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De heer Paulus Jansen (SP): 
Ik heb nog twee vragen over de schriftelijke beantwoording. Ik heb geïnformeerd naar de uitvoering 
van de motie-Roemer over de inhuur van externen, die volgens ons niet volledig is. De minister zegt 
dat rijksbreed die 10% is gehaald. Bij een aantal ministeries, bijvoorbeeld dat van Binnenlandse 
Zaken, dat nota bene de lead op dit terrein heeft, was de inhuur in 2011 14,9% en in 2012 16,6%. 
Hoe valt dat te rijmen met de motie-Roemer? In die motie wordt echt niet gesproken van "comply 
or explain". Wat de kantoorruimte betreft heb ik erop gewezen dat het Rijk 25% toevoegt aan de 
leegstand, namelijk 2 miljoen vierkante meter. Wat gaat de minister meer doen dan een expertteam 
oprichten dat leuke adviezen en ideetjes gaat publiceren? Hoeveel van de vrijkomende vierkante 
meters zullen herbestemd worden en hoeveel vierkante meters zullen gewoon op de markt 
gepletterd worden? 

Minister Blok: 
Volgens mij heb ik al antwoord gegeven op de vraag waarom er bij het ministerie van Binnenlandse 
Zaken sprake was van toegenomen inhuur, maar ik doe het graag nog een keer. Dit is ook aan de 
orde geweest tijdens het algemeen overleg van vorige week. 2011 en 2012 waren de jaren waarin 
wij de "shared service"-organisaties, dat wil zeggen organisaties waarin wij de dienstverlening die 
vroeger ieder ministerie zelf deed rond bijvoorbeeld automatisering of ondersteunende diensten, 
geconcentreerd hebben, juist met het doel om dat efficiënter te maken. Bij het opbouwen van een 
dergelijke organisatie is het logisch om een flexibele schil te hebben. Dat is ook bedrijfsmatig 
verstandig, omdat je natuurlijk met pieken te maken hebt. Desondanks is het rijksbreed gelukt om 
de 10% van de motie-Roemer te halen. Ik zou dus zeggen: laten wij onze zegeningen tellen. 

Het vrijkomen van kantoorpanden is natuurlijk een onvermijdelijkheid. Tijdens het overleg hierover 
heb ik al aangegeven dat alle partijen, ook de partij van de heer Jansen, in hun 
verkiezingsprogramma hebben aangegeven het maximale bedrag dat het Centraal Planbureau 
daaraan wil toerekenen, op de rijksoverheid te willen besparen. Het is natuurlijk ondenkbaar dat je 
zo'n bedrag kunt besparen zonder dat de effecten voelbaar zijn, onder meer in de vorm van lege 
kantoren. Sterker nog, ik heb ook gezegd dat ik nog altijd liever bespaar op stenen dan op mensen. 
Ik bespaar dan ook relatief zo veel mogelijk op die kantoren. Vervolgens voel ik me inderdaad wel 
verantwoordelijk voor de transformatie. Ik heb een brief aan de Kamer gestuurd waarin ik schets op 
welke manier wij die uitvoeren. Wij geven panden natuurlijk niet zomaar weg. Ook in die panden 
zit immers belastinggeld. Wij realiseren ons wel dat ze vaak minder waard zullen zijn dan waarvoor 
ze in de boeken staan. Tegelijkertijd willen wij dat ze een fatsoenlijke opbrengst hebben evenals een 
goede bestemming. Dat betekent dat het altijd onze voorkeur heeft om met de gemeente in overleg 
te gaan over de manier waarop de panden worden herbestemd. Hier in de gemeente Den Haag, de 
gemeente waar natuurlijk de meeste panden vrijkomen, hebben wij gelukkig ook zo'n goede 
afspraak kunnen maken. Afgesproken is dat wij die transformatie — het zal zo veel mogelijk een 
transformatie naar woonruimte zijn — samen vormgeven. 

De heer Paulus Jansen (SP): 
Wij hebben ooit afgesproken — toen was ik volgens mij net Kamerlid — dat wij wat meer SMART-
doelstellingen zouden formuleren, met andere woorden doelstellingen waarop wij de minister het 
volgend jaar kunnen aanspreken en waarover wij hem kunnen vragen of er eigenlijk iets van 
terechtkomt. Zowel voor de motie-Roemer als voor het percentage af te stoten kantoren die 
hergebruikt worden, zou ik graag een SMART-doelstelling van deze minister krijgen. Wat vindt hij 
bijvoorbeeld voor Binnenlandse Zaken, nadat de operatie die hij zojuist noemde is afgerond, een 
haalbaar percentage? Gaat hij het ministerie van BZK daarvoor achter de vodden zitten? Wat vindt 
de minister een haalbaar percentage voor hergebruik van de 2 miljoen m2 die hij gaat afstoten? 
Graag krijg ik een percentage waarop de Kamer hem volgend jaar kan aanspreken. 

Minister Blok: 
Aan de motie-Roemer is voldaan. De heer Jansen en ik delen de doelstelling van hergebruik, maar 



ik denk niet dat de heer Jansen serieus kan verwachten dat ik, in deze onroerendgoedmarkt, hier 
vanachter het spreekgestoelte even aangeef hoeveel procent volgend jaar getransformeerd zal zijn. 
Zo snel gaat dat natuurlijk niet. Onze inzet is echt een zo groot mogelijk deel, maar 
onroerendgoedtrajecten nemen snel een paar jaar in beslag. Sterker nog, het zou zeer schadelijk zijn 
als je zo'n proces afraffelt door te zeggen dat volgend jaar al x procent moet zijn omgezet. Dit gaat 
dus echt te snel en dat zou echt schadelijk zijn voor een goede transformatie. 


