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INLEIDING 

In de afgelopen maanden hebben de Publieke Partijen (deels) in overleg met een aantal 
geselecteerde private partijen een uitgebreide studie verricht naar een aantal onderdelen van het 
Project. De resultaten van deze studie vormen mede de basis voor het ondernemingsplan en de 
documentatie die ziet op de oprichting van een onderneming genaamd "Amsterdam Zuidas". Deze 
studie heeft recentelijk geleid tot wijzigingen van de oorspronkelijke scope en de projectopzet van 
het Project Zuidas zoals omschreven in de Eerste Selectieleidraad op basis waarvan in augustus 
2005 vijf private partijen zijn geselecteerd. Deze wijzigingen hebben – in hoofdzaak – betrekking 
op (i) de ontwikkeling van het Stationskavel; (ii) de inbreng in Amsterdam Zuidas van de 
Stedenbouwkundige Flanken en (iii) een regeling voor het geval de aanvankelijk door de Publieke 
en Private Partijen aan Amsterdam Zuidas ter beschikking gestelde middelen onvoldoende blijken 
te zijn om het Project te voltooien. Aangezien deze wijzigingen wezenlijk van aard zijn, is door de 
Publieke Partijen besloten tot een nieuwe selectie van private partijen. 

Deze Tweede Selectieleidraad wordt uitgegeven aan private partijen die geïnteresseerd zijn in 
deelneming aan de selectie van Inschrijvers welke te zijner tijd een Bod uit kunnen brengen op een 
Belang in de (op te richten) onderneming Amsterdam Zuidas en in beginsel (naar rato) deelnemen 
in de vastgoedontwikkeling van het stationsgebied Zuid. De scope van het Project zal in meer detail 
worden beschreven in het Prospectus. Private partijen kunnen zich aanmelden als Gegadigde door 
inzending van het bij deze Tweede Selectieleidraad gevoegde “Formulier Verzoek tot 
Kwalificatie”, geheel ingevuld en voorzien van de gevraagde bewijsmiddelen. Gegadigden dienen 
aan te tonen dat zij voldoen aan alle eisen die in deze Tweede Selectieleidraad zijn gesteld. 

DOELSTELLINGEN 

Voor de Zuidas geldt een dubbeldoelstelling: enerzijds de ontwikkeling van een (inter)nationale 
toplocatie voor wonen, werken en voorzieningen in de vorm van een (nieuw) levendig stadscentrum 
en anderzijds de verbetering van de bereikbaarheid in relatie tot de corridor Schiphol-Amsterdam-
Almere.  

De opgave is om zowel in de Dokzone als in de Stedenbouwkundige Flanken een excellent stedelijk 
klimaat met allure en voldoende centrumvoorzieningen te creëren dat aantrekkelijk is voor (interna-
tionale) bedrijven, bewoners en passanten.  

Om de groeiende vervoersstromen in het Zuidas-gebied te accommoderen is het vergroten van de 
capaciteit van de verkeersinfrastructuur vereist. Het gaat daarbij om onder andere: 

• Het verbreden van de A10, het aanpassen of realiseren van het onderliggende wegennet in 
het Zuidas-gebied en toe- en afritten van de A10 voor het groeiende wegverkeer. 
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• Het realiseren van spoorcapaciteit voor Lichte Rail en Zware Rail om de verwachte groei 
van reizigersvervoer per metro, tram en trein te faciliteren. 

• Het realiseren van een nieuwe OVT waardoor reizigers zich snel, gemakkelijk en comfor-
tabel met en tussen de verschillende vervoersmodaliteiten kunnen verplaatsen. 

• De (her)ontwikkeling van de stedelijke infrastructuur in het gebied.  

Door de uitbreiding van de infrastructuur in tunnels te realiseren ontstaat in fysieke zin de ruimte 
om de dubbele doelstelling van stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid te realiseren en naar 
verwachting de milieutechnische ruimte voor lucht en geluid. Tijdens de realisatie van de tunnels en 
de bebouwing dient het gebied en de omgeving leefbaar te zijn. Een goede bereikbaarheid te voet, 
per fiets, auto en openbaar vervoer in en om de Zuidas is daarbij een absolute voorwaarde.  

Een aantal specifieke, in deze Selectieleidraad met een beginhoofdletter aangeduide, begrippen 
wordt verklaard Bijlage 2. 

 

ACHTERGRONDEN  PUBLIEK-PRIVATE  SAMENWERKING  

De Publieke Partijen stellen zich ten doel het Project te (doen) ontwikkelen en realiseren, op 
zodanige wijze dat private partijen daadwerkelijk delen in het bedrijfsresultaat samenhangende met 
de uitvoering van het Project en de ontwikkeling van het Stationskavel. Amsterdam Zuidas zal 
onder meer opdrachten verstrekken tot het uitwerken van het (integrale) ontwerp en de aanleg, 
alsmede (eventueel) de financiering van de hoofdinfrastructuur door het Exploitatiegebied in 
beginsel volgens het zogenaamde Dokmodel. Daarbij wordt de bestaande infrastructuur (de snel-
weg A10 en de sporen voor lichte- en zware rail) uitgebreid en over een lengte van circa 1.200 
meter verdiept in tunnels aangelegd. Amsterdam Zuidas ontwikkelt in het Exploitatiegebied, zowel 
boven en tussen de tunnels (de zogenaamde “Dokzone”) als in de gebieden naast de tunnels (de 
zogenaamde “Stedenbouwkundige Flanken”) bouwrijpe kavels en openbare ruimte. Amsterdam 
Zuidas zal (onder meer) door middel van uitgifte van bouwrijpe kavels, mogelijk door toepassing 
van één of meer competitieve procedures, inkomsten genereren. 

Voor de ontwikkeling van het Exploitatiegebied beogen de Publieke Partijen een zakelijke samen-
werkingsvorm waarin private partijen risicodragend participeren. De redenen daarvoor zijn met 
name gelegen in risicodeling en inbreng van expertise en ervaring met complexe projecten met een 
lange doorlooptijd. Van private partijen wordt gevraagd (materieel) de rol van medeopdrachtgever 
bij de uitvoering van het Project te vervullen en een lange termijn commitment aan te gaan. 
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Daartoe wordt gezocht naar financiële instellingen en vergelijkbare ondernemingen met ervaring op 
het gebied van de financiering en ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur projecten.  

