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Schadedatum 

Schade a.g.v. bezettingen 

25-02-2015 
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Soort verzekering: Uitgebreide Gevarenverzekering 

Ui tkering sbedrag EUR 

Betaling 
Het bedrag van deze nota wordt overgemaakt op bankrekeningnummer 

Heeft u nog vragen over deze schadenota? 
Be l t u dan gerust 
Ook kunt u een e-mail sturen naar 
Wij helpen u graag verder. 



UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 

Besluit 
Datum 
8 april 2015 
Nummer 
2015cb0113 
Onderwerp 
sommatie bezetters Maagdenhuis 

H E T C O L L E G E VAN BESTUUR VAN D E UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM; 

gezien: 
« de publieke verwerping van De Nieuwe Universiteit op 8 april van het op 7 april bereikte 

akkoord tussen College van Bestuur en De Nieuwe Universiteit; 
« de publieke aankondiging van De Nieuwe Universiteit dat "hardere'" acties zullen volgen; 
- de publieke aankondiging van De Nieuwe Universiteit van een openbaar evenement, dat 

aankomend weekend (11/12 april 2015) in het Maagdenhuis zal plaatsvinden; 

overwegende: 
" de constructieve gesprekken die met medezeggenschap, actiegroepen en vakbonden op basis van 

het 10 puntenplan van het CvB zijn gevoerd; 
« de overeenstemming met bovengenoemde groeperingen over de instelling van de commissie 

bestuur en medezeggenschap en de commissie financiën en huisvesting; 
» het feit dat het pand kostbare schade oploopt en bestuurskamers zijn opengebroken; 
» de verslechterende veiligheidssituatie; 

» het feit dat vele UvA-medewerkers in ernstige mate in hun werk worden belemmerd; 

BESLUIT: 

1. tot sommatie van de bezetters van het Maagdenhuis om op woensdag 8 april het Maagdenhuis 
voor 18.00 uur te verlaten; 

2. om in het geval de bezetters in gebreke blijven tot dagvaarding over te gaan. 

Hőt College van BŴtuur, 

dr. Louise J. GünniBgíSchepers, 
voorzitter 
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V* b-ļj 

[SI 
P R O C E S - V E R B A A L 

aangifte 

F e i t 
P l a a t s d e l i c t 
HKS object 
Pleegdatum/tijd 

: Huisvredebreuk 
: Binnengasthuisstraat 9, 1012 ZA Amsterdam 
: School/opleidìngsinstituu, u n i v e r s i t a i r 
: Op donderdag 30 a p r i l 2015 t e 06:00 uur 

Ik, v e r b a l i s a n t , van p o l i t i e E e n h e i d 
Amsterdam, verklaar het volgende: 

Op donderdag 30 a p r i l 2015 te 10:31 uur, verscheen voor mij, i n het politiebureau, 
Bureau Eeursstraat, Beursstraat 33, 1012 J" Amsterdam, een persoon die mij opgaf te 
z i j n ; 

Achternaam : 
Voornamen ; 
Geboren : 
Geboorteplaats : 
Geslacht : 
N a t i o n a l i t e i t : 
Adres : Spui 21 
Postcode p l a a t s : 1012 WX Amsterdam 

Op donderdag 30 a p r i l 2015 te 06:00 uur werd op de l o c a t i e , zoals vermeld b i j plaats 
d e l i c t , het i n de aanhef vermelde f e i t gepleegd. 

Z i j deed aangifte namens de benadeelde 

Naam î Ova 
Adres : Spui 21 
Postcode p l a a t s : 1012 WX Amsterdam 

en verklaarde het volgende over het i n de aanhef vermelde incident, dat plaats vond 
op de l o c a t i e genoemd b i j p l a a t s d e l i c t , op donderdag 30 a p r i l 2015 te 06:00 uur: 

"Ik ben namens de benadeelde gerechtigd tot het doen van aangifte. 

Ik doe aangifte van lokaalvredebreuk. Ik ben namens de D7A gerechtigd tot het doen 
van aangifte. Vandaag donderdag 30 a p r i l 2015 omstreeks 6:00 uur i s het pand van de 
07A aan de Binnengasthuisstraat 9 zonder toestemming van de OVA binnen getreden. Wij 
kregen namelijk vanochtend een melding van de b e v e i l i g i n g dat er ongeveer v i e r 
personen i n het pand aanwezig zouden z i j n . Deze personen zouden volgens de beveiliger 
zwarte kleding dragen en zwarte gezichtbedekking dragen. Wij hebben d i t z e l f ook 
geconstateerd. De b e v e i l i g e r s hebber een foto naar mij toegestuurd waar het 
"oomoemde pand op te z i e n i s en een spandoek aan bevestigd met de leus: "Students 
Unite i Workers Fight". Deze foto geef i k u zodat u deze h i j deze aangifte kan 
voegen. Gezien de voorgaande bezettingen van panden van de UVA werd ons duidelijk dat 
het pand weer bezet was. 
De v o o r z i t t e r Mevr van den Boom van de UVA i s v i a een bemiddelaar die voor de deur 
stond t e l e f o n i s c h i n contact geweest met de mensen die i n het pand aanwezig waren. 
H i e r u i t werd d u i d e l i j k dat z i j het pand hadden bezet er werden eisen geformuleerd. 
Onder andere zou 1 mei (dag van de arbeid) een v r i j e dag moeten z i j n . Ook waren er 
eisen met betrekking t o t flexcontracten. Deze eisen staan op een website: 
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, http;//maýdaystudentscommĩttee.tumblr.com/ Voorzitter mevr;, van den heeft de 

actievoerders uitgenodigd op een andere plaats het gesprek verder te voeren. De 

actievoerders wilden in.overleg en hadden daar drie kwartier voor nodig. Daar i s niet 

