
Rechtsleer 

2021/1 | Tijdschrift Grondrechten en armoede - 3 

Over krakers, afweging van grondrechten en steekvlamwetgeving 

Commentaar op arrest nr. 39/2020 van het Grondwettelijk Hof 

 

Tom VANDROMME 

Postdoc navorser Universiteit Antwerpen 

 

In het voorjaar van 2017 berichtten de media uitgebreid over een geval waarin een bewoonde 

woning in Gent werd gekraakt. Dit geval was vervolgens de concrete aanleiding om versneld 

een wettelijk kader rond kraken uit te werken, hetgeen resulteerde in de Krakerswet van 18 

oktober 2017. Kraken werd een misdrijf en de rechtsfiguur van de strafrechtelijke ontruiming 

werd ingevoerd. Ook werd een specifieke ontruimingsprocedure voor de vrederechter 

uitgewerkt. Op de wet werd veel kritiek geuit, hetgeen leidde tot een beroep tot vernietiging bij 

het Grondwettelijk Hof. In een arrest van 12 maart 2020 ging de Krakerswet gedeeltelijk op de 

schop (vernietiging van het strafrechtelijk ontruimingsbevel en een dubbele verplichte 

interpretatie). Inmiddels werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel 

ingediend om te remediëren aan de vernietiging door het Grondwettelijk Hof. 

1. Het fenomeen kraken bestaat al zeer lang, maar kende tot 2017 geen specifieke 

wettelijke regeling. Krakers konden wel strafrechtelijk worden aangepakt op basis van andere 

misdrijven (bv. huisvredebreuk, vernieling of beschadiging van afspanningen, diefstal van 

energie of water) en ook burgerrechtelijk kon worden opgetreden tegen krakers.1 Met de 

Krakerswet van 18 oktober 20172 bracht de federale wetgever daar verandering in. De wetgever 

wou via de nieuwe wet zowel de overheid als de eigenaars van gekraakte panden instrumenten 

aanreiken om sneller op te treden tegen krakers van zowel bewoonde als niet bewoonde panden. 

Volgens tegenstanders was de wet echter een schoolvoorbeeld van steekvlamwetgeving en 

werden er tal van grondrechten mee geschonden. Na de gedeeltelijke vernietiging van de wet 

door het Grondwettelijk Hof3, werd in het voorjaar van 2020 een wetsvoorstel ingediend “om 

de door het Grondwettelijk Hof vernietigde bepalingen van de zogenaamde kraakwet te 

herstellen door tegemoet te komen aan de door het Hof gemaakte bezwaren”.4 

2. Kraken kan worden omschreven als het zonder toestemming van de rechthebbende en 

zonder enig juridisch recht in gebruik nemen en/of houden van een onroerend goed.5 Het gaat 

niet enkel over woningen of andere panden, maar eveneens over terreinen. 

De mogelijkheid gedwongen uitgezet te worden als kraker en sinds 16 november 2017 ook het 

risico op een strafrechtelijke veroordeling houdt krakers niet altijd tegen. Hun motieven zijn 

divers. In de eerste plaats zijn er krakers die kraken uit noodzaak. Zij hebben nood aan 

                                         
1 Zie daarvoor G. SMAERS, "De strafbaarheid van het kraken van woningen naar Belgisch recht", RW 1986-87, 

2193-2218 en T. VANDROMME, “Het kraken van panden bekeken vanuit de grondrechten, het strafrecht en het 

burgerlijk recht (inclusief het procesrecht)”, RW 2014-15, 1363-1378. 
2 Wet van 18 december 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in 

andermans goed, BS 6 november 2017. 
3 GwH 12 maart 2020, nr. 39/2020, NjW 2020, 399, noot S. CAREEL, RW 2019-20, 1599, T.Vred. 2020, 455. 
4 Parl.St. Kamer, 2019-20, nr. 55-1170/001. 
5 T. VANDROMME, “Het kraken van panden bekeken vanuit de grondrechten, het strafrecht en het burgerlijk recht 

