
Amsterdam, 2 november 2007 

AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 

inzake 

Zuidas Amsterdam N.V. 

tussen 

De Staat der Nederlanden 
De Gemeente Amsterdam 

[Aandeelhouder X] 
[Aandeelhouder Y] 
[Aandeelhouder Z]1 

en 

Zuidas Amsterdam N.V. 

en 

[Commandiet Staat] 
[Commandiet Gemeente] 

[Commandiet X] 
[Commandiet Y] 
[Commandiet Z] 

[Aandeelhouder Commandiet X] 
[Aandeelhouder Commandiet Y] 
[Aandeelhouder Commandiet Z] 

en 

Zuidas Amsterdam CVR 

 

 

                                                      
1 In dit concept wordt als werkhypothese uitgegaan van de assumptie dat de aandelen in Beheer zullen worden toegewezen aan drie 

Private Aandeelhouders. 
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DEZE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST is aangegaan op [●] 

TUSSEN: 

(1) de Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën), waarvan de zetel is gevestigd te ’s-
Gravenhage, vertegenwoordigd door [●], hierna: “de Staat”; 

(2) de Gemeente Amsterdam, [krachtens artikel 171 Gemeentewet vertegenwoordigd door 
haar wethouder, [●], gevolmachtigd op grond van artikel 171 Gemeentewet door haar bur-
gemeester de heer mr. M.J. Cohen, handelend ter uitvoering van het besluit van het college 
van burgemeester en wethouders van [●] en het besluit van de gemeenteraad van[●], [●]], 
hierna: “de Gemeente”;  

(3) de [naamloze vennootschap/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid] 
[X][N.V./B.V.], met statutaire zetel te [●], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [●], hierna: 
“X”; 

(4) de [naamloze vennootschap/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid] [Y]  
[N.V./B.V.], met statutaire zetel te [●], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [●], hierna: 
“Y” ; 

(5) de [naamloze vennootschap/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid] [Z] 
[N.V./B.V.], met statutaire zetel te [●], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [●], hierna: 
“Z”; 

(6) de naamloze vennootschap Zuidas Amsterdam N.V., met statutaire zetel te [●], rechtsgel-
dig vertegenwoordigd door [●], hierna: “Beheer”; 

(7) de [naamloze vennootschap/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid] 
[Commandiet Staat] [N.V./B.V.], met statutaire zetel te [●], rechtsgeldig vertegenwoor-
digd door [●], hierna: “Commandiet Staat”; 

(8) de [naamloze vennootschap/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid] 
[Commandiet Gemeente] [N.V./B.V.], met statutaire zetel te [●], rechtsgeldig vertegen-
woordigd door [●], hierna: “Commandiet Gemeente”; 

(9) de [naamloze vennootschap/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid] 
[Commandiet X] [N.V./B.V.], met statutaire zetel te [●], rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door [●], hierna: “Commandiet X” ; 

(10) de [naamloze vennootschap/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid] 
[Commandiet Y] [N.V./B.V.], met statutaire zetel te [●], rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door [●], hierna: “Commandiet Y” ; 

(11) de [naamloze vennootschap/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid] 
[Commandiet Z] [N.V./B.V.], met statutaire zetel te [●], rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door [●], hierna: “Commandiet Z”; 
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(12) de [naamloze vennootschap/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid] [Aan-
deelhouder Commandiet X] [N.V./B.V.], met statutaire zetel te [●], rechtsgeldig verte-
genwoordigd door [●], hierna: “Aandeelhouder Commandiet X”; 

(13) de [naamloze vennootschap/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid] [Aan-
deelhouder Commandiet Y] [N.V./B.V.], met statutaire zetel te [●], rechtsgeldig verte-
genwoordigd door [●], hierna: “Aandeelhouder Commandiet Y”; en  

(14) de naamloze vennootschap/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid] [Aan-
deelhouder Commandiet Z] [N.V./B.V.], met statutaire zetel te [●], rechtsgeldig verte-
genwoordigd door [●], hierna: “Aandeelhouder Commandiet Z”; en 

(15) de commanditaire vennootschap met rechtspersoonlijkheid Zuidas Amsterdam CVR, met 
zetel te [●], rechtsgeldig vertegenwoordigd door Beheer, hierna: “CVR”; 

Partijen sub 1 en 2 hierna gezamenlijk te noemen: de “Publieke Aandeelhouders”; partijen sub 3 
tot en met 5 hierna gezamenlijk te noemen: de “Private Aandeelhouders”; partijen sub 1 tot en 
met 5 hierna gezamenlijk te noemen: de “Aandeelhouders”; partijen sub 1 tot en met 6 en 15 hier-
na gezamenlijk te noemen: “Partijen”; partijen sub 7 tot en met 11 hierna gezamenlijk te noemen: 
de “Commandieten” ; partijen sub 9, 10 en 11 hierna gezamenlijk te noemen: de “Private Com-
mandieten”; en partijen sub 1 en 2 en 12 tot en met 14 gezamenlijk te noemen: “Aandeelhouders 
Commandieten”; 

OVERWEGINGEN : 

(1) De Aandeelhouders bij notariële akte, waarvan een kopie is aangehecht als Bijlage 1, op 
[●] Beheer hebben opgericht als gevolg waarvan elk der Publieke Aandeelhouders [20%] 
van het geplaatste kapitaal van Beheer houdt en elk der Private Aandeelhouders [eveneens 
20%]2; 

(2) Beheer optreedt als besturend vennoot van de bij notariële akte, waarvan een kopie is aan-
gehecht als Bijlage 2, op [●] opgerichte commanditaire vennootschap met rechtspersoon-
lijkheid in de zin van titel 13, boek 7, Burgerlijk Wetboek onder de naam Zuidas Amster-
dam CVR, hierna: “CVR”; 

(3) CVR in het bijzonder het doel heeft om het Project te realiseren; 

(4) De Commandieten gezamenlijk de commanditaire vennoten van de CVR vormen en deze 
Aandeelhoudersovereenkomst ondertekenen ter kennisneming van de inhoud hiervan en ter 
instemming met de artikelen [●] hiervan; 

(5) De Aandeelhouders Commandieten de aandeelhouders zijn van de Commandieten en deze 
                                                      
2 De werkhypothese is dat zowel elk der Publieke Aandeelhouders als elk der Private Aandeelhouders 20% zal houden van het geplaatste 

kapitaal van Beheer. 
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Aandeelhoudersovereenkomst ondertekenen ter kennisneming van de inhoud hiervan en ter 
instemming met de artikelen [●] hiervan; 

(6) De Uiteindelijke Aandeelhouders (zoals in artikel 1 hierna gedefinieerd) bereid zijn om 
bepaalde verplichtingen aan te gaan en een garantie af te geven zoals aan het eind van deze 
Aandeelhoudersovereenkomst is bepaald; 

(7) Partijen, Commandieten en Aandeelhouders Commandieten zich ervan bewust zijn dat het 
voor een succesvolle realisatie van het Project nodig is dat zij zich committeren aan het 
Project, de CVR en Beheer gedurende een lange periode, doch in ieder geval tot de in het 
kader van het Project voorziene Ondergrondse Infrastructuur is gerealiseerd en geleverd aan 
de modaliteitseigenaren; 

(8) Partijen in aanvulling op de Statuten (zoals in artikel 1 hierna gedefinieerd) thans bepaalde 
rechten en verplichtingen jegens elkaar wensen vast te leggen; 

PARTIJEN VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN : 

1. DEFINITIES 

Begrippen die met een hoofdletter zijn aangeduid hebben in deze Aandeelhoudersovereen-
komst en in de Bijlagen bij deze Aandeelhoudersovereenkomst de betekenis als hierna 
vermeld. 

“Aandeelhouders”  de aandeelhouders van Beheer, zijnde de 
Staat, de Gemeente, X, Y en Z 

“Aandeelhouders Commandieten”  de Staat, de Gemeente, [Aandeelhouder 
Commandiet X N.V.], [Aandeelhouder Com-
mandiet Y N.V.] en [Aandeelhouder Com-
mandiet Z N.V.] 

“Aandeelhoudersovereenkomst”   de onderhavige Aandeelhoudersovereenkomst 
inzake Zuidas Amsterdam N.V., inclusief de 
daaraan gehechte Bijlagen 

“Algemene Vergadering”  de algemene vergadering van aandeelhouders 
van Beheer 

“Beheer” Zuidas Amsterdam N.V. 
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“Blauwe Stip” het moment waarop de som van de kapitaal-
stortingen in de CVR, zulks (i) verminderd 
met het totaalbedrag van (a) de door de 
Commandieten ontvangen (interim) dividend-
uitkeringen en uitkeringen ten laste van de 
reserves van Beheer en (b) de door de Com-
mandieten van de CVR ontvangen winstuitke-
ringen van de CVR en (ii) vermeerderd met 
die bedragen waarvan de CVR en de Com-
mandieten zijn overeengekomen dat deze in 
aanmerking  dienen te worden genomen bij de 
bepaling van de omvang van de kapitaalstor-
tingen in de CVR, gelijk is aan het totaalbe-
drag van de Initiële Inbreng en de Aanvullen-
de Inbreng (beide als gedefinieerd in de Over-
eenkomst van Vennootschap), terwijl naar het 
oordeel van Beheer Additionele Inbreng be-
nodigd is of zal zijn 

“Bijlage ”  een bijlage bij deze Aandeelhoudersovereen-
komst 

“Call-Optie” de call-optie als gedefinieerd in artikel 12.3 
van deze Aandeelhoudersovereenkomst 

“Call-Optie Gerechtigden” degenen die gerechtigd zijn tot uitoefening 
van de Call-Optie 

“Commandieten”  Commandiet Staat, Commandiet Gemeente, 
Commandiet X, Commandiet Y en Comman-
diet Z 

“Composer”  een door de Private Aandeelhouders, al dan 
niet met rechtspersoonlijkheid, op te richten 
samenwerkingsverband dat, onder meer, ver-
plicht is om van CVR de Composerkavel af te 
nemen op de voorwaarden zoals omschreven 
in de Overeenkomst tot Samenwerking en 
Aanvaarding van Erfpachtrechten, waarvan 
het definitieve concept aan deze Aandeelhou-
dersovereenkomst is gehecht als Bijlage 3 