i 'mee ingestemd. E r ' i s dė actievoerders "ijř minuten de t i j d gegeven om reactie te 
geven. Toen belden z i j 'terug en vroegen om meer t i j d . Hier i s niet mee ingestemd er 
i s toen v i e r keer gevorderd om het pand te verlaten» De actievoerders zouden hierop 
binnen dertig seconden terug bellen. Dit i s niet gedaan. Aan de vordering i s niet 
binnen de gestelde t i j d voldaan. Hierop hebben wij besloten de p o l i t i e i n kennis te 
s t e l l e n . Op d i t moment k r i j g i k berichten door dat de actievoerders Inmiddels het 
pand hebben verlaten. De p o l i t i e heeft het pand doorzocht en er bleek niemand meer 
aanwezig te z i j n . I n het pand z i j n i n ieder geval de binnendeuren beschadigd. Of er 
verdere schade i s wordt nog geïnventariseerd. Ook wordt e r gekeken of er 
vertrouwelijke informatie van studenten i s bekeken. Zodra er een schadeopgave en 
bedrag bekend i s l a a t ik u dat weten. 
Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen -.-an het f e i t . " 

Nadat de aangeefster de verklaring had doorgeiden, /volhardde z i j daarbij, waarna wij 
onde rtekenden. 

De aaaţjeefster, De ' 1 * - ^ * " " ! 

Slaŵtoìïŵsìjrg 
BetrefVjJvaN ^ 

ľj w i l t u«s atüiaae-ví'ŗŭâp.en op de verdachte. 

U w i l t op de hoogte gehouden worden van de voortgang van het onderzoek. 

Aanvullende gegevens verstrekt door verbalisant 
Er i s informatie met betrekking tot verdere procedure en kans op opheldering 
verstrekt. 

Waarvan door mij i s opgemaakt d i t proces-verbaal, dat i k sloot en ondertekende te 
Amsterdam op 30 a n r i l 2015. 

ambtseed 

N.B'./Ditjļéxemįlļib^ w^dt één keer v e r s t r e k t . 
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proces-verbaalnumraer PL1300-2015098970-2 

17 beeft aangifte gedaan 
V heeft b i j de p o l i t i e aangifte gedaan van een strafbaar f e i t . De p o l i t i e vindt het 
belangrijk dat u weet wat er met uw aangifte gebeurt en waar u terecht kunt voor 
informatie en hulp. I n deze b i j l a g e l e e s t u daar meer over. 
Wij raden u aan om het a f s c h r i f t van het proces-veroaal van aangifte en eventuele 
correspondentie over uw aangifte met deze bi j l a g e te bewaren. 

Wat gebeurt er toet uw aangifte? 
Met uw aangifte s t a r t het opsporingsonderzoek. Wanneer u b i j uw aangifte heeft 
aangegeven dat u op de hoogte w i l t iforden gehouden, wordt u geïnformeerd over het 
verdere verloop van het onderzoek. Houdt u er rekening mee dat het enige t i j d kan 
duren voordat er r e s u l t a t e n bekend z i j n . 
A ls er onvoldoende aanknopingspunten z i j n om een opsporingsonderzoek te starten, zal 
uw aangifte worden opgeslagen i n de p o l i t i e a d m i n i s t r a t i e . Wanneer er nieuwe 
aanknopingspunten bekend worden, z a l uv; aangifte weer in behandeling genomen worden. 
Ook hierover wordt u geïnformeerd. 

Informatie 
De p o l i t i e z a l u informeren over het verloop van het onderzoek naar aanleiding van uw 
aangifte, Mocht u desondanks vragen hebben o-er de stand van zaken van uw aangifte, 
kunt u contact opnemen met het Slachtofferloket te Amsterdam, bereikbaar op werkdagen 
tussen 09.00 uur en 16.00 uur v i a telefoonnummer 088-6991280. Houdt u dan wel het 
proces-verbaalnummer b i j de hand, want daar wordt naar gevraagd. 

Schade 
Als u schade heeft geleden door het strafbare f e i t i s het van belang de schade zo 
goed mogelijk te beschrijven en te noteren. Houdt u de schade goed b i j en bewaar goed 
uw bewijzen zoals: herstelnota's, aanschafnota'B en eventuele doktersverklaringen. 
Daarmee kunt u uw schade aantonen en eventueel op de verdachte verhalen, 
"oor meer informatie over het verhalen van uw schade kunt u contact opnemen met SHN 
v i a telefoonnummer 0900-0101 (lokaal t a r i e f ) . SHN kan ook voor u nagaan of u i n 
aanmerking komt voor een eenmalige u i t k e r i n g van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en 
u heïpen b i j de aanvraag. 

Slachtofferhulp Nederland (SHN) 
SHN biedt j u r i d i s c h e , praktische en emotionele ondersteuning aan sl a c h t o f f e r s van een 
m i s d r i j f , c a l a m i t e i t of verkeersongeluk, ü kunt b i j SHN terecht voor ondersteuning 
b i j de schadeafhandeling en informatie over j u r i d i s c h e procedures en verzekeringen. 
De medewerkers van SHN ondersteunen u b i j het inventariseren en onderbouwen van de 
schade. Ook helpen z i j u met het regelen van praktische zaken zoals het i n v u l l e n van 
formulieren, het s c h r i j v e n van brieven of het bellen naar in s t a n t i e s . Ook biedt SHN u 
gesprekken aan waarin g e l u i s t e r d wordt en met u gekeken wordt naar wat er verder moet 
gebeuren. De dienstverlening van SHN i s geheel kosteloos. SHN i s bereikbaar v i a 
telefoonnummer 0900-0101 (lokaal t a r i e f ) of www.slachtofferhulp,nl. 

