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Krakers Schijnheilig winnen beroep tegen ontruiming 

 

Amsterdam, 1 maart 2011  - Het Gerechtshof Amsterdam heeft vandaag bepaald dat kraakpand 

Schijnheilig in Amsterdam niet mag worden ontruimd. Het Hof vernietigde daarmee het vonnis van de 

kortgedingrechter van 22 oktober 2010. De krakers werden bijgestaan door Böhler Advocaten en 

Advocatenkantoor Westerpark. 

 

In het door de krakers aangespannen hoger beroep oordeelde het Hof dat de bewoners van Schijnheilig 

recht hebben op een tijdige aankondiging van een eventuele ontruiming, zodat deze aan een rechter 

kan worden voorgelegd. Alleen op deze manier kan worden voorkomen dat bewoners ten onrechte hun 

woonrecht verliezen, of dat hun bezittingen beschadigd raken of verdwijnen.  

 

Het Hof bevestigt verder dat de rechter bij de beoordeling of een kraakpand mag worden ontruimd de 

belangen van de staat moet afwegen tegen de belangen van de krakers. Volgens de advocaten van 

Schijnheilig, Rahul Uppal en Wil Eikelboom, staat hiermee vast dat het standpunt van de overheid dat 

de nieuwe „kraakwet‟ ontruimingen mogelijk maakt zonder nadere belangenafweging, niet opgaat. 

 

“Door kraken strafbaar te stellen dacht men simpelweg het grondrecht op bescherming van de woning 

te kunnen doorkruisen, zonder dat een verdere afweging van belangen vereist zou zijn”, aldus Uppal 

en Eikelboom. “Het Hof wijst lezing duidelijk af”.  

  

Collectief Schijnheilig is gevestigd in het voormalige HES-gebouw aan de Amsterdamse 

Passeerdersgracht. Naast woning is het ook een culturele ontmoetingsplaats waar vele activiteiten 

plaatsvinden. 

 

De bewoners van Schijnheilig zijn tevreden met deze uitspraak. “Ik ben blij dat ik nu niet uit mijn 

woning zal worden verwijderd voor leegstand. Wij hebben heel veel ideeën om het gebouw aan de 

Passeerdersgracht uit te bouwen tot een cultureel bolwerk, een woon- en werkpand. Dat zou ook in lijn 

zijn met het bestemmingsplan”, aldus bewoner Emile. 

 

De bewoners hopen dat de uitspraak van het Hof zal leiden tot een constructievere houding van de 

gemeente in gesprekken over de toekomst van Schijnheilig.  



 

Advocaten van Böhler Advocaten die hebben meegewerkt in deze zaak zijn Suus Hopman, Michel 

Uiterwaal, Tamara Buruma, Marq Wijngaarden en Wil Eikelboom. 

 


