
No. 20131071812 

LANDSBESLUIT 

van de DEC 1 7 2013 no. I'bJ 3~j 
D eGo u ver n e u r van C u r a ç a 0, 

Op voordracht van de Minister van Algemene Zaken, de Minister van Financiën, de 
Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, handelende in overeenstemming met 
het gevoelen van de Raad van Ministers, 

Gelet op: 

artikel 33, derde lid, tweede volzin, van de Staatsregeling van Curaçao; 

Heeft goedgevonden: 

Artikel 1 

De Minister van Algemene Zaken, de Minister van Financiën, de Minister van 
Gezondheid Milieu en Natuur, worden gemachtigd, de openbare rechtspersoon 
Curaçao te vertegenwoordigen, bij de ondertekening van het bij dit landsbesluit 
gevoegde concept addendum van de op 11 augustus 2011 gesloten 
beheersovereenkomst tussen het Land Curaçao en Stichting SONA inzake de 
ontwikkeling en realisatie van een nieuw ziekenhuis voor het Land Curaçao met 
bijbehorende bijlagen. 

Artikel 2 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening. 

Afschrift van dit landsbesluit wordt gezonden aan: 
De Staten van Curaçao, 
De Algemene Rekenkamer, 
De Stichting Overheids Accountantsbureau, 
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De Secretaris Generaal van het Ministerie van Financiën, en 
WjZ. 

De Minister van Algemene Zaken, 

De Minister v , 

ï ieu en Natuur, 
~~::Çt-:~ 

No. 2013/071812 



Schottegatweg Oost 18 
Willemstad, Curaçao 
T +599 (0) 9 736 5345 
F +599 (0) 9 736 5347 
I \VW\o\I.usona.an 
E Info@usona.an 

SONA 
VOLMACHT 

Stichting SONA (SONA), een stichting naar het recht van Curaçao, kantoorhoudende te 

Curaçao, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer mr. R. N. Hart (voorzitter) , geboren 

te Willemstad - Curaçao op 2 december 1943, wonende te Curaçao, en de heer 

mr. Miguel L Alexander (secretaris) , geboren te Curaçao op 23 november 1948, 

wonende te Curaçao, hierna te noemen: SONA 

geeft hierbij volmacht aan: 

de heer Reginaldo Jacinto Doran, geboren te Curaçao op 11 september 1964, wonende 

te Curaçao, 

om in zijn hoedanigheid van directeur Uitvoeringsorganisatie Stichting SONA (USO NA), 

namens SONA addendum no. 1 op de 8eheersovereenkomst inzake de ontwikkeling en 

realisatie van een nieuw ziekenhuis voor het Land Curaçao te ondertekenen. 

Curaçao, 17 december 2013 

mr. R. N. Hart mr. M.L Alexander 

St"J;ting SONA KvK· nr. "3937 



Concept 10 december 2013 
Bijlage 1 bij advies WJZ van 10 december 2013 (2013/071812) 

ADDENDUM 

OP DE BEHEERSOVEREENKOMST INZAKE DE ONTWIKKELING EN REALISATIE VAN EEN 

NIEUW ZIEKENHUIS VOOR HET LAND CURAÇAO (de "Overeenkomst") 

De in de Beheersovereenkomst opgenomen tekst wordt gewijzigd conform de 

hiernavolgende aanpassingen. 

Ten aanzien van de in de Beheersovereenkomst genoemde Overwegingen: 

5' alinea; "de Raad van Ministers heeft op 13 juli ingestemd met ... etc. " wordt vervangen door: 

"de Raad van Ministers heeft op 13 juli 2011 ingestemd met ... etc. " 

Voorts worden de volgende overwegingen toegevoegd: 

"de Staten van Curaçao op 11 april 2013 in een motie hebben aangegeven dat het nieuwe 
algemeen ziekenhuis bij voorkeur in Otrobanda gebouwd dient te worden; 

in lijn met genoemde motie de Raad van Ministers heeft besloten dat het nieuwe algemeen 
ziekenhuis gerealiseerd wordt in Otrobanda; 