Bent u s l a c h t o f f e r van h u i s e l i j k geweld? 
Indien u s l a c h t o f f e r bent van h u i s e l i j k geweld, dan kunt u voor praktisch en 
emotionele hulpverlening contact opnemen met het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). 
Het telefoonnummer van het SHG i s 0900-1262626 waarna u wordt doorverbonden met het 
SHG i n uw regio. 
Voor j u r i d i s c h e ondersteuning kunt u contact opnemen met SHN v i a telefoonnummer 
0900-0101 (lokaal t a r i e f ) . 

Dank 
Dankzij uw aangifte kan de p o l i t i e beter criminele a c t i v i t e i t e n "oorkomen, daders 
herkennen en bepalen welke l o c a t i e s scherper i n de gaten moeten worden gehouden. Dank 
voor uw aangifte. 
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O n d e r w e r p : FW: Bungehuis 
Van: "Amman, Hans" <H.M.Amman@uva.nl> 
D a t u m : 24-2-2015 20:11 
A a n : Secretariaat vicevoorzitter CvB <vicevzl@uva.nl> 

From: 
Sent: Tuesday, February 24, 2015 8:11:50 PM (UTC+OliOO) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, 
Stockholm, Vienna 
To: Vnman, Hans 
Cc: 

Subject: Bungehuis 

Dag in Hans, 
Even in het kort de planning van FS voor de komende dagen: 

Vandaag/vanavond starten de voorbereidingen voor het opruimen, schoonmaak en herstel; 
Vandaag gestart met in werking zetten klimaatinstallatie; 
Morgenochtend 07.00 uur starten de diverse werkzaamheden; 
Route van werkzaamheden van boven naar beneden (kantoren, werkplekken en algemene ruimten 

als toiletten); 
o Opruimen 
o Verzamelen spullen per bureau in een verhuisdoos; 
o Grondig Schoonmaken bureau(stoelen), computer, telefoons, vloer etc. 

Herstelwerkzaamheden divers {bouwkundig, installatietechnisch); 
Herstelwerkzaamheden toiletgroepen (schilderwerk deuren, toiletbrillen, sanitaire voorzieningen, 

e t c ) ; 

Testwerkzaamheden, bv computers en AV apparatuur (wanneer werkplekken/lokalen schoon zijn); 

Doorlooptijd: 

Inschatting nu is ongeveer 2 dagen nodig te hebben, morgen aan eind van ochtend meer zicht 
snelheid en benodigde tíjd; Hierover morgen rond 12.00 uur even contact; 
Mogelijk bij herstelwerkzaamheden bouwkundig etc. wat langer doorlooptijd dan 2 dagen, maar 

denk niet dat dit ingebruikname hindert, hooguit plaatselijk in het gebouw; 
Wij sturen nu op uiterlijk donderdagmiddag gereed, als dit sneller gaat dan is dit winst. 

Algemeen: 
Spullen/papieren etc. op werkplekken zullen in een verhuisdoos per werkplek opgeborgen worden. 
Deze verhuisdoos wordt na het schoonmaken op de werkplek geplaatst, medewerkers kunnen bij 
terugkomst deze spullen uitzoeken. Onbekende spullen worden daarna op een centraal punt 
ingeleverd; 
Wij verzamelen diverse spullen in de fietsenkelder; 
Rugtassen en andere persoonlijke bezittingen van demonstranten worden ook verzameld, hierbij 

ook registratie van de kamer waarin deze aangetroffen zijn; 
Later graag afspreken hoe met deze gevonden voorwerpen om te gaan; 

Schade: 
Eerste indruk is als volgt: 

Diverse deuren en kozijnen; 
Toiletten nagenoeg alle deuren beschilderd/beklad en diverse toiletbrillen en accessoires vernield; 
Op een aantal plaatsen glasbreuk; 
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Vooral veel viezigheid; 

Bij vragen, opmerkingen etc. bel of mail gerust. 

Met vriendelijke groet, 

Facility Services 
Huisvesting 
Facility Management 

Weesperzijde 190 - | 1097 DZ Amsterdam 
Tel: I Mobiel: ' 

Aanwezig op alle werkdagen 
Facility Services is een samenwerkingsverband tussen de facilitaire organisaties van Universiteit van 
Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www, uva.nl/facilitvservices. 
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From: 
Sent: 
To: 
Subject: 

Krol, Miek 
vrijdag 27 februari 2015 11:47 

RE: Maagdenhuis 

Beste 

Er is reeds contact opgenomen met de wijkagent. 

Me t vriendelijke groet, 
Miek Krol 

— O r i g i n a l Message— 
From: 
Sent: vrijdag 27 februari 201511:20 
To: Krol, Miek 
Subject: RE: Maagdenhuis 

Beste mevrouw Krol, 

Ik raad aan om degene die dit heeft waargenomen naar de politie te sturen om te vertellen wat hij/zij heeft gezien. 

Vriendelijke groet 

Openbaar Ministerie 
Arrondissement Amsterdam 

Parnassusweg 220 
Postbus 84500,1080 BN Amsterdam. 

Fax nr. 088 699 0120 

Website: www.om.nl 

—Oorspronke l i j k b e r i c h t — 
Van: Krol, Miek [mailto:J.M.CKrol@uva.nl] 
Verzonden: vrijdag 27 februari 2015 10:48 
Aan: 
CC: Velzen, Geke van 
Onderwerp: RE: Maagdenhuis 

Geachte 
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Zojuist is de ruimte van de Documentaire Informatievoorziening geforceerd (ingetrapt) en worden dossiers uit 
kasten gehaald, doorgenomen en bureaus doorzocht. Deze afdeling is het volledige archief van de UvA en HvA, 
inclusief alle vertrouwelijke stukken. 

