c\t(tra, ' wntl•r, airco en bcl~lliging bij 
hulu·prijs inbcgrepen. 

Per 1 mel2012 door BPD in 
gebruik gcnomen. Voorheen 
door AJZ gebruikt. Geen 
clausule bevalfende stilzwijgende 

' ver\enging. Gehuurde is in 
geilruik. 

Geen c\ausu\e bevattende 
stilzwijgende verlenging. In 
geval van tussemijdse 
beeindiging wordt verhuurder 
voor de resterende huurtermijnen 
schadeloos gesteld Volgens 
0\1!reenkomst Is 3 maanden 
hour aan borg betaald. ' Gehuurde is in gebruik. l'l'r 1 
juli 2012 is einde 
buuro,·creenkomst. 

Geen c\ausule bevattende 
stilzwijgende verlenging. In 
geval van tussentijdse 
beeindiging wordt verhuurder 
voor de resterende iluurtennijnen 
schadeloos gesteld. Gehuurde is 
in gebruik. Vo\gens 

' overeenkomst dient een 
waarborgsom ad 2 (twee) 
maanden huur be1aald 1e worden. 
Aantal m2 is niet vermeld. 



huurcontract. 

l\finisterie \'3D Ondenvijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 

overeenkomst. 

Ministerie \'3D Jnstitie 

blz. 3 

boete voor 
. Stilzwijgende verlenging voor dezelfe 
indien huurder niel drie (3) maanden 

huurperiode opzegt. 

bcvattende 
Gehuurde is in gebruik. 

telkens mel I 
3 (drie) maanden voor eirxle huurperiode 
NAF. IOOOvoorwaterenelectra 

I'''""""" in huurovereenkomst. 

verlenglng \Wr 

(5) jaren, indien huurder 
twaalf (12) maanden voor 

huurperiode opzegt. 
is in gebruik. 

' 

' 

' 

v 

v 



P>md' 

Management NV 

blz. 4 

~~::~~:,~;~~; : ~::: partijen een nieuwe I' tot betrekking tot de overeenkomst 
vastgelegd. De overeenkomsten mogen niet 

stilzwijgend verlengd worden. 

' 

' 

"' 

' 

' 



Ministerie van A emene Zaken 
I UO Communicatie en KNSM gebouw te Punda Shikibo Development N.V. 1200 1-jun-2007 31-mei-2012 26.500,00 26,5 Geen huurverboging verrneld in 3 (drie) maanden Geen clausule bevauende Geen clausule bevattende 

Voorlichting de huurovereenkomst. stilzwijgende verlenging. Aangaan nieuwe stilzwijgende verlenging. 
huurovereenkomst6 (zes) maanden voor einde Aangaan nieuwe 
huurovereenkomst. Gehuurde is in gebruik. Betaling huurovereenkomst 6 (zes) 
van I (<!<!n) maandhuur borgsom opgenomen In maanden voor einde 
huurovereenkomst. 1200 m2 verhuurd, waarvan 1000 huurovereenkomst. Gehuurde is 
m2 in rckening gebracht. in gebruik. Betaling van I (~n) 

' maandhuur borgsom opgenomen 
in huurovereenkomst. 1200 m2 
verhuurd, waarvan 1000 m2 in 
rekening gebracht. 

TotUII conti-acten AZ-, mk'lfi!U c. 

' 

' 

X 

Mlnlsterie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Plannine 
I Piscadera Bay zJn World Trade Center {WTC) MCB. 36573601 1050 1-okt-10 1-okt-12 33.600,00 Excl ob 32,00 6 maanden NVT Opzegging dient schriftelijk te 

gebeuren. Overeenkomst is 
geformaliseerd. ' 

2 Emancipatie Boulevard 21 Dutch Caribbean Developing GIRO. 211404 1588 1-mei-10 30-apr-15 27.189.56 Excl OB 17,12 Huurprijsverhoging kanjaarlijks 6 maanden 76\.307,68 Voormalige PZ afdeling was 
Company II NV op basis van de prijsindexcijfer hierin gehuisvestigd. ' van de CBS. 

3 Orionweg 10 Bear Holding NV MCB. 16494206 1-Sep-09 31-aug-11 3.150,00 Inc\ OB Niet venne\d Huurder heeft op 10 maan 2004 niet vermeld NVT De toerunalige gezaghebber Mvr. 
een waarborgsom betaa\d van L. Dindial heeft de overeenkomst 
ANG 6.000,00 ondenekend in naam van 

Eilandgebied Cura(,:ao. ' 

~~L,-~i:Jl= 
.. "" Ji'lll!ill~II!!;)J;~, 

l!'li@ti~~~'l'~-- Zij*'§'!BIWfit@t¥-

biz. 5 
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Overzicht contracten waarvan een betaling in de fmanciele administratie ontbreekt 

Huurcontracten 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

12 

13 

15 

natuur 
Ministerie van Bestuur, Planning en 

Ministerie van Bestuur, Planning en 
Dienstverlening 

Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en 

Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en 

Ministerie van 

Ministerie van Justitie 

Ministerie van Financien 

Klipweg 1 

Roodeweg 42 

2 

Nationaal Archief 79 

Burea voor de 96 

24 

24 

Kaya Thomas Henriquez 

Winston Churchillweg 118-120 

Meldpunt Ongebruikelijke Schouwburgweg 22 

St. Monumentenzorg 

N. V. Stadsherstel 

Grimaud Investments A.V.V. 

APNA pensioenfonds 

APNA pensioenfonds 

Frederick Real estate 

Zeelandia Guesthouse & 
N.V. 

biz. 1 

1mei 2009 

1-7-2002 

1-5-2004 

1-6-2011 

1-6-2006 

10-10-2010 

10-10-2010 

1 januari 2010 

1 augustus 2012 

31 apr 2010 

1-7-2012 

1-5-2014 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



van Sociale 
Arbeid & Welzijn 

2 van Economische 1 4-jan-15 X 

3 van Bestuur, Planning en 1 25-jul-12 X 

biz. 2 



2 UO Agrarisch en Visserij 36 rnnd X 
Beheer 

3 van Sociale Beleidsorganisatie z/n Pieterrnaai X 
Arbeid & Welzijn & parking 

4 Ministerie van Sociale Sector Arbeid z/n Pieterrnaai 1-apr-12 1-apr-15 X 
Arbeid & Welzijn Mall & parking 

5 van Sociale Ministerie!e Staf Antnico z/n Pieterrnaai 1-apr-12 1-apr-15 X 
Arbeid & Welzijn Mall & parking 