USONA op basis van de tussen het Land en SONA getekende beheersovereenkomst d.d. 11 
augustus 2011 belast is met de realisatie van alle voorbereidende én uitvoerende 
werkzaamheden met betrekking tot het project nieuwbouw algemeen ziekenhuis en dit project 
reeds in een vergevorderd stadium is. Zo is er reeds een aanbesteding voor de bouw van het 
nieuwe ziekenhuis voltooid; is er een contract voor het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud 
van het ziekenhuis gesloten en is reeds een ontwerp voor het ziekenhuis opgesteld; 

teneinde kapitaalvemietiging te voorkomen en gebruik te kunnen maken van het reeds 
opgestelde ontwerp en de gesloten overeenkomst die een snelle realisatie van het ziekenhuis 
mogelijk maken, het voor de hand ligt het in voorgaande alinea beschreven project voort te 
zetten maar dan in Otrobanda; 

Ballast Nedam Infra BV als geselecteerde partij, na een volgens EU voorschriften uitgevoerde 
aanbestedingsprocedure en na het conform artikel 2.3 van deze overeenkomst genomen 
besluit, een ontwerp heeft opgesteld dat is gebaseerd op het Programma van Eisen (PvE) dat is 
goedgekeurd door het Ministerie van Gezondheid, Mifieu en Natuur (GMN) en de Raad van 
Ministers (RvM besluit nummer 2011/97332 van 21 december 2011) en gebaseerd is op 
uitgangspunten die onverminderd actueel zijn, waaronder het optimaal gebruik maken van de 
huidige capaciteit van de huidige ziekenhuiszorg op Curaçao, de centrale regie door het 
Ministerie van GMN en het vastgestelde zorgaanbod, maar dat ook de nodige flexibiliteit 
overtaat voor wat betreft het al dan niet toevoegen van een centraal laboratorium of het 
uitbreiden van het aantal poliklinieken;" 
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Concept 10 december 2013 
Bijlage 1 bij advies WJZ van 10 december 2013 (2013/071812) 

Ten aanzien van de Bijzondere voorwaarden: 

Artikel 2.2, de bestaande tekst wordt vervangen door: 

"De periode waarin de activiteiten krachtens deze Overeenkomst worden uitgevoerd gaat in op 11 
augustus 2011 en eindigt op het moment waarop alle activiteiten samenhangende met deze 
Overeenkomst, inclusief de administratieve afronding, zijn afgewikkeld, met dien verstande dat het 
nieuwe ziekenhuis in het jaar 2016 opgeleverd zal worden en, conform het op te stellen 
transitieplan, begin 2017 operationeel zal zijn. Deze Overeenkomst inclusief de administratieve 
afronding zal afgewikkeld zijn conform de transitieplanning, vooralsnog voorzien in de loop van 
2017." 

Artikel 3.1: 

Eerste zin: " ... vallen uiteen in een vierta l hoofdcomponenten:", wordt vervangen door: 

" ... vallen uiteen in een tweetal hoofdcomponenten:" 

Hoofdcomponent A. m.b.!. de sanering van schulden vervalt 

Hoofdcomponent B wordt gewijzigd in: hoofdcomponent A en de daarbij behorende tekst 
komt te luiden als volgt: "de kosten samenhangende met de overgang van het huidige 
ziekenhuis naar het nieuwe ziekenhuis gedurende de periode ingaand op de dag van de start 
van de bouw van het nieuwe ziekenhuis tot drie maanden na het operationeel zijn van het 
nieuwe ziekenhuis ("transitiefase'j, waaronder in ieder geval zijn begrepen de kosten en 
investeringen gerelateerd aan (i) de personele bezetting en migratie (ii) de opleiding en training 
van het personeel (iii) de afstemming medische beleidsplannen (iv) de inrichting nieuwe 
organisatiestructuur (v) het ontwerp werkprocessen en zorgprotocollen en (vi) het coördineren 
van de transitie zorg, zoals onder andere beschreven in Bijlage 1 en 2d behorende bij deze 
Overeenkomst worden voorlopig gesteld op een bedrag van NAf 15.000.000 (Transitiebudget'j. 
Na ontvangst van het transitieplan zoals vermeld in paragraaf 3.3. van Bijlage 1 zal SONA met 
Land Curaçao (daarbij vertegenwoordigd door de Secretaris-Generaal van het Ministerie van 
Financiën) binnen een maand het gestelde Transitiebudget evalueren op basis van het 
voornoemde transitieplan met als doel om te komen tot de definitieve hoogte van het 
Transitiebudget. "; 

