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1. SAMENVATTING 

Inleiding

Dit Prospectus is uitgebracht door de Zuidas onderneming (in de vorm van de ZA) en bevat 
informatie die relevant kan zijn voor Inschrijvers die overwegen om te investeren in ZA, 
waaronder gegevens over het te realiseren Project en de voorwaarden die daartoe door 
Publieke Partijen zijn gesteld. 

De ontwikkeling van de Zuidas is gericht op het stimuleren van een duurzame, gemengde 
toplocatie met een evenwichtige woon,- werkverhouding in het Exploitatiegebied, bekend 
als de "Zuidas" in Amsterdam. De ontwikkeling van de Zuidas Amsterdam heeft tot doel de 
totstandkoming van een zakelijk centrum in de top van de markt, waarmee de positie van 
Nederland als geheel en van de Amsterdamse regio in de concurrentie om internationale 
bedrijvigheid en hoogwaardige commerciële diensten wordt ondersteund. Essentieel voor 
de realisatie van het Exploitatiegebied is het ondergronds brengen van de 
Hoofdinfrastructuur voor auto, trein en metro. Voor een aantal deelgebieden zijn 
zogenaamde uitvoeringsbesluiten genomen door de Gemeenteraad van Amsterdam. Deze
uitvoeringsbesluiten bepalen mede de reikwijdte van de activiteiten van ZA.

De opdracht van ZA, de gebiedsontwikkeling, de gebiedsbegrenzing en de vastgelegde 
bestuurlijke uitgangspunten zijn omschreven in de Scope.  Een eenduidige definiëring van 
de Scope is essentieel voor het slagen van het Project. Daarom geldt als uitgangspunt dat 
aanvullende eisen voor rekening zijn van de partij die hierom vraagt. 

De Visie Zuidas

De doelstellingen en ambities van het Project staan beschreven in de Visie Zuidas. De 
Visie Zuidas is het vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling van het Project en de basis 
waarop ZA en overheid met elkaar in gesprek blijven. Door verschuivende inzichten of 
ontwikkelingen in de economische of maatschappelijke context kan de behoefte ontstaan 
aan een update van deze visie. 

Programma's van Eisen

De Programma's van Eisen beschrijven de functies en de hiermee samenhangende 
minimale kwaliteitseisen die ZA dient te realiseren binnen de vastgestelde Scope. Er is een 
Programma van Eisen Infrastructuur Zuidas (betreffende de Rijksweg, Zware Rail, Metro 
en OVT) en een Programma van Eisen Stedelijke Ontwikkeling. Bij realisatie en 
oplevering van deze functies dient aan de eisen in de Programma's van Eisen te zijn 
voldaan. 

Binnen het kader van de Scope heeft ZA de vrijheid om de beste oplossingen te zoeken.



ZA.U.07.100 (2)

Integraal Ontwerp

Op basis van de Scope en het Programma van Eisen Infrastructuur Zuidas is een Integraal 
Ontwerp voor de Dokzone gemaakt.

Financieel Model en Businesscase

Met betrekking tot de financiële aspecten van het Project is het Financieel Model 
opgesteld. Een toelichting op de werking van het Financieel Model en een overzicht van de 
gemaakte keuzes ten behoeve van de Businesscase is opgenomen in het Databook. 

Het Financieel Model vormt de basis voor de Businesscase. Deze geeft een financieel 
overzicht van alle voorziene kosten en opbrengsten van het Project. De kosten en 
opbrengsten hebben betrekking op een periode tot circa 2032 en hebben een omvang van 
ruim EUR 4 miljard, (prijspeil 1 januari 2007). De totale ontwikkeling van het 
Exploitatiegebied voorziet in de realisatie van een Vastgoedprogramma van circa 2,7 
miljoen m² Bvo. De onderverdeling van het programma over de functies kantoren, 
woningen en voorzieningen bedraagt respectievelijk circa 42%, 43% en 15%. In het 
verlengde van het Integraal Ontwerp zijn de kosten en risico's in beeld gebracht. In de 
Businesscase is een aanmerkelijke post "onvoorzien" opgenomen. 

De Businesscase laat een netto contant resultaat zien van EUR 229 miljoen (prijspeil 1 
januari 2007, discontovoet 6,6%). Het maximaal benodigde eigen vermogen bedraagt 
EUR 181 miljoen en de IRR op het eigen vermogen bedraagt 18,17%.

De middelen van ZA

ZA genereert opbrengsten door gronduitgifte in het kader van het Vastgoedprogramma. 
Publieke Participanten (de Staat en de Gemeente) nemen een risicodragend belang in ZA 
voor een bedrag van EUR 140.002.000 (prijspeil 1 januari 2008). Private Participanten 
verplichten zich gezamenlijk tot een Initiële en Aanvullende Inbreng van maximaal 
EUR 210.003.000 (prijspeil 1 januari 2008). 

De Ministeries van VROM, Verkeer & Waterstaat, de Stadsregio, de Provincie Noord-
Holland en de Gemeente verstrekken bijdragen aan ZA die niet als risicodragend kunnen 
worden aangemerkt. De Gemeente brengt de Stedenbouwkundige Flanken in deels in de 
vorm van (reeds gerealiseerde) verkoopopbrengsten.

De Private Participanten in ZA zijn verplicht om (indirect) de zogenaamde Composerkavel 
af te nemen. Daartoe zal ZA met Composer een overeenkomst aangaan. De aan ZA 
toekomende vergoeding voor de Composerkavel is gebaseerd op de Initiële Grondwaarde. 
Composer zal ten behoeve van ZA een bankgarantie moeten stellen voor de eerste fase van 
de oplevering van de Composerkavel.

De risico's van ZA

ZA zal voor eigen rekening en risico de gebiedsontwikkeling ter hand nemen. Dit houdt 
onder meer in het zorgdragen voor het (doen) opstellen van inrichtingsplannen en 
stedenbouwkundige plannen voor de verscheidene deelgebieden van het Project, maar ook 
het (doen) aanleggen en vervolgens opleveren aan de Gemeente van de openbare ruimte en 
de voorzieningen van algemeen nut.
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Alle wezenlijke risico's liggen in beginsel bij ZA. Het aanbestedings-, bouw- en 
grondopbrengstrisico vormen tezamen het echte "ondernemersrisico". ZA zal het 
bouwrisico van het Dokcasco en de daarbinnen te realiseren Hoofdinfrastuctuur voor zover 
mogelijk trachten neer te leggen bij de ON (het aannemersconsortium), maar blijft het 
risico lopen voor wanprestatie en insolventie van de ON.

ZA heeft een integrale risicoanalyse uitgevoerd om een zo goed mogelijk beeld te krijgen 
van de risico's. 

Er worden thans de volgende momenten voorzien waarop besloten kan worden het Project 
te beëindigen of in belangrijke mate te wijzigen:

(a) Het in geval van staatsteun niet verkrijgen van een goedkeurende beschikking van 
de Europese Commissie;

(b) Het niet succesvol kunnen afronden van de Tracéwetprocedure;

(c) Het niet binnen het daarvoor beschikbare budget en binnen aanvaardbare risico-
allocatie kunnen aanbesteden van het Dokcasco en de daarin aan te brengen 
Hoofdinfrastructuur. 

Hebben de Private Participanten aan hun verplichting tot Initiële en Aanvullende Inbreng 
voldaan en is aanvullend risicodragend kapitaal nodig, dan dient zich de situatie van de 
Blauwe Stip aan: indien een Private Participant niet bereid is een Additionele Inbreng ter 
beschikking te stellen, dan kan hun Belang door de Publieke Participanten om niet worden 
overgenomen. In dat geval kan een Private Participant ook zijn rechten op de 
Composerkavel kwijtraken.

Grondeigendom 

De eigendom van gronden in het Exploitatiegebied berust hoofdzakelijk bij de Gemeente. 
Door middel van de Volmacht heeft de Gemeente een onherroepelijke volmacht aan ZA 
verleend om voor de uitgifte van de gronden klanten te vinden ten behoeve van de 
gebiedsontwikkeling, waarbij de Gemeente de grond vervolgens uitgeeft in voortdurende 
erfpacht voor diverse bestemmingen. ZA verkrijgt van de Gemeente een vergoeding die 
gebaseerd is op de opbrengst van deze gronduitgifte.

Relatie met de overheid

De relatie met de overheid is geborgd doordat ZA met Publieke Partijen een aantal 
overeenkomsten heeft afgesloten, waaronder de Bestuurlijke Overeenkomst, de 
Samenwerkingsovereenkomst en de Modaliteitovereenkomsten, en door de toezegging 
door Publieke Partijen van een aantal financiële bijdragen.

Alle betrokken overheden behouden hun publiekrechtelijke bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden.

Structuur van ZA

ZA zal, naar thans wordt voorzien, de rechtsvorm krijgen van een commanditaire 
vennootschap met rechtspersoonlijkheid (CVR) waarin de Publieke Participanten en de 
Private Participanten als Commandiet participeren. De Publieke Participanten nemen ieder 
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voor 20% deel in ZA. Uitgangspunt is dat een Private Participant nimmer meer dan 30% en 
nimmer minder dan 15% aan belang mag houden in ZA. 

De CVR heeft een zelfstandig vermogen. Eventueel door de CVR gerealiseerde winst zal 
gedurende de periode dat de Hoofdinfrastructuur nog niet aan de Modaliteiteigenaren is 
opgeleverd niet worden uitgekeerd. Alle gerealiseerde winsten worden derhalve 
beschikbaar gehouden voor de realisering van het Project.

Opzegging van de CVR door een vennoot kan niet plaatsvinden. Een nieuwe vennoot kan 
slechts toetreden na verkregen toestemming van alle vennoten.

De Besturend Vennoot van de CVR is een naamloze vennootschap waarvan de Publieke 
Participanten en de Private Participanten de aandeelhouders zijn. Deze NV kent een Raad 
van Bestuur en een Raad van Commissarissen.

In de Aandeelhoudersovereenkomst is overeengekomen dat bepaalde bestuursbesluiten de 
voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen of van de Algemene 
Vergadering behoeven. 

Het besluit met betrekking tot de aanbesteding van de Hoofdinfrastuctuur dient door de 
Algemene Vergadering met unanimiteit te worden genomen. 

Veilingproces

Het Veilingreglement met nadere regels voor de veiling wordt op een later tijdstip aan 
Inschrijvers verstrekt.
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2. BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

2.1. Doel van het Prospectus

Dit Prospectus is uitgebracht door ZA en bevat informatie die relevant kan zijn voor 
Inschrijvers die overwegen om te investeren in ZA, zoals gegevens over het te realiseren 
Project, daaronder begrepen mededelingen met een prospectief karakter. Het doel van dit 
Prospectus is uitsluitend om de Inschrijvers behulpzaam te zijn bij hun besluit om een Bod 
uit te brengen. Dit Prospectus mag niet gebruikt worden voor enig ander doeleinde.

2.2. Status Prospectus

Dit Prospectus is niet een prospectus als bedoeld in Richtlijn 2003/71/EG en in alle 
relevante implementatiemaatregelen van die richtlijn in elke Relevante Lidstaat 
("Prospectusrichtlijn"). Dit Prospectus is niet ter goedkeuring voorgelegd aan de Autoriteit 
Financiële Markten of een toezichthoudende autoriteit in een andere lidstaat dan 
Nederland. Elke Inschrijver heeft in het Verzoek tot Kwalificatie verklaard een juridische 
entiteit of onderneming te zijn als bedoeld onder (a) of (b) van de "Verkoopbeperkingen" 
(die aan het slot van dit Hoofdstuk zijn opgenomen) aan wie het Belang mag worden 
aangeboden met gebruikmaking van de vrijstelling van het verbod van artikel 5:2 Wet op 
het Financieel Toezicht ("aanbieden van effecten aan het publiek"). 

Dit Prospectus is alleen beschikbaar in de Nederlandse taal. Op de aanbieding van een 
Belang en dit Prospectus zijn Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te 
Amsterdam, onverminderd het recht om hoger beroep en cassatie in te stellen, is exclusief 
bevoegd te oordelen over geschillen betreffende dit Prospectus en/of de aanbieding van een 
Belang.

Het Prospectus en de daarin beschreven documentatie kunnen afwijken van informatie die 
verstrekt is in de Selectieleidraad 2007, voor zover daarvan sprake is zijn de Prospectus en 
de bedoelde documentatie leidend.

Dit Prospectus bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend gericht tot de Inschrijvers, 
en niet tot enige andere partij. Door dit Prospectus in ontvangst te nemen, gaat de 
Inschrijver akkoord met de voorwaarden zoals in dit Prospectus omschreven. 

2.3. Inhoud van het Prospectus

Voorzover dit Prospectus feiten of rechtsverhoudingen beschrijft die in andere documenten 
zijn vastgelegd, zijn deze documenten leidend. Dit geldt in het bijzonder voor de inhoud 
van de aan dit Prospectus gehechte Bijlagen, alsmede overeenkomsten en 
publiekrechtelijke besluiten waarnaar in dit Prospectus wordt verwezen. De inhoud daarvan 
prevaleert altijd boven de beschrijving in het Prospectus. Inschrijvers worden geacht hun 
eigen onderzoek te doen ter verificatie van de feiten en de rechtsverhoudingen. Tevens 
worden Inschrijvers geacht zelfstandig en onafhankelijk alle mededelingen met een 
prospectief karakter te waarderen en te verifiëren en een eigen risico analyse te maken.

Dit Prospectus noch enig onderdeel daarvan mag beschouwd worden als een 
beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling. Inschrijvers dienen af te gaan op hun eigen 
oordeel en dienen hun eigen onderzoek te verrichten en eigen analyses te maken alvorens 
zij een Bod uitbrengen. 
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Er is aan niemand toestemming gegeven om informatie te verstrekken of toezeggingen te 
doen die verband houden met het aanbieden van het Belang, anders dan opgenomen in dit 
Prospectus en, indien andere informatie wordt verstrekt of andere toezeggingen worden 
gedaan, dan kan daarop niet worden afgegaan als zijnde informatie of toezeggingen 
afkomstig van de opsteller van dit Prospectus. 

Dit Prospectus pretendeert niet alle informatie te bevatten die nodig is om een Bod uit te 
brengen. Hoewel bij het opstellen van dit Prospectus beoogd is om de gegevens zoveel 
mogelijk in overeenstemming te laten zijn met de werkelijkheid en geen gegevens weg te 
laten waarvan de vermelding de strekking van dit Prospectus zou wijzigen, zijn de opsteller 
van het Prospectus en haar adviseurs op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid 
en/of volledigheid van dit Prospectus of enig onderdeel daarvan. 

Dit Prospectus bevat geen informatie over, of met betrekking tot, de resultaten van het in 
het kader van het Project, uitgevoerde due diligence onderzoek. De due diligence 
informatie en de in het due diligence rapport opgenomen informatie vormen geen 
onderdeel van dit Prospectus en staan afzonderlijk ter beschikking aan Inschrijvers. 
Inschrijvers dienen het due diligence rapport en de due diligence informatie afzonderlijk te 
raadplegen en hun analyse te maken mede op basis van de bedoelde due diligence 
informatie alvorens zij een Bod uitbrengen. De informatie uit hoofde van het door Publieke 
Partijen of Inschrijvers verrichte due diligence onderzoek en de informatie uit het due 
diligence rapport worden geacht niet door middel of uit hoofde van dit Prospectus openbaar 
gemaakt te zijn. 

Dit Prospectus bevat bepaalde mededelingen met een prospectief karakter. Onder 
dergelijke mededelingen worden begrepen prognoses en projecties alsmede mededelingen 
waarin, bijvoorbeeld, de woorden "denken", "voorzien", "verwachten", "willen", "plannen", 
"nastreven", "schatten", "kunnen", "zullen", of "blijven" of vergelijkbare termen 
voorkomen. Mededelingen met een prospectief karakter zijn uit de aard der zaak 
voorspellend en speculatief en brengen risico's en onzekerheden met zich mee omdat zij 
betrekking hebben op gebeurtenissen en afhangen van omstandigheden die plaatsvinden in 
de toekomst. Mededelingen met een prospectief karakter gaan gepaard met bekende en 
onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat werkelijke 
resultaten en ontwikkelingen aanzienlijk verschillen van hetgeen uitgedrukt of 
gesuggereerd wordt in dergelijke mededelingen. Mededelingen met een prospectief 
karakter zijn gebaseerd op subjectieve inschattingen en analyses, die juist of onjuist kunnen 
blijken te zijn, en er worden geen bevestigingen, garanties, beloften of zekerheden 
afgegeven in welke vorm dan ook door wie dan ook dat in dit Prospectus opgenomen 
prognoses of projecties gehaald zullen worden of dat mededelingen in dit Prospectus die op 
prognoses of projecties zijn gebaseerd juist zijn of dat de mededelingen met een prospectief 
karakter juist zijn. 

De in dit Prospectus opgenomen informatie geeft de situatie weer per de datum van dit 
Prospectus. De opsteller van het Prospectus is niet verplicht om de informatie die in dit 
Prospectus is opgenomen te actualiseren of te corrigeren of om additionele informatie aan 
de Inschrijvers te verschaffen. De opsteller van het Prospectus behoudt zich het recht voor 
om informatie opgenomen in dit Prospectus te allen tijde tussentijds te wijzigen en/of aan 
te vullen, en zal in voorkomend geval de Inschrijvers hiervan terstond op de hoogte stellen. 
De inhoud van dit Hoofdstuk is tevens van toepassing op alle eventuele additionele 
informatie die door of vanwege de opsteller van het Prospectus mocht zijn of worden 
verschaft in welke vorm dan ook, daaronder begrepen tijdens presentaties, vóór of na de 
datum van dit Prospectus en informatie die ter beschikking is gesteld in het kader van het 
door Inschrijvers verrichte of te verrichten due diligence onderzoek.
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2.4. Proces

Op 5 juli 2005 publiceerden de Publieke Partijen een advertentie in het Financieel Dagblad 
en de Europese editie van de Financial Times waarmee potentiële gegadigden werden 
geattendeerd op de mogelijkheid tot deelname aan het Proces van Tekenen en Rekenen en 
het vervolgens – door middel van een veilingprocedure – doen van een Bod 
overeenkomstig de voorwaarden als opgenomen in de Selectieleidraad 2005 en overige 
documentatie. De Publieke Partijen selecteerden vijf inschrijvers op grond van hun 
verzoeken tot kwalificatie die waren gebaseerd op de Selectieleidraad 2005. Met deze vijf 
inschrijvers is (deels) het Proces van Tekenen en Rekenen doorlopen. Vervolgens is 
besloten de markt opnieuw te benaderen teneinde potentiële gegadigden te doen pre-
kwalificeren voor het doen van een Bod, ondermeer omdat de scope van het Project als 
gevolg van het Proces van Tekenen en Rekenen zodanig was gewijzigd dat de Publieke 
Partijen het wenselijk vonden de markt opnieuw te benaderen. 

Op 8 en 9 februari 2007 publiceerden de Publieke Partijen een advertentie in het Financieel 
Dagblad en de Europese editie van de Financial Times waarmee potentiële gegadigden 
opnieuw werden uitgenodigd te pre-kwalificeren voor het doen van een Bod. Ten behoeve 
van deze prekwalificatie werd de Selectieleidraad 2007 uitgebracht.

Relevante informatie uit het Proces van Tekenen en Rekenen is in het kader van de selectie 
van Inschrijvers op basis van de Selectieleidraad 2007 aan Inschrijvers ter kennis gebracht. 
Aan elke Inschrijver die een Bod wenst uit te brengen zal de gelegenheid worden geboden 
om een uitvoerig due diligence onderzoek te verrichten, en van zodanige Inschrijvers zal 
worden verwacht dat zij een zodanig onderzoek verrichten in welk kader de Inschrijver de 
juistheid en volledigheid van de gegevens opgenomen in dit Prospectus en de volledige 
informatie met betrekking tot het Proces van Tekenen en Rekenen zal kunnen verifiëren.

Op basis van dit Prospectus zullen Inschrijvers in de gelegenheid worden gesteld om een 
Bod te doen, waarmee zij onvoorwaardelijk kenbaar maken voor welk bedrag zij bereid 
zijn deel te nemen in ZA conform de aangehechte overeenkomsten. Elementen voor de 
daartoe te volgen Veiling worden beschreven in Hoofdstuk 11.

ZA behoudt zich het recht voor de procedure van de Veiling, zoals omschreven in 
Hoofdstuk 11, te allen tijde (zonder dat een voorafgaande mededeling aan de Inschrijver(s) 
vereist is) om haar moverende redenen tussentijds te beëindigen en/of te wijzigen 
(daaronder begrepen het uitsluiten van een Inschrijver van deelname aan de Veiling en/of 
het afwijzen en/of niet in aanmerking nemen van een Bod, ongeacht de hoogte daarvan), de 
opzet en/of de planning en/of het voorwerp van de Veiling tussentijds te wijzigen en/of het 
Project op andere wijze te structureren en/of aan te besteden dan in dit Prospectus wordt 
voorzien en/of het Belang te wijzigen of aan te vullen. Reeds thans wordt voorzien dat zich 
in ieder geval de volgende momenten zullen voordoen waarop besloten kan worden het 
Project te beëindigen of in belangrijke mate te wijzigen:

(a) Het in geval van staatssteun niet verkrijgen van een goedkeurende beschikking 
van de Europese Commissie;

(b) Het niet succesvol kunnen afronden van de Tracéwetprocedure en het 
bestemmingsplan Dokcasco;

(c) Het niet binnen het daarvoor beschikbare budget en binnen een aanvaardbare 
risico-allocatie kunnen aanbesteden van het Dokcasco en de daarin aan te brengen 
Hoofdinfrastructuur.
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In de loop van (de voorbereiding van) het Project kan besloten worden tot een bepaalde 
vorm van aanbesteding van de bouwwerkzaamheden die afwijkt van de vorm of vormen 
die in dit Prospectus worden beschreven. Ook kan worden besloten de wijze van 
financiering van het Project te wijzigen, hetgeen consequenties kan hebben voor de 
structuur van ZA, de CVR of de N.V.

Hoewel er in dit Prospectus vanuit gegaan wordt dat ZA zal worden gedreven in de vorm 
van een commanditaire vennootschap met rechtspersoonlijkheid. Behoudt ZA zicht het 
recht voor om indien de op de handen zijnde invoering van titel 13 boek 7 BW niet is 
geschied voordat de Veiling plaatsvindt, de reeds dan bestaande commanditaire 
vennootschap (CV) als rechtsvorm te handhaven en niet om te zetten in een commanditaire 
vennootschap met rechtspersoonlijkheid. Een belang in ZA bestaat dan uit een 
Aandelenbelang Besturend Vennoot en een belang in de CV

Het Project, zoals in dit Prospectus beschreven, is gebaseerd op (i) een aantal 
ontwikkelingen die in het verleden plaatsvonden en hun weerslag hebben gevonden in de 
volgende producten met een contractuele status:

(a) Scope;

(b) Het Programma van Eisen Infrastructuur Zuidas;

(c) Programma van Eisen Stedelijke Ontwikkeling.

en (ii) een aantal producten die het vertrekpunt zijn voor verder ontwikkeling van het 
Project: 

(a) De Businesscase;

(b) Het Integraal Ontwerp.

Hoewel tussen deze producten een onderlinge samenhang bestaat, kan ieder van deze 
producten onderhevig zijn aan wijzigingen als gevolg van wijzigingen van de daaraan ten 
grondslag liggende aannames, visies en inzichten. 

ZA is niet aansprakelijk jegens de Inschrijvers of derden voor de gevolgen van een 
wijziging, aanvulling, beëindiging, uitsluiting, afwijzing, niet in aanmerking neming, en/of 
andere wijze van structurering en/of aanbesteding.

Een Bod dient onvoorwaardelijk te zijn en zal niet worden uitgebracht onder voorbehoud 
van een bevredigende uitkomst van het due diligence onderzoek.

Op een Inschrijver mogen de Uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn en een 
Inschrijver dient te voldoen aan de Minimumeisen tot en met het moment van Gunning van 
het Belang. 

ZA is niet aansprakelijk voor de door een Inschrijver gemaakte kosten of door hem geleden 
schade.

De Staat en de Gemeente zullen ieder in de ZA participeren voor maximaal 20% van het 
Kapitaal. 
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2.5. Verkoopbeperkingen 

Ten aanzien van elk der lidstaten van de Europese Economische Ruimte die de 
Prospectusrichtlijn hebben geïmplementeerd (elk afzonderlijk een Relevante Lidstaat), 
geldt dat, met ingang van en met inbegrip van de datum waarop de Prospectusrichtlijn in 
die Relevante Lidstaat is geïmplementeerd, en met inachtneming van eventuele andere 
beperkingen die hieronder uiteengezet worden ten aanzien van die Relevante Lidstaat, een 
aanbieding van het Belang niet plaatsvindt en niet zal plaatsvinden in die Relevante 
Lidstaat anders dan aan:

(a) juridische entiteiten die een vergunning hebben of gereglementeerd zijn om op de 
financiële markten actief te mogen zijn als mede niet-vergunninghoudende of 
niet-gereglementeerde entiteiten waarvan het enige ondernemingsdoel het 
beleggen in effecten is;

(b) een onderneming die volgens de meest recente jaarrekening of geconsolideerde 
jaarrekening aan ten minste twee van de volgende drie criteria voldoet: (1) een 
gemiddeld aantal werknemers gedurende het boekjaar van tenminste 250, (2) een 
balanstotaal van meer dan EUR 43.000.000 en (3) een jaarlijkse netto-omzet van 
meer dan EUR 50.000.000;

Voor het doel van deze bepaling betekent de uitdrukking "aanbieding van het Belang" ten 
aanzien van enig deel van het Belang in enige Relevante Lidstaat een in om het even welke 
vorm en met om het even welk middel tot personen gerichte mededeling waarin voldoende 
informatie over de voorwaarden van de aanbieding en het aangeboden Belang wordt 
verstrekt om een belegger in staat te stellen tot aankoop van of inschrijving op dit Belang te 
besluiten, zoals een en ander in die Relevante Lidstaat ten aanzien van aankoop van of 
inschrijving op effecten wordt uitgelegd, en de term Prospectusrichtlijn betekent Richtlijn 
2003/71/EG en omvat alle relevante implementatiemaatregelen in elke Relevante Lidstaat.

De verspreiding van dit Prospectus en de aanbieding van het Belang kan in bepaalde 
jurisdicties onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen. Een ieder die in het bezit komt 
van het Prospectus dient zich op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en zich 
hieraan te houden. De opsteller van het Prospectus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 
voor enige schending door wie dan ook van zodanige beperkingen.