6 van Sociale Uitvoeringsteam Familie, Antra co Schouwburgweg 22 - 26 1-mei-12 1-mei-15 X 
Arbeid & Welzijn & Sociale 

7 van Sociale Beleidsorganisatie Productive Business Solutions Pietermaaipleinz/nPieterrnaai niet verrneld niet vermeld X 
Arbeid & Welzijn Mall & parking 

8 van Sociale Uitvoeringsteam Familie, Productive Business Solutions Schouwburgweg 22 - 26 niet verrneld niet verrneld X 
Arbeid & Welzijn & Sociale 

Ontwikkeling 

9 van Sociale Sector Arbeid Business Solutions Bellisimaweg 17 niet vermeld verrneld X 
Arbeid & Welzijn 

10 van Sociale Wijkantoor Marshe Nobo Productive Business Solutions Mortiersweg 5 niet verrneld vermeld X 
Arbeid & Welzijn 

11 van Sociale Wijkantoor Montaiia I Productive Business Solutions Mortiersweg 5 niet vermeld vermeld X 
Arbeid & Banda Ariba 

12 van Sociale Wijkkantoor Brievengat Productive Business Solutions Mortiersweg 5 niet verrneld verrneld X 
Arbeid & Welzijn 

13 van Sociale Wijkkantoor Breedestraat Productive Business Solutions Mortiersweg 5 verrneld vermeld X 
Arbeid & Welzijn Otrabanda 

14 van Economische Minister van Economische PBS(XEROX) Molenplein verrneld vermeld X 
Ontwikkeling 

15 van Bestuur, Planning en Kabinet van de Minister Hoyer 1 Januari 2012 31 januari 2015 X 

16 van Bestuur, Planning en Kabinet van de Minister Hoyer 30-mei-15 X 

blz. 3 



17 van Bestuur, Planning en Ministeriele Staf WTC 30-apr-12 011 -15 -,- 131,00 X 

18 van Bestuur, Planning en Ministeriele Staf Concordiastraat # 24 30 juni 2011 30 juni 2012 R 440 or X 

19 van Bestuur, Planning en Ministeriele Staf WTC 1? 15 131,00 X ··r -r 

20 van Bestuur, Planning en Beleidsorganisatie 1 N-:Juu-d 
J 

1.13R.OO X 

Dienstver!ening 

21 Ministerie van Bestuur, Planning en -e Oost 112 27-jnn-12 27-jun-15 140 on X ., 
Dienstver!ening 

22 Ministerie van Bestuur, Planning en Service Organisatie WTC 30-apr-12 30-apr-15 516,00 X 
Dienstver!ening 

23 Ministerie van Bestuur, Planning en Service Organisatie WTC 30-jun-11 30-jun-12 13 m,; nn X 

24 Ministerie van Bestuur, Planning en Service Organisatie WTC 31-mrt-12 31-mrt-13 7.497,00 X 
Dienstverlening 

25 Ministerie van Bestuur, Planning en Service Organisatie WTC 31-mrt-12 31-mrt-13 7.617,00 X 
lP 

26 van Algemene Zaken vandeRvM Fort Amsterdam 17 31 december 2008 [31 december 2011 5.654,25 X 

27 Ministerie van Algemene Zaken UO Wetgeving en [Fort Amsterdam 15 [6 juli 2012 36 mndn 917,96 X 
Zaken 

28 Ministerie van Financien T PBS ·o 
?. :-2012 .<-uu.-2015 1.794,5R X 

29 Ministerie van Financien L .... Caribbean Elevator NV 1-aug-2009 1-aug-2014 1 Ri?. 00 X 
n 

30 Ministerie van Financien PBS • J' -?.OOQ ?.: 10 397,50 X 
J 

f>pl• 

31 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Antra co Arrarat Perceel C 21-mrt-2012 121-mrt-2015 1055,00 X 

Ruimtelijke Planning 

32 Ministerie van Verkeer, Vervoer en AntroM I A rra rat Perceel C 1-feb-2012 1-feb-2015 11 'iO 00 X 

Ruimtelijke Planning 

33 Ministerie van Verkeer, Vervoer en A A rrarot Perceel C 1-mei-2012 30-apr-2015 R?O 00 X 
Ruimtelijke Planning 

biz. 4 
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Overige dienstverlening 
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Overzicht ontbrekende contracten 

Ministerie AZ 
Ministerie BPD 
Ministerie Justitie 
Ministerie VVRP 
Ministerie EO 
Ministerie OWeS 
Ministerie SOA W 

Ministerie GMN 

Diverse huurcontracten 
Diverse huurcontracten 
Diverse huurcontracten 
Diverse huurcontracten 
Diverse huurcontracten 
Diverse huurcontracten 
Diverse huurcontracten 
Diverse huurcontracten 

Ministerie Financien Diverse huurcontracten 
Totaal bedrag van de ontbrekende huurcontracten 

Ministerie AZ 
Ministerie BPD 
Ministerie Justitie 
Ministerie VVRP 
Ministerie EO 
Ministerie OWeS 
Ministerie SOA W 

Ministerie GMN 

Diverse advies contracten 
Diverse advies contracten 
Diverse advies contracten 
Diverse advies contracten 
Diverse advies contracten 
Diverse advies contracten 
Diverse advies contracten 
Diverse advies contracten 

Ministerie Financien Diverse advies contracten 
Totaal bedrag van de ontbrekende consultancy contracten 

Ministerie AZ 
Ministerie BPD 
Ministerie Justitie 
Ministerie VVRP 
Ministerie EO 
Ministerie OWeS 

Ministerie SOA W 

Ministerie GMN 

Diverse contracten copieer machines 
Diverse contracten copieer machines 
Diverse contracten copieer machines 
Diverse contracten copieer machines 
Diverse contracten copieer machines 
Diverse contracten copieer machines 
Diverse contracten copieer machines 
Diverse contracten copieer machines 

Ministerie Financien Diverse contracten copieer machines 
Totaal bedrag van de ontbrekende contracten kopieermachines 

Ministerie AZ 
Ministerie BPD 
Ministerie Justitie 
Ministerie VVRP 
Ministerie EO 
Ministerie OWeS 
Ministerie SOA W 

Ministerie GMN 

Diverse contracten vervoermiddelen 
Diverse contracten vervoermiddelen 
Diverse contracten vervoermiddelen 
Diverse contracten vervoerrniddelen 
Diverse contracten vervoermiddelen 
Diverse contracten vervoermiddelen 
Diverse contracten vervoermiddelen 
Diverse contracten vervoermiddelen 