(inclusief het procesrecht)”, RW 2014-15, p. 1363, nr. 2. 
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huisvesting en vinden deze niet op een legale manier of deze is voor hen niet betaalbaar. Kraken 

is een overlevingsstrategie. Zij proberen zo weinig mogelijk ruchtbaarheid te geven aan hun 

kraakactie, in de hoop dat deze zo lang mogelijk onopgemerkt blijft en zij zo lang mogelijk in 

het gekraakte pand kunnen verblijven. Daarnaast zijn er krakers die kraken om principiële 

redenen. Zij wensen de aandacht te vestigen op de druk op de woningmarkt, de aanhoudende 

leegstand, het tekort aan sociale huisvesting … Deze krakers zullen meestal wel ruchtbaarheid 

geven aan hun zaak ter promotie van de door hen nagestreefde doelstellingen. Tot slot zijn er 

ook krakers met criminele motieven, die de gekraakte panden inzetten voor het plegen van hun 

criminele acties. 

3. In dit artikel bespreek ik na een korte situering van de grondrechtenproblematiek de 

Krakerswet van 18 oktober 2017, het arrest van het Grondwettelijk Hof en het daarop volgende 

wetsvoorstel. Het artikel heeft omwille van zijn omvang niet de intentie om volledig te zijn, 

maar wil enkele m.i. relevante elementen onder de aandacht brengen. 

I –  GRONDRECHTEN IN DE WEEGSCHAAL 

4. Bij de bespreking van de krakersproblematiek komen verschillende grondrechten in het 

geding. Traditioneel wordt het eigendomsrecht van de eigenaar van het gekraakte pand 

tegenover het grondrecht op wonen van de krakers geplaatst. 

5. Het eigendomsrecht is het recht om op de meest volstrekte wijze het genot van een zaak 

te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de 

wetten of met de verordeningen.6 De Grondwet beschermt eigenaars tegen onteigeningen 

zonder een billijke en voorafgaande schadeloosstelling7 en het Eerste Aanvullend Protocol bij 

het EVRM garandeert eenieder het recht op het ongestoord genot van zijn eigendom8. 

Het eigendomsrecht geldt zowel voor bewoonde als onbewoonde panden. Voor bewoonde 

panden komt daar nog eens het recht op bescherming van de woonst (ter bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer van de bewoner in die woning) bij, waarover hierna meer. 

Het eigendomsrecht is uiteraard niet absoluut. De overheid kan om redenen van algemeen 

belang beperkingen aanbrengen aan het eigendomsrecht.9 Onder meer ter verwezenlijking van 

het grondrecht op wonen legde de bevoegde overheid beperkingen op aan het eigendomsrecht 

(bv. minimale kwaliteitsvereisten, een sociaal beheersrecht, de onbewoonbaarverklaring 

volgens art. 135 N.Gem.10, een opeisingsrecht volgens art. 134bis N.Gem.). 

Om het eigendomsrecht ook via het strafrecht te beschermen bevat het Strafwetboek een aantal 

misdrijven, waaronder diefstal11 en het vernietigen en beschadigen van afsluitingen12. 

6. Daartegenover wordt zoals gezegd vaak het grondrecht op wonen (van de kraker) 

geplaatst. Het grondrecht op wonen, zoals opgenomen in artikel 23 Gw. en tal van internationale 

verdragen, houdt in dat de overheid inspanningen moet leveren om eenieder in veiligheid, rust 

                                         
6 Artikel 544 oud B.W. 
7 Artikel 16 Gw. 
8 Artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol bij het EVRM. 
9 Zie in het algemeen N. APPERMONT en J. THEUNIS, “Beperkingen aan het recht op bescherming van eigendom”, 

Themis 103 – Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2018, 167-206. 
10 Zie recent RvS 15 september 2020, nr. 248.267, randnr. 7. 
11 Artikel 461 Sw. 
12 Respectievelijk artikel 545-546 Sw. en artikel 563 Sw. 
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en waardigheid te laten leven.13 Bij het bepalen van de daarvoor noodzakelijke initiatieven, 

beschikt de overheid over een ruime beleidsmarge. 