Hoofdcomponent C wordt gewijzigd in: hoofdcomponent B en de daarbij behorende tekst 

komt te luiden als volgt: "de kosten voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis, uitgaande van 
de raming van de budgetposten zoals initieel gepresenteerd in de Ministerraad van 15 juni 2011 
en aangepast aan de gewijzigde bouwplannen naar aanleiding van de keuze voor de locatie 
Otrobanda en het tijdsverloop tussen de geplande start van de bouwwerkzaamheden zoals die 
was voorzien medio 2012 en de daadwerkelijke start van de bouwwerkzaamheden, inclusief de 
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Concept 10 december 2013 
Bijlage 1 bij advies WJZ van 10 december 2013 (2013/071812) 

kosten en investeringen voor de medische apparatuur, inrichting en IT, zoals beschreven in 

Bijlage 1 en 2d behorende bij deze Overeenkomst'~ 

Hoofdcomponent D m.b.!. het Egalisatiefonds en Bouwfonds vervalt. 

Artikel 3.1.1, de bestaande tekst wordt vervangen door: 

"De onder artikel 3.1 genoemde kosten voor activiteiten, uitgevoerd door SONA, met betrekking tot 

de periode vanaf aanvang van deze Overeenkomst op 11 augustus 2011 tot en met 31 december 

2012 zijn conform de gepresenteerde facturen van SONA voldaan. 

Voor de onder artikel 3.1 genoemde kosten van activiteiten, uitgevoerd door SONA, met betrekking 

tot het jaar 2013 geldt dat die volledig worden vergoed op basis van opgave daarvan door de 
accountant van SONA en na review daarvan door SOAB. De voornoemde kosten omvatten (i) 

geleverde diensten in 2013, (ii) de voorgeschoten betalingen inzake het Scadta eiland over het jaar 

2013 en (iii) de kosten voor de met Girobank afgesloten bankgarantie. 

De vergoeding voor de activiteiten, uit te voeren door SONA vanaf 1 januari 2014 als bedoeld onder 

artikel 3. 1 onder B (Bouwbudget) wordt vastgesteld op 5,1% van de totale kosten als bedoeld onder 
artikel 3.1 onder B (Bouwbudget)." 

Artikel 3.1.2, de bestaande tekst wordt vervangen door: "Voor zover door of onder regie van 
SONA werkzaamheden worden verricht in het kader van het Transitiebudget, worden de kosten van 

deze werkzaamheden vergoed uit het Transitiebudget." 

Artikel 3.1.3 vervalt. 

Artikel 3.2, de bestaande tekst wordt vervangen door: 

"De in artikel 3.1 genoemde kosten onder A (Transitiebudget) en B (Bouwbudget) worden 

gefinancierd vanuit de begroting van het Land Curaçao, zal in zijn geheel dan wel hoofdzakelijk met 
financiële middelen betrokken uit een of meerdere leningen, aan te gaan door het Land Curaçao, 

via de begroting van het Land Curaçao" 

Artikel 3.3 vervalt. 

Artikel 4.1 , de bestaande tekst wordt vervangen door: "Aan SONA zullen de financiële middelen 
als bedoeld onder artikel 3.2 gefaseerd ter beschikking worden gesteld voor het (doen) uitvoeren 

van de activiteiten die krachtens deze Overeenkomst onder de verantwoordelijkheid van SONA 

vallen. SONA zal ervoor zorgdragen dat de financiële middelen die aan haar ter beschikking worden 

c 



Concept 10 december 2013 

Bijlage 1 bij advies WJZ van 10 december 2013 (2013/071812) 

gesteld ter betaling van de kosten van de activiteiten die krachtens deze Overeenkomst onder 

verantwoordelijkheid van SONA worden uitgevoerd door derden gescheiden worden gehouden van 

haar eigen vermogen en van het vermogen van Uitvoeringsorganisatie Stichting SONA ". 