Dit Prospectus houdt geen aanbod in, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, tot 
verwerving van effecten in enige jurisdictie waarin, of aan enige persoon die niet een 
juridische entiteit of onderneming is als bedoeld onder (a) of (b) van de 
Verkoopbeperkingen, of aan wie, een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging niet is 
toegestaan. Dit Prospectus mag in geen enkele jurisdictie verspreid worden en het Belang 
mag in geen enkele jurisdictie worden aangeboden, behoudens in overeenstemming met de 
wettelijke vereisten die in deze jurisdictie gelden.

2.6. Bericht aan investeerders in de Verenigde Staten

Het Belang is niet en zal niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, 
zoals gewijzigd (de "Securities Act"), of bij enige autoriteit van enige staat of andere 
jurisdictie van de Verenigde Staten die toezicht houdt op effecten. Dientengevolge mag het 
Belang niet worden aangeboden, verkocht, doorverkocht of anderszins worden 
overgedragen, direct of indirect, in de Verenigde Staten behalve uit hoofde van een 
vrijstelling van, dan wel in een transactie die niet onderworpen is aan, de 
registratievereisten van de Securities Act en met inachtneming van de toepasselijke 
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effectenwetgeving van enige staat in de Verenigde Staten. Dit document is geen aanbod tot 
verkoop of uitnodiging tot aankoop van of inschrijving op het Belang in de Verenigde 
Staten. Dit document mag niet aan enige persoon in de Verenigde Staten worden 
toegezonden en dient niet aan een dergelijke persoon te worden doorgezonden. Het Belang 
wordt slechts aangeboden in bepaalde jurisdicties buiten de Verenigde Staten met een 
beroep op Regulation S van de Securities Act.
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3. BESCHRIJVING VAN HET PROJECT 

3.1. Inleiding

Dit Hoofdstuk gaat enerzijds in op de doelstellingen en ambitie van het Project en 
anderzijds op de eisen en verplichtingen die ZA opgelegd krijgt. Daarnaast wordt een 
beschrijving gegeven van het Integraal Ontwerp.

3.1.1. Wat is ZA? Deze paragraaf gaat in op de Scope en betreft een korte omschrijving 
van de opdracht van ZA. 

3.1.2. Wat moet ZA? De infrastructurele en stedenbouwkundige eisen en verplichtingen 
van het Project staan beschreven in de Programma´s van Eisen. Het Programma 
van Eisen Stedelijke Ontwikkeling Zuidas beschrijft de eisen die de Gemeente 
stelt aan de ontwikkeling van het Exploitatiegebied. In het Programma van Eisen 
Infrastructuur Zuidas staan de eisen en randvoorwaarden die de 
Modaliteiteigenaren stellen aan de te realiseren Hoofdinfrastructuur. De 
Programma´s van Eisen bevatten alleen bovenwettelijke eisen die de Publieke 
Partijen meegeven aan ZA. Bij het Programma van Eisen Infrastructuur Zuidas 
hoort tevens een procesdocument waarin de rollen, taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden worden omschreven.

3.1.3. Wat kan ZA? Het Integraal Ontwerp geeft een mogelijke oplossing voor de in de 
Programma's van Eisen gestelde eisen, zowel ontwerptechnisch als 
programmatisch. Het Integraal Ontwerp voldoet aan de Scope.

3.1.4. Wat wil ZA? De doelstellingen en ambitie van het Project staan beschreven in de 
Visie Zuidas. In deze Visie Zuidas is de richting aangegeven waarbinnen het 
Project zich kan ontwikkelen. Centraal daarin is een ontwikkelingsstrategie 
waarin de plannen aangepast kunnen worden aan wijzigende maatschappelijke 
ontwikkelingen en nieuwe inzichten.

3.2. Scope (Wat is ZA?)

3.2.1. Algemeen

In hoofdlijnen behoren de volgende punten tot de Scope:

• Bouwrijp maken (inclusief bodemsanering) en uitgifte gronden;

• Stedelijke infrastructuur en de openbare ruimte; voor de OV 
infrastructuur valt onder de Scope een trambaan tussen VU ziekenhuis en 
het Station (over de Boelelaan). Op de Buitenveldertselaan, 
Parnassusweg en Beethovenstraat moet een vrije OV-baan inpasbaar zijn. 
De aanleg van trambanen over deze OV-banen behoort (nog) niet tot de 
Scope;

• De Hoofdinfrastructuur;

• De OVT;

• Het busstation;
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Met betrekking tot het bovenstaande geldt dat ZA steeds deze functies nieuw zal 
aanleggen het betreft echter niet de exploitatie, het beheer en onderhoud. 

3.2.2. Gebiedsontwikkeling

De ontwikkeling van het Exploitatiegebied heeft tot doel de totstandkoming van 
een zakelijk centrum in de top van de markt waarmee de positie van Nederland 
als geheel en van de Amsterdamse regio in de concurrentie om internationale 
bedrijvigheid en hoogwaardige commerciële diensten wordt ondersteund. 

De activiteiten in het Exploitatiegebied zijn gericht op het stimuleren van 
nationale en internationale bedrijvigheid in het topsegment van de markt, waarbij 
het toevoegen van extra kantoorfuncties wordt gecombineerd met woningbouw, 
maatschappelijke voorzieningen en (Hoofd)infrastructuur. Een hoge 
bebouwingsdichtheid versterkt het hoogstedelijk karakter van het gebied. 
Uitgangspunt is een duurzame, gemengde toplocatie en een evenwichtige woon,-
werkverhouding. Dit draagt bij aan de sociale veiligheid en waarborgt de 
kwaliteit van de openbare ruimte. Essentieel voor de realisatie van het Project is 
volgens bovenstaande doelstellingen en uitgangspunten het Dokmodel. 

Voor een aantal deelgebieden zijn reeds zogenaamde uitvoeringsbesluiten 
genomen door de Gemeenteraad van Amsterdam, deze maken onderdeel uit van 
de Scope.

3.2.3. Gebiedsgrenzen 

De gebiedsontwikkeling behorende tot de Scope is aangegeven op de als 
Bijlage 1aangehechte kaart.

Voor wat betreft de gebiedsbegrenzing van de Hoofdinfrastructuur geldt dat deze 
gelijk is aan de grenzen van het Exploitatiegebied, op de volgende drie 
onderdelen na. 

(1) ZA realiseert over de Schinkel, ten zuiden van de huidige spoorbrug, een 
nieuwe éénsporige brug voor de Zware Rail met ten westen van deze 
brug circa 400 meter spoor dat aansluit op het bestaande zuidelijke spoor;

(2) Over de Amstel komt, ten zuiden van de huidige spoorbrug, een nieuwe 
2-sporige brug voor de Zware Rail inclusief de twee toeleidende sporen 
tot en met de keersporen die tussen de Amstel en station Amsterdam 
Duivendrecht zijn gepland; 

(3) De ondergrondse Amstelveenboog eindigt ten zuiden van De Boelelaan. 
ZA realiseert de metrotunnel tot en met het door ZA te bouwen 
ondergronds station aldaar.

3.2.4. Modaliteiten 

ZA heeft bij onderstaande deelprojecten de opdracht de volgende punten te 
realiseren:
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Rijksweg

• De Rijksweg noord-, zuidzijde bestaande uit een tunnel met twee boven 
elkaar gelegen rijbanen met ieder drie stroken (waarin begrepen 
rijstroken, vluchtstroken en weefvakken) en bovengronds voor zover 
binnen de gebiedsgrenzen.

• De aansluiting van de Rijksweg conform de dubbele oprit variant ter 
plaatse van de S109 aan de zuidzijde.

Zware Rail

• De realisatie van uitbreiding van de bestaande twee sporen naar vier 
sporen tot aan keersporen met de nieuw te bouwen tweesporige brug over 
de Amstel;

• Vier keersporen met reservering voor een vijfde keerspoor in de oksel 
A2/A10;

• Eén nieuwe brug over de Schinkel geschikt voor enkelspoor.

• Twee compleet ingerichte tunnels geschikt voor 2x2 sporen naast elkaar 
inclusief perrons en stijgpunten;

• De ruwbouw van de derde platte tunnel geschikt voor twee sporen;

• Station Amsterdam RAI: toevoegen van twee perronsporen aan de 
bestaande twee perronsporen.

Metro

• Compleet ingerichte tunnel geschikt voor 2x2 sporen boven elkaar;

• Ten westen van het Station: de ruwbouw van de gesloten tunnel voor 
mogelijk toekomstige doortrekking van de Metro naar Schiphol;

• Bestaande metrohaltes stations Amsterdam RAI en Amstelveenseweg 
blijven liggen.

• De Amstelveenboog: deze ligt ondergronds en sluit aan op de Metro en 
eindigt direct na de halte Buitenveldert. Halte Buitenveldert ligt aan de 
zijkant van de Buitenveldertse Laan tussen de De Boelelaan en de A.J. 
Ernststraat als een ondergronds ingerichte halte.

OVT

• Transfer op niveau -1 (in servicelaag);

• Inrichting busstation op maaiveld;

• Fietsenstalling geschikt voor 8000 fietsen.
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3.3. Eisen en verplichtingen (Wat moet ZA?)

In de Scope is de omvang van de verplichtingen van ZA vastgelegd. In de Programma's van 
Eisen is de kwaliteit van deze levering omschreven. Bij onderlinge tegenstrijdigheid tussen 
de Scope en het Programma van Eisen Infrastructuur Zuidas prevaleert de Scope. Bij 
realisatie en oplevering van deze functies dient aan deze eisen te zijn voldaan.

Bij het Programma van Eisen Infrastructuur Zuidas (Bijlage 2) hoort een procesdocument 
waarin is omschreven wat de rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn 
met betrekking tot de infrastructurele werken. Dit "Procesdocument Programma van Eisen 
Infrastructuur Zuidas" is aangehecht als bijlage bij de Modaliteitovereenkomsten. 

Vorm en structuur van de Programma's van Eisen

De eisen die opgenomen zijn in de Programma's van Eisen zijn zo veel als mogelijk 
functioneel geformuleerd. Er worden functies geëist in plaats van oplossingen. ZA krijgt 
hiermee de ruimte om de oplossingen te zoeken die haar het best passen. Gezien de lange 
ontwikkelingstijd van het Project is er met een functionele formulering bovendien ook de 
ruimte gecreëerd voor het toepassen van nieuwe technieken en inzichten. 

Het gebruik van de Programma's van Eisen

ZA wordt geacht de relatief abstracte eisen uit de Programma's van Eisen verder te (laten) 
detailleren tijdens het ontwerpproces. Om zekerheid te zoeken bij de uitwerking van de 
eisen kan ZA in overleg treden met Modaliteiteigenaren.

In het Procesdocument Programma van Eisen Infrastructuur Zuidas worden de bij deze 
uitwerking betrokken partijen en de rollen die zij vervullen geïdentificeerd. De hierin 
beschreven principes vormen de basis voor de bij dit Prospectus horende overeenkomsten 
tussen ZA en de Modaliteiteigenaren.

Samenvatting Programma van Eisen Infrastructuur Zuidas

Het Programma van Eisen Infrastructuur Zuidas is in opdracht van het Ministerie van 
Verkeer & Waterstaat en de Gemeente opgesteld. Hierin zijn, mede, de eisen van 
"Waternet" en de Stadsregio verwerkt. 

In het Programma van Eisen Infrastructuur Zuidas staan de functionele eisen aan de 
Hoofdinfrastructuur vallend binnen de Scope Hieronder vallen onder meer de volgende 
functies:

• De functie Rijksweg;

• De functie Zware Rail;

• De functie Metro;

• De functie Station; 

• De functie metrostation Buitenveldert; 

• De functie boezemwaterkering.
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De Modaliteiteigenaren zijn slechts gehouden meerkosten te vergoeden indien (a) de Scope 
en/of (b) het Plan van Eisen Infrastructuur Zuidas op hun verzoek wordt gewijzigd en/of (c) 
als gevolg van een wijziging van wet- of regelgeving meerkosten ontstaan voor ZA of 
vertraging in de uitvoering wordt opgelopen.

Samenvatting Programma van Eisen Stedelijke Ontwikkeling

Het Programma van Eisen Stedelijke Ontwikkeling (Bijlage 3) is in opdracht van de 
Gemeente opgesteld. Hierin zijn, mede, de eisen van de brandweer Amsterdam verwerkt.  

In dit Programma van Eisen staan de functionele eisen aan de openbare ruimte en 
stedenbouwkundige aspecten vallend binnen het Exploitatiegebied. Het betreft de volgende 
de functies:

• Het netwerk autoverkeer;

• Het netwerk fietsverkeer en voetgangers;

• Het netwerk ten behoeve van bus en tramverkeer;

• De parkeervoorzieningen;

• Groenvoorzieningen;

• Het watersysteem;

• De energie- en nutsvoorzieningen;

• Het Vastgoedprogramma.

Voor wat betreft de programmering van het vastgoed, de eisen aan functiemenging en de 
inrichting van de openbare ruimte geldt dat deze staan beschreven in de Visie Zuidas en de 
Samenwerkingsovereenkomst. Eisen aan de beeldkwaliteit en het onderwerp duurzaamheid 
worden vastgelegd in het "Beeldkwaliteitplan Zuidas", respectievelijk het 
"Duurzaamheidsplan Zuidas". Beide documenten worden door ZA ontwikkeld in nauw 
overleg met de Gemeente.

3.4. Mogelijke oplossing (Wat kan ZA?)

De Programma's van Eisen zijn de basis van het Integraal Ontwerp (Bijlage 4) dat 
beschouwd kan worden als een mogelijke oplossing. Op basis van dit Integraal Ontwerp is 
ZA tot de conclusie gekomen dat het complexe stelsel aan (functionele) eisen haalbaar en 
inpasbaar is. Het geeft ZA nog vrijheidsgraden om het Project verder te optimaliseren. In 
het verlengde van het Integraal Ontwerp zijn kosten en risico's in beeld gebracht. Deze 
staan beschreven in Hoofdstuk 4.

In de periode tussen 1998 en heden is onder verantwoordelijkheid van de Gemeente een 
aantal deelgebieden in de Stedenbouwkundige Flanken in ontwikkeling gebracht. Enkele 
deelgebieden zijn inmiddels (nagenoeg) gerealiseerd of in uitvoering op basis van door de 
Gemeenteraad van Amsterdam vastgestelde uitvoeringsbesluiten. Hierdoor zijn de 
stedenbouwkundige voorwaarden reeds vastgelegd. Het aan Inschrijvers beschikbaar te 
stellen due diligence rapport en het door Inschrijvers te verrichtten due diligence onderzoek 
kunnen inzicht geven in de verplichtingen die op ZA komen te rusten door de overdracht 
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van, onder meer, de Stedenbouwkundige Flanken van de Gemeente aan ZA op grond van 
de Overeenkomst van Overdracht.

Voor de gebieden waarvoor nog geen uitvoeringsbesluiten zijn genomen zijn in de 
Samenwerkingsovereenkomst slechts programmatische uitgangspunten opgenomen. Voor 
dit deel geldt dat het Vastgoedprogramma en de stedenbouwkundige invulling door ZA 
dienen te worden vastgesteld. Hiertoe zijn nadere procesafspraken vastgelegd in de 
Samenwerkingsovereenkomst.

3.5. Doelstellingen en ambitie (Wat wil ZA?)

De doelstellingen en ambities van het Project staan beschreven in de Visie Zuidas 
(Bijlage 5). 

Zoals reeds aangegeven is het uitgangspunt voor de ambitie van ZA, om de Zuidas te 
ontwikkelen tot een zakelijk centrum in de top van de markt, waarmee de positie van 
Nederland als geheel en van de Amsterdamse regio in de concurrentie om internationale 
bedrijvigheid en hoogwaardige commerciële diensten wordt ondersteund. Hiertoe dient het 
Project te excelleren als duurzaam en succesvol stedelijk topmilieu, van internationale 
allure, met Amsterdamse kwaliteiten. Dit betekent voor de Zuidas onder meer: 

• Toplocatie: succesvol en herkenbaar

Succes, economisch en sociaal, is een conditio sine qua non voor de realisatie van 
de ambities. Daarbij wordt gestreefd naar de top van kantoren en voorzieningen. 
De al gevestigde vooraanstaande positie in de financiële dienstverlening en de 
advocatuur vormt de basis voor het nader uitbouwen van de toppositie. Vanuit 
internationaal oogpunt kan voortgebouwd worden op het imago van Amsterdam 
als creatieve, tolerante en internationaal georiënteerde stad. Lokaal kan de Zuidas 
een extra dimensie aan de regio bieden. Niet in concurrentie met bestaande 
zaken- en voorzieningencentra, maar complementerend met een hoge standaard 
van gevestigde bedrijven, winkels, voorzieningen en woningen. Die hoge 
standaard vertaalt zich ook in een hoge kwaliteit van bebouwing, in een 
aantrekkelijke en identiteitsvolle stad.

• Amsterdamse kwaliteit: compact en levendig

Een compacte stad in hoge dichtheid maakt optimaal gebruik van de bijzondere 
kenmerken van de plek. Efficiënt gebruik van de schaarse ruimte leidt tot, een 
programmamix die van wisselend maar permanent gebruik over de dag en avond 
zorgt. Met een grote diversiteit. Een veilige stad voor een breed scala aan publiek 
en bewoners, met een breed aanbod van voorzieningen. Met een hoogwaardige 
openbare ruimte, met een goed microklimaat en een gezonde leefomgeving. Met 
directe aansluiting op de aangrenzende landschappen, maar met ook een eigen 
ecologische kwaliteit.

• Duurzaam: efficiënt en verantwoordelijk

Een compacte stad maakt efficiënt gebruik van de ruimte. Deze efficiëntie wordt 
versterkt door bebouwing die flexibel en aanpasbaar is voor toekomstige 
ontwikkelingen. Een stad met een zo groot mogelijk vervoersaandeel van 
openbaar vervoer en fiets. Een stad die niet alleen verantwoordelijk met ruimte 
omgaat, maar ook met grondstoffen, energie, water en afval. Excelleren van de 
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Zuidas als internationaal topmilieu betekent ook excelleren in duurzame 
ontwikkeling. 

De uitdaging voor ZA is om invulling te geven aan de ambities die in de Visie Zuidas zijn 
benoemd. ZA dient hieraan vorm te geven, met uitwerkingsplannen die ambities concretiseren. 
Tijdens dat proces kan de behoefte ontstaan aan een update van de Visie Zuidas, door 
verschuivende inzichten of ontwikkelingen in de economische of maatschappelijke context. De 
Visie Zuidas is daarvoor de basis waarop onderneming en overheid met elkaar in gesprek blijven. 
Dit proces is vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst.
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6. RISICO'S EN RISICO-ALLOCATIE

6.1. Inleiding

Dit Hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten met betrekking tot de allocatie van een aantal 
risico's die zich kunnen voordoen tijdens de realisatie of na oplevering van het Project en 
de manier waarop die risico's worden opgevangen.

Alle wezenlijke risico's liggen in beginsel bij ZA. Het aanbestedings-, bouw- en 
grondopbrengstrisico vormen tezamen het echte "ondernemersrisico". ZA zal het 
bouwrisico voorzover mogelijk neerleggen bij de ON, maar blijft het risico lopen voor 
wanprestatie en insolventie van de ON.

ZA heeft een integrale risicoanalyse (Bijlage 21) uitgevoerd om een zo goed mogelijk 
beeld te krijgen van de risico's. Echter, na verwerving van een Belang door Private 
Participanten in ZA zullen zich risico's mogelijk voordoen die niet door de Participanten 
voorzien en evenmin door ZA beheerst kunnen worden. In het geval dat dergelijke risico's 
zich voordoen (en er geen of onvoldoende verzekeringsdekking bestaat) zullen de nadelige 
gevolgen moeten worden bestreden uit de eigen middelen van ZA. 

Private Participanten worden geacht een risicodragend Belang te nemen en zich daarmee te 
verplichten tot een gezamenlijke Initiële en Aanvullende Inbreng van EUR 210.003.000. 
Hebben de Private Participanten aan hun afzonderlijke verplichting tot Initiële en 
Aanvullende Inbreng voldaan, dan dient zich de situatie van de Blauwe Stip aan zoals 
verder omschreven in Hoofdstuk 9.5.

6.2. Beschrijving belangrijkste risico's

In een poging de belangrijkste risico's voor de realisatie van het Project te beschrijven, 
kunnen – niet limitatief – de volgende risicogroepen worden genoemd: 

• Scoperisico;

• Samenwerkingsrisico;

• Aanbestedingsrisico;

• Interfacerisico;

• Bouwrisico;

• Grondopbrengstrisico;

• Risico van wanprestatie/insolventie van de ON;

• Indexering;

• Financieringsrisico.

ZA zal pogen bovengenoemde risico's zo doeltreffend mogelijk te beheersen. Er kan echter 
geen zekerheid worden gegeven dat de maatregelen volledig effectief zullen zijn in alle 
mogelijke omstandigheden. Derhalve blijft het mogelijk dat deze risico's zich voordoen, 
danwel niet adequaat kunnen worden bestreden. De risico's kunnen invloed uitoefenen op 
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de activiteiten en de resultaten van ZA. Ook andere risico's waar ZA op dit ogenblik geen 
weet van heeft of die thans als niet wezenlijk worden beschouwd, kunnen een negatieve 
invloed hebben op ZA of op de waarde van ieders Belang.

Op basis van bestaande risicoanalyses is door Arcadis een eenduidige lijst van risico's 
opgesteld ten behoeve van de Hoofdinfrastructuur en een poging gedaan om deze 
financieel te kwantificeren zoals dit nader is uitgewerkt in Hoofdstuk 4. Vanzelfsprekend 
blijft het mogelijk dat de kwantificering in de toekomst onjuist zal blijken te zijn.

6.3. Risicoallocatie 

Ten aanzien van de verdeling van de risico's geldt het volgende:

6.3.1. Scoperisico

Het scoperisico betreft alle risico's die voor de onderneming voortvloeien uit een 
mogelijk onduidelijke of onvolledige omschrijving van hetgeen ZA voor eigen 
rekening en risico moet opleveren aan de Modaliteiteigenaren of de Gemeente. 
Als de Scope blijkt niet voldoende scherp te zijn omschreven dan zou ZA 
geconfronteerd kunnen worden met extra werk en extra kosten. Om dit risico te 
beperken zijn twee belangrijke beheersingsmaatregelen genomen:

(1) de Scope is in de Modaliteitovereenkomsten en de 
Samenwerkingsovereenkomst op dezelfde wijze vastgelegd;

(2) als een Modaliteiteigenaar, de Gemeente of de Staat een aanvullende eis 
stelt die niet tot de Scope behoort dan dient die aanvullende eis door de 
betreffende partij te worden betaald.

In de Modaliteitovereenkomsten is vastgelegd dat de Scope de omvang van de 
levering beschrijft en dat het Programma van Eisen Infrastructuur Zuidas gericht
is op de kwaliteit van de levering. Meerkosten als gevolg van wijzigingen in het 
Programma van Eisen Infrastructuur Zuidas komen voor rekening van de partij 
die de wijziging eist, tenzij wijzigingen in het Programma van Eisen 
Infrastructuur Zuidas op verzoek van ZA worden doorgevoerd.

6.3.2. Risico ten gevolge van veranderingen in wet- en regelgeving

Hieronder wordt verstaan het risico voor de meerkosten die voortvloeien uit 
veranderingen die in de periode vanaf de vaststelling van het Programma van 
Eisen Infrastructuur Zuidas tot aan oplevering worden aangebracht in het 
Programma van Eisen Infrastructuur Zuidas als gevolg van wijzigingen in wet- en 
regelgeving:

Dit risico is ondervangen door de bestuurlijke afspraak tussen Publieke Partijen 
dat wijzigingen in wet- en regelgeving verwerkt zullen worden in het Programma 
van Eisen Infrastructuur Zuidas. Het Programma van Eisen Infrastructuur Zuidas 
dient uitsluitend als toetsingsdocument voor de werkzaamheden binnen de Scope. 
Dit betekent dat het risico ten gevolge van veranderingen in wet- en regelgeving 
voor rekening komt van de Partij die het Programma van Eisen Infrastructuur 
Zuidas (c.q. het desbetreffende deel) wijzigt.
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6.3.3. Samenwerkingsrisico

Het samenwerkingsrisico ziet voornamelijk toe op de relatie die ZA dient te 
onderhouden met de Modaliteiteigenaren en de Gemeente als afnemers van de 
producten die ZA zal opleveren aan die partijen. Voorzienbaar is dat een goede 
samenwerking een belangrijke succesfactor zal zijn voor ZA. Een goede 
samenwerking tussen ZA en de beheerders van spoor, weg en Metro en de 
Gemeente vraagt een inzet van alle partijen.

Met de Gemeente zijn hierover expliciete afspraken gemaakt in de 
Samenwerkingsovereenkomst (zie hoofdstuk 7). 

In de Modaliteitovereenkomst Staat (zie hoofdstuk 7) is tegen die achtergrond 
vastgelegd dat partijen zullen onderzoeken of er een intensievere samenwerking 
met een incentive structuur voor alle partijen mogelijk is tijdens de uitvoering van 
de werken behorend bij de Hoofdinfrastructuur. Vooralsnog is uitgegaan van het 
zogenaamde afkoopmodel, waarbij alle risico's ten aanzien van de uitvoering en 
de aanbesteding door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn afgekocht.

6.3.4. Aanbestedingsrisico Hoofdinfrastructuur

Hieronder wordt verstaan het risico dat ZA niet in staat is de bouw van de 
Hoofdinfrastructuur aan te besteden tegen de thans in de Businesscase voorziene 
bedragen.

In de Modaliteitovereenkomsten is vastgelegd dat ZA kan besluiten te stoppen 
met het Project indien het aanbestedingsresultaat van de Hoofdinfrastructuur niet 
past binnen de Businesscase. Nu de Hoofdinfrastructuur waarschijnlijk niet 
ineens zal worden aanbesteed, zal de beoordeling van bovengenoemde 
overschrijding door de aandeelhouders van ZA gebaseerd worden op de eerste 
aanbesteding.