Ministerie Financien Diverse contracten vervoermiddelen 
Totaal bedrag van de ontbrekende contractenvervoermiddelen 

125.970,00 
119.138,18 
113 .134,32 

891,67 

49.954,65 
162.723,38 

41.693,75 
613.505,95 

591.606,59 
812.851,17 
29.959,75 

288.802,55 
910.667,34 

51.953,72 
614.735,09 
366.299,09 
369.727,77 

4.036.603,07 

7.438,84 
20.754,73 
16.684,48 
5.805,62 

1.495,66 
5 .371,37 
7 .206,94 

25.419,90 
90.177,54 

1.658,90 
22.634,29 

15 .856,36 
1.890,00 
2.486,76 
3.647,46 

12.536,68 
97.077,76 

157.788,21 



Ministerie AZ 
Ministerie BPD 
Ministerie Justitie 
Ministerie VVRP 
Ministerie EO 
Ministerie OWCS 
Ministerie SOA W 
Ministerie GMN 

Diverse contracten overige dienstverlening 
Diverse contracten overige dienstverlening 
Diverse contracten overige dienstverlening 
Diverse contracten overige dienstverlening 
Diverse contracten overige dienstverlening 
Diverse contracten overige dienstverlening 
Diverse contracten overige dienstverlening 
Diverse contracten overige dienstverlening 

Ministerie Financien Diverse contracten overige dienstverlening 
Totaal bedrag van de ontbrekende contracten overige dienstverlening 

Totaal aile ontbrekende contracten 

7.508,71 
267.541 ,50 
24.360,40 

138.713,36 

192.039,36 
98.217,45 
71.466,08 
58.889,71 

858.736,57 

5. 756.811,34 
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Overzicht contracten lease vervoermiddelen 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn 

1 Autolease Cura9ao N. V. 1 maart 2012 maart 2015 

2 Uralco B.V. 

Ministerie van Economische 
1 Uralco B.V. 1 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening 

I 

2 I 

Ministerie van Justitie 

1 Uralco B.V. 8 1-dec-2008 1-dec-2011 

2 Uralco B.V. 49 

3 Uralco B.V. 3 6 okt. 2010 6 okt. 2013 

4 Uralco B.V. 1 6 okt. 2010 6 okt. 2013 

biz. 1 

1.585, 

12.763,46 

5.706,0( 

1.358,0( 

is gebaseerd op een totaal van max 
lkilorrtetrage van 25.000 per jaar. Per meer 
gereden kilometer is client een bedrag van NAf 

per kilometer verschuldigd . Lease 
I ov·en,enkOJnst is onderdeel van een 
lmant·eloveJcee:nkc>mst met een looptijd van 

van leaseovereenkomst 
I vroe1~tijdig plaatsvindt moet de huurder al het 
lrestereTitde termijn bedrag betalen. 

. 5132 

Pickup 2007 (X 49-15) MCB 18795906. 
I Lc,aseccmt>cact is onverbrekelijk cf. 

Lease overeenkomst is getekend sedert I 
december 2008 en was geldig voor 3 jaar. Naar 
aanleiding van de machtiging hebben we begrepen 
dat er een verlenging van de lease overeenkomst 
is met nog 1 jaar. Dit staat niet vastgelegd in een 
overeenkomst. 

Lease overeenkomst is niet aanwezig. Aileen 
Algemene voorwaarden I Mantelovereenkomst is 
aanwezig. 

Bij tussentijdse opzegging betalen van resterende 
termijn. 

Bij tussentijdse opzegging betalen van resterende 
termijn. 

v 

X 

X 

X 

v 

v 

X 

X 

X 



6 1 14-apr-10 14-apr-15 

8 1-sep-08 1-sep-12 

Ministerie van Zaken 

opzegging beta1en van resterende 

betreft offerle geaccordeerd voor 6 

biz. 2 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Overzicht Contracten lease kopieermachines 

2 Generaal 187002 PBS(XEROX) Klein Kwartier 18-apr-11 60 dgn. voor v 

Klein voor X 
L VV fin. adm. periode. Boete 1,5% bij te late 

betaling. Verhuurder kan de ovk. 
eenzijdig aanpassen, huurder dient 

7 dgn. te reageren. 

4 lnspectie 187100 PBS(XEROX) Schouwburgweg mnd. dgn. enz. v 
Milieu Volksgezondheid APNAgebouw 

Klein 39 mnd. voor voor v 
LVV Boete 1,5% bij te late 

Verhuurder kan de ovk. 
aanpassen, huurder dient 

7 dgn. te reageren. 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid & Welzijn • 
I Ministerie van Beleidsorganisatie 176005 Antra co MCB.28621508 Pietermaaiplein z/n 2-mrt-12 2-mrt-15 825,00 Als er geen schriftelijke Als betaling niet binnen 60 dgn. X 

Sociale GIRO.I21177 Pietermaai Mall & opzegging voor 90 dgn. geschiedt, wordt de lease 
Ontwikkeling, Arbeid parking van beindiging lease- overeenkomst automatisch opgezegd 
& Welzijn contract plaatsvind wordt en kopieerapparatuur wordt 

de overeenkomst opgehaald door leverancier. Op bet 
automatisch met 1 jaar moment dat de betaling is geschiedt 
verlengd. wordt de kopieer-apparatuur weer op 

locatie gezet. 

biz. 1 



Overzicht Contracten lease kopieermachines 

3 Staf 

4 

Jeugd & 
Ontwikkeling 

5 van 

7 van Sector Arbeid 

8 Marshe 

176003 

176801 

176005 

176200 

176101 

Business 
Solutions 

121178 ·Mall & 

1-mei-12 1. 
. 121178 

vermeld z/n vermeld niet vermeld 
Mall& 

vermeld 
26 

vermeld vermeld 

biz. 2 

met 1 jaar 

plaatsvind 

met 1 jaar 

schriftelijke 
voor 90 dgn . 

van beindiging 
leasecontract plaatsvind 
wordt de overeenkomst 

met 1 jaar 

automatisch opgezegd 
wordt 

door leverancier. Op het 
dat de betaling is geschiedt 

de kopieer-apparatuur weer op 
locatie gezet. 

automatisch opgezegd 
kopieerapparatuur wordt 

opgehaald door leverancier. Op het 
moment dat de betaling is geschiedt 
wordt de kopieer-apparatuur weer op 
locatie gezet. 