Artikel 4.4, de bestaande tekst wordt vervangen door: " Ter dekking van de reeds gemaakte 

kosten zoals bedoeld in artikel 3.1.1 omschreven in de brief van SONA aan de Minister van 
Financiën d.d. 3 december 2013 kenmerk SONAI20131203-HNO, worden de in deze brief 

genoemde bedragen, vooruitlopend op de eindafrekening, voor 11 december 2013 op de in artikel 
4.3 genoemde bankrekening van SONA bijgeschreven. De eindafrekening met betrekking tot deze 

bedragen zal twee maanden na de datum waarop de accountantsrapportage die betrekking heeft op 
de jaarrekening van SONA gereed is plaatsvinden" 

Artikel 5.2.1, eerste zin: " aanbestedingen voor de bouwwerkzaamheden van het nieuwe 

ziekenhuis ... etc." wordt vervangen door: "aanbesteding(en) verband houdende met de 

totstandkoming van het nieuwe ziekenhuis, anders dan de reeds afgeronde aanbesteding voor het 
ontwerp, de bouwen het onderhoud van het nieuwe ziekenhuis." 

Artikel 5.2.2 , de bestaande tekst wordt vervangen door: "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 2a behorende bij deze Overeenkomst, 

het Landsbesluit d.d. 20 september 2013 waarin aan de Minister-president en de Minister van 
Gezondheid, Milieu en Natuur een machtiging wordt verleend om namens het Land Curaçao de 

Memorandum of Understanding tussen het Land Curaçao, de Stichting Sint Elisabeth Hospitaal 
en de Uitvoeringsorganisatie van de Stichting SONA te ondertekenen, zoals opgenomen in 

bijlage 2b behorende bij deze Overeenkomst, 

het Memorandum of Understanding tussen het Land Curaçao, de Stichting Sint Elisabeth 
Hospitaal en de Uitvoeringsorganisatie van de Stichting SONA dd. 20 september 2013, zoals 

opgenomen in bijlage 2c behorende bij deze Overeenkomst, alsmede 

het Eindverslag van de Tijdelijke Werkgroep Nieuwbouw Ziekenhuis Otrobanda van 4 ok1ober 

2013, zoals opgenomen in bijlage 2d behorende bij deze Overeenkomst. 

De bovengenoemde documenten fungeren als leidraad bij de uitvoering van deze Overeenkomst". 

Artikel 5.3: " .. . de aanbestedingsprocedure te waarborgen ... etc. " wordt vervangen door: 
"aanbestedingsprocedures te waarborgen ... etc. 

Artikel 6: 

'--------



Concept 10 december 2013 
Bijlage 1 bij advies WJZ van 10 december 2013 (2013/071812) 

"Bijlage 2" wordt gewijzigd in "Bijlage 2a" 

Voorts worden de volgende bijlagen aan de Beheersovereenkomst toegevoegd: 

Bijlage 2b Landsbesluit d.d. 20 september 2013 waarin aan de Minister-president en de 
Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur een machtiging wordt verleend om namens het Land 
Curaçao de Memorandum of Understanding tussen het Land Curaçao, de Stichting Sint 
Elisabeth Hospitaal en de Uitvoeringsorganisatie van de Stichting SONA te ondertekenen, 

Bijlage 2c Memorandum of Understanding inzake Hospital Nobo Otrobanda d.d. 20 september 
2013, tussen het Land Curaçao, de Stichting Sint Elisabeth Hospitaal en de 
Uitvoeringsorganisatie van de Stichting SONA. 

Bijlage 2d Eindverslag van de Tijdelijke Werkgroep Nieuwbouw Ziekenhuis Otrobanda van 4 
oktober 2013. 

Ten aanzien van de bijlagen: 

Bijlage 1: 

Paragraaf 1.1 : 

"De realisatie van een nieuw duurzaam operationeel ziekenhuis in 2015" wordt vervangen 
door: "De oplevering van een nieuw ziekenhuis in het jaar 2016, dat, conform het op te stel/en 
transitieplan, begin 2017 operationeel zal zijn." 