Met vriendelijke groet, 
Miek Krol 

— O r i g i n a l M e s s a g e — 
From: 
Sent: vrijdag 27 februari 2015 9:10 
To: Krol, Miek 
Cc: Velzen, Geke van 
Subject: RE: Maagdenhuis 

Dank voor het bericht. 

Vriendelijke groet 

Openbaar Ministerie 
Arrondissement Amsterdam 

Parnassusweg 220 
Postbus 84500,1080 BN Amsterdam. 

Fax nr. 088 699 0120 

Website: www.om.nl 

—Oorspronke l i j k b e r i c h t — 
Van: Krol, Miek [mailto:J.M.C.Krol@uva.nl] 
Verzonden: donderdag 26 februari 2015 21:27 
Aan: 
CC: Velzen, Geke van 
Onderwerp: Re: Maagdenhuis 

Geachte 

Met vriendelijke groet, 
Miek Krol 

Verstuurd vanaf mijn iPad. 
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> Op 26 feb. 2015 om 16:09 heeft het volgende 
geschreven: 
> 
> Beste mevrouw Krol, 
> 

> Dank voor uw bericht. Ik blijf graag op de hoogte van nieuwe informatie over de situatie in het Maagdenhuis en 
eventuele beschadiging of vermissing van goederen aldaar. 
> 
> 

> 
> Vriendelijke groet, 
> 
> 
> 
> 
> 
> Openbaar Ministerie 
> Arrondissement Amsterdam 
> 
> 
> 
> 
> Parnassusweg 220 
> Postbus 84500,1080 BN Amsterdam. 
> 
> 
> Fax nr. 088 699 0120 
> 
> Website: www.om.nl 
> 
> —Oorspronke l i j k b e r i c h t — 
> Van: Krol, Miek [mailto:J.M.C.Krol@uva.nl] 
> Verzonden: donderdag 26 februari 2015 15:54 
> Aan: 
> CC: Velzen, Geke van 
> Onderwerp: Maagdenhuis 
> 
> Geachte 
> 
> 

We hebben verder net ontdekt dat er op de 
eerste verdieping kamers open zijn gemaakt. We gaan na met welke pas. 
> Tot zover. 
> 
> Met vriendelijke groet, 
> Miek Krol 
> Hoofd Juridische Zaken 
> Universiteit van Amsterdam 
> 
> 
> Verstuurd vanaf mijn iPad. 
> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, word t u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
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Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
> 
> Ministerie van Veiligheid en Justitie 
> 
> This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
> 
> Ministry o f Security and Justice 
> 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Security and Justice 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Security and Justice 
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From: 
Sent: dinsdag 7 april 2015 15:56 
To: Krol, Miek 
Subject: 25-02 Demonstratie loopt af voor het Maagdenhuis. Versie 07-04 

25- 02 Demonstratie loopt af voor het Maagdenhuis, Harde kern verzameld op bordes MH en duwt door. Beveiligers 
worden door personen met bivakmuts geslagen en menigte beukt de voordeur in. Voordeur breekt met 
achterliggende stalen stang in tweeën. Menigte stroomt binnen en groep klimt direct naar de eerste verdieping om 
de deuren te openen. Buiten deuren worden gebarricadeerd. Toegang to t vliering met gevolg plafonds kapot 
26- 02 Camera's allen afgeplakt en onklaar gemaakt. Diverse blusmiddelen zijn verdwenen. 
27- 02 Diverse kamers zijn door de bezetters bezocht, waar te nemen aan de teksten op whiteboards en in kasten 
Bezetters zitten op het dak en beschadigen hierbij grote hoeveelheden dakpannen. Op heterdaad kr 204 inbraak 
Deur DIV met geweld opengebroken. Meubilair tweede verdieping gedeeltelijk op de gang gezet 
28- 02 
0 1 - 03 Diverse salto sloten gesloopt, waaronder de buitennooddeur. Deur secretariaat communicatie is verbroken en 
bezetters zijn op alle kamers aan de voorzijde tweede geweest. Bijeenkomst bijgewoond door vele niet 
studenten/docenten UvA. Kasten openbare ruimten worden stelselmatig geplunderd (papier, toner, etc). 
02- 03 ramen kamer 105 beschreven met stift 
03- 03 
04- 03 Kantinedeuren verbroken, binnen 30 minuten geen etenswaren meer aanwezig. Opnieuw kamers op de 
tweede, evenementen, opengebroken. Ruiten in souterrain toiletruimte en buitenzijde gesneuveld. 
05-03 Diverse vluchtwegaanduiding vierde gesloopt en noodverlichting afgeplakt. Kunst gangen vierde etage van de 
muren gehaald. Toilet ruimte met s t i f t beschreven. 
Salto deur kelder opengebroken 
06- 03 deur meterkast hek fietsenstalling verbroken. Poot afgebroken Maagdenhuis bankje. Dakzitters. 
07- 03 
08- 03 Vervuiling door slapers neemt toe. Op kamer 1.04 wordt geslapen. Ook op de kamer 3.01 (kamer H. Amman) 
t ref fen wij een slaper aan, ook t re f fen wi j bierblikken, wijnflessen, cannabis en hasjolie aan. Uit de diverse peuken in 
de kamer blijkt dat daar gebruikt is. Graff i t i hal, kr 201 open gemaakt 
09- 03 Luik stookruimte kelder opengebroken. 
10- 03 Deuren L. Gunning, D. Vd Boom, secretariaten, koffieruimte en archivaris met grof geweld opengebroken en 
camera's van de wand getrokken. Kozijnen en deuren zijn hierbij onherstelbaar beschadigd. 
1 1 - 03 hek voor kluis verbroken, diverse naambordjes in gebouw weg of stuk, liggen buiten 
12- 03 kamer 121 opengebroken, v luchtweg plattegronden zijn verwijderd. 
13- 03 
14- 03 hal, kantine, en rest van het gebouw diverse leuzen spandoeken opgehangen mbv ducktape op de gestucte 
muren 
15- 03 
16- 03 diverse deuren eerste tweede etage braak sporen, schuifdeur kapot, met meubilair en kunst derde verdieping 
word t geschoven en of verhangen, kamers worden heringericht. 
2 schilderijen van Piet Landkroon zijn niet te vinden. Vergaderstoelen uit kr 311 rector zijn niet te vinden Buitendeur 
kantine verbroken, toegang to t b innentu in. 
17- 03 toegang verschaft kr 233 234 235. Braaksporen deuren derde oostkant 
18- 03 braaksporen magazijn eurest kelder, kr 102, kr 302 
19- 03 slot tussendeur fietsenstalling onklaar gemaakt, deur trappenhuis derde nogmaals ingetrapt, Groot rood 
vierkant op spui geschilderd, straat naam bordjes aan gevel MH beklad. Dakzitters 
20- 03 
2 1 - 03 
22- 03 
23- 03 Diverse deuren braaksporen tweede derde eerste 



24- 03 Diverse deuren vertonen nieuwe braaksporen. Deur 2de verdieping voorzijde grof geweld verbroken. Zes 
ghanese " bewoners" nieuw op de derde, voorheen bewoners spuistraat. slapend op de tweede verdieping 
aangetroffen. Plafond voorportaal hal geopend en spot hangt los. 
25- 03 
26- 03 Tl-bak souterrain beschadigd, rooster kapot. 
27- 03 
28- 03 
29- 03 
30- 03 Diverse deuren op de 1ste en 2de vertonen nieuwe schade en (pogingen tot) verbrekingen. Printers draaien 
overuren met actiemateriaal. Bovenliggende vloeren vervuilen verder, stank is ondraaglijk, 
3 1 - 03 vannacht vechtpartij geweest met een groep van 12 personen. Beveiliger MH is van de trap gegooid en hierbij 
gewond geraakt aan zijn gezicht, Politie ingeroepen ter assistentie, Aangifte volgt. 
0 1 - 04 Politie heeft een agressieve persoon verwijderd. 
02- 04 
03- 04 s'nachts personen verwijderd die voor overlast zorgen. Poging prullenbak in de brand te steken snel gedoofd. 
04- 04 deurbeleid s'nachts door beveiliging waardoor diverse personen toegang geweigerd. 
05- 04 
06- 04 Diverse ruiten op secretariaat derde binnenplaats gesneuveld, Onbekenden zijn op de tussenvloer boven de 
collegekamers geweest. Vloer hal vertoont scheur, waarschijnlijk door ondeugdelijk gebruik van schoonmaakmiddel. 
07- 04 Diverse ruiten aan de straatzijde Voetboogstraat op souterrain niveau gesneuveld. 

Verstuurd vanaf mijn iPad 
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From: Amman, Hans 
Sent: donderdag 11 juni 2015 10:12 
To: Secretariaat vicevoorzitter CvB 
Subject: FW: FW: Ramen ingegooid en graffitie aangebracht Bungehuis, Gįjsbert van 

Tíenhoven , BG5 

Follow Up Flag: Opvolgen 
Flag Status: Flagged 

From: Lange, Yasha 
Sent : Thursday, June 11, 2015 10:12:09 AM (UTC+OliOO) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna 
To: Amman, Hans; 
Cc: Velzen, Geke van; i Boom, Dymph van den 

Subject : RE: FW: Ramen ingegooid en graffitie aangebracht Bungehuis, Gijsbert van Tienhoven , BG5 

At5 belde er ook al over. 

From: . . . „ , C n Behalf Of Hans Amman 
Sent : donderdag 11 juni 2015 10:00 
T c : 
C c : Velzen, Geke van; Lange, Yasha;. : Boom, Dymph van den 
Subject : Re: FW: Ramen ingegooid en graffitie aangebracht Bungehuis, Gijsbert van Tienhoven, BG5 

2015-06-11 9:54 GMTH)2:00 
Beste Geke, Yasha, 

Ter info deel ik de nachtelijke belevenissen. De ramen Bungehuis is inmiddels de vijfde maal. 

Met vriendelijke groet, 

From: Meldkamer UvA <meldkamer@uva.nl> 
Date: donderdag 11 juni 2015 05:15 
To: i», ^ 

^ ' b 
Cc:. 
Subject: Ramen ingegooid en graffit ie aangebracht Bungehuis, Gijsbert van Tienhoven, BG5 

Beste heren, 

Tussen 04:00 uur en 04:30 uur, 

Zijn er weer actie geweest van studenten. 

ï 



Bij het Bungehuis zijn enkelen boven ramen ingegooid aan de Singel zijde , en zowel aan de voor als 
achterzijde is er graffiti aan gebracht. 

Bij het Gijsbert van Tienhoven gebouw zijn verfbommen gegooid en er is een tekst op de muur 
geschreven. 

Cto 05:00 uur heeft de hondengeleider gemeld dat er een tekst is geschreven na bij de schuifdeur van Bg5 

Met vriendelijke groet, 

Meldkamer Universiteit I Hogeschool van Amsterdam 
Science Park 904 
1098 XH Amsterdam 



X 

X 
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 

College van Bestuur 
Bestuursondersteuning 

Afspraken 
Vergaderdatum Locatie Tijd 

8-4-2015 BG5 11.00 -12.30 uur 
Contactpersoon 

Onderwerp 
Dagelijks overleg 

I 
Afsprakenlijst CvB d.d. 8 ap r i l 2015 

Aanwezig: Hans Amman (vanaf punt 4), Dymph van den Boom, Louise Gunning, 
Huib de Jong, Geke van Vefzen, Miek Krol, Yasha Lange 

1. Het bereikte akkoord op 7 april is 's ochtends 8 april in een persconferentie 
onverwacht verworpen door DNU. Het CvB heeft contact opgenomen met COR, CSR en 
ASVA. De advocaat adviseert nu meteen de bezetters te sommeren het Maagdenhuis 
te verlaten. Het college volgt dit advies en besluit de bezetters te sommeren het 
Maagdenhuis op 8 april voor 18.00 uur te verlaten. 

2. Stappen vandaag: 
Een openbare mail met uitleg van de positie 
Direct daarna verzending van de sommatie 

- Geke nodigt COR, CSR, RT, DNU en HR uit voor een gesprek 's middags met de Rector 
Magnificus 
Louise informeert de burgemeester en Hans 
Geke informeert de gemeentelijke woordvoerder 

3. Inventarisatie schade: vooralsnog een bedrag van kC900. Als er sprake van asbest is in 
het plafond op de 4 d e verdieping zal dit bedrag hoger uitkomen. Mogelijk dekt de 
verzekering schade als gevolg van 'vandalisme'. 

4. 



lil UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 

College van Bestuur 

Bestuursondersteuning 

Afspraken 

Vergaderdatum Locatie Tijd 

10-4-2015 BG5 11.00-11 .30 /17 .15-18 .15 

uur 

Contactpersoon 

Onderwerp 

Dagelijks overleg 

Aîsprakenĩ i js í CvB d.d. Î 0 apr i l 2015 

11 .00-11 .30 uur 

Aanwezig: Dymph van den Boom, Louise Gunning, Miek Krol 

1. Het draaiboek voor de terugkeer naar het Maagdenhuis wordt op enkele punten bijgesteld. 

Wat de monumentale deuren van de bestuurskamers betreft: bij voorkeur herstel, maar 

afhankelijk van de kosten; identieke deuren voor de bestuurskamers (ook in geval van 

nieuwe deuren); 

2. Draaiboek communicatie is in de maak 

3. Kort geding op 10 april: Yasha neemt de eindwoordvoering op zich; als er een vroege 

uitspraak is, zal er om 16.00 uur een debriefing zijn in BG5; anders komt het CvB eind van 

de middag op de Zuidas bijeen 

4. Vragenuurtje op 13 apri l : annuleren als er op dezelfde dag ontruiming plaatsvindt, in elk 

geval bij voorkeur op andere locatie dan BG5 

5. Overgangssituatie na terugkeer MH: maandag 13 april bespreken 

6. Festival of Science 11-12 april: in geval van schikking biedt het CvB een alternatieve locatie 

aan 

17 .15-18 .15 uur 

Aanwezig: Hans Amman, Dymph van den Boom, Louise Gunning, 

Miek Krol, Yasha Lange, Geke van Velzen, advocaten 

1. Naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak zal Louise contact opnemen met de 

burgemeester. 

2. T.a.v. het festival: rechter heeft dit verboden in het Maagdenhuis vanwege 



UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 

veiligheidsrisico (met heterogene groep onvoldoende garanties). Technisch gezien is 
het mogelijk het festival onder UvA-condities te accommoderen, maar veiligheidsrisico 
wordt als onaanvaardbaar hoog ingeschat zolang het college niet het beheer over het 
Maagdenhuis heeft. 

3. Het advies van de advocaat wordt gevolgd: ďe ÙvA zal het vonnis meteen betekenen, 
met name omdat het college geen verantwoordelijkheid kan nemen voor de veiligheid 
als de bezetters het festival in het weekend laten doorgaan. 

4. Omdat gebruikelijk is dat de gemeente na het betekenen van het vonnis zelf het 
tijdstip van ontruiming bepaalt en slechts een uur voorafgaand daarvan bericht geeft, 
zullen alle collegeleden i.v.m. eventuele ontruiming in het weekend bereikbaar zijn. 

( 
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I UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 

Colfege van Rastuur Bestuur en Bestuursstaf 

Spui 21 
1012 WX Amsterdam 

Postbus 19268 
1000 GG Amsterdam 

Verslag T 020 525 2880 
www.uva.nl 

Datum Verslag door 

10 maart 2015 
Onderwerp 

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 9 maart 2015 

Aanwezig: Gunning (voorzitter), Amman, Van den Boom, 
Velzen, (verslag) 

H.M. de Jong, Van 

Afmelding: 

1. Verslag CvB d.d. 2 maart 2015 
Het College heeft op 2 maart de agenda niet besproken; de Collegetijd is besteed aan het 
bespreken van de bezetting van het Maagdenhuis. 

2. Mededelingen 
a. Bezetting Maagdenhuis: 
e In aanwezigheid van Lange en wordt de situatie besproken. In het weekend wordt het 

pand in toenemende mate niet meer bevolkt door studenten, maar door de kraakbeweging, 
daklozen en drugsverslaafden. Er wordt daardoor ook steeds meer schade aangebracht in het 
pand. 

» Het College bespreekt het 1 O-puntenplan vandaag met medezeggenschap en decanen. 
Ook zal er contact zijn met de bonden, die hebben aangegeven voor maatregelen te willen 
protesteren. 
E.e.a. zal ertoe leiden dat het ultimatum van RethinkUvA niet gehaald wordt; aan hen wordt een 
procedurele mail verstuurd. Omdat Rethink ook de Raad van Toezicht heeft aangeschreven, zal 
er eveneens vanuit de RvT een korte procedurele reactie worden geformuleerd. 

1 
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í ï f T ì ľ UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 

College van Bestuur Bestuur en Bestuursstat 

Discussieweergave 
Datum Verslag door 

13 april 2015 
Onderwerp 

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 13 april 2015 

Spui 21 
1012 WX Amsterdam 

Postbus 19268 
1000 GG Amsterdam 

T 020 525 2880 
www.uva.nl 

Aanwezig: Gunning (voorzitter), Van den Boom, 
(verslag) 

Afwezig: Amman 

, H.M. De Jong, 

1 
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Ontruiming Maagdenhuis 
(in aanwezigheid van :, Yasha Lange, Miek Krol, 

meldt dat bij de ontruiming van het Maagdenhuis nog één demonstrant in het gebouw 
aanwezig was die weigerde het pand te verlaten; deze is door het arrestatieteam ingerekend. 
Tijdens de ontruiming is onder meer verf gegooid naar een van de politiepaarden en is 
bovendien een van de poHtiemensen met verwondingen aan het gezicht naar het ziekenhuis 
gebracht. Zes demonstranten zitten op dit moment nog vast omdat zij zich weigeren te 
identificeren. Het afgelopen weekend is gestart met het (sporen)onderzoek naar de schade aan 
het pand. Tevens is men begonnen met het schoonmaken van het gebouw; inmiddels is circa 25 
kuub aan afval verwijderd. Paspoorten, identiteitsbewijzen en elektronische apparatuur zijn 
door de politie in beslag genomen. zorgt voor een volledig overzicht van de 
overtredingen die door de demonstranten zijn begaan. 

Het College van Bestuur concludeert dat, mede naar aanleiding van de berichtgeving en de 
ingezonden briefin NRC Next, de ontruiniing van het Maagdenhuis heftige reacties heeft 
losgemaakt in de publieke opinie. Na telefonisch overleg met vertegenwoordigers van de 
verschillende actiegroepen (DNU en Rethink UvA) en de medezeggenschapsorganen wordt 
besloten een persbericht op te stellen (UvA-website) waarin het College een toelichting geeft op 
zijn overwegingen voor de ontruiming van het Maagdenhuis, en zijn commitment uitspreekt om 
de komende periode door te pakken op de ingezette vernieuwingsagenda. Het wekelijkse 
vragenuurtje wordt afgeblazen en gebruikt voor een in te plannen overleg met de 
vertegenwoordigers van de formele medezeggenschapsorganen in de Doelenzaal van de UB. 

Voor vandaag is er een bijeenkomst voor medewerkers van FGw gepland in het Bushuis. 
Afgesproken wordt dat na afloop van deze bijeenkomst het Bushuis wordt afgesloten. Verder is 
er opnieuw een protestmars afgekondigd waaraan zowel studenten als docenten deel zullen 
nemen; er hebben zich inmiddels via social media circa 1.100 mensen aangemeld. De route van 
de protestmars begint bij het REC en zal om 15.00 uur aanvangen. Omdat de politie nieuws 
heeft opgevangen over een mogelijke bezetting van de Oudemanhuispoort, alwaar de 
protestmars eindigt, wordt daarop besloten zowel het Binnengasthuisterrein 5 als de 
Oudemanhuispoort vóór de start van de demonstratie uur te sluiten. Wat de laatste locatie 
betreft, wordt uitgezocht of onderwijs dat die dag gepland staat, kan worden omgeboekt naar 



andere locaties. Datzelfde geldt voor eventuele tentamens; tentamens die op het moment van 
sluiting nog doorgang hebben, kunnen worden afgerond. 
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Ontwikkelingen bezetting Maagdenhuis 
Aan: College van Bestuur 
Van: 
Datum: 9 maart 2015 

t. Situatie 

Zaterdagnacht is er nadere schade aangericht in het Maagdenhuis. Er is enige graffiti 
gespoten op de pilaren in de centrale hal, de toegang tot het achterhuis is geforceerd (van 
binnenuit), de Kamer van Hans Amman is geopend, daar heeft zich een feestje met drank en 
drugs (hasj en wiet) afgespeeld en er is op díe kamer geslapen. Op de vierde etage zijn 
dakpannen verdwenen. D e populatie dit weekeinde lijkt voor een deel niet uit studenten te 
bestaan maar uít dak- en thuislozen. Dat is ook geconstateerd door een van de ingehuurde 
portiers die doordeweeks bij de Dienst Werk en Inkomen deels dezelfde mensen ziet. 

Eerder vorige week js een groepje binnengekomen met tattoos zoals die in gevangenis 
bekend zijn (prison tattoos). Ze leken professioneel inbreek gereedschap in een tas bij zich 
te dragen. Een beveiliger is met hen mee door het pand gelopen en uiteindelijk hebben ze 
het pand weer verlaten, vol ledig in zicht van beveiliging. 

Afgelopen donderdag of vr i jdag is het bedrijfsrestaurant open gebroken. De voorraden van 
de catering zijn geplunderd. Zoals we vrijdag al hebben doorgesproken, zijn er mensen die 
op de zolder hebben gelopen en daar door de plafondplaten zijn heen gezakt. Mogelijk is 
daarbij zeer plaatselijk (door het gebroken plafond) enige asbest vri jgekomen. We zetten 
vandaag acties in gang o m dat te onderzoeken. 

Ik heb gisteren met . doorgesproken of het mogelijk is het achterhuis weer 
opnieuw af te sluiten, zodat de 60 werkplekken die we daar hebben vandaag weer te 
gebruiken zijn. We hebben die plekken vorige week ook kunnen gebruiken. is er met 
zijn mensen in geslaagd o m het achterhuis opnieuw af te sluiten. Er was enig verzet, van een 
dak- en thuisloze die er zi jn intrek had genomen. De bezettende studenten toonden begrip 
voor de afsluiting. 

We kunnen overwegen publicitair aandacht te geven aan de toenemende schade, om te 
laten zien dat het op dit moment niet alleen om vreedzaam en redelijk protest gaat maar er 
ook gasten in het Maagdenhuis komen die minder goeds in de zin hebben. We gaan 
proberen nadere afspraken te maken over toegangsregulering en overwegen om het pand 's 
nachts te sluiten. Tot nu toe is het moeilijk gebleken dergelijke afspraken te maken. De 
argumenten om dergelijke afspraken te maken zijn sterk. 