Als betaling niet binnen 60 dgn. 
geschiedt. wordt de lease 
overeenkomst automatisch opgezegd 

kopieerapparatuur wordt 
door leverancier. Op het 

dat de betaling is geschiedt 
de kopieerapparatuur weer op 
gezet. 

lease overeenkomst · 
Overeenkomst is 

op 19 april2012. 

lease overeenkomst is 
niet vermeld. Overeenkomst is 
ondertekend op 20 april 2012. 

X 

X 

X 

X 



Overzicht Contracten lease kopieermachines 

van 

ll van 
Otrabanda 

Ministerie van Economische Ontwikkeling 
1 Ministerie van Minister van 

Economische Economische 
Ontwikkeling Ontwikkeling 

2 Ministerie van Minister van 
Economische Economische 
Ontwikkeling Ontwikkeling 

3 Ministerie van Minister van 
Economische Economische 
Ontwikkeiing Ontwikkeling 

4 Ministerie van Minister van 
Economische Economische 
Ontwikkeiing Ontwikkeiing 

5 Ministerie van Minister van 
Economische Economische 
Ontwikkeiing Ontwikkeling 

150100 

150100 

150100 

150100 

150100 

Business 
Solutions 

Business 
Solutions 

PBS(XEROX) 

PBS(XEROX) 

PBS(XEROX) 

PBS(XEROX) 

PBS(XEROX) 

niet 

MCB.96456008, Molenplein 
RBTT.l081160, 
GIR0.599611, 
SFT.ll655255557 
0004, 
BDC12217801 

MCB.96456008, Molenplein 
RBTT.1081160, 
GIR0.5996ll, 
SFT .ll655255557 
0004, 
BDC12217802 

MCB.96456008, Moienplein 
RBTT .1081160, 
GIR0.5996ll, 
SFT .ll655255557 
0004, 
BDC12217803 

MCB.96456008, Molenpiein 
RBTT.1081160, 
GIR0.5996ll, 
SFT.ll655255557 
0004, 
BDC12217804 

MCB.96456008, Molenpiein 
RBTT.l08ll60, 
GIR0.5996ll, 
SFT.11655255557 
0004, 
BDCI22!7805 

vermeld · vermeld 

niet vermeld niet vermeld 870,26 Schriftelijk 60 dgn. voor 
einde contr. 

niet vermeld niet vermeld 683,70 Schriftelijk 60 dgn. voor 
einde contr. 

niet vermeld niet vermeld 226,84 Schriftelijk 60 dgn. voor 
einde contr. 

niet vermeld niet vermeld 75,26 Schriftelijk 60 dgn. voor 
einde contr. 

niet vermeld niet vermeld 977,32 Schriftelijk 60 dgn. voor 
einde contr. 

biz. 3 

niet vermeld. Overeenkomst is 
ondertekend op 23 april 2012. 

lease overeenkomst is 
veime·Io. Overeenkomst is 

iondertek•endop 23 april2012. 

Dit is geen overeenkomst maar een 
factuur. Contractor. is wei aanwezig 
ll543. 

Dit is geen overeenkomst maar een 
factuur. Contractor. is wei aanwezig 
11657. 

Dit is geen overeenkomst maar een 
factuur. Contractor. is wei aanwezig 
11696. 

Dit is geen overeenkomst maar een 
factuur. Contractor. is wei aanwezig 
11719. 

Dit is geen overeenkomst maar een 
factuur. Contractor. is wei aanwezig 
11745. 

X 

v 

v 

v 

v 

v 



Overzicht Contracten lease kopieermachines 

7 Minister van 
Economische 
Ontwikkeling 

Ministerie van Bestuur Planning en Dienstverlening ' 
1 Ministerie van Kabinet van de Minister 

Bestuur, Planning en 
Dienstverlening 

2 Ministerie van Kabinet van de Minister 
Bestuur, Planning en 
Dienstverlening 

3 Ministerie van Ministeriele Staf 
Bestuur, Planning en 
Dienstverlening 

4 Ministerie van Ministeriele Staf 
Bestuur, Planning en 
Dienstverlening 

5 Ministerie van Ministeriele Staf 
Bestuur, Planning en 
Dienstverlening 

6 Ministerie van Ministeriele Staf 
Bestuur, Planning en 
Dienstverlening 

7 Ministerie van Beleidsorganisatie 
Bestuur, Planning en 
Dienstverlening 

8 Ministerie van Beleidsorganisatie 
Bestuur, Planning en 
Dienstverlening 

9 Ministerie van Shared Service 
Bestuur, Planning en Organisatie 
Dienstverlening 

10 Ministerie van Shared Service 
Bestuur, Planning en Organisatie 
Dienstverlening 

11 Ministerie van Shared Service 
Bestuur, Planning en Organisatie 
Dienstverlening 

12 Ministerie van Shared Service 
Bestuur, Planning en Organisatie 
Dienstverlening 

120400 Plaza Hoyer 31 Januari 2012 

120400 Plaza Hoyer 30-mei-12 

120402 WTC 30-apr-12 

120402 Concordiastraat # 30 juni 2011 
24 

120402 Concordiastraat # 30 juni 2011 
24 

120402 WTC 30-apr-12 

120405 Ansinghstraat 1 30-jun-11 

120405 Schottegatweg Oost 27-jun-12 

112 

120410 WTC 30-apr-12 

120410 WTC 30-jun-11 

120410 WTC 31-mrt-12 

120410 WTC 31-mrt-12 

biz. 4 

geen overeenkomst maar een v 
. Contractnr. is wei aanwezig 

31 januari 2015 131,00 Schriftelijk 60 dgn. voor Stilzwijgend verlengd X 
einde contr. 

30-mei-15 131,00 Schriftelijk 60 dgn. voor Stilzwijgend verlengd X 
einde contr. 

30-apr-15 131,00 Schriftelijk 60 dgn. voor Stilzwijgend verlengd X 
einde contr. 

30juni2012 8.440,00 Schriftelijk 60 dgn. voor Stilzwijgend verlengd X 
einde contr. 

30juni2012 13.026,00 Schriftelijk 60 dgn. voor Stilzwijgend verlengd v 
einde contr. 

30-apr-15 131,00 Schriftelijk 60 dgn. voor Stilzwijgend verlengd. Eenzijdig X 
einde contr. getekend. Leverancier heeft niet 

getekent. 

30-jun-12 1.138,00 Schriftelijk 60 dgn. voor Stilzwijgend verlengd. X 
einde contr. 

27-jun-15 140,00 Schriftelijk 60 dgn. voor Stilzwijgend verlengd. X 
einde contr. 