"operationeel is in 2015" wordt vervangen door: "opgeleverd wordt in 2016 en, conform het 
op te stel/en transitieplan, begin 2017 operationeel zal zijn. " 

Paragraaf 1.2, 

Domein 1 Gezondheidszorg: 

" ... en de toevoegingen zoals besloten in de vergadering van de Raad van Ministers van 15 juni 
2011 ." wordt vervangen door " .. . en de toevoegingen zoals initieel besloten in de 
vergadering van de Raad van Ministers van 15 juni 2011 en nadien geamendeerd door de 
Ministerraad naar aanleiding van een uitspraak van de Staten van Curaçao inzake de 
totstandkoming van het nieuwe ziekenhuis op de locatie Otrobanda" 

Domein 2 Financiën: 

"Het monitoren van de oprichting van een tweetal fondsen " en de tekst bij de twee bul/etpoints 
(Saneringsfonds en Egalisatiefonds) vervalt 

Het oprichten en beheren van het: en de tekst bij de enige bul/etpoint (Bouwfonds) vervalt. 

c 

/ 



Concept 10 december 2013 
Bijlage 1 bij advies WJZ van 10 december 2013 (2013/071812) 

Toevoeging van een verantwoordelijkheid van SONA : "- Op verzoek van het Land Curaçao 

faciliteren van één of meerdere leningen op de private markt ter financiering van de in artikel 3. 1 
genoemde kosten onder A (Transitiebudget) en B (Bouwbudget)" 

Paragraaf 2.1 , eerste gedachtenstreep, 3' alinea: " ... een en ander rekening houdende met onder 

meer de beslissing van de Raad van Ministers van 2 maart 2011 (zaaknr. 2011/5846)" vervalt 

Paragraaf 3.1 : 

" Introductie"wordt vervangen door: "Terugblik" 

Eerste zin : "De regering van Curaçao heeft in de loop van dit jaar ... etc" wordt vervangen 
door: "De regering van Curaçao heeft in de loop van het jaar 2011 ... etc" 

Aansluitend op : 'AI deze acties ... (Juridisch kader) .' de volgende toevoegingen: 

"Op 11 april 2013 hebben de Staten van Curacao zich in een motie uitgesproken voor de 

totstandkoming van een nieuw ziekenhuis in Otrobanda 

Op 20 september 2013 is het Landsbesluit vastgesteld waarin aan de Minister-president en 
de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur een machtiging wordt verleend om namens 

het Land Curaçao de Memorandum of Understanding tussen het Land Curaçao, de 
Stichting Sint Elisabeth Hospitaa l en de Uitvoeringsorganisatie van de Stichting SONA te 

ondertekenen. 

Op 20 september 2013 werd een Memorandum of Understanding getekend tussen het Land 
Curaçao, de Stichting Sint Elisabeth Hospitaal en de Uitvoeringsorganisatie van de Stichting 
SONA waarin onder andere werd vastgelegd dat gestreefd za l worden naar de 

totstandkoming van een nieuw ziekenhuis in Otrobanda (conform de wens van de Staten 

van Curaçao), daarbij gebruik makend van het ontwerp dat reeds in de vorige fase tot stand 
was gekomen onder regie van SONA, en te realiseren door Ballast Nedam die de openbare 

aanbestedingsprocedure inzake het ontwerp, de bouwen het onderhoud van het nieuwe 
ziekenhuis had gewonnen. Partijen zullen daartoe nauw met elkaar samenwerken, waarbij 

het beheer van het project in handen blijft van SONA. " 

Paragraaf 3.3, 

eerste zin: "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" wordt vervangen door: "Het plan van aanpak gaat uit van de in de Raad van 
Ministers genomen besluiten met betrekking tot het nieuwe ziekenhuis (zie bijlagen 2a en 2b)". 

8' alinea: "In september 2011 zal SONA een nieuwe versie van de tabellen presenteren, ... etc" 

Partijen onderkennen dat de beschreven wijze van rapportage niet meer van toepassing is in de 

c 



Concept 10 december 2013 
Bijlage 1 bij advies WJZ van 10 december 2013 (2013/071812) 

huidige situatie. Derhalve komen partijen nu overeen dat het resterende deel van deze 
paragraaf wordt vervangen door: "Uitertijk op 31 maart 2014 zal SONA het volgende 

presenteren: 

o Aangepaste bouwplanning, inclusief de planning van aanbesteding van medische 
inrichting en ICT 

o Transitieplan 

o Rapportageformat 

Om de drie maanden of zo veel eerder als het Land Curacao verzoekt zal SONA 
voortgangsrapportages met inachtneming van de Aangepaste bouwplanning en de 
Transitieplan, alsmede conform de Rapportageformat indienen. 