De Publieke Partijen hebben de heer ir. J.D. Doets destijds aangewezen als Kwartiermaker, die als 
onafhankelijke adviseur ondermeer belast werd met het leiding geven aan het zogenaamde proces 
van "tekenen en rekenen" en het opstellen van een ondernemingsplan voor Amsterdam Zuidas. 
Ondermeer op basis van zijn bevindingen en aanbevelingen hebben het Kabinet en de gemeenteraad 
medio november 2006 besloten tot het institutionaliseren van de organisatie "Amsterdam Zuidas in 
oprichting" en is de heer mr. drs. L.C. Brinkman bereid gevonden de functie van president-
commissaris in de op te richten onderneming te bekleden. Tot het moment van feitelijke en juridi-
sche oprichting van de onderneming Amsterdam Zuidas zal Amsterdam Zuidas in oprichting 
("Amsterdam Zuidas i.o.") zich namens Publieke Partijen bezig houden met de selectie op basis van 
de onderhavige Selectieleidraad en met de Veiling. Amsterdam Zuidas i.o. zal aan het slot van de 
Veiling een Gunningsadvies uitbrengen aan Publieke Partijen. 

Het (te benoemen) bestuur van Amsterdam Zuidas i.o. zal, gedurende de oprichtingsfase, handelen 
als (beperkt) gevolmachtigde c.q. gemandateerde van de Publieke Partijen. Het Bestuur zal onder-
steund worden door en onder toezicht staan van een te benoemen raad van commissarissen.  
Door te kiezen voor de organisatievorm van "Amsterdam Zuidas in oprichting" wordt geen afbreuk 
gedaan aan het (democratische) besluitvormingsproces van Publieke Partijen, dat gericht zal zijn op 
het nemen van goedkeurende besluiten tot Gunning van de Private Participanten Belangen en tot 
(juridische) oprichting van de onderneming Amsterdam Zuidas. 
 

 

PROCEDURE 

De aanbieding tot verwerving van een Belang in Amsterdam Zuidas is uitsluitend gericht, en zal 
uitsluitend zijn gericht, tot bepaalde “gekwalificeerde beleggers” als bedoeld in de EU prospectus 
richtlijn respectievelijk andere beleggers die voldoen aan de eisen omschreven in de hoofdstukken 
"Verkoopbeperkingen" en "Bericht aan investeerders in de Verenigde Staten" van deze 
Selectieleidraad. De ontvanger van deze Selectieleidraad dient zich op basis van het hierin gestelde 
zelfstandig een oordeel te vormen of hij/zij kwalificeert als partij tot wie de aanbieding tot 
verwerving van een Belang gericht is. 

De procedure tot selectie, waarvan deze Selectieleidraad onderdeel uitmaakt, werd aangekondigd in 
de Advertentie, die is verschenen op 8 februari 2007 in Het Financiële Dagblad, de Europese editie 
van de Financial Times en –enige dagen later- in het Supplement van het Publicatieblad van de 
Europese Unie (bijlage 1). 
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VOORWAARDEN 

De selectie en de Veiling worden uitgevoerd door Amsterdam Zuidas i.o. in opdracht van en 
namens de Publieke Partijen.  

De Publieke Partijen behouden zich het recht voor om: 

- de informatie zoals opgenomen in de Advertentie, deze Selectieleidraad inclusief bijlagen 
en/of de Website aan te vullen of te wijzigen; 

- de selectie en/of de Veiling om hen moverende redenen tussentijds te beëindigen; 

- de opzet en/of de planning en/of het voorwerp van de selectie en/of de Veiling tussentijds 
aan te passen; en/of 

- het Project op andere wijze te structureren en/of aan te besteden dan in de Advertentie en/of 
deze Selectieleidraad en de overige bijlagen wordt voorzien; en/of 

- de Belangen te wijzigen of aan te vullen; 

in welke gevallen er generlei aansprakelijkheid van de Publieke Partijen jegens derden (waaronder 
Gegadigden en Inschrijvers) zal zijn. 

Reeds thans wordt voorzien dat zich in ieder geval de volgende zes momenten zullen voordoen 
waarop besloten kan worden het Project te beëindigen of in belangrijke mate te wijzigen: 

1. Het in geval van staatssteun niet verkrijgen van een goedkeurende beschikking van de Eu-
ropese Commissie ; 

2. Het definitief niet goedkeuren van het Prospectus door Publieke Partijen; 

3. Het besluit van Publieke Partijen om niet te gunnen;  

4. Het niet succesvol kunnen afronden van de Tracé en MER procedures; 

5. Opzegging van de Bestuursovereenkomst in de gevallen als in art. 16 van de Bestuursover-
eenkomst beschreven door een van de daarbij betrokken contractspartijen; 

6. Het niet binnen het daarvoor beschikbare budget en binnen een aanvaardbare risico-
allocatie  kunnen aanbesteden  van de infrastructurele werken. 
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Alle informatie die is opgenomen in de Advertentie, deze Selectieleidraad met bijlagen en/of de 
Website is indicatief van aard. De Publieke Partijen, Amsterdam Zuidas i.o. en de Kwartiermaker 
zijn op generlei wijze aansprakelijkheid voor de juistheid en/of de volledigheid van deze documen-
ten en de daarin opgenomen informatie. Gegadigden en Inschrijvers worden geacht zelf onderzoek 
te doen naar alle omstandigheden die van belang kunnen zijn in verband met de aanmelding als 
Gegadigde, de selectie en/of de deelname aan de Veiling (onder deze omstandigheden worden 
onder meer verstaan de situatie ter plaatse, te verwachten economische ontwikkelingen, kosten 
verband houdende met het Project en het publiekrechtelijke kader). 

In geval van discrepantie of strijdigheid1 tussen de Selectieleidraad, de bijlagen daarbij en/of de 
Advertentie geldt de volgende rangorderegeling (in afnemende volgorde van belang): 

1. Selectieleidraad met definities, bijlage 2; 

2. Bijlagen bij de Selectieleidraad (m.u.v. bijlage 2); 

3. Advertentie; 

waarbij het document met het lagere nummer prevaleert boven het document met het hogere 
nummer. 

De informatie die Gegadigden in het kader van de selectie door middel van het “Formulier Verzoek 
tot Kwalificatie”, aan Amsterdam Zuidas i.o. verschaffen zal vertrouwelijk worden behandeld, 
tenzij op Amsterdam Zuidas i.o. en/of Publieke Partijen naar hun oordeel een verplichting rust 
bepaalde informatie te ontsluiten. 

Een onderneming mag slechts één aanmelding als Gegadigde doen. Van ondernemingen die tot een 
Groep behoren mag er slechts één een aanmelding als Gegadigde doen. In dit verband geldt het ter 
beschikking stellen van ervaring en bekwaamheid door een derde, zoals bedoeld in het hoofdstuk 
“Ervaring Derden”, eveneens als een aanmelding – door de betreffende derde. 

Alle bedragen genoemd in deze Selectieleidraad en de bijlagen daarbij zijn exclusief BTW, prijspeil  
1 januari 2006, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

De voertaal gedurende de selectie en de Veiling zal uitsluitend Nederlands zijn. 

Deze Selectieleidraad wordt beschikbaar gesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. In het geval 
van tegenstrijdigheden en/of discrepanties prevaleert de Nederlandse versie. 