30-apr-15 516,00 Schriftelijk 60 dgn. voor Stilzwijgend verlengd. Eenzijdig X 
einde contr. getekend. Leverancier heeft niet 

getekent. 

30-jun-12 13.026,00 Schriftelijk 60 dgn. voor Stilzwijgend verlengd. X 
einde contr. 

31-mrt-13 7.497,00 Schriftelijk 60 dgn. voor Stilzwijgend verlengd. Contract is X 
einde contr. niet getekend. 

31-mrt-13 7.617,00 Schriftelijk 60 dgn. voor Stilzwijgend verlengd. Contract is X 
einde contr. niet getekend. 



Overzicht Contracten lease kopieermachines 

2 van Politie Curayao 

3 van niet bekend 

van · vermeld 

Ministerie van Financien 
1 Ministerie van Uitvoeringsorganisatie 199006 PBS Niet vermeld in 

Financien Begrotingszaken overeenkomst 

2 Ministerie van Uitvoeringsorganisatie 199006 PBS Niet vermeld in 
Financien Begrotingszaken overeenkomst 

. 

apparaat 

apparaat 

apparaat 

gebouw Punda, 
waaigaatplein 1 

venneld 

december 2008 

oktober 2009 

2-mrt-2012 

2-mrt-2012 

biz. 5 

11-mei-11 

vermeld 

31 december 2011 

31 december 2012 5.708, 

2-mrt-2015 559,68 

2-mrt-2015 559,68 

is niet aanwezig. CPO heeft v 
lease overeenkomst met Antraco 

B. V. maar we hebben aileen 
machtigingsverzoek ontvangen 
wat betreft achterstalige 

van copierapparaten. 

opzegging van v 
leaseovereenkomst vroegtijdig 

moet de huurder al het 
resterende termijn bedrag betalen. 

30 dgn. opzegtermijn Indien opzegging van v 
leaseovereenkomst vroegtijdig 
plaatsvindt moet de huurder al het 
resterende termijn bedrag betalen. 

niet vermeld. Overeenkomst is 
ondertekend op 28 april 2011 

worden 
Anders wordt 

met nag 3 jaren 

verlengd voor dezelfde v 

dgn. 

dgn. X 

v 

dgn. v 

dgn. Stilzwijgend v 

Stilzwijgend X 

Niet van toepassing Stilzwijgende verlenging met dezelfde v 
Ieaseperiode indien niet 60 dgn. voor 
einde leaseperiode is opgezegd. 
Serienummer We 5330SD(l) 

Niet van toepassing Stilzwijgende verlenging met dezelfde v 
Ieaseperiode indien niet 60 dgn. voor 
einde leaseperiode is opgezegd. 
Serienummer We 5330SD(3) 



Overzicht Contracten lease kopieermachines 

4 Niet vermeld in 2-mrt-2012 
overeenkomst 

5 van 2-mrt-2012 

6 Ministerie van 199006 Niet vermeld in 
Financien overeenkomst 

7 

8 

Ministerie van 
28621508 Image reader 1-mrt-2012 

Image runner 

2 van 14414010 Scanner 1-feb-2012 
Vervoer en Network Printer 

Planning 

3 van 28621508 Canon Image 1-mei-2012 
Vervoer en 

Planning 

biz. 6 

van toepassing 

van toepassing 

vermeld 

21-mrt-2015 1.055,00 90 dgn. 

Stilzwijgende verlenging met Oe2:e1tdel 
Ieaseperiode indien niet 60 dgn. voor 
einde leaseperiode is opgezegd. 
Serienummer We 5330SD(2) 

met 
indien niet 60 dgn. voor 

leaseperiode is opgezegd. 
ISet·iem•mmler CQ9302 _ U(l) 

met 
indien niet 60 dgn. voor 

Ieaseperiode is opgezegd. 
I Se•·iemtmmler CQ9302 _ U(2) 

verlenging met 
lie:lSeoelrio<le indien niet 90 dgn. voor 

leaseperiode is opgezegd. 
I C<mll:act is niet getekend. 

van 

verlenging van 1 

X 

v 

X 

X 



Bijlage 6 



Overzicht contracten Juridische dienstverlening Advocaten 

Ministerie van Algemene Zaken 

Advokaten BY 1 januari 2012 

2 september 2011 

Ministerie van Ondenvijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 

Legal 1 september 2011 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke 

Law 1 september 2011 

31 december 2012 

1 september 2013 

Dienstverlening 

Opzegging van 1 maand is 
toegestaan voor het einddatum. Bij 
tussentijdse beeindiging is 12 
(twaalf) maandtarieven 
verschuldigd. 

offerte. 

vind plaats na verloop van 
periode met 24 maanden. 

I D<Jcument betreft een getekende offerte. 

v 

v 

v 

v 



Bijlage 7 



Overzicht Consultancy contracten 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 

2 Volksgezondheid BearingPoint 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn 
1 

Ministerie van Economische Ontwikkeling 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening 

1 Shared Service Organisatie CORE NV 

2 Shared Service Organisatie CORE NV 

3 Shared Service Organisatie CORE NV 

en support 
DRAMSadm 

IT ondersteuning 

IT ondersteuning 

IT ondersteuning 

nieuw 

1 jan. 2012 

1 september 2012 

1 september 2012 

1 januari 2012 

1 maart 2011 

1 dec. 2012 

vermeld 

1 november 2012 

1 februari 2013 

I maart 2014 

ontvangt een 
van 7.000 voor reiskosten 120<12,'044Hl3 

50!lOI••'d'm -cur. Er wordt een bedrag 
verblijfskost<,nl •tan 9.100 gereserveerd voor 

lonvoo•rzi<,ne kosten. 

182.469,94 

10.209,92 

14.310,00 

Dit document is een bijlage van een 
overeenkomst gedateerd 18 april 

met kenmerk 12/188, versie 

Bran document is een memo en is 
oak niet getekent door Jacques 
Faneyter. Contract is oak aanwezig 
maar niet compleet gescanned. 

Automatische verlenging telkens 
voor 1 jaar met een maximaal van 3 
jaren. 

Voor veranderingen moet 2 
maanden van tevoren worden 
gemeld. 