6.3.5. Interface risico

Hieronder wordt verstaan het risico van:

(i) Iedere vorm van interne inconsistentie van het Programma van Eisen 
Infrastructuur Zuidas ten opzichte van het Programma van Eisen 
Stedelijke Ontwikkeling;

(ii) Het niet op elkaar aansluiten van de diverse bouwactiviteiten die binnen 
het Exploitatiegebied alsmede de bouwactiviteiten in de aangrenzende 
beiden;

De ten behoeve van het managen van de interfaces te stellen eisen zijn, voor 
zover mogelijk, geformuleerd in het Programma van Eisen Infrastructuur Zuidas. 
Voor zover niet doorgezet door ZA naar de ON, komt het risico met betrekking 
tot de juiste uitvoering van het interfacemanagement voor rekening van ZA, 
behoudens verhaal op derden die het interface management van ZA op 
verwijtbare wijze hebben gefrustreerd.
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6.3.6. Bouwrisico

Hieronder wordt verstaan het risico dat de werken niet worden uitgevoerd en 
opgeleverd overeenkomstig de Programma's van Eisen en binnen de 
Modaliteitovereenkomsten aangenomen realisatietermijnen na start bouw.

Voorzover niet doorgezet door ZA naar de ON op grond van het contract dat met 
de ON wordt gesloten, komt dit risico voor rekening van ZA.

6.3.7. Grondopbrengstrisico

Hieronder wordt verstaan het risico dat de grondopbrengsten minder zijn dan in 
de Businesscase is voorzien.

Dit risico is voor ZA. 

Hierbij wordt opgemerkt dat een deel van de in de Businesscase voorziene 
opbrengsten reeds gerealiseerd zijn. Tevens is een deel van de grondopbrengsten 
veiliggesteld via de opbrengst van de Composerkavel.

6.3.8. Risico van wanprestatie/insolventie van de ON

Hieronder wordt verstaan het risico van wanprestatie van de ON en mogelijke 
insolventie van de ON waardoor jegens de ON geen nakoming of verhaal van ZA 
geleden schade zal kunnen bewerkstelligen.

Dit risico is voor ZA. Het risico kan echter in belangrijke mate gemitigeerd 
worden door goede selectie- en gunningscriteria te hanteren alsmede door gebruik 
te maken van een contractvorm waarin een financieringscomponent (of 
uitgestelde betaling) is opgenomen.

6.3.9. Indexering

Hieronder wordt verstaan het risico van prijsstijgingen gedurende de 
bouwperiode.

Dit risico is voor ZA die dit, voorzover opportuun, zal doorzetten naar de ON, 
danwel een specifiek hiertoe bestemde voorziening zal opnemen.

6.3.10. Financieringsrisico

Hieronder wordt verstaan het risico dat ZA niet in staat is om vreemd vermogen 
aan te trekken in de omvang en tegen financieringskosten die zijn voorzien in de 
Businesscase.

Dit risico is voor ZA.
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7. RELATIE MET DE OVERHEID 

In deze paragraaf worden de belangrijkste aspecten beschreven van de verschillende 
relaties met de overheid.

7.1. Betrokkenheid van Publieke Partijen 

De overheid is in vele hoedanigheden betrokken bij het Project. Hoofddoelstelling daarbij 
is het creëren van een internationale toplocatie voor wonen, werken en voorzieningen. 

Voor Gemeente, de Staat, de Provincie Noord Holland en de Stadsregio ontstaat bij de 
voorgenomen publiek private samenwerking en ontwikkeling een situatie waarin van 
verschillende rollen sprake is;

(A) Als houder van een belang in ZA:

Publieke Participanten zullen voor 40% deelnemen in ZA. De Private 
Participanten dienen gezamenlijk 60% van het belang in ZA te nemen. 

(B) Als belanghebbende bij het Project: 

• De Ministeries van VROM, Verkeer & Waterstaat, de Stadsregio, de 
Provincie Noord-Holland en de Gemeente verstrekken bijdragen aan ZA 
die niet als risicodragend kunnen worden aangemerkt. Deze bijdragen 
hebben een directe binding met onderdelen van het plan die een publiek 
karakter dragen, zoals infrastructuur, kwaliteitsimpulsen voor het 
openbaar gebied, bereikbaarheid in de regio en worden benoemd in de 
Samenwerkingsovereenkomst, de Bestuurlijke Overeenkomst en in de uit 
hoofde daarvan gesloten Modaliteitovereenkomsten;

• De Gemeente brengt onder meer de waarde van de Stedenbouwkundige 
Flanken in;

• De Provincie Noord Holland en de Stadsregio dragen bij aan de 
verbeterde bereikbaarheid en het beter functioneren van het OV-
knooppunt Zuidas;

• VROM levert een bijdrage aan de kwaliteit van de openbare ruimte voor 
het stationsgebied. 

(C) Als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de uitoefening van publiekrechtelijke 
taken:

Alle betrokken overheden hebben hun publiekrechtelijke bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. De Publieke Partijen hebben een inspanningsverplichting 
geaccepteerd om datgene in het werk te stellen dat nodig is om noodzakelijke 
bestuurlijke besluitvorming zoveel mogelijk en tijdig te faciliteren.
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7.2. Samenwerkingsovereenkomst

Algemeen

In de Samenwerkingsovereenkomst zijn de wederzijdse taken en verantwoordelijkheden 
van ZA en de Gemeente vastgelegd.

ZA zal op grond van de Samenwerkingsovereenkomst voor eigen rekening en risico de 
gebiedsontwikkeling ter hand nemen hetgeen, onder meer, inhoudt het zorgdragen voor het 
(doen) opstellen van inrichtingsplannen en stedenbouwkundige plannen voor de 
verscheidene deelgebieden van het Project. Tevens zal met inachtneming van de Visie 
Zuidas ZA zorgdragen voor de ontwikkeling van het Exploitatiegebied, zoals het (doen) 
aanleggen en vervolgens opleveren aan de Gemeente van de openbare ruimte en de 
voorzieningen van algemeen nut. ZA en de Gemeente hebben het recht het initiatief te 
nemen tot het actualiseren c.q. wijzigen van de Visie Zuidas, waaronder begrepen het 
actualiseren c.q. aanpassen van het Vastgoedprogramma. Indien ZA door een aanpassing 
die verzocht is door de Gemeente minder inkomsten genereert zal de Gemeente ZA 
hiervoor compenseren. ZA heeft recht op compensatie in het geval de Gemeente zich 
onvoldoende inspant.

Op grond van de Samenwerkingsovereenkomst krijgt ZA het exclusieve recht op de 
ontwikkeling van het Exploitatiegebied. Indien vereist zal ZA overgaan tot openbare 
aanbesteding. De verplichtingen van de Gemeente op grond van de 
Samenwerkingsovereenkomst bestaan er, onder meer, uit dat zij de oplevering van de 
openbare ruimte en de voorzieningen van algemeen nut zal accepteren en deze zal beheren 
en onderhouden. 

De Gemeente zal zich optimaal inspannen om alle benodigde publiekrechtelijke procedures 
voor het van kracht en/of verleend worden van bestemmingsplan(en), ontheffingen, 
vrijstellingen, goedkeuringen en vergunningen, die benodigd zijn voor realisering van het 
Project zo spoedig als mogelijk te doorlopen en ZA daarbij zo veel als mogelijk faciliteren. 
Voor zover andere overheden besluiten dienen te nemen met betrekking tot het Project of 
het Exploitatiegebied zal de Gemeente de totstandkoming zo veel mogelijk bevorderen. 
Met betrekking tot het bevorderen en bespoedigen van de publiekrechtelijke 
besluitvormingsprocessen van de Gemeente zelf zal zij het "Loket Zuidas" in het leven 
roepen. 

De kwaliteit en de voortgang van de ontwikkeling van het Exploitatiegebied en de wijze 
waarop de Gemeente en ZA uitvoering geven aan de Samenwerkingsovereenkomst zal 
worden bewaakt door de Stuurgroep. De Stuurgroep zal op basis van unanimiteit tot een 
standpunt komen dat voor de Gemeente en ZA als richtinggevend beschouwd dient te 
worden. 

Dokzone (inclusief Dokcasco)

ZA zal voor eigen rekening en risico de Hoofdinfrastructuur (doen) aanleggen in 
overeenstemming met het Programma van Eisen Infrastructuur Zuidas en de 
Modaliteitovereenkomsten. 

Vanaf het moment dat met de feitelijke realisatie van het Dokcasco is begonnen tot na de 
oplevering daarvan draagt ZA voor eigen rekening en risico zorg voor het beheer en 
onderhoud van het gereed gekomen Dokcasco.



ZA.U.07.100 (44)

Watervoorzieningen

De Gemeente (namens deze de stichting Waternet) zal het ontwerp, planning, realisatie en 
beheer van de drinkwatervoorziening (waterleidingen) in de openbare ruimte uitvoeren 
voor risico van de Gemeente, met dien verstande dat (i) de Gemeente de hieraan verbonden 
kosten draagt tot een bedrag dat gebruikelijk is voor het aanleggen van 
drinkwatervoorzieningen en (ii) ZA de hieraan verbonden extra kosten draagt, voor zover 
die kosten zijn toe te rekenen aan bijzondere constructies ingevolge de Visie Zuidas, 
waaronder de integrale leidingen tunnel constructie en ringleidingstructuur.

De Gemeente garandeert ZA de realisatie van 2 hectare water in de parken van het 
Stadsdeel ZuiderAmstel, ter compensatie van de waterbergingsopgave die ZA heeft vanuit 
de ontwikkeling van het Exploitatiegebied. ZA betaalt hiervoor aan het stadsdeel 
ZuiderAmstel een bedrag van EUR 2.800.000 (prijspeil 1 januari 2007).

Vastgoedprogramma

Op basis van de Businesscase zal 2.690.728 m² Bvo worden gerealiseerd ten behoeve van 
woningen, commerciële voorzieningen en kantoren, waarvan totaal 80.000 m² Bvo 
maatschappelijke voorziening beschikbaar gesteld moeten worden, waarvan 50.000 m² Bvo 
reeds is gerealiseerd. De grootschalige ontwikkeling van de RAI valt buiten het 
Vastgoedprogramma. Volgens de Samenwerkingsovereenkomst ontvangt de Gemeente een 
zogenaamde Programmabonus voor een deel van het (extra) te realiseren 
Vastgoedprogramma. .

De Gemeente kan van ZA verlangen een Vastgoedprogramma te realiseren dat niet 
overeenstemt met het vastgestelde Vastgoedprogramma en bij ZA leidt tot lagere 
grondwaarden dan ZA had kunnen realiseren. De Gemeente compenseert ZA het verschil 
tussen de bedoelde lagere grondopbrengsten en de door ZA aannemelijk te maken anders 
door ZA te realiseren normale grondopbrengsten. 

ZA zal zorgdragen voor het bouwrijp maken van de uit te geven kavels. Vervolgens zal ZA 
op grond van de door de Gemeente verleende Volmacht – die onherroepelijk is –
onderhandelingen voeren met potentiële afnemers van bouwrijpe kavels. 

7.3. Overeenkomsten met Modaliteiteigenaren 

7.3.1. De Gemeente en de Stadsregio

(1) De Gemeente, de Stadsregio en ZA hebben de Modaliteitovereenkomst 
Amsterdam gesloten met betrekking tot de Modaliteit Amsterdam 
betreffende onder meer de Metro, het hoofdwegennet, de 
fietsverbindingen en het busstation.

(2) ZA zal voor haar rekening en risico het ontwerpen, (doen) bouwen 
gebruiksgereed opleveren van de ondergrondse en bovengrondse 
infrastructuur, de OVT en bijkomende werken zoals omschreven in de 
bovengenoemde Modaliteitovereenkomst.

(3) De Gemeente en/of de Stadsregio zal/zullen zich inspannen haar 
publiekrechtelijke bevoegdheden, waaronder de bevoegdheden op het 
gebied van ruimtelijk ordening en vergunningverlening, zoveel mogelijk 
uit te oefenen ter bevordering van de realisatie van het Project en de 
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Modaliteit Amsterdam. De Gemeente en de Stadsregio zullen instaan 
voor de juistheid en volledigheid van het Programma van Eisen 
Infrastructuur Zuidas en zullen zij verantwoordelijk zijn voor de 
bereikbaarheid van het Exploitatiegebied en de goede doorstroming op de 
metro-infrastructuur en het stedelijk wegennet. Tevens zullen zij 
zorgdragen voor het beheer en onderhoud van de geaccepteerde en 
opgeleverde Modaliteit Amsterdam. 

(4) De Gemeente verstrekt een bijdrage in het kader van de ontwikkeling en 
realisatie van de bovengenoemde Modaliteit. De Modaliteiteigenaren 
Gemeente en Stadsregio zijn slechts gehouden meerkosten te vergoeden 
indien (a) de Scope en/of (b) het Plan van Eisen Infrastructuur Zuidas op 
hun verzoek wordt gewijzigd en/of (c) als gevolg van een wijziging van 
wet- of regelgeving meerkosten ontstaan voor ZA of vertraging in de 
uitvoering wordt opgelopen

(5) Bij oplevering gaat het risico voor de Modaliteit Amsterdam over naar de 
Gemeente/Stadsregio. Bij oplevering draagt ZA tevens al haar rechten en 
verplichtingen jegens de uitvoerende opdrachtnemer over op de 
Gemeente en/of de Stadsregio. Na deze overdracht is ZA niet meer 
aansprakelijk jegens de Gemeente en de Stadsregio voor tekortkomingen 
en/of gebreken aan de Modaliteit Amsterdam. Ten behoeve van de 
Modaliteiteigenaren sluit ZA een verzekering af voor de dekking van het 
risico dat zich eventueel aan het Dokcasco tekortkomingen of gebreken 
zullen vertonen in de eerste 10 jaar na oplevering van de spoortunnels en 
OVT of 15 jaar na de oplevering van wegtunnels.

7.3.2. Modaliteit Staat

(1) Met de Minister van Verkeer & Waterstaat, ProRail en Rijkswaterstaat en 
de Gemeente heeft ZA een overeenkomst gesloten over de realisatie, en 
oplevering van de Modaliteit Zware Rail en Modaliteit Rijksweg.

(2) De Gemeente is tevens partij bij deze overeenkomst met betrekking tot 
acceptatie van de oplevering van het gedeelte van het Dokcasco ten 
behoeve van de Modaliteit Zware Rail.

(3) Op grond van deze Modaliteitovereenkomst zal ZA voor haar rekening en 
risico het ontwerpen, (doen) bouwen en gebruiksgereed opleveren van de 
ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, de OVT en bijkomende 
werken bestaande uit de Rijksweg en de Zware Rail op zich nemen.

(4) De Staat zal verantwoordelijk zijn voor de tijdige vaststelling of 
wijziging van de voor de vergunning verlening benodigde streekplannen, 
bestemmingsplannen en het nemen van het Tracébesluit (zoals 
gedefinieerd in de Modaliteitovereenkomst Staat). De Staat staat in voor 
de juistheid en volledigheid van het Programma van Eisen Infrastructuur 
Zuidas en zal verantwoordelijk zijn voor de aansluiting van de nieuw 
gerealiseerde infrastructuur op de bestaande infrastructuur. 
Rijkswaterstaat en ProRail zullen zorgdragen voor het beheer en 
onderhoud van de bestaande infrastructuur, het Station en van de 
geaccepteerde en opgeleverde modaliteiten Rijksweg en Zware Rail. 
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(5) De Staat verstrekt een (niet-kostendekkende) subsidie in het kader van de 
ontwikkeling en realisatie van de bovengenoemde modaliteiten Rijksweg 
en Zware Rail, ten bedrage van EUR 479 miljoen (berekend op basis van 
netto contante waarde, prijspeil 1 januari 2006). Op deze 
subsidieverstrekking zijn de voorwaarden "Subsidieregeling Zuidas-Dok" 
zoals aangehecht als bijlage aan de Modaliteitovereenkomst Staat. De 
Modaliteiteigenaren Staat en ProRail zijn slechts gehouden meerkosten te 
vergoeden indien (a) de Scope, (b) het Plan van Eisen Infrastructuur 
Zuidas op hun verzoek wordt gewijzigd, (c) als gevolg van een wijziging 
van wet- of regelgeving ten gevolge waarvan er meerkosten voor ZA 
ontstaan of vertraging in de uitvoering wordt opgelopen. 

(6) Ten behoeve van de Staat zal ZA voor de Modaliteit Rijksweg een 
verzekering afsluiten die het risico dekt voor tekortkomingen en/of 
gebreken aan het Dokcasco. Bij oplevering gaat het risico voor de 
Modaliteit Rijksweg over naar de Staat en het risico voor de Modaliteit 
Zware Rail voor wat betreft het Dokcasco op de Gemeente en voor wat 
betreft de infrastructurele voorzieningen in het Dokcasco ten behoeve van 
de Modaliteit Zware Rail gaan de risico’s over op ProRail.

7.4. Relevante wet- en regelgeving

In deze paragraaf wordt de toepasselijke wet- en regelgeving voor de ontwikkeling van het 
Project uiteengezet. Een uitgebreidere beschrijving van de toepasselijke wet- en 
regelgeving is opgenomen in Bijlage 24. Niet beoogd is een limitatieve lijst van relevante 
wet- en regelgeving op te stellen. De meest relevante wet- en regelgeving voor de realisatie 
van de infrastructuur en de stedelijke ontwikkeling worden benoemd. Een limitatieve lijst 
van wet- en regelgeving en op basis daarvan benodigde vergunningen, ontheffingen en 
goedkeuringen is, gelet op (de complexiteit van) het Project en mede gelet op de 
betrokkenheid van diverse bestuurslagen, niet mogelijk.

Het ruimtelijk ordeningsrecht c.q. het omgevingsrecht is aan (fundamentele) wijzigen
onderhevig. De wetvoorstellen voor de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, inclusief de 
Grondexploitatiewet en de Wet luchtkwaliteitseisen zijn reeds aangenomen, maar de 
inwerkingtredingsdatum en de exacte gevolgen (bijvoorbeeld door de nog te behandelen 
invoeringswet voor de Wro, met inbegrip van de overgangswetgeving, en de nog vast te 
stellen onderliggende regelgeving voor de luchtkwaliteit zoals het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), de algemene maatregel van bestuur niet 
in betekenende mate) zijn nog niet duidelijk. Ook de Wet milieubeheer wordt aanzienlijk 
aangepast middels het Activiteitenbesluit. Daarnaast zijn er plannen voor een Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, Gebruiksbesluit, Waterwet, wijzigingen in de 
Ontgrondingenwet, Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten, en zal de Europese 
regelgeving op het gebied van de luchtkwaliteit waarschijnlijk gaan voorzien in een PM 
2,5-normering. Voornoemde plannen zullen ook doorwerken in andere wetten.

De geplande wijzigingen zijn niet in dit Prospectus opgenomen.

7.4.1. Ruimtelijk kader Infrastructuur

De Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) stelt aan ondergronds bouwen geen 
andere eisen dan die genoemd onder ruimtelijk kader bovenwereld. 
Bovengrondse onderdelen, zoals ontluchtingsgaten of deels bovengrondse 
stations kunnen worden meegenomen in het tracébesluit en/of in de aanpassing 
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van het bestemmingsplan. Voor de laatste procedure wordt verwezen naar het 
ruimtelijk kader van de bovenwereld. Meer specifieke regels die samenhangen 
met de aanleg van een rijksweg c.q. spoorweg (in een tunnel) worden benoemd 
onder 3.

Verbreden/verleggen hoofdweg & spoorweg 

Op grond van de Tracéwet is een tracébesluit nodig. De verkorte procedure ex 
artikel 2a is van toepassing, eventueel aangevuld met een extra procedurestap; de 
stap bestaat onder andere uit het zelfstandig ter inzage leggen van het 
milieueffectrapport (MER) voordat het ontwerp-tracébesluit naar buiten wordt 
gebracht. Of de stap nodig is blijkt in de MER-fase. 

De Tracéwet-procedure wordt voorafgegaan door een MER-procedure.

In het kader van het MER en het tracébesluit moet onder andere worden ingegaan 
op i) de luchtkwaliteit (o.a. nieuwe Wet op de luchtkwaliteit), II) geluidhinder 
(Wet geluidhinder, o.a. maatregelen en grenswaarden voor woningen c.s.), III) 
veiligheid (De Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (WARVW) en het 
bijbehorende Besluit. Zo is advies van de Commissie Tunnelveiligheid nodig), 
IV) Water(berging) (watertoets ook bij tracébesluit volgens het Nationaal 
Bestuursakkoord Water) en V) archeologische waarden (Bij dergelijke grote 
projecten streeft de minister een integrale waardering van het bodemarchief na. 
Deze beoordeling kan mogelijk de uiteindelijke tracékeuze beïnvloeden dan wel 
aangeven welke vooraf te nemen, wellicht conserverende, maatregelen moeten 
worden getroffen. Dit is vastgelegd in convenanten tussen de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en RWS, namens respectievelijk de 
bewindslieden voor Cultuur en Verkeer en Waterstaat).

Voorts zijn van toepassing: Besluit externe Veiligheid inrichtingen (Bevi), maar 
ook de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) en de daarbij horende Regeling 
vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG) en de Regeling vervoer 
over land van gevaarlijke stoffen (VGL), alsmede de voor spoortunnels (in 
voorbereiding zijnde) wettelijke veiligheidseisen, met als basis de Technical 
Specification for Interoperability/Safety of Railway Tunnels (TSI/SRT) die door 
de Europese Commissie zijn vastgesteld. 

Het tracébesluit wordt gelijkgesteld met een bestemmingsplanvrijstelling. Op 
grond van de Tracéwet dient het tracébesluit te worden gevolgd door een 
bestemmingsplan (binnen 1 jaar). Tevens bevat de Tracéwet een 
coördinatieregeling.

Ruimtelijk kader stedelijke ontwikkeling

Voor het Exploitatiegebied is de PKB nationaal ruimtelijk beleid van toepassing, 
evenals het streekplan Noord-Holland Zuid. Er is een structuurplan "Kiezen voor 
stedelijkheid" voor de stad Amsterdam vastgesteld door de gemeenteraad van 
Amsterdam op 16 april 2003.

Voor de totstandkoming van een bestemmingsplan wordt er overleg gevoerd ex 
artikel 10 Besluit op de ruimtelijke ordening 1985. Daarna volgt de 
totstandkomingsprocedure van het bestemmingsplan: vaststelling gemeenteraad, 
goedkeuring Gedeputeerde Staten (deze wordt met het aanhangige wetsvoorstel 



ZA.U.07.100 (48)

voor een nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening aanzienlijk veranderd; beoogde 
inwerkingtreding 1 juli 2008).

De activiteiten die ingevolge het Besluit m.e.r. me.r.-plichtig zijn (bijvoorbeeld 
grootschalige woningbouw) kunnen c.q. worden meegenomen in de MER die is 
opgesteld voor het Tracébesluit. Een (aanvullende) MER is derhalve niet nodig. 

Bij het opstellen van een bestemmingsplan moet onder andere rekening worden 
gehouden met en onderzoek worden gedaan naar I) de luchtkwaliteit, II) 
geluidhinder (o.a. Besluit geluidhinder spoorwegen, Wet geluidhinder), III) 
veiligheid (Bevi, WARVW en het daarbijbehorende Besluit, alsmede de voor 
spoortunnels in voorbereiding zijnde wettelijke veiligheidseisen. Basis hiervoor 
zullen de Technical Specification for Interoperability/Safety of Railway Tunnels 
(TSI/SRT) zijn waaraan in Europees verband de laatste hand wordt gelegd), IV) 
Water(berging) (watertoets), V) Flora- en faunawet (is er een beschermde 
leefomgeving), en VI) het Luchthavenindelingbesluit (LIB) Schiphol (o.a. hoogte 
van gebouwen, waarvoor een ontheffing kan worden aangevraagd). Al deze 
aspecten dienen uiteraard te worden besproken in het kader van de 
Tracéwet/MER-procedure.

Door inwerkingtreding van de Wet op de archeologische monumentenzorg, 
waarmee het Europese verdrag inzake de bescherming van het archeologische 
erfgoed (verdrag van Malta/Valletta) is geïmplementeerd, dient bij het vaststellen 
van een bestemmingsplan rekening te worden gehouden met de in de grond 
aanwezige dan wel te verwachten monumenten. 

Bouwen (infrastructuur en stedelijke ontwikkeling)

Voor de diverse bouwwerken die in het plan voorzien zijn dienen 
bouwvergunningen te worden aangevraagd. De hoofdregel van de Woningwet is 
dat bouwen alleen mag met bouwvergunning. Hiervoor maakt het niet uit of er 
boven- of ondergronds wordt gebouwd. 

Indien de bouwaanvraag niet voldoet aan het vigerende bestemmingsplan is dit 
een weigeringsgrond. De aanvraag kan worden vergund als er een 
bestemmingsplan van kracht wordt waarin de bouwaanvraag past, danwel dient er 
een vrijstelling van het bestemmingsplan te worden aangevraagd en verleend.

In artikel 19 WRO is een aantal bevoegdheden opgenomen om vrijstelling (niet 
tijdelijk) te verlenen van het geldende bestemmingsplan. Wordt gebruik gemaakt 
van de vrijstellingsbevoegdheid zoals opgenomen in artikel 19 lid 1, dan is 
daarvoor in beginsel de goedkeuring van Gedeputeerde Staten nodig (dit wordt 
veranderd in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening). Voorzover het tracébesluit 
niet in overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan, geldt ingevolge 
artikel 15 lid 6 van de Tracéwet het tracébesluit voor de uitvoering daarvan als 
een artikel 19 vrijstelling.

Bij een besluit tot vrijstelling dienen de eisen en grenswaarden in acht te worden 
genomen ingevolge I) het Besluit luchtkwaliteit (en later de nieuwe Wet op de 
luchtkwaliteit) en II) de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder 
spoorwegen.
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Parkeergarages zijn ingevolge artikel 8.40 Wet milieubeheer (Wm) en het Besluit 
opslag- en transportbedrijven in beginsel niet vergunningplichtig onder de Wm 
indien wordt voldaan aan de voorwaarden van het Besluit. Voor het in gebruik 
nemen van de parkeergarages dient een melding plaats te vinden, waarna de 
voorschriften van het besluit behoren te worden nageleefd. 

Indien een milieuvergunning benodigd is dan wordt de beslissing omtrent een 
aanvraag om een bouwvergunning aangehouden totdat de milieuvergunning kort 
gezegd van kracht is geworden. Deze aanhoudingsplicht van artikel 52 
Woningwet geldt echter niet voor inrichtingen die ingevolge artikel 8.40 Wm niet 
vergunningplichtig zijn.

Slopen 

Voor het slopen van bouwwerken is op grond van artikel 8.1.1 van de 
bouwverordening van de gemeente Amsterdam een sloopvergunning nodig,
behalve voor het slopen van datgene waarvoor ingevolge art. 43 van de 
Woningwet geen bouwvergunning is vereist (behoudens asbest). Burgemeester en 
Wethouders beslissen omtrent een aanvraag om sloopvergunning binnen twaalf 
weken na ontvangst van de aanvraag. De beslissing wordt aangehouden indien 
een andere vergunning zoals een monumentenvergunning is vereist. 

Ontgronding

Op grond van de Ontgrondingenwet en de Ontgrondingenverordening van de 
provincie Noord-Holland is voor het ontgronden (als de bodem ten behoeve van 
winning door afgraving wordt ontdaan van de klei, veen- of zandlaag) een 
vergunning nodig. De procedure van afdeling 3.4 van de Awb is op de 
vergunningverlening van toepassing. In de Ontgrondingenverordening Noord-
Holland 1998 is een aantal zaken vrijgesteld, afhankelijk van het doel van de 
ontgronding en de hoeveelheid af te voeren materiaal of de diepte. Zo is voor het 
maken of wijzigen van spoorwegen of openbare wegen indien de verlaging niet 
meer dan 3,00 meter bedraagt, of het maken of wijzigen van funderingen of 
ondergrondse delen van bouwwerken geen vergunning nodig. Wel zal hier een 
melding van moeten worden gedaan aan Gedeputeerde Staten van de provincie 
Noord-Holland.

Bemalen en lozen

Voor het onttrekken van grondwater is ingevolge de grondwaterwet en de 
Grondwaterverordening Noord-Holland een grondwateronttrekkingvergunning 
nodig. Voor het lozen van bemalingswater is op grond van de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren een vergunning nodig. Gedeputeerde Staten 
van de provincie Noord-Holland zijn het bevoegd gezag voor de 
grondwateronttrekking en het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vechtstreek 
voor de lozingsvergunning. 

Op de voorbereiding van de vergunningen is de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure (Afd. 3.4) van de Algemene wet bestuursrecht en Afd. 
13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing.
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Diversen

Naast bovenstaande wet- en regelgeving moet uiteraard nog rekening worden 
gehouden met diverse andere, al dan niet lokale, regelgeving. Hierbij moet 
bijvoorbeeld gedacht worden aan de kapvergunning, maar ook aan een 
gebruiksvergunning als het gebouw in gebruik wordt genomen, een 
exploitatievergunning voor bijvoorbeeld horecagelegenheden en de regelgeving 
met betrekking tot gevelreclame. 

Coördineren

Met de gemeentelijke coördinatieregeling van de WRO kunnen de besluiten en 
vergunningen die in een bepaald projectgebied nodig zijn om de ruimtelijke 
plannen te realiseren procedureel gecoördineerd worden. De gemeenteraad moet 
de gevallen of categorieën van gevallen aanwijzen waarbij deze 
coördinatieregeling wordt toegepast. Dit kan op dit moment nog niet bij een 
procedure tot opstelling of wijziging van een bestemmingsplan. Met de nieuwe 
Wet ruimtelijke ordening komt hier naar verwachting verandering in. Wel is het 
uiteraard thans mogelijk de overige vergunningen te coördineren, voorzover deze 
door de gemeenteraad zijn aangewezen.

Grootstedelijk project

Op grond van artikel 35 van de Verordening op de stadsdelen is het project 
Zuidas aangewezen als "grootstedelijk project." Dit betekent dat met betrekking 
tot het project diverse bevoegdheden van het Stadsdeel ZuiderAmstel zijn 
teruggenomen. Na oplevering van projectdelen is het beheer bij het 
stadsdeelbestuur.
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8. FINANCIËLE GEGEVENS

8.1. Inleiding 

Met betrekking tot de financiële aspecten van het Project is een Financieel Model 
opgesteld. Het Financieel Model berekent de voorziene vrije operationele kasstromen van 
ZA, op basis waarvan de financieringsbehoefte van ZA kan worden afgeleid.

De invulling van de financieringsstructuur van ZA is aan de toekomstige aandeelhouders 
om uit te werken en te beslissen; er licht thans geen blauwdruk voor, noch bestaan er 
eenduidige referentieprojecten naar analogie waarvan de financieringsstructuur voor AZ 
vormgegeven kan worden. De relevantie is gelegen in de wens om de toekomstige "eigen 
vermogen kasstromen" van ZA te kunnen prognosticeren teneinde zulke eigen vermogen 
kasstromen (en daarmee de aandelen) van ZA te kunnen waarderen. De analyses en 
stellingen over dit onderwerp zijn hier uitsluitend veronderstellenderwijs opgenomen en ter 
illustratie of als voorbeeld van potentiële mogelijkheden. Aan de analyses en stellingen, 
alsmede aan de gehanteerde aannames en het geschrevene in dit Hoofdstuk kunnen 
derhalve geen rechten worden ontleend. 

8.2. Ontwikkeling feitelijke financieringsbehoefte

De Businesscase kent de volgende kenmerken welke relevant zijn voor de ontwikkeling 
van de financieringsbehoefte van ZA in de tijd:

• Ontvangst door ZA van de overheidsbijdragen in de jaren 2008 – 2017. Voor de 
voorwaarden waaronder ZA verwacht deze overheidsbijdragen te zullen 
ontvangen wordt verwezen naar Hoofdstuk 5. 

• Gespreide betalingen aan ON voor de infrastructurele werken in de jaren 2012 –
2020. Als veronderstelling is gehanteerd dat de betaling voor die infrastructurele 
werken, die worden uitgevoerd in de periode tot 2021, in twee delen zal 
plaatsvinden: 90% gedurende de uitvoering van de werken en een uitgestelde 
betaling van de resterende 10% (vermeerderd met de financieringskosten van de 
ON) bij oplevering van zulke werken in 2021. De gedachte hierbij is dat de 
uitgestelde betaling van de resterende 10% slechts wordt betaald bij een conforme 
oplevering van de werken. De mate waarin de betalingen uiteindelijk overeen 
zullen stemmen met de voor de Businesscase gehanteerde veronderstelling zal 
mede afhangen van de door ZA te zijner tijd te implementeren 
contracteringsstrategie. De werken die na 2020 worden uitgevoerd worden 
verondersteld direct voor 100% tijdens de uitvoering van deze werken aan de ON 
te worden betaald.

• Jaarlijkse netto grondopbrengsten (ná aftrek van grondproductiekosten) van 
gemiddeld EUR 55 miljoen in de periode 2007 – 2020. In 2021 vindt de 
veronderstelde afname plaats van de Composerkavel (zie voor toelichting tevens 
onder "Composer", Hoofdstuk 5.6). De opbrengsten ná 2021 hangen samen met 
de ontwikkeling van de oost- en westzijden van de Dokzone.

Figuur 8.1 illustreert dat ZA, op basis van de thans in het Financieel Model verwerkte 
aannames, tot aan circa 2018 over voldoende financiële middelen lijkt te zullen beschikken 
om haar lopende 90% uitgaven voor infrastructurele werken te kunnen dekken. In 2021 
dient ZA naar verwachting de uitgestelde betaling van de resterende 10% van de 
infrastructuurkosten (vermeerderd met de financieringskosten van de aannemer) te voldoen 
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ten bedrage van circa EUR 540 miljoen. Tegenover deze betaling staan evenwel 
veronderstelde inkomsten ten bedrage van circa EUR 1,1 miljard. Hiervan heeft een groot 
deel betrekking op de afname door Composer.

Voor de modellering van het verloop van de veronderstelde vreemd vermogen positie van 
ZA is uitgegaan van de volgende veronderstellingen: een "loan life cover ratio" van twee, 
een maximale looptijd van acht jaar en een eigen vermogen : vreemd vermogen verhouding 
tijdens de trekkingsperiode van 1:3. Opgemerkt wordt dat dit (slechts) werkhypotheses 
betreffen, zonder verdere status.

Figuur 8.1 Jaarlijkse financieringsbehoefte

Jaarlijkse financieringsbehoefte 2007 - 2036

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Ultimo 2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036

x 
E

U
R

 1
.0

00
.0

00

Saldo lening (credit) Cumulatief nominaal eigen vermogen
Saldo liquide middelen (debet) Financieringsbehoefte incl. rente (jaarlijks)

8.3. Invulling feitelijke financieringsbehoefte

In het Financieel Model is gerekend met de volgende invulling van de 
financieringsbehoefte:

• Allereerst uit liquide middelen verkregen door vooruitbetaling van 
overheidsbijdragen en uitgifte van gronden in de Stedenbouwkundige Flanken; 
bij uitputting hiervan vervolgens:

• Trekking onder (bancaire) leningen, onder gelijktijdige verstrekking door de 
Participanten in ZA van (achtergesteld c.q.) eigen vermogen; bij uitputting 
hiervan vervolgens:

• Verstrekking door de Participanten in ZA van aanvullend (achtergesteld, c.q.) 
eigen vermogen.

8.4. Vreemd vermogen

Zoals eerder toegelicht, bestaan er geen eenduidige referentieprojecten naar analogie 
waarvan de financieringsstructuur voor ZA vormgegeven kan worden. Het vreemd 
vermogen is gemodelleerd als een financiering met een "revolving" karakter op basis van 
een periodiek her te bepalen "borrowing base". Uitgangspunt hierbij is dat de vreemd 
vermogenfinanciering op ieder moment maximaal gelijk mag zijn aan de voor dat moment 
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berekende borrowing base. Bij een toenemende borrowing base kan er derhalve worden 
"bijgeleend", bij een afnemende borrowing base dient te worden afgelost.

De borrowing base is in het Financieel Model gemodelleerd aan de hand van drie 
restricties, waarbij telkens de laagste waarde van die drie restricties de hoogte van de 
borrowing base bepaalt. De restricties zijn:

• Maximale financiering op basis van de cashflow dekking: De maximale 
financiering wordt hier berekend als de contante waarde van de voor rente en 
aflossing beschikbare kasstromen. De discontovoet voor zulke contante waarde 
berekening is gelijk aan de uit de swap curve afgeleide forward rente plus een 
marge opslag. Tot slot wordt de contante waarde gedeeld door een veronderstelde 
"loan life cover ratio". Het resulterende bedrag is de maximale financiering die 
uit hoofde van deze restrictie. Hoe hoger de veronderstelde loan life cover ratio, 
des te lager het maximaal te financieren bedrag. Voor de exacte hoogte van de 
gehanteerde parameters wordt verwezen naar het Databook.

• Maximale financiering op basis van solvabiliteitsrestrictie: Zolang het Project een 
netto financieringsbehoefte kent is verondersteld dat vreemd vermogen financiers 
zullen vereisen dat een deel van die financieringsbehoefte door de Participanten 
zal worden gedekt middels de verstrekking van eigen vermogen. Zodra het 
Project een negatieve netto financieringsbehoefte kent is de boekhoudkundige 
eigen vermogenpositie van ZA bepalend voor de berekening van de 
solvabiliteitsratio en daarmee het maximaal vreemd te financieren bedrag.

• Maximale financiering op basis van loan to value: De maximale financiering 
wordt hier berekend op basis van de maximaal toegestane verhouding tussen de 
hoogte van de lening en de som van de resterende nominale inkomsten uit 
gronduitgifte.

8.5. Financieel Model

Met betrekking tot de financiële aspecten van het Project is een Financieel Model 
opgesteld. 

Het Databook is een gedetailleerde beschrijving van het Financieel Model met daarin een 
beschrijving van de gehanteerde berekeningssystematieken en de in het Financieel Model 
gehanteerde aannames. Voor een verdere toelichting bij het Financieel Model wordt 
derhalve naar het Databook verwezen.

Op basis van dit Financieel Model is de Businesscase tot stand gebracht. De Businesscase 
laat een netto contant resultaat zien van EUR 229 miljoen (prijspeil 1 januari 2007; 
discontovoet 6.6%). Het maximaal benodigde eigen vermogen bedraagt EUR 181 miljoen 
en de IRR op het eigen vermogen bedraagt 18,17%.
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9. DE STRUCTUUR VAN DE ZUIDAS ONDERNEMING

9.1. Inleiding

Vanwege fiscale aspecten (zie Hoofdstuk 10) wordt voorzien dat de Publieke Participanten 
een publieke commanditaire vennootschap zullen oprichten, welke mogelijk in een later 
stadium de rechtsvorm zal krijgen van een commanditaire vennootschap met 
rechtspersoonlijkheid (CVR). Op de datum van vaststelling van dit Prospectus is het 
wetsvoorstel tot vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek, 
waarin de CVR wordt geregeld, nog niet ingevoerd. Indien dit wetsvoorstel nog niet van 
kracht is geworden op het moment dat ZA wordt opgericht, zal deze de vorm krijgen van 
een commanditaire vennootschap naar dan geldend recht, waarbij zoveel als redelijkerwijs 
mogelijk is zal worden aangesloten bij de regeling van de CVR zoals voorzien in 
voornoemd wetsvoorstel, met inachtneming van de bepalingen en regelingen van de 
concept Overeenkomst van Vennootschap en de concept Aandeelhoudersovereenkomst. 
Zodra voornoemd wetsvoorstel zal zijn ingevoerd, zal deze commanditaire vennootschap 
vervolgens worden "omgezet" in de CVR conform het concept van de Overeenkomst van 
Vennootschap. Indien de fiscale behandeling van de CVR, die op de datum van vaststelling 
van dit Prospectus nog niet bekend is gemaakt, daartoe aanleiding geeft, zal bezien worden 
door de Publieke Participanten, na overleg met de Inschrijvers aan wie een Belang is 
toegekend, of het al dan niet wenselijk is dat ZA de rechtsvorm krijgt van een 
commanditaire vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. 

Hieronder volgt een beschrijving op hoofdlijnen van de CVR, de concept Overeenkomst 
van Vennootschap, de concept oprichtingsakte (tevens bevattende de Statuten) van de N.V. 
(die zal fungeren als enig besturend vennoot van de CVR) en de 
Aandeelhoudersovereenkomst. 

9.2. Commanditaire vennootschap met rechtspersoonlijkheid

De commanditaire vennootschap wordt in voornoemd wetsvoorstel omschreven als de als 
zodanig optredende openbare vennootschap welke naast één of meer gewone vennoten één 
of meer commanditaire vennoten heeft. De openbare vennootschap is blijkens dit 
wetsvoorstel de vennootschap tot het uitoefenen van een beroep of bedrijf dan wel tot het 
verrichten van beroeps- of bedrijfshandelingen, die op een voor derden duidelijk kenbare 
wijze naar buiten optreedt onder een door haar als zodanig gevoerde naam. De 
vennootschap wordt gedefinieerd in het wetsvoorstel als de overeenkomst tot 
samenwerking voor gemeenschappelijk rekening van twee of meer personen, de vennoten, 
welke samenwerking is gericht op het behalen van vermogensrechtelijk voordeel ten 
behoeve van alle vennoten door middel van inbreng door ieder van de vennoten. 

Op grond van het wetsvoorstel is een openbare vennootschap rechtspersoon indien dit in de 
overeenkomst van vennootschap is bepaald en de overeenkomst, althans bepaalde in titel 
7.13 BW opgesomde onderdelen daarvan, is opgenomen in een notariële akte. In dat geval 
dient de naam aan te vangen of te eindigen met de woorden commanditaire vennootschap 
met rechtspersoonlijkheid, hetzij voluit geschreven hetzij afgekort tot "CVR".

De concepten voor de Overeenkomst van Vennootschap, de oprichtingsakte betreffende de 
N.V. en de Aandeelhoudersovereenkomst zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat, bij 
oprichting van ZA, de Staat en de Gemeente ieder (direct respectievelijk indirect) een 
belang van een gelijk percentage van het Belang in ZA zullen houden, van ieder 20% Als 
werkhypothese is gehanteerd dat er drie Private Participanten zullen zijn; het daadwerkelijk 
aantal Private Participanten is afhankelijk van de uitkomst van de Veiling. Uitgangspunt is 
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dat een Private Participant nimmer meer dan 30% en nimmer minder dan 15% aan belang 
mag houden in ZA. Er wordt derhalve van uitgegaan dat de CVR één besturend vennoot, 
de N.V., zal kennen en in beginsel een vijftal commanditaire vennoten. Elk van de Publieke 
Partijen alsmede elk van de Inschrijvers aan wie een Belang wordt toegekend zal één of 
meer besloten vennootschap(pen) oprichten die het commanditaire belang in de CVR 
zal/zullen houden en zodoende Commandiet is. De aandelen in het kapitaal van de N.V. 
zullen direct door de Publieke Participanten en de Private Participanten worden gehouden.

9.3. De Overeenkomst van Vennootschap

De CVR zal worden opgericht door middel van het aangaan door de N.V. en de 
Commandieten van de Overeenkomst van Vennootschap naar Nederlands recht. De CVR 
zal haar zetel hebben in Amsterdam.

Met het ondertekenen van de Overeenkomst van Vennootschap gaan partijen een 
commanditaire vennootschap aan. De N.V. zal als Besturend Vennoot fungeren, de overige 
"oprichters", de Commandieten, zijn commanditaire vennoten. De Overeenkomst van 
Vennootschap bepaalt dat de commanditaire vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, een 
en in ander in de zin van de nog in te voeren titel 13 Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. 
Rechtspersoonlijkheid in de zin van titel 7.13 BW ziet met name op de mogelijkheid voor 
de CVR om goederen op haar naam gesteld te krijgen. De rechtspersoonlijkheid laat de 
persoonlijke aansprakelijkheid van de beherend vennoot, zoals die bestaat onder het 
huidige recht, onverlet.

Doel

De samenwerking binnen de CVR zal gericht zijn op het (doen) uitvoeren van openbare 
werken en het ontwikkelen van infrastructuur in het Exploitatiegebied alsmede het 
verkrijgen, (doen) exploiteren en vervreemden van registergoederen, alles in de ruimste zin 
des woords. Het doel van de CVR is met opzet ruim geformuleerd zodat eventuele 
werkzaamheden en taken die gedurende de realisatieperiode van het Project opkomen 
eveneens in de CVR ondergebracht kunnen worden.

Vertegenwoordiging

De Besturend Vennoot is ten aanzien van handelingen die dienstig kunnen zijn aan het 
verwezenlijken van het doel van de CVR bevoegd om de CVR te vertegenwoordigen. Voor 
het verrichten van andere handelingen heeft de Besturend Vennoot de instemming van de 
Commandieten nodig. Het blijft echter de N.V. die bestuurshandelingen verricht en de 
CVR vertegenwoordigt. 

Een Commandiet mag niet, op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid, al dan niet 
krachtens volmacht, handelen in naam van de CVR. Ook mag een Commandiet, op straffe 
van hoofdelijke aansprakelijkheid, met zijn handelen geen beslissende invloed uitoefenen 
op het optreden van de Besturend Vennoot. In vergelijking met het huidige recht is de 
aansprakelijkheid van een commanditaire vennoot onder het nieuwe recht beperkter van 
aard. Onder het nieuwe recht zal overtreding van dit verbod leiden tot hoofdelijke 
verbondenheid van de commanditaire vennoot voor de verbintenissen van de vennootschap 
die ten tijde van zijn handelen, of daarna, zijn ontstaan en niet langer voor alle 
verbintenissen van de vennootschap.
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Inbreng

Ten behoeve van de samenwerking zal door de oprichters van de CVR een bedrag in 
contanten (in het geval van de Commandieten) en kennis, arbeid en vlijt (in het geval van 
de N.V.) in de CVR worden ingebracht. De inbreng vindt gefaseerd plaats. In eerste 
instantie zal door de oprichters tezamen per het moment van het aangaan van de 
Overeenkomst van Vennootschap een bedrag worden ingebracht van in totaal EUR 5.000 
(de Initiële Inbreng). 

Na de oprichting van de CVR zal, op eerste verzoek van de Besturend Vennoot, door de 
Commandieten pro rata aan het door hen gehouden belang in de CVR de Aanvullende 
Inbreng worden gestort. De Aanvullende Inbreng zal steeds de vorm hebben van een 
bedrag in contanten. De N.V. is gerechtigd een beroep te doen op de Commandieten om 
aanvullende inbreng te storten tot een maximum van in totaal (voor alle vennoten 
gezamenlijk) EUR 350.000.000. De Aanvullende Inbreng wordt jaarlijkse geïndexeerd op 
basis van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (basisjaar 2000 = 100, voor het eerst op 1 januari 2009). De Aanvullende Inbreng 
en de Initiële Inbreng vormen samen de volledige inbreng, te weten EUR 350.005.000, niet 
in aanmerking nemende de jaarlijkse indexator van de Aanvullende Inbreng. De 
gezamenlijke Commandieten zijn maximaal tot deze volledige inbreng aansprakelijk. Doet 
zich de situatie van de Blauwe Stip voor dan kan na een daartoe strekkend besluit van de 
Commandieten worden besloten dat zij ieder pro rata aan het alsdan door hen gehouden 
commanditaire belang, een extra bedrag inbrengen door storting van dit bedrag op een ten 
name van de vennootschap gestelde rekening (de Additionele Inbreng). De alsdan 
bestaande Commandieten zijn tevens aansprakelijk tot maximaal deze Additionele Inbreng 
van deze Additionele Inbreng.

Voldoet een Commandiet niet aan één van zijn financiële inbrengverplichtingen gedurende 
een periode van acht dagen na daartoe bij aangetekend schrijven te zijn verzocht door de 
N.V., dan is een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 1.000.000 alsmede van 
EUR 100.000 voor elke dag dat de Commandiet in verzuim is.

Vermogen

Door de CVR wordt, ten behoeve van iedere vennoot, in haar boeken een kapitaalrekening 
geopend. De kapitaalrekening wordt gecrediteerd met een bedrag gelijk aan de waarde van 
de inbreng van de desbetreffende vennoot. Een vennoot kan geen onttrekkingen doen aan 
zijn kapitaalrekening. Het vermogen van de CVR bestaat uit participaties van EUR 50 elk. 
Voor elk bedrag van EUR 50 waarvoor de kapitaalrekening van een vennoot wordt 
gecrediteerd, krijgt hij één participatie. De waarde van alle participaties tezamen vormt het 
vermogen van de CVR. 

De CVR heeft een zelfstandig vermogen. De economische gerechtigdheid van een vennoot 
tot dit vermogen is pro rato aan het aantal door hem gehouden participaties. Indien in enig 
jaar sprake zou zijn van een verlies wordt dit gedragen door de vennoten pro rato aan het 
aantal door hen gehouden participaties, daaronder begrepen de participaties die zij verplicht 
zijn te verwerven, bijvoorbeeld op grond van de regeling van de Aanvullende Inbreng, 
zoals hiervoor omschreven. Voor zijn aandeel in het verlies wordt de desbetreffende 
vennoot gedebiteerd op zijn kapitaalrekening. Een debitering leidt niet tot een 
vermindering van het aantal geplaatste participaties.

Voor de winst worden de vennoten gecrediteerd op de door de CVR, ten behoeve van 
iedere vennoot, in haar boeken te openen rekening-courant. Over tegoeden in rekening-
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courant kan te allen tijde worden beschikt. De vennoten delen in de winsten en in de 
verliezen pro rato aan de door hen gehouden participaties. De Commandieten behoeven 
niet verder in het verlies te delen dan tot het bedrag dat zij aan participaties hebben 
verworven of verplicht zijn te verwerven. 

Slechts na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de N.V. als enige Besturend 
Vennoot alsmede van alle Commandieten kan een vennoot zijn participatie(s) in de CVR 
geheel of gedeeltelijk overdragen. 

Jaarstukken en winstverdeling

Het boekjaar van de CVR is gelijk aan het kalenderjaar. 

De CVR zal, voor zover mogelijk, de bepalingen naleven van titel 9 Boek 2 BW 
betreffende de inrichting, opstelling en publicatie van de jaarrekening. Binnen vijf 
maanden na afloop van het boekjaar, tenzij verlenging van deze termijn heeft 
plaatsgevonden door de vergadering van vennoten met maximaal zes (6) maanden op grond 
van bijzondere omstandigheden, maakt de N.V. de jaarrekening van de CVR op, die dient 
te bestaan uit een balans en winst- en verliesrekening met toelichting. De jaarrekening 
wordt door de Besturend Vennoot ondertekend. De Besturend Vennoot is verplicht om 
opdracht te geven aan een deskundige om de jaarrekening te onderzoeken en daarover 
verslag uit te brengen.

Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door de vergadering van vennoten. Behandeling 
en vaststelling van de jaarrekening dient plaats te vinden binnen één maand nadat de 
jaarrekening door de Besturend Vennoot is opgemaakt. Indien een vennoot niet akkoord 
gaat met de jaarrekening, kan hij binnen één maand na de vergadering waarin de 
jaarrekening behandeld wordt zijn bezwaren daartegen schriftelijk meedelen aan de overige 
vennoten. Indien dit niet geschiedt, wordt de jaarrekening beschouwd als bindend tussen de 
vennoten vastgesteld. Indien bezwaren tegen de jaarrekening tijdig door een vennoot 
schriftelijk zijn kenbaar gemaakt en de vennoten niet binnen veertien dagen daarna tot 
overeenstemming zijn gekomen, wordt de beslissing opgedragen aan een door de vennoten 
in onderling overleg benoemde registeraccountant respectievelijk, indien de vennoten over 
de benoeming van deze registeraccountant geen overeenstemming kunnen bereiken, de 
voorzitter van de Kamer van Koophandel op verzoek van de meest gerede partij. De aldus 
benoemde registeraccountant zal vervolgens de jaarrekening bindend voor alle vennoten 
vaststellen.

Eventueel door de CVR gerealiseerde winst zal gedurende de periode dat de infrastructuur 
nog niet aan de Modaliteiteigenaren is opgeleverd niet worden uitgekeerd. Alle 
gerealiseerde winsten worden derhalve gedurende voornoemde periode beschikbaar 
gehouden ten behoeve van de realisering van het Project.

Voor zover de vergadering van vennoten, in de periode gelegen na oplevering aan de 
Modaliteiteigenaren, niet besluit om de winst te reserveren, zal in eerste instantie een 
percentage van de winst overeenkomend met de depositorente van de Europese Centrale 
Bank (vermeerderd met 50 basispunten) door de Besturend Vennoot worden genoten over 
de van dag tot dag berekende gewogen gemiddelde stand van diens kapitaalrekening in het 
betreffende jaar. Het restant wordt uitgekeerd aan de vennoten, met uitzondering van de 
N.V., pro rato aan het aantal door hen gehouden participaties. Indien in enig jaar een 
verlies is geleden, zal in een volgend jaar eerst dit verlies worden aangezuiverd alvorens 
winst wordt uitgekeerd.
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Besluitvorming

In beginsel geldt dat alle besluiten waarvoor geen andere meerderheid is voorgeschreven, 
conform het in de Overeenkomst van Vennootschap bepaalde, worden genomen met 
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle 
vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Als dit quorum niet wordt gehaald, kan een 
nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die niet eerder dan drie weken en niet later 
dan vijf weken na de eerste vergadering moet worden gehouden. In deze vergadering 
kunnen besluiten worden genomen, ongeacht het op deze vergadering aanwezige of 
vertegenwoordigde aantal vennoten.

De Overeenkomst van Vennootschap gaat er vanuit dat besluiten in een vergadering van 
vennoten worden genomen, die op de daarvoor in de Overeenkomst van Vennootschap 
bepaalde manier bijeen is geroepen. De oproeping tot de vergadering geschiedt niet later 
dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering onder vermelding van de 
agendapunten. Oproeping geschiedt aan het adres van de vennoten. Heeft geen oproeping 
plaatsgevonden conform het in de Overeenkomst van Vennootschap bepaalde, dan kunnen 
niettemin door de vergadering van vennoten besluiten worden genomen, mits met 
algemene stemmen in een vergadering waarin alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd 
zijn. Besluitvorming van de vennoten kan ook buiten vergadering plaatsvinden, mits alle 
vennoten zich schriftelijk of op andere wijze van tekstoverdracht vóór het voorstel hebben 
verklaard.

De vergaderingen worden geleid door degene die daartoe door de vergadering wordt 
aangewezen. Notulen worden opgesteld door de Besturend Vennoot, die daarvan een 
afschrift toezendt aan iedere vennoot.

Iedere vennoot kan één stem uitbrengen voor elke door hem gehouden participatie. 
Uitgaande van een totale Initiële Inbreng van EUR 5.000, voor welk bedrag de respectieve 
kapitaalrekeningen gecrediteerd zullen worden, kunnen derhalve in totaal 100 stemmen 
worden uitgebracht.

Besluiten die slechts met algemene stemmen kunnen worden genomen zijn:

(a) besluiten over opvolging van een uit de CVR tredende vennoot of toetreding van 
een nieuwe vennoot;

(b) besluiten over de vaststelling van de verplichting tot inbreng van een nieuwe 
vennoot dan wel de wijziging van de initiële inbreng of aanvullende 
inbrengverplichting van de vennoten; 

(c) besluiten over het verlenen van toestemming aan een vennoot tot (gedeeltelijke) 
overdracht van de door hem gehouden participatie(s) in de vennootschap; en

(d) besluiten die leiden tot een wijziging van de overeenkomst.

Vennoten

Een nieuwe vennoot kan op grond van de Overeenkomst van Vennootschap slechts 
toetreden na verkregen toestemming van alle vennoten, zowel de Besturend Vennoot als de 
Commandieten. Hetzelfde geldt voor opvolging van een uit de CVR tredende vennoot. 
Naast het geval dat een vennoot alle door hem gehouden participaties in de CVR 
overdraagt, treedt een vennoot op basis van de wet uit in de volgende gevallen:
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(a) door een daartoe strekkende overeenkomst van de vennoten;

(b) door faillissement;

(c) door het ophouden te bestaan;

(d) door het in kracht van gewijsde gaan van een daartoe strekkende beslissing van 
de rechter en wel per die datum tenzij in die beslissing anders is bepaald.

Opzegging van de vennootschap door een vennoot kan niet plaatsvinden. Als de 
vennootschap eindigt ten aanzien van één of meer Commandieten, wordt de CVR 
voortgezet door de overige vennoten (voortzettingsbeding), mits dit er ten minste twee zijn 
en één van hen de Besturend Vennoot is. In dat geval dienen de participaties van de 
uittredende vennoot te worden "overgenomen" onder de verplichting van de voortzettende 
Commandieten om de uittredende vennoot een bedrag gelijk aan de waarde van de door 
hem gehouden participaties te betalen. In de Overeenkomst van Vennootschap is een 
onherroepelijke volmacht opgenomen om een en ander te kunnen bewerkstelligen. 

Einde van de Overeenkomst van Vennootschap

De Overeenkomst van Vennootschap wordt in beginsel voor onbepaalde tijd aangegaan. 
Partijen kunnen besluiten om de Overeenkomst van Vennootschap te ontbinden. Ook 
indien na het uittreden van een vennoot nog slechts één vennoot resteert of geen besturend 
vennoot resteert wordt de CVR ontbonden. Titel 7.13 BW bepaalt dat de vennootschap in 
dit geval van rechtswege ophoudt te bestaan; dit is dwingend recht. Ook kan de 
vennootschap worden ontbonden door de rechter in de gevallen zoals bepaald in de wet.

Zowel ingeval de Overeenkomst van Vennootschap door partijen wordt ontbonden als 
ingeval de Overeenkomst van Vennootschap op grond van een dwingendrechtelijke 
wettelijke bepaling wordt ontbonden, zal het vermogen van de vennootschap vereffend 
worden.

Deze vereffening vindt, tenzij de vennoten anders overeenkomen, plaats door de besturend 
vennoot. Alle vennoten zijn gerechtigd tot het vermogen van de vennootschap pro rato aan 
het saldo van hun respectieve kapitaalrekening en hun aandeel in de winst dan wel het 
verlies over het lopende boekjaar, onder verrekening van de saldi van hun respectieve 
rekening-courant.

Wijziging van de Overeenkomst van Vennootschap

Wijziging van de Overeenkomst van Vennootschap geschiedt bij notariële akte, met dien 
verstande dat een wijziging tevens bij schriftelijke overeenkomst kan plaatsvinden, voor 
zover de bepalingen en afwijkingen daarvan op grond van titel 7.13 BW niet 
dwingendrechtelijk bij notariële akte dienen te worden vastgelegd. Indien alle vennoten 
unaniem daartoe besluiten, kan van het bepaalde in de Overeenkomst van Vennootschap 
worden afgeweken behoudens voor zover het bepalingen en bedingen betreft die op grond 
van titel 7.13 BW dwingendrechtelijk bij notariële akte dienen te worden vastgelegd.

Toepasselijk recht en geschillenregeling

Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst van Vennootschap. Terzake van 
geschillen is de Rechtbank in de Gemeente bij uitsluiting bevoegd.



ZA.U.07.100 (60)

9.4. De N.V.

De N.V. zal worden opgericht als naamloze vennootschap naar Nederlands recht met als 
doel, onder meer, het participeren als Besturend Vennoot. De statutaire zetel van de N.V. 
zal zich in de Gemeente bevinden. Een kopie van de concept oprichtingsakte is aangehecht 
als Bijlage 15.

Doel

Het doel van de N.V. zal ruim geformuleerd zijn. Naast het optreden als Besturend 
Vennoot, zal de doelomschrijving van de N.V. omvatten:

(a) het (doen) uitvoeren van openbare werken en het ontwikkelen van de 
infrastructuur in het gebied plaatselijk bekend als de Zuidas;

(b) het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met, het besturen van 
vennootschappen en andere ondernemingen en het verlenen van adviezen en 
andere diensten;

(c) het verkrijgen, (doen) exploiteren en vervreemden van registergoederen, alsmede 
van industriële en intellectuele eigendomsrechten;

(d) het beleggen van vermogen;

(e) het verstrekken van zekerheden, waaronder garanties, voor eigen schulden en 
schulden van rechtspersonen of andere vennootschappen die met haar in een 
Groep verbonden zijn;

(f) het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn,

alles in de ruimste zin des woords.

Aandelenkapitaal

Het geplaatste kapitaal van de N.V. zal vijfenveertigduizend euro (EUR 45.000) bedragen 
en zal zijn verdeeld in vierhonderd vijftig (450) aandelen met een nominale waarde van elk 
EUR honderd (100). Bij de oprichting van de N.V. zullen de oprichters pro rata aan hun 
belang in de CVR, aandelen in de N.V. deelnemen. 

In de Statuten is opgenomen dat de N.V. geen medewerking zal verlenen aan de uitgifte 
van certificaten van aandelen in haar kapitaal. In de Aandeelhoudersovereenkomst (zie 
hieronder) is bepaald dat ook zonder medewerking van de N.V. geen certificaten van 
aandelen in het kapitaal van N.V. zullen worden uitgegeven. 

Aandeelhouders van de N.V. kunnen alleen die vennootschappen zijn die ook partij zijn bij 
de Aandeelhoudersovereenkomst, de zogenaamde Kwaliteitseis.

Uitgifte van aandelen

De uitgifte van aandelen in het kapitaal van de N.V. zal slechts kunnen geschieden 
krachtens een besluit daartoe van de Algemene Vergadering. De bevoegdheid tot uitgifte 
van aandelen zal door de Algemene Vergadering kunnen worden overdragen aan een ander 
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vennootschapsorgaan welke overdracht vervolgens ook weer kan worden herroepen. Bij 
een uitgifte van aandelen zal iedere aandeelhouder van de N.V. een voorkeursrecht hebben 
naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen. Dit voorkeursrecht kan, 
telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de Algemene 
Vergadering. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. Voor voornoemde besluiten van de 
Algemene Vergadering betreffende de uitgifte van aandelen, de delegatie van 
uitgiftebevoegdheid, de beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht en het verlenen van 
rechten tot het nemen van aandelen zal een gekwalificeerde meerderheid van ten minste 
tweederde van de stemmen vereist zijn.

Overdracht van aandelen/pandrecht/vruchtgebruik

Voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de N.V. zal de voorafgaande 
goedkeuring van de Algemene Vergadering zijn vereist, voor welk besluit een 
gekwalificeerde meerderheid van ten minste tweederde van de stemmen benodigd zal zijn.

Naast deze goedkeuringsregeling zullen in de Statuten de volgende omstandigheden 
worden opgenomen op grond waarvan een aandeelhouder verplicht is deze aandelen 
respectievelijk alle door hem gehouden aandelen over te dragen aan één of meer door de 
gegadigden die bereid en in staat zijn om deze aandelen over te nemen:

(a) verkrijging van aandelen onder algemene titel;

(b) faillissement van of verlening van surséance van betaling aan een aandeelhouder;

(c) indien de meerderheid van de aandelen en/of de zeggenschap in de desbetreffende 
aandeelhouder, of in diegene die de aandelen en/of zeggenschap in de 
aandeelhouder direct of indirect houdt, wordt overgedragen en de aandeelhouders 
tegen de nieuwe verwerver ernstige bezwaren hebben;

(d) het niet meer voldoen aan de Kwaliteitseis.

In aanvulling op de Statuten bevat de Aandeelhoudersovereenkomst tevens bepalingen die 
betrekking hebben op een overdracht van aandelen in de N.V. (zie hieronder).

Voor het vestigen van een pandrecht alsmede voor de overgang van het stemrecht op de 
pandhouder of de vruchtgebruiker is toestemming van alle aandeelhouders vereist.

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit een aantal (ten minste één) door de Algemene Vergadering 
vast te stellen bestuurders. De Raad van Bestuur wordt door de Algemene Vergadering 
worden benoemd met een gekwalificeerde meerderheid van ten minste tweederde van de 
uitgebrachte stemmen. Ten aanzien van besluiten tot schorsing of ontslag van bestuurders 
zal tevens een gekwalificeerde meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte 
stemmen vereist zijn. Naast de Algemene Vergadering zal ook de Raad van 
Commissarissen bestuurders kunnen schorsen.

Besluiten van de Raad van Bestuur zullen worden genomen bij volstrekte meerderheid van 
de uitgebrachte stemmen die door alle in functie zijnde bestuurders kunnen worden 
uitgebracht. Ten aanzien van de algemene lijnen van het te voeren financiële-, sociale-, 
economische- en personeelsbeleid alsmede het algemene beleid op het gebied van de 
uitgifte en verkrijging van gronden alsmede het financieringsbeleid, de aanbesteding van 
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werken en de contracteringsstrategie zal de Algemene Vergadering aanwijzingen kunnen 
geven aan het bestuur, en dient het bestuur zich te gedragen naar deze aanwijzingen. 
Afgezien van voornoemde aanwijzingsbevoegdheid, zijn op grond van het Burgerlijk 
Wetboek (artikel 2:94 lid 1 BW) en de Statuten aan de voorafgaande goedkeuring van de 
Algemene Vergadering onderworpen bestuursbesluiten:

(a) in verband met het nemen van aandelen waarbij bijzondere verplichtingen op de 
N.V. worden gelegd;

(b) rakende het verkrijgen van aandelen op andere voet dan waarop de deelneming in 
de N.V. voor het publiek wordt opengesteld; 

(c) strekkende om enigerlei voordeel te verzekeren aan een oprichter van de N.V. of 
aan een bij de oprichting betrokken derde; 

(d) betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld;

(e) betreffende het aangaan van een juridische fusie waarbij de N.V. de verkrijgende 
rechtspersoon is, tenzij dit een juridische fusie is met een vennootschap waarvan 
de N.V. alle aandelen houdt;

(f) betreffende het aangaan van een splitsing waarbij de N.V. de verkrijgende of 
splitsende rechtspersoon is, tenzij bij de splitsing alle verkrijgende 
vennootschappen worden opgericht en de splitsende rechtspersoon daarvan bij de 
splitsing enig aandeelhouders wordt. 

Naast bovengenoemde besluiten zullen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering 
dan wel aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen ook onderworpen zijn alle 
besluiten van het bestuur omtrent zodanige rechtshandelingen als door de Algemene 
Vergadering duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van het bestuur zijn gebracht. 
De Algemene Vergadering kan hierover besluiten met twee derde meerderheid van de 
geldig uitgebrachte stemmen. Indien het gaat om besluiten die aan de goedkeuring van de 
Raad van Commissarissen zijn onderworpen, dient de Raad van Commissarissen terzake 
van het door de Algemene Vergadering te nemen besluit haar goedkeuring te verlenen.

In de Aandeelhoudersovereenkomst is voorzien dat de volgende bestuursbesluiten de 
voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeven:

(a) het door de N.V. of de CVR, in eigendom houden, beheren, vervreemden, 
bezwaren, huren, verhuren, leasen beschikken, exploiteren en op andere wijze in 
gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken, waaronder begrepen 
het in erfpacht uitgeven en verkrijgen van gronden, het vestigen van opstalrechten 
en het verlenen van erfdienstbaarheden alsmede het doen uitvoeren van openbare 
werken en het ontwikkelen van infrastructuur in het Exploitatiegebied;

(b) het door de N.V. of de CVR aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de N.V. 
of de CVR een bankkrediet wordt verleend;

(c) het aan de N.V. of de CVR ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen 
opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan 
de Besturend Vennoot of de CVR verleend bankkrediet;

(d) duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking van de N.V. of de CVR met 
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een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;

(e) rechtstreekse of middellijke deelneming door de N.V. of de CVR in het kapitaal 
van een andere onderneming en het wijzigen van de omvang van zodanige 
deelneming;

(f) het doen van een voorstel tot juridische fusie of tot splitsing;

(g) (des)investeringen van de N.V. of de CVR ter hoogte van een bedrag van 
EUR 10.000.000 of meer alsmede alle andere (rechts)handelingen die een waarde 
vertegenwoordigen van EUR 10.000.000 of meer;

(h) het door de N.V. of de CVR stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid;

(i) het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 18 lid 8 van de Statuten 
en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;

(j) het door de N.V. of de CVR aangaan van vaststellingsovereenkomsten;

(k) het door de N.V. of de CVR optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren 
van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die 
rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;

(l) het door de N.V. of de CVR sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten, 
waarbij een beloning wordt toegekend, waarvan het bedrag per jaar hoger is dan 
het door de Raad van Commissarissen te bepalen en schriftelijk ter kennis van de 
Raad van Bestuur gebrachte bedrag;

(m) het door de N.V. of de CVR treffen van pensioenregelingen en het toekennen van 
pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;

(n) het aangaan van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 lid 1 Burgerlijk 
Wetboek;

(o) de vaststelling of wijziging door de N.V. of de CVR van een meerjarenplan;

(p) de vaststelling of wijziging door de N.V. of de CVR van het business plan voor 
het komende jaar;

(q) de vaststelling of wijziging door de N.V. of de CVR van het budget voor het 
komende jaar;

(r) het doen van een verzoek tot inbreng van (een gedeelte van) de Aanvullende 
Inbreng respectievelijk de Additionele Inbreng;

(s) de eerste aanbesteding van de Hoofdinfrastructuur; 

(t) De wijziging van de Visie Zuidas; en

(u) De vaststelling van de jaarrekening van de CVR.

Bij de oprichting van ZA zal voorts worden besloten dat de volgende bestuursbesluiten de 
voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering behoeven, voor welke 
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goedkeuringsbesluiten een gewone meerderheid van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen 
is vereist:

(a) het aan de N.V. of de CVR ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen 
opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan 
de N.V. of de CVR verleend bankkrediet;

(b) duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking van de N.V. of de CVR met 
een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking; 

(c) het door de N.V. of de CVR stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid; en

(d) het doen van een verzoek tot inbreng van (een gedeelte van) de Aanvullende 
Inbreng respectievelijk de Additionele Inbreng.

Verder zal bij de oprichting van ZA worden besloten dat ook de volgende bestuursbesluiten 
de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering behoeven, voor welke 
goedkeuringsbesluiten echter een gekwalificeerde meerderheid van tweederde van de 
rechtsgeldig uitgebrachte stemmen is vereist:

(a) het door de N.V. of de CVR aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de N.V. 
of de CVR een bankkrediet wordt verleend;

(b) rechtstreekse of middellijke deelneming door de N.V. of de CVR in het kapitaal 
van een andere onderneming en het wijzigen van de omvang van zodanige 
deelneming;

(c) (des)investeringen van de N.V. of de CVR ter hoogte van een bedrag van 
EUR 10.000.000 of meer alsmede alle andere (rechts)handelingen die een waarde 
vertegenwoordigen van EUR 10.000.000 of meer behoudens voor zover deze 
(des)investeringen reeds zijn opgenomen in een door de Raad van 
Commissarissen en door de Algemene Vergadering goedgekeurd meerjarenplan 
of business plan of budget voor het komende jaar;

(d) het door de N.V. of de CVR sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten, 
waarbij een beloning wordt toegekend, waarvan het bedrag per jaar hoger is dan 
het door de Raad van Commissarissen te bepalen en schriftelijk ter kennis van het 
bestuur gebrachte bedrag;

(e) het door de N.V. of de CVR treffen van pensioenregelingen en het toekennen van 
pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;

(f) het door de N.V. of de CVR tussentijds doen van uitkeringen ten laste van de 
winst over het lopende boekjaar;

(g) de vaststelling of wijziging door de N.V. of de CVR van een meerjarenplan;

(h) de vaststelling of wijziging door de N.V. of de CVR van het business plan voor 
het komende jaar; 

(i) de vaststelling of wijziging door de N.V. of de CVR van het budget voor het 
komende jaar; en
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(j) De wijziging van de Visie Zuidas.

Verder dient het besluit met betrekking tot de eerste aanbesteding van de 
Hoofdinfrastructuur door de Algemene Vergadering met unanimiteit te worden genomen 
en behoeft dit besluit de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. 

Besluiten betreffende gronduitgiften zijn uitsluitend onderworpen aan de goedkeuring van 
de Raad van Commissarissen. 

Zoals wordt vermeld in "Veilingproces", "Voorwaarden voor een geldig Bod" dient een 
Inschrijver bij het uitbrengen van een Bod te verklaren dat hij instemt met de inhoud van de 
aan dit Prospectus gehechte concepten van de Overeenkomst van Vennootschap, 
oprichtingsakte van de N.V. en Aandeelhoudersovereenkomst, en dat hij zijn volledige 
medewerking zal verlenen om ervoor zorg te dragen dat deze bij de oprichting van ZA 
conform voormelde concepten zullen worden geëffectueerd.

Overigens tast het ontbreken van voornoemde voorafgaande goedkeuring van de Algemene 
Vergadering respectievelijk de Raad van Commissarissen de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur of de bestuurders niet aan.

De N.V. zal vertegenwoordigd kunnen worden door de Raad van Bestuur alsmede door 
twee gezamenlijk handelende bestuurders. Ingeval er sprake is van een tegenstrijdig belang 
met één of meer bestuurders in de zin van de wet, wordt de N.V. vertegenwoordigd door 
twee gezamenlijk handelende bestuurders, tenzij de Algemene Vergadering één of meer 
andere personen daartoe aanwijst. Is er sprake van een tegenstrijdig belang van de 
vennootschap met een bestuurder in privé, dan behoeft het bestuursbesluit tot het aangaan 
van de betreffende rechtshandeling de voorafgaande goedkeuring van de Raad van 
Commissarissen. Ook in dit geval geldt dat het ontbreken van deze goedkeuring de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aantast.

Is er sprake van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders, dan blijft het bestuur 
berusten bij de overblijvende bestuurder(s), behalve ingeval van belet of ontstentenis van 
alle bestuurders, in welk geval het bestuur berust bij twee door de Raad van 
Commissarissen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen personen. 

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit een oneven aantal leden (natuurlijke personen), 
met een maximum van vijf of zeven, welk aantal wordt vastgesteld door de Algemene 
Vergadering. De Raad van Commissarissen zal belast zijn met het toezicht op het beleid 
van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de N.V. en de met haar 
verbonden onderneming. De commissarissen zullen het bestuur met raad ter zijde staan. Bij 
de vervulling van hun taak zullen de commissarissen zich dienen te richten naar het belang 
van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, daaronder begrepen de CVR.

Voor de benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen zullen geen bijzondere 
statutaire benoemingsrechten gelden. De Aandeelhoudersovereenkomst (zie hierna) bevat 
bepalingen die betrekking hebben op het doen van een voordracht voor de benoeming van 
commissarissen. Alle commissarissen zullen worden benoemd door de Algemene 
Vergadering. Commissarissen zullen te allen tijde door de Algemene Vergadering kunnen 
worden geschorst of ontslagen.

Voor de Raad van Commissarissen geldt een profielschets (zie hierna).
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Winstbestemming

De N.V. kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare 
winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen van de N.V. groter is dan het 
bedrag van haar gestorte kapitaal vermeerderd met de wettelijke reserves. De winst van de 
N.V. zal ter beschikking staan van de Algemene Vergadering. Besluiten tot beschikking 
over de winst zullen door de Algemene Vergadering slechts kunnen worden genomen met 
een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. 

De Raad van Bestuur zal tussentijds uitkeringen mogen doen ten laste van de winst over 
het lopende boekjaar indien het eigen vermogen van de N.V. groter is dan het bedrag van 
het gestorte kapitaal van de N.V., vermeerderd met de reserves die krachtens de wet 
worden aangehouden en mits na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen 
alsmede, op grond van de Aandeelhoudersovereenkomst, van de Algemene Vergadering, 
voor welk laatste besluit een meerderheid benodigd is van twee derden van de uitgebrachte 
stemmen.

Algemene Vergaderingen en stemrechten

De jaarlijkse Algemene Vergadering zal telkens binnen zes maanden na afloop van het 
boekjaar worden gehouden. In deze Algemene Vergadering zullen onder meer de 
behandeling van het jaarverslag en de behandeling en vaststelling van de jaarrekening aan 
de orde worden gesteld. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders zullen zo 
dikwijls worden gehouden als de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen dat 
nodig achten of vergadergerechtigden, die ten minste één tiende gedeelte van het geplaatste 
kapitaal vertegenwoordigen, de Raad van Bestuur en/of de Raad van Commissarissen 
schriftelijk verzoeken om een Algemene Vergadering bijeen te roepen, onder nauwkeurige 
opgave van de in die vergadering te behandelen onderwerpen. Vergadergerechtigden zullen 
voor een vergadering worden opgeroepen door hetzij de Raad van Bestuur, hetzij de Raad 
van Commissarissen. De oproeping zal geschieden middels oproepingsbrieven die niet later 
dan op de eenentwintigste dag voor die van de vergadering moeten worden verzonden.

Elk aandeel zal in de Algemene Vergadering recht op één stem geven. Besluiten van de 
Algemene Vergadering zullen in beginsel met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen worden genomen. Dit zal echter niet gelden voor een aantal specifiek in de 
Statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst vermelde besluiten. 

Op grond van de Statuten zal een gekwalificeerde meerderheid van twee derde van de 
uitgebrachte stemmen benodigd zijn voor besluiten van de Algemene Vergadering 
betreffende (goedkeuring van):

(a) uitgifte van aandelen, delegatie van de uitgiftebevoegdheid, beperking of 
uitsluiting van het voorkeursrecht en het verlenen van het rechten tot het nemen 
van aandelen;

(b) de vestiging van een pandrecht op aandelen;

(c) overdracht van aandelen;

(d) benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders;

(e) dividenduitkeringen;
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(f) statutenwijziging, juridische fusie en splitsing; en

(g) ontbinding. 

Op grond van de Statuten dienen de volgende besluiten van de Algemene Vergadering met 
algemene instemmen te worden genomen:

(a) toekenning van het stemrecht op aandelen aan de vruchtgebruiker en goedkeuring 
van de overgang van stemrecht bij overdracht van het vruchtgebruik;.

(b) de vestiging van een pandrecht op aandelen waarbij het stemrecht aan de 
pandhouder toekomt en goedkeuring van de overgang van stemrecht aan een 
ander die in de rechten van de pandhouder treedt.

Voorts zal op grond van de Aandeelhoudersovereenkomst (zie hierna) voor het verlenen 
van goedkeuring door de Algemene Vergadering voor bepaalde bestuursbesluiten een 
meerderheid vereist zijn van twee derden van de uitgebrachte stemmen. 

Besluitvorming door de aandeelhouders zal, nadat de bestuurder(s) en de commissaris(sen) 
in de gelegenheid zijn gesteld daaromtrent te adviseren, ook op een andere wijze kunnen 
plaatsvinden dan in een vergadering van aandeelhouders. Hiervoor zal wel zijn vereist dat 
de stemgerechtigde aandeelhouders zich schriftelijk (waaronder begrepen alle vormen van 
geschreven tekstoverdracht) met algemene stemmen vóór het voorstel hebben verklaard.

Het boekjaar en de jaarrekening van de N.V.

Het boekjaar van de N.V. zal gelijk zijn aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar van de 
N.V. zal eindigen op 31 december 2008.

Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn 
door de Algemene Vergadering met maximaal zes maanden op grond van bijzondere 
omstandigheden, zal de Raad van Bestuur de jaarrekening (bestaande uit de balans en de 
winst- en verliesrekening met toelichting) opstellen. De jaarrekening moet worden 
ondertekend door alle bestuurders en commissarissen. Voor zover van toepassing, zal door 
de Algemene Vergadering opdracht worden verleend aan een deskundige of organisatie 
van deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek teneinde de door het 
bestuur opgemaakte jaarrekening en het jaarverslag, indien opgemaakt, te onderzoeken en 
daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen.

De N.V. zal er voorts op toezien dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, indien 
opgemaakt, en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens 
vanaf de oproep tot de Algemene Vergadering bestemd voor hun behandeling ten kantore 
van de N.V. aanwezig zijn ter inzage voor vergadergerechtigden. Een afschrift van deze 
stukken zal kosteloos ter beschikking worden gesteld aan vergadergerechtigden.

De jaarrekening zal worden vastgesteld door de Algemene Vergadering waarna de N.V. 
verplicht is tot publicatie van de jaarrekening bij het handelsregister indien en voor zover 
de wet dit vereist. 

Statutenwijziging

De Algemene Vergadering zal bevoegd zijn om de Statuten te wijzigen. Voor een wijziging 
van de Statuten is een besluit van de Algemene Vergadering met een gekwalificeerde 
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meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen benodigd. Bovendien is een 
ministeriële verklaring van geen bezwaar vereist. 

Een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging is 
opgenomen, moet, tegelijkertijd met de oproeping voor de vergadering, ten kantore van de 
vennootschap worden neergelegd ter inzage voor vergadergerechtigden tot de afloop van 
de vergadering. De vergadergerechtigden worden in de gelegenheid gesteld vanaf de dag 
van de neerlegging tot die van de vergadering kosteloos een afschrift van het voorstel te 
verkrijgen.

Juridische fusie, splitsing en ontbinding

De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot juridische fusie en tot splitsing van 
de N.V. alsmede tot ontbinding van de N.V. Een dergelijk besluit kan slechts worden 
genomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen. Ingeval van 
ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur tenzij de Algemene Vergadering 
andere vereffenaars benoemt. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het 
vermogen van de ontbonden N.V. is overgebleven, zal aan aandeelhouders en andere 
gerechtigden worden uitgekeerd in verhouding tot ieders recht.

9.5. De Aandeelhoudersovereenkomst

De Aandeelhoudersovereenkomst wordt aangegaan door de N.V. als Besturend Vennoot, 
de aandeelhouders van de N.V. en de CVR. Voorts wordt de Aandeelhoudersovereenkomst 
mede ondertekend door de Commandieten en de aandeelhouders van de Commandieten, ter 
kennisneming van de inhoud daarvan en instemming met enkele bepalingen van de 
Aandeelhoudersovereenkomst. 

Inspanningsverplichting om het Project te realiseren

In de Aandeelhoudersovereenkomst verplicht de N.V. zich om zich ten volle in te spannen 
als Besturend Vennoot om het Project te realiseren en daarbij in acht te nemen wat 
daaromtrent in het Prospectus is opgenomen. Ook moet de N.V. bevoegdelijk gegeven 
aanwijzingen van haar aandeelhouders over de algemene lijnen van het te voeren beleid op 
een aantal terreinen in acht nemen. Op hun beurt verplichten de aandeelhouders van de 
N.V. zich om de N.V. hierbij te ondersteunen.

Raad van Bestuur

De Aandeelhoudersovereenkomst benadrukt het belang van een voldoende ervaren en 
deskundige raad van bestuur. De Raad van Bestuur kan, met goedkeuring van de Raad van 
Commissarissen, een (informeel) adviesorgaan instellen waarin voor het Project relevante 
experts zitting hebben die de raad van bestuur met raad en daad terzijde staan. Rekening 
houdend met het feit dat de N.V. geen beursnotering heeft, zal zoveel mogelijk aansluiting 
worden gezocht bij de Corporate Governance Code, onder meer bij de bezoldiging van de 
bestuurders.

Raad van Commissarissen 

De Aandeelhoudersovereenkomst voorziet in het recht van de Publieke Participanten om 
gezamenlijk twee respectievelijk drie commissarissen en in het recht van de Private 
Participanten om eveneens gezamenlijk twee respectievelijk drie commissarissen voor 
benoeming voor te dragen, in beide gevallen met inachtneming van de profielschets. Het 
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aantal commissarissen zal afhankelijk zijn van het aantal Private Participanten. Ten aanzien 
van de vijfde of zevende commissaris, die tevens als voorzitter zal fungeren, geldt dat deze 
door de Algemene Vergadering wordt benoemd met inachtneming van de profielschets van 
de Raad van Commissarissen, op voordracht van de Raad van Commissarissen. De 
aandeelhouders die niet het recht hebben om een voordracht te doen, zijn verplicht stem uit 
te brengen vóór benoeming van de voorgedragen persoon, tenzij deze redelijkerwijs niet 
aanvaardbaar is voor hen, in welk geval de aandeelhouders die een voordrachtsrecht 
hebben, een nieuwe voordracht mogen doen. De Aandeelhoudersovereenkomst bevat een 
gedetailleerde beschrijving van de procedure die geldt voor het doen van voordrachten.

Ingeval een vacature in de Raad van Commissarissen ontstaat, zal de N.V. de Participanten 
hiervan in kennis stellen en de Participanten op wiens verzoek de defungerende 
commissaris was benoemd, schriftelijk verzoeken aan te geven of zij al dan niet van hun 
voordrachtsrecht gebruik wensen te maken. Doen zij dit niet dan geschiedt de benoeming 
van een commissaris op basis van de Statuten. Publieke en Private Participanten zullen, 
tenzij zij zich niet kunnen verenigen met de persoon van de kandidaat, steeds instemmen 
met de voordracht van de andere Participanten. 

Leden Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen bij oprichting

Bij oprichting van de N.V. is drs. J.D. Stoutenbeek benoemd als voorzitter van de Raad van 
Bestuur. 

Bij oprichting van de N.V. is drs. D.B. Stadig aangemerkt als te zijn benoemd als 
commissaris op voordracht van de Publieke Participanten. Op voordracht van de Private 
Participanten wordt vooralsnog aangemerkt als te zijn benoemd als commissaris: ir. J.D. 
Doets en mr. drs. L.C. Brinkman is aangemerkt als de commissaris, die als voorzitter van 
de Raad van Commissarissen is benoemd.

Profielschets Raad van Commissarissen

De leden van de Raad van Commissarissen zullen in ieder geval uitgebreide ervaring te 
hebben op het gebied van: 

(a) gebiedsontwikkeling in ruime zin; 

(b) kennis en ervaring met stedenbouw, integrale planvorming, architectuur en 
openbare ruimte;

(c) kennis en ervaring met complexe technische (infrastructurele) opgaven en de 
daarmee samenhangende aanbestedingsvraagstukken;

(d) kennis en ervaring met ontwikkeling, financiering en belegging van vastgoed;

(e) kennis en ervaring met gebiedsmarketing en acquisitie op internationaal niveau; 

(f) bekendheid met de wijze waarop strategiebepaling, besluitvorming en 
projectdefinitie bij het bedrijfsleven dan wel de overheid plaatsvinden;

(g) bestuurservaring in overheid en/of politiek en/of ervaring in een leidinggevende 
functie in het particuliere bedrijfsleven; 

(h) bedrijfseconomische deskundigheid en ervaring met risicomanagement;
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(i) deskundigheid en ervaring op sociaal/maatschappelijk vlak en/of duurzaamheid. 

Het is mogelijk dat in de persoon van één of meer leden van de Raad van Commissarissen 
verschillende van bovengenoemde deskundigheden en soorten van ervaring gecombineerd 
aanwezig zijn. Het aantal gewenste deskundigheden behoeft dus niet gelijk te zijn aan het 
gewenste aantal leden van de Raad van Commissarissen. Wel dient ieder te benoemen of te 
herbenoemen lid van de Raad van Commissarissen over de navolgende kwaliteiten te 
beschikken: 

(a) brede bestuurlijke en organisatorische ervaring en gevoel voor de Nederlandse 
(sociale) verhoudingen; 

(b) hij dient in staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directie en de 
algemene gang van zaken binnen de N.V. te volgen en de raad van bestuur in de 
voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan; 

(c) hij dient in staat te zijn om ten opzichte van de andere leden van de Raad van 
Commissarissen en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren.

De profielschets Raad van Commissarissen zal van tijd tot tijd worden geëvalueerd en 
worden getoetst aan de maatschappelijke ontwikkelingen en strategische veranderingen en 
zo nodig, na overleg met de Participanten en de raad van bestuur van de N.V. door de Raad 
van Commissarissen worden aangepast. Bij elke (her)benoeming van leden van de Raad 
van Commissarissen dient deze profielschets Raad van Commissarissen in acht te worden 
genomen.

Bestuursbesluiten die onderworpen zijn aan goedkeuring van een ander orgaan

De Aandeelhoudersovereenkomst bevat een overzicht van besluiten van de Raad van 
Bestuur die onderworpen zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van 
Commissarissen. Het betreft bijvoorbeeld besluiten tot (i) het door de N.V. of de CVR 
verkrijgen en vervreemden van registergoederen, (ii) het door de N.V. of de CVR aangaan 
van overeenkomsten waarbij een bankkrediet wordt verleend, (iii) duurzame samenwerking 
met een andere onderneming of het verbreken daarvan, (iv) belangrijke (des)investeringen, 
(v) het verschaffen van zekerheid, (vi) de eerste aanbesteding van de Hoofdinfrastructuur 
en (vii) de wijziging van de Visie Zuidas. Een overzicht van de volledige lijst is te vinden 
in artikel 5.1 van de Aandeelhoudersovereenkomst en in dit Hoofdstuk onder "De N.V.", 
"De Raad van Bestuur".

Ook zijn een aantal bestuursbesluiten van de N.V. onderworpen aan de voorafgaande 
goedkeuring van de Algemene Vergadering. Voor sommige goedkeuringsbesluiten is een 
gewone meerderheid vereist en voor sommige van dergelijke besluiten geldt een 
gekwalificeerde meerderheid van twee derden van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen. 
Deze besluiten zijn opgenomen in de artikelen 5.2 respectievelijk 5.3 van de 
Aandeelhoudersovereenkomst en in dit Hoofdstuk onder "De N.V.", "De Raad van 
Bestuur".

Op grond van de Aandeelhoudersovereenkomst is de N.V. verplicht om geen uitvoering te 
geven aan besluiten waarvoor voorafgaande goedkeuring is vereist als deze goedkeuring 
(nog) niet is verkregen.
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Informatieverschaffing

De N.V. dient binnen bepaalde termijnen de in de Aandeelhoudersovereenkomst 
omschreven informatie te verschaffen aan de commissarissen en haar aandeelhouders. Het 
betreft in het bijzonder een overzicht over de voorgang van het Project en bepaalde 
financiële informatie.

Budget en beleidsplan

Uiterlijk in de maand december van ieder jaar moet een door de Raad van Commissarissen 
goedgekeurd budget en beleidsplan, dat tevens een investeringsplan en een 
financieringsplan bevat, voor het komende boekjaar aan de Algemene Vergadering in een 
buitengewone Algemene Vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

Kwaliteitseisen

In de Aandeelhoudersovereenkomst zijn een aantal kwaliteitseisen opgenomen. Aandelen 
in de N.V. zullen slechts mogen worden gehouden door de initiële aandeelhouders dan wel 
hun opvolgers mits de aandelen met inachtneming van de bepalingen van de 
Aandeelhoudersovereenkomst zijn overgedragen en zij zijn toegetreden als partij bij de 
Aandeelhoudersovereenkomst. 

Er zijn enkele eigenschappen die een mogelijke opvolger niet mag bezitten zoals, onder 
meer, het verkeren in staat van faillissement, liquidatie of surséance van betaling, het niet 
hebben voldaan van haar (betalings)verplichtingen van de sociale zekerheidsbijdragen 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van vestiging of ten aanzien van wie
de Besturend Vennoot en/of de Publieke Participanten een advies hebben opgevraagd als 
bedoeld in de Wet Bevordering Integriteits Beoordeling door het Openbaar Bestuur en 
welk advies aanleiding is om de betreffende mogelijke opvolger uit te sluiten van het
verwerven ven een Belang.

Participanten zullen één jaar voor de oplevering van de Hoofdinfrastructuur afspraken 
maken omtrent de Kwaliteitseisen die zullen gelden voor de eventuele nieuwe 
aandeelhouders.

Commandieten mogen voorts geen aandelen houden in de N.V. en aandeelhouders van de 
N.V. mogen geen commanditaire belangen mogen houden in de CVR.

Composer

Na sluiting van de Aandeelhoudersovereenkomst hebben de Private Participanten de 
verplichting jegens de Publieke Participanten om gelijktijdig Composer op te richten en 
ervoor zorg te dragen dat Composer de Termsheet Composerkavel aangaat met de CVR, en 
de daaruit voortvloeiende verplichtingen zal nakomen, daaronder begrepen de afname van 
de Composerkavel.

Tot meerdere zekerheid voor de nakoming door Composer van haar verplichtingen uit 
hoofde van de Termsheet Composerkavel en de daaruit resulterende verplichting tot 
vergoeding van schade die de CVR lijdt als gevolg van het niet door Composer nakomen 
van haar verplichting tot ondertekening van de erfpachtakte(n) als bedoeld in de Termsheet 
Composerkavel zal Composer een onvoorwaardelijke, abstracte bankgarantie ten behoeve 
van de CVR doen stellen. Het bedrag waarvoor de bankgarantie wordt gesteld zal gelijk 
zijn aan een gedeelte groot 136/480 van de Initiële Grondwaarde met inachtneming van 
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hetgeen daaromtrent in de Termsheet Composer is bepaald. Elke beperking of wijziging 
van deze bankgarantie behoeft de voorafgaande schriftelijk instemming van de CVR, 
alsmede van elk der Participanten. De aandelen die door een Private Participant worden 
gehouden in Composer zijn vrij overdraagbaar met dien verstande dat terzake steeds een 
right of first refusal geldt voor de overige participanten in Composer. Verkoop en/of 
overdracht van een gedeeltelijk belang in Composer is niet toegestaan. Indien het belang in 
Composer aan een derde verkocht en/of overgedragen wordt, zal de overdragende partij 
ervoor zorg dragen dat alle verplichtingen uit hoofde van de Aandeelhoudersovereenkomst 
betreffende participanten in Composer op deze derde van toepassing zijn vanaf het moment 
van overdracht, bij gebreke hiervan blijft de overdragende partij volledig aansprakelijk 
voor verplichtingen. De betrokken partijen zijn steeds verplicht om de verplichtingen uit de 
Aandeelhoudersovereenkomst middels een kettingbeding op te leggen aan deze derde en 
eventuele rechtsopvolgers van deze derde. Voor zover de verkoop/overdracht van het 
belang in Composer geschiedt aan een vennootschap die de kenmerken heeft van een 
special purpose vehicle (ter uitsluitende beoordeling van de Publieke Participanten) of 
Publieke Partijen zulks om andere redenen wenselijk achten, zijn de betrokkenen verplicht 
om deze verplichtingen middels een kettingbeding op te leggen aan de aandeelhouders van 
dit special purpose vehicle respectievelijk de aandeelhouders van de verkrijger van het 
belang in Composer en eventuele rechtsopvolgers van deze aandeelhouders. Een derde aan 
wie het belang in Composer wordt verkocht en/of overgedragen zal op het moment van 
verkoop en overdracht steeds dienen te voldoen aan de integriteitseisen zoals bedoeld in de 
"Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur".

No-go besluit en restitutieplicht

Bij het aangaan van de Aandeelhoudersovereenkomst stemmen de Participanten, de 
Commandieten en de Besturend Vennoot ermee in dat ingeval sprake is van een no-go" 
besluit (ongeacht of een daartoe strekkend besluit daadwerkelijk is genomen dan wel zulks 
uit de omstandigheden noodzakelijkerwijs voortvloeit), de Besturend Vennoot ervoor zal 
zorgdragen dat de financiële bijdragen die de Gemeente op grond van de 
Samenwerkingsovereenkomst ter beschikking gesteld heeft aan de CVR, door de CVR 
zullen worden gerestitueerd aan de Gemeente. Indien de CVR op dat moment over 
onvoldoende middelen beschikt om aan deze restitutieverplichting te voldoen, zal de 
Besturend Vennoot een verzoek doen aan de Commandieten om zoveel Aanvullende 
Inbreng in te brengen in de CVR als benodigd is om aan deze restitutieverplichting te 
voldoen. De Commandieten vervolgens verplicht zijn om zodanige Aanvullende Inbreng in 
te brengen in de CVR. Het voorgaande geldt tevens voor zover de CVR, nadat een no-go 
besluit is genomen, over onvoldoende middelen beschikt om aan de financiële gevolgen 
van haar vrijwaringsverplichting op grond van de Samenwerkingsovereenkomst te voldoen. 
In verband met deze vrijwaringsverplichting verbinden de Besturend Vennoot en de 
Commandieten zich om de CVR niet eerder te ontbinden dan na verloop van een periode 
van twee jaar na het no-go besluit.

Exit regeling en overdracht van aandelen

In de Aandeelhoudersovereenkomst verplichten de Commandieten zich om gedurende de 
duur van de CVR hun Commanditaire Belang niet te zullen overdragen, beëindigen of 
anderszins te zullen afstoten. Een exit, voor zover toegestaan, zal steeds plaatsvinden via 
overdracht van aandelen in de desbetreffende Commandiet(en), met inachtneming van de 
bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst. Het Aandelenbelang Besturend Vennoot 
van een Participant is onlosmakelijk verbonden met het Commanditaire Belang, van een 
Participant in de CVR. Een overdracht van het Aandelenbelang Besturend Vennoot leidt tot 
de verplichting van de met de overdragende aandeelhouder in een Groep verbonden 
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aandeelhouder van de Commandiet om het daarmee corresponderende Commanditair 
Belang over te dragen, en vice versa. Een vermindering van het belang in een Commandiet 
dient gepaard te gaan met een daarmee corresponderende vermindering van het 
Aandelenbelang Besturend Vennoot. Omdat een Participant via meerdere op te richten 
vennootschappen kan deelnemen als Commandiet, is ook een gedeeltelijke overdracht van 
belangen in ZA mogelijk, met dien verstande dat voor Private Participanten de ondergrens 
van 15% en de bovengrens van 30% aan belang in ZA steeds van toepassing zal zijn (zie 
hierboven onder "Commanditaire vennootschap met rechtspersoonlijkheid").

Totdat de infrastructuur die is voorzien in het kader van het Project is gerealiseerd en 
afgenomen door de Modaliteiteigenaren, zullen geen overdrachten aan derden van 
belangen in ZA zijn toegestaan. Interne overdrachten door Participanten – waaronder wordt 
begrepen overdrachten aan bestaande Participanten – zijn gedurende deze periode wel 
toegestaan binnen voornoemde bandbreedtes op de voorwaarden zoals beschreven in de 
Aandeelhoudersovereenkomst.

Nadat de infrastructuur is gerealiseerd en afgenomen door de Modaliteiteigenaren zijn 
zowel overdrachten aan derden als interne overdrachten door de Private Participanten 
toegestaan, met inachtneming van de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst en 
de bandbreedte van 15-30%. Deze bandbreedte is echter niet van toepassing als alle 
Participanten hun volledige belang in ZA overdragen. Ten aanzien van overdrachten aan 
derden geldt dat deze derden voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen (zie hiervoor bijlage 8 
bij de Aandeelhoudersovereenkomst).

Het staat de Staat en de Gemeente niet vrij om hun Belangen te vervreemden gedurende 
een periode van drie (3) jaar na de datum waarop de CVR de activa en passiva heeft 
verworven zoals bedoeld in de Samenwerkingsovereenkomst en de Overeenkomst van 
Overdracht. Ingeval de Staat of de Gemeente zijn/haar belang in ZA geheel of gedeeltelijk 
overdraagt, heeft de Gemeente respectievelijk de Staat het recht om dit belang bij voorrang 
boven de Private Participanten te verwerven op tussen de Staat en De Gemeente overeen te 
komen voorwaarden. De bovengrens van 30% en de bepalingen van de aanbiedingsregeling 
zijn in dat geval niet van toepassing. De Private Participanten zijn verplicht de statutair 
vereiste goedkeuring voor dergelijke overdrachten te verlenen. Dit voorrangrecht van de 
Staat en De Gemeente geldt zowel ten aanzien van overdrachten vóór als na afloop van 
realisering van de infrastructuur en afname daarvan door de Modaliteiteigenaren.

De Aandeelhoudersovereenkomst bevat een gedetailleerde aanbiedingsregeling op grond 
waarvan een Participant zijn belang in ZA eerst aan de andere Participanten dient aan te 
bieden. 

Bij een (directe of indirecte) change of control betreffende een aandeelhouder van de N.V., 
is deze aandeelhouder, indien de meerderheid van de overige aandeelhouders ernstige 
bezwaren heeft tegen degene die (direct of indirect) zeggenschap over deze aandeelhouder 
verwerft, verplicht om haar Aandelenbelang Besturend Vennoot aan de overige 
aandeelhouders aan te bieden zonder dat dit aanbod kan worden ingetrokken. Gezien de 
koppeling van het Aandelenbelang Besturend Vennoot en het via de Commandieten 
gehouden Commanditair Belang bestaat in dat geval tevens de verplichting om de aandelen 
in de desbetreffende Commandiet aan te bieden. Deze aanbiedingsverplichting geldt, 
mutatis mutandis, bij een (directe of indirecte) change of control betreffende een 
Participant. Een dergelijke aanbiedingsplicht bestaat tevens ingeval men ophoudt partij te 
zijn bij deze Aandeelhoudersovereenkomst.
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Overigens geldt, ongeacht de hiervoor beschreven exit regeling en regeling voor de 
overdracht van aandelen, dat steeds voorafgaande toestemming van alle vennoten van de 
CVR is vereist voor toetreding of vervanging van Commandieten, daaronder begrepen in 
geval van transacties tussen bestaande vennoten van de CVR (zie "Management en 
organisatie", "De Overeenkomst van Vennootschap", "Vennoten").

Blauwe Stip

Na verwerving van een Belangen participeren de Private Participanten, naast de Staat en de 
Gemeente, als aandeelhouder van ZA. In het geval dat zich risico's voordoen (en er geen of 
onvoldoende verzekeringsdekking bestaat) zullen de nadelige gevolgen moeten worden 
bestreden uit de eigen middelen van ZA. Het moment waarop die middelen ontoereikend 
blijken te zijn en de som van de kapitaalstortingen in de CVR (i) verminderd met het 
totaalbedrag van (a) de door de Commandieten ontvangen (interim) dividenduitkeringen en 
uitkeringen ten laste van de reserves van Beheer en (b) de door de Commandieten van de 
CVR ontvangen winstuitkeringen van de CVR en (ii) vermeerderd met die bedragen 
waarvan de CVR en de Commandieten zijn overeengekomen dat deze in aanmerking
dienen te worden genomen bij de bepaling van de omvang van de kapitaalstortingen in de 
CVR, gelijk is aan het totaalbedrag van de Initiële Inbreng en de Aanvullende Inbreng, 
terwijl naar het oordeel van de Besturend Vennoot Additionele Inbreng benodigd is of zal 
zijn, wordt gekwalificeerd als "Blauwe Stip".

Indien naar het oordeel van de Besturend Vennoot de Blauwe Stip over een periode van zes 
maanden bereikt wordt, zal de Besturend Vennoot de Commandieten daarvan onverwijld 
schriftelijk in kennis stellen en daarbij tevens aangeven wat het bedrag is van de benodigde 
Additionele Inbreng. Vervolgens zullen de Besturend Vennoot en de Commandieten eerst 
bezien (i) of de CVR nog in staat is om additioneel vreemd vermogen aan te trekken 
(zonder parent guarantee) respectievelijk (ii) of de gezamenlijke Private Commandieten 
bereid zijn om pro rata hun onderlinge belang in CVR, Additionele Inbreng aan de CVR ter 
beschikking te stellen. Indien vier maanden vóór het verwachte moment van intreden van 
de Blauwe Stip mocht blijken dat geen additioneel vreemd vermogen als onder (i) bedoeld 
kan worden aangetrokken alsmede dat niet alle Private Commandieten bereid zijn om pro 
rata hun, onderlinge belang in CVR de benodigde Additionele Inbreng aan de CVR te 
verschaffen, terwijl één of meer Private Commandieten hier wel toe bereid zijn, 
heeft/hebben de Private Commandiet(en) die hiertoe wel bereid zijn het recht om 
gedurende een periode van één maand te trachten om met de Private Commandiet(en) die 
geen Additionele Inbreng meer willen verschaffen tot een vergelijk te komen. 

Mochten de Private Commandieten niet tot een vergelijk komen binnen deze periode van 
één maand of mocht geen van de Private Commandieten bereid zijn om pro rata aan hun 
onderlinge belang de benodigde Additionele Inbreng aan de CVR te verschaffen, dan heeft 
elk der Private Commandieten (de "Put-Optie Gerechtigden") het recht om vanaf het 
moment beginnend drie maanden vóór het intreden van de Blauwe Stip gedurende een 
periode van één maand door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Staat en de 
Gemeente en de Publieke Commandieten van hen te eisen dat zij de belangen van de Put-
Optie Gerechtigden in de Besturend Vennoot respectievelijk de CVR om niet overnemen, 
pro rata aan het door hen gehouden belang in de Besturend Vennoot en de CVR (de "Put-
Optie"), in welk geval deze overdrachten onverwijld zullen plaatsvinden. De Put-Optie 
Gerechtigden kunnen de Put-Optie individueel uitoefenen, met dien verstande dat deze wel 
steeds het gehele belang in de Besturend Vennoot tezamen met het gehele belang in de 
CVR dient te betreffen.



ZA.U.07.100 (75)

Indien een Put-Optie Gerechtigde niet gedurende voornoemde periode van één maand haar 
Put-Optie heeft uitgeoefend, hebben vervolgens, gedurende een periode van één maand, de 
Staat en de Gemeente tezamen met de Publieke Commandieten (de "Call-Optie 
Gerechtigden") het recht om door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de 
desbetreffende Put-Optie Gerechtigde van haar te eisen dat zij haar belang in de Besturend 
Vennoot respectievelijk de CVR om niet aan de Call-Optie Gerechtigden overdraagt, pro 
rata aan de door de Call-Optie Gerechtigden gehouden belangen in de Besturend Vennoot 
en de CVR, (de "Call-Optie"), in welk geval deze overdrachten onverwijld zullen 
plaatsvinden. De Call-Optie Gerechtigden kunnen de Call-Optie slechts gezamenlijk
uitoefenen. Ingeval van uitoefening van de Put-Optie of de Call-Optie zijn de betrokken 
partijen verplicht om de daaruit voortvloeiende overdachten te effectueren (en zij verlenen 
elkander reeds nu voor alsdan volmacht om een en ander te bewerkstelligen als in deze 
bepaling bedoeld). Bovengenoemde regeling is van overeenkomstige toepassing bij elk 
verzoek van de Besturend Vennoot aan de Commandieten om Additionele Inbreng te 
verschaffen. Ingeval als gevolg van uitoefening van hetzij de Put-Optie hetzij de Call-Optie 
de respectieve belangen zijn overgedragen, vervallen voor wat betreft de overdragende 
partij(en) de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst met uitzondering van de 
geheimhoudingsplicht.

Belang in Composer

Ingeval van uitoefening van de Put-Optie of de Call-Optie is de Participant in Composer 
wiens belang in Composer bij het aangaan van de Aandeelhoudersovereenkomst was 
gekoppeld aan een belang in de Besturend Vennoot en de CVR (al dan niet via een of meer 
groepsmaatschappijen) ten aanzien waarvan de Put-Optie of de Call-Optie is uitgeoefend 
respectievelijk degene die dit belang in Composer heeft verworven (de "Optie Participant 
in Composer" en het "Optie Belang in Composer") verplicht om op eerste verzoek van de 
gezamenlijke overige participanten in Composer (de "Overige Participanten in Composer") 
haar Optie Belang in Composer te verkopen en over te dragen aan de Overige Participanten 
in Composer, pro rata aan het door de Overige Participanten gehouden belang in Composer 
(tenzij de Overige Participanten in Composer tot een andere verdeling komen), voor een 
koopsom in contanten gelijk aan 75% van de redelijke marktwaarde (fair market value). Bij 
wijze van bindend advies zal de redelijke marktwaarde worden bepaald door drie experts, 
waarvan één wordt benoemd door de Optie Participant in Composer, één door de Overige 
Participanten in Composer en de derde door de twee aldus benoemde experts. De kosten 
van de bepaling van de redelijke marktwaarde komen voor rekening van Composer. De 
Participanten en de Commandieten verplichten zich om hun medewerking te verlenen aan 
bovengenoemde regeling. De verplichtingen met betrekking tot het belang in Composer 
zullen ingeval van verkoop en/of overdracht van dat belang middels een kettingbeding 
worden opgelegd aan elke verwerver van een belang in Composer. De uitoefening van de 
Put-Optie heeft overigens geen gevolg voor de verplichtingen betreffende Composer. Deze 
verplichtingen blijven onverminderd van kracht.

Ingeval als gevolg van de uitoefening van de Put-Optie(s) en/of de Call-Optie(s) er geen 
Overige Participanten in Composer meer mochten zijn, vervalt het recht van Composer om 
de Composerkavel te ontwikkelen, maar kunnen de Publieke Participanten en/of de CVR 
wel eisen van Composer dat zij de Composerkavel ontwikkelt op de voorwaarden zoals 
vervat in de Termsheet Composerkavel. De bankgarantie blijft in dat geval onverminderd 
van kracht. Ingeval Additionele Inbreng wordt verschaft door een Commandiet zijn de 
overige Commandieten steeds verplicht om de daaruit voortvloeiende verwatering van hun 
belang in de N.V. en de CVR te aanvaarden.
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Duur van de Aandeelhoudersovereenkomst

De Aandeelhoudersovereenkomst blijft van kracht zolang twee of meer aandeelhouders van 
de N.V. dan wel hun rechtsopvolgers aandeelhouder zijn van de N.V.

Geheimhouding en publiciteit

De Aandeelhoudersovereenkomst verplicht tot geheimhouding over de inhoud daarvan en 
het verloop van de besprekingen daarover, behoudens voor zover op grond van enig 
dwingendrechtelijk wettelijk voorschrift of binnen de Staat of de Gemeente gebruikelijke 
rapportageverplichtingen een verplichting tot het doen of openbaar maken van 
mededelingen bestaat. In dat geval zal de mededeling eerst worden gedaan nadat de overige 
partijen daarover zijn geïnformeerd.

Aan derden mogen over de inhoud van de Aandeelhoudersovereenkomst geen 
mededelingen worden gedaan of informatie worden verstrekt, in het bijzonder publieke 
bekendmakingen en persberichten, zonder voorafgaand overleg met en goedkeuring van de 
andere partijen.

Boeteregeling

De Aandeelhoudersovereenkomst voorziet in een boeteregeling bij niet nakoming. Indien 
de tekortschietende partij, na daartoe te zijn aangemaand voor zover de niet nakoming 
gerepareerd kan worden, nalaat de niet nakoming binnen 30 dagen te repareren of als de 
aard van de niet nakoming zich niet voor reparatie leent, is een onmiddellijke opeisbare 
boete aan de CVR verschuldigd van EUR 1.000.000, onverminderd het recht op volledige 
schadevergoeding van de gelaedeerde partij(en). Is sprake van een materiële niet 
nakoming, dan kan van de tekortschietende partij en de aan haar gelieerde 
vennootschappen die een belang in ZA houden, worden geëist dat deze hun belangen in ZA 
aan de andere Participanten verkopen en overdragen tegen 75% van de redelijke 
marktwaarde (fair market value). De Aandeelhoudersovereenkomst voorziet in een 
regeling over, onder meer, de bepaling van deze waarde. Een materiële niet nakoming doet 
zich, onder meer, voor indien de inbrengverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst 
van Vennootschap niet worden nageleefd.

Toepasselijk recht en geschillen

De Aandeelhoudersovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. De bevoegde 
rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over geschillen over (de 
uitleg van) de Aandeelhoudersovereenkomst.

Gebondenheid Commandieten en aandeelhouders van de Commandieten

De Commandieten en aandeelhouders van de Commandieten (zijnde de Participanten) 
ondertekenen mede de Aandeelhoudersovereenkomst en als gevolg daarvan zijn zij 
gebonden aan die bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst die voor hen relevant 
zijn. Een opsomming van deze bepalingen is te vinden in art. 16 van de 
Aandeelhoudersovereenkomst.

Garantie uiteindelijke aandeelhouders

In deze garantie onderschrijven de uiteindelijke aandeelhouders van de Participanten 
enkele wezenlijke uitgangspunten van de Aandeelhoudersovereenkomst en verplichten zij 
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zich te bewerkstelligen dat hun groepsmaatschappijen dienovereenkomstig zullen 
handelen. Voorts stellen zij zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk garant voor de 
verplichtingen van haar groepsmaatschappijen uit hoofde van de 
Aandeelhoudersovereenkomst. Daarnaast verplichten zij zich te bewerkstelligen dat haar 
groepsmaatschappij die optreedt als Commandiet geen andere activiteiten zal ontplooien 
dan het houden van het commanditair belang in de CVR en dit belang zal behouden totdat 
de CVR zal zijn opgehouden te bestaan.

9.6. Management

Het management over de CVR wordt gevoerd door de Besturend Vennoot, de N.V., 
vertegenwoordigd door haar bestuur. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het 
beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de N.V. en de met haar 
verbonden onderneming, daaronder begrepen de door de CVR gedreven onderneming. De 
Raad van Commissarissen staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun 
taak dienen de commissarissen zich te richten naar het belang van de N.V. en de met haar 
verbonden onderneming.

Participanten verplichten zich ervoor zorg te dragen dat voor het vervullen van 
bestuursfuncties in de Raad van Bestuur zeer ervaren en deskundige managers worden 
aangetrokken met bewezen ervaring op het gebied van (het realiseren van) complexe en 
grootschalige bouwprojecten, daaronder begrepen infrastructurele werken, uitvoerige 
financiële expertise, project management en uitstekende contacten met zowel 
projectontwikkelaars en bouwondernemingen als afnemers van gronden en 
overheidsinstellingen.
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10. FISCALE ASPECTEN 

Dit Hoofdstuk beschrijft de belangrijkste fiscale aspecten van het deelnemen als 
commanditaire vennoot in ZA, alsmede de fiscale positie van de Besturend Vennoot en de 
commanditaire vennootschap zelf. In dit Hoofdstuk wordt steeds gesproken over de thans 
geldende fiscale situatie ten aanzien van de commanditaire vennootschap (CV), voor zover 
de CV en de commanditaire vennootschap met rechtspersoonlijkheid dezelfde fiscale 
regelgeving kennen kan hier steeds voor CV, CVR worden gelezen, behalve in paragraaf 
10.4 waar steeds het onderscheid tussen CV en CVR wordt beschreven.

10.1. Uitgangspunt structuur.

(a) De kern van het Project is de realisatie van de hoofdinfrastructuur en publieke 
ruimte ten behoeve van de Staat en de Gemeente, waarbij de som van de 
bijdragen van beide afnemers niet groot genoeg is om de kosten van het Project te 
dekken. In dekking van het aldus te verwachten tekort wordt voorzien door de 
voordelen uit verkoop/exploitatie van bouwgrond, die (deels) ontstaat door het 
ondergronds brengen van infrastructuur, tot de opbrengsten van het Project te 
rekenen.

(b) De structuur van ZA zal een besloten (fiscaal transparante) CV zijn met een N.V. 
als beherend vennoot. Indien het betreffende wetsvoorstel ( in werking treedt, 
bestaat het voornemen de CV om te zetten in een CV met rechtspersoonlijkheid.

(c) De CV is een besloten (fiscaal transparante) commanditaire vennootschap, 
hetgeen betekent dat activa, passiva en resultaten van de CV worden toegerekend 
aan de participanten pro rato aan hun relatieve belang in de CV (gehouden 
participaties in verhouding tot het totaal aantal uitstaande participaties)

(d) Afnemers van infrastructuur zijn de Staat, de Gemeente en ProRail.

10.2. Positie CV ten aanzien van de vennootschapsbelasting

De fiscale transparantie voor (inkomsten-) en vennootschapsbelasting brengt met zich dat 
elke Participanten in beginsel de fiscale regels toepast op zijn belang die voor hem van 
toepassing zijn. De Staat en de Gemeente zijn voor hun participatie in de CV niet 
onderworpen aan vennootschapsbelasting. Indien zij hun participatie houden via een 
lichaam waarin zij alle aandelen bezitten is dit lichaam evenmin onderworpen aan 
vennootschapsbelasting. De aan vennootschapsbelasting onderworpen Private 
Participanten dienen hun aandeel in het vermogen en de resultaten van de CV in hun 
aangifte vennootschapsbelasting op te nemen op basis van de in overleg met de 
belastingdienst vastgestelde regels inzake de fiscale kwalificatie van het Project, de 
daarmee verbandhoudende afspraken omtrent waardering en winstneming en voor het 
overige met inachtneming van de voor hen zelf geldende regels.

10.3. Positie van de N.V. ten aanzien van de vennootschapsbelasting

(a) De N.V. is aan vennootschapsbelasting onderworpen en dient haar belang in de 
CV (vermogen en resultaten) in haar aangifte vennootschapsbelasting op te 
nemen. Haar relatieve belang volgt uit het aantal participaties dat zij bezit in 
verhouding tot het totaal aantal bij Participanten geplaatste participaties.

(b) Ten aanzien van de verantwoording van vermogen en resultaat van de CV in de 
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aangifte vennootschapsbelasting van de N.V. geldt hetgeen hierna wordt 
opgemerkt ten aanzien van de positie van de private partijen voor de 
vennootschapsbelasting.

10.4. Positie Private Participanten ten aanzien van de vennootschapsbelasting

(a) De aan vennootschapsbelasting onderworpen Private Participanten dienen hun 
aandeel in het vermogen en de resultaten van de CV in hun aangifte 
vennootschapsbelasting op te nemen op basis van de voor hen zelf geldende 
regels en bovengenoemde afspraken terzake met de belastingdienst. Hun relatieve 
belang volgt uit het aantal participaties dat zij bezitten in verhouding tot het totaal 
aantal bij Participanten geplaatste participaties. 

(b) Met de belastingdienst zijn inzake het Project de volgende contouren 
overeengekomen (zie Bijlage 27):

• het Project kwalificeert in het kader van de bepaling van de jaarlijkse 
fiscale winst van de Participanten als "sui generis" project.

• voor de fiscale behandeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de 
fiscale behandeling van "onderhanden werk" (artikel 3.29b Wet op de 
inkomstenbelasting 2001) en bedrijfsmiddelen (artikel 3.25 Wet op de 
inkomstenbelasting 2001), hetgeen ondermeer het volgende betekent: 

- alle kosten van het Project worden van af aanvang geactiveerd en 
er vindt derhalve geen aftrek plaats van het constante deel van de 
algemene kosten en financieringskosten

- het op grond van artikel 3.29b voornoemd toe te rekenen deel van 
de "vergoeding" wordt vooralsnog gesteld op de geactiveerde 
kosten en derhalve exclusief een voorcalculatorische winstopslag, 
hetgeen naar verwachting resulteert in een fiscaal resultaat van 
ongeveer nihil tot in het eerste jaar waarin winst op het project 
redelijk zeker is

- uitgaande van de Businesscase en de voor winstneming 
benodigde zekerheid zal een deel van de winst in ieder geval zijn 
gerealiseerd in 2020 – 2021 in verband met het gereedkomen van 
de infrastructurele werken en de verkoop en levering van 
bouwlocaties aan Composer; naar verwachting zal – wederom 
gelet op de Businesscase - ook in de jaren na 2020 – 2021 van 
winstrealisatie sprake zijn; de precieze wijze van winstbepaling 
in genoemde jaren dient nog te worden uitgewerkt in 
samenspraak met de belastingdienst

- indien en voorzover sprake is van vooruit ontvangen 
vergoedingen van de Gemeente en/of de Staat welke niet aan 
geactiveerde kosten kunnen worden toegerekend, wordt een 
passiefpost gevormd. Deze mag jaarlijks worden gewaardeerd op 
de contante waarde (van de in de toekomst te verrichten 
prestaties); jaarlijks wordt de netto contante waarde van deze 
verplichting vastgesteld; rentebaten behaald met vooruit 
ontvangen bedragen behoren tot het fiscale resultaat; de uitkomst 
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per saldo van de rentebaten en de jaarlijkse herwaardering van de 
toekomstige verplichting kan ongeveer nihil bedragen

(c) Bijdragen van de Provincie Noord Holland en de Stadsregio worden niet gedaan 
door partijen die afnemer zijn van infrastructuur; zij zijn echter zodanig 
belanghebbend bij een goede infrastructuur dat zij deze bijdragen willen 
verstrekken. Vooralsnog kan als uitgangspunt worden genomen dat deze 
bijdragen kunnen worden afgeboekt op de kostprijs van de werken die verband 
houden met de door middel van deze bijdragen te realiseren 
overheidsdoelstelling.

10.5. Positie van de aandeelhouders in de N.V.

(a) De N.V. is als zodanig onderworpen aan vennootschapsbelasting. Voor de 
bepaling van de fiscale winst van de N.V. is hetgeen hierboven staat vermeld ten 
aanzien van de positie van de Private Participanten voor de 
vennootschapsbelasting onverminderd van belang.

(b) Uitkeringen van winst in de vorm van dividend of vermomd dividend zijn in 
beginsel onderworpen aan dividendbelasting tegen een tarief 15%

(c) Inhouding van dividendbelasting mag onder meer en in beginsel achterwege 
blijven ten aanzien van opbrengsten van aandelen die voor de gerechtigde tot die 
opbrengst de deelnemingsvrijstelling van toepassing is en de betreffende 
deelneming in de zin van artikel 13 van de Wet op de vennootschapsbelasting 
behoort tot het Nederlands ondernemingsvermogen van deze (uiteindelijk) 
gerechtigde.

(d) Dividenden en vermogenswinsten genoten respectievelijk tot uitdrukking 
gebracht door aan vennootschapsbelastingplichtige partijen die een deelneming 
hebben in de zin van artikel 13 van de Wet op de vennootschapsbelasting, worden 
bij deze partijen in beginsel niet nogmaals aan vennootschapsbelasting 
onderworpen.

(e) Op dividenden genoten door in Nederland gevestigde rechtspersonen die niet aan 
vennootschapsbelasting zijn onderworpen, dient dividendbelasting ten laste van 
deze partijen te worden ingehouden, doch deze partijen kunnen in beginsel een 
verzoek tot teruggaaf van deze dividendbelasting doen bij de inspecteur. Ook 
elders in de EU gevestigde rechtspersonen kunnen onder omstandigheden een 
dergelijk verzoek doen.

10.6. Overdrachtsbelasting

(a) De uitvoering van het Project zal gepaard gaan met wijzigingen in de 
gerechtigdheid tot de desbetreffende onroerende zaken. Daarbij zal worden 
vermeden dat onnodig verschuldigdheid van overdrachtsbelasting optreedt. In dat 
kader is het van belang dat verkrijgingen door de Staat en de Gemeente 
normaliter van heffing van overdrachtsbelasting zijn vrijgesteld. Voorts is van 
belang dat veelal een vrijstelling geldt voor overdrachten van bouwterreinen en 
nieuwe bouwwerken welke aan heffing van omzetbelasting zijn onderworpen.

(b) Grondverwervingen van derden vinden (vrij van overdrachtsbelasting) plaats 
door de Gemeente.
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(c) Met betrekking tot de te realiseren Dokcasco worden in de huidige toestand 
gronden overgedragen (erfpacht/opstal) van en aan de Staat (die ter zake een 
vrijstelling van overdrachtsbelasting geniet). 

(d) Met betrekking tot de te realiseren Dokcasco worden in de BTW-sfeer (vrij van 
overdrachtsbelasting) beperkte rechten (erfpacht/opstal) gevestigd ten behoeve 
van ProRail.

(e) Ten behoeve van de ontwikkeling van opstallen (woningen, winkels, kantoren en 
dergelijke) vindt gronduitgifte plaats in de BTW-sfeer (vrij van 
overdrachtsbelasting).

(f) In beginsel: ter zake van de overdrachtsbelasting wordt behalve op basis van 
exclusieve afspraken met de fiscus uitgegaan van zekerheid van niet verschuldigd 
zijn: dientengevolge worden vooralsnog twee routes overwogen:

Overdracht van economische eigendom van de gronden aan een CV, waarin de 
NV beherend vennoot is met een gering winstaandeel en Gemeente en Staat als 
publiekrechtelijke rechtspersonen elk voor bijna 50% gerechtigd zijn. De 
juridische eigendom blijft bij Stad en Staat. Na de toetreding van Private 
Participanten tot deze CV (waarbij het belang van iedere Private Participant niet 
groter mag zijn dan 1/3) is de overdracht van de gronden aan ZA een feit 
geworden zonder dat daar overdrachtsbelasting voor verschuldigd is. 

Het hierboven gestelde zal niet onverkort van toepassing meer zijn indien de 
overdracht van de private belangen pas kan plaatsvinden na de inwerkingtreding 
van het op handen zijnde Boek 7:13 BW. Deze nieuwe wetgeving inzake de CVR 
verhindert een geruisloze toetreding tot de CV van de Private Participanten. De 
publieke vennoten in de CV zullen alsdan moeten besluiten of zij van de CV een 
CVR willen maken, waarna de verkrijging van belangen in de onderneming door 
privaten niet meer middels een verkoop, doch slechts via een emissie kan 
plaatsvinden met een beroep op het in het Belastingplan 2008 voorgestelde artikel 
15 lid 1 letter e ten tweede van de Wet op Belastingen rechtsverkeer.

Indien deze route niet werkbaar is zal de verhouding tussen de rechthebbende op 
het economisch eigendom en de ZA zoveel als mogelijk worden vormgegeven 
door middel van overeenkomsten van koop en verkoop onder de opschortende 
voorwaarde van verkrijging van de grond van de status van bouwterrein in de zin 
van artikel 11 lid 4 van de Wet op de omzetbelasting 1968.

(g) Speciale aandacht verdient het meervoudig grondgebruik. Zo zal ter zake van de 
uitgifte van bouwkavels boven tunnels met de Belastingdienst moeten worden 
afgestemd op welke wijze met de heffing van BTW en/of overdrachtsbelasting 
wordt omgegaan. De belastingdienst heeft aangegeven mee te werken aan een 
praktische oplossing op dit punt.

10.7. BTW

(a) De overdracht van gronden respectievelijk de vestiging van beperkte rechten ten 
behoeve van de Staat voor de aanleg van de Rijksweg in het Dokcasco, vindt bij 
voorkeur BTW-vrij plaats; daartoe dient die overdracht of vestiging plaats te 
vinden alvorens de desbetreffende terreinen als bouwterrein in de BTW-sfeer 
geraken; de oplevering van het Dokcasco aan de Staat is met BTW belast.
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(b) Met betrekking tot de oplevering van de Rijksweg zal waarschijnlijk de kostprijs 
de basis voor de BTW-heffing vormen; in zoverre kan de rijksbijdrage als een aan 
BTW-heffing onderworpen vergoeding worden aangemerkt. 

(c) De minister van Financiën heeft toegezegd dat de maximale BTW druk voor het 
Project begrensd is tot EUR 90 miljoen (prijspeil 1 januari 2003)

(d) De overdracht van de gronden respectievelijk de vestiging van beperkte rechten 
ten behoeve van de spoortunnels in het Dokcasco, vindt bij voorkeur in de BTW-
sfeer plaats; dienaangaande alsmede ter zake van de (op)levering van het 
Dokcasco verschuldigde BTW, komt bij ProRail voor verrekening met de 
Belastingdienst in aanmerking; ook hier zal de kostprijs in beginsel de basis voor 
de BTW-heffing vormen; voor zover die kostprijs niet door ProRail in geld wordt 
opgebracht, zal deze door haar in natura worden voldaan (door inlevering van 
oude sporen)

(e) Ten behoeve van de ontwikkeling van opstallen (woningen, winkels, kantoren en 
dergelijke) vindt de gronduitgifte zo veel als mogelijk in de BTW-sfeer (vrij van 
overdrachtsbelasting plaats; in dit kader verdient de toepassing van BTW en 
overdrachtsbelasting bij meervoudig grondgebruik specifieke aandacht.

(f) Vanwege de aan BTW-heffing onderworpen output, komt bij de CV de input-
BTW voor verrekening met de Belastingdienst in aanmerking; voor zover 
voordruk-BTW is toe te rekenen aan BTW-vrije grondoverdrachten (aan de 
Staat), kan die BTW niet als aftrekbare BTW met de Belastingdienst worden 
verrekend.

(g) Indien en voor zover sprake is van daadwerkelijke subsidies zal de financiële 
bijdrage zodanig kunnen worden gestructureerd dat ter zake geen (additionele) 
BTW-druk optreedt.

(h) Met betrekking tot de aanleg van openbare ruimten zal (nagenoeg) geen BTW 
hoeven te drukken; de ter zake door de CV aan de Gemeente in rekening te 
brengen BTW kan door de Gemeente bij het BTW-compensatiefonds worden 
gedeclareerd.
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11. VEILINGPROCES

11.1. Inleiding 

Dit Hoofdstuk bevat een globale beschrijving van het proces van Veiling. Het proces van 
Veiling zal door ZA worden vastgesteld in het Veilingreglement Ten aanzien van het 
aanbod in dit Prospectus gelden de beperkingen.

Deelname als Private Participant aan ZA is mogelijk door het verwerven van een pakket 
van ten minste 15% aandelen in ZA met daaraan verbonden statutaire rechten en 
verplichtingen, als nader omschreven in Hoofdstuk 9 en het aanvaarden van, onder meer:

(a) alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het als aandeelhouder partij zijn 
bij de Aandeelhoudersovereenkomst ZA;

(b) rechten en (stortings)plichten voortvloeiende uit het middels een op te richten 
vennootschap partij zijn bij de Overeenkomst van Vennootschap, waarbij de 
rechten op participaties overeenkomen met het percentage aandelen in ZA, 
inclusief maar niet beperkt tot de verplichting om op in de Overeenkomst van 
Vennootschap voorziene wijze garant te staan voor een deel van de 
financieringsbehoefte van het Project;

(c) rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Termsheet Composerkavel en uit 
het partij zijn bij de oprichtingsovereenkomst Composer waarvan de 
uitgangspunten zijn vastgelegd in de Termsheet Governance Composer.

Het is niet mogelijk op een andere manier een Belang te verkrijgen dan door het doen van 
een Bod door middel van deelname aan de veilingprocedure. Een Bod bestaat uit een 
geboden koopprijs per Belang die bij het nemen van het Belang ten goede komt aan de 
Publieke Participanten.

Uitsluitend gegadigden die: 

(a) Inschrijver zijn en 

(b) ten aanzien van wie zich ten tijde van het uitbrengen van het Bod geen 
Uitsluitingsgronden voordoen 

worden uitgenodigd een Bod uit te brengen en worden bij aanvaarding van die uitnodiging 
aangemerkt als Bieders. 

11.2. Procedure en Timing 

De Publieke Partijen behouden zich het recht voor om op ieder moment gedurende de 
veilingprocedure:

• de verstrekte informatie aan te vullen of te wijzigen; 

• de veiling om hen moverende redenen tussentijds te beëindigen;

• de opzet en/of de planning en/of het voorwerp van de veiling tussentijds aan te 
passen;
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• het Project op andere wijze te structureren en/of aan te besteden dan in dit 
Prospectus en de bijlagen wordt voorzien.

Voor de procedure van veiling geldt in beginsel de volgende tijdlijn, waarbij de exacte 
procedures en de tijdperiodes in het Veilingreglement nader zullen worden vastgesteld:

Begintijdstip = T

Fase Tijdstip Handeling

A T + 1 week: T1 Aantal en identiteit Bieders worden door de 
Veilingmeester en notaris bij akte vastgesteld, niet 
geopenbaard. Het moment van de start van fase B 
wordt aan alle Bieders bekendgemaakt.

B T1 + # weken: T2 Periode van toegang tot de Data Room, waarbij iedere 
Bieder ten minste [#] dagen toegang heeft tot de 
informatie in de Data Room. Nadere informatie aan en 
bijwonen van informatiebijeenkomsten (Q&A) door 
Bieders. De gelegenheid tot het doen van onderzoek 
eindigt op T3. Het moment van de start van fase C 
wordt aan alle Bieders bekendgemaakt.

C T2+ # dagen: T3 Bieders doen hun Biedingen op de in het 
Veilingreglement geregelde wijze. Het moment van de 
start van fase D wordt aan alle Bieders bekendgemaakt.

D T3+ 1 week: T4 De Veilingmeester beoordeelt de Biedingen op 
geldigheid en registreert de Biedingen.

E T4+ 1 week: T5 Bekendmaking resultaat van de Veiling: 

(ii) aan welke Bieders worden een of meer 
Belangen toegewezen (winnende Bieders) en

(iii) welke koopprijs moet worden betaald voor de 
te verwerven Belangen.

F T5+ # weken: T6 Uitvoering: overdracht aandelen, nemen participaties, 
betaling koopprijs aan Publieke Partijen, betalen en/of 
garantie geven voor waarde van het Belang.

Toelichting van enkele fasen:

Fase B:

Voordat Bieders een Bod uitbrengen, worden zij in de gelegenheid gesteld een due 
diligence onderzoek te verrichten. De grondslag van de informatie vervat in het Prospectus 
en alle daarbij behorende bijlagen zijn beschikbaar in de Data Room. Iedere Bieder heeft
gedurende [#] opeenvolgende werkdagen toegang tot de informatie in de Data Room. 
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Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de Veilingmeester volgens de in het 
Veilingreglement aan te geven procedure. Alle aanwezige informatie die aan een Bieder op 
zijn verzoek of in antwoord op zijn vragen wordt verstrekt zal aan alle andere Bieders 
worden verstrekt. 

Fase E en verder:

De Bieders ontvangen bericht met de uitslag van de veiling en er worden afspraken 
gemaakt voor ondertekening en betaling.

11.3. Veilingreglement

De procedure met betrekking tot de Veiling wordt vastgelegd in het Veilingreglement dat 
geen onderdeel uitmaakt van dit Prospectus. Hierin zal, onder meer, aandacht worden 
geschonken aan de voorwaarden voor een geldig Bod, het behoorlijk doorlopen van de 
procedure, de gevolgen van overtreding van het Veilingreglement en Uitsluitingsgronden 
ten tijde van het uitbrengen van het Bod en van de Gunning.

11.4. Voorwaarden voor Gunning 

Aan een Bieder kunnen slechts Belangen worden toegewezen indien:

• de Bieder geldige Biedingen heeft uitgebracht;

• de totale waarde verbonden aan het stelsel van rechten en verplichtingen van een 
Belang wordt voldaan dan wel gegarandeerd;

• de koopprijs vooraf wordt voldaan.
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12. OVERIGE INFORMATIE

12.1. Adresgegevens

Zuidas Amsterdam

Bezoekadres
World Trade Centre
Strawinskyslaan 59
1077 XW Amsterdam 

Postadres
Postbus 79092
1070 NC Amsterdam

12.2. Website

Algemene informatie over het Project 
www.zuidas.nl

Specifieke informatie over het Prospectus en de Due Diligence
www.zuidasdataroom.nl
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13. OVERZICHT VAN GEDEFINIEERDE TERMEN

Aandeelhoudersovereenkomst De aandeelhoudersovereenkomst inzake de N.V., 
van [datum] inclusief de daarbij behorende bijlagen 
en aangehecht als Bijlage 13

Aandelenbelang Besturend Vennoot Een belang van een Private Participant of een 
Publieke Participant in het Aandelenkapitaal 
waarvan de procentuele omvang gelijk is aan de 
procentuele omvang van het Commanditair Belang 
van de desbetreffende Private Participant of 
Publieke Participant 

Aandelenkapitaal Het op enig moment totale geplaatste 
aandelenkapitaal van de N.V.

Aanvullende Inbreng De financiële bijdrage die, op grond van de 
Overeenkomst van Vennootschap, na oprichting 
door iedere Commandiet voldaan dient te worden op 
eerste verzoek van de Besturend Vennoot pro rata 
aan het door hen gehouden belang in de CVR

ABNAMRO-hoofdkantoor Het hoofdkantoor van ABN AMRO Bank N.V.en de 
daarbij behorende terreinen zoals dit is gerealiseerd 
in het Exploitatiegebied en gelegen aan de Gustav 
Mahlerlaan 

Additionele Inbreng De financiële bijdrage die, op grond van de 
Overeenkomst van Vennootschap, na oprichting en 
na voldoening van de Aanvullende Inbreng door 
iedere Commandiet voldaan dient te worden na een 
daartoe strekkend besluit van de commanditaire 
vennoten van de CVR op eerste verzoek van de 
besturend vennoot, pro rata het reeds door hen 
gehouden belang in de CVR

Algemene Vergadering de algemene vergadering van aandeelhouders van de 
Besturend Vennoot

Amstel De rivier de Amstel voor zover deze grenst aan het 
Exploitatiegebied

Amstelveenboog Het geplande gedeelte van het metrospoor tussen het 
Station en de toekomstige metrohalte 
"Buitenveldert" 

Beethoven Het geplande stedenbouwkundig project gelegen in 
het noordoosten van het Exploitatiegebied

Belang De rechten en verplichtingen verbonden 
aan/belichaamd in de Commanditaire Belangen 
tezamen met de Aandelenbelangen Besturend 
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Vennoot en de overige verplichtingen waaraan een 
Private Participant zich uit hoofde van het 
Prospectus dient te verbinden

Besturend Vennoot De naar Nederlands recht op te richten naamloze of 
besloten vennootschap, waarvan de aandelen zullen 
worden gehouden door de Participanten pro rata aan 
hun respectieve Commanditaire Belangen, en die zal 
optreden als besturend vennoot van de CVR

Bestuurlijke overeenkomst De bestuurlijke overeenkomst Zuidas-Dok van 31 
januari 2006, inclusief de daarbij behorende bijlagen 
en aangehecht als Bijlage 21

Bijlage Een bijlage bij dit Prospectus

Blauwe Stip Heeft de betekenis daaraan gegeven in Hoofdstuk 
9.5 

Bod Een bod dat door een Inschrijver op de Private 
Participanten Belangen wordt uitgebracht met 
inachtneming van de bepalingen van dit Prospectus 
en het Veilingreglement

Boekwaarde De gezamenlijke boekwaarde van de 
vastgoedobjecten in een Vastgoedportefeuille, 
volgens de meest recente jaarrekening of 
geconsolideerde jaarrekening van de onderneming 
of Groep die die Vastgoedportefeuille houdt

Businesscase De uitkomst van het Financieel Model op basis van 
de ten tijde van het opstellen van het Prospectus 
door de projectorganisatie gekozen parameters 
waarvan een samenvatting is bijgevoegd bij dit 
Prospectus (Bijlage 18)

Bvo Bruto vloer oppervlak conform NEN-norm 2580

Call-optie De call-optie als gedefinieerd in Hoofdstuk 9.5 

Call-optie Gerechtigden Degenen die gerechtigd zijn tot uitoefening van de 
Call-optie

Commandieten De Private Commandieten en Publieke 
Commandieten gezamenlijk

Commanditair Belang Een door een Participant direct of indirect gehouden 
belang in het Commanditair Kapitaal

Commanditair Kapitaal Het door Private Participanten en Publieke 
Participanten te verschaffen commanditair kapitaal 
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van de CVR

Composer Een door de Private Participanten op te richten 
naamloze vennootschap en commanditaire 
vennootschap met rechtspersoonlijkheid die, onder 
meer, verplicht is om van de Gemeente het 
erfpachtrecht / de erfpachtrechten betreffende de 
Composerkavel ter verkrijgen en te aanvaarden en 
de Composerkavel feitelijk geleverd te krijgen van 
de CVR en af te nemen en vervolgnes te 
ontwikkelen een en ander op de voorwaarden zoals 
omschreven in de Termsheet Composerkavel

Composerkavel Het voortdurend recht van erfpacht van het 
(bouw)terrein gelegen in de Dokzone tussen de 
Parnassusweg en de Beethovenstraat te Amsterdam, 
zoals aangegeven op bijlage 1 van de Termsheet 
Composerkavel

CVR Commanditaire Vennootschap met 
Rechtspersoonlijkheid "Zuidas Amsterdam CVR" 
zoals beschreven in Hoofdstuk 9 

Data Room De fysieke en digitale ruimte waarin ZA informatie 
beschikbaar stelt aan de Inschrijvers

Databook Een gedetailleerde beschrijving van het Financieel 
Model en een toelichting op de uitgangspunten van 
de Businesscase, zoals aangehecht als Bijlage 19

Dokcasco de te realiseren betonnen casco tunnelconstructie 
conform het Programma van Eisen Infrastructuur 
Zuidas ten behoeve van het ondergronds brengen en 
uitbreiden van de Rijksweg en de sporen voor 
Zware Rail en Metro, dat tevens (gedeeltelijk) als 
fundering dient voor de ontwikkeling van de 
Dokzone 

Dokmodel Het verdiept in tunnels aanleggen van de 
(bestaande) infrastructuur in het Exploitatiegebied. 

Dokzone Het door toepassing van het Dokmodel ontstane 
gebied boven en tussen de tunnels 

Exploitatiegebied het "Zuidas" gebied te Amsterdam zoals aangegeven 
op de projectkaart die is aangehecht als Bijlage 1

Financieel Model Het financieel model zoals dat is opgesteld door 
Deloitte en dat aan Inschrijvers beschikbaar wordt 
gesteld in de Data Room 
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Fred Roeskestraat Het stedenbouwkundig project met de naam Fred 
Roeskestraat gelegen in het Noordwesten van het 
Exploitatiegebied

Gemeente De Gemeente Amsterdam

Gershwin Het in uitvoering zijnde stedenbouwkundige project 
gelegen in het zuiden van het Exploitatiegebied

Groep Een groep als bedoeld in art. 2: 24b BW

Grondwaarde de economische waarde van de Composerkavel 
zoals deze is berekend na vaststelling van het 
definitieve Vastgoedprogramma op basis van de 
wijzigingen (uitgedrukt in vierkante meters per 
functie) ten opzichte van de Uitgangspunten 
Vastgoedprogramma (een en ander zoals in de 
betreffende paragrafen van de Termsheet 
Composerkavel opgenomen), vermenigvuldigd met 
de vierkante meter prijzen per functie, zoals deze 
door de Zuidasorganisatie zijn gehanteerd bij het 
opstellen van het Prospectus, voor wat betreft de 
Dokzone inclusief de bijbehorende index CPI plus 
0,5% 

Gunning Het besluit van Publieke Participanten om Private 
Participanten Belangen onder bepaalde voorwaarden 
(waaronder betaling van een vergoeding) over te 
dragen aan één of meer Inschrijvers

Hoofdinfrastructuur Het Dokcasco en de te realiseren Modaliteiten 
Rijksweg, Metro en Zware Rail, inclusief de OVT, 
zoals vastgelegd in de Modaliteitovereenkomsten

Hoofdstuk Een hoofdstuk van dit Prospectus

Initiële Grondwaarde de voor de Composerkavel vastgestelde 
economische waarde, ingebracht door de Gemeente 
in ZA en in het taxatierapport berekend op de som 
van EUR 1.000.645.635  (één miljard zeshonderd 
vijf en veertig duizend zeshonderd vijf en dertig 
EURO) (prijspeil 1 januari 2021)

Initiële Inbreng De financiële bijdrage die, op grond van de 
Overkomst van Vennootschap, door iedere Private 
Participant voldaan dient te worden bij oprichting 
van de CVR pro rata aan het door hen gehouden 
belang in de CVR 

Inschrijver Een private partij die zich op grond van de 
Selectieleidraad 2007 heeft gekwalificeerd om een 
Bod te kunnen uitbrengen en die, ten tijde van de 
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Gunning, voldoet aan de Minimumeisen en ten 
aanzien van wie de Uitsluitingsgronden geen 
toepassing vinden

Integraal Ontwerp Het integraal ontwerp, zoals dit is uitgewerkt in de 
"Rapportage Integraal Ontwerp" en aangehecht als 
Bijlage 4 

Kapitaal Het geplaatste kapitaal van de N.V.

Kop Rivierenbuurt Het stedenbouwkundig project gelegen in het 
noordoosten van het Exploitatiegebied

Kwaliteitseis Heeft de betekenis daaraan gegeven in Hoofdstuk 
9.4

m² Een oppervlakte van één vierkante meter.

Mahler Het in uitvoering zijnde stedenbouwkundig project 
met de naam Mahler in het zuiden van het 
Exploitatiegebied

Management Actieve advisering aan de belanghebbenden in een 
Vastgoedportefeuille omtrent verhuur, aankoop en 
verkoop van vastgoedobjecten in die portefeuille, 
alsmede advisering omtrent de financiering van die 
portefeuille

MER Milieu Effect Rapportage

Metro De spoorinfrastructuur zoals deze door het 
Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam voor de 
exploitatie van de metrolijnen wordt gebruikt, als 
gedefinieerd in artikel 1 van de 
Modaliteitovereenkomst Amsterdam

Minimumeisen De eisen zoals omschreven in het hoofdstuk 
"Minimumeisen" in de Selectieleidraad 2007

Modaliteiteigenaren De eigenaren van de modaliteiten: Rijksweg, Metro 
en Zware Rail

Modaliteit Amsterdam De door ZA op grond van de 
Modaliteitovereenkomst Amsterdam op te leveren 
modaliteit zoals nader omschreven in artikel 1 van 
de Modaliteitovereenkomst Amsterdam

Modaliteit Rijksweg De door ZA op grond van de 
Modaliteitovereenkomst Staat op te leveren 
modaliteit terzake van de Rijksweg zoals nader 
omschreven in artikel 1 van de 
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Modaliteitovereenkomst Staat

Modaliteit Zware Rail De door ZA op grond van de 
Modaliteitovereenkomst Staat op te leveren 
modaliteit terzake van Zware Rail zoals nader 
omschreven in artikel 1 van de 
Modaliteitovereenkomst Staat

Modaliteitovereenkomsten Modaliteitovereenkomst Amsterdam en 
Modaliteitovereenkomst Staat tezamen 

Modaliteitovereenkomst Amsterdam De overeenkomst met betrekking tot de aanleg van 
de Metro van [datum] inclusief de daarbij behorende 
bijlage zoals deze is aangehecht als Bijlage 6

Modaliteitovereenkomst Staat De overeenkomst met betrekking tot de aanleg van 
Rijksweg en Zware Rail van [datum] inclusief de 
daarbij behorende bijlage zoals deze is aangehecht 
als Bijlage 7

NS N.V. Nederlandse Spoorwegen en/of één of meer 
van haar dochtervennootschappen

N.V. Zuidas Amsterdam N.V. zoals op te richten onder de 
voorwaarden van de Aandeelhoudersovereenkomst

ON Het private (aannemers) consortium aan wie ZA, op 
basis van het Programma van Eisen Infrastrucuur 
Zuidas de uitvoering van de infrastructurele werken 
in het Exploitatiegebied aanbesteedt 

Optie Belang in Composer heeft de betekenis als omschreven in Hoofdstuk 9.5 

Optie Participant in Composer heeft de betekenis als omschreven in Hoofdstuk 9.5 

Overeenkomst van Overdracht De overeenkomst van overdracht betreffende de 
door de Gemeente over te dragen rechten en 
verplichtingen aan de CVR, waarvan een concept is 
aangehecht als bijlage bij de 
Samenwerkingsovereenkomst

Overeenkomst van Vennootschap De overeenkomst van vennootschap inzake de CVR, 
van [datum] inclusief de daarbij behorende bijlagen 
en aangehecht als Bijlage 14

Overige Participanten in Composer heeft de betekenis als omschreven in Hoofdstuk 9.5 

OVT Openbaar Vervoer Terminal zoals nader 
omschreven in artikel 1 van de 
Modaliteitovereenkomst Amsterdam
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Participanten De Private Participanten en de Publieke 
Participanten 

Private Commandiet Een Private Participant als, direct of indirect, houder 
van een Commanditair Belang

Private Participanten Houders van Private Participanten Belangen 

Private Participanten Belangen Belangen, voor zover deze in het kader van de 
Veiling kunnen worden verworven door de Private 
Participanten

Procesdocument Programma van Eisen 
Infrastructuur Zuidas

Het document waarin de rollen, taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden met 
betrekking tot het ontwerpproces van de 
infrastructurele en stedenbouwkundige werken is 
vastgelegd, welk document is aangehecht als bijlage 
bij de Modaliteitovereenkomst

Proces van Tekenen en Rekenen Overleg- ontwerp- en rekenfase tussen de Publieke 
Partijen en de partijen geselecteerd op basis van de 
Selectieleidraad 2005 voorlopend op het doen van 
een bod overeenkomstig de voorwaarden zoals 
opgenomen in de Selectieleidraad 2005 (inmiddels 
vervangen door de Selectieleidraad 2007) 

Programma van Eisen Stedelijke 
Ontwikkeling

Het programma van functionele eisen die de 
Gemeente stelt aan de stedelijke ontwikkeling in het 
Exploitatiegebied en aangehecht als Bijlage 3

Programma van Eisen Infrastructuur 
Zuidas

Het programma van functionele eisen die de 
Modaliteiteigenaren namens de Gemeente en de 
Staat stellen aan de te realiseren Hoofdinfrastructuur 
in het Exploitatiegebied en aangehecht als Bijlage 2

Project De integrale ontwikkeling van het Exploitatiegebied 

ProRail De besloten vennootschap ProRail B.V. gevestigd te 
Utrecht

Prospectus Het onderhavige prospectus met de daarbij 
behorende Bijlagen

Prospectusrichtlijn Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 4 november 2003 betreffende het 
prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer 
effecten aan het publiek worden aangeboden of tot 
de handel worden toegelaten en tot wijziging van 
Richtlijn 2001/34/EG

Publieke Commandiet De Staat en de Gemeente als, direct of indirect, 
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houder van een Commanditair Belang

Publieke Participanten De Staat en de Gemeente in hun hoedanigheid van 
houder van Belangen

Publieke Partijen De Staat, de Gemeente, het Ministerie van VROM, 
het Ministerie van Financiën, het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, de Stadsregio en de 
Provincie Noord Holland

Put-Optie De put-optie als gedefinieerd in Hoofdstuk 9.5 

Put-Optie Gerechtigden Degenen die gerechtigd zijn tot uitoefening van de 
Put-Optie

Raad van Bestuur De raad van bestuur van de Besturend Vennoot

Raad van Commissarissen De raad van commissarissen van de Besturend 
Vennoot

RAI Het RAI-complex en de daarbij behorende 
omliggende terreinen

Ravel Het geplande stedenbouwkundig project met de 
naam Ravel, centraal gelegen in het 
Exploitatiegebied

Rechtbank-complex De gebouwen en terreinen toebehorend aan de 
Rechtbank Amsterdam gelegen aan de 
Parnassusweg te Amsterdam

Relevante Lidstaat Een Relevante Lidstaat zoals gedefinieerd in 
Hoofdstuk 2 

Rijksweg De autosnelweg A10 voor zover deze het 
Exploitatiegebied kruist

Samenwerkingsovereenkomst De samenwerkingsovereenkomst tussen de 
Gemeente en de CVR van [datum] inclusief de 
daarbij behorende bijlagen en aangehecht als 
Bijlage 8

Schinkel De rivier de Schinkel voor zover deze grenst aan het 
Exploitatiegebied

Scope De omschrijving van de begrenzing van het 
Exploitatiegebied, de omschrijving van de opdracht 
aan ZA en de te realiseren functionaliteiten en 
modaliteiten als beschreven in de 
Samenwerkingsovereenkomst en de Modaliteit 
overeenkomsten 
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Selectie De procedure zoals omschreven in de 
Selectieleidraad en de bijlagen die tot doel heeft om 
Inschrijvers te selecteren

Selectieleidraad 2005 De "Selectieleidraad Zuidas Onderneming" van 5 
juli 2005

Selectieleidraad 2007 De "Selectieleidraad Amsterdam Zuidas" van 8 
februari 2007 (met drie bijbehorende Nota's van 
Inlichtingen) en aangehecht als Bijlage 24

Staat De Staat der Nederlanden

Stadsregio De Stadsregio Amsterdam

Station Treinstation Amsterdam Zuid 

Statuten De statuten van de Besturend Vennoot, zoals deze 
zijn opgenomen in de akte van oprichting van de 
Besturend Vennoot dan wel nadien mochten zijn 
gewijzigd, aangehecht als Bijlage 15

Stedenbouwkundige Flanken De delen van het Exploitatiegebied die bestemd zijn 
voor bebouwing, zoals nader aangeduid op de kaart 
die als Bijlage 1 is aangehecht

Stuurgroep Het orgaan dat de samenwerking van de Gemeente 
en ZA op grond van de 
Samenwerkingsovereenkomst coördineert 

Termsheet Composerkavel De Termsheet die op hoofdlijnen vastlegt het recht 
en de plicht van Composer tot verkrijgen en 
aanvaarden van (het) erfpacht(-en) betreffende de 
Composerkavel en de feitelijke levering en afname 
van die kavel alsmede de hoofdlijnen van de 
samenwerking tussen ZA en Composer in het kader 
van de planvoorbereiding en ontwikkeling van de 
Composerkavel, een en ander door die partijen 
nader uit te werken (in een overeenkomst tot 
samenwerking en aanvaarding van erfpachtrechten)

Termsheet Governance Composer Het definitieve concept termsheet dat de 
uitgangspunten formuleert aan de hand waarvan 
Private Participanten de rechtsvorm, governance en 
inrichting van Composer zullen vaststellen en 
aangehecht als Bijlage 17

Uitsluitingsgronden De criteria zoals omschreven in het hoofdstuk 
"Uitsluitingsgronden" in de Selectieleidraad 2007

Vastgoedportefeuille Een verzameling vastgoedobjecten, gehouden door 
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één onderneming of Groep

Vastgoedprogramma Het op basis van de Visie Zuidas te realiseren totaal 
aantal m² Bvo aan kantoren, woningen en 
voorzieningen in het Exploitatiegebied 
(respectievelijk, in het kader van de Termsheet 
Composerkavel: op de Composerkavel)

Veiling De procedure zoals omschreven in Hoofdstuk 11, en 
die nader wordt uitgewerkt in het veilingreglement 
en die tot doel heeft om Private Participanten te 
selecteren uit de groep van Inschrijvers

Veilingreglement Het reglement waarin de opzet en nadere 
voorwaarden van de Veiling wordt beschreven en 
dat afzonderlijk aan Inschrijvers ter beschikking zal 
worden gesteld

Veilingmeester De persoon die toezicht houdt op de Veiling en het 
Veilingproces

Verkoopbeperkingen De beperkingen met betrekking tot het aanbieden 
van een Belang, zoals deze nader zijn omschreven 
in Hoofdstuk 2

Verzoek tot Kwalificatie Het door een Gegadigde gedaan verzoek om te 
worden geselecteerd als Inschrijver door indiening 
van het "Formulier Verzoek tot Kwalificatie" met 
inachtneming van de bepalingen van de 
Selectieleidraad 2007 en de overige bijlagen 

Visie Zuidas De "Visie Zuidas" zoals aangehecht als Bijlage 5

Vivaldi Het geplande stedenbouwkundig project gelegen 
aan de oostzijde van het Exploitatiegebied 

Volmacht De door de Gemeente aan ZA te verlenen 
onherroepelijke last en volmacht tot het verrichten 
van rechtshandelingen met betrekking tot het in 
erfpacht doen uitgeven van gronden in het 
Exploitatiegebied en die in de 
Samenwerkingsovereenkomst wordt aangeduid als 
Lastgevingsovereenkomst

Vreemd Vermogen Geldleningen, kredietfaciliteiten en overige 
vermogensbestanddelen die in het handelsverkeer 
gebruikelijkerwijs als vreemd vermogen worden 
gekwalificeerd

VU-kwartier Het geplande stedenbouwkundig project gelegen in 
zuidwesten van het Exploitatiegebied 
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VU/VUmc De bebouwing en de omliggende terreinen, tezamen 
uitmakende het VU/VUmc-complex, toebehorend 
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en/of het 
medisch centrum van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam

Website De website van ZA met internetadres; 
www.zuidas.nl

ZA De CVR afhankelijk van de context, al dan niet 
tezamen met haar (te ontwikkelen) ondernemingen

Zuidas Het Project en/of het Exploitatiegebied

Zuidplein Het gerealiseerde stedenbouwkundige project ten 
noorden van het Station

Zware Rail De treininfrastructuur ten behoeve van de exploitatie 
van personenvervoer gelegen binnen het 
Exploitatiegebied
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BIJLAGE 1 (KAART GEBIEDSONTWIKKELING)
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BIJLAGE 2 (PROGRAMMA VAN EISEN INFRASTRUCTUUR ZUIDAS)
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BIJLAGE 3 (PROGRAMMA VAN EISEN STEDELIJKE ONTWIKKELING)
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BIJLAGE 4 (RAPPORTAGE INTEGRAAL ONTWERP)
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BIJLAGE 5 (VISIE ZUIDAS)
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BIJLAGE 6 (MODALITEITOVEREENKOMST AMSTERDAM)
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BIJLAGE 7 (MODALITEITOVEREENKOMST STAAT)
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BIJLAGE 8 (SAMENWERKINGSOVEREENKOMST)
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BIJLAGE 9 (OVEREENKOMST VAN OVERDRACHT)
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BIJLAGE 10 (SUBSIDIEOVEREENKOMST STADSREGIO)
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BIJLAGE 11 (SUBSIDIEBRIEF PROVINCIE)
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BIJLAGE 12 (SUBSIDIEOVEREENKOMST VROM)
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BIJLAGE 13 (AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST)
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BIJLAGE 14 (OVEREENKOMST VAN VENNOOTSCHAP)
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BIJLAGE 15 (STATUTEN / OPRICHTINGSAKTE)



ZA.U.07.100 (113)

BIJLAGE 16 (TERMSHEET COMPOSERKAVEL)
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BIJLAGE 17 (TERMSHEET GOVERNANCE COMPOSER)
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BIJLAGE 18 (SAMENVATTING BUSINESSCASE)
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BIJLAGE 19 (DATABOOK)
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BIJLAGE 20 (PLANNING)



ZA.U.07.100 (118)

BIJLAGE 21 (INTEGRALE RISICOANALYSE)
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BIJLAGE 22 (RISICOINVENTARISATIE ZUIDAS-DOK)
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