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STRUCTUUR VAN DE TERMSHEET COMPOSERKAVEL 

Deze Termsheet Composerkavel beschrijft de hoofdlijnen van de tussen Zuidas Amsterdam en 
Composer uit te werken (voorlopige) overeenkomst tot samenwerking en aanvaarding van 
erfpachtrechten. 
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Betrokken Partijen De commanditaire vennootschap Zuidas Amsterdam CVR 

vertegenwoordigd door haar besturend vennoot: de naamloze 
vennootschap Zuidas Amsterdam N.V. ("ZA") 

en 

De commanditaire vennootschap Composer CVR 
vertegenwoordigd door haar besturend vennoot: de naamloze 
vennootschap Composer N.V. ("Composer") 

Essentie Partijen komen overeen dat Composer het recht en de plicht 
heeft: 

- het erfpachtrecht / de erfpachtrechten betreffende de 
Composerkavel van de Gemeente Amsterdam te 
verkrijgen en te aanvaarden en 

- de Composerkavel feitelijk geleverd te krijgen van ZA 
en af te nemen. 

Partijen leggen hierbij vast (i) de hoofdlijnen met betrekking 
tot deze erfpachtuitgifte(-n) en (ii) de hoofdlijnen van hun 
samenwerking in het kader van de planvoorbereiding en 
ontwikkeling van de Composerkavel. 

Definities De met een hoofdletter geschreven begrippen zijn gedefinieerd 
in Bijlage 1. 

 

Erfpachtuitgifte Zodra de eerste tranche Bouwrijpe grond, deel uitmakend van 
de Composerkavel beschikbaar komt (naar thans voorzien: op 
het moment dat de zware railtunnels zijn gerealiseerd) zal: 

(i) op verzoek van ZA de gehele Composerkavel door de 
Gemeente Amsterdam in erfpacht worden uitgegeven 
aan Composer (op grond van de artikelen 22 en 23 van 
de SOK, is de Gemeente Amsterdam verplicht aan een 
dergelijk verzoek gehoor te geven) en 

(ii)  de Feitelijke Levering plaatsvinden van de eerste 
tranche Bouwrijpe grond (naar schatting 136.000 m² 
bvo, gebaseerd op de rekenkundige bouwenveloppe, 
Bijlage 2) en 

(iii)  de Gemeente Amsterdam (eveneens op grond van de 
SOK) 110,2% van de Grondwaarde van de gehele 
Composerkavel beschikbaar stellen aan ZA en  

 (iv) Composer vanaf het moment van verkrijgen van het 
erfpachtrecht een canon verschuldigd zijn aan de 
Gemeente Amsterdam, die een afgeleide is van de 
Grondwaarde1. 

                                                   
1 Er bestaan binnen het Gemeentelijk erfpachtstelsel verschillende varianten voor de betaling van de canon, zoals jaarlijkse betaling en 



 

ZA.U.07.116 (4) 

Erfpachtuitgifte(-n) en 
aanvaarding 

Zodra het erfpachtrecht/de erfpachtrechten betreffende de 
Composerkavel door de Gemeente Amsterdam aan Composer 
worden aangeboden zal Composer deze aanvaarden en 
verkrijgen en daartoe (mede-)ondertekenen de Akte(-n) van 
erfpachtuitgifte. 

Deze Akte(-n) zal/zullen van de inhoud zijn als gebruikelijk 
voor uitgiften in erfpacht door de Gemeente Amsterdam op het 
moment van verlijden van de Akte. 

 

Feitelijke Levering De Feitelijke Levering van de Composerkavel zal in tranches 
plaatsvinden. 

Bij Feitelijke Levering zal het geleverde (i) Bouwrijp zijn en 
(ii) de eigenschappen bezitten die het doen kwalificeren als 
"bouwterrein" of "gebouw" als bedoeld in artikel 11 lid 1 sub 
a.1 van de Wet op de Omzetbelasting 1968. 