                                                      
1 Van deze Selectieleidraad wordt ook een Engelstalige versie verspreid. In geval van afwijkingen tussen beide tekstversies prevaleert de 

Nederlandstalige versie. 
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De selectie en de Veiling worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen in 
eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Door het indienen van een Verzoek tot Kwalificatie stemt elke Gegadigde in met de bepalingen en 
voorwaarden zoals opgenomen in deze Selectieleidraad en de bijlagen daarbij (waaronder, maar 
niet beperkt tot, de voorwaarden beschreven in dit hoofdstuk “Voorwaarden”). 

 

ACTIVITEITEN EN STRUCTUUR VAN AMSTERDAM ZUIDAS 

De onderneming Amsterdam Zuidas zal, na (juridische) oprichting de integrale ontwikkeling van 
het Project ter hand nemen (zie ook de Projectkaart, bijlage 4). Tot dat moment zal de organisatie 
Amsterdam Zuidas i.o. voorbereidingen daartoe treffen. 

De onderneming Amsterdam Zuidas zal de vorm hebben van een besloten commanditaire vennoot-
schap met – mits de dat mogelijk makende wetswijziging alsdan is ingevoerd – rechtspersoonlijk-
heid naar Nederlands recht, Zuidas Ontwikkeling Beheer C.V., waarvan het Commanditair Kapi-
taal, naar thans wordt voorzien, voor 40% door de Publieke Participanten en voor 60% door de 
Private Participanten zal worden verschaft en waarbij een naamloze vennootschap naar Nederlands 
recht als Beherend Vennoot zal optreden, waarvan het aandelenkapitaal, naar thans wordt voorzien, 
voor 40% door de Publieke Participanten en voor 60% door de Private Participanten zal worden 
verschaft. Een Commanditair Belang zal alleen kunnen worden verworven in combinatie met een 
Aandelenbelang Beherend Vennoot en vice versa en in combinatie met een pro rata belang in 
Composer als bedoeld in het hoofdstuk "Afnameplicht Stationskavel" van deze Selectieleidraad. 

Raad van Commissarissen 

Bij Amsterdam Zuidas zal een van de Publieke Participanten en Private Participanten onafhankelij-
ke raad van commissarissen worden ingesteld, die tot taak zal hebben om toezicht uit te oefenen op 
het bestuur van Amsterdam Zuidas, alsmede om dit bestuur met advies ter zijde te staan. 

 Vetorechten en overdraagbaarheid van Belang 

De Publieke Participanten zullen met betrekking tot bepaalde belangrijke besluiten betreffende 
Amsterdam Zuidas een vetorecht hebben. 

De overdraagbaarheid van een Belang in Amsterdam Zuidas zal in vergaande mate worden beperkt. 
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Opdrachten, aanbestedingen en competitieve procedures 

Amsterdam Zuidas zal feitelijk, voor eigen rekening en risico, zorgdragen voor de uitwerking van 
het (integrale) ontwerp en de aanleg van infrastructuur in het Exploitatiegebied volgens het 
zogenaamde “Dokmodel”.  

Naast de aanleg van infrastructuur zal Amsterdam Zuidas zich richten op de ontwikkeling van 
bouwrijpe kavels en openbaar gebied binnen het Exploitatiegebied en zal zij inkomsten genereren 
(onder meer) door de uitgifte van bouwrijpe kavels, mogelijk door middel van één of meer 
competitieve procedures. 

Te verstrekken opdrachten in het kader van de realisatie van het Project zullen door middel van 
aparte procedures worden aanbesteed met inachtneming van de voorschriften van de Europese- en 
nationale aanbestedingsregelgeving.  

Amsterdam Zuidas i.o. zal streven naar een zodanige structuur en bemensing van haar 
projectorganisatie dat deze organisatie voldoet aan de eisen die gebruikelijk aan een professionele 
opdrachtgever, actief op het gebied van realisatie van projecten zoals het Project, kunnen worden 
gesteld. 

Kapitaalverschaffing 

De door de Publieke Participanten en de Private Participanten op de Belangen  te storten bedragen 
zullen waarschijnlijk in meerdere tranches kunnen worden voldaan. De arrangementen volgens 
welke Publieke Participanten en Private Participanten kapitaal zullen verschaffen aan Amsterdam 
Zuidas zullen voorafgaand aan de Veiling door de Publieke Partijen worden vastgesteld en in het 
Prospectus worden opgenomen. Deze arrangementen zullen – met inachtneming van een adequate 
risicoverdeling – gericht zijn op voltooiing van het Project.  

In aanvulling op het door de Publieke Participanten en Private Participanten te verschaffen kapitaal 
zal door Amsterdam Zuidas financiering in de vorm van Vreemd Vermogen worden aangetrokken 
op marktconforme voorwaarden. 

Na oprichting van Amsterdam Zuidas zal, onder omstandigheden, van de commanditaire vennoten 
de verstrekking van aanvullend Commanditair Kapitaal kunnen worden verlangd. Indien en voor-
zover (i) de algemene risicovoorziening in Amsterdam Zuidas is uitgeput en (ii) het totaal van het 
verstrekte (initiële en aanvullende) Commanditair Kapitaal een bepaald in het Prospectus op te 
nemen maximum overschrijdt en (iii) Amsterdam Zuidas geen additionele financiering kan verkrij-
gen en (iv) Amsterdam Zuidas niet in staat is om de voltooiing van het Project te financieren 
zonder additioneel Commanditair Kapitaal verstrekt te krijgen, bestaat voor de Publieke Participan-
ten het recht om het Belang van de Private Participanten om niet over te nemen en hebben ander-
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zijds de Private Participanten gezamenlijk het recht om van Publieke Participanten te eisen dat zij 
op dat moment hun Belang om niet overnemen. Aldus kunnen Publieke Participanten onder derge-
lijke omstandigheden zelfstandig beslissen over de voltooiing van het Project door Amsterdam 
Zuidas. 

AFNAMEPLICHT STATIONSKAVEL 

De Private Participanten worden verplicht om (indirect) de zogenaamde Stationskavel af te nemen. 
De Private Participanten worden daartoe verplicht zich te organiseren in een entiteit met de werkti-
tel "Composer" De Private Participanten zullen hun belang in Composer houden pro rata aan hun 
Belangen in Amsterdam Zuidas. In Composer zal ook een tot het Nederlandse Spoorwegen concern 
behorende vennootschap deelnemen, als nader in het Prospectus beschreven. De Publieke Partici-
panten zullen niet deelnemen in Composer. 