Het grondrecht op wonen vormt een opdracht aan de bevoegde overheid. Deze heeft de 

grondrechtelijke verplichting om een efficiënt woonbeleid te voeren, waarmee het grondrecht 

op wonen van de burgers kan worden verwezenlijkt. Tussen burgers onderling speelt het 

grondrecht op wonen slechts in mindere mate: burgers zijn er niet toe gehouden het grondrecht 

op wonen van andere burgers te verwezenlijken, maar burgers zijn wel verplicht om zich te 

onthouden van handelingen die het grondrecht op wonen van anderen in het gedrang kunnen 

brengen en het grondrecht op wonen kan in particuliere verhoudingen een verzachtende rol 

spelen.14 

7. Daarnaast is ook het grondrecht op de bescherming van de woonst in het geding. 

Wanneer bewoonde woningen worden gekraakt, gaat het over de bescherming van de woonst 

van de bewoner (eigenaar of huurder is in deze irrelevant). Wanneer de kraker zijn woonst 

vestigt in de gekraakte woning, gaat het bovendien (ook) over de bescherming van de woonst 

van de kraker. Of iemand van een bepaalde plaats effectief zijn woonst heeft gemaakt, is een 

feitelijke beoordeling. Vereist is een zekere duurzaamheid in het wonen. Maar daarnaast moet 

ook rekening worden gehouden met de rechtmatigheid van de bewoning. Indien bv. een kraker 

een woning kraakt waarvan de bewoner langere tijd gehospitaliseerd is of bezig is aan een 

wereldreis, kan de kraker geen recht op bescherming van de woonst inroepen tegen de 

rechtmatige bewoner en kan hij dus uitgezet worden. Hier anders over oordelen zou afbreuk 

doen aan het recht op bescherming van de woonst van de rechtmatige bewoner. 

8. Wanneer grondrechten met elkaar in botsing komen, moet steeds een belangenafweging 

worden gemaakt. Het ene grondrecht wordt beperkt tot het niveau waarop het andere grondrecht 

van toepassing wordt. 

Bij de verwezenlijking van het grondrecht op wonen moet de woonbehoeftige zich tot de 

bevoegde overheid wenden. De overheid heeft zoals gezegd de verplichting een (woon)beleid 

te voeren op basis waarvan woonbehoeftigen hun woonbehoefte kunnen invullen. Via een 

herverdelend beleid, dat via publiekrechtelijk optreden vorm krijgt (dus niet via eigenrichting), 

wordt het grondrecht op wonen verwezenlijkt (sociale huurwoningen, huurpremies …). Een 

beroep van een kraker op zijn grondrecht op wonen om in de gekraakte woning te blijven, kan 

daarom op zich nooit positief worden beantwoord, aangezien private burgers niet als 

schuldenaar van de sociale grondrechten kunnen worden beschouwd.15 

Het grondrecht op wonen kan in zekere mate wel verzachtend werken door een langere 

uitzettingstermijn toe te staan, maar enkel in zoverre de rechten van de eigenaar daardoor niet 

onevenredig zouden worden aangetast. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de eigenaar geen 

concrete plannen heeft met zijn pand en hij in de vrijheid van zijn gebruik ervan niet wordt 

gehinderd (hij gaat het pand immers toch niet gebruiken). Maar zelfs als de eigenaar geen enkele 

intentie heeft om zijn pand te gebruiken, zal de kraker nooit onbeperkt of zelfs niet voor lange 

duur in het pand kunnen blijven. De uitwerking van een eigendomsrecht in ons rechtssysteem, 

veronderstelt immers een afdoende formeelrechtelijke bescherming daarvan. De 

(gepubliceerde) rechtspraak past dit principe ook toe: er zijn ons – terecht – geen gevallen 

                                         
13 T. VANDROMME, Sociale huur. Een onderzoek naar de verhuring van woningen via de overheid als instrument 

ter verwezenlijking van het grondrecht op wonen, Brugge, Die Keure, 2019, p. 54, nr. 121. 
14 T. VANDROMME, “Het grondrecht op wonen: wat betekent het voor de armen?” in M.-F. RIGAUX en F. DAOÛT 

