
CONCEPT 

welke zitting op voormeld tijdstip aldaar zal worden gehouden in één van de zalen van het 
Gerechtsgebouwaan de Parnassusweg 220. 

MET DE UITDRUKKELIJKE VERMELDING DAT: 

a. indien één of meer gedaagde(n) verzuimt/verzuimen in persoon of vertegenwoordigd door een 
advocaat op voormelde terechtzitting te verschijnen en de voorgeschreven formaliteiten en 
termijnen in acht zijn genomen, de Voorzieningenrechter tegen de niet verschenen gedaagde(n) 
verstek zal verlenen en de vordering zal toewijzen, tenzij deze de Voorzieningenrechter 
onrechtmatig of ongegrond voorkomt; 

b. indien tenminste één van gedaagden in persoon of vertegenwoordigd door een advocaat op 
voormelde terechtzitting is verschenen en tegen de niet verschenen gedaagde(n) verstek wordt 
verleend, tussen eiser en de verschenen gedaagde(n) wordt voortgeprocedeerd en tussen alle 
partijen één vonnis wordt gewezen dat, ook ten aanzien van de niet verschenen gedaagde(n), als 
een vonnis op tegenspraak wordt beschouwd; 

c. bij verschijning in het geding van ieder der gedaagden een bedrag aan griffierecht wordt 
geheven waarvan de hoogte staat vermeld op www.rechtspraak.nl (onder "Procedures" en 
vervolgens "Tarieven griffierecht" en "Griffierecht bij de rechtbank") en welk bedrag betaald 
dient te worden binnen vier weken te rekenen vanaf het tijdstip van verschijning; 

d. van een persoon die onvermogend is, een bij of krachtens de wet vastgesteld griffierecht voor 
onvermogenden wordt geheven, indien hij op het tijdstip waarop het griffierecht wordt geheven 
heeft overgelegd: 

1 e een afschrift van het besluit tot toevoeging, bedoeld in artikel 29 van de Wet op de 
rechtsbijstand, of indien dit niet mogelijk is ten gevolge van omstandigheden die 
redelijkerwijs niet aan hem zijn toe te rekenen, een afschrift van de aanvraag als 
bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de Wet op de rechtsbijstand, dan wel 

2e een verklaring van het bestuur van de raad voor rechtsbijstand als bedoeld in artikel 7, 
derde lid, onderdeel e, van de Wet op de rechtsbijstand waaruit blijkt dat zijn inkomen 
niet meer bedraagt dan de inkomens, bedoeld in de algemene maatregel van bestuur 
krachtens artikel 35, tweede lid, van die wet. 

e. van de gedaagden die bij dezelfde advocaat of gemachtigde verschijnen en gelijkluidende 
conclusies nemen of gelijkluidend verweer voeren, wordt op basis van art. 15 van de Wet 
griffierechten burgerlijke zaken slechts eenmaal een gezamenlijk griffierecht geheven. 

TENEINDE: 

alsdan te horen eis doen op de volgende gronden: 

1 Feiten 

Inleiding 

1.1 De UvA is eigenaar van het pand gelegen aan de Oudezijds Achterburgwal 185 (op de 
hoek van de Korte Spinhuissteeg 3) te Amsterdam, hierna te noemen het "Spinhuis" 
(productie 1). Op 7 september 2014 is het Spinhuis, althans een deel ervan, door een 
onbekend aantal personen gekraakt. De UvA heeft geen toestemming gegeven het 
Spinhuis te betreden. Dat maakt het handelen van de krakers wederrechtelijk. De UvA 
heeft daarom nog diezelfde dag aangifte gedaan van huisvredebreuk (productie 2). 
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CONCEPT 

Herontwikkelingsplannen Spinhuis & campusontwikkeling 

1 .2 De UvA is bezig met de herontwikkeling van het Spinhuis (productie 3 en 4). De 
herontwikkeling maakt onderdeel uit van een veelomvattender (master)plan, waarmee de 
UvA haar 'stadscampus', met het oog op de toekomst en het toegenomen aantal 
studenten, vernieuwt, uitbreidt en herschikt (productie 5). Onderdeel van het masterplan 
is dat de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen ("FMG") verhuist van het 
Spinhuis naar de nieuwe Roeterseilandcampus ("Roeterseiland"). De herhuisvesting was 
een groot project. De kantoren voor 1.300 medewerkers en voorzieningen voor 8.000 
studenten waren verspreid over ruim 7 verschillende locaties en moesten allemaal 
overgebracht worden naar Roeterseiland (productie 6). De uithuizing van FMG heeft in de 
zomer van 2014 plaatsgevonden en is eind augustus 2014 - ruim een maand geleden dus 
- afgerond. Omstreeks 1 oktober 2014 heeft de gehele faculteit haar intrek genomen op 
Roeterseiland. 

1 .3 Voor het Spinhuis is de UvA - in de gedachte van de campusontwikkeling - bezig met de 
planontwikkeling van het cluster het Spinhuis, het Bushuis en het Oost-Indisch Huis. In dat 
kader is de UvA in gesprek met de Koninklijke Nederlandse Academie van 
Wetenschappen ("KNAW") over de (gedeeltelijke) huur van de hiervoor genoemde naast 
elkaar gelegen drie panden. De KNAW is voornemens in dit binnenstedelijke cluster drie 
instituten - Meertens, Huygens/ING en NIAS - te huisvesten. De UvA en de KNAW 
wensen, door de huisvesting van deze instituten, gezamenlijk een 
geesteswetenschappelijke Binnenstadcampus te creëren. Medio 2014 zijn deze 
gesprekken in een stroomversnelling gekomen; KNAW is bezig met een programma van 
eisen voor het Spinhuis, daarnaast wordt er met een architect gekeken naar de wijze 
waarop de verschillende ruimten in het binnenstedelijke cluster kunnen worden verdeeld 
over de drie instituten. Het is de bedoeling van partijen dat de KNAW per 1 juni 2015 
gebruik kan maken van de panden. Van belang is daarbij dat de KNAW het cluster als een 
geheel ziet. Zij zal niet 'slechts' één van de drie panden huren. Het voorgaande blijkt uit de 
notitie die als productie 3 is overgelegd. Bovendien hebben de UvA en de KNAW veel 
correspondentie gevoerd over de plannen. Aangezien de onderhandelingen nog niet zijn 
afgerond, wensen partijen geen informatie te verstrekken over dit onderhandelingsproces 
en de exacte afspraken. Wel legt UvA ter illustratie correspondentie over waaruit blijkt dat 
de plannen in een vergevorderd stadium zijn (productie 7 en 8).1 Dat moge overigens ook 
blijken uit notulen van een bestuursvergadering van de KNAW van 15 september 2014 
(productie 9). Door de kraak van het Spinhuis heeft de UvA op 3 oktober il. een met de 
KNAW geplande bezichtiging van het Spinhuis moeten afzeggen. 

1 .4 Voordat de KNAW van het Spinhuis gebruik zou kunnen maken, is allereerst nodig dat een 
asbestsanering plaatsvindt. Daarvoor is op 29 april en 1 mei 2013 een asbestinventarisatie 
type A uitgevoerd. Op 16 september 2014 is vervolgens een definitief plan van aanpak 
asbestwerkzaamheden opgesteld (productie 10).2 Inmiddels heeft de UvA op 29 
september 2014 de vereiste sloopmelding gedaan (productie 11) en is de opdracht tot 
sanering door de UvA aanbesteed (productie 12). Nadat de UvA de opdracht heeft 
gegund, dienen de saneringswerkzaamheden aan het Spinhuis binnen 5 dagen te 
beginnen. De saneringswerkzaamheden aan het Oost-Indisch Huis en het Bushuis zijn 
overigens al ingepland en zullen van 13 tot en met 23 oktober 2014 plaatsvinden 
(productie 13). Nadat het Spinhuis gesaneerd is, zal het verbouwd moeten worden om 
aan de eisen van de KNAW te voldoen. De planning is dat de verbouwing eind 2014 zal 
aanvangen (zie productie 3). Deze uiterste aanvangsdatum is, met het oog op de 
verwachte duur van de verbouwing (circa 6 maanden), noodzakelijk. Alleen dan kan de 
opleverdatum van het Spinhuis van 1 juni 2015 worden gehaald. 