“Composerkavel”  de Composerkavel zoals gedefinieerd in de 
Overeenkomst tot Samenwerking en Aan-
vaarding van Erfpachtrechten 
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“CVR”  Zuidas Amsterdam CVR 

“Gemeente” de Gemeente Amsterdam 

“Ondergrondse Infrastructuur”  de Ondergrondse Infrastructuur zoals aange-
geven op het overzicht dat als Bijlage 4 aan 
deze Aandeelhoudersovereenkomst is gehecht 

“Optie Belang in Composer” heeft de betekenis als omschreven in artikel 
12.5 van deze Aandeelhoudersovereenkomst 

“Optie Participant in Composer” heeft de betekenis als omschreven in artikel 
12.5 van deze Aandeelhoudersovereenkomst 

“Overeenkomst van Overdracht” de overeenkomst betreffende de door de Ge-
meente te verrichten overdracht van activa en 
passiva aan de CVR, waarvan het definitieve 
concept is aangehecht als Bijlage 5 
 

“Overeenkomst van Vennootschap”  de overeenkomst van vennootschap van [●] 
waarbij CVR is opgericht (Bijlage 2) 

“Overeenkomst tot Samenwerking en 
Aanvaarding van Erfpachtrechten”  

de overeenkomst tot samenwerking en aan-
vaarding van erfpachtrechten betreffende 
Composer tussen CVR en Composer respec-
tievelijk de Termsheet Composerkavel, waar-
van het definitieve concept respectievelijk de 
ondertekende versie aan deze Aandeelhou-
dersovereenkomst is gehecht als Bijlage 3 

“Overige Participanten in Composer” heeft de betekenis als omschreven in artikel 
12.5 van deze Aandeelhoudersovereenkomst 
 

“Partijen”  de partijen bij deze overeenkomst, zijnde de 
Staat, de Gemeente, X, Y, Z en Beheer 

“Private Aandeelhouders”  X, Y en Z 

“Project”  het Zuidas Project, Partijen genoegzaam be-
kend 

“Prospectus”  het door de Staat en de Gemeente goedge-
keurde prospectus gedateerd [●] [zoals laat-
stelijk gewijzigd op [●]] 

“Publieke Aandeelhouders”  de Staat en de Gemeente 
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“Put-Optie” de put-optie als gedefinieerd in artikel 12.3 
van deze Aandeelhoudersovereenkomst 

“Put-Optie Gerechtigden” degenen die gerechtigd zijn tot uitoefening 
van de Put-Optie 

“Samenwerkingsovereenkomst”  de samenwerkingsovereenkomst betreffende 
de Zuidas tussen CVR en de Gemeente, waar-
van het definitieve concept aan deze Aandeel-
houdersovereenkomst is gehecht als Bijlage 6 

“Staat” de Staat der Nederlanden 

“Statuten”  de statuten van Beheer, zoals deze zijn opge-
nomen in de akte van oprichting van Beheer 
van [●] dan wel nadien mochten zijn gewij-
zigd (Bijlage 1) 

“Uiteindelijke Aandeelhouders” De Staat, de Gemeente, [uiteindelijke aan-
deelhouder X], [uiteindelijke aandeelhouder 
Y] en [uiteindelijke aandeelhouder Z] 

“Uitgestoten Partijen” heeft de betekenis die aan dit begrip is toege-
kend in artikel 14.2 van deze Aandeelhou-
dersovereenkomst 

“Uitstotende Partijen” heeft de betekenis die aan dit begrip is toege-
kend in artikel 14.2 van deze Aandeelhou-
dersovereenkomst 

2. REALISERING VAN HET PROJECT, DUURZAAMHEID EN COMPOSER 

2.1. Beheer zal zich er ten volle voor inspannen als besturend vennoot van CVR om het Project 
op een tijdige, zorgvuldige en adequate wijze te realiseren, met inachtneming van hetgeen 
daaromtrent in deze Aandeelhoudersovereenkomst en het Prospectus is opgenomen alsme-
de de aanwijzingen als bedoeld in artikel 3.5.  

2.2. De Aandeelhouders verplichten zich jegens elkaar, CVR en Beheer om Beheer te onder-
steunen bij haar activiteiten om het Project op een tijdige, zorgvuldige en adequate wijze te 
realiseren, en met inachtneming van het in lid 3 bepaalde. 

2.3. Bij het realiseren van het Project zal duurzaamheid een belangrijke rol spelen.  De realise-
ring van het Project mag niet ten koste gaan van ons leefmilieu of de kwaliteit van leven. 
CVR en Beheer zullen duurzaam ondernemen als uitgangspunt hanteren. De uitgangspun-
ten terzake zoals omschreven in de Samenwerkingsovereenkomst (zie Bijlage 6) worden 
onderschreven. 
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2.4. De Private Aandeelhouders verplichten zich jegens de Publieke Aandeelhouders om uiter-
lijk op [●] Composer op te richten en ervoor zorg te dragen dat Composer de Overeenkomst 
tot Samenwerking en Aanvaarding van Erfpachtrechten aangaat met CVR, en de daaruit 
voortvloeiende verplichtingen zal nakomen, daaronder begrepen de afname van de Compo-
serkavel. 

2.5. Tot meerdere zekerheid voor de nakoming door Composer van haar verplichtingen uit 
hoofde van de Overeenkomst tot Samenwerking en Aanvaarding van Erfpachtrechten 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 erfpacht-
akte(n) als bedoeld in de Overeenkomst tot Samenwerking en Aanvaarding van Erfpacht-
rechten, zal Composer een onvoorwaardelijke, abstracte bankgarantie ten behoeve van de 
CVR doen stellen van een te goeder naam en faam bekend staande bankinstelling met in-
achtneming van hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst tot Samenwerking en Aanvaar-
ding van Erfpachtrechten is bepaald en waarvan de voorwaarden ten genoegen van de CVR 
alsmede van elk der Publieke Partijen dienen te zijn. Het bedrag waarvoor de bankgarantie 
wordt gesteld zal gelijk zijn aan een gedeelte groot 136/480 van de Initiële Grondwaarde 
(zoals gedefinieerd in de Overeenkomst tot Samenwerking en Aanvaarding van Erfpacht-
rechten). Elke beperking of wijziging van deze bankgarantie behoeft de voorafgaande 
schriftelijke instemming van de CVR alsmede van elk der Aandeelhouders. 

2.6. Het gehele belang van een Private Aandeelhouder in Composer kan verkocht en overgedra-
gen worden, met dien verstande dat terzake steeds een right of first refusal geldt voor de 
overige participanten in Composer op voorwaarden nader overeen te komen door de parti-
cipanten 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 overgedra-
gen wordt, zal de overdragende partij ervoor zorg dragen dat alle verplichtingen uit hoofde 
van deze Aandeelhoudersovereenkomst betreffende participanten in Composer op deze 
derde van toepassing zijn vanaf het moment van overdracht, bij gebreke waarvan de over-
dragende partij volledig aansprakelijk blijft voor deze verplichtingen. De betrokkenen zijn 
verplicht om deze verplichtingen middels een kettingbeding op te leggen aan deze derde en 
eventuele rechtsopvolgers van deze derde. Voor zover sprake is van een ver-
koop/overdracht van het belang in Composer aan een vennootschap die de kenmerken heeft 
van een special purpose vehicle (ter uitsluitende beoordeling van de Publieke Aandeelhou-
ders) of Publieke Partijen zulks om andere redenen te hunner discretie wenselijk achten, 
zijn de betrokkenen verplicht om deze verplichtingen middels een kettingbeding op te leg-
gen aan de aandeelhouders van dit special purpose vehicle respectievelijk de aandeelhou-
ders 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 overge-
dragen zal op het moment van verkoop en overdracht steeds dienen te voldoen aan de integ-
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riteitseisen zoals bedoeld in de Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Open-
baar Bestuur (Wet BIBOB). 

2.7. Elk der partijen, commandieten en aandeelhouders commandieten erkent dat: 

(i)  de gemeente in de overeenkomst van overdracht aan de cvr garanties heeft verstrekt 
met betrekking tot de door de gemeente over te dragen activa en passiva ten behoe-
ve van het project en de in dat kader aan de cvr verstrekte informatie; 

(ii) voor zover uit hoofde van voornoemde garanties dan wel op grond van enige ande-
re bepaling van deze overeenkomst van overdracht een vordering mocht bestaan 
van de cvr op de gemeente, een dergelijke vordering slechts toekomt aan de cvr;  

(iii) voor zover op grond van een specifiek feitencomplex de cvr een vordering heeft op 
de gemeente uit hoofde van de bepalingen van de overeenkomst van overdracht, 
geen enkele andere partij, commandiet of aandeelhouder commandiet een vordering 
jegens de gemeente geldend kan maken (op basis van welke juridische grondslag 
dan ook) op grond van hetzelfde specifieke feitencomplex, en voor zover zij deze 
rechten niettemin wel zouden hebben, doen zij daarvan hierbij afstand. in dit ver-
band geldt dat specifieke bepalingen in de overeenkomst van overdracht die beper-
kingen inhouden terzake van de mogelijkheden van de cvr om een vordering jegens 
de gemeente geldend te maken, zoals (maar niet beperkt tot) de minimis bepalingen 
of bepalingen die dergelijke vorderingen maximeren of verjaringsbepalingen, muta-
tis mutandis van toepassing zijn op eventuele vorderingen van enige andere partij, 
commandiet en/of aandeelhouder commandiet. 

3. DE RAAD VAN BESTUUR 

3.1. De Aandeelhouders onderschrijven dat het voor het realiseren van het Project van wezenlijk 
belang is dat Beheer bestuurd wordt door een Raad van Bestuur bestaande uit leden die 
over voldoende ervaring en deskundigheid beschikken. Voor de Raad van Bestuur zullen 
zeer ervaren en deskundige managers worden aangetrokken met bewezen ervaring op het 
gebied van (het realiseren van) complexe en grootschalige bouwprojecten, daaronder be-
grepen infrastructurele werken, uitvoerige financiële expertise, project management en uit-
stekende contacten met zowel projectontwikkelaars en bouwondernemingen als afnemers 
van gronden en overheidsinstellingen. 