(eds.), Le droit face aux pauvres – recht tegenover armen, Limal, Anthemis-Die Keure, 2020, p. 173, nr. 35. 
15 Vred. Verviers 30 juni 2000, Echos log. 2000, afl. 4, 119, noot L. THOLOMÉ (inzake de bezetting van een terrein). 
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gekend waarin een burgerlijke rechter de vordering van de eigenaar van een pand tot uitzetting 

van een kraker volledig afwees.16 Ook wanneer het grondrecht op de bescherming van de 

woonst van de rechtmatige bewoner geraakt wordt, kan de kraker zijn grondrecht op wonen niet 

inroepen om voor lange duur in het pand te verblijven. In dat geval is zelfs de verzachtende 

functie van het grondrecht op wonen uitgesloten.  

II –  DE KRAKERSWET VAN 18 OKTOBER 2017 

9. Na verschillende, eerdere wetsvoorstellen kwam het in het najaar van 2017 uiteindelijk 

tot een wettelijk kader inzake kraken door de Krakerswet van 18 oktober 2017.17 De Krakerswet 

bewandelt zowel het strafrechtelijke als het burgerrechtelijke spoor. 

10. In de media werd vaak benadrukt dat kraken geen misdrijf was. Het Strafwetboek of 

bijzondere (straf)wetten stelden het bezetten van een leegstaand of gebruikt pand inderdaad niet 

strafbaar. Wel kon het kraken van panden mogelijk gepaard gaan met het plegen van andere 

misdrijven, zoals huisvredebreuk of diefstal van energie. De Krakerswet bracht op dat vlak twee 

wijzigingen aan. 

Enerzijds werd het misdrijf huisvredebreuk uitgebreid (artikel 439 Sw.): niet enkel het 

binnendringen in een woning vormt voortaan huisvredebreuk, ook het bezetten of erin 

verblijven zonder toestemming van de bewoners valt eronder. Daardoor gaat het voortaan over 

een voortdurend misdrijf. Zoals geweten heeft artikel 439 Sw. enkel betrekking op bewoonde 

woningen. 

Anderzijds werden twee nieuwe misdrijven ingevoerd (nieuw artikel 442/1 Sw.): 

lokaalvredebreuk en geen gevolg geven aan een bevel tot ontruiming van de procureur des 

Konings of een uithuiszetting door de rechter. Bij lokaalvredebreuk gaat het over het 

binnendringen, het bezetten of het verblijven in een niet-bewoond huis, appartement, kamer of 

enige andere niet bewoonde ruimte zonder houder te zijn van een recht dat toegang verschaft 

tot de betrokken plaats. Lokaalvredebreuk is een klachtmisdrijf en kan dus enkel vervolgd 

worden na een strafklacht van de eigenaar. De strafmaat voor beide nieuwe misdrijven ligt lager 

dan de strafmaat bij huisvredebreuk. 

Daarnaast werd een strafrechtelijk ontruimingsbevel uitgewerkt (artikel 12 Krakerswet). Als er 

sprake is van lokaalvredebreuk kon de procureur des Konings op verzoek van de eigenaar de 

ontruiming bevelen binnen een termijn van acht dagen. Dat kon enkel wanneer het verzoek tot 

ontruiming na een eerste onderzoek kennelijk gegrond leek en nadat de bewoners de 

mogelijkheid kregen gehoord te worden. Het bevel tot ontruiming was schriftelijk, moest 

worden gemotiveerd en aangeplakt op een goed zichtbare plaats aan het pand. Tegen het bevel 

                                         
16 Zie bv. Vred. Waver 14 november 2017, JLMB 2018, 1470, T.Vred. 2019, 494: als het pand al zes jaar niet 

gebruikt wordt en de (publieke) eigenaar geen enkel concreet plan heeft met het pand, geeft dat de bezetters van 

het pand niet het recht om in het pand te blijven, maar leidt de toepassing van het grondrecht op wonen wel tot het 

toekennen van een redelijke termijn om het pand te verlaten.  
17 Zie over de Krakerswet o.m. volgende commentaren: C. FOURIE, “De ‘Krakerswet’ van 18 oktober 2017: de 

rechten en titels over onroerende goederen verzoend met het grondrecht op wonen?”, T.Vred. 2018, 102-119; C. 