Sommige bij de dagvaarding gaande producties zijn om privacyredenen geanonimiseerd. 

Hoewel er onderaan het document "concept" staat, betreft het een definitieve versie. 
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CONCEPT 

Verhuizing Common Room 

1 . 5 Bij de relocatie van FMG naar Roeterseiland zijn inbegrepen de betreffende 
studieverenigingen. Net zoals in het Spinhuis krijgen de FMG-studieverenigingen, FMG 
studenten en FMG-medewerkers op Roeterseiland de beschikking over een zogenaamde 
'common room', een plek waar zij zelf activiteiten kunnen organiseren. Vereniging 
Common Room baatte namelijk sinds het begin van deze eeuween op de begane grond 
van het Spinhuis gelegen ontmoetingsruimte uit ten behoeve van studenten en docenten 
sociologie en antropologie. In de common room werden onder meer debat-, film- en 
muziekavonden georganiseerd. Ook konden de studenten en universiteitsmedewerkers er 
koffie, thee, broodjes en andere versnaperingen kopen. Het was, kortom, een 
'academische huiskamer' voor en door universitaire studenten en medewerkers. 

1 .6 De UvA heeft het belang van een common room altijd onderschreven. Daarom ook is, 
vooruitlopend op de verhuizing en in goed overleg met de verschillende FMG 
studieverenigingen, Vereniging Common Room en de FMG-studentenvertegenwoordiging, 
sinds 2013 nauwoverleg gevoerd over voortzetting van de common room op 
Roeterseiland. Een en ander volgt bijvoorbeeld uit de zeer recente publicatie van Simon 
Nieuwenhuijsen, voorzitter van Vereniging Common Room en continue bij het overleg met 
de UvA betrokken, op Folia Web van 3 oktober 2014, getiteld: "Common room: zo leuk als 
je hem zelf maakt" (productie 14), maar evenzeer uit de toelichting van Tom Verhoek, 
beleidsadviseur gebouwen en voorzieningen van FMG, die namens de UvA betrokken is 
geweest bij de overleggen (productie 15). 

1 .7 Vanwege het belang en het succes van de common room in het Spinhuis, heeft de UvA bij 
de overleggen de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De studenten hebben vanaf 
het begin inspraak gehad over de locatie, inrichting, regulering en programmering in de 
nieuwe common room. Slechts de exploitatie, die voorheen in handen van de studenten 
was, heeft zij in de nieuwe common room uitbesteed aan de vaste UvA-cateraar, Eurest, 
omdat zij hier contractueel toe verplicht is. Voor het overige heeft de UvA vanaf het begin 
een open, constructieve dialoog gevoerd, tot volle tevredenheid van de verschillende 
betrokkenen. Dit is op 8 september 2014 ook bevestigd door IJsbrand Wildeman, voorzitter 
van de SV FMG (het overkoepelend orgaan van de FMG-studieverenigingen) op Folia 
Web (productie 16). Daarin benadrukt hij zelfs dat de UvA wel degelijk heeft geluisterd 
naar de wensen van de studenten bij de inrichting van de nieuwe common room op 
Roeterseiland. 