3 
I m'<amlen voor het verloop 

de SLA bij elkaar om te 
lonclerhand<,len of SLA 

NIET VERMELD 

v 

X 

v 

v 

v 

v 

v 

v 



6 

7 

8 

9 

11 

12 

Ministerie van Justitie 

Politie Curacao 

2 

3 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 

uitvoeringsteam O&W Time 

IT ondersteuning 

ondersteuning 

en 
kracht 

1 februari 2009 

1 juli 2009 

1 februari 2012 

1 november 2012 2. 500 ,00 

verlenging telkens 
1 jaar met een maximaal van 3 

1 jaar met een maximaal van 3 

verlenging telkens 
1 jaar met een maximaal van 3 

1 jaar met een maximaal van 3 

verlenging telkens 
1 jaar met een maximaal van 3 

1 jaar met een maximaal van 3 

verlengd. 

voor bet verloop van de SLA bij 
elkaar om te onderhandelen of SLA 

uren p.m. is 144 uren per jr. 299195 okt '12 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 



1 januari 2011 december 2013 

2 augustus augustus 

IT Ondersteuning 1 juni 2010 juni 2013 

5 

7 

8 

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 

vermeld 

noemenswaardige bepalingen 

bevattende 
verlenging 

lstilz\vii:eerrde verlenging. 
IVr·ijv1arilflg van aansprakelijkheid. 

bevattende 
lstilzvlii•:emje verlenging. 
IVr·ijvmriing van aansprakelijkheid. 

stilzwijgende verlenging. 

101.760,00 Opdracht duurt 5 maanden (80 
dagen). 

X 

v 

v 

v 

v 

1 (een) maand, onder 
voorwaarde v 

een 
offerte v 

v 

v 



Bijlage 8 



Overzicht overige contracten 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 

van Gezondheid, 
IMme,u ,,n Natuur 

2 

Ministerie van Economische Ontwikkeling 

6 

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening 

UO Publieke Zaken 

2 

I januari 2009 

I januari 20 II 

I januari 2012 

mcdewerker C F'rancisca I juni 2012 2.350,00 

. --.. ' 

na2 14,00 peruurvoorextra 

en 
lm•Jetsclorijl~elijk geschieden, anders 

bet telkens met I jaar verlengd. 

en 

vuilniszakken, toiletpapicren en 

haar tarieven aan te passen. 

maanden. 

v 

v 

v 

v 

v 



nvt 

BY 

5 Inn Services augustus 2012 14.708,33 

augustus 2012 31juli2015 6.750,00 

7 venneld in overeenkomst augustus 2012 31 juli 8.000,00 

8 in overeenkomst 27.496,64 

Ministerie van Justitie 

4 Korps Politic Curacao 

5 

6 

om 
te verzakelijken. 

Docwnent betreft een geaccordeerde offerte. 

van 

is niet door leverancier 

Percee16 
is niet door levemncier 

· niet door Jeverancier 

schoolgebouwen. Perceel 
is niet door levemncier 

dan met instemming van partijen 3 
voor bet einde van de 

van 

tennijn. Zullen partijen een nieuwe 
en voorwaarden met betrekking tot de 

vastleggen, anders wordt overeenkomst 
stilzwijgend verlengd. 

maanden voor de afloop van 

contract. 
12 maanden. 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 



overcenkomst 

Begrotingszaken 

Begrotingszaken 

4 Uitvoeringsorganisatie in overeenkomst 596,25 door wangedrag 
Begrotingszaken 

Begrotingszaken 

september 2013 

I juni 2006 

9 15januari 1998 5 januari 1999 

AS Curacao 

is opgezegd. 

voor einde huurpeiode is opgezegd. 

stilzwijgende 

Iooptijd 

betreft getekende offerte. 

voor 
is telkens als zodanig verlengd. 

voor 
is telkens als zodanig verlengd. 

mettelkens l(een) 
vooreinde 

met 
akkoordbevinding. 

met telkens l(een) 
3(drie) maanden voor einde 

is opgezegd. 

· voorhanden. 

l(een) 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

X 
v 

v 

v 

v 



Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 

· geen contract aanwezig, alleen 
een brief accordering offerte. 

meteen 
isclhriltelijke opzegging. 

203,63 incl OB 



Bijlage 9 



Overzicht contracten afgesloten vanaf oktober 2010 

& Mall Unit22 

4. 

CBS. 

door opzegging door huurder of door enige andere handeling, zal huurder Verhuurder 
stellen, welke schadeloosstelling reeds nu en voor alsdan word! vastgesteld op 3 maanden huur vanaf die 
waarbij een gedeelte van eem maand voor een valle maand wonit gerekend. 

tot 
mogen niet meer stilzwijgend verlengd 

i en 

De overeenkomsten mogen niet meer stilzwijgend verlengd 

termijn zullen panijen een nieuwe periode en 



Overzicht contracten afgesloten vanaf oktober 2010 

Vervoermiddelen 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, 1 
Arc1e10 & Welzijn 

van Sociale Ontwikkeling, 
& Welzijn 

van Economische 

van Bestuur, Planning en 

van Bestuur, Planning en 

van Justitie 

van J ustitie 

van J ustitie 

van Onderwijs, 
IW'etens<:hap, Cultuur en Sport 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

21 maart 2012 

januari 2012 

januari 2012 

januari 2012 

oktober 2011 

4 januari 2012 

15 december 2011 

11 januari 2011 

28juni2012 

20 maart 2015 

3 januari 2015 

januari 2015 

juli 2012 

april 2012 

januari 2015 

15 december 2014 

11 januari 2014 

1.585,76 

3.753,60 opzegging van leaseovereenkomst vroegtijdig 
moet de huurder a! het resterende termijn 

betalen. 

3.753,60 opzegging van leaseovereenkomst vroegtijdig 
moet de huurder a! het resterende termijn 

betalen. 

1.696,00 

1190 (inc! ob is 1261 Pickup 2007 (X 49-15) MCB 18795906. 
Leasecontract is onverbrekelijk cf 
mantelovereenkomst 

2.346,00 tussentijdse opzegging betalen van resterende 

1.305,92 

1.619,65 

1.696,00 Document betreft offerte geaccordeerd voor 6 (zes) 
maanden 



Overzicht contracten afgesloten vanaf oktober 2010 

4 

6 

7 

8 

10 

Pietermaai Mall & 
parking 

z/n 
Mall& 

36 mnd. 

september 2011 

2015 

voor eenzelfde 

~~:~~i~~~.Boete 1.5% bij te late 
j1 Verhuurder kan de ovk. 
IE<mzijdi;g aanpassen. huurder dient 

7 dagen te reageren. 

l~tnZINIJJ!<I<u verlengd voor 
1penoae. Boete 1.5% bij te late 

lbl~:~!~~~i~Verhuurder kan de ovk. 
j I aanpassen. huurder dient 

7 dagen te reageren. 

schriftelijke niet binnen 60 dagen 

voor 90 dagen van~~~:~~:~:~~~;w~~o;rdt de lease 
leasecontract automatisch opgezegd 
wordt de koppieerapparatuur wordt 

automatisch door leverancier. Op het 
1 jaar verlengd. dat de betaling is geschiedt 

de koppierapparatuur weer op 
gezet. 

niet binnen 60 dagen 
voor 90 dagen vartlg<oscttiedlt, wordt de lease 

~~:~::~~i~; leasecontract automatisch opgezegd 
II wordt de koppieerapparatuur wordt 
1 ov·en,enko;mst automatisch door leverancier. Op het 

1 jaar verlengd. dat de betaling is geschiedt 

schriftelijke 

~~~~~:;~i;iii~; voor 90 dagen It leasecontract 
jpi;Jatl;virtd wordt de 
overeenkomst automatisch 
met 1 jaar verlengd. 

de koppierapparatuur weer op 
gezet. 

betaling niet binnen 60 dagen 
geschiedt. wordt de lease 

lo,•en,enko<mstautomatisch opgezegd 
en koppieerapparatuur wordt 
opgehaald door leverancier. Op het 
moment dat de betaling is geschiedt 
wordt de koppierapparatuur weer op 
Jocatie gezet. 



12 Business vermeld 
Pietermaai Mall & 

13 Sociale Uitvoeringsteam 
IOllt\\•ikl<eling, Arbeid & Welzijn & Sociale Ontwikkeling Solutions 

vermeld Schouwburgweg 22-26 

14 Business Bellisimaweg vermeld 
Solutions 

15 Marshe Nobo Business vermeld 

Montafia I Banda Business 5 vermeld vermeld 

Brievengat Business vermeld vermeld 

Sociale breedestraat Mortiersweg 5 vermeld vermeld 
Arbeid & Welzijn 

varll~:::~:;~~~~.:~ automatisch opgezegd leasecontract 
wordt de 

automatisch 
1 jaar verlengd. 

moet 60 dagen 
lease overeenkomst 

schriftelijk worden 
linllediend. Anders wordt het 

koppieerapparatuur wordt 
opgehaald door leverancier. Op het 
moment dat de betaling is geschiedt 
wordt de koppierapparatuur weer op 
locatie gezet. 

Ingangsdatum lease overeenkomst is 
niet vermeld. Overeenkomst is 
ondertekend op 19 april2012. 

moet dagen lease overeenkomst 
lease overeenkomst ve,·m'""· Overeenkomst is 

schriftelijk worden lorrdertekerrd op 10 november 2011. 
I in1lediend. Anders wordt het 

nog 3 jaren verlengd. 

moet 60 dagen lease overeenkomst is 
lvc>n"'" lease overeenkomst ve•rm•eld. Overeenkomst is 

schriftelijk worden lon1dertekend op 20 apri12012. 
I in:ged.iend. Anders wordt het 

moet 60 dagen 
lease overeenkomst 

moet 60 dagen 
lease overeenkomst 

schriftelijk worden 
ingediend. Anders wordt het 
met nog 3 jaren verlengd. 

Opzegging moet 60 dagen 
voordat lease overeenkomst 
vervalt schriftelijk worden 
ingediend. Anders wordt het 
met nog 3 jaren verlengd. 

moet 
voordat lease overeenkomst 
vervalt schriftelijk worden 
ingediend. Anders wordt bet 
met nog 3 jaren verlengd. 

lease overeenkomst is 
vermeld. Overeenkomst is 

lon1de•tekend op 23 april2012. 

lease overeenkomst is 
. Overeenkomst is 
op 23 april 2012. 

lease overeenkomst is 
Overeenkomst is 

op 23 apri12012. 



20 

21 

22 

23 

24 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

Economische 

van 
Ontwikkeling 

Ministerie van Economische 
Ontwikkeling 

Ministerie van Economische 
Ontwikkeling 

Bestuur, 

Bestuur, 

Ministerie van Bestuur. Planning 
Dienstverlening 

Bestuur. Planning 

Planning 

Planning 

Planning 

Economische 

Economische 

Economische 

Economische 

van de 

van de 

Staf 

Staf 

Staf 

Staf 

Service Organisatie 

Service 

Politiedienst 

Hoyer 

Hoyer 

#24 

# 24 

gebouw 
waaigaatplein 1 

vermeld 

vermeld 

vermeld 

vermeld · 60 dgn voor 

60 dgn voor 

I. 

31 maart 

31 maart 

geen maar een 
1 tactuur. Contractnmr is wei 
jaanwez,ig 11657. 

overeenkomst maar een 
ITa<omur. Contractnmr is wei 
laanwezig 11696. 

is geen overeenkomst maar een 
ITa<ottrur. Contractnmr is wet 

11719. 

maar een 
Ha<ocuur. Contractnmr is wei 

11745. 
is geen overeenkomst maar een 

""'"""' Contractnmr is wei 
laanwezig 12010. 

is geen overeenkomst maar een 
lfa<oruur. Contractnmr is wei 
laanwezig 11720. 

Stilzwijgend verlengd. 

Stilzwijgend verlengd. 

Stilzwijgend verlengd. 

Stilzwijgend verlengd. 

verlengd. 

verlengd. Eenzijdig 
Leverancier heeft niet 

verlengd. 

verlengd. 
jgetek.en<d .. Leverancier heeft niet 

is niet aanwezig. CPD 
lease overeenkomst met Antraco 

I CtJra,cao BV maar we hebben aileen 
machtigingsverzoek ontvangen 
wat betreft achterstalige 

jbetaling<:n van coppierapparaten. 



40 

41 

42 

44 

47 

48 

51 

52 

van Justitie 

van Justitie 

van Algemene Zaken 

van 

van 

van 

van 

van Financien 

Ministerie van Financien 

van Verkeer, Vervoer 
Planning 

Ministerie van Verkeer, Vervoer 
Ruimtelijke Planning 

Secretariaat van de RvM 

color copier 

reader 
runner 

Network Printer 

Fort 

17 

15 

mrt 2011 I mrt 2014 

mei 2011 I mei 2012 

1 januari 2012 

2012 

1.794,58 

I februari 2012 

I mei 2012 

lv<>or•dat lease overeenkomst 
schriftelijk worden 

linge<lie>ld. Anders wordt het 
nog 3 jaren verlengd. 

dagen 

dagen 

van toepassing 

van toepassing 

van toepassing 

van 

Niet van toepassing 

vermeld 

veJrmo,ld. Overeenkomst is 
looderteko,nd op 28 april 2011. 

voor 

voor 

verlenging met 
dezelfde leaseperiode indien niet 60 
dagen voor einde leaseperiode is 
opgezegd. Serienummer We 

verlenging met 
Ieaseperiode indien niet 60 

voor einde leaseperiode is 
Serienummer We 

verlenging met 
Ieaseperiode indien niet 60 

voor einde leaseperiode is 
Serienummer We 

met 
Ieaseperiode indien niet 60 

voor einde leaseperiode is 
. Serienummer 

CQ9302_ U(l) 

met 
dezelfde Ieaseperiode indien niet 60 
dagen voor einde leaseperiode is 

Serienummer 

verlenging van 1 jaar. 

vermeld 



Overzicht contracten afgesloten vanaf oktober 2010 

2 van Algemene Zaken 1 januari 2012 

3 van Algemene en september 2011 
Zaken 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Staf FCW Legal 1 september 2011 
Cultuur en Sport 

5 Ministerie van Verkeer, Vervoer en HBNLaw 1 september 2011 
Ruimtelijke Planning 

18.900,00 

augustus 2013 

1 september 2014 26.500,00 

1 september 2013 20.000,00 pm exc 

juridische 
werkzaamheden voor 
BPD 

Dienstverlening 

tussentijdse beeindiging is 12 
(twaalf) maandtarieven verschuldigd. 

van 1 maand is toegestaan 
voor het einddatum. Bij tussentijdse 
beeindiging is 12 (twaalf) 

\m:aandtarie'ven verschuldigd. 



Overzicht contracten afgesloten vanaf oktober 2010 

Arbeid & Welzijn 

Planning en Shared Service 

Shared Service Organisatie 

8 

van 

van Financit!n 

van 

van 

van 

ondersteuning 

ondersteuning 

en 
kracht 

taken tbv 
project masterplan 

1 jan. 2012 dec. 2012 

februari 2013 

1 maart 2011 maart 2014 14.310,00 

september 

1 Augustus 2010 1 Augustus 2013 1.950,00 

1 oktober 2013 16,67 

2.500,00 

12/l88, versie 10. 

is niet getekend door vertegenwoordiger van MEO, Mvr.Tore. 

is een memo en is ook getekent door Jacques Faneyter. 
is ook aanwezig maar niet compleet gescanned. 

verlenging telkens voor 1 · met een van 

moet 2 maanden van tevoren 

is door beide partijen niet getekend. 

telkens voor met een van 

verlenging telkens voor I met een van 

voor 

, door stilzwijgende 

verlenging. Vrijwaring van 

verlenging. Vrijwaring van 

stilzwijgende 
offerte 

5 maanden (80 dagen). 



Overzicht contracten afgesloten vanaf oktober 2010 

2 

11 

12 

van 
Economische 

van 
Economische 

van 
Economische 

van 
Economische 
Ontwikkeling 

van 
Economische 
Ontwikkeling 

Ministerie van Bestuur, 
Planning en 
Dienstverlening 

Kabinet van de Minister 

Zaken 

uo 

Ministerie van Bestuur, Shared Service 
Planning en Organisatie 

van Onderwijs, Onderwijs 
IWcoteriSdtap,Cuituur en 

van 
IWetensc:ha]p,Cuituur en 

Onderwijs 

krachten 

annd Door 

Alann System 

transp 
Zaquito naar Giro en 

Campo Alegre naar 

na bo Ordu 

Francisca 

Sah Johnson Services 

· zln 

januari 2011 

1 maart 2012 

1 augustus 2012 

augustus 

1 augustus 2012 

augustus 2012 

31 december 2011 

31 juii 2015 

715,13 2 maanden voor voor 

mrt tim aug= 
19.061,00 sept 
tim feb~ 15.8 

21.833,33 

vervaldatum en moet I ~:'~:!;!;~;;·e:I: 
schrijftelijk geschieden, anders lt: vuilniszakken, 
wordt het telkens met 1 jaar en handdroogpapier. 
verlengd. 

voor voor 
lve:mtid!ttmnen moet 

voor vervaldaturn 
moet schrijftelijk 

Prijswijzigingen voorbehouden. 

behoud bet recht voor 1 
per jaar eventueel haar tarieven 

diensten na de 
en niet gespecificeerd in de 

lo,·er<,enkomst brengen zein rekening 
48,00 per uur. 

is 1 maand door beide 

Opzeggingstennijn is 3 maanden. 

van 
I p,,rcceel4 en lO.Overeenkomst is niet 

leverancier getekend. 

van schoolgebouwen. 
6 en ll.Overeenkomst is niet 

leverancier getekend. 

van schoolgebouwen. 
'"''meetl2.0vereenkomst is niet door 
I everancicor getekend. 

van schoolgebouwen. 
Perceel 5.0vereenkomst is niet door 
IIeverancicorgetekend. 



14 

15 

16 

18 

19 

Sport 

Ministerie van Justitie 

Ministerie van Justitie 

Ministerie van 

van 

van 

Ministerie van Financien 

Ministerie van 

Ministerie van Financien 

Ministerie van Financien 

van Financien 

van Verkeer, 
I Voe.-vnec en Ruimtelijke 

Korps Politic Curacao 

Politie Curacao 

van toepassing 

Acces Solutions BV Churchi1weg 1 januari 2012 

15 november 2011 

& Poor 1 september 2011 

Brouwer 

Print Expres 

Speedy Security Group Staf 

Securitas Antias 

november 2012 

1.875,00 

742,00 

van 
ANG 22.896,00 

vermeld 

voorhanden 

Schoonmaken van schoolgebouwcn. 
Perceel 3. 7 en 9. Overeenkomst is 
niet door leverancier getekend. 

voor de atloop 
van gemelde tennijn. Zullen partijen 
een nieuwe peri ode en voorwaarden 

betrekking tot de huur 

I ~:::~;~;;~~~~·a:~nders wordt 
I< stilzwijgend verlengd. 

3 maanden voor de afloop 
gemelde termijn zullen partijen 
nieuwe peri ode en voorwaarden 
betrekking tot de overeenkomst 

lmo>el<'n vast1eggen a1s verlenging 
moeten vinden. 

(twee) maanden voor einde 
huurpeiode is opgezegd. 

Geen clausule bevattende 
stilzwijgende verlenging. 

niet 2 

niet 2 

Optie tot koop van apparatuur 
1ooptijd contract. 

Document betreft getekende offerte. 

Niet noemenswaardig. 

1\...om:ra<:rniet voorhanden. 

11...om:ra<:ris niet aanwezig. 

is voor onbepaalde tijd met 
schriftelijke opzegging. 