3.2. De Raad van Bestuur kan zich terzijde laten staan door een (informeel) adviesorgaan, waar-
in experts zitting hebben die een voor de realisering van het Project zinvolle bijdrage kun-
nen leveren. De instelling, alsmede wijzigingen in de samenstelling, van dit adviesorgaan 
zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.  

3.3. Benoeming, schorsing en ontslag van een lid van de Raad van Bestuur geschiedt door de 
Algemene Vergadering, met inachtneming van artikel 17 van de Statuten. 
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3.4. Bij de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur zal, rekening houdend met het 
gegeven dat Beheer niet een beursgenoteerde vennootschap is, zoveel mogelijk aansluiting 
worden gezocht bij de principes en best practice bepalingen van hoofdstuk II.2 van de Cor-
porate Governance Code. Ook overigens zal, voor zover opportuun gezien het karakter van 
de vennootschap, zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij de beginselen van deug-
delijk ondernemingsbestuur en de principles en best practice bepalingen van deze Code. 

3.5. De Aandeelhouders zullen aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te voeren 
financiële, sociale, economische en personeelsbeleid/beleid op het gebied van de uitgifte en 
de verkrijging van gronden alsmede het financieringsbeleid, de aanbesteding van werken en 
de contracteringsstrategie als bedoeld in artikel 18 lid 1 van de Statuten opstellen en perio-
diek doch in ieder geval jaarlijks bespreken met de Raad van Bestuur of deze al dan niet 
herziening behoeven. 

4. DE RAAD VAN COMMISSARISSEN  

4.1. De Publieke Aandeelhouders hebben het recht om, met inachtneming van de profielschets 
als bedoeld in artikel 4.6, gezamenlijk [twee/drie] commissarissen voor benoeming voor te 
dragen voor de Raad van Commissarissen en de Private Aandeelhouders hebben eveneens 
het recht om, met inachtneming van de profielschets als bedoeld in artikel 4.6, gezamenlijk 
[twee/drie] commissarissen voor benoeming voor te dragen voor de Raad van Commissa-
rissen. De [vijfde/zevende] commissaris wordt door de Algemene Vergadering benoemd, 
eveneens met inachtneming van de profielschets als bedoeld in artikel 4.6, op voordracht 
van de Raad van Commissarissen, waarbij geldt dat de artikelen 4.3 tot en met 4.5 mutatis 
mutandis van toepassing zijn op zodanige voordracht. De Aandeelhouders zullen bevorde-
ren dat deze [vijfde/zevende] commissaris zal worden aangewezen als voorzitter van de 
Raad van Commissarissen. 

4.2. Bij het aangaan van deze Aandeelhoudersovereenkomst worden drs. D.B. Stadig en [●]/[● 
en ●] aangemerkt als te zijn benoemd op voordracht van de Publieke Aandeelhouders, wor-
den ir. J.D. Doets en [●]/[● en ●] aangemerkt als te zijn benoemd op voordracht van de 
Private Aandeelhouders en wordt mr. Drs. L.C. Brinkman aangemerkt als de [vijf-
de/zevende] commissaris, die voorts als voorzitter van de Raad van Commissarissen is be-
noemd. 

4.3. Ingeval een vacature in de Raad van Commissarissen ontstaat, zal Beheer, voor zover mo-
gelijk uiterlijk 60 dagen vóór het moment van defungeren, de Aandeelhouders hiervan in 
kennis stellen en de Aandeelhouders op wiens verzoek de defungerende commissaris was 
benoemd (of geacht wordt te zijn benoemd) schriftelijk verzoeken aan te geven of zij al dan 
niet van hun voordrachtsrecht gebruik wensen te maken. Indien Aandeelhouders van hun 
voordrachtsrecht gebruik wensen te maken, dienen zij dit uiterlijk binnen 30 dagen na ont-
vangst van het schriftelijk verzoek van Beheer schriftelijk mede te delen aan Beheer, onder 
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gelijktijdige vermelding van de persoon die zij wensen voor te dragen. Van deze persoon 
zal tevens een curriculum vitae worden verschaft. Maken Aandeelhouders niet of niet tijdig 
van hun voordrachtsrecht gebruik dan geschiedt de benoeming van de nieuwe (of herbe-
noemde) commissaris door de Algemene Vergadering overeenkomstig het bepaalde in arti-
kel 21 van de Statuten. 

4.4. Ingeval van het voordrachtsrecht als bedoeld in artikel 4.1 door de Publieke Aandeelhou-
ders gebruik wordt gemaakt, zullen de Private Aandeelhouders, tenzij de persoon die de 
Publieke Aandeelhouders voordragen redelijkerwijs niet aanvaardbaar is voor hen, stem 
uitbrengen vóór het besluit tot benoeming van deze persoon. Evenzo zullen de Publieke 
Aandeelhouders, ingeval van het voordrachtsrecht als bedoeld in artikel 4.1 door de Private 
Aandeelhouders gebruik wordt gemaakt, tenzij de persoon die de Private Aandeelhouders 
voordragen redelijkerwijs niet aanvaardbaar is voor hen, stem uitbrengen vóór het besluit 
tot benoeming van deze persoon.  

4.5. Indien de voorgedragen persoon redelijkerwijs niet aanvaardbaar is voor de Aandeelhou-
ders die ten aanzien van deze persoon niet over een voordrachtsrecht beschikken, zullen zij 
dit zo spoedig mogelijk schriftelijk mededelen aan de Aandeelhouders die deze persoon 
hebben voorgedragen met een kopie aan Beheer. In dat geval hebben de Aandeelhouders 
wier voordracht wordt afgewezen, het recht om een nieuwe voordracht op te stellen en 
vangt de termijn van 30 dagen als bedoeld in artikel 4.3 opnieuw aan. Op deze nieuwe 
voordracht zijn de bepalingen van dit artikel 4 van overeenkomstige toepassing. 

4.6. Een profielschets voor (de samenstelling van) de Raad van Commissarissen is als Bijlage 7 
aan deze Aandeelhoudersovereenkomst gehecht. 

5. BESLUITVORMING 

5.1. De volgende besluiten van de Raad van Bestuur behoeven de voorafgaande goedkeuring 
van de Raad van Commissarissen:  

5.1.1. het door Beheer of CVR verkrijgen, 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 de infrastructuur in het gebied plaatselijk bekend 
als de Zuidas; 

5.1.2. het door Beheer of CVR aangaan van overeenkomsten, waarbij aan Beheer of 
CVR een bankkrediet wordt verleend; 



   

ZA.U.07.113 (13) 

5.1.3. het aan Beheer of CVR ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen op-
nemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan Be-
heer of CVR verleend bankkrediet; 

5.1.4. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking van Beheer of CVR met een 
andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking; 

5.1.5. rechtstreekse of middellijke deelneming door Beheer of CVR in het kapitaal van 
een andere onderneming en het wijzigen van de omvang van zodanige deelne-
ming; 

5.1.6. het doen van een voorstel tot juridische fusie of tot splitsing; 

5.1.7. (des)investeringen van Beheer of CVR ter hoogte van een bedrag van 
€10.000.0003 of meer alsmede alle andere (rechts)handelingen die een waarde 
vertegenwoordigen van €10.000.000 of meer; 

5.1.8. het door Beheer of CVR stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid; 

5.1.9. het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 18 lid 8 van de statuten en 
het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur; 

5.1.10. het door Beheer of CVR aangaan van vaststellingsovereenkomsten; 

5.1.11. het door Beheer of CVR optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van 
arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatre-
gelen, die geen uitstel kunnen lijden; 

5.1.12. het door Beheer of 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; 

5.1.13. het door Beheer of CVR treffen van pensioenregelingen en het toekennen van 
pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien; 

5.1.14. het aangaan van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 lid 1 Burgerlijk 
Wetboek; 

5.1.15. de vaststelling of wijziging door Beheer of CVR van een meerjarenplan; 

                                                      
3 Het in art. 5.1.7 genoemde bedrag is indicatief. 
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5.1.16. de vaststelling of wijziging door Beheer of CVR van het business plan voor het 
komende jaar; 

5.1.17. de vaststelling of wijziging door Beheer of CVR van het budget voor het komen-
de jaar; 

5.1.18. het doen van een verzoek tot inbreng van (een gedeelte van) de Aanvullende In-
breng respectievelijk de Additionele Inbreng als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de 
Overeenkomst van Vennootschap; 

5.1.19. de wijziging van de Visie Zuidas;  

5.1.20. de eerste aanbesteding van de hoofdinfrastructuur; en 

5.1.21. de vaststelling van de jaarrekening van CVR. 

5.2. De volgende besluiten van de Raad van Bestuur behoeven de voorafgaande goedkeuring 
van de Algemene Vergadering, voor welk goedkeuringsbesluit een gewone meerderheid 
van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen is vereist:  

5.2.1. het aan Beheer of CVR ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen op-
nemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan Be-
heer of CVR verleend bankkrediet; 

5.2.2. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking van Beheer of CVR met een 
andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;  

5.2.3. het door Beheer of CVR stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid; en 

5.2.4. het doen van een verzoek tot inbreng van (een gedeelte van) de Aanvullende In-
breng respectievelijk de Additionele Inbreng als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de 
Overeenkomst van Vennootschap. 

5.3. De volgende besluiten van de Raad van Bestuur behoeven de voorafgaande goedkeuring 
van de Algemene Vergadering, voor welk goedkeuringsbesluit een gekwalificeerde meer-
derheid van twee derde van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen is vereist: 

5.3.1. het door Beheer of CVR aangaan van overeenkomsten, waarbij aan Beheer of 
CVR een bankkrediet wordt verleend; 

5.3.2. rechtstreekse of middellijke deelneming door Beheer of CVR in het kapitaal van 
een andere onderneming en het wijzigen van de omvang van zodanige deelne-
ming; 
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5.3.3. (des)investeringen van Beheer of CVR ter hoogte van een bedrag van 
€10.000.0004 of meer alsmede alle andere (rechts)handelingen die een waarde 
vertegenwoordigen van €10.000.000 of meer behoudens voor zover deze 
(des)investeringen reeds zijn genomen in een door de Raad van Commissarissen 
en door de Algemene Vergadering goedgekeurd meerjarenplan of business plan 
of budget voor het komen jaar; 

5.3.4. het door Beheer of 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; 

5.3.5. het door Beheer of CVR treffen van pensioenregelingen en het toekennen van 
pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien; 

5.3.6. het door Beheer of CVR tussentijds doen van uitkeringen ten laste van de winst 
over het lopende boekjaar; 

5.3.7. de vaststelling of wijziging door Beheer of CVR van een meerjarenplan; 

5.3.8. de vaststelling of wijziging door Beheer of CVR van het business plan voor het 
komende jaar;  

5.3.9. de vaststelling of wijziging door Beheer of CVR van het budget voor het komen-
de jaar; en 

5.3.10. de wijziging van de Visie Zuidas. 