Paragraaf 3.4 Hoofdlijnen van de planning: "Met de geplande oplevering van het ziekenhuis voor 
2015" wordt vervangen door: "Met de geplande oplevering van het ziekenhuis in 2016" 

Paragraaf 3.5.2 De verantwoordelijkheden van SONA zijn: 
een nieuw bulletpoint wordt toegevoegd: "Het zorgdragen voor het bouwrijp maken van de 
terreinen in Otrobanda, waaronder begrepen (i) het verwijderen van bestaande begroeiing en 
bebouwing, (ii) het egaliseren van de terreinen, (iii) aan het bouwrijp maken gerelateerde 
activiteiten zoals het aanvragen van bouwvergunningen, maar waaronder uitdrukkelijk niet 
begrepen (i) het feitelijk in opdracht geven van grondwerkzaamheden zoals het 
verplaatsenlverwijderen van aanwezige riolering, kabels." 

BIJLAGE 2 wordt gewijzigd in BIJLAGE 2a 

TOEVOEGING VAN BIJLAGE 2b: "Landsbesluit d.d. 20 september 2013 waarin aan de Minister
president en de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur een machtiging wordt verteend om 
namens het Land Curaçao de Memorandum of Understanding tussen het Land Curaçao, de 
Stichting Sint Elisabeth Hospitaal en de Uitvoeringsorganisatie van de Stichting SONA te 
ondertekenen" 

TOEVOEGING VAN BIJLAGE 2c: "Memorandum of Understanding inzake Hospital Nobo 
Otrobanda d.d. 20 september 2013, tussen het Land Curaçao, de Stichting Sint Elisabeth Hospitaal 
en de Uitvoeringsorganisatie van de Stichting SONA. " 

TOEVOEGING VAN BIJLAGE 2d: "Eindverslag van de Tijdelijke Werkgroep Nieuwbouw 
Ziekenhuis Otrobanda van 4 ok1ober 2013. " 

BIJLAGE 3 : Het hierin opgenomen bevoorschottingsschema wordt vervangen door het 
hiernavolgende schema: 

/ 
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Datum Bedrag Herkomst middelen 

10 december 2013 De bedragen zoals opgenomen in de Begroting van het Land 

twee blieven van SONA aan de 
Minister van Financiên d.d. 3 

december 2013, namelijk de blief 
met als onderwerp "HNO" en als 

kenmerk "20131203-HNO" en de 
brief met als onderwerp "Voorlopige 

betaling SONA over het jaar 2013 in 

het kader van Hospital Nobo 
Otrobanda (HNO)" en als kenmerk 
"SONA/20131203-HNO". Deze 

omvatten mede de jegens Ballast 

Nedam Infra B.v. contractueel 
verpl ichte aanbetaling van USO 11 

miljoen die uiteindelijk ten laste zal 
worden gebracht van het 

bouwbudget. 

31 maart 2014 Stortingen conform de Aangepaste Begroting van het Land 

bouwplanning. De in art. 3.1 .1. van de 

Overeenkomst bedoelde 5.1 % . 

vergoeding wordt in drie gelijke termij nen 

betaald , steeds jaarlijks te beginnen op 

31 maart 2014. Op 31 maart 2017 wordt 
de eindafrekening voor wat betreft de 

verschuldigde vergoeding opgemaakt en 

afgewikkeld. 

1 mei 2014 Stortingen vanuit het Transitiebudget Begroting van het Land 

volgens het betalingsschema zoals 

opgenomen in het transitieplan zoals 

bedoeld in Paragraaf 3.3 van Bijlage 1 bij 

de Overeenkomst . 

BIJLAGE 4 (Algemene voorwaarden) 

Artikel 10 (Financiële voorzieningen): 

Aan artikel 1 wordt toegevoegd achter 'of in US Dollars (USO)": "of in Euro's (EUR) ter 

discretionaire bevoegdheid van de verstrekker." 
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Ten aanzien van de in Beheersovereenkomst en alle Bijlagen geldt dat: 

Alle verwijzingen naar het bouwfonds worden gewijzigd in een verwijzing naar het 
Bouwbudget. 

Alle verwijzingen naar het egalisatiefonds worden gewijzigd in een verwijzing naar het 
Transitiebudget. 

9 
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