1 .8 De UvA heeft uiteindelijk een ruimte van ongeveer 200 vierkante meter aangeboden (zie 
productie 14). De ruimte zal een prominente en zichtbare plek innemen op de nieuwe 
campus. Door driekwart van de ruimte aan te wenden voor de bestuurskamers van de acht 
verenigingen, resteert ongeveer 60 vierkante meter voor de common room, waarin de 
verenigingen bij toerbeurt activiteiten kunnen organiseren. De ruimte is omstreeks 1 
oktober 2014, een maand na aanvang van het academisch jaar, beschikbaar gekomen. De 
studieverenigingen en Vereniging Common Room hebben met dit plan ingestemd. Het 
constructieve overleg, de instemming met het plan én de goede verstandhouding met de 
UvA moge overigens blijken uit de e-mail die de toenmalig voorzitter van Vereniging 
Common Room op 26 augustus il. zond aan Tom Verhoek (productie 17). 

Alternatieve invulling Binnengasthuisterrein gedurende verhuizing 

1 .9 Een ander onderdeel van de herontwikkelingsplannen van de UvA, die in dit verband niet 
onbesproken kan blijven, is het project "Voxpop". In dit project werkt de UvA wederom in 
nauwoverleg samen met de verschillende stud ie- en studentenvertegenwoordigingen 
(onder wie de heer Van Wouden, die bij dit overleg vanaf het begin betrokken was) 
(productie 18). Het doel van het project is om de gebouwen van het 
Binnengasthuisterrein, die (deels) tijdelijk leeg komen te staan vanwege de verhuizing 
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CONCEPT 

naar Roeterseiland, te benutten voor initiatieven van studenten, medewerkers, 
buurtgenoten en culturele instellingen, verzameld onder de eerder gememoreerde naam 
Vaxpop (productie 19). Per 1 oktober zijn de eerste gebouwen beschikbaar. Op 6 oktober 
2014 is door de directeur bedrijfsvoering van de FGw met het bestuur van de 
studieverenigingen van FGw gesproken over de invulling. Een van de beschikbare ruimtes 
voor de studenten is overigens de oude common room in het BG5 gebouw (eerder 
gebruikt door studenten FMG). 

Huisvredebreuk, wederrechtelijke ingebruikneming, overlast 

1.10 De verbazing bij de UvA was evenwel groot toen op 7 september 2014 het Spinhuis 
plotseling gekraakt werd. Het 'Spinhuis Collectief, zoals de krakers zich noemen, wenst 
kennelijk een voortzetting van de oude common room in het Spinhuis. In ieder geval willen 
zij inzicht in de toekomstplannen van de betreffende ruimte (productie 20, 21 en 22). 

1 . 1 1 De UvA is, in de persoon van rector magnificus Dymph van den Boom, tot vier maal toe in 
overleg getreden met de krakers op 8, 10, 15 en 24 september 2014. Ook heeft de UvA 
inzicht in de toekomstplannen verschaft met een uitgebreide notitie (productie 3). Kennelijk 
neemt het Spinhuis Collectief met die uitleg geen genoegen, aangezien het geen gehoor 
heeft gegeven aan het verzoek om het Spinhuis te verlaten. In een interview met Folia 
Magazine van 24 september 2014 (productie 23) blijkt dat de heer Van Wouden, die zich 
de afgelopen maand als zegsman van het Collectief heeft opgeworpen, vreest voor het 
verlies van de common room als "laagdrempelige ontmoetingsruimte". Bovenal, echter, lijkt 
het de heer Van Wouden helemaal niet te doen om het krijgen van een common room; de 
actie is een protest tegen het 'top-down-beleid' van de UvA, aldus de heer Van Wouden in 
het Parool van 1 oktober 2014 (productie 24). 

1 . 1 2 Zoals reeds aangegeven, hebben de verschillende FMG-studieverenigingen, de 
Vereniging Common Room, alsmede de overkoepelende studentenvertegenwoordiging, 
zich na de kraak van het Spinhuis unaniem en publiekelijk via de media gedistantieerd van 
de kraakactie. Het Spinhuis Collectief meent echter dat er een "discrepantie bestaat 
tussen de medezeggenschapswereld en die van de daadwerkelijke student. De studenten 
hebben ons inziens te weinig invloed in grote beslissingen ( ... )" (productie 25). In deze 
opmerking ligt de kern van de motivatie van het Spinhuis Collectief verscholen. 
Niettegenstaande, overigens, overweldigende aanwijzingen die op het tegendeel duiden. 
Zo hebben de faculteitsraad van FMG en de studentenbond ASVA in het Noord-Hollands 
Dagblad aangegeven het collectief niet te steunen. "De afgelopen anderhalf jaar hebben 
zij [UvA] juist enorm geijverd voor de komst van een nieuwe common room op het 
Roeterseiland", aldus de krant. Bovendien is ook ASVA-woordvoerder Noeri van den Berg 
zeer positief over de met de UvA gevoerde gesprekken én de uitkomst: "het College van 
Bestuur [heeft] echt geluisterd. Bijna alonze wensen zijn ingewillígd." (productie 21). 

1 . 1 3 In het bericht van het Parool van 8 september 2014 (productie 24) wordt ook de rector 
magnificus van de UvA aangehaald; de UvA zou niet sturen op een ontruiming en wil 
graag in gesprek blijven. Ten tijde van deze uitspraak, een dag na de kraak, was de wens 
en de intentie van de UvA dat zij er met de studenten snel uit zou komen. Dat bleek helaas 
na twee weken van gesprekken niet te lukken. Bovendien ontving de UvA op 28 
september 2014 een bericht van een omwonende dat de krakers overlast veroorzaken. In 
de nacht van zaterdag 27 september op zondag 28 september 2014 is er enorme 
geluidsoverlast geweest in het Spinhuis. De omwonende is zelf naar het Spinhuis gegaan 
en trof 'een niet-aanspreekbare massa drinkende studenten aan'. Dit vergrijp is gemeld 
aan de beveiliging van de UvA en de politie. Bovendien deed de omwonende het verzoek 
aan de UvA om deze overlast mee te laten wegen in de besluitvorming om over te gaan tot 
een spoedige beëindiging van de kraakactie (productie 26). 
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CONCEPT 

WOB-verzoek 

1 . 1 4 Zoals al bleek uit productie 20, hebben de krakers als collectief op 16 september 2014 een 
WOB-verzoek ingediend. De UvA heeft de ontvangst van het verzoek op 23 september 
bevestigd en gevraagd aan de krakers om hun identiteit kenbaar te maken. Bovendien 
heeft de UvA-rector Dymph van den Boom de krakers op 24 september 2014 in een 
overleg gevraagd het WOB-verzoek in te trekken, omdat daardoor de door beide partijen 
gewenste 'open dialoog' bemoeilijkt zou worden. Bij e-mail van 25 september 2014 
(productie 27) hebben de krakers zich bekend gemaakt en tevens aangegeven op 
voornoemd verzoek niet in te gaan. Zij hebben het WOB-verzoek dan ook gehandhaafd en 
daarmee het overleg met de UvA definitief gefrustreerd. 

Sommatie UvA, dagvaarding 

1 . 1 5 Omdat de krakers niet vatbaar bleken voor de uitleg van de UvA, zij de WOB-weg 
verkozen boven die van de open dialoog, zij vervolgens overlast veroorzaakten en de 
krakers ook na daartoe gesommeerd te zijn (productie 28) het pand niet hebben verlaten, 
ziet de UvA zich inmiddels genoodzaakt hen te dagvaarden. 

2 De vordering van de UvA 

2. 1 Gedaagden, het Spinhuis Collectief, hebben zonder toestemming het Spinhuis betreden 
en weigeren weg te gaan. Deze wederrechtelijke kraakactie van een bedrijfsgebouw van 
de UvA heeft enkel plaatsgevonden, omdat de krakers, in tegenstelling tot de verschillende 
stud ie- en studentenvertegenwoordigingen, waaronder Vereniging Common Room, het 
geboden alternatief voor de common room niet wenselijk vinden. Gelet op de belangen 
van de UvA en de plannen die de UvA heeft met het Spinhuis is de kraakactie 
ongerechtvaardigd en disproportioneel. Bovendien benadrukt de UvA dat de krakers niet 
van het Spinhuis afhankelijk zijn als woning, zodat ook vanuit dat opzicht de krakers geen 
enkel gerechtvaardigd belang hebben bij hun actie. 

2.2 De UvA heeft haar belang bij directe ontruiming aangetoond. Om die reden vordert zij 
directe ontruiming van het Spinhuis door de krakers onder verbeurte van een dwangsom 
als zij niet aan het vonnis voldoen. 

2.3 De UvA heeft er belang bij dat het Spinhuis na de ontruiming blijvend is ontruimd. Om die 
reden verzoekt de UvA de voorzieningenrechter op grond van artikel 557a lid 3 Rv te 
bepalen dat het vonnis gedurende een jaar na datum vonnis tegen een ieder die zonder 
toestemming in het Spinhuis verblijft, ten uitvoer kan worden gelegd. 

2.4 Ten slotte vordert de UvA om de krakers hoofdelijk te veroordelen in de kosten van deze 
procedure. 

3 Het verweer van gedaagden 

Onbekendheid met toekomstplannen Spinhuis 

3 . 1 De krakers hebben aangegeven gekend te willen worden in de toekomstplannen van het 
Spinhuis. 

3.2 De UvA heeft aan dat verzoek, overigens zonder dat zij daartoe verplicht is, voldaan. 
Middels een uitgebreid memo is onder meer toegelicht dat de uithuizing van FMG eind 
augustus 2014 heeft plaatsgevonden, dat als het pand leeg zou zijn pas een 
asbestsanering zal kunnen worden uitgevoerd, dat het Spinhuis aansluitend zal worden 
verbouwd en dat het pand daarna weer geschikt is voor de voorgenomen verhuur aan een 
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CONCEPT 

derde, waarmee de UvA op dit moment in vergevorderde onderhandelingen is. Dat is 
evenwel een proces waar enige tijd mee gemoeid is. Dat - na de verhuizing van FMG - het 
pand op 7 september 2014 pas een paar dagen (gedeeltelijk) leegstond, betekent niet dat 
de UvA geen plannen met het pand heeft. Het verweer van gedaagden kan dan ook niet 
slagen. 

Onzorgvuldigheid bij voortzetting common room op Roeterseiland 

3.3 Daarnaast heeft de heer Van Wouden, als woordvoerder kennelijk sprekend voor de 
krakers, onder meer in een publicatie in Folia Magazine aangegeven dat het doel van de 
kraak is om de universiteit, "een strak, rigide apparaat dat van boven wordt geregeerd", om 
te gooien. Want, "er komt weliswaar op de Roeterseilandcampus ook een common room, 
maar die wordt nooit zo onafhankelijk en autonoom als deze is". De betreffende ruimte op 
Roeterseiland zou daarentegen een 'gevangenis in IKEA-kleuren' zijn, waar een soort 
ordepolitie zou heersen. Dat de nieuwe common room hen van bovenaf zou zijn 
opgedrongen ("top-down"), zonder dat zij daarbij enige inspraak zou hebben gehad, zou 
de kraak daarom rechtvaardigen. 

3.4 De UvA bestrijdt deze lezing. Enerzijds heeft zij vanaf het begin in nauwoverleg met de 
gebruikers - studieverenigingen en Vereniging Common Room - van het Spinhuis 
gesproken over voortzetting van de common room op Roeterseiland. Die samenwerking 
heeft geleid tot tevredenheid bij alle betrokkenen en instemming met de voorgenomen en 
inmiddels gerealiseerde voortzetting van de common room. Daarnaast is de stelling dat de 
nieuwe common room niet "onafhankelijk en autonoom zou zijn" speculatief, bovendien 
subjectief en kan daarmee in geen enkel geval de kraak van het Spinhuis rechtvaardigen 
en legitimeren. Ten slotte geeft de UvA, wederom in nauwoverleg met de betrokken 
gebruikers, alle ruimte aan 'creatief leegstandsbeheer' van de door verhuizing leegstaande 
ruimtes van het Binnengasthuisterein, onder de noemer van het "Vaxpop". Ook het 
"onzorgvuldigheids-" of "top-down"-verweer kan daarom niet slagen. 

Omgooien van de Universiteit 

3 . 5 Ten slotte rechtvaardigt de heer Van Wouden de actie van hem en de zijnen met de 
stelling dat de UvA omgegooid zou moeten worden. De Universiteit zou "strak, rigide" en 
"top down" zijn. In het voorgaande is reeds uitgebreid stilgestaan bij de totstandkoming 
van de nieuwe common room (vgl. alinea 1.5-1.8, 1.12 en 3.4). Uit het feit dat de 
gesprekken met de verschillende studentenorganisaties juist in goede harmonie en naar 
tevredenheid van alle partijen zijn verlopen en zij dit ook als zodanig aan de UvA en de 
media hebben gecommuniceerd, moge wel blijken dat de Universiteit zich in dit geval 
geenszins "strak, rigide" en "top down" heeft opgesteld. Dat doet zij overigens anders ook 
niet. Bovendien distantiëren alle stud ie- en studentenverenigingen, waaronder de ASVA, 
zich publiekelijk van de kraakactie. Dit verweer van gedaagden slaagt daarom evenmin. 

4 Bewijs 

4.1 De UvA beschikt - ter ondersteuning van haar positie - over de aan deze dagvaarding 
gehechte producties. Daarnaast biedt zij aan om haar stellingen ook nog eventueel met 
andere bewijsmiddelen aannemelijk te maken dan wel te bewijzen, bijvoorbeeld door het 
horen van getuigen (bijvoorbeeld rector magnificus Dymph van den Boom en de heren 
Peter Würtz en Tom Verhoek, allen werkzaam bij de UvA). 

Spoedeisend belang 

4.2 De UvA heeft een spoedeisend belang bij haar vorderingen. Zonder ontruiming loopt zij 
vertraging op in het voorgenomen herontwikkelingstraject, hetgeen tot direct financieel 
nadeel zal lijden. De asbestsanering kan niet aanvangen zolang zich krakers van het 
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Spinhuis zich nog in de oude common room bevinden. Daardoor zal de verbouwing 
vertraging oplopen, hetgeen met zich brengt dat de potentiële huurder niet op de gewenste 
datum het Spinhuis kan betrekken. Zolang de KNAW in onzekerheid verkeert over de huur 
van het Spinhuis, zal zij ook met betrekking tot het Bushuis en het Oost-Indisch Huis geen 
huurovereenkomst aan willen gaan. Daarmee strekt het spoedeisende belang zich dus niet 
slechts uit tot het Spinhuis, maar tot de gehele binnenstedelijke cluster. 

4.3 Bovendien wenst de UvA zo snel mogelijk weer de beschikking over het Spinhuis te 
hebben, zodat zij de schade kan beperken. De UvA vreest dat het Spinhuis - hoe langer 
het door de krakers wordt gebruikt - zal worden uitgewoond en de UvA uiteindelijk meer 
werkzaamheden zal moeten verrichten om het pand in goede staat te brengen. Het belang 
van de UvA is er overigens ook in gelegen dat zij door (een) omwonende(n) wordt 
aangesproken op de (geluids)overlast door de krakers. Ook om deze reden dient de 
kraakactie zo snel mogelijk tot een einde te worden gebracht. 

4.4 Tot slot vreest de UvA dat, indien ontruiming niet op korte termijn kan plaatsvinden, de 
onderhandelingen met de KNAW onder druk komen te staan en de KNAW mogelijk naar 
alternatieven gaat zoeken. 

5 Absolute en relatieve competentie 

5.1 Het Spinhuis is gelegen in Amsterdam. Om die reden is de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Amsterdam bevoegd om van het geschil kennis te nemen. 

OPALLE VORENSTAANDE GRONDEN: 

Eiseres de Voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam moge behagen om zij die verblijven in het 
pand gelegen aan de Oudezijds Achterburgwal 185 te Amsterdam bij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij 
voorraad: 

1. te veroordelen om binnen één dag na betekening van het ten dezen te wijzen vonnis het pand 
gelegen aan de Oudezijds Achterburgwal 185 te Amsterdam blijvend te verlaten met al de zijnen en 
het zijne, onder afgifte van de sleutels en de ruimten, ontruimd en bezemschoon ter beschikking te 
stellen aan eiseres, met bepaling dat eventuele kosten van gedwongen ontruiming voor rekening van 
zij die verblijven in het pand gelegen aan de Oudezijds Achterburgwal 185 te Amsterdam zijn, onder 
bepaling dat het in deze te wijzen vonnis gedurende één jaar na datum waarop het vonnis is 
gewezen tegen een ieder die nadien zonder toestemming verblijft in voornoemde onroerende zaak 
of daar binnentreedt, ten uitvoer kan worden gelegd, zulks op straffe van de verbeurte van een 
dwangsom van EUR 100.000,--, of een bedrag dat uw Voorzieningenrechter in goede justitie 
vermeent te behoren, voor elke dag of deel daarvan dat de gedaagden niet aan deze veroordeling 
voldoen; 

2. hoofdelijk te veroordelen in de kosten van dit geding. 

De kosten dezes zijn voor mij, deurwaarder; EUR. . 

Deurwaarder 

Deze zaak (nr. 25001856) is in behandeling bij mr. L. Schapink van Van Doome, Jachthavenweg 121, Postbus 75265, 1070 AG 
Amsterdam, tel: 020 6789 402, fax: 020 7954402. 
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Overzicht producties 

1. Uittreksel Kadaster van 2 oktober 2014 
2. Aangifte huisvredebreuk van 7 september 2014 
3. Notitie planning Spinhuis van de UvA van 11 september 2014 
4. Nadere procestoelichting bestuursstaf UvA van 29 september 2014 
5. Masterplan binnenstadcampus 
6. Berichten van de website van de UvA over de herhuisvesting van FMG 
7. Brief UvA aan bestuur KNAW van 12 september 2014 
8. E-mail van KNAW aan UvA van 15 september 2014 
9. Notulen van bestuursvergadering KNAW van 15 september 2014 
10. Plan aanpak asbestsanering van 16 september 2014 
11. Sloopmelding van 26 september 2014 
12. Offerte asbestverwijderaar van 2 oktober 2014 
13. Planning asbestsanering Oost-Indisch Huis en Bushuis 
14. Publicatie Folia Web van 3 oktober 2014 
15. E-mail Tom Verhoek van 7 september 2014 
16. Publicatie Folia Web van 8 september 2014 
17. E-mail van de oud-voorzitter van de Common Room aan de UvA van 26 augustus 2014 
18. Voorstel voor een pop-up-project op het Binnengasthuisterrein 2014-2021 (versie 10 maart 2014) 
19. Publicatie Folia Web van 6 oktober 2014. 
20. E-mail van de studenten van Het Spinhuis aan de UvA van 7 september 2014 
21. Bericht uit het Noord Hollands Dagblad van 8 september 2014 
22. E-mail van Het Spinhuis Collectief aan de UvA van 15 september 2014 
23. Interview met de heer Van Wouden in Folia Magazine van 24 september 2014 
24. Bericht Parool van 1 oktober 2014 
25. E-mail van de studenten van Het Spinhuis aan de UvA van 9 september 2014 
26. E-mail van omwonende aan UvA van 28 september 2014 
27. E-mailwisseling van de studenten van Het Spinhuis en de UvA van 16, 23 en 25 september 2014 
28. Sommatiebrieven van advocaat van UvA aan krakers van 30 september 2014 
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