Amsterdam Zuidas zal met Composer een verkoopovereenkomst met uitgestelde levering met 
betrekking tot de Stationskavel aangaan. Tot het moment van oprichting van Composer zullen de 
rechten en verplichtingen van Composer rechten en verplichtingen zijn van de Private Participan-
ten, pro rata aan hun Belang. Na oprichting van Composer zullen de Private Participanten, pro rata 
aan hun Belang, ervoor instaan dat Composer aan haar verplichtingen jegens Amsterdam Zuidas en 
de Publieke Participanten zal voldoen of anderszins naar het oordeel van de Publieke Participanten 
voldoende waarborgen bieden dat aan deze verplichtingen zal worden voldaan. De Private Partici-
panten beslissen over de rechtsvorm, inrichting en governance van Composer, met dien verstande 
dat het belang in Composer steeds, pro rata, gekoppeld dient te zijn aan het Belang in Amsterdam 
Zuidas en vice versa, en derhalve niet afzonderlijk kan worden vervreemd 

De Stationskavel en de daaraan verbonden ontwikkelrechten worden hieronder omschreven. Aan de 
verkoop zijn nadere voorwaarden verbonden, die in het Prospectus zullen worden vermeld.  

Beschrijving Stationskavel 

De Stationskavel is het gebied in de Dokzone tussen Parnassusweg en de Beethovenstraat. In dit 
gebied zal de toekomstige OVT (met als onderdeel daarvan het toekomstige station Zuid/WTC) 
gerealiseerd worden. Het concept van de toekomstige OVT zal onderwerp van studie zijn van 
Amsterdam Zuidas. De uitkomst daarvan zal van invloed zijn op de stedenbouwkundige invulling 
van de Dokzone en de Stationskavel.  

Mede tegen de achtergrond van een goed functionerende OVT zal Composer kunnen worden 
verplicht om de definitieve stedenbouwkundige invulling binnen een bepaalde periode en onder 
bepaalde condities te realiseren. 
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Ontwikkelrechten, koopsom 

De koopsom voor de Stationskavel is voorlopig berekend op basis van de prijzen per bestemming 
als vastgesteld door twee gekwalificeerde, onafhankelijke taxateurs uitgaande van de vrije ver-
koopwaarde in het economische verkeer op het moment van taxatie. Deze koopsom beloopt in 
totaal € 570 miljoen (prijspeil 1 januari 2007). 

Deze koopsom is gebaseerd op een voorlopige aanname met betrekking tot het volume voor het te 
ontwikkelen vastgoedprogramma van de Stationskavel; per bestemming als volgt:  

• Winkels/ kiosken    30.000 m2 

• Commerciële functies    60.000 m2 

• Niet-commerciële voorzieningen 10.000 m2 

• Woningen     190.000 m2   

• Kantoren     190.000 m2 

 

In verband met de wens in de komende tijd verdere optimalisaties van het programma door Am-
sterdam Zuidas mogelijk te maken, is wijziging in het genoemde volume van elk van de vermelde 
bestemmingen mogelijk. Dergelijke wijzigingen leiden tot verrekening (op basis van de in de 
voorgaande alinea bedoelde, door taxatie vastgestelde prijzen per bestemming) en tot een overeen-
komstige aanpassing van de totale koopsom. 

 

DE SELECTIE EN DE VEILING 

De, aan Private Participanten uit te geven, Private Participanten Belangen in Amsterdam Zuidas  
zullen te zijner tijd worden geveild. Belangrijke informatie met betrekking tot de selectie en de 
Veiling is opgenomen in deze Selectieleidraad. De nadere voorwaarden waaronder de Veiling te 
zijner tijd zal worden gehouden, zullen zijn opgenomen in het Prospectus dat aan de Inschrijvers zal 
worden verstrekt en in de veilingvoorwaarden die voorafgaande aan de Veiling aan Inschrijvers 
zullen worden uitgegeven. 

Private partijen die te zijner tijd een Bod op de uit te geven Private Participanten Belangen willen 
uitbrengen kunnen zich aanmelden als Gegadigde. Gegadigden op wie de Uitsluitingsgronden niet 
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van toepassing zijn en die voldoen aan de Minimumeisen worden aangemerkt als Inschrijvers. 
Slechts Inschrijvers zullen worden uitgenodigd tot het doen van een Bod, met uitzondering van die 
Inschrijvers ten aanzien waarvan de Uitsluitingsgronden alsnog toepassing vinden en/of die niet 
(meer) aan de Minimumeisen voldoen. Inschrijvers zijn niet verplicht aan deze uitnodiging gehoor 
te geven. 

Er zal worden voorzien in een systeem van informatieverschaffing dat erop gericht is alle 
Inschrijvers zoveel als redelijkerwijs mogelijk is over dezelfde informatie betreffende het Project en 
Amsterdam Zuidas te laten beschikken. Aan Gegadigden waarvan Publieke Partijen op voorhand 
redelijkerwijze kunnen aannemen dat zij zich als Inschrijver zullen kunnen kwalificeren, wordt 
toegang verschaft tot een virtuele dataroom. Mededelingen daarover zullen aan de betreffende 
Gegadigden, na aanmelding, worden gedaan.  

De documentatie op basis waarvan te zijner tijd een Bod zal dienen te worden uitgebracht – 
daaronder begrepen: het ondernemingsplan, documentatie betreffende de oprichting van 
Amsterdam Zuidas, resultaten van in opdracht van Publieke Partijen uitgevoerde due diligence 
onderzoeken en de regeling van de onderlinge relatie tussen de Publieke Participanten, de Private 
Participanten, Amsterdam Zuidas en haar verschillende organen en Amsterdam Zuidas en derden – 
zal voorafgaand aan het uitbrengen van de Biedingen - door de Publieke Partijen in het Prospectus 
worden opgenomen. 

Het bod zal de prijs betreffen die een Inschrijver bereid is te betalen voor de verwerving van een 
bepaald deel van de Private Participanten Belangen, waarbij steeds geldt dat een hogere prijs beter 
scoort dan een lagere. Het bod kan worden uitgebracht door een SPC mits voldaan wordt aan de in 
de veilingvoorwaarden dienaangaande op te nemen voorwaarden. 

Het streven is om meerdere Private Participanten in Amsterdam Zuidas te hebben. 

Naar de huidige inzichten zullen de aan de Publieke Participanten uit te geven belangen op gelijke 
wijze delen in de opbrengst van Amsterdam Zuidas als de aan de Private Participanten uit te geven 
Belangen. 

Voordat de Biedingen worden gedaan, zal het Prospectus door de Publieke Partijen, in de daarvoor 
geldende bestuurlijke besluitvormingsprocessen, worden vastgesteld (of afgekeurd). 

Eerst ná beoordeling van de geldig door de Inschrijvers uitgebrachte Biedingen en bestudering van 
het Gunningsadvies, zullen de Publieke Partijen een besluit nemen om al dan niet te Gunnen en, na 
de daarvoor geldende bestuurlijke besluitvormingsprocessen te hebben doorlopen, al dan niet tot 
(juridische) oprichting van Amsterdam Zuidas over te gaan. In beginsel zal steeds tot Gunning 
worden besloten als voldoende Biedingen zijn gedaan die voldoen aan de in het Prospectus en 
eventueel nader te verstrekken documentatie gestelde eisen.  
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In het geval dat wordt besloten om het Prospectus niet vast te stellen of uit te brengen, niet te 
Gunnen en/of niet tot (juridische) oprichting van Amsterdam Zuidas over te gaan, zullen derden 
(waaronder mede te verstaan Gegadigden en Inschrijvers) geen enkele aanspraak (waaronder mede 
te verstaan aanspraak op schadevergoeding) hebben jegens Amsterdam Zuidas i.o., de Kwartierma-
ker en/of de Publieke Partijen – eventueel met uitzondering van de kostenvergoeding als bedoeld 
hieronder. 

In de veilingvoorwaarden zal worden opgenomen dat Inschrijvers die zich schuldig maken aan 
overtreding van de Mededingingswet, van (verdere) deelname aan de Veiling zullen worden 
uitgesloten. 

 

PLANNING 

Vooralsnog wordt uitgegaan van de volgende planning: 

22 maart 2007 : indiening Verzoek tot Kwalificatie  

5 april 2007 : bekendmaking van geselecteerde Inschrijvers 

Zomer 2007 : Prospectus gereed voor besluitvorming Publieke Partijen  

Najaar 2007 : uitgifte Prospectus en aanvang Veilingproces 

Najaar 2007 : Publieke Partijen besluiten al dan niet tot Gunning/oprichting Amsterdam Zuidas. 

 
 

PROSPECTUS, GUNNINGCRITERIA, KOSTENVERGOEDING 

Het, na vaststelling door de Publieke Partijen, te zijner tijd aan de Inschrijvers te verstrekken 
Prospectus zal (onder meer) een nadere uitwerking bevatten van de (toepassing van) de 
Gunningcriteria en een kostenvergoedingsregeling bevatten op grond waarvan aan Inschrijvers die 
een geldig Bod hebben uitgebracht, maar die niet in aanmerking zijn gekomen voor toewijzing van 
Private Participanten Belangen, een gedeeltelijke compensatie van de door die partijen gemaakte 
kosten kan worden geboden. Aan Inschrijvers die wel voor toewijzing van Belangen in aanmerking 
komen, wordt geen kostenvergoeding verstrekt.  
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VERZOEK TOT KWALIFICATIE 

Het Verzoek tot Kwalificatie moet worden gedaan door indiening van het bij deze Selectieleidraad 
gevoegde “Formulier Verzoek tot Kwalificatie” (bijlage 3), geheel ingevuld en voorzien van de 
verlangde bewijsmiddelen.  

Als een Verzoek tot Kwalificatie niet voldoet aan de vereisten uit de Advertentie (bijlage 1) en 
deze Selectieleidraad (met de daarbij behorende overige bijlagen) en/of in het geval aan het 
Verzoek tot Kwalificatie voorwaarden zijn verbonden, kunnen Publieke Partijen besluiten dit 
Verzoek tot Kwalificatie ongeldig te verklaren en verder niet in behandeling te nemen. De Publieke 
Partijen zijn gerechtigd – maar geenszins verplicht – om Gegadigden om aanvulling van hun 
Verzoek tot Kwalificatie of andere informatie te vragen. Een ingediend Verzoek tot Kwalificatie 
kan niet worden gewijzigd. 

Let op! Een Verzoek tot Kwalificatie dat niet aan alle gestelde eisen voldoet (waaronder begrepen 
het verstrekken van alle, geldige bewijsmiddelen gevraagd in bijlage 3) of waaraan voorwaarden 
zijn verbonden – bijvoorbeeld de voorwaarde op te mogen treden als passief investeerder bij de 
verstrekking van vreemd vermogen aan Amsterdam Zuidas – zijn ongeldig. Controleer daarom 
vóór indiening van het Verzoek tot Kwalificatie nauwgezet of aan alle gestelde eisen is 
voldaan en of in het Verzoek tot Kwalificatie geen (verkapte) voorwaarden zijn opgenomen. 
Vraag in voorkomende gevallen zonodig tijdig – dat wil zeggen vóór indiening van het Verzoek tot 
Kwalificatie – om verduidelijking. 

 

 

CONSORTIA 

Het is niet toegestaan dat meerdere partijen zich gezamenlijk als Gegadigde aanmelden. 
Aanmelding als consortium of combinatie is derhalve niet geoorloofd. Wel is het geoorloofd dat 
een partij die zich als Gegadigde aanmeldt, aantoont dat wordt voldaan aan de gestelde Ervarings- 
en Bekwaamheidseisen (zie Minimumeisen sub 3, 4 en 5) doordat kan worden beschikt over de 
ervaring/middelen van derden. Zie onder “Ervaring Derden”. 
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Teneinde aan te tonen dat een Gegadigde voldoet aan de Minimumeisen kan deze zich slechts 
beroepen op in het verleden in combinatie uitgevoerde opdrachten, projecten of werken, voor zover 
de Gegadigde aantoont dat de Gegadigde binnen die combinatie daadwerkelijk de -voor het voldoen 
aan de betreffende Minimumeis-  relevante prestatie(s) heeft geleverd. 

  

ERVARING DERDEN 

Teneinde aan te tonen dat een Gegadigde voldoet aan de gestelde Ervarings- en 
Bekwaamheidseisen (zie Minimumeisen sub 3, 4 en 5) kan een Gegadigde zich, naast de eigen 
ervaring en bekwaamheid, uitsluitend beroepen op de ervaring en bekwaamheden van een derde 
indien en voor zover de Gegadigde aantoont dat deze derde zich in verband met het Project 
onvoorwaardelijk en exclusief jegens de Gegadigde heeft verbonden om de betreffende ervaring en 
bekwaamheid daadwerkelijk en feitelijk ter beschikking te stellen door alle daarvoor benodigde 
middelen (in de ruimste zin des woords, daaronder mede te verstaan: kennis, menskracht en 
materieel) in te zetten, zulks zowel gedurende de Veiling als (na toewijzing van de Private 
Participanten Belangen) gedurende een periode van drie jaren na het moment van Gunning. De 
Gegadigde dient dit bij aanmelding aan te tonen door overlegging van een schriftelijke en 
rechtsgeldig ondertekende daartoe strekkende overeenkomst tussen de Gegadigde en de betreffende 
derde. Deze overeenkomst dient een derdenbeding ten behoeve van Amsterdam Zuidas te bevatten, 
volgens welke Amsterdam Zuidas – naast de Private Participant – nakoming kan vorderen van de 
verplichtingen van de derde. In deze overeenkomst dient de derde te verklaren overeenkomstig het 
bepaalde in Minimumeis 6 en – indien van toepassing omdat de derde of een onderneming uit de 
Groep waarvan deze deel uitmaakt – te gelegener tijd in aanmerking wenst te komen als verstrekker 
van gelden/financier als daar bedoeld – Minimumeis 7. 