Criteria die tijdens de bezett ing worden gehanteerd bij de monitoring van de situatie en het 
optreden van onze bevei l igingsmensen zijn: de veiligheid en gezondheid van studenten en 
medewerkers, hygiëne in het gebouw, veiligheid van privacygevoelige dossiers en 
voorkoming van kostbare verniel ingen en diefstal 

Voor onze beveil igingsmensen is de situatie belastend. Zoals w e eerder als hebben 
vastgesteld, vergt dat aandacht . Hun instructie is om beleefd en in gesprek te blijven met de 
bezetters. 

1 



3. Relatia met gemeente 

In de eerste week van de bezett ing van het Maagdenhuis is bewust het verzoek achterwege 
gelaten om tot ontruiming te komen. De burgemeester heeft groot begrip voor deze 
handelswijze. 

Door de acties aanvankeli jk toe te staan, is er wel een nieuwe situatie met stevige 
argumenten nodig om tot verander ing van beleid over te gaan. Er zal duidelijk sprake moeten 
zijn van een groeiende noodzaak om in te gri jpen. Het team rond de burgemeester wordt 
goed door ons geïnformeerd, ook over de ontwikkelingen dit weekeinde. 

Daar waar we de situatie z ien verslechteren is het zaak de gemeente daar steeds van te 
informeren. Dat zullen we doen . 



Om tot een eventueel publiek ingrijpen te komen, zal ook in de publieke opinie voldoende 
duidelijk moeten zijn wat de onredeli jkheden aan de bezetting z i jn. 

Tot nu toe zijn er nog geen bekendmakingen gedaan naar de pers over wat er zich afspeelt 
rond schade, veiligheid et cetera. 

4. Monitoring en besluitvorming 

De situatie in de Maagdenhuis wordt goed in de gaten gehouden en we zien toe op 
grensoverschrijdend gedrag. Waar nodig wordt er beeldmateriaal gemaakt en bewaard. 

Afhankelijk van hoe het col lege besluit over de aankondiging van een veranderagenda, is er 
een moment om ook een verandering te bewerkstelligen in de bezetting van het 
Maagdenhuis. 
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Situatie iviaagdenhuis 

Aan: College van Bestuur 
Van: Geke van Velzen en 
Datum: 18 maart 2015 

De relatie tussen het doel van de bezetters en het middel van bezetting begint 
redelijksheidsgronden te verliezen. Het bestuur van de universiteit is vergaand bereid om in te 
gaan op de 'eisen' van de bezetters en heeft met de bredere academische gemeenschap op 
allerlei manieren een constructieve set van gesprekken. ReThink en De Nieuwe Universiteit zijn 
daar steeds voor uitgenodigd. Het commitment van het universiteitsbestuur is breed getoond en 
deze week worden er nadere stappen gezet om tot een tastbaar en onomkeerbaar proces te 
komen voor de hervormingsagenda. 

Ondertussen verhardt de situatie in het Maagdenhuis. Onze waarneming is dat de 
goedbedoelende bezetters worden overvleugeld door meer radicale elementen, types uit de 
kraakbeweging (Vrankrijk en Internationale Socialisten) en ook buitenlandse krakers. Het gedrag 
naar onze medewerkers wordt meer en meer intimiderend. De bezetters halen steeds meer 
materiaal naar binnen zoals zakken cement ("voor een kunstwerk") en ladders en de bezetters 
eigenen zich het pand steeds meer permanent toe. We zien minder studenten en docenten, en 
meer harde activistische typen die we niet herkennen als studenten. De leeftijdsopbouw 
verandert ook. Er zijn meer en meer mensen die de studentenleeftijd ontgroeid zijn. Het 
verandert door de dag heen, dus er is niet een vast beeld. De ochtend is vaak rustig, de middag 
en vroege avond zijn momenten van lezingen waarin de studenten/docenten mix er wat beter is. 
's Avonds komt er ander type volk binnen en dat blijft tot middennacht en dieper in de nacht en 
doet zich tegoed aan drugs, drank en wilde feesten. 

Er zijn steeds meer deuren opengebroken. De meeste deuren vertonen braaksporen en schade. 
Het pand wordt helemaal uitgewoond. De achterdeur van het Maagdenhuis die naar een 
binnenplaats leidt is open gebroken. Via die binnenplaats zijn diverse buren kwetsbaar. De 
buurman van café Het Pakhuys is ervan overtuigd dat via een open raam achterin bij hem is 
ingebroken en gereedschap is gestolen. 

Grote zorgen zijn er om privacy gevoelige informatie, onherstelbare schade aan het pand en het 
interieur, de veiligheid en hygiëne in het pand, de gevolgen voor de veiligheid van omliggende 
panden via de binnenplaats, de zakelijke belangen van bijvoorbeeld de cateraar, aan de druk op 
het eigen personeel dat niet volledig in staat is haar werk te doen en de toenemende 
vermenging van de actievoerende studenten en docenten met krakers en activisten die geen 
onderdeel zijn van de academische gemeenschap. 

Het is zorgelijk dat onze veil igheidsmensen in het Maagdenhuis steeds meer intimidatie ervaren 
en minder in staat zijn hun beschermende taak voor de mensen en het gebouw effectief uit te 
voeren. 

Een politiecommissaris is nu speciaal gezet op Maagdenhuis en omgeving, met een groot track 
record rondom krakersvraagstukken. Er is deze dagen een extra driehoek (burgemeester, 
politiecommissaris en hoofdofficier van justitie) waarin deze situatie wordt besproken. 
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