GUILLAIN, “Le squattage désormais punissable : nouveau dispositif emblématique de lutte contre la précarité” in 

C. DE VALKENEER en H.-D. BOSLY (ed.), Actualités en droit pénal 2019, Brussel, Larcier, 2019, 191-226; D. 

SCHEERS, “Harde noten voor de krakers”, RW 2017-18, 642; T. VANDROMME, “Langverwachte krakerswet treedt 

in werking”, Juristenkrant 2017, afl. 358, 3; T. VANDROMME, “De nieuwe Krakerswet van 18 oktober 2017”, RW 

2017-18, 1443-1451 en K. VAN HOOGENBEMT, “De Krakerswet van 18 oktober 2017: steekvlampolitiek of 

doordacht nieuw instrument?”, P&R 2018, 12-18. 



Rechtsleer 

2021/1 | Tijdschrift Grondrechten en armoede - 7 

tot ontruiming kon elke belanghebbende beroep instellen bij de vrederechter binnen de acht 

dagen. Het beroep had schorsende werking. Er kon geen hoger beroep worden ingesteld tegen 

de beslissing van de vrederechter. 

11. Om eigenaars van gekraakte panden toe te laten krakers (snel) uit hun pand te zetten, 

werd ook gesleuteld aan de burgerrechtelijke procedure. Aan het Gerechtelijk Wetboek werd 

een bijzondere rechtspleging toegevoegd voor uithuiszetting uit plaatsen betrokken zonder 

recht of titel (nieuwe artikelen 1344octies-1344duodecies Ger. W.). In grote mate werd daarbij 

de rechtspleging inzake huur overgenomen. 

Een eigenaar kan bij de vrederechter via een verzoekschrift op tegenspraak een vordering 

inleiden tot uithuiszetting uit plaatsen die zonder recht of titel worden betrokken.18 In geval van 

volstrekte noodzakelijkheid kan dat ook bij eenzijdig verzoekschrift. Het Hof van Cassatie 

oordeelde eerder al dat de volstrekte noodzakelijkheid te wijten kan zijn aan de omstandigheid 

dat geen tegenpartij is bekend.19 De eisende en desgevallend de verwerende partij wordt 

opgeroepen bij gerechtsbrief en op de zitting probeert de rechter de partijen te verzoenen. De 

rechter beslist onmiddellijk over de zaak of kan conclusietermijnen vastleggen op een nabije 

datum. Als de rechter de uithuiszetting beveelt, bepaalt hij dat die kan worden uitgevoerd vanaf 

de achtste dag volgend op de betekening van het vonnis. De rechter kan mits voldoende 

motivering die termijn verlengen tot respectievelijk een maand of zes maanden, naargelang de 

eigenaar een natuurlijke of privaatrechtelijke rechtspersoon is, dan wel een publiekrechtelijke 

rechtspersoon. Tegen de uitspraak van de vrederechter is hoger beroep mogelijk. Het OCMW 

wordt behoudens verzet door de bewoner verwittigd van het inleiden van de procedure en van 

de uitspraak en biedt hulp op de meest aangewezen wijze. 

III –  KRAKERSWET GEDEELTELIJK OP DE SCHOP, MAAR BLIJFT 

GROTENDEELS OVEREIND 

12. Het beroep bij het Grondwettelijk Hof tegen de Krakerswet was zowel tegen het 

strafrechtelijke als tegen het burgerrechtelijke spoor gericht. 

13. In zijn arrest van 12 maart 2020 bevestigt het Hof de standstill-verplichting als 

onderdeel van het grondrecht op wonen.20 Maar aangezien de verzoekers geen schending van 

die standstill-verplichting hadden ingeroepen, gaat het Hof er niet dieper op in. 

14. In de eerste plaats moest het Grondwettelijk Hof zich uitspreken over het misdrijf 

lokaalvredebreuk. Tijdens de parlementaire bespreking van de Krakerswet werd de vraag 

gesteld of het beleidsmatig aangewezen is het kraken van niet-bewoonde panden te 

criminaliseren. Daarover kon het Grondwettelijