
" SONA 

BEHEERSOVEREENKOMST INZAKE DE ONTWIKKELING EN REALISATIE VAN EEN NIEUW 

ZIEKENHUIS VOOR HET LAND CURAÇAO (de "Overeenkomst") 

De openbare rechtspersoon het Land Curaçao, (hierna te noemen "Land Curaçao"), in deze 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Minister President, alsmede de Minister van Gezondheid , 

Milieu en Natuur, enerzijds 

en 

de Stichting SONA (hierna te noemen : "SONA"), in deze vertegenwoordigd door de heer R. Doran, 

daartoe schriftelijk gemachtigd door het Bestuur van de Stichting SONA, anderzijds, 

Overwegende dat, 

het huidige ziekenhuis van Curaçao dateert uit de negentiende eeuwen zowel bouwkundig 

als installatietechnisch zeer urgent aan vervanging toe is; 

er voor het operationeel houden van het huidige ziekenhuis jaarlijks grote financiële 

inspanningen geleverd moeten worden, die weliswaar een levensduur verlengend effect 

hebben, maar niet de kwaliteit verbeteren ; 

een modern ziekenhuis dringend noodzakelijk is voor het kunnen verlenen van een 

kwalitatief goede zorgverlening aan de inwoners van het Land Curaçao; 

het in het belang is van het welzijn van de burgers van het Land Curaçao dat op korte 

termijn wordt gekomen tot de realisatie van een nieuw duurzaam operationeel ziekenhuis; 

de Raad van Ministers op 15 juni 2011 heeft ingestemd met het Masterbesluit Bouw Nieuw 

Ziekenhuis; het Besluit inzake organisatie en aanbod ziekenhuiszorg ; het Besluit inzake 

oprichting van fondsen ; het Besluit inzake voorbereiding aanbesteding; het Besluit inzake 

locatie nieuw ziekenhuis, alsmede het Besluit inzake wetgevingsonderzoek; 

de Raad van Ministers op 13 juli heeft ingestemd met de aanvullende voorwaarden voor 

een Besluit inzake de bouw van een nieuw ziekenhuis; 

de Minister President bij brief van 27 juni 2011 aan de voorzitter van het bestuur van de 

Stichting SONA heeft vastgesteld dat SONA in de afgelopen jaren heeft bewezen over de 

professionele capaciteiten te beschikken om projecten van een omvang als bedoeld in het 

Masterbesluit Bouw Nieuw Ziekenhuis op een adequate wijze te beheren en begeleiden, en 

derhalve het verzoek heeft gericht om het management- en beheer van dit project naméns 

de overheid van Curacao op zich te willen nemen, welk verzoek het bestuur van SONA bij 

brief van 12 juli 2011 in positieve zin heeft geantwoord. 



zijn als volgt overeengekomen: 

BIJZONDERE VOORWAARDEN 

Artikel 1 - Doel 

Het doel van deze Overeenkomst is om te komen tot de realisatie van een nieuw duurzaam 

operationeel ziekenhuis voor het Land Curaçao, conform de beschrijving in bijlage 1 behorende bij 

deze Overeenkomst, alsmede de beschrijving en vaststell ing van de taken en bevoegdheden van 

SONA, zoals vastgelegd in de Algemene Voorwaarden in bijlage 4 behorende bij deze 

Overeenkomst. 

Artikel 2 - Inwerkingtreding en periode van uitvoering 

2.1 De Overeenkomst treedt in werking met ingang van 10 augustus 2011. 

2.2 De periode waarin de activiteiten krachtens deze Overeenkomst worden uitgevoerd gaat in 
op 10 augustus en eindigt op het moment waarop alle activiteiten samenhangende met 

deze Overeenkomst, inclusief de administratieve afronding, zijn afgewikkeld, vooralsnog 

voorzien in de loop van 2015. 

2.3 De bepalingen in de in deze Overeenkomst genoemde artikelen 3.1 tot en met 3.3; alsmede 

4.1 tot en met 4.3, alsmede de bepalingen in bijlage 3 van deze Overeenkomst, met 
uitzondering van de daarin genoemde bevoorschotting op 1 september 2011 , treden in 

werking met ingang van de dag waarop de Ministerraad instemt met de Call for Expression 
of Interest inzake de aanbestedingsprocedure voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis en 

indien is voldaan aan de voorwaarden uit het Raadsbesluit van 13 juli 2011, welke 

Besluitvorming wordt voorzien in de maand oktober 2011 . 

2.4 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal SONA voor de uitvoering van de 
activiteiten die samenhangen met deze Overeenkomst, gebruik maken van de reguliere 

binnen SONA geldende administratieve procedures welke ook worden toegepast bij de 

uitvoering van de aan haar toegescheiden taken met betrekking tot het beheer van het g' 

EDF programma voor de Europese Commissie, tenzij in deze Overeenkomst anderszins 

bepaald. 



Artikel 3 - Kosten en Financiering 

3.1 De totale kosten gemoeid met het domein van deze Overeenkomst vallen uiteen in een 

viertal hoofdcomponenten: 

A. de kosten samenhangende met de sanering van de schulden van het huidige Sint 

Elisabeth Hospitaal in Willemstad, Curaçao; 

B. de kosten samenhangend met de overgang van het huidige ziekenhuis naar het nieuwe 

ziekenhuis; 

C. de kosten voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis; 

D. de kosten van de activiteiten welke worden gefinancierd vanuit het in 3.2 genoemde 

Egalisatiefonds en Bouwfonds, zoals beschreven in bijlage 1 behorende bij deze 

Overeenkomst, alsmede voor het beheer van het Bouwfonds. 

3.1.1 Voor de onder artikel 3.1 onder D, genoemde kosten van activiteiten, uit te voeren door 

SONA, zoals beschreven in bijlage 1 behorende bij deze Overeenkomst, welke worden 

gefinancierd vanuit het Bouwfonds wordt een vergoeding vanuit het Bouwfonds vastgesteld 

ter hoogte van7,45% van de hiernavolgende voorlopige geraamde budgetposten in het 
Bouwfonds, en uitgaande van de raming van deze budgetposten zoa ls gepresenteerd in de 

Ministerraad van 15 juni 2011 : 

- over totale bouwkosten; 

- over de post voor medische apparatuur, ICT en inrichting; 

- over de post onvoorzien 

I ndien de hoogte van deze posten meer dan 5% afwijkt ten opzichte van de ramingen op 

het moment van ondertekening van deze Overeenkomst, zal SONA opnieuw met het Land 

Curaçao in overleg treden over eventuele aanpassing van dit percentage. 

3.1.2 Voor de onder artikel 3.1 onder D genoemde kosten van activiteiten, uit te voeren door 

SONA, zoals beschreven in bijlage 1 behorende bij deze Overeenkomst, welke worden 
gefinancierd vanuit het Egalisatiefonds, wordt een vergoeding vanuit het Egalisatiefonds 

vastgeste ld ter hoogte van 7,45 % van de onderdelen uit het Egalisatiefonds waarvoor 

SONA als coördinerend projectgelastigde is of wordt aangewezen bij het besluit in de 
Ministerraad ten aanzien van de Call for Expression of Interest inzake de 

aanbestedingsprocedure voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis. 

Indien de hoogte van het Egalisatiefonds meer dan 5% afwijkt ten opzichte van de 

ramingen op het moment van ondertekening van deze Overeenkomst, zal SONA opnieuw 

met het Land Curaçao in overleg treden over eventuele aanpassing van het hierboven 

genoemde percentage. 

\ 



3.1.3 De kosten van de activiteiten, uit te voeren door SONA, welke worden gefinancierd vanuit 

het in 3.2 genoemde Saneringsfonds, zoals beschreven in bijlage 1 behorende bij deze 
Overeenkomst, worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht. 

3.2 Voor de financiering van de in artikel 3.1 genoemde kosten onder A, B, C en D, worden 

door het Land Curaçao, onder voorbehoud van instemming door de Staten van Curaçao, 

een drietal afzonderlijke fondsen opgericht: 

• het Saneringsfonds (ten behoeve van de kosten bedoeld onder 3.1, onderdelen A en 

D); 

• het Egalisatiefonds (ten behoeve van de kosten bedoeld onder 3.1 , onderdelen B en D) 

• het Bouwfonds (ten behoeve van de kosten , bedoeld onder 3.1, onderdelen C en D). 
3.3. Voor de financiering van het onder artikel 3.2 genoemde Saneringsfonds zullen , middelen 

worden betrokken van de begroting van het Land Curaçao; 

Voor de financiering van het onder artikel 3.2 genoemde Egalisatiefonds zullen , middelen 

worden betrokken van de begroting van het Land Curaçao; 

Voor de financiering van het onder artike l 3.2 genoemde Bouw1onds zullen middelen 

worden betrokken vanuit één of meerdere leningen, aan te gaan door de Overheid van 

Curaçao, via de begroting van het Land Curacao. 

Artikel 4 - Overdracht van middelen door het Land Curaçao 

4.1 Uit het onder artikel 3 genoemde Bouw1onds en het Egalisatiefonds zullen aan SONA 

financiële middelen ter beschikking worden gesteld voor het (doen) uitvoeren van de 
activiteiten die krachtens deze Overeenkomst onder de verantwoordelijkheid van SONA 

vallen. 

4.2 De middelen uit het Bouw1onds worden exclusief in beheer ondergebracht bij SONA. 

4.3 De middelen , bedoeld onder artikel 4.1 worden door het Land Curaçao aan SONA gestort 
op rekeningnummer 191166010, van de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten, ten 

name van Stichting SONA, Schottegatweg Oost 18, Willemstad, Curaçao, vooralsnog 

volgens het bevoorschottingsschema, opgenomen in bijlage 3 behorende bij deze 

Overeenkomst, tenzij later alsnog anders overeengekomen. 

4.4 Ten behoeve van de financiële (liquide) dekking van de activiteiten volgend uit deze 

Overeenkomst in de periode 1 augustus 2011 - 31 december 2011 zal door het Land 

Curaçao op 1 september en 1 november 2011 aan SONA ter overbrugging van de periode 

waarin de in artikel 3.2 genoemde Fondsen nog niet operationee l zijn - een bedrag zoa ls 

aangegeven in het bevoorschottingsschema (bijlage 3 van deze Overeenkomst) tj , 
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beschikking worden gesteld , te financieren ten laste van de begroting voor 2011 van het 

Land Curaçao. 

Artikel 5 - Overige Bepalingen 

5.1. Voor de operationalisering van de mandatering van bevoegdheden en taken van SONA aan 
haar uitvoeringsorganisatie zal een Managementovereenkomst worden opgesteld tussen 

SONA en haar uitvoeringsorganisatie, overeenkomstig het bepaalde in de Statuten van 

SONA. 

5.2. Op deze Overeenkomst is het recht van het Land Curaçao van toepassing. In voorkomende 

gevallen geldt het Gerecht in eerste 'Aanleg op Curaçao als de bevoegde instantie. 

5.2.1 De in het kader van deze Overeenkomst uit te voeren aanbesteding(en) voor de 
bouwwerkzaamheden van het nieuwe ziekenhuis zullen worden gebaseerd op de geldende 

aanbestedingsrichtlijn van de Europese Unie (2004/18/EG), waarbij rekening wordt 
gehouden met de overwegingen uit het Ministerraadsbesluit inzake de voorbereiding van 

aanbesteding , d.d. 15 juni 2011 , zoals opgenomen in bijlage 2 behorende bij deze 

Overeenkomst. 

5.2.2 Deze Overeenkomst vindt haar oorsprong in de Besluitvorming in de Ministerraad inzake 

het "Masterbesluit Bouwcase Nieuw Ziekenhuis" , d.d . 15 juni 2011 , zoals opgenomen in 

bijlage 2 behorende bij deze Overeenkomst. 

Deze Besluitvorming fungeert als leidraad bij de uitvoering van deze Overeenkomst. 

5.3 Ten einde een gezonde marktwerking tijdens de aanbestedingsprocedure te waarborgen zal 

de cijfermatige inhoud van deze Overeenkomst niet met derden worden gedeeld, tenzij 

partijen onderling anders overeenkomen. 



Artikel 6 - Bijlagen 

De hierna volgende bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst: 

Bijlage 1 

Bijlage 2 

Bijlage 3 

Bijlage 4 

Beschrijving van de doelstelling en de gedelegeerde taken in het kader van het 

Project Nieuw Ziekenhuis Curaçao 

Masterbesluit Bouwcase Nieuw Ziekenhuis, Ministerraad d.d.15 juni 2011 

betreffende: 

Besluit inzake organisatie en aanbod ziekenhuiszorg 

Besluit inzake oprichting van fondsen 

Besluit inzake voorbere iding aanbesteding 

Besluit inzake locatie nieuw ziekenhuis 
Besluit inzake wetgevingsonderzoek 

Bevoorschottingsschema 

Algemene Voorwaarden 



Aldus overeengekomen, te Willemstad, Curaçao 

Namens de op nbare rechtspersoon het Land Curaçao, 

Minister President 

Minister van Algemene Zaken 

Datum r I Au:l 1011 

Datum : 

11 ~D 11. jl IJ 

J 

onstancia 

r van Gezondheid, Milieu en Natuur 

Datum : 
11 AU3 'lOl/ 

Datum: 
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BIJLAGE 1 

BESCHRIJVING VAN DE DOELSTELLING EN DE GEDELEGEERDE TAKEN IN HET KADER 
VAN HET PROJECT NIEUW ZIEKENHUIS CURAÇAO 
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BIJLAGE 1 BIJ DE BEHEERSOVEREENKOMST ONTWIKKELING EN REALISATIE NIEUW 

ZIEKENHUIS CURAÇAO 

BESCHRIJVING VAN DE DOELSTELLING EN DE GEDELEGEERDE TAKEN IN HET KADER VAN 

HET PROJECT NIEUW ZIEKENHUIS CURAÇAO 

1. Doelstelling en resultaten van het project 

1.1 Hoofddoelstelling 

De hoofddoelstelling is : 

De realisatie van een nieuw duurzaam operationeel ziekenhuis in 2015 

Dit betekent: de realisatie van een nieuw ziekenhuis voor Curaçao, dat: 

voorziet in de behoefte van het Land; 

past in de structuur van de gezondheidszorg van het land; 

start met een gezonde startbalans en exploitatiebegroting; 

een gezond financieel perspectief heeft; 

operationee l is in 2015. 

1.2 Te bereiken resultaten binnen het project 

Het realiseren van de doelstelling "nieuw duurzaam operationeel ziekenhuis" , houdt in dat in 

projectverband in ieder geval de onderstaande resultaten dienen te worden gerealiseerd. 
In paragraaf 3.3 volgt een nadere specificatie van de deelresultaten en activiteiten en wordt ook 

aangegeven welke verantwoordelijkheid SONA voor de versch illende deelresultaten en activiteiten 

draagt. 

Domein 1: Gezondheidszorg: 
Een ziekenhuis dat de capaciteit levert die overeenkomt met de vastgestelde 

zorgbehoefte van het land Curaçao, uitgaande van het huidige zorgaanbod van het 

ziekenhuis en de bestaande private klinieken en de toevoegingen zoals besloten in de 

vergadering van de Raad van Ministers van 15 juni 2011 . 

Het (laten) voeren van een centrale regie over alle ziekenhuiszorg door de regering van 

het Land. 

In principe integratie van alle poliklinieken. 

Een efficiënte en effectieve zorgorganisatie we lke aansluit bij het ziekenhuisgebouw. 



Domein 2: Financiën: 

Het monitoren van de oprichting van een tweetal fondsen : 

Saneringsfonds ten behoeve van het afwikkelen van het negatief eigen 
vermogen, almede de schulden van het bestaande ziekenhuis (SEHOS). 

Egalisatiefonds ten behoeve van kosten en investeringen gerelateerd aan het 

onder één regie krijgen van de ziekenhuiszorg, inclusief ofisina's, Taams en 

Advent, de nieuwe poliklinieken en het operationeel houden van SEHOS. 
Het oprichten en beheren van het: 

Bouwfonds ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van het nieuwe 

ziekenhuis. 
Het opstellen van een gezonde exploitatiebegroting. 

Domein 3: Technische realisatie 

Het opstellen van een programma van eisen voor het nieuwe ziekenhuis. 

Het uitvoeren van de volledige selectie- en aanbestedingsprocedure. 
De bouw van het nieuwe ziekenhuis. 

Domein 4: Juridisch kader 

Onderzoek naar wet en regelgeving , met het doel bestaande wetgeving en regelgeving 

-waar noodzakelijk - in lijn te brengen met de ambities van het Land ter zake de 

ziekenhuiszorg. 
Juridische advisering ten behoeve van de eerste drie domeinen. 

Domein 5: Draagvlak: 

Een transparante en open communicatie naar alle relevante stakeholders en de 

inwoners van het Land, teneinde een zo groot mogelijk draagvlak voor het nieuwe 

ziekenhuis te creëren. 

2. Scope van de werkzaamheden 

2.1 Activiteiten 

De met het Land Curaçao als opdrachtgever overeengekomen taken van SONA omvatten: 

Coördinerend projectgelastigde over de projectonderdelen zoals als zodanig 

geïdentificeerd in tabellen 3.3.1. tot en met 3.3.5. 

Coördinerend projectgelastigde betekent dat SONA de verantwoordelijkheid opneemt 
voor het tijdig leveren van het resultaat zoals omschreven, binnen het beschikbare 



budget. Coördinerend projectgelastigde houdt tevens technische assistentie en 

monitorfunctie in. 

SaNA zal de rol van coördinerend projectgelastigde altijd uitvoeren na overleg met het 
Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) als eerste projecteigenaar en 

andere relevante stakeholders , een en ander rekening houdende met onder meer de 

beslissing van de Raad van Ministers van 2 maart 2011 (zaaknr. 2011 /5846) en zal 
rekening houden met, inhaken op en gebruik maken van reeds bestaande 

documentatie, initiatieven , projecten, verantwoordelijkheden en overlegstructuren. 

Technische assistentie over de projectonderdelen zoals als zodanig geïdentificeerd in 

tabellen 3.3.1.tot en met 3.3.5. 

Technische assistentie betekent dat SaNA een begeleidende, adviserende, uitvoerende 

en ondersteunende rol heeft in de aangegeven deelactiviteiten. Technische assistentie 

houdt tevens de monitorfunctie in . 

Monitorfunctie over de projectonderdelen zoals als zodanig geïdentificeerd in tabellen 

3.3.1.tot en met 3.3.5. 

Monitorfunctie betekent dat SaNA actief toeziet op de voortgang van het betreffende 
onderdeel , faciliteert bij (dreigende) afwijkingen van de planning, tijdig zal signaleren als 

externe factoren en verantwoordelijkheden de projectvoortgang dreigen te verstoren en 
eventueel escaleert naar de opdrachtgever teneinde tijdige projectrealisatie te borgen. 

2.2 Dienstverlening 

saNA zal genoemde diensten verlenen vanuit haar kantoor op Curaçao. Afhankelijk van de 

projectbehoeften zullen nationale en internationale experts bij de werkzaamheden worden 

betrokken. 

3. Voorstel voor de totstandkoming van een nieuw 
ziekenhuis 

3.1 Introductie 

De regering van Curaçao heeft in de loop van dit jaar een aantal stappen gezet in het proces om te 

komen tot een nieuw ziekenhuis voor het Land. 

Zo heeft het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur op 15 februari 2011 de opdracht verleend 

aan het bureau Berenschot voor het opstellen van een business case, die heeft geleid tot de 

Bouwcase voor een nieuw ziekenhuis. 
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Daarnaast is op 4 maart 2011 de Ministerraad akkoord gegaan met het verplaatsen van de 

regiefunctie meer naar de overheid , zowel voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis , als voor het 

realiseren van de diverse taakstellingen en voor het optimaal gebruikmaken van de reeds gedane 

en te plannen investeringen. 

Ook op 4 maart 2011 is de Ministerraad akkoord is gegaan met het opstellen en het juist "afstellen" 

van de Zorg- GPS door een beperkt aantal nadere studies te doen op de volgende 

besluitvorm ingsnivea us: 

Gezondheidszorg, 
Financieel kader, 

Juridisch kader, 

Technische realisatie, 

Organisatie draagvlak in de samenleving. 

AI deze acties hebben geleid tot een set samenhangende besluiten die de Ministerraad op 15 juni 

2011 heeft genomen. Het betreft de volgende besluiten: 

Masterbesluit Bouwcase nieuw Ziekenhuis 

Besluit inzake organisatie en aanbod ziekenhuiszorg (Gezondheidszorg) ; 

Besluit inzake oprichting van fondsen (Financieel kader); 
Besluit inzake voorbereiding aanbesteding (Technische realisatie) ; 

Besluit inzake locatie nieuw ziekenhuis (Technische realisatie) ; 

Besluit inzake wetgevingsonderzoek (Juridisch kader) . 

Deze samenhangende set besluiten vormt de directe aanleiding tot deze beheersovereenkomst, 

aangezien deze beheersovereenkomst beoogt integraal uitvoering te geven aan de door de 

Ministerraad genomen besluiten , zoals hierboven genoemd 

3.2 SONA 

De Stichting SONA is in 2004 opgericht met het doel de ontwikkelingsgelden voor de (toenmalige) 
Nederlandse Antillen te beheren. 

SONA bestaat uit een bestuur van drie leden. Dit bestuur is verantwoordelijk voor het management 

van het Ontwikkelingsfonds. 

SONA heeft als missie het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de (eilanden van) de 

Nederlandse Antillen. SONA is diep in de Antilliaanse samenleving geworteld en heeft bewezen 



snel en adequaat te kunnen inspelen op zaken als onderbesteding van beschikbare middelen , 

bureaucratie en gebrek aan transparantie en heeft daarbij haar onafhankelijke positie in een 

politieke omgeving behouden. 

Voor de uitvoering van de door SONA geaccordeerde projecten maakt SONA gebruik van haar 

uitvoeringsorganisatie. SONA is daartoe statutair verplicht. 

3.3 Plan van aanpak 

Het plan van aanpak gaat uit van de in de vergadering van de Raad van Ministers van 15 juni 2011 

genomen besluiten met betrekking tot het nieuwe ziekenhuis (zie bijlage 2) als uitgangspunten. 

SONA levert besluitvormende documenten voor de opdrachtgever op. Deze besluiten hebben tot 

doel om alles zodanig te richten , in te richten en te verrichten dat het nieuwe ziekenhuis ook 

daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Daarbij zullen er principebesluiten en definitieve besluiten 

genomen moeten worden, binnen het tijdskader van de projectplanning. De besluiten hebben 

betrekking op een vijftal domeinen, te weten: 

1. Gezondheidszorg 

2. Financiën 

3. Juridisch kader 
4. Technische realisatie 

5. Draagvlak 

Hierna volgt per domein een overzicht op hoofdlijnen van de belangrijkste mijlpalen, resultaten en 
deelprojecten voor het opleveren van de noodzakelijke genoemde besluitvormende documenten. 

Per mijlpaal , resultaat en/of deelproject is aangegeven welke rol SONA daarin zal vervu llen : 

coördinerend projectgelastigde, technisch assistent of monitor. (voor een omschrijving van de rollen 

zie paragraaf 2.1). 

Tevens is per mijlpaal, resultaat en/of deelproject aangegeven aan welk onderdeel van de 

projectdoelstelling wordt bijgedragen . Daarbij is onderscheid gemaakt naar: 

Financiële haalbaarheid: dat wil zeggen dat de mijlpaal, het resultaat en/of het 

deelproject voorwaarden creëert voor een gezonde exploitatie van het ziekenhuis 

(duurzaamheid) . 

Operationaliteit: dat wil zeggen dat de mijlpaal , het resultaat en/of het deelproject 

voorwaarden creëert voor het adequaat functioneren van het ziekenhuis (operationeel). 
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Huisvesting: dat wil zeggen dat de mijlpaal, het resultaat en/of het deelproject bijdraagt 

aan de bouw van het ziekenhuisgebouw, inclusief (medische) gebouwinrichting en 

terreininrichting (ziekenhuis ). 

Op deze wijze wordt een overzicht verkregen van de aan SONA opgedragen taken en kunnen 
nadere afspraken gemaakt worden over de uitvoering van taken waarvan SONA geen coördinerend 

projectgelastigde is , maar die wel noodzakelijk zijn voor een goed projectverloop. 

In de tabellen in de volgende paragrafen 3.3.1. tot en met 3.3.5 staan per domein de belangrijkste 

deelactiviteiten genoemd, alsmede de verantwoordelijkheid die SONA voor elk van deze 

deelactiviteiten draagt. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in de rol van SONA in die 

deelactiviteit: coördinerend projectgelastigde, technisch assistent of monitor. Deze rollen zijn 

gedefinieerd in paragraaf 2.1. 

De genoemde tabellen presenteren de startsituatie op het moment van ondertekening van deze 
Overeenkomst en zullen tijdens het projectverloop aangevuld en bijgesteld worden. In september 

2011 zal SONA een nieuwe versie van de tabellen presenteren, waarbij elk deelproject van een 
beknopt deelprojectplan wordt voorzien , welke door tussenkomst van de Quafity & Performance 

Board, aan de Minister President en de Minister van Gezondheid , Milieu en Natuur als rechtsgeldig 

vertegenwoordigers namens de opdrachtgever ter besluitvorming zal worden voorgelegd en 

vervolgens wordt bekrachtigd door middel van een addendum behorende bij deze Overeenkomst. 

Op deze wijze kan de voorgenomen werkwijze van SONA in een vroeg stadium van de uitvoering 

nader worden toegelicht aan- en afgestemd met betrokken stakeholders. Deze toelichting en 
afstemming kunnen gevolgen hebben voor de op dit moment overeengekomen rol van SONA per 

deelproject. Belangrijke afwijkingen van de tabellen in de nieuwe versie zullen besproken worden 
met de Quality and Performance Board Nieuw Ziekenhuis en verder worden afgewikkeld volgens de 

procedure zoals die in paragraaf 3.5.3. van deze bijlage bij de Overeenkomst is vastgelegd . 



3.3.1 Gezondheidszorg 

Voor het domein Gezondheidszorg zijn de bij de startsituatie gedefinieerde deelprojecten en de rol 

van SONA daarin als volgt vastgesteld : 
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3.3.2 Financiën 

Voor het domein Financiën zijn de bij de startsituatie gedefinieerde deelprojecten en de rol van 

SONA daarin als volgt vastgesteld : 
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_ Coördinerend projectgelastigde 
L-_--'Technische assistentie (TA) 

Monitoring (MON) 

3.3.3 Juridisch kader 

Voor het domein Juridisch Kader zijn de bij de startsituatie gedefinieerde deelprojecten en de rol 
van SONA daarin als volgt vastgesteld: 
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3.3.4 Technische realisatie 

Voor het domein Technische Realisatie zijn de bij de startsituatie gedefinieerde deelprojecten en de 
rol van SONA daarin als volgt vastgesteld : 
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3.3.5 Draagvlak 

Voor het domein Draagvlak zijn de bij de startsituatie gedefinieerde deelprojecten en de rol van 
SONA daarin als vo lgt vastgesteld: 
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3.4 Hoofdlijnen van de planning 

Met de geplande oplevering van het ziekenhuis voor 2015 kent het project een uiterst ambitieuze 

doorlooptijd die hoge eisen stelt aan het projectmanagement, snelle besluitvorming door de 

opdrachtgever en de tijdige invulling van alle noodzakelijke randvoorwaarden , die buiten de 

invloed sfeer van SONA vallen. 

Bepalend voor het project is onderstaande hoofdplanning: 

2011 

C2 eB .. • 

Progra m ma 

Ylln olae n 

SetecU8 en 

conlraclar\n 

2012 2013 2014 

co ca Cl! Cl 

Bouw: ontworp on rcali5atio door aanname .. 

2015 

De belangrijkste deadlines voor de korte termijn zijn in onderstaand schema aangegeven: 

Programma 
van Eisen 

Calltor 
Expreulons 
0 1 iniOlO'51 

Propsals 
Keuze bouw 
consortium 

01
1 
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3.5 Projectorganisatie 

3.5.1 Opdrachtgeverschap 

Opdrachtgever van het aan SONA gedelegeerde project is de openbare rechtspersoon : het land 

Curaçao, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Minister President en de Minister van 

Gezondheid , Milieu en Natuur. 

Met de ondertekening van de beheersovereenkomst is door de opdrachtgever een zogenaamde 

Quality and Performance Board Nieuw Ziekenhuis ingesteld. De kernbezetting van de Quality and 

Performance Board bestaat uit de secretarissen-generaal van de ministeries van AZ, GMN , en FIN. 

De Quality and Performance Board staat onder technisch voorzitterschap van de directeur van de 

uitvoeringsorganisatie of zijn vervanger dat wil zeggen zonder stemrecht. De 

uitvoeringsorganisatie zal tevens het secretariaat van de Quality and Performance Board voeren. 
De Quality and Performance Board kan naar behoefte tijdelijk worden uitgebreid met één of meer 

secretarissen-generaal van andere ministeries. 

3.5.2 Projectorganisatie 

SONA is verantwoordelijk voor de uitvoering verantwoordelijk voor de aan haar opgedragen taken, 

voor zover omschreven in de Overeenkomst. 

SONA op haar beurt zal door middel van een managementovereenkomst de feitelijke 

projectuitvoering opdragen aan haar uitvoeringsorganisatie. Hiertoe is SONA statutair verplicht. 

Voor de feitelijke projectuitvoering zal binnen de uitvoeringsorganisatie een aparte 

projectorganisatie worden opgezet. 

De verantwoordelijkheden van de opdrachtgever zijn : 

• Het beslissen over, accorderen van of kennisnemen van de door SONA aangedragen 

besluitvormende documenten, waarover besluitvorming door de overheid noodzakelijk is. 

Dit betekent in ieder geval: 

Het accorderen van de call for interest; 

Het beslissen over het definitieve zorgaanbod; 

Het accorderen van het definitieve programma van eisen; 

Het accorderen van het aanbestedingsproces dat geleid heeft tot de definitieve 
gunning van de opdracht(en) voor de bouw van het ziekenhuis; 

Het beslissen over de vormgeving van de centrale regie van de overheid , inclusief 

de eigendoms- en exploitatiestructuur van het nieuwe ziekenhuis. 



• Het tijdig informeren van SONA over alle voornemens en besluiten van de overheid die 

mogelijk consequenties kunnen hebben voor het project Nieuw Ziekenhuis Curaçao. 

• Het tijdig reageren op alle verzoeken tot besluitvorming die door SONA aan de 

opdrachtgever worden voorgelegd. 

• Het waar nodig ondersteunen van SONA ten behoeve van het bereiken van de 
hoofddoelstelling en de projectdoelstelling. 

• Het kennis nemen van de tussentijdse rapportages van SONA. 

• Het accorderen van de leningen aan te gaan voor de vulling van het Bouwfonds; 

De verantwoordelijkheden voor SONA zijn : 

• Uitvoering geven aan alle rollen, zoals in deze beheersovereenkomst zijn beschreven, 
teneinde de projectdoelstelling te realiseren. 

• Overleg met de Quality and Performance Board over concept besluitvonmende documenten 

op een zodanig moment dat invloed op de inhoud nog mogelijk is. 

• Tijdige agendering en aanlevering van besluitvormende documenten aan de opdrachtgever 
• Periodieke inhoudelijke, procesmatige en financiële voortgangsrapportage aan de 

opd rachtgever. 

• Het opschalen van de rol van de uitvoeringsorganisatie van monitor naar technische 

assistentie en / of naar coördinerend projectgelastigde op alle onderdelen van het 
projectplan waarbij het niet opschalen leidt tot (wezenlijke) afwijkingen van projectinhoud, 

projectplan en/of projectbudget. Dit in overleg met de Qua/ity and Performance Board, bij 

excessievelijke omstandigheden gebeurt dit ná overleg 

• Tussentijdse informatieverstrekking aan en raadpleging van de opdrachtgever met 

betrekking tot alle in de ogen van SONA spoedeisende zaken. Hiertoe behoren in ieder 

geval: 

(Dreigende) substantiële wijzigingen in projectinhoud, projectplanning of 

projectbudget en -begroting; 
Wezenlijke verschillen van inzicht tussen SONA en Quality and Performance Board. 

• SONA heeft de bevoegdheid om op adhoc basis en structureel overlegstructuren te creëren 

met stakeholders. 

De verantwoordelijkheden van de Qua/ity and Performance Board Nieuw Ziekenhuis Curaçao zijn: 

• Inhoudelijk sparringpartner van SONA over concept besluitvormende documenten. 

• Het (mede) signaleren en oplossen van knelpunten ten aanzien van kwaliteit en planning 

van deelprojecten waar de overheidsorganisatie voor verantwoordelijk is (bestemmingsplan, 

vergunningen, wet- en regelgeving e.d.). 

• Het informeren van de opdrachtgever over wezenlijke verschillen van inzicht tussen SONA 

en de Qua/ity and Performance Board. Deze escalatie zal de Quality and Performance 
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Board uitsluitend toepassen nadat SONA door de Quality and Performance Board over de 

voorgenomen escalatie is geïnformeerd. 
• Het bijdragen aan draagvlak voor het nieuwe ziekenhuis bij alle stakeholders en in de 

samenleving. 

3.5 .3 Hoofdlijnen van de werkwijze 

Met betrekking tot de projectuitvoering rapporteert de uitvoeringsorganisatie aan SONA in de vorm 

van periodieke voortgangsrapportages en concept besluitvormende documenten. De vorm , 

frequentie en inhoud van deze rapportages en de benoeming van de besluitvormende documenten 

worden in de managementovereenkomst opgenomen. 

SONA bespreekt de voortgangsrapportages en de concept besluitvormende documenten in de 
Ouality and Performance Board op basis van een vooraf met de Ouality and Performance Board 
overeengekomen agenda en vergaderschema. Na het horen van de Ouality and Performance 
Board neemt SONA een definitief besluit over de concept besluitvormende documenten, binnen de 

kaders van deze beheersovereenkomst. 

SONA legt vervolgens de definitieve besluitvormende documenten ter bekrachtiging voor aan de 

opdrachtgever. 

3.5.4 Voortgangsrapportage en aanpassingen 

Ten behoeve van het project zullen ten minste elk kwartaal standaardrapportages worden opgesteld 

die de opdrachtgever inzicht geven in de voortgang van het project. Over inhoud , frequentie en 
geadresseerden van de standaardrapportages zal met opdrachtgever in overleg worden getreden. 

In deze voortgangsrapportages wordt in ieder geval afzonderlijk aandacht besteed aan alle 
(dreigende) substantiële afwijkingen van projectdefinities terzake projectinhoud, projectplanning of 

projectbudget en -begroting. Een en ander mede tegen de achtergrond van de zorginhoudelijke 

verantwoordelijkheid van de overheid . Per (dreigende) substantiële afwijking zal worden 
aangegeven welke maatregelen (zoals bijvoorbeeld de opschaling van de rol van de 

uitvoeringsorganisatie) SONA neemt om de (dreigende) substantiële afwijking te voorkomen dan 

wel de effecten ervan ongedaan te maken, te compenseren of te mitigeren . Indien noodzakelijk 

kunnen deze maatregelen door SONA op adhoc basis ter goedkeuring aan de opdrachtgever 

worden voorgelegd . Budgettaire consequenties van dergelijke maatregelen worden door 

opdrachtgever met SONA in overleg verrekend. 



3.6 Financieringsbron 

In onderstaande tabel zijn de verschillende deliverables, zoals genoemd in paragraaf 3.3 opgesplitst 

naar de fondsen van waaruit realisatie van de deliverable gefinancierd worden. 
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Programma V.1n Ei se n g.bouw on tl rr. in Functionele en technische staat huiäge situatie/te behouden locaties inventarisere SF 
Basis programma van eisen opstellen SF 
Structuu~sie opstellen SF 
Functioneel- Ruimtelijk programma WIl eisoo opstellen BF 
Technisch programma van eisoo opstellen BF 
Gebouwgebonden imesterings- en exploitaliekostenraming opstel len BF 

(M.dische) inri chti ng . n ICT Functionele en technische staal huidige inrichting en ICT inventariseren BF 
(Medische) inrichting en ICTin huidige SE HOS aanschaffen EF 
Ruimteinrichtingsboek opstellen BF 
Financiële raming (medische) inrichting en ICT BF 
Inrichtingsspeci~calies opstellen BF 
Inrichting wrwer.en BF 
Inrichting in nieuwe gebouw implementeren BF 

Aanb.st.ding I n contract, ring Aanbestedings- en contracleringss\rategie opstellen BF 
Preselectie worbereiden en uitweren en gegadgden selecteren BF 
Dialoogrondes worbereiden en weren mei gegadigden BF 

i Beoordeling en gunning uitweren BF 

! Contracten opstel len BF 

• Contract mei bouwconsortium aangaan BF 
~ Bouw- en woonrij p m ake n Grond YefWerverJ BF K 
" ~ Toestemm ingM op gebruik grond YerXrijgen BF 
K Bodemonderzoek uit'oOeren BF 
~ 

Nuts...oorziMingen regelen BF 
Afslag/rotonde op opeobare weg aanpassen 

Vergunningen (botIW, milieu, owrig) aan>.fagen SF 
Vergunningen (botIW, milieu, owrig) wrlMen 

Bestemming in EOP wijz igen 

BouwplaalsworzieoingM 'oOOrbereiden BF 
Ontwe rp en rea li sati e Bouwconsortium conlrolerM eo begeleiden BF 

Ontwerp (diverse fases) toetsen BF 
Kwal iteit van de realisatie toetsen BF 
Oplewring uilYOeren BF 
Ontwerp en realisatie wn hel gebouwen terrein uitweren BF 

Inhuizing en i ngebruikn ame Verhuizing bestaande inrichting en ICT ...oorbereiden en ui tweren BF 
Verhuizing nieuwe inrichting en ICT 'oOOrbereiden en uitYOeren BF 
Verhuizing goederen 'oOorbereiden en uit>'oeren BF 
Verhuizing patiënten 'oOorbereiden en uit>'oeren BF 

Overige locati es(Taa m 5, Adve nt) Nader Ie bepalen op basis wn deelresultateo uit het domein Gezondheidszorg 

Juridisch onderzoek Rele\4inte wet & regelge'oing toetsen EF 

I 
Rele\4inte wet & regelge'oing aanpassen EF 

Eigenalrsçhap Eigenaarschap gebouw vastleggen en toetsen EF 

I 
Eigenaarschap gebouw implementereo EF 
Eigenaarschap organisatie vastleggen en toetsen EF 
Eigenaarschap organisatie implementeren EF .. Juridisçhe advise r ing Juridische ad'oisering domeinen uit'oOeren EF 
Overige juridische ad\4sering uitlIOeren EF 

Juri dische advise ring centrale regie Juridische ado,jsering centrale regie uitYOeren EF 
Communi ca tie be leid Communicatiebeleid vastleggen EF 

~ 
Communicatiebel eid uit>'oeren EF ~ 

J Elt terne over legstructuur Extern overleggen belanghebbenden organiseren EF 
Websi te Website beheren en onderhouden EF 



BIJLAGE 2 

MINISTERRAADSBESLUITEN 

Masterbesluit Bouwcase Nieuw Ziekenhuis , Ministerraad d.d.15 juni 2011 

betreffende: 

Besluit inzake organisatie en aanbod ziekenhuiszorg 

Besluit inzake oprichting van fondsen 

Besluit inzake voorbereiding aanbesteding 

Besluit inzake locatie nieuw ziekenhuis 

Besluit inzake wetgevingsonderzoek 



MEMO 

Dmm 
l3 jailOlJ 

(bd~: 

M~lui: B<C'lIruI1e:ti.!uv" :ideuhm 

AD 
De Rud na Mumw"5 
Fort Am~ter:dllD 11 
Cur~ç~o 

ODs~v 

2011150569 

p~'s 

3 
Bij!.çt!D 
1 

In eSt: ' i'Hgadering \ïlD. de ~~d op 8 juni 201 1 heeft D.mi~:;bul"~au BerensclJot. in 
opdr.1cht .. om bN minist~ Yim Gaondbeid, :Mili~ m N<l.h.lUl" en in SOlDlt'1I.\l"tding JDet de 
TafJ:f~Gaonclbëd m de Taslfome Finan.cittl ~leid ~ ~heer, "De weg n.:J.Mbd 

ni~ ~ng~teerd. 

Beremc:hot 3d-.. is~ in de pre-.entatie dJt indien de juio:.te be!.hutnmningsroute \\"O!"dt 

ge"~"Olgd en op dt: adequate :Il101llmtOl implementatie plaats\'Îndt het mogelijk is COl in het 
t\\""eede 1.."'W'ill'taal nn 10113.1n. te \-.mgm met de bouw \-.w. het oieuwe zie1:mhllis \'oor he-t 
land Curaçao 

Dezr ~1llO be't"at ~t ~-[astfi"besluit Bom'f'C3.~ wem\' ziekenhuis. 
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• Op 15 fèlnwi 201 1 de opdmcht voor het tot stand ~n \1ln ~C1 businesscase di~ 
I~ tot ~ bauw case \"'OOt een nieuw zieL:eohuis aan lrt bure.lu ~t ~ 
~~\-en door bet }..{ici~e:rïe \1UJ Ga.ondheid., Mili~ en Natuur. 

• Op 4 """'" 2011 de IMinisterra.d al±oord is geg;t1U1 met hel verpla.isen '";lil de 
Rgie:fuocti~ ID!e{ D331' de O\~d, zowel voor de bouw \-;m het m~~:~~;e zipl.....,tnÛs, 
m \"oot bet RJÜ:iueD. \"'m de di.\-~ taal.:ste~vett ~n \"'OClC het optima>!.l 
~JàJ1l!l:h." \-aD. ~ ~ gedane en t~ plannen im-esterillgen:; 

• Op 4",""" 2011 de l\1inist=d .1;I.:oord is geg;tillllll<l hel opstellen en het iu:., 
"'afu~"'" \'3Jl de Zorg-GPS door een bepMl1 il<'l!lt:.lll na~ studiM t~ ~ op de 
\~ besluin·or:mingmi\~öKJ ' s: 

o 6ezDndhridsmcg, 

o Financieel kader. 

>:1 T edlniscbe realisatie. 

• lnIegrale besluin"G't1lling op \1ernn de dom~.inen \·m de Zorg-GPS, we1l:e '-'ijf 
be!;1u:iten omV'3.t Dit is een \·oorwaarde om in het laatste 1.. .. wilrtaal .... an 20 11 ~ 
3.iUlbesteding voor de bouw \"3:0. em nieuw zieRnhuis te ~ die leidt tot de stilft \;m 

~ bom\' in hd t.,~ kw:1tta31 \ow. 2012. Deze integrale besluin;ouning oor~ilt dt: 

\"olg~ besluir.m.: 

o B..shtit inzoI:r organisotie on aanbod ziekonlmiszorg (Gozondheids7mg); 

o Be,htit inzoI:r oprichling ''''' fondsen (Financi«1); 

o Beshtit inzoI:r voorbe<eiding aanbesteding (Teclwische realisatie); 

o Besluit Î1l2ah locatie me.lw zi.el.?tiliuis (TKhcische ~ili<,;:ttie); 

o ~sh.J.i.t ~ ,u~t~\-mg.,onderzoel: (Juridisch). 

Na ~ int~ ber.J1.urr«mi.ng \indt er een Ïllternctie\"e comunmicatie pla.:ns met: 

alle ,.tiliholdefi in ~ ~e\iug (het viJfde domein \iln de Zorg-GPS, n3J1lt'lijl.:: 
draag<'Iak), 
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Dhr. Geuit F_ Scbott. 
Minis\« Presided. ~,.. .. \= Al~.."..,. Zolm 

M..-.-.:. laciol. V. û:csIaDcia 
~f:inistl!l" \.i!C. ~d. Milieu en Natuur 
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MEMO 

Dmm> CO%l!2C1penoon 
ll j .. ilOll 

U .. bri!:f d.d. 

O::Jd~~: 

Bi!üuit icub o~ eJIo ~c.bod .zi!l:ellhuisz.or~ CunÇ30 

Geach!e Road. 

Euuit 

" SONA 

Am 
DI! Rud 'tOlD. Mmi.!.t~-=; 

fort Am:;t~tbm n 
Cur.Ilç:lO 

B:ijl.J::m 
I 

In de vergadering '''''' de Ministerra.d op 8 jWli 2011 heeft . <kiesbureau Ile<enscbot, in 
opdracht 'i."3Il bet ministerie \.lU Gezondheid, :Milieu en N atunc en in samenw~d:ing ~t de 

T.slf~ Gezondbeid en de TaM"",e financieel Beleid en Beheer, "De weg """" het 
ruelm"e zietenhuis .... gepresenteerd. 

B=chot .d\is<ert in de pre'=tatie dat indien de jui.ste be. luin·oruJingsroute wordt 
ge1.'Ulgd ~ op de adequate moment~ implementatie plilats\'indt bet mogelijk is om in het 

tw~ede kwartaal \"'aD. 2011 aan te \<mgeD. met de bouw '\"3.ll het nieuwe ziekenhu.is "-oor het 
land Cur.çao. 

Deze memo be .. -at het Besluit inzake organisatie en aanbod ziilinhuiszorg Curnçao .. 
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OTf'nng~ude- dar. 

• ID: Ilft ~.{asttfbe51t1it is ~.e\-m dat int~gra1~ ~luin;urming ,,;:m '\-ïel" \.ïm de: 
~ nnde Zorg-GPS, waaronder" gezondheidszorg. een ,oorn"aarde is cmm 
Mi laatste l~-artaal \"3Jl201 1 eMl3.lDbesteding ,,-oor ~ bouw .. ;-,meen n1ftIW 
zie\-rn!luis .~ ~ die ~dt tot de stIrt \illl de bouw in het tweede l-warb.al \"312012; 

• Do bel<idsdo<l.telling van hot Minist<rie van Gez.oodheid, Milieu en NaMr i. om de 
L:wlllileit, I",,~lij~d en beI.alb.:uheid ,= de totale gezondheids=g te 
gat~m. 

"'ordt M Raad ...-erzochr om akkoord [t gaaR met: 

• E~ nieuw zi.~uis> W'33!bij optim..1al gebntil.: gemaal"i ,,"ordt '\ï1D. de: huidige 
capaciteit \ ;m de riekmhuiszorg ~ de pri'tlte <l3.1lbieders op het eilan.d, u"dlre ~ 
sil~e Zlilltn \."ff\~ \.<Ul het meu"j te bomven zi~kmhuïs; 

• Het nem.en ~ .. "1!D. de ceuir.lle regie O\-ef ruIl!! zie1:enhuiszorg, namelijk de zi~ 
:in hd me'u\l"e zid:J!Dhu.is en de zî~uiszorg in Tai'l.DlS, A.m""OIt~ PiÛnclinic: 

o Het instellen \."'311 een '\~"Olg onderzoe1:: naar de gewenste e:n juridU.ch 
adequate "'-Olm \<lIl centrale regie, \\-elU eind september 201 1 afgerom1 mocf 

zijn m u-.wbij & implementatie aan moet b.wnen \.-ang~ in clctober 201 1; 

-) Do centrale regie houdt in dat de 0\ -.meid (hot Minist<rie van Gezoodheid, 

Milieu en Nahrur in SamfD.Sprnal: met d!\'erse andere mi:oistmes) s:turing 
hijgt over waar welJ.:e zorg geleverd wordt en onder wellr rondLtie:s:. 

• ~r ni~ re txnn'\"e:Il zi~uis met de Olli\-ang \-:ut 300 bedden. Dit is de benodigde 
Cllpaci1eit in 2015, w."""er optimaal gebruik gemaal.:t wordt ,..., de lmidig~ 
capaciteit .1W. de ziekEnhui.~ '\'30. T 3ams, Ad\"ent, Pain clinic; 

• Inr~~ \1lD de po1il:linie1::en in het nieuwe ziel.:enhuis, Coofoml plaJ.tnen aangepa:.;te 
GMSB; 

• Het ~bod."On ~n \"Olw<13fdig algemeen ziekenhuis" Dit om ..... at hetze:1fde 
zotgllanbod als hd smos ml" met in ieder geval de volgende tQeT.:oegingen: 

o V[{)lJW Kind zorg (ïntegratie kraan.Jl:li.uiek); 

-;) HlllSartsenpost; 

.J Volwaardige iutensi\"e care \"oor ueonaten (NIC1J) 

En mar Ye1wachting de volgende toevoegingen indien uit t1..1.dere anaIy"'::.e. welke 
uitettijk dc<:embet· 2011 .fgerond dient te zijn, blijk. dat dit bet.albaR 
ge:zon.dbei~winst opleVet1: 

o V.;cul:lire di.gnostieL: en behandeling; 

o Integratie Ambulancediell'lt; 

o Uitbreiding dialysecapaciteit; 
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o BIoedbonl.:; 

Dhr. G=it F. Schort. 
Mi,,;,. ... Pnsidmt, Mini" .. \= Alg.."..,. Z"hn 

~Ie-~T_ lacinta V. Ccastancia 
l\liaist .. \= G.madb6d, Milieu <n N.ruur 
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MEMO 

o Voo:rU'lr :ilfm:w:DI! 0 TorrO!~mofDIL 

D>nm> 
IJ jWililOn 

Uw bridd.d. 

O:wiua'~_ 

B!:1luit i.m.:!ke ~Iió.I!D fu:uiseD 

Geocble Rud, 

Em1il 

" SONA 

.... 
De R.iu.d ..... u b.~tU'S 
Fort A.m~:tudJa::n 17 
Curaçao 

Onsuumm!7 
201 L'SOS69b 

P~ÎI1:l 

l 

In de \~g.adering \t:m de :MinistCTilad op 8 juni 1011 h~ .nhiesbureau Bereuschot. in 
opdrncht \"'311 het minist~ '-all Gezondh~d, ~,Iili~ ~ Nattrnr en i.n ~werlcing met de 
Ta<'..1::f~Guondbe:id.mde: Tad:f~ Financieel Meid en Beheer. 'TIe\\""eg:oa.a:r h6 
ni~U"'i\~ nÛpnhrns'" ~sel~d.. 

Berenschot ad:d~ in de ~t.1t~ dat indien de juiste be!.luin:ocuings:route 1.rordt 
ge\\Jlgd en op de ~qu.ate momenten implementatie plaats\"indt het lOOgelij l.: is om. in het 
rweedel...""wi1!taol '\4Ul2:G12 3.3D. re \nngm U1et de OOUW\1Ul het nieuwe zi~ \'"OOf"het 
land Cut3Ç3OC. 

De2le memo ~i.1t het Bc5lu.it in.z:al..:e opl'ichtm fon~. 
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• .In bet ~~ut is a..-.ugegt!no dat int~gJ:at~ beiluih:mmÎJlg ,ow. \ie!" \--:m. cJr. 
dnmr;l')I"1l \"ZO. de ZOfg-GPS, \\ï.\3ronder financiën., e.tn \1>O:r\\"3Mde is om in ~t 
la.Irst~l"Wi!rCUl \410. 201 t ~ ~:tnbe:s.'tMing\'OOr de bom"'l,'3neen Ilieuw zi~ 
Ie docndie leUt tot de 50tart vmde bouw in het rnreede l-wartlal \'3Jl 2012; 

• &~~loit:t~gmt:ing\'"()()l"het nieuwe zieh:nhnis is opgestelddif' aangeeft dat 
de ni~ cp~br.J.cht kan wo~o uit ~ reguliere intomsten \ öUl ~t nieuwe 
zÏP\:pnhnis_ ~ ~ roorwaar"de dat jaaclijbe iude.'Xering \'3n de tarie\-en plaatstin.cb 
m dficienc:;~gm \\'Of~ doorge\"Oefd; 

• Met: de Tastloo:e:finance beleid. en beheer o\;erleg is ge-\\'-eest O\'ef de juiste \\'ij~ 
\om ~ en ~ middelen \Tij gem.13l..1 moeten worden om de nieuwbouw 'rUl 

bet zitl~!. te realisetm. Deze middelm hebben te ~ me-t het \-erl~ de 
~'ioe ea.6e toel.:omst. nat er ~hoefte is aan een sche:iding van deze mic:kklm. 
DlItt bebcod YiUl ~ en Rgîe door de oyeilieid; 

• De uttga\~.:w:l de gezooclbeidçzorg in Curnçao bo\-engemiddeld zijn, namelijk 
lU% l.öIIl h.et GDp; 

• IR zorgl.:osten beheersbaar en duw::z.., am gemaab kunnen \\'Of"den mer: bd:Joud \'3ll 

l'"\\'3llteit ro <Een ten geli"Otge ~paringetl kuunen plaatsvinden op t~ minste de 
"","clg<n<k ,-.ldm en cIa:udoo< middekn ,Tij gemaakt hwnen ,~ordat, zo:lh eerder 
:d~ge"'~'1!11 in .u:hi.ezen \-:In de: Ta!J.:force fi.nanci~l beleid en beheer: 

o C~ inlmop m \~ \-::tn geneesmiddelen; 

o G.mt.gr=d 1kdi",h Specialistisch Bedrijf; 

o IDt.gra~ BZV en SVB; 

.:1 ~tie tarie~:eu met dieu vet!>tande dat g~encle het traject om te 
mmen tex een uniform !Je:1sel 'i:a.D. tane\'u bet huidigt' ni .... e-au blijft 
gdwuIbaafd (\;<hoodens irul=ring); 

o Vema\:ing ~tt' lijn., zorg op Ill.'Iat; 

o Herzi.eniug C~ sector; 

o Vergoedi.ng- (NBG) en \:erzel.:eringsstelse1; 

o V~ing\-anfinanci~e nt;ic:o's ten gevolge'\."3D. ~zO'fgp1ichr am 
oa\lfnä:erden... 

• He. oprichim \<W. een saneringsfonds. Het sanel1ngsfonds moet uiterlijk: ingelicht zijn 
in aU:,GU~tus 2011. panill~l ilo1Jl de begrotin~cyc1us zodat de widdeleujaml3ri 2012 
b<--.. chil.:baor zij n; 
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o Het ~_ i , nodig om op 3d<quat< monief met het 

~fi-oo _..,. het lwidig<' zi.L=lwis (SmOS) om te ga..,; 

o \i'"occ ~ bepa1i.o.g '\om de e..'Uct~ hoogte \'aIl het saneringsfondç moet een: ,~~ 

~ ... pl_,~ JlilOf hiot finoncieringstetnrt '1lll het SEHOS. 

• Htt oprid:ttm ~ ~ egö\lisatiefoods. Het egalisatiefoods moet uiterlijk i11gericbt zijn 
in om.:,:.ustns 201 l~ pa:raIl~ a.an de begrotingscyclus zoc:bt de wi~~ j."tm.lari 1011 
b.sclil.:!= zijn; 

o In het eg.ilisotiofoods wor"'" do middel ... boI=ro dio do huidige situoti. 
aaosIni't~ bij de meuu"e s:iiuatie '\1Ill3f nu to( en ~t de op1e'i."eflng \"3.n het 
ziwoboribnis Hifioru:to- nllo! ook: de middelen die nodig zijn om de 
efiïc:i.ecc)'!Jagen in dt zi~uis.zorg te be.ho.l~ YawUjQ1ll.l.lri 2012; 

o V()C("de bql.aIingl.""öm de exacte hoogte \";m hd egam:t.tiefonds moet ~doe
diligeo...--e p13..1lts\-inde:n. 

• Brt opricbtm nn een bomvfonds. Het OOuwfoods moet uiterlijl.: ingericht zijn in 
~2011~ 

o Het bcnwfoods bobeert do middelen die prim,tir ben-.l.1:ing hebben op do 
ni~,"bmlW y:ut het ziáe:alruis. Deze ~len wordeo :w1getroli.:en op de 
ma:d.:t. IJeze mi~zullCl 1nzodan1g te1DpOtet"bescbl1d.:ing moeten zijn 
dat do:13llbest<ding in dec..wer 201 1 ges,:md g<'da31l bn worden. 

Dhr. G=rt F. Scbott. 
~'fillistet" ~ded~ MitUster \"':111 Alge:r:nroe Zal.::en 

~1e-~"L J.lcint:t v. Coostl'UlCia 
:M:inislM \1l:!l ~d.. ~filieu ~ Naruur 

Pagina 3 van 3 



MEMO 

D>t= 
13 jni 1011 

Uw bri~f d.d. 

O!ldel1ll.1!!lp~ 

BeslW! im:),b \-cmbereiQn~:au;be; ~ 

A» 
De ~d 100ilD :MU.:r.tn:; 
Fort _I\.mo:;tedm::a 17 
Cur;aç;ao 

OBi DUIJUIltf 

::!Ol lJ50569t: 
7 · Vmtm'I'!!'IM 

Bija.:m 
1 

In de \~gadering \"3D. de :Ministetr.l3d op 8 juni 1011 hedt am,le!,;mu-e.m Berenschot ... in 
opdmcht \~ bet ministerie ".:an Gezondh.e.id ... Milieu en ... T atuuc en in samenwerL::ing mrt de 
Tas1:::f~ Ga.ondbeid en de Tasl::force Fin.1IlC:i.eel Beleid en BeheH, "De weg naar het 
nieuwe mRnhuis "" gept-esentea-d. 

~t .. (h~ in & pre!oeIltat1e dar indien de juiste be.shun-orulÏngsrol1re wordt 

ge\':Olgd Ol 'op« adequ.ate momenten i1llple1llen:tltie pl33tSY'indt hd tmgelijl.: i~ o:r:n in ~t 
tweNe l."'wart13.ll,:<1n 1012 aan te \;mgell met de bouw \i!Jl het nieuwe zi~uis .... -oor ~t 
\;mdC=çao. 

Deze memo ~\"'3t he~ Besluit in:zake voorberei dillg ambesteding. 

Pagina 1 van 3 



" SONA 

• fu het i\'la.!;.teJbeduit is 3aDg~ge\'en dat integrale besluin-orming 'rnD. \"i~ 'l"M de 
domeinen l."ZO de Zorg-GPS, \vaaronder teclmiscbe ~satie, ~ \"'OO!'\r.1il1de is: om 
in het mt'i:'te m-zrtw .. lUl 201 1 em aanbesteding ,,"OOt" ~ bomt, \"aD. ~ DÎemv 
~~~dielOdt tot de stut \<Ul de bou\,,' in het h\~ L..·wartiliÛ \1In2012.; 

• Alleen dood-lIliIidtl "~'"311 ~ .:..rast trad:'" met dr lxnroj \""3n mt niW\U ziet:enhui~ :L::.m. 
worden ~ in het tweede hV:u1il:ll \1ln 1011. Hiervoor Uloet gebru:ik 
gemaab wooIen , .... p""'" tedmology (compo"""eu ziju :û eerde< gebouwd) door 
en ander \~-oording \1lD. ttn intonatiouaoJ. bo\l\'"CousortiUUl. Dit ccnsortium 
diea il.1:C.'Ioo:nbaM nWne en gedegen Cl"\11ring te hebbe:tJ. in zielrnhuhbo\m' en: zou bij 
~ uitromng l'\1lilf mogelijk op onderdelen b ijgestaan kuunen worden door (em) 
O=ÇólO5e partnef(,)_ 

• lkt uiterlijk l j1.ÛÎ .13D.\-angen \'an het proC'6 wat tot een 3:w.besteding bn leiden met 

de \-olgmde ""w= 
o In ~e:nbe:r 201 1 moer het \-oortopige programnl.1 ~;"3n ~ bescbil..113ar 

zijn zodanig dat in o1:tober 201 1 een ~al1 Cor expre5s10n of interaf' uitgezet 
1:a:n 'Wotden m:regio',$ \-:Il1Noord-- en Zuid Ameri..b. en Europa; 

Cl In ~ 201 1 ~t definitieve progrnmm.'\ \ü..Q eis~ ~c:hil.Daar is 

~g dat in de2lelfde maand el" een "Request fe,,: proposal" uitguet bIl 
=den; 

I) De :..cal1 ror expressiou of Wte.-est" ~ '"'~ for proposaf' moeten beiden 

'l"Oldom. il;m de compabiliteitwetgc\-w.g en "anbe!;t~sre~ls '\.om. het liHld 
CURÇao. 

Dk Gurit F. &holt. 
~finr.t~ President. ~finist~ '\.ilD. Algemene b1:t::n 
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~~ .. T _ lacin1a V. CCDStaDcia 
Mims"" ,= G.2Xl<dIJCd. Milieu en Natuur 
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MEMO 

D>tum 
Ujum lOl] 

Uw brtlfcLd 

O:xi.era-eJP: 
Buml iDZU;f' toc:atie::êm:Jr tidtWu:is 

Ge.cble Raad, 

'""d 

" SONA 

--Dil! R,ud nn Mim..~ 

fort Am:tudxm n 
Cur~ .. o 

OnSDUmme' 

~Ol lJ50)69d 

P :II::ÎIU.'S , Bijb .::m 
1 

In de \'e!gadering \"3ll de MiDistermad op S juni 2011 haft adviesbw'eau Bef~chot. in 
opdrncht 'Iiö1Il bet ministerie "lU. Gezondheid. },,'filieu en N aruur en in samen:wfilcing met de 

Taskforce Gaon.dh.eiden de Taskfoo::e Fini1n.ci~l ~16d ~ &heef, "De weg mar het 
nieU\\'r: zj.;-...ob,·;s'" grpreSf'n~d. 

B~chot :ICJvi~ in de pre~tatie dat indien de jui!.te bestuitr .. orulingsronte wordt 
gevolgd en op de adequate l1lO1llenten implementatie p13at's\"îo.dt het m::lg~j l.:: is om in het 
tw~ l..""1.\"3t'b.1l .... om :!Ol1 a.1Il te \1lngeD met de bouw \ '3n het nieuw~ ziekenhuis \"001" het 
Land Cucaç.1o. 

Deze tne1llO bt .. at bH ~stuit ~ locatie nieuw ziektnhuis. 
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• In b!t IMastefberJuit is a:mg.egeven dat inr~grale besluin:omling van \i.er \ö'I.D. de 
~ nn de Zotg-GPS, \l.~ technische re:ilisa~ een \"'OOr'\\"a3fde is om. 
inlld ware tr.artaal lOm 1:011 een aanbesteding \iXl'f" ~ bouw \ölD. een wem\" 
ri"', .. dmis te dce::l die ~dt tot de ,stut Yi1n de lxnmr in het h,~ l"'\\:i.u1,w 'ö'l.D.1012; 

• A11~ door middel \"'OlSl een ~st track", met de bouw \0Jn bet nieuwe zid.:eDhuis J.:an 
worden ~ in bet twt'ede l."\"outaal nn 2012; 

• Op 4 u:nart 2011 de l\finist~r.u.d 3l.i::oord is gegaan met mt ~ '"iUl een 
~ mur '\"'OOC de locatie \"aQ de bouw vnn het nieuwe zi~uis n"eJl-e 
lloodz.I:Wjt is ,.,... do "fI." trncIc"; 

• Ilom-l::e Ministerie 1."3D. VVRP oudetz.oeL: l.1!lTicbt is naar- de mogelijke locaties l."UOf 

bd oU=.-~:zioeteo!ruis (= 16-tal I Sehost=ein, 2 Pad,.ot<=io SEHOS, 3 SI. 
1'boau<, 4- Te<reio C c!on, 5 Na." do UNA, 6 Soltuoa t<trein. 7 Achter Betescla,8 
TeTeinA'ö.ie::to.Rnst & Blll"gh. 9 TeneinHofi Bieilieuve~10 Voonn.ilige 
.~lt=ein. IJ Kaqxr.uü. 12 Kloio Zuu=I.:. 13 Mootaiia Abao (nabij mediscll 
=trum),I'" Con:rn..!!lIOIlgbl~ .. !j'Kabollt.,bas ,15 R<>toodo Zegu, 16 Wechi) en 
inde ~ nnde ministHTaad dd. 8 juni 20110p basis "'3D gehanteerde 
sdecli<crii<ria (~. o,~lI6dseigeodom, oobeoouwd. ~baorh6d, 
infrastrocmur~ \~ L:ruze bouw "greenfieló) ~ prioritering is aangege ... ~ waarbij 
4. locaties in \-o{gorde \'aIl gescbil.:ibèd zijn geïdentificeerd: mast de Ulla, Weem, de 

locaties ~ Betêsda. ~ ~-fouta.iia Ablo~ 

'Yord t de Raad nrzocht om akkoord te g"an met: 

• Ht-i ~ ai!a':ot de 'C'Jl3 als locati~ \"oor het nieuw te bom,\'e%l zie1:enhuis, ~ de 
VOOfW'US:'dedat bd bestemmingsplan zodanig g~wijzjgd bn won:l.tn dat ~ locatie 
bd tu-.edo b-.rlaol 2012 ~bil;lx!tlf is. Eo dien ten govolge de sturing van dit 
~11lÏt gecoörcli.ne6d zal worden door ~ Minister \èlIl V'lRP; 

Cl Mrt dt.en ~tande dat een e ... -eutud~ ingebruiln..'U1le \<lfl bet terr~in Daast de 
UNA gepaard dient t~ ga30. met, althans g~~ld dient te zijn aan, bet 

i!iJD.WlJZOl per 01 septeo~ 2011 \-:m een qua opperdakte ,,~j1:baar 
lenao. d3n. wel ~ 3.3ll.ta1 terreinen, die teZ3Dlen minimaal dezelfde 
cppen:ime hebbtn als bet tetRÎ.ll naast de UNA, ~ behoe...-e \-an 

1:mrlOOtn,-oo.,leiodeo. De Uïtvoeriogsorg;lllisnti. Ruion.tijl-. Ordouiog & 
Placning (ROP) \":ln het lI.fini~tcrie \"3n Verteer, Vltl\-oer ~ Rl1irur~1ij1:e
Placning 'wordt g~ om dir~t een aall\1lllg te 1ll.l1:m tnet de llodlge 
~:'Oorberadingen ten behoe;:e \-::ul de bestenllllingswijziging. 

o & wordt mar gestreefd de locatie zo \TOeg mogelijt .. rij te hijgen \"()QC 

bdKnm:ing zodat er O\'~woêe:u bn worden om,. voord.1t het ni~uwe 

zieb:ohuis gebou\\-d wOldt, op de nieuwe locatie al il1lder~ ruimte!. te 
bonwm.. A31l de volgende bebouwing wordt gedacht: poli lUl111tes, technische 
s.taf mim1~ e1l C'\1!llhleel een mdiotlterapC'utisch centrum. 
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Dhr. Gerot F. Schode 
Minist<r Insi __ Yici.ter ''''' Alj!""""'" zw,., 

r..1eu. lacintil V. CCTlStm"i.l 
Minister ''''' ~d, Miliou en Notuu .. 
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MEMO 

0""", 
13 jaai 101 1 

UlrbIiefd..d.. 

OAd'!~: 

BuIuil iu:l.kf'\\~UllldHI:Oek 

Enw1 

."'" 
De Rud YUI M~16" 

fort Am~tCJ:dJ.m i1 
Curaç;lO 

On, """""" 
201lJ 505119o! 

Bijl.t:i!D. 
1 

In de .... ~,gadering .... -:m de ~,fi.ni~taT.l3d op 8 juni 2011 heeft 3chi.esbllreau Be:re:uschot. in 
opdrilcht \<aD. hft m.inistme \illl Gl!2ondhe:id. :Milieu en Natuur ~ in ~i'llllm\l"akïng md de 
Tasl.:fOlN: Gez~d ~ de: Ta5.1:fon:e Financieel Bdeid en &:heer, <-Th w~ mar hd 
nietm-e-zie~'" g~:~~d. 

Berensc::hot a<tloi.~ in de preseotatito dat indi~ de juiste ~s.hûr,"onningsro\lte wordt 

ge"'.'Olgd m op de adequate ulOtIlell.fen iwpltment.ltie plaats\-indt het mogelijk is om in bet 
t\nMe l""'L\"3!1a3l \'Zll2012 33D. te \-angen met de bouw \"1l1l het nieuwe zieketlhuis \"oor het 
Iilnd CuraÇ<lo. 

D~ ~10 bent bet Besluit in:z.ake wetge\ingsondetzoe1:. 
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• In bet l\:{asterbesluit is aang.ege\"ftl cL,t integrnle besluin:O:mlÎng ynn \-i~ \""JO. de 
domeinea: \"Zo de Zorg-GPS. \\;:mronder w~tge\ing. een '\"oon'\1larde is cm in bet 
l&tste l~ \-za 2011 een a3llbes.1eding \"001' de bOlm" .. om een meun-zi~us 

te doe:a. die ~ tot ~ stut ,:au ~ bouw in hel tW'eed!! b\-maal \öUl2012. 

'Yord( d~ R.a:ad , 'uzochl om akkoord t t' gaan mtt : 

• \VdgcringsmJderzcd;: in de: periode jlllli-dece.o.lber 20 11 . In het ondetzoel.: 'i\-oI"dt 

g<e~ .. uI.llet1ll dolle 1::nidige wetgel.ing en de daarbij behorende uit\"o~:in~~s1uiten en 

ric:htlijnen adequ.mt zijD om de centrale r~e te w.uuborg~ In het onde:u.od.: wonkn 
\-.:x:ameUm ~dao:m \"oor ;lru1p~':>Î1lg \<In de huidige wetge\1ng en de dambij 
behaa:nde uit\.·oering~luiten en richtlijnen. Hierbij wordt ~~g ~udoJ. ~t 
de tr.Jjecten. ·d!e cp dit gebied ~ zijn ingezet en weIR YOOtigtl.et zullen wordm:; 

• lid 'i\-et~\~k n:oet in ieder geval leiden tot: 

Cl Richilijuen met betretl::ing tot de behoefte am zorginstellingen en de 't'.'ijU' 

waarop in di~ bt:~e wordt voornen w:J.3Cdoor ,"oldoe-ode 
stcringsmogelijlr:bedeo. zijn om in dt: t~l:ODJSt bepaalde .z.org wel of t!:iet roe 

te !>tam m bepaalde zorgWstelliugeu; 

o &:n tzimysteem en \~goedin.gsstelstel \Rt1:r goed OIlda'bouwd is, die 
ootdJan is \"2Zl pen:~fse fin.'Ulciè1e pri1hls en W:l3.1bi.j mcmtÎ\.-es 't\"Ofden 

ingebouwd di< dooltmtigheid en doellRff<ndbeid belon<n. Dit betreft 
nadcul;hIij1::niet de aJDPas:.ing \ïUl de hoogte v<m de tarie\-eD.., behoudens 
îndeuring. 

~_ (;enit F_ Schott~ 

~finister PresideaJ:, ~linister \-aD. .>\lgemene Zal:en 

M~"T. Jacinta V. Constancia 
~1ini~ter \-:lIl ~zondh6d. Milieu en Natuur 
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BEVOORSCHOTTINGSSCHEMA 



BEVOORSCHOTTINGSSCHEMA 

De overdracht van midde len, bedoe ld onder artikel 4.1 va n de Overeenkomst worden door het Land 

Curaçao aan SONA gestort op rekeningnummer 191166010 van de Centrale Bank van Curacao en 
Sint Maarten, ten name van Stichting SONA, Schottegatweg Oost 18, Willemstad , Curaçao, 

vooralsnog volgens het bevoorschottingsschema, tenzij late r alsnog anders overeengekomen: 

Datum Bedrag Herkomst middelen 

1 september 2011 3.000.000 NaH Begroting Land Curaçao; 

zie artikel 4.4 

1 november 2011 3.000.000 Nafl Begroting Land Curaçao; 

zie artikel 4.4 

1 februari 2012 Eerste tranche van 50% van 7,45% Egalisatiefonds 

vergoeding over de nader overeen te 

komen onderdelen van het 

Egalisatiefonds 

1 augustus 2012 Tweede tranche van 50% van 7,45% Egalisatiefonds 

vergoeding over de nader overeen te 

komen onderdelen van het 

Egalisatiefonds 

1 mei 2012 (of zoveel Stortingen volgens het tempo Bouwfonds 

eerder als het Bouw- overeenkomstig het tempo waarin de te 

fonds is gerealiseerd) effectueren leningen beschikbaar worden 

gesteld vanwege de kredietverstrekker(s) 
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BIJLAGE 4 

ALGEMENE VOORWAARDEN 



ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE BEHEERSOVEREENKOMST INZAKE DE 
ONTWIKKELING EN REALISATIE VAN EEN NIEUW ZIEKENHUIS VOOR HET LAND CURAÇAO 

ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE VOORZIENINGEN 

ARTIKEL 1 ALGEMENE VERPLICHTINGEN 

1. Opdrachtgever de openbare rechtspersoon Land Curaçao treedt in het kader van deze 
Overeenkomst op als verstrekker van fondsmiddelen, hierna te noemen "verstrekker". 

Uitvoerder SONA treedt in het kader van deze Overeenkomst op als ontvanger van 

fondsmiddelen , hierna te noemen "ontvanger" 

2. De ontvanger is verantwoordelijk voor het beheer van de activiteiten en publiceert daartoe 

ealls for expressions of interest en requests for proposals, en voert daarvoor alle benodigde 

activiteiten uit om dat te faciliteren , zoals: het uitvoeren van de selectie- en 

aanbestedingsprocedure(s) , het toekennen en aangaan van contracten met leveranciers en 

dienstverleners; het doen van betalingen; het beheren van de contracten, inclusief alle 

benodigde handelingen om deze contracten te initiëren en toe te kennen; het ondertekenen 

van contracten en het terugvorderen van eventueel onrechtmatig ontvangen betalingen 
3. De ontvanger voert de aan haar opgedragen activiteiten, volgend uit de Overeenkomst, uit 

in overeenstemming met de algemene beginselen van professioneel financieel 
management, en die derhalve voldoen aan de principes van efficiency en effectiviteit, en 

voert daarbij de benodigde controles uit om zulks te waarborgen 

4. De ontvanger informeert de verstrekker onverwijld in geval van elke substantiële wijziging in 

de gevolgde procedures of systemen, of bij enige andere wijziging in de omstandigheden 

die mogelijk de uitvoering van de Overeenkomst zouden kunnen beïnvloeden of schade 

zouden kunnen toebrengen 

5. De ontvanger neemt de benodigde voorzorgsmaatregelen om eventuele 
onregelmatigheden, conflicterende belangen, fraude, corruptie of enige andere illegale 

handeling bij de uitvoering van de Overeenkomst te voorkomen. In elk geval waarin een 
dergelijke situatie zich voordoet informeert de ontvanger de verstrekker daarover onverwijld 

6. De ontvanger controleert regelmatig of de uit te voeren activiteiten door derden ook 

daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, overeenkomstig de daartoe gemaakte afspraken. 
Indien nodig onderneemt zij de benodigde actie(s) om problemen te voorkomen of op te 

lossen 

7. De ontvanger ziet er op toe en garandeert dat de aan haar opgelegde voorwaarden voor 

zover relevant ook van toepassing zijn op elke derde partij die wordt betrokken bij de 
uitvoering van deze Overeenkomst 

8. De verstrekker draagt zorg voor een tijdige verlening van alle in het kader van deze 

Overeenkomst benodigde vergunningen en zorgt dat tijdig aan alle wettelijke eisen voor de 

uitvoering van deze Overeenkomst is voldaan. 



ARTIKEL 2 UITVOERINGSPERIODE, OPSCHORTING, OVERMACHT 

1. De Overeenkomst wordl in beginsel uitgevoerd binnen de periode zoals neergelegd in de 

planning, opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze Overeenkomst. Eventuele wijzigingen 

in de planning worden in goed overleg tussen ve rstrekker en ontvanger vastgesteld 

2. De ontvanger kan de uitvoering van activiteiten in het kader van deze Overeenkomst 

opschorten indien de omstandigheden (overmacht, zoals beschreven in het vierde lid een 

voortzetting daarvan in ernstige mate bemoeilijken. In zulke gevallen zal de ontvanger de 
verstrekker daarvan onverwijld op de hoogte stellen en voorzien van alle relevante 

(detail) informatie, alsmede op welk moment hervatting van de activiteiten voorzien wordt. 

De ontvanger zal zich optimaal inspannen om de periode van opschorting van de 
activiteiten zoveel mogelijk te beperken en deze zo snel mogelijk te hervatten 

3. De verstrekker kan de ontvanger verzoeken om de uitvoering van activiteiten in het kader 
van deze Overeenkomst op te schorten indien de omstandigheden (overmacht, zoals 

beschreven in het vierde lid hieronder) een voortzetting daarvan in ernstige mate 

bemoeilijken. De ontvanger zal zich ook in dat geval optimaal inspannen om de periode van 

opschorting van de activiteiten zoveel mogelijk te beperken en deze zo snel mogelijk te 

hervatten, na voorafgaande toestemm ing daartoe van de verstrekker 

4. Onder "overmacht" wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. 

onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs 
door de andere partij niet meer kan worden verlangd. Ind ien naar oordeel van ontvanger de 

ovenmacht van tijdelijke aard zal zijn , heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst 
zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de ovenmacht oplevert zich niet meer 

voordoet. Is naar oordeel van ontvanger de overmacht situatie van blijvende aard, dan 

kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de 

daaraan verbonden gevolgen. Ontvanger is gerechtigd betaling te vorderen van de 

prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van 

de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken. De partij die meent in overmacht 

te (komen) verkeren , dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. 

ARTIKEL 3 AANSPRAKELIJKHEID 

1. De ontvanger heeft een eigenstandige verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle 

wettelijke verplichtingen binnen de voorwaarden van deze Overeenkomst 

2. De verstrekker kan in geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gehouden voor 

schade veroorzaakt door personeel van de ontvanger of door diens eigendommen, bij de 

uitvoering van deze Overeenkomst. De verstrekker aanvaardt derhalve geen enkele claim 

voor schadevergoeding of verhoging van vergoedingen welke in verband staan met 

dergelijke schadegevallen 

3. Behoudens gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid zijn partijen uitsluitend 

aansprakelijk voor directe schade van de andere partij voortvloeiende uit, of verband 

houdende met de uitvoering van of het bestaan van deze Overeenkomst tot een maximum 
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van het bedrag gelijk aan de in artikel 3.1 van de Overeenkomst vermelde maximale 

vergoeding van de verstrekker. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade of 

gevolgschade is uitgesloten. 

ARTIKEL 4 VERPLICHTINGEN INZAKE INFORMATIEVOORZIENING EN RAPPORTAGES 

1. De ontvanger verstrekt periodieke rapportages aan de verstrekker over de uitvoering van de 

aan haar opgedragen taken, zoals in de Overeenkomst is vastgelegd 

2. De ontvanger rapporteert per kwartaal over de aan haar opgedragen taken, vanaf het 

moment dat deze Overeenkomst van kracht wordt 

Deze rapportages bevatten: 

De aan elke afzonderlijke activiteit verbonden uitgaven en verplichtingen; 
Informatie over de audit & control maatregelen uitgevoerd door de ontvanger. 

Ingeval van de uitvoering van inspecties (i.c. veldbezoeken) wordt een 
samenvattend inspectierapport opgeleverd waarin het aantal veldbezoeken 

wordt vermeld alsmede de daarbij geconstateerde resultaten ; 

Een overall financieel overzicht van alle uitgaven en verplichtingen, afgezet 
tegen de daarvoor beschikbare budgetten. 

3. De verstrekker kan de ontvanger verzoeken om additionele informatie met betrekking tot de 

inhoud van de opgeleverde rapportages, bedoeld in het tweede lid , mits binnen de grenzen 

van billijkheid en redelijkheid . De ontvanger zal aan dergelijke verzoeken voldoen binnen 
een periode van 30 kalenderdagen. 

ARTIKEL 5 OVERDRACHT VAN GOEDEREN 

1. Goederen die in het kader van deze Overeenkomst met middelen van de verstrekker zijn 
aangeschaft worden op een in overleg te bepalen geschikt moment doch uiterlijk aan het 

eind van de looptijd van de Overeenkomst overgedragen aan de verstrekker .. 

Een overzicht van deze goederen zal aan het eind van de looptijd van deze Overeenkomst 

door de ontvanger worden opgesteld en worden overdragen aan de verstrekker of een door 

hem aan te wijzen rechtspersoon. 

ARTIKEL 6 VERTROUWELIJ KH EID 

1. De verstrekker en de ontvanger zullen vertrouwelijkheid inachtnemen met betrekking tot alle 

documenten, informatie of andere zaken, welke verband houden met de uitvoering van 

deze Overeenkomst, en die als vertrouwelijk werden gekenschetst. De verstrekker heeft op 

verzoek, toegang tot alle documenten , informatie of andere zaken, welke verband houden 

met de uitvoering van deze Overeenkomst. 
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ARTIKEL 7 BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 

1. Afgezien van ontbinding op grond van wanprestatie kan deze Overeenkomst op de 

navolgende wijze worden opgezegd in alle gevallen waarin één van beide partijen tot de 

overtuiging komt dat de Overeenkomst niet meer op een effectieve of behoorlijke wijze 

uitgevoerd kan worden. De betreffende partij informeert de andere partij over een 

voornemen tot opzegging. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen over 

voortzetting van de Overeenkomst, heeft elk der partijen het recht deze schriftelijk en met 

redenen omkleed, op te zeggen, met een opzegtermijn van 2 maanden. In dergelijke 

gevallen heeft de ontvanger slechts het recht om uitgaven in het kader van de 

Overeenkomst te doen, voor zover betrekking hebbend op die verplichtingen, welke 

voorafgaande aan de schriftelijke opzegging werden aangegaan, alsmede het recht op 

vergoeding van de door haar verrichte activiteiten met betrekking tot de uitvoering van de 
Overeenkomst voor zover verricht tot het moment waarop de Overeenkomst formeel is 

beëindigd. 

ARTIKEL 8 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST 

1. Elk verzoek tot wijziging van de Overeenkomst, met inbegrip van de bijlagen, door een partij 

zal schriftelijk aan de andere partij worden voorgelegd. 

2. Tenzij anders bepaald, zullen verzoeken van een partij tot wijziging(en) in de 

Overeenkomst, uiterlijk 1 maand voordat de wijziging tot stand zou moeten komen, aan de 
andere partij worden voorgelegd. 

3. Elke wijziging van de Overeenkomst wordt schriftelijk in een Addendum vastgelegd en door 

beide partijen ondertekend. 

ARTIKEL 9 TOEPASSELIJKE WETGEVING 

1. Op deze Overeenkomst is het Recht van het Land Curaçao van toepassing. 

2. Partijen spannen zich in om eventuele geschillen over de interpretatie, toepassing of 

uitvoering van deze Overeenkomst, op constructieve wijze onderling op te lossen. In geval 

een dergelijke onderlinge oplossing niet kan worden bereikt is elk der partijen gerechtigd om 

onderhavig geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van Curaçao 
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FINANCIËLE VOORZIENINGEN 

ARTIKEL 10 OVERDRACHT VAN FINANCIËLE MIDDELEN 

1. Overdracht van financiële middelen door de verstrekker aan de ontvanger zal plaatsvinden 

in Nederlands-Antilliaanse guldens (NaFI), of in US Dollars (USD). 

2. Betalingen door partijen jegens elkaar, worden geacht te zijn gemaakt op de datum waarop 

de middelen werden afgeboekt van de bankrekening van de afzender. 

3. Tenzij anders overeengekomen zal verstrekker de finan cië le middelen gemoeid met de 

Overeenkomst overmaken op de rekening van ontvanger, conform het in artikel 4 van de 

Overeenkomst opgenomen bevoorschottingsschema. 

4. De door de verstrekker over te dragen financiële middelen zullen op een speciaal voor het 

doel van deze Overeenkomst te openen, rente genererende, bankrekening van ontvanger 

worden gestort. Deze bankrekening zal exclusief voor het doel van deze Overeenkomst 
worden gebruikt. 

5. In alle rapportages , bedoeld in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden, zullen ook de 

rentebaten en eventuele bankkosten vanwege de bankrekening genoemd in het vierde lid, 
worden opgenomen. 

6. De rentebaten zullen aan de hoofdsom van de vanwege verstrekker aan ontvanger 

verstrekte financiële middelen worden toegevoegd en aan het doel van de Overeenkomst 
worden besteed. 

ARTIKEL 11 FINANCIËLE AFSLUITING 

1. ontvanger stelt uiterlijk op 1 maart van enig kalenderjaar een separate jaarrekening ter zake 

van het Bouwfonds op. De jaarrekening bestaat in ieder geval uit een balans, een staat van 
baten en lasten en een toelichting op de cijfers en bevat tevens een financiële 

verantwoording van het beheer van het Bouwfonds, bestaande uit overzichten van alle in 

het desbetreffende kalenderjaar aangegane verplichtingen en betalingen, termijndeposito's 

en de daarop ontvangen rente en het saldo va n deze fondsen . 

De jaarrekening wordt door ontvanger ter controle aangeboden aan een register accountant 

en gecontroleerd conform de internationale maatstaven van financiële controle en 
accounta ntsonderzoek. 

2. Uiterlijk 1 juni van enig kalenderjaar wordt de jaarrekening, inclusief de 

accountantsverklaring aan de verstrekker aangeboden . 

3. Aan het eind van alle in de Overeenkomst genoemde activiteiten wordt een eindafrekening 

opgesteld , waarin opgenomen een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting 

op de cijfers. Deze bevat tevens een financiële verantwoording van het beheer van het 

Bouwfonds, bestaande uit overzichten van alle in het kader van de Overeenkomst 

aangegane verplichtingen en betalingen , termijndeposito's en de daarop ontvangen rente 

en het saldo van deze fondsen . 



De eindafrekening wordt door ontvanger ter controle aangeboden aan een 

registeraccountant en gecontroleerd conform de internationale maatstaven van financiële 
controle en accountantsonderzoek. 

4. De door de ontvanger (te) ontvangen vergoedingen voor het beheer van het Bouwfonds, 

alsmede de (te) ontvangen vergoedingen door de ontvanger voor de uitvoeringen van de 

activiteiten onder de Overeenkomst, vallen buiten het bereik van de accountantscontrole, 
als genoemd in het eerste en derde lid. 

5. De (eventuele) restsaldi in het Bouwfonds, zoals blijkend uit- en na vaststelling van de 
eindafrekening worden door de ontvanger, na goedkeuring van de eindafrekening door de 

verstrekker, onder wederzijdse finale kwijting , overgedragen aan de verstrekker. 

ARTIKEL 12 OVERIGE BEPALINGEN 

1. ontvanger verklaart hierbij onherroepelijk dat: 

a. de Rekenkamer van het Land Curaçao en de SOAB, te allen tijde toegang hebben tot 

de administratie van SONA om zelf controle uit te oefenen; 

b. zij , haar werknemers en derden die zij bij de uitvoering van haar taken heeft 

ingeschakeld, alle medewerking zullen verlenen aan genoemde instanties en bedoelde 
ambtenaren bij de uitoefening van de controle en het recht van review. 

2. De kosten voor ontvanger verbonden aan de controle en de uitoefening van het recht van 
review, bedoeld in het eerste lid , worden redelijkerwijze geacht te zijn begrepen in de 

vergoeding , bedoeld in artikel 3.1 van de Overeenkomst. 

3. Bepalingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van deze 

Overeenkomst voo rt te duren, blijven na beëindiging van deze Overeenkomst in stand. Tot 
deze bepalingen behoren onder meer de aansprakelijkheid (art. 3) , eigenaarschap van 

resultaten (art. 5), vertrouwelijkheid (art.6), toepasselijke wetgeving (art. 9) en 
accountantscontrole (art. 11 ). 

4. Formele kennisgevingen die partijen op grond van deze Overeenkomst aan elkaar zullen 

doen vinden schriftelijk plaats. 
5. Een schriftelijke kennisgeving aan een andere partij kan worden verzonden per post, fax of 

e-mail. Een mondelinge of telefonisch gedane of per sms of andere wijze van elektronische 

comm unicatie verzonden kennisgeving wordt binnen zeven (7) kalenderdagen schriftelijk 

bevestigd, bij gebreke waarvan de kennisgeving wordt beschouwd als niet te zijn gedaan. 

6. Indien één of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst in strijd is of zijn met enig 

toepasselijk rechtsvoorschrift, dan zal de desbetreffende bepaling komen te vervallen en 

zullen partijen overleg plegen omtrent de formulering van een nieuwe vergelijkbare en 

rechtens toelaatbare bepaling. Het hiervoor genoemde laat de toepasselijkheid van het 

overige in deze Overeenkomst bepaalde onverlet. 

7. Het bepaalde in artikel 253, tweede tot en met vierde lid van Boek 6 van het Burgerlijk 

Wetboek, noch het bepaalde in artikelen 254 en 255 van Boek 6, van het Burgerlijk 

Wetboek is van toepassing op deze Overeenkomst. Aanvaarding van een derdenbeding 

kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Derden kunnen uitsluitend als partij tot deze 

Overeenkomst toetreden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van beide partijen. 



VOLMACHT 

Stichting "SaNA" , een stichting naar het recht van Curaçao, kantoorhoudende te 

Curaçao, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer prof.mr. Jaime M. Sa leh 

(voorzitter), geboren op Bonaire op 20 apri l 1941, wonende op Curaçao, en de heer mr. 

Miguel L. Alexander (secreta ris/penningmeester), geboren op Curaçao op 23 november 

1948, wonende op Curaçao, hiema te noemen: SONA 

geeft hierbij volmacht aan: 

de heer Reginaldo Jacinto Doran, geboren te Willemstad (Curaçao) op 11 september 

1964, wonende te Curaçao, 

om in zijn hoedanigheid van directeur va n de op Curaçao gevestigde rechtspersoon 

USONA (Uitvoe ringsorganisatie Stichting Ontwikkeling N.A.), de Beheersovereenkomst 

inzake de ontwikkeling en realisatie van een nieuw ziekenhuis voor het Land Curaçao 

namens SONA te ondertekenen op Curaçao in augustus 2011 conform aangehechte 

bijlage. 

curaçao,Ió.7" ... 2011 

Prof.m . J.M. Saleh mr. M.L. Alexander 