 

Bankgarantie Partijen stellen het volgende vast: 

(i) als Composer de verplichting tot ondertekening van de 
erfpachtakte(-n) hierboven bedoeld, niet nakomt zal de 
Gemeente Amsterdam niet overgaan tot 
beschikbaarstelling aan ZA van de Grondwaarde van 
de Composerkavel; 

(ii)  in dat geval lijdt ZA schade ten belope van een bedrag 
gelijk aan de Grondwaarde; 

(iii)  Composer is alsdan jegens ZA gehouden tot 
vergoeding van deze schade; 

(iv) tot meerdere zekerheid voor het verhaal van (een 
gedeelte van) deze schade zal Composer bij 
ondertekening van deze Termsheet Composerkavel de 
Bankgarantie doen stellen. Elke beperking of wijziging 
van de Bankgarantie behoeft de voorgaande 
schriftelijke instemming van ZA alsmede van elk van 
de Private en Publieke Participanten. 

 

Openbaarvervoersterminal 
("OVT") 

De OVT en de servicelaag zullen niet behoren tot de 
Composerkavel. Bij de nadere uitwerking van de Visie Zuidas 
en het stedenbouwkundig plan (in de paragraaf Vaststelling 
Vastgoedprogramma sub 2 en 4 bedoeld) in relatie tot de OVT 
en de servicelaag, kan blijken dat het noodzakelijk is 
onderdelen van de OVT en de servicelaag (zoals: in- en 
uitgangen, vluchtwegen, stallingen e.d.) in de (plint van de) 

                                                                                                                                                          
afkoop van de canon voor diverse tijdsvakken. De hoogte van de canon wordt berekend op basis van een percentage van de 

grondwaarde. De hoogte van het percentage is afhankelijk van de betalingsvariant van de canon die bij de vestiging van het 

recht van erfpacht is overeengekomen. De canonpercentages die corresponderen met de verschillende betalingsvarianten 

worden ieder kwartaal door Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam voor alle erfpachtrechten in de 

Gemeente Amsterdam vastgesteld op basis van het rendement op staatsleningen. 
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toekomstige bebouwing van de Composerkavel te integreren. 
Composer zal daaraan haar medewerking verlenen. 

 

Uitgangspunten 
Vastgoedprogramma 

Uitgangspunt is dat Composer op de Composerkavel zal 
kunnen realiseren de navolgende functies met daarachter 
aangegeven het aantal vierkante meters bvo: 

winkels/kiosken:   39.000 m² bvo; 

commerciële functies:  51.000 m² bvo 

niet-commerciële functies:  10.000 m² bvo 

woningen: 190.000 m² bvo 

kantoren: 190.000 m² bvo 

Totaal: 480.000 m² bvo 

De bebouwingsmogelijkheden van de Composerkavel zijn 
toegelicht in de rekenkundige bouwenveloppe (Bijlage 2). 

 

Vaststelling 
Vastgoedprogramma 

De samenwerking tussen Composer en ZA zal een langdurig 
karakter hebben en, voor wat betreft de planontwikkeling (met 
inbegrip van de vaststelling van het Vastgoedprogramma), 
gefaseerd verlopen. 
Partijen zullen daarbij de regeling als opgenomen in artikel 8 
van de SOK in acht nemen en naleven. 

Voorzien wordt de volgende structurering: 

1. Ondertekening van de onderhavige Termsheet 
Composerkavel door Partijen en gelijktijdige afgifte van 
de Bankgarantie; 

2. (Na veiling Belangen ZA): ZA werkt de Visie Zuidas uit 
voor de Composerkavel; 

3. ZA en Composer sluiten de (voorlopige) Overeenkomst; 

4. Composer vervaardigt het stedenbouwkundig plan dat 
door de bevoegde organen van de Gemeente Amsterdam 
wordt vastgesteld; 

5. ZA en Composer ondertekenen de (definitieve) 
Overeenkomst en stellen het Vastgoedprogramma 
definitief vast (gelijktijdig met de uitgifte in erfpacht van 
het gehele Composerkavel); 

6. Composer start het ontwerpproces (voorlopig en definitief 
ontwerp); 

7. ZA start de uitwerking van het maaiveld ontwerp. 

 

Aanpassing 
Vastgoedprogramma 

ZA heeft het recht om aanpassingen van het 
Vastgoedprogramma te verlangen, op voorwaarde dat ZA de 
noodzaak tot dergelijke aanpassingen onderbouwt, 
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bijvoorbeeld als gevolg van noodzakelijke aanpassingen van de 
VisieZuidas en veranderende (markt-)omstandigheden. 
Composer is gehouden dergelijke aanpassingen aan te brengen 
en te effectueren. 

Composer heeft het recht om wenselijke aanpassingen van het 
vastgoedprogramma voor te stellen. ZA zal in redelijkheid 
daaraan medewerking verlenen tenzij de voorgestelde 
aanpassing: 

(i) strijdig is met de Visie Zuidas en/of 

(ii)  de belangen van ZA schaadt en/of 

(iii)  de voorgestelde wijziging leidt tot een negatieve 
aanpassing van de Grondwaarde, waardoor die 
Grondwaarde per saldo minder zal bedragen dan de 
Initiële Grondwaarde.  

Nadat het Vastgoedprogramma definitief is vastgesteld door 
Partijen, wordt de Grondwaarde bepaald. 

Als het Vastgoedprogramma niet gerealiseerd kan worden als 
gevolg van het uitblijven van benodigde besluiten of 
vergunningen, verwijtbaar aan de Gemeente Amsterdam, dan 
is de Gemeente Amsterdam gehouden tot compensatie jegens 
ZA en is ZA jegens Composer evenzeer tot compensatie 
gehouden. In dat geval geldt tussen Partijen de regeling van 
artikel 16.2 en 17 van de SOK op overeenkomstige wijze. 

 

Relatie ondergrondse 
infrastructuur en 
vastgoedprogramma 

ZA is verantwoordelijk voor de afstemming van (functionele, 
technische en juridisch) eisen voortvloeiende uit enerzijds het 
Functioneel Programma van Eisen Infrastructuur en het 
Functioneel Programma van Eisen Stedelijke Ontwikkeling en 
anderzijds de wensen voortvloeiende uit het 
Vastgoedprogramma zoals met betrekking tot: 
funderingsaspecten; kabels en leidingen; 
parkeervoorzieningen, de servicelaag, de OVT en de 
bereikbaarheid daarvan; beheer en onderhoudsaspecten en de 
raakvlakken daarvan tussen de infrastructuur en het 
vastgoedprogramma; het beheer en onderhoud van de openbare 
ruimte; watervoorzieningen etc. 

ZA zal zich er voor inspannen dat Composer, op het moment 
van Feitelijke Levering van Bouwrijpe tranches zal kunnen 
beschikken over parkeergelegenheid binnen de Dokzone 
conform de gemeentelijke parkeernormen. Voor zover binnen 
de Dokzone (tijdelijk) onvoldoende parkeergelegenheid 
beschikbaar is, zal ZA elders op de Zuidas parkeergelegenheid 
ter beschikking stellen. 

 

Bouwplicht Composer is verplicht na Feitelijke Levering de 
Composerkavel te ontwikkelen en te bebouwen indien en voor 
zover dat noodzakelijk is ten behoeve van de realisatie van 
elementen van de OVT. Partijen zullen procesafspraken met 
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elkaar maken om invulling te geven aan deze bouwplicht. 

 

Relatie NS NS is met de Gemeente Amsterdam overeengekomen afstand 
te doen van haar huidige over- en onderbouwingsrechten van 
bestaande treininfrastructuur in ruil voor de toekenning aan NS 
van het recht op uitgifte in erfpacht van een gedeelte van het 
gebied in de nabijheid van het huidige station Amsterdam 
Zuid, geschikt voor de realisering van 90.000 m² bvo (kopie 
van deze afspraak is als Bijlage 3 aangehecht). 

NS en de Gemeente Amsterdam zijn nader overeengekomen 
dat deze overeenkomst wordt geconcretiseerd door omzetting 
van voornoemd recht op uitgifte in participatie door NS in het 
commanditaire kapitaal van Composer CVR en in het 
aandelenkapitaal van Composer N.V.. De grootte van dat 
belang stemt overeen met 90.000/480.000ste gedeelte van het 
totale commanditaire kapitaal/aandelenkapitaal. 

In verband met deze nadere afspraak gaan Partijen er vanuit 
(en zullen zij daaraan hun medewerking verlenen), dat tussen 
ZA, de Private Participanten en NS een Overeenkomst zal 
worden gesloten waarbij in ieder geval de volgende 
onderwerpen zullen worden geregeld: 

(i) NS zal een belang houden in Composer CVR en 
Composer N.V. gelijk aan 90.000/480.000ste gedeelte 
van het commanditaire kapitaal/aandelenkapitaal; 

(ii)  NS zal aan al haar verplichtingen als houder van een 
belang in Composer voldoen (onder meer 
kapitaalstortingen; ondertekening vennootschappelijke 
documenten (waaronder de Termsheet Governance) 
etc.); 

(iii)  Indien in het kader van de afgifte van de Bankgarantie 
door Composer, hierboven bedoeld, de uitgevende 
bank zekerheden c.q. garanties verlangt van de Private 
Participanten, dan zal NS voor het 90.000/480.000ste 
gedeelte van de totale verplichting daarin bijdragen. 

(iv) NS zal zich conformeren aan de 
ontwikkelingsfilosofie van Composer (integrale 
ontwikkeling van de totale Composerkavel en alle 
functies daarin). 

(v) Indien de Overeenkomst wordt ontbonden op grond 
van de Blauwe Stip, zal herleven de oorspronkelijke 
overeenkomst tussen NS en de Gemeente Amsterdam 
bedoeld in de eerste alinea van deze paragraaf. 

 

Ondertekening en duur Deze Termsheet Composerkavel zal door Partijen worden 
ondertekend onmiddellijk na oprichting van Composer. 

De (voorlopige) Overeenkomst zal worden ondertekend op het 
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moment van gereedkomen van de uitwerking van de Visie 
Zuidas voor de Composerkavel (in de paragraaf Vaststelling 
Vastgoedprogramma sub 3 bedoeld). 

De Overeenkomst zal van tijd tot tijd worden aangepast en zal 
worden aangegaan voor onbepaalde tijd. In geval van 
opzegging door Composer kan door ZA het volledige bedrag 
onder de bankgarantie worden getrokken. Partijen doen 
afstand van het recht ontbinding of vernietiging van deze 
Termsheet Composerkavel en van de Overeenkomst te 
vorderen. 

In afwijking daarvan geldt het volgende: indien door 
uitoefening van put- en/of call opties in geval van de Blauwe 
Stip de Publieke Participanten overgedragen krijgen (althans 
gerechtigd zijn tot een dergelijke overdracht) alle door Private 
Participanten op dat moment gehouden belangen in ZA, zal 
ZA het recht hebben de Overeenkomst te ontbinden. Als ZA 
van dit recht geen gebruik maakt, zal Composer onverkort 
gehouden zijn tot nakoming van de verplichtingen op grond 
van de Overeenkomst. 

 

Fiscale Aspecten Partijen zullen streven naar uitwerking van de inhoud van deze 
Termsheet Composerkavel op voor beide Partijen fiscaal 
meest voordelige wijze en zullen fiscale rulings terzake 
vragen. 

 

Standaardbepalingen De Overeenkomst zal de gebruikelijke standaardbepalingen 
bevatten betreffende een nog op te zetten overlegstructuur; 
domiciliekeuze; (gedeeltelijke) ongeldigheid; overdracht van 
rechten en verplichtingen, wijziging van de overeenkomst etc.). 
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