Publieke Partijen zijn gerechtigd een Gegadigde of Inschrijver van deelname aan de selectie 
respectievelijk de Veiling uit te sluiten, als deze overeenkomsten met derden als bovenbedoeld 
wijzigt, beëindigt of anderszins aanpast, dan wel het derdenbeding wordt herroepen alvorens het 
door Amsterdam Zuidas is aanvaard.  

Let op! De ervaring van een groepsmaatschappij wordt niet automatisch toegerekend aan de groep 
waarvan die groepsmaatschappij deel uitmaakt en vice versa. Indien een Gegadigde een beroep wil 
doen op een groepsmaatschappij – bijvoorbeeld een dochter-, moeder- of zustermaatschappij – 
dient dus eveneens gehandeld te worden overeenkomstig het bepaalde in het hoofdstuk “Ervaring 
derden”. Mutatis mutandis geldt dit voor bijvoorbeeld gelieerde buitenlandse ondernemingen. 
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VERKOOPBEPERKINGEN 

De Selectieleidraad houdt geen aanbieding in. Een aanbieding zal eerst tot stand komen bij het 
uitbrengen van het Prospectus. Op de alsdan uit te brengen aanbieding zijn de volgende verkoopbe-
perkingen van toepassing. Voor zover de Selectieleidraad in enige jurisdictie desalniettemin als 
aanbieding zou worden aangemerkt geldt het navolgende eveneens voor de Selectieleidraad. 

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

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

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

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

Zonder afbreuk te doen aan de verdere beperkingen zoals hierin vervat, is deze Selectieleidraad 
alleen gericht aan (i) personen buiten het Verenigd Koninkrijk, onverminderd toepasselijke wet- en 
regelgeving of (ii) personen die beroepsmatig ervaring hebben met beleggingen en vallen onder de 
definitie van “professionele investeerders” (investment professionals) zoals vervat in artikel 19(5) 
van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005; of (iii) 
vermogende rechtspersonen (bodies corporate), personenvennootschappen (unincorporated 
associations and partnerships) en trustees van vermogende trusts (high value trusts) als bedoeld in 
artikel 49(2) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005. 
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Zonder afbreuk te doen aan de verdere beperkingen zoals hierin vervat, zal het doen van beleggin-
gen en het nemen van beleggingsbeslissingen verband houdende met deze mededeling slechts open 
staan voor en alleen worden aangegaan met personen als hierboven bedoeld, en personen in het 
Verenigd Koninkrijk die deze mededeling ontvangen (anders dan personen behorende tot een van 
de bovengenoemde categorieën (ii) en (iii)) dienen zich te onthouden van het vertrouwen op of het 
verrichten van handelingen op basis van dit bericht. 

De Belangen zullen niet worden aangeboden of verkocht, en exemplaren van deze Selectieleidraad 
zullen en mogen niet worden verspreid, direct of indirect, in Frankrijk anders dan aan juridische 
entiteiten die worden aangemerkt als “gekwalificeerde investeerders” (“investisseurs qualifiés”) 
zoals gedefinieerd in artikel L. 411-2 van de Franse Code Monétaire et Financier en handelend 
voor eigen rekening, of anders onder omstandigheden die niet hebben geleid tot en ook niet zullen 
leiden tot een openbaar bod (“appel public à l’épargne”) in Frankrijk zoals gedefinieerd in artikel 
L. 411-1 van de Code Monétaire et Financier. 

Zoals vereist op grond van artikel 211-4 van de Algemene Bepalingen van de Franse Autorité des 
Marchés Financiers worden dergelijke “gekwalificeerde investeerders” erop gewezen dat (i) ten 
aanzien van de Belangen geen prospectus is of zal worden voorgelegd aan of geregistreerd bij de 
Autorité des Marchés Financiers, (ii) het deelnemen in de aanbieding voor eigen rekening is onder 
de voorwaarden zoals uiteengezet in de artikelen D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 
en D. 764-1 van de Code Monétaire et Financier en (iii) de directe of indirecte aanbieding of 
verkoop van de Belangen aan het publiek in Frankrijk slechts kan geschieden met inachtneming van 
de artikelen L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 en L. 621-8 – L. 621-8-3 van de Code Monétaire et 
Financier. 

Deze Selectieleidraad houdt niet in, en mag niet worden gebruikt voor of in verband met, hetzij een 
aanbieding aan enige persoon aan wie een dergelijke aanbieding niet mag worden gedaan dan wel 
een uitnodiging (“démarchage”) door enige persoon die daartoe niet gerechtigd is overeenkomstig 
de artikelen L. 341-3, L. 341-4 en L.341-7 van de Code Monétaire et Financier. Dientengevolge 
worden, onder geen enkele omstandigheid, direct of indirect, in Frankrijk Belangen aangeboden aan 
het publiek.  

In enige Lidstaat die de Prospectus Richtlijn nog niet heeft geïmplementeerd, evenals, op enig 
moment, in enige andere jurisdictie buiten de Europese Economische Ruimte, mag de Selectielei-
draad noch enige andere documentatie terzake van de aanbieding van de Belangen worden gebruikt 
voor of in het kader van enige aanbieding, en houdt deze geen aanbieding in, van enig Belang of 
een uitnodiging tot de aankoop van of inschrijving op enig Belang in enige Lidstaat of jurisdictie 
waarin een dergelijke aanbieding of uitnodiging niet zou zijn toegestaan. 
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BERICHT AAN INVESTEERDERS IN DE VERENIGDE STATEN 

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

 

ADVISEURS VAN AMSTERDAM ZUIDAS i.o 

De volgende partijen treden op als adviseur van Amsterdam Zuidas i.o. ten behoeve van de selectie 
en Veiling en zullen in verband met de selectie, de Veiling en/of het Project niet optreden als 
(adviseur van) een Gegadigde, een Inschrijver, een Private Participant en/of een partij met wie een 
Gegadigde, Inschrijver en/of Private Participant contracteert of voornemens is te contracteren in 
verband met de selectie, Veiling en/of het Project: 

1. Arcadis 
2. Deloitte; 
3. DHV;  
4. KPMG Meijburg & Co; 
5. Ove Arup; 
6. Stibbe; 
7. Tenman 

WERKWIJZE SELECTIE 

Om te worden geselecteerd als Inschrijver en om te zijner tijd voor een uitnodiging tot het 
uitbrengen van een Bod op de Private Participanten Belangen in aanmerking te komen, dient een 
Gegadigde aan te tonen dat ten aanzien van haar geen Uitsluitingsgronden toepassing vinden en dat 
wordt voldaan aan de Minimumeisen.  

Ook op het moment van het uitbrengen van het Bod en het moment van de Gunning dienen 
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Inschrijvers te kunnen aantonen dat de Uitsluitingsgronden ten aanzien van hen geen toepassing 
vinden en dat wordt voldaan aan de Minimumeisen, bij gebreke waarvan Publieke Partijen de 
betreffende Inschrijvers kunnen uitsluiten van verdere deelname aan de Veiling. 

Indien op enig moment blijkt dat een Gegadigde/Inschrijver onjuiste informatie heeft verschaft, zijn 
Publieke Partijen gerechtigd de betreffende Gegadigde/Inschrijver uit te sluiten van verdere 
deelname aan de selectie en/of de Veiling. 

Alle communicatie, waaronder de aanmelding als Gegadigde, dient in de Nederlandse of de Engelse 
taal plaats te vinden. 

 

UITSLUITINGSGRONDEN 

Niet zal worden toegelaten als Inschrijver en/of tot het doen van een Bod, een partij: 

 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 hem van 
toepassing zijnde wet- of regelgeving is gedaan, waarbij een delict is vastgesteld dat in 
strijd is met zijn beroepsgedragsregels; 

 d. die in de uitoefening van haar beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op een 
grond die de Publieke Partijen 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 
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van inlichtingen die ingevolge aanbestedingsprocedures kunnen worden verlangd, of die 
inlichtingen niet heeft verstrekt; en/of 

 h. ten aanzien waarvan Amsterdam Zuidas i.o. en/of de Publieke Partijen een advies hebben 
gevraagd als bedoeld in de Wet Bevordering Integriteits Beoordeling door het Openbaar 
Bestuur (BIBOB) en in welk advies de Publieke Partijen aanleiding zien de betreffende 
partij van deelneming aan de selectie en/of de Veiling uit te sluiten. 

Dat geen van de bedoelde Uitsluitingsgronden (met uitzondering van de grond bedoeld sub h.) 
toepassing vindt ten aanzien van de Gegadigde/Inschrijver dient door deze te worden aangetoond 
door het indienen van de bescheiden vermeld in bijlage 3 in het kader van de selectie en – te zijner 
tijd, na een daartoe strekkend verzoek van Amsterdam Zuidas i.o.  – voorafgaand aan het 
uitbrengen van een Bod en/of voorafgaand aan de Gunning. 

MINIMUMEISEN 

Onderstaande eisen gelden cumulatief tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

Administratief 

2. De Gegadigde/Inschrijver dient aan te tonen dat zij volgens de eisen van het land van 
vestiging is ingeschreven in het handels- of beroepsregister. 

 

Financieel 

3. De Gegadigde/Inschrijver dient aan te tonen dat: 

 a. zij over een rating van A (Standard and Poors) of een equivalente rating van een 
andere gevestigde rating agency beschikt dan wel, indien zij niet over een rating 
beschikt, ten genoegen van Amsterdam Zuidas i.o., aan te tonen dat zij zodanig 
financieel/economisch robuust is dat dit tenminste een A rating zou rechtvaardigen. 
Amsterdam Zuidas i.o. is steeds gerechtigd te verlangen dat door de 
Gegadigde/Inschrijver bewijs wordt geleverd middels het alsnog laten toekennen 
van een rating door Standard and Poors of een andere gevestigde rating agency; 

 b. zij een (i) juridische entiteit is die een vergunning heeft of gereglementeerd is om 
op de financiële markten actief te mogen zijn dan wel een niet-vergunninghoudende 
of niet-gereglementeerde entiteit is waarvan het enige ondernemingsdoel het 
beleggen in Effecten is dan wel (ii) een onderneming is die volgens de meest 
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recente jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening aan ten minste twee van de 
volgende drie criteria voldoet: (1) een gemiddeld aantal werknemers gedurende het 
boekjaar van tenminste 250, (2) een balanstotaal van meer dan €43 miljoen en (3) 
een jaarlijkse netto-omzet van meer dan €50 miljoen als zij is gevestigd in een 
Lidstaat van de Europese Economische Ruimte die de prospectus richtlijn heeft 
geïmplementeerd, dan wel, voor zover dit niet het geval is, anderszins voldoet aan 
de vereisten omschreven in het hoofdstuk "Verkoopbeperkingen" zoals in deze 
Selectieleidraad omschreven; en 

 c. haar jaarrekening over het laatstelijk afgesloten boekjaar is voorzien van een 
goedkeurende verklaring van een registeraccountant. 

Dat door de Gegadigde/Inschrijver wordt voldaan aan deze minimumeis dient door deze te 
worden aangetoond door het indienen van de bescheiden vermeld in bijlage 3. 

 

Let op! Als de Gegadigde niet beschikt over een credit rating als bovenbedoeld moet bij het 
Verzoek tot Kwalificatie een gedetailleerde motivering worden gevoegd waarom een credit rating 
van tenminste A ten aanzien van de Gegadigde gerechtvaardigd zou zijn. 

De vereiste accountantsverklaring moet betrekking hebben op de Gegadigde en niet op (overige) 
dochter-, zuster-, moeder- of andere maatschappijen of ondernemingen. 

 

Ervaring en bekwaamheid 

4. De Gegadigde/Inschrijver dient aan te tonen dat zij: 

 a. in de afgelopen vijf jaar voor eigen rekening kapitaal (in de vorm van equity, junior 
debt of een vergelijkbaar instrument) verschafte aan tenminste twee verschillende 
SPV’s, waarbij de omvang van het door de Gegadigde/Inschrijver verschafte 
kapitaal per SPV tenminste € 15 miljoen bedroeg; of 

 b. in elk van de afgelopen vijf jaren, gemiddeld, per jaar, verplichtingen aanging tot 
verstrekking van €250 miljoen Vreemd Vermogen of meer (als lid van een 
syndicaat of anderszins) ten behoeve van de financiering van de totstandbrenging 
en vervolgens eventueel de exploitatie van bepaalde bouwprojecten (waarbij onder 
meer het opleveren van bouwrijpe grond als bouwproject wordt beschouwd). 

Onder “SPV” (Special Purpose Vehicle) wordt in dit verband verstaan een rechtspersoon of 
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samenwerkingsverband, die/dat zich, overeenkomstig haar doelstelling, richt op de 
totstandbrenging en vervolgens eventueel exploitatie van een bepaald bouwproject (waarbij 
onder meer het opleveren van bouwrijpe grond als bouwproject wordt beschouwd). 

Dat door de Gegadigde/Inschrijver wordt voldaan aan deze minimumeis dient door deze te 
worden aangetoond door het indienen van de bescheiden vermeld in bijlage 3. 

5. De Gegadigde/Inschrijver dient aan te tonen dat zij in de afgelopen vijf jaar het 
Management heeft verzorgd van een Vastgoedportefeuille met een gemiddelde omvang, in 
elk jaar, van tenminste €100 miljoen, berekend op basis van Boekwaarde. 

Dat door de Gegadigde/Inschrijver wordt voldaan aan deze minimumeis dient door deze te 
worden aangetoond door het indienen van de bescheiden vermeld in bijlage 3. 

6. De door Gegadigde/Inschrijver ingediende Referentieprojecten dienen een score van ten 
minste 60 punten op te leveren bij beoordeling op basis van de tabel in bijlage 6. 

Belangenvermenging 

7. De Gegadigde/Inschrijver dient te verklaren dat (i) zijzelf, (ii) de Groep waarvan zij deel 
uitmaakt en de ondernemingen in die Groep en (iii) eventuele derden waarmee de 
Gegadigde/Inschrijver een overeenkomst sloot als bedoeld in hoofdstuk “Ervaring Derden” 
van deze Selectieleidraad en de ondernemingen in de Groep waarvan deze derde deel 
uitmaakt, noch zelfstandig, noch samen met derden, zullen meedingen naar opdrachten die 
door Amsterdam Zuidas, al dan niet namens overheden, worden aanbesteed en die 
betreffen, geheel of gedeeltelijk, het ontwerp, de aanleg, het onderhoud en/of de exploitatie 
van infrastructurele werken (deze minimum eis beoogt niet uit te sluiten dat de sub (i) t/m 
(iii) bedoelde partijen te zijner tijd zullen meedingen naar gronden als door Amsterdam 
Zuidas uit te geven). 

Dat door de Gegadigde/Inschrijver wordt voldaan aan deze minimumeis dient door deze te 
worden aangetoond door het indienen van de bescheiden vermeld in bijlage 3. 

8. Een Gegadigde/Inschrijver die te gelegener tijd in aanmerking wenst te komen als 
verstrekker van Vreemd Vermogen, leningovereenkomst(en) wenst aan te gaan met 
Amsterdam Zuidas respectievelijk wenst op te treden als financier van een (bouw)bedrijf 
c.q. consortium dat meedingt naar opdrachten bedoeld sub Minimumeis 6, alsmede de 
eventuele derden waarmee een Gegadigde/Inschrijver een overeenkomst sloot als bedoeld 
in hoofdstuk “Ervaring Derden” en de ondernemingen in de Groep waarvan deze derde deel 
uitmaakt – voor zover deze derde of een onderneming uit de Groep waarvan deze deel 
uitmaakt te gelegenertijd in aanmerking wenst te komen voor juist bedoelde positie als 
verstrekker van gelden/financier – dient aan te tonen dat zij binnen haar organisatie en de 
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Groep waarvan zij deel uitmaakt het risico van verstrengeling van belangen heeft beperkt 
doordat zij gedurende een periode van tenminste twee jaar voorafgaand aan de aanmelding 
als Gegadigde/Inschrijver een adequaat beleid voert en implementeert: (i) voor zover op 
haar van toepassing, overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Wet op het financieel 
toezicht, dan wel (ii) voor zover deze wet- en regelgeving te harer aanzien geen toepassing 
mocht vinden, een beleid dat tenminste dezelfde waarborgen biedt als een beleid dat aan de 
sub (i) bedoelde vereisten voldoet.  

Dat door de Gegadigde/Inschrijver wordt voldaan aan deze Minimumeis dient door deze te 
worden aangetoond door het indienen van de bescheiden vermeld in bijlage 3. 

Gegadigden/Inschrijvers die niet aan deze eis voldoen en/of die ten tijde van bedoelde 
verstrekking of financiering niet (meer) aan deze eis voldoen, zullen niet in aanmerking 
komen als verstrekker van Vreemd Vermogen, om leningovereenkomst(en) aan te gaan met 
Amsterdam Zuidas respectievelijk om op te treden als financier van een (bouw)bedrijf c.q. 
consortium dat meedingt naar opdrachten bedoeld sub 6. 

 

ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN / INDIENING VERZOEK TOT 
KWALIFICATIE 

Het Verzoek tot Kwalificatie dient door Amsterdam Zuidas i.o. uiterlijk op 22 maart 2007 om 16.00 
uur te zijn ontvangen op het adres zoals hieronder aangegeven. Verzoeken tot Kwalificatie die na 
dit tijdstip worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen. 

Het Verzoek tot Kwalificatie dient te worden ingediend conform het formulier in bijlage 3. Zowel 
het formulier als de bijlagen dienen in drievoud te worden ingediend. 

Het Verzoek tot Kwalificatie dient rechtsgeldig te zijn ondertekend namens de Gegadigde en dient 
te worden vergezeld van de nodige documenten waaruit van de rechtsgeldigheid van de 
ondertekening blijkt. 

Let op! Indien de vertegenwoordigingsbevoegdheid bijvoorbeeld blijkt uit een uittreksel uit het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel, dient dat uittreksel te zijn bijgevoegd. Indien het 
uittreksel verwijst naar bijvoorbeeld de statuten, dienen die statuten eveneens te zijn bijgevoegd. 
Indien de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de ondertekenaar blijkt uit een volmacht, dienen – 
naast de volmacht – ook stukken te worden bijgevoegd waaruit blijkt dat de persoon die de 
volmacht heeft ondertekend bevoegd is de Gegadigde rechtsgeldig te vertegenwoordigen. 
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Het Verzoek tot Kwalificatie dient te worden ingediend door verzending per aangetekende post met 
ontvangstbevestiging, of door afgifte tegen overhandiging van ontvangstbewijs, in beide gevallen 
aan het adres: 

Amsterdam Zuidas i.o. 
T.a.v. de heer Ir J. D. Doets 
WTC, Centrale hal  
Strawinskylaan 59 
1077 XW Amsterdam 
 

Vertraging bij de bezorging is voor risico van de Gegadigde. 

Nadere informatie in verband met de selectie kan uitsluitend schriftelijk worden aangevraagd bij het 
in de vorige alinea genoemde adres. Voor vragen kan ook het faxnummer van het secretariaat nr. 
+31 20 575 27 71 gebruikt worden.  

Voor zover Amsterdam Zuidas i.o. vragen in verband met de selectie beantwoordt, zullen alle 
partijen die deze Selectieleidraad hebben opgevraagd deze vragen en antwoorden, in 
geanonimiseerde vorm, toegezonden krijgen. Vragen die worden ingediend 14 dagen of minder 
vóór het tijdstip waarop het Verzoek tot Kwalificatie moet zijn ingediend, worden niet beantwoord. 

Alle partijen die een Verzoek tot Kwalificatie doen, zullen van of namens Publieke Partijen bericht 
ontvangen omtrent toe- of afwijzing van dat verzoek. 

 

ZA.U.07.124



Selectieleidraad Zuidas 8 februari 2007  

 25  

LIJST VAN BIJLAGEN 

1. Advertentie in Europese editie van de Financial Times en Het Financiële Dagblad van 
respectievelijk 8 en 9 februari 2007 

2. Interpretatie en definities 

3. Formulier Verzoek tot Kwalificatie 

4. Projectkaart 

5. Projectbeschrijving 

6. Tabel bij Minimumeisen 
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