5.4. De volgende besluiten van de Raad van Bestuur behoeven de voorafgaande goedkeuring 
van de Algemene Vergadering, voor welk goedkeuringsbesluit unanimiteit is vereist: 

5.4.1. de eerste aanbesteding van de hoofdinfrastructuur. 

5.5. Elk der Aandeelhouders verklaart zich hierbij akkoord met de artikelen 5.1 tot en met 5.4 
en verbindt zich haar volledige medewerking te verlenen om ervoor zorg te dragen dat de 
desbetreffende bestuursbesluiten aan de voorafgaande goedkeuring zoals in die artikelen 
bepaald, zullen zijn onderworpen. 

5.6. Beheer verplicht zich jegens elk der Aandeelhouders om geen uitvoering te geven aan be-
sluiten waarvoor ingevolge deze Aandeelhoudersovereenkomst voorafgaande goedkeuring 

                                                      
4 Het in art. 5.3.3 genoemde bedrag is indicatief. 
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van de Raad van Commissarissen en/of de Algemene Vergadering is vereist, zonder dat die 
goedkeuring is verleend, waar toepasselijk met inachtneming van de voorgeschreven meer-
derheid. 

5.7. Partijen erkennen dat besluiten van de Raad van Bestuur betreffende gronduitgiften uitslui-
tend onderworpen zijn aan goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Dergelijke be-
sluiten zijn niet onderworpen aan goedkeuring van de Algemene Vergadering. 

6. INFORMATIEVERSCHAFFING 

6.1. De Aandeelhouders en Beheer (althans de Raad van Bestuur) zullen zo vaak als één hunner 
zulks nodig acht overleg plegen over de gang van zaken bij Beheer, CVR en de door CVR 
gedreven onderneming. 

6.2. Beheer (althans de Raad van Bestuur) zal telkens binnen vier weken na afloop van elk 
kwartaal met betrekking tot dat kwartaal aan de Raad van Commissarissen en de Aandeel-
houders de volgende informatie verstrekken: 

- Overzicht van de voortgang van het Project; 
- Resultatenoverzicht/winst- en verliesrekening; 
- Cash-flow/liquiditeiten overzicht,  
- Balans; 
- Prognose voor de in het volgende kwartaal verwachte investeringen en omzet; 
- Voortschrijdend budget; 
alles voorzien van een voldoende toelichting. 

6.3. Beheer (althans de Raad van Bestuur) verplicht zich jegens de Aandeelhouders om de jaar-
rekening van Beheer, voorzien van de verklaring van de externe accountant van Beheer en 
tezamen met een door de externe accountant van Beheer opgestelde managementletter, ui-
terlijk binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar aan de Algemene Vergadering ter 
vaststelling voor te leggen. 

7. BUDGET EN BELEIDSPLAN 

7.1. Uiterlijk in de maand december van ieder jaar zal de Raad van Bestuur in een buitengewone 
Algemene Vergadering een door Raad van Commissarissen goedgekeurd voorstel voor het 
budget op hoofdlijnen voor het volgende boekjaar alsmede een bij dat budget behorend be-
leidsplan aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorleggen. Dit beleidsplan dient 
ten minste een investeringsplan en een financieringsplan te omvatten. 

7.2. De in artikel 7.1 bedoelde documenten zullen tijdig door de Raad van Bestuur voorafgaand 
aan de bedoelde vergaderingen aan de Aandeelhouders en de Raad van Commissarissen 
worden verstrekt. 
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8. KWALITEITSEISEN 

8.1. Aandelen in Beheer zullen slechts kunnen worden gehouden door Aandeelhouders dan wel 
door nieuw toegetreden Aandeelhouders aan wie aandelen zijn overgedragen met inacht-
neming van het in deze Aandeelhoudersovereenkomst bepaalde en die gebonden zijn aan de 
bepalingen hiervan. 

8.2. Commandieten mogen geen aandelen houden in het kapitaal van Beheer. 

8.3. Aandeelhouders mogen geen commanditaire belangen houden in CVR. 

9. EXITREGELING 

9.1. De Commandieten verplichten zich om gedurende de duur van de CVR hun commanditaire 
belang in CVR niet over te dragen, te beëindigen of anderszins af te stoten. Een eventuele 
exit zal, voor zover op grond van deze Aandeelhoudersovereenkomst toegestaan, steeds 
plaatsvinden via vervreemding van aandelen in de desbetreffende Commandiet, met inacht-
neming van hetgeen in deze Aandeelhoudersovereenkomst, in het bijzonder in artikel 10, 
daaromtrent is bepaald. 

9.2. Het aandelenbelang in Beheer is onlosmakelijk verbonden met het commanditaire belang in 
CVR en vice versa. Een gehele of gedeeltelijke overdracht door een Aandeelhouder van 
haar aandelen in Beheer leidt tot de verplichting van de met deze Aandeelhouder in een 
groep verbonden Aandeelhouder Commandiet om alle (respectievelijk een met het overge-
dragen aandelenpakket corresponderend gedeelte) van de door haar gehouden aandelen in 
de Commandiet over te dragen, en vice versa, met inachtneming van hetgeen in deze Aan-
deelhoudersovereenkomst, in het bijzonder in artikel 10, daaromtrent is bepaald. 

9.3. Tot het moment waarop de in het kader van het Project voorziene Ondergrondse Infrastruc-
tuur is gerealiseerd en geleverd aan de modaliteitseigenaren zal geen van de Aandeelhou-
ders Commandieten de door haar gehouden aandelen in de Commandiet vervreemden aan 
derden of bezwaren of rechten op verwerving van die aandelen aan derden verlenen of 
(meewerken aan) besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen aan derden of anderszins 
(meewerken aan) besluiten tot het verlenen van rechten aan derden op (verkrijging van) 
aandelen in de Commandiet. Dezelfde verplichtingen gelden voor de Aandeelhouders ten 
aanzien van de door hen gehouden aandelen in Beheer. 

9.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 9.6, mag een Aandeelhouder Commandiet, tot het 
moment waarop de in het kader van het Project voorziene Ondergrondse Infrastructuur is 
gerealiseerd en geleverd aan de modaliteitseigenaren, de door haar gehouden aandelen in de 
Commandiet geheel of gedeeltelijk vervreemden aan één of meer andere Aandeelhouders 
Commandieten of bezwaren of rechten op verwerving van die aandelen aan hen verlenen of 
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(meewerken aan) besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen aan hen of anderszins (mee-
werken aan) besluiten tot het verlenen van rechten aan hen op (verkrijging van) aandelen in 
de Commandiet, mits met inachtneming van hetgeen in deze Aandeelhoudersovereenkomst, 
in het bijzonder in artikel 10, daaromtrent is bepaald en met dien verstande (i) dat het totale 
indirecte commanditaire belang in CVR van een Aandeelhouder Commandiet nimmer lager 
mag zijn dan 15% en nimmer hoger dan 30% en (ii) dat de Staat en de Gemeente gedurende 
een periode van drie jaar na de datum waarop de CVR de activa en passiva die betrekking 
hebben op de gronden heeft verworven als bedoeld in de Samenwerkingsovereenkomst en 
de Overeenkomst van Overdracht geen door de Staat respectievelijk de Gemeente gehouden 
aandelen in de Commandiet Staat respectievelijk de Commandiet Gemeente geheel of ge-
deeltelijk mogen vervreemden. Dezelfde regeling geldt voor de Aandeelhouders ten aanzien 
van de door hen gehouden aandelen in Beheer. Een vermindering van het belang in een 
Commandiet op grond van deze bepaling dient te allen tijde gepaard te gaan met een daar-
mee corresponderende vermindering van het belang in Beheer en vice versa. 

9.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 9.6, zal, vanaf het moment waarop de in het kader 
van het Project voorziene Ondergrondse Infrastructuur is gerealiseerd en geleverd aan de 
modaliteitseigenaren, een Aandeelhouder Commandiet gerechtigd zijn de door haar gehou-
den aandelen in de Commandiet te vervreemden of bezwaren of rechten op verwerving van 
die aandelen aan andere Aandeelhouders Commandieten of derden te verlenen of te beslui-
ten (of daaraan mee te werken) tot het verlenen van rechten aan andere Aandeelhouders 
Commandieten of derden op (verkrijging van) aandelen in de Commandiet, mits met in-
achtneming van hetgeen in deze Aandeelhoudersovereenkomst, in het bijzonder in artikel 
10, daaromtrent is bepaald en mits is voldaan aan de vereisten omschreven in Bijlage 8 bij 
deze Aandeelhoudersovereenkomst en met dien verstande dat het totale indirecte comman-
ditaire belang in CVR van een Aandeelhouder Commandiet nimmer lager mag zijn dan 
15% en nimmer hoger dan 30%. Dezelfde verplichtingen gelden voor de Aandeelhouders 
ten aanzien van de door hen gehouden aandelen in Beheer. Een vermindering van het be-
lang in een Commandiet op grond van deze bepaling dient te allen tijde gepaard te gaan met 
een daarmee corresponderende vermindering van het belang in Beheer en vice versa. 

9.6. Ten aanzien van overdrachten van aandelen in Commandiet Gemeente en/of Commandiet 
Staat en/of overdrachten door de Staat en/of de Gemeente van aandelen in Beheer: 

(a) heeft de Staat, ingeval van een overdracht door de Gemeente van de door haar ge-
houden aandelen in Commandiet Gemeente, het recht om deze aandelen bij voorrang 
boven de andere Aandeelhouders Commandieten te verwerven op nader tussen de 
Staat en de Gemeente overeen te komen voorwaarden; 

(b) heeft de Gemeente, ingeval van een overdracht door de Staat van de door hem ge-
houden aandelen in Commandiet Staat, het recht om deze aandelen bij voorrang bo-
ven de andere Aandeelhouders Commandieten te verwerven op nader tussen de Staat 
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en de Gemeente overeen te komen voorwaarden; 

(c) heeft de Staat, ingeval van een overdracht door de Gemeente van de door haar ge-
houden aandelen in Beheer, het recht om deze bij voorrang boven de andere Aan-
deelhouders te verwerven op nader tussen de Staat en de Gemeente overeen te komen 
voorwaarden; en 

(d) heeft de Gemeente, ingeval van een overdracht door de Staat van de door hem ge-
houden aandelen in Beheer, het recht om deze bij voorrang boven de andere Aan-
deelhouders te verwerven op nader tussen de Staat en de Gemeente overeen te komen 
voorwaarden, 

waarbij geldt dat (i) voor dergelijke verwervingen de bovengrens van 30% als bedoeld in de 
artikelen 9.4 en 9.5 niet van toepassing is, (ii) op dergelijke overdrachten aan de Staat of de 
Gemeente de bepalingen van artikel 10 niet van toepassing zijn en (iii) de overige Aandeel-
houders zich verplichten om stem uit te brengen vóór een besluit tot goedkeuring van de 
overdracht van de aandelen in Beheer op grond van dit artikel 9.6. 

9.7. De Aandeelhouders en de Aandeelhouders Commandieten zullen uiterlijk één jaar voor het 
moment waarop de in het kader van het Project voorziene Ondergrondse Infrastructuur zal 
zijn gerealiseerd en geleverd aan de modaliteitseigenaren met elkaar in overleg treden over 
de vraag of aan derden als bedoeld in artikel 9.5 van deze Aandeelhoudersovereenkomst 
nadere eisen moeten worden gesteld, in aanvulling op de vereisten omschreven in Bijlage 8 
bij deze Aandeelhoudersovereenkomst.  

10. OVERDRACHT EN BEZWARING VAN AANDELEN 

10.1. De Aandeelhouders verplichten zich jegens elkaar om de door hen op enig moment gehou-
den aandelen in het kapitaal van Beheer niet met een pandrecht of vruchtgebruik te bezwa-
ren, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van alle andere Aandeelhouders. 
De Aandeelhouders Commandieten verplichten zich jegens elkaar om de door hen op enig 
moment gehouden aandelen in een Commandiet niet met een pandrecht of vruchtgebruik te 
bezwaren behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Aandeel-
houders Commandieten. In aanvulling op artikel 11 van de Statuten zullen ook zonder me-
dewerking van Beheer geen certificaten van aandelen in haar kapitaal worden uitgegeven. 
Evenmin zullen, met of zonder medewerking van de vennootschap, certificaten van aande-
len in het kapitaal van de Commandieten worden uitgegeven. 

10.2. De Aandeelhouders respectievelijk de Aandeelhouders Commandieten verplichten zich 
jegens elkaar om de door hen gehouden aandelen in het kapitaal van Beheer respectievelijk 
de Commandiet niet over te dragen, behoudens voor zover: 
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(1) de overdracht en levering ziet op de volledige – dat wil zeggen juridische én eco-
nomische – eigendom van de over te dragen aandelen; en 

(2) degene aan wie aandelen worden overgedragen (behoudens ingeval dit een be-
staande Aandeelhouder respectievelijk Aandeelhouder Commandiet is) schrifte-
lijk aan de andere Partijen dan de overdragende aandeelhouder te kennen heeft 
gegeven dat hij gebonden is aan de bepalingen van deze Aandeelhoudersovereen-
komst gelijk de overdragende aandeelhouder en zal voldoen aan alle verplichtin-
gen van de overdragende aandeelhouder, waartegenover hij aanspraak kan maken 
op alle rechten van de overdragende aandeelhouder onder deze Aandeelhouders-
overeenkomst; en 

(3) de overdracht is toegestaan of een verplichting bestaat tot overdracht ingevolge 
deze Aandeelhoudersovereenkomst; en 

(4) (i) ingeval van aandelen in Beheer, de overdracht is goedgekeurd door de Alge-
mene Vergadering bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee 
derden van de uitgebrachte stemmen en (ii) ingeval van aandelen in de Comman-
diet, de overdracht schriftelijk is goedgekeurd door twee derde van de overige 
Aandeelhouders Commandieten. 

10.3. Op een gehele of gedeeltelijke overdracht van aandelen in Beheer zijn, onverminderd de 
overige bepalingen uit deze Aandeelhoudersovereenkomst, de volgende bepalingen van 
toepassing: 

10.3.1. Een Aandeelhouder die haar aandelen in Beheer geheel of gedeeltelijk wenst over 
te dragen (de “Aanbiedende Aandeelhouder”) dient deze eerst te koop aan te bie-
den aan de overige Aandeelhouders door middel van een schriftelijke mededeling 
aan alle overige Aandeelhouders conform het bepaalde in artikel 15.6 onder op-
gave van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en, voor zover bekend, 
van de naam van de persoon aan wie de Aandeelhouder wenst over te dragen en 
de prijs die deze bereid is te betalen voor de aangeboden aandelen; 

10.3.2. Een Aandeelhouder die één of meer aangeboden aandelen wenst te verwerven (de 
“Reflecterende Aandeelhouder”) geeft daarvan schriftelijk kennis aan de Aanbie-
dende Aandeelhouder binnen vier weken na ontvangst van de schriftelijke mede-
deling; 

10.3.3. Indien er sprake is van meerdere Reflecterende Aandeelhouders en met hen over-
eenstemming over de prijs en voorwaarden voor de verkoop wordt bereikt, zullen 
de aandelen naar evenredigheid van hun aandelenbezit worden verkocht;  
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10.3.4. De prijs voor de aangeboden aandelen wordt door partijen in onderling overleg 
vastgesteld; 

10.3.5. Ingeval tussen partijen overeenstemming over de prijs en de voorwaarden voor de 
verkoop wordt bereikt, zullen de Aandeelhouders goedkeuring verlenen voor de 
overdracht van de aandelen aan de Reflecterende Aandeelhouder(s) als bedoeld in 
artikel 14 lid 1 van de Statuten en zullen de aandelen zo spoedig mogelijk worden 
geleverd, doch in ieder geval binnen één week nadat goedkeuring voor de over-
dracht is verleend; 

10.3.6. Indien partijen het niet eens worden over de prijs binnen één maand na de (laatst 
ontvangen) schriftelijke kennisgeving van de Reflecterende Aandeelhouder(s) of 
indien niet alle aangeboden aandelen kunnen worden verkocht aan de Reflecte-
rende Aandeelhouder(s) of indien geen der Aandeelhouders reflecteert, is de Aan-
biedende Aandeelhouder vrij om de aandelen te verkopen aan de persoon aan wie 
hij volgens zijn schriftelijke mededeling wenste over te dragen voor de prijs zoals 
vermeld in die mededeling, mits (i) deze persoon voldoet aan de kwaliteitseisen 
zoals beschreven in Bijlage 8, (ii) deze persoon in redelijkheid aanvaardbaar is 
voor de overige Aandeelhouders en (iii) ook overigens aan de vereisten voor 
overdracht beschreven in deze Aandeelhoudersovereenkomst is voldaan, en zullen 
de Aandeelhouders goedkeuring voor overdracht verlenen aan deze persoon als 
bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten. 

10.3.7. Indien ten tijde van de schriftelijke mededeling deze persoon niet bekend is, is de 
Aanbiedende Aandeelhouder gedurende een periode van drie maanden vrij om 
zijn aandelen aan een derde te verkopen en over te dragen, mits (i) voor een hoge-
re prijs dan de (hoogste) door de Reflecterende Aandeelhouder(s) geboden prijs, 
(ii) deze persoon voldoet aan de kwaliteitseisen zoals beschreven in Bijlage 8, (iii) 
deze persoon in redelijkheid aanvaardbaar is voor de overige Aandeelhouders en 
(iv) ook overigens aan de vereisten voor overdracht beschreven in deze Aandeel-
houdersovereenkomst is voldaan, en zullen de Aandeelhouders goedkeuring voor 
overdracht verlenen aan deze persoon als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statu-
ten. 

10.4. Op een gehele of gedeeltelijke overdracht van aandelen in een Commandiet zijn, onvermin-
derd de overige bepalingen uit deze Aandeelhoudersovereenkomst, de bepalingen van arti-
kel 10.3, mutatis mutandis, van toepassing, met dien verstande dat voor “Aandeelhouder” 
“Aandeelhouder Commandiet” dient te worden gelezen en de overdracht schriftelijk moet 
worden goedgekeurd door twee derde van de Aandeelhouders Commandieten. 

10.5. Ieder van de Aandeelhouders verplicht zich hierbij met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 15 van de Statuten onvoorwaardelijk jegens de andere Aandeelhouders (en ieder van 
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de Aandeelhouders Commandieten verplicht zich hierbij onvoorwaardelijk jegens de andere 
Aandeelhouders Commandieten) om op schriftelijk verzoek van één of meer overige Aan-
deelhouders (respectievelijk Aandeelhouders Commandieten) alle door haar gehouden aan-
delen in Beheer (respectievelijk alle door haar gehouden aandelen in de Commandiet) aan 
de andere Aandeelhouders (respectievelijk Aandeelhouders Commandieten) aan te bieden 
zonder dat dit aanbod kan worden ingetrokken, ingeval de meerderheid van de aandelen 
en/of de zeggenschap in de desbetreffende Aandeelhouder (respectievelijk Aandeelhouder 
Commandiet) wordt overgedragen of de meerderheid van de aandelen en/of de zeggenschap 
in een rechtspersoon die direct of indirect de meerderheid van de aandelen en/of de zeggen-
schap in die Aandeelhouder (respectievelijk Aandeelhouder Commandiet) houdt wordt 
overgedragen en de overige Aandeelhouders (blijkende uit een door de Algemene Vergade-
ring genomen besluit) (respectievelijk de meerderheid van de Aandeelhouders Commandie-
ten) ernstige bezwaren hebben tegen de verwerver van die meerderheid en/of zeggenschap. 
Eenzelfde verplichting geldt voor elke Aandeelhouder Commandiet ten aanzien van de door 
haar gehouden aandelen in de Commandiet ingeval zij en/of de Commandiet waarin zij 
aandelen houdt niet langer gebonden is aan de op haar respectievelijk op de Commandiet 
waarin zij aandelen houdt toepasselijke artikelen van deze Aandeelhoudersovereenkomst. 

10.6. Indien en voor zover een Aandeelhouder Commandiet enige verplichting ingevolge dit 
artikel 10 niet tijdig nakomt, is Beheer onherroepelijk gemachtigd namens deze Aandeel-
houder Commandiet alle hiervoor omschreven verplichtingen na te komen. Beheer zal van 
de volmacht, voor zover betrekking hebbende op de overdracht van de aandelen geen ge-
bruik maken dan nadat de verschuldigde koopprijs ten behoeve van de rechthebbende ten 
kantore van Beheer is gedeponeerd. 

11. DUUR VAN DE OVEREENKOMST 

11.1. Deze Aandeelhoudersovereenkomst is van kracht zolang twee of meer Aandeelhouders 
en/of ingevolge het bepaalde in deze Aandeelhoudersovereenkomst tot deze Aandeelhou-
dersovereenkomst toegetreden partij(en) aandeelhouder zijn van Beheer, met dien verstande 
dat artikel 13 (Geheimhouding en publiciteit) altijd zijn gelding zal behouden.  

 

12. RISICO-ALLOCATIE, RESTITUTIEVERPLICHTING BIJ “NO-GO” BESLUIT 
EN BLAUWE STIP 

12.1.  Partijen onderschrijven en aanvaarden de risico-allocatie zoals beschreven in Bijlage 9 bij 
deze Aandeelhoudersovereenkomst. 

12.2. Ingeval sprake is van een zogeheten “no-go” besluit als bedoeld in artikel 31.2 van de Sa-
menwerkingsovereenkomst (ongeacht of een daartoe strekkend besluit daadwerkelijk is ge-



   

ZA.U.07.113 (23) 

nomen dan wel zulks uit de omstandigheden noodzakelijkerwijs voortvloeit), zal Beheer 
ervoor zorgdragen dat, en elk der Partijen en Commandieten stemt ermee in dat, de financi-
ele bijdragen van de Gemeente Amsterdam, zoals bedoeld in de artikelen 22.6 en 24 van de 
Samenwerkingsovereenkomst, voor zover deze aan de CVR daadwerkelijk ter beschikking 
zijn gesteld, met inachtneming van het in artikel 31.3 van de Samenwerkingsovereenkomst 
bepaalde, door de CVR zullen worden gerestitueerd, verhoogd met rente gelijk aan de rente 
verschuldigd over staatsleningen met een resterende looptijd van vijf jaar, aan de Gemeente 
op een door de Gemeente aan te geven bankrekening. Voor zover de CVR op dat moment 
over onvoldoende middelen beschikt om aan deze restitutieverplichting te voldoen, zal Be-
heer conform en met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 3 van de Overeenkomst 
van Vennootschap een verzoek doen aan de Commandieten om een zodanige Aanvullende 
Inbreng (als in de Overeenkomst van Vennootschap gedefinieerd) in te brengen in de CVR 
als benodigd is om aan deze restitutieverplichting te voldoen en zullen de Commandieten 
vervolgens verplicht zijn om zodanige Aanvullende Inbreng in te brengen in de CVR. Het 
voorgaande geldt mutatis mutandis voor zover de CVR op dat moment over onvoldoende 
middelen beschikt om aan de financiële gevolgen van haar vrijwaringsverplichting als be-
doeld in artikel 31.3 van de Samenwerkingsovereenkomst te voldoen. In verband met deze 
vrijwaringsverplichting verbinden Beheer en de Commandieten zich om de CVR niet eer-
der te ontbinden dan na verloop van een periode van twee jaar na het “no-go”  besluit. 

12.3. Indien naar het oordeel van Beheer de Blauwe Stip over een periode van zes maanden be-
reikt wordt, zal Beheer de Commandieten daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen 
en daarbij tevens aangeven wat het bedrag is van de benodigde Additionele Inbreng (als 
bedoeld in de Overeenkomst van Vennootschap). Vervolgens zullen Beheer en de Com-
mandieten 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 Com-
mandieten bereid zijn om pro rata Additionele Inbreng aan de CVR ter beschikking te stel-
len. Indien uiterlijk 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 de beno-
digde Additionele Inbreng aan de CVR te verschaffen, terwijl één of meer Private Com-
mandieten 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 Priva-
te Commandiet(en) die geen Additionele Inbreng meer willen verschaffen tot een vergelijk 
te komen. Voor zover dit vergelijk bestaat uit een overdracht van belangen in Beheer res-
pectievelijk de CVR, zijn de beperkingen van de artikelen 9 en 10 van deze Aandeelhou-
dersovereenkomst niet van toepassing. Mochten de Private Commandieten niet tot een ver-
gelijk komen binnen deze periode van één maand of mocht geen der Private Commandieten 
bereid zijn om pro rata de benodigde Additionele Inbreng aan de CVR te verschaffen, dan 
heeft elk der Private Aandeelhouders/Commandieten (de “Put-Optie Gerechtigden”) het 
recht om vanaf het moment beginnend drie maanden vóór het intreden van de Blauwe Stip 
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gedurende een periode van één maand door middel van een schriftelijke kennisgeving aan 
de Staat en de Gemeente en Commandiet Staat en Commandiet Gemeente van hen te eisen 
dat zij de belangen van de Put-Optie Gerechtigden in Beheer respectievelijk de CVR om 
niet overnemen, pro rata aan het door hen gehouden belang in Beheer en de CVR (de “Put-
Optie” ), in welk geval deze overdrachten onverwijld zullen plaatsvinden. De Put-Optie Ge-
rechtigden kunnen de Put-Optie individueel uitoefenen, met dien verstande dat deze wel 
steeds het gehele belang in Beheer tezamen met het gehele belang in de CVR dient te be-
treffen. 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 Commandiet Staat en Commandiet Ge-
meente (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 be-
lang in Beheer respectievelijk de CVR om niet aan de Call-Optie Gerechtigden overdraagt, 
pro rata aan de door de Call-Optie Gerechtigden gehouden belangen in Beheer 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). De be-
palingen van artikel 12.3 zijn van overeenkomstige toepassing bij elk verzoek van Beheer 
aan de Commandieten om Additionele Inbreng (als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de Over-
eenkomst van Vennootschap) te verschaffen. 

12.4. Ingeval als gevolg van uitoefening van hetzij de Put-Optie hetzij de Call-Optie de respec-
tieve belangen conform het bepaalde in artikel 12.3 zijn overgedragen, vervallen voor wat 
betreft de overdragende partij(en) de bepalingen van artikel 16 en de Garantie Uiteindelijke 
Aandeelhouders. Op de overdrachten als bedoeld in artikel 12.3 zijn de beperkingen die 
gelden ten aanzien van overdrachten van belangen, zoals opgenomen in de artikelen 9 en 
10, niet van toepassing. Ingeval Additionele Inbreng wordt verschaft door een Comman-
diet, ongeacht of de bepalingen van dit artikel 12 zijn nageleefd, zijn de overige Comman-
dieten steeds verplicht om de daaruit voortvloeiende verwatering van hun belang in Beheer 
en de CVR te aanvaarden. 

12.5. Ingeval van uitoefening van de Put-Optie of de Call-Optie is de participant in Composer 
wiens belang in Composer bij het aangaan van deze Aandeelhoudersovereenkomst was ge-
koppeld aan een belang in Beheer en de CVR (al dan niet via een of meer groepsmaat-
schappijen) ten aanzien waarvan de Put-Optie of de Call-Optie is uitgeoefend respectieve-
lijk degene die dit belang in Composer heeft verworven (de “Optie  Participant in Com-
poser” en het “Optie Belang in Composer”) verplicht om op eerste verzoek van de geza-
menlijke overige participanten in Composer (de “Overige Participanten in Composer”) 
haar Optie Belang in Composer te verkopen en over te dragen aan de Overige Participanten 
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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 be-
trokken partijen verplichten zich hierbij op voorhand om aan het in dit artikel 12.5 bepaalde 
volledige medewerking te verlenen (en zij verlenen elkander reeds nu voor alsdan volmacht 
om een en ander te bewerkstelligen als in deze bepaling bedoeld). De verplichtingen voort-
vloeiend uit dit artikel 12.5 zullen ingeval van verkoop en/of overdracht van een belang in 
Composer middels een kettingbeding dienen te worden opgelegd aan elke verwerver van 
een belang in Composer. Een uitoefening van de Put-Optie heeft geen gevolg voor de ver-
plichtingen betreffende Composer; deze verplichtingen blijven onverminderd van kracht. 

12.6. 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 Aandeelhouders en/of de CVR 
wel eisen van Composer dat zij de Composerkavel ontwikkelt op de voorwaarden zoals 
vervat in de Overeenkomst tot Samenwerking en Aanvaarding van Erfpachtrechten. De 
bankgarantie als bedoeld in artikel 2.5 blijft in dat geval onverminderd van kracht. 

13. GEHEIMHOUDING EN PUBLICITEIT 

13.1. Elk der Partijen zal geheimhouding betrachten omtrent de inhoud van deze Aandeelhou-
dersovereenkomst alsmede omtrent de inhoud en het verloop van de besprekingen die tus-
sen Partijen hierover hebben plaatsgevonden, behoudens voor zover op grond van een 
dwingend wettelijk voorschift of binnen de Staat of de Gemeente gebruikelijke rapportage-
verplichtingen een verplichting tot het doen of openbaar maken van mededelingen bestaat, 
in welk geval de mededeling eerst zal worden gedaan nadat de overige Partijen hierover 
zijn geïnformeerd. 

13.2. Geen der Partijen zal zonder voorafgaand overleg met en goedkeuring van de andere Partij-
en omtrent de inhoud van deze Aandeelhoudersovereenkomst enige mededeling doen of in-
formatie verstrekken aan derden. Zulks geldt in het bijzonder voor eventuele publieke be-
kendmakingen, bijvoorbeeld in de vorm van een persbericht. 

13.3. De bepalingen van artikel 13 zijn tevens van toepassing op de Commandieten en de Aan-
deelhouders Commandieten. 

14. TOEREKENBARE TEKORTKOMING  
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14.1. Ingeval een Partij, Commandiet of Aandeelhouder Commandiet toerekenbaar tekortschiet 
ter zake van één of meer van haar verplichtingen uit hoofde van deze Aandeelhoudersover-
eenkomst, heeft elke andere Partij, Commandiet of Aandeelhouder Commandiet het recht 
om van de tekortschietende Partij, Commandiet of Aandeelhouder Commandiet te eisen dat 
deze niet nakoming gerepareerd wordt binnen 30 dagen na ontvangst van een daartoe strek-
kende schriftelijke mededeling. Als de tekortschietende Partij, Commandiet of Aandeel-
houder Commandiet er niet voor zorgdraagt dat de niet nakoming gerepareerd wordt binnen 
deze termijn van 30 dagen of als de aard van de niet nakoming zich niet voor reparatie 
leent, is deze jegens de CVR een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 
€1.000.000, onverminderd het recht van de andere Partijen, Commandieten en/of Aandeel-
houders Commandieten op volledige vergoeding van de door hen geleden schade. 

14.2. Bovendien kunnen de andere Partijen, Commandieten en/of Aandeelhouders Commandie-
ten (hierna: de “Uitstotende Partijen” ), bij een gezamenlijk door hen te nemen besluit, in 
geval van een materiële niet nakoming van de tekortschietende Partij, Commandiet en/of 
Aandeelhouder Commandiet, alsmede van alle aan haar gelieerde vennootschappen die een 
(direct of indirect) belang in de Zuidas Onderneming houden (hierna: de “Uitgestoten Par-
tijen”), eisen dat de Uitgestoten Partijen hun (directe of indirecte) commanditaire belang 
respectievelijk aandelenbelang aan de Uitstotende Partijen verkopen en overdragen voor 
een koopsom in contanten gelijk aan 75% van de redelijke marktwaarde (fair market va-
lue), in welk geval dit commanditaire belang respectievelijk aandelenbelang pro rata parte 
zal worden verdeeld onder de overige Partijen (daaronder niet begrepen Beheer en CVR), 
Commandieten en/of Aandeelhouders Commandieten, tenzij de Uitstotende Partijen in het 
hiervoor bedoelde besluit tot een andere verdeling komen. 

14.3. Bij wijze van bindend advies zal de redelijke marktwaarde worden bepaald door drie ex-
perts, waarvan één wordt benoemd door de tekortschietende Partij, Commandiet en/of Aan-
deelhouder Commandiet, één door de overige Partijen, Commandieten en/of Aandeelhou-
ders Commandieten en de derde door de twee aldus benoemde experts. De kosten van de 
bepaling van de redelijke marktwaarde komen voor rekening van de CVR. 

14.4. Het bepaalde in artikel 10.6 is mutatis mutandis van toepassing op een verplichte verkoop 
en overdracht ingeval van een materiële tekortkoming. Ingeval van een dergelijke verkoop 
en overdracht is voorts het bepaalde in artikel 9.6 van toepassing en geldt de bovengrens 
van 30% als bedoeld in de artikelen 9.4 en 9.5, tenzij de Uitstotende Partijen anders hebben 
besloten bij het in artikel 14.2 bedoelde besluit. 

14.5. Het in dit artikel bepaalde omtrent een verplichte verkoop en overdracht ingeval van een 
materiële tekortkoming laat overige bepalingen van deze Aandeelhoudersovereenkomst op 
grond waarvan een verplichting tot aanbieding bestaat onverlet. 
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14.6. Een materiële tekortkoming omvat, doch is niet beperkt tot, niet nakoming van de inbreng-
verplichtingen als bedoeld in artikel 5 van de Overeenkomst van Vennootschap betreffende 
de CVR. 

15. OVERIGE BEPALINGEN 

15.1. Deze Aandeelhoudersovereenkomst omvat al hetgeen Partijen zijn overeengekomen in het 
kader van het onderwerp daarvan en deze Aandeelhoudersovereenkomst vervangt alle 
voorafgaande mondelinge of schriftelijk vastgelegde overeenkomsten in dat kader tussen 
Partijen. 

15.2. Deze Aandeelhoudersovereenkomst kan alleen worden gewijzigd door een schriftelijk vast-
gelegde overeenkomst van Partijen, met dien verstande dat voor een wijziging van de arti-
kelen 5.1, 5.2, 5.3 en/of 5.4 het bepaalde in artikel 18 lid 10 van de Statuten van toepassing 
is. 

15.3. Geen van de Partijen zal haar rechten onder deze Aandeelhoudersovereenkomst aan een 
derde overdragen zonder schriftelijke goedkeuring van de andere Partijen, behoudens voor 
zover uit deze Aandeelhoudersovereenkomst anders voortvloeit. 

15.4. Indien een bepaling van deze Aandeelhoudersovereenkomst ongeldig is, zullen de overige 
bepalingen hun volle werking behouden. In dat geval zullen Partijen de ongeldige bepaling 
vervangen door een geldige bepaling overeenkomstig doel en strekking van deze Aandeel-
houdersovereenkomst, zodanig dat de nieuwe bepaling zo weinig als mogelijk verschilt van 
de ongeldige bepaling. 

15.5. De titels boven de artikelen dienen uitsluitend ter identificatie en zullen bij de uitleg van de 
Aandeelhoudersovereenkomst buiten beschouwing blijven. 

15.6. Alle kennisgevingen die in het kader van deze Aandeelhoudersovereenkomst moeten ge-
schieden zullen per aangetekende post of per telefax worden gedaan aan de volgende adres-
sen:  

Aan de Staat: 
Naam : Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën) 
Ter attentie van  : [●] 

Adres : [●] 

Telefoon : [●] 

Telefax : [●] 
 
Aan de Gemeente: 
Naam : Gemeente Amsterdam 
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Ter attentie van  : [●] 

Adres : [●] 

Telefoon : [●] 

Telefax : [●] 
 
Aan X: 
Naam : [X] [B.V./N.V.] 
Ter attentie van  : [●] 

Adres : [●] 

Telefoon : [●] 

Telefax : [●] 
 
Aan Y: 
Naam : [Y] [B.V./N.V.]  
Ter attentie van  : [●] 

Adres : [●] 

Telefoon : [●] 

Telefax : [●] 
 
Aan Z: 
Naam : [Z] [B.V./N.V.] 
Ter attentie van  : [●] 

Adres : [●] 

Telefoon : [●] 

Telefax : [●] 
 
Aan Beheer: 
Naam : Zuidas Amsterdam N.V. 

Ter attentie van  : [●] 

Adres : [●] 

Telefoon : [●] 

Telefax : [●] 
 

of aan een zodanig ander adres of andere vertegenwoordiger als is meegedeeld door een 
Partij aan de andere Partijen op de hierboven aangegeven wijze. Van iedere mededeling 
wordt gelijktijdig een afschrift naar het (fax)adres van de andere Partijen gezonden. Dit ar-
tikel heeft ook betrekking op mededelingen die gedaan worden in het kader van overeen-
komsten die verband houden met deze Aandeelhoudersovereenkomst, tenzij in de desbe-
treffende overeenkomst uitdrukkelijk anders wordt bepaald. 
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15.7. Ieder der Partijen draagt haar eigen kosten en de kosten van de door haar ingeschakelde 
adviseurs. De kosten van de adviseurs van het Project komen voor rekening van CVR. 

15.8. Partijen doen uitdrukkelijk afstand van elk recht om deze Aandeelhoudersovereenkomst te 
(doen) ontbinden of vernietigen. 

15.9. Deze Aandeelhoudersovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. 

15.10. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Aandeelhoudersovereen-
komst dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitslui-
tend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam. 

16. GEBONDENHEID COMMANDIETEN EN AANDEELHOUDERS COMMANDIE-
TEN 

16.1. Elk der Commandieten verklaart hierbij jegens elk der Partijen dat zij gebonden is aan de 
bepalingen van de artikelen 2.7, 8.2, 9, 12.2, 12.3, 12.4, 13, 14, 15.8, 15.9 en 15.10 van de-
ze Aandeelhoudersovereenkomst. 

16.2. Elk der Aandeelhouders Commandieten verklaart hierbij jegens elk der Partijen dat zij ge-
bonden is aan de bepalingen van de artikelen 2.7, 9, 10, 13, 14, 15.8, 15.9 en 15.10 van de-
ze Aandeelhoudersovereenkomst. 
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ALDUS OVEREENGEKOMEN EN ONDERTEKEND IN VIJFTIENVOUD OP [ ●] 

 

Staat der Nederlanden 

_________________ 

Door: 
Titel:   
 

Gemeente Amsterdam 

_________________ 

Door: 
Titel:   
 

[X] [N.V./B.V.]  

_________________ 

Door: 
Titel: 
 

[Y] [N.V./B.V.] 

_________________ 

Door: 
Titel:   
 

[Z] [N.V./B.V.]  
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_________________ 

Door: 
Titel: 
 

Zuidas Amsterdam N.V. 

_________________ 

Door: 
Titel: 
 
Zuidas Amsterdam CVR 

_________________ 

Door: 
Titel: 
 
 

In verband met het bepaalde in de artikelen 2.7, 8.2, 9, 12.2, 12.3, 12.4, 13, 14, 15.8, 15.9 en 15.10 
van deze Aandeelhoudersovereenkomst: 

[Commandiet Staat] [N.V./B.V.] 

_________________ 

Door: 
Titel: 
 
[Commandiet Gemeente] [N.V./B.V.] 

_________________ 

Door: 
Titel: 
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[Commandiet X] [N.V./ B.V.] 

_________________ 

Door: 
Titel: 
 

[Commandiet Y] [N.V./B.V.] 

_________________ 

Door: 
Titel: 
 
[Commandiet Z] [N.V./B.V.] 

_________________ 

Door: 
Titel: 
 

In verband met het bepaalde in de artikelen 2.7, 9, 10, 13, 14, 15.8, 15.9 en 15.10 van deze Aan-
deelhoudersovereenkomst: 

[Aandeelhouder Commandiet X] [N.V./ B.V.] 

_________________ 

Door: 
Titel: 
 

[Aandeelhouder Commandiet Y] [N.V./B.V.] 
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_________________ 

Door: 
Titel: 
 

[Aandeelhouder Commandiet Z] [N.V./B.V.] 

_________________ 

Door: 
Titel: 
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GARANTIE UITEINDELIJKE AANDEELHOUDERS  

Elk van de ondergetekenden verklaart hierbij aan Beheer en de Aandeelhouders dat: 

(1) zij zich ervan bewust is dat het de bedoeling van alle betrokkenen is dat een beëindiging 
van het commanditaire belang slechts kan plaatsvinden via vervreemding van aandelen in 
de Commandiet, en dienovereenkomstig zal handelen en zal bewerkstelligen dat haar 
groepsmaatschappijen dienovereenkomstig zullen handelen; 

(2) zij zich ervan bewust is dat het de bedoeling van alle betrokkenen is dat er sprake is van een 
koppeling van het aandelenbelang in Beheer en het aandelenbelang in de Commandiet, en 
dat zij mitsdien zal bewerkstelligen dat verkoop en/of overdracht van het aandelenbelang in 
de vennootschap die optreedt als Commandiet en waarvan zij (direct of indirect) alle aande-
len houdt gepaard zal gaan met een gelijktijdige verkoop en/of overdracht van het corres-
ponderende aandelenbelang in Beheer dat binnen haar groep wordt gehouden aan partijen 
binnen éénzelfde groep, en vice versa; 

(3) zij zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk garant stelt jegens Beheer, CVR en de Aan-
deelhouders voor de richtige en tijdige nakoming door de vennootschap die optreedt als 
Commandiet en waarvan zij (direct of indirect) alle aandelen houdt van haar verplichtingen 
uit hoofde van de Overeenkomst van Vennootschap en de Aandeelhoudersovereenkomst; 

(4) zij zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk garant stelt jegens Beheer, CVR en de Com-
mandieten voor de richtige en tijdige nakoming door de vennootschap die optreedt als Aan-
deelhouder en waarvan zij (direct of indirect) alle aandelen houdt van haar verplichtingen 
uit hoofde van de Overeenkomst van Vennootschap en de Aandeelhoudersovereenkomst; 

(5) zij zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk garant stelt jegens de overige Aandeelhouders 
Commandiet, Beheer en de CVR voor de richtige en tijdige nakoming door de vennoot-
schap die optreedt als Aandeelhouder Commandiet en waarvan zij (direct of indirect) alle 
aandelen houdt van haar verplichtingen uit hoofde van de Aandeelhoudersovereenkomst.  

(6) zij zal bewerkstelligen dat de vennootschap die optreedt als Commandiet en waarvan zij 
(direct of indirect) alle aandelen houdt geen andere activiteiten zal ontplooien dan het hou-
den van haar commanditair belang in CVR en dat deze vennootschap, zolang zij daarvan 
(direct of indirect) aandeelhoudster is, haar commanditair belang in CVR, behoudens met 
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Beheer en elk der Commandieten, zal behouden 
(en niet geheel of gedeeltelijk zal vervreemden, opzeggen, beëindigen of anderszins zal af-
stoten) totdat de CVR zal zijn opgehouden te bestaan. 

Begrippen die met een hoofdletter zijn aangeduid hebben de betekenis als vermeld in de Aandeel-
houdersovereenkomst. De artikelen 15.9 en 15.10 (toepasselijk recht en geschillen) van de Aan-
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deelhoudersovereenkomst zijn van overeenkomstige toepassing. 

ALDUS ONDERTEKEND IN VIJFVOUD  TE [●] OP [●] 

Staat der Nederlanden 

_________________ 

Door: 
Titel: 
 

Gemeente Amsterdam 

_________________ 

Door: 
Titel: 
 

[uiteindelijk aandeelhouder Commandiet X] 

_________________ 

Door: 
Titel: 
 

[uiteindelijk aandeelhouder Commandiet Y] 

_________________ 

Door: 
Titel: 
 

[uiteindelijk aandeelhouder Commandiet Z] 
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_________________ 

Door: 
Titel: 



   

ZA.U.07.113 (37) 

OVERZICHT  BIJLAGEN: 

Bijlage 1 Notariële akte van oprichting Beheer  

Bijlage 2 Overeenkomst van Vennootschap (CVR) 

Bijlage 3 Overeenkomst tot Samenwerking en Aanvaarding van Erfpachtrechten 

Bijlage 4 Overzicht Ondergrondse Infrastructuur 

Bijlage 5 Overeenkomst van Overdracht  

Bijlage 6 Samenwerkingsovereenkomst 

Bijlage 7 Profielschets voor (de samenstelling van) de Raad van Commissarissen  

Bijlage 8 Voorwaarden/kwaliteitseisen die gelden voor het versoepeld overdrachtsregime 
voor de periode nadat de Ondergrondse Infrastructuur is gerealiseerd en geleverd 
aan de modaliteitseigenaren 

Bijlage 9 Risico-allocatie 
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Bijlage 1 

Notariële akte van oprichting Beheer 
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Bijlage 2 

Overeenkomst van Vennootschap (CVR) 
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Bijlage 3 

Overeenkomst tot Samenwerking en Aanvaarding van Erfpachtrechten 
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Bijlage 4 

Overzicht Ondergrondse Infrastructuur 

 



   

ZA.U.07.113 (42) 

Bijlage 5 

Overeenkomst van Overdracht 
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Bijlage 6 

Samenwerkingsovereenkomst 
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Bijlage 7 

Profielschets voor (de samenstelling van) de Raad van Commissarissen 

 1. ALGEMEEN  

 1.1 De Raad van Commissarissen heeft tot taak: "toezicht houden op het beleid van de di-
rectie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden on-
derneming. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de 
commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden on-
derneming". 

 1.2 De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van 
elkaar en de directie onafhankelijk en kritisch zijn.   

 1.3 Deze Profielschets zal van tijd tot tijd worden geëvalueerd en worden getoetst 
aan de maatschappelijke ontwikkelingen en strategische veranderingen en zo nodig, 
na overleg met de aandeelhouders en de directie door de RvC worden aangepast.  

 2. ERVARING, DESKUNDIGHEID LEDEN RvC  

 2.1 Voor de vervulling van de taak van de RvC zal er naar worden gestreefd dat in de RvC 
– gespreid over de verschillende leden daarvan – in belangrijke mate bepaalde deskundig-
heden en ervaring aanwezig zijn, zoals:  

(a)  in het bijzonder kennis van 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  

(i) deskundigheid en ervaring op sociaal/maatschappelijk vlak en/of duurzaamheid.  
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Het is uiteraard mogelijk dat in de persoon van één of meer leden van de RvC 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 RvC.  

2.2 Ieder te benoemen of te herbenoemen lid van de RvC dient over de navolgende kwali-
teiten te beschikken:  

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

(b) een lid van de RvC dient in staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de di-
rectie en de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap te volgen en de directie in 
de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;  

(c) een lid van de RvC dient in staat te zijn om ten opzichte van de andere leden van de 
RvC en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren.  

2.3 De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat er sprake kan zijn van een goede onder-
linge vertrouwensrelatie zodat de RvC als een team kan opereren.  

 3. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RvC  

 3.1 Uitgangspunt is dat de omvang van de RvC zodanig is dat de RvC in zijn geheel effec-
tief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van de RvC 
de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.  

 3.2 Zonder afbreuk te doen aan het hiervoor onder 2.1 bepaalde, is het streven dat de RvC 
uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden zal bestaan.  

 3.3 Iedere wijziging van de Profielschets RvC zal in de AvA worden besproken 

 3.4 Bij elke (her)benoeming van leden van de RvC dient deze Profielschets RvC in acht te 
worden genomen.  
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Bijlage 8 

Voorwaarden/kwaliteitseisen die gelden voor het versoepeld overdrachtsregime voor de peri-
ode nadat de Ondergrondse Infrastructuur is gerealiseerd en geleverd aan de modaliteitsei-

genaren 

Een persoon als bedoeld in de artikelen 10.3.6 en 10.3.7 van deze Aandeelhoudersovereenkomst 
mag niet zijn een rechtspersoon of natuurlijke persoon: 

 a. die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, wiens werkzaamheden zijn gestaakt, 
jegens wie een surséance van betaling of een akkoord geldt of die in een andere 
vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op 
haar van toepassing zijnde wet- of regelgeving; 

 b. wiens faillissement of liquidatie is aangevraagd of tegen wie een procedure van surséance 
van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de op 
haar van toepassing zijnde wet- of regelgeving, aanhangig is gemaakt; 

 c. jegens wie een rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde volgens de op haar van 
toepassing zijnde wet- of regelgeving is gedaan, waarbij een delict is vastgesteld dat in 
strijd is met haar beroepsgedragsregels; 

 d. die in de uitoefening van haar beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op een 
grond die de Publieke Aandeelhouders aannemelijk kunnen maken; 

 e. die niet aan haar verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale- 
zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar zij 
gevestigd is of van Nederland; 

 f. die niet aan haar verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van haar 
belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd is of 
van Nederland; 

 g. die zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken 
van inlichtingen die ingevolge aanbestedingsprocedures kunnen worden verlangd, of die 
inlichtingen niet heeft verstrekt; en/of 

 h. ten aanzien waarvan Beheer en/of de Publieke Aandeelhouders een advies hebben gevraagd 
als bedoeld in de Wet Bevordering Integriteits Beoordeling door het Openbaar Bestuur 
(BIBOB) en in welk advies Beheer en/of de Publieke Aandeelhouders aanleiding zien de 
betreffende partij van het verwerven van een belang in Beheer en CVR uit te sluiten. 

Dat geen van de onder a t/m g bedoelde omstandigheden toepassing vindt ten aanzien van deze 
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persoon dient door deze persoon in schriftelijke vorm ten genoegen van Beheer en CVR te worden 
aangetoond voorafgaand aan de verwerving van enig belang in Beheer en CVR. 

Voorts moet deze persoon voldoen aan eventuele nadere eisen zoals deze door de Aandeelhouders 
en de Aandeelhouders Commandieten worden overeengekomen op grond van artikel 9.7 van deze 
Aandeelhoudersovereenkomst. 
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Bijlage 9 

Risico-allocatie 

 




