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INTERPRETATIE EN DEFINITIES  

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

Aandelenkapitaal Het op enig moment totale geplaatste 
aandelenkapitaal van de Beherend Vennoot 

Advertentie De advertentie die op 8 februari 2007 is ver-
schenen in Het Financieele Dagblad en de 
Europese editie van de Financial Times en 
waarvan een kopie is aangehecht als bijlage 1 

Amsterdam Zuidas De onderneming Amsterdam Zuidas, een 
(indien wettelijk mogelijk) 
rechtspersoonlijkheid hebbende commanditaire 
vennootschap met Beherend Vennoot als 
beherend vennoot 

Amsterdam Zuidas i.o. De organisatie Amsterdam Zuidas in oprichting 

Beherend Vennoot De naar Nederlands recht op te richten naamloze 
of besloten vennootschap, waarvan de aandelen 
zullen worden gehouden door de Publieke 
Participanten en de Private Participanten pro 
rata aan hun respectieve Commanditaire 
Belangen, en die zal optreden als beherend 
vennoot van Amsterdam Zuidas 

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

Biedingen Biedingen die door de Inschrijvers op de Private 
Participanten Belangen worden uitgebracht met 
inachtneming van de bepalingen van de 
Selectieleidraad met bijlagen en het Prospectus 

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

ZA.U.07.124.2



Bijlage 2  bij Selectieleidraad Amsterdam Zuidas 8 februari 2007 
 

INTERPRETATIE EN DEFINITIES 

 2 

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

Commanditair Belang Een door een Private Participant of Publieke 
Participant gehouden belang in het 
Commanditair Kapitaal 

 

Commanditair Kapitaal Het door Private Participanten en Publieke 
Participanten te verschaffen commanditair 
kapitaal van Amsterdam Zuidas  

Composer De op te richten ontwikkelingsmaatschappij met 
rechtspersoonlijkheid ten behoeve van de 
planvorming en vastgoedontwikkeling van de 
Stationskavel 

Dokmodel Het verdiept in tunnels aanleggen van de 
(bestaande) infrastructuur in het Zuidas-gebied  

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

Eerste Selectieleidraad De selectieleidraad "Zuidas-Dok Onderneming" 
d.d. 5 juli 2005 op basis waarvan in augustus 
2005 vijf private partijen zijn geselecteerd. 

Ervarings- en Bekwaamheidseisen De Minimumeisen genummerd 3, 4 en 5 

Exploitatiegebied het “Zuidas” gebied te Amsterdam zoals 
aangegeven op de projectkaart die is aangehecht 
als bijlage 4 

Gegadigde Een private partij die een Verzoek tot 
Kwalificatie indient 

Gunning Het besluit van de Publieke Partijen om Private 
Participanten Effecten toe te kennen aan één of 
meer Inschrijvers 

Gunningsadvies Het advies van de Amsterdam Zuidas i.o. aan de 
Publieke Partijen om (wel of geen) Private 
Participanten Belangen toe te kennen aan één of 
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meer (bepaalde) Inschrijvers 

Gunningscriteria De criteria aan de hand waarvan tot het 
Gunningsadvies en de Gunning wordt gekomen 

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

Inschrijver Een Gegadigde ten aanzien waarvan de 
Uitsluitingsgronden geen toepassing vinden en 
die voldoet aan de Minimumeisen, één en ander 
naar het oordeel van Amsterdam Zuidas i.o. 

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

 

Minimumeisen De eisen zoals omschreven in het hoofdstuk 
“Minimumeisen” in de Selectieleidraad 

Opgestart Financial close is bereikt en/of de 
bouwactiviteiten zijn aangevangen ten aanzien 
van een project 

OVT Openbaar Vervoer Terminal 

Private Participanten Inschrijvers die ingevolge de Gunning houders 
van Private Participanten Belangen zijn 
geworden  

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

Project De integrale ontwikkeling van het Exploitatie-
gebied door Amsterdam Zuidas als per februari 
2007 voorzien in Bijlage 5 

Prospectus Een document houdende ondermeer de (nadere) 
voorwaarden die van toepassing zullen zijn bij  
de Veiling, alsmede het ondernemingsplan en de 
overige documentatie op basis waarvan de 
Biedingen zullen dienen te worden uitgebracht 

Publieke Participanten De Staat der Nederlanden en de Gemeente 
Amsterdam in hun hoedanigheid van houders 
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van een belang in Amsterdam Zuidas 

Publieke Partijen De Staat der Nederlanden en de Gemeente 
Amsterdam 

 
 
Referentieproject Een project dat is Opgestart in de 10 jaar 

voorafgaand aan de datum van de Selectielei-
draad en ten aanzien waarvan de Gegadig-
de/Inschrijver:  

(i) voor eigen rekening en risico ten 
minste 20 % van het risicodragende 
kapitaal verschafte; en/of 

(ii) als lead arranger Vreemd Vermogen 
aantrok/verstrekte ten behoeve van 
realisatie en vervolgens eventueel 
de exploitatie van het project; 

en welk project door de Gegadigde is beschre-
ven volgens de eisen in bijlage 3 (Formulier 
Verzoek tot Kwalificatie) 
 

Selectieleidraad De onderhavige “Selectieleidraad Amsterdam 
Zuidas Onderneming”, ook aangeduid als 
Tweede Selectieleidraad, te onderscheiden van 
de Eerste Selectieleidraad 

SPC Een Special Purpose Company zijnde een 
rechtspersoon opgericht met het doel om Private 
Participanten Belangen te verwerven en te 
houden en alle daarmee – in de ruimste zin des 
woords – verbonden verplichtingen aan te gaan 

Stationskavel Het gebied in de Dokzone gelegen tussen de 
Parnassusweg en de Beethovenstraat 

Stedenbouwkundige Flanken Delen van het Exploitatiegebied, zoals nader 
aangeduid op  Bijlage 4 

Tweede Selectieleidraad De onderhavige Selectieleidraad Amsterdam 
Zuidas, ook kortweg aangeduid als 
Selectieleidraad, te onderscheiden van de Eerste 
Selectieleidraad 

Uitsluitingsgronden De criteria zoals omschreven in het hoofdstuk 
“Uitsluitingsgronden” in de Selectieleidraad 
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Vastgoedportefeuille Een verzameling vastgoedobjecten, gehouden 
door één onderneming of Groep 

Veiling De procedure zoals bedoeld in de 
Selectieleidraad (en zoals nader zal worden 
omschreven in de Prospectus en de veiling-
voorwaarden) en die tot doel heeft om Private 
Participanten te selecteren uit de groep van 
Inschrijvers 

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

Verzoek tot Kwalificatie Het door een Gegadigde gedaan verzoek om te 
worden geselecteerd als Inschrijver door 
indiening van het als bijlage 3 aangehechte 
“Formulier Verzoek tot Kwalificatie” met 
inachtneming van de bepalingen van de 
Selectieleidraad en de bijlagen  

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

Website www.zuidasdok.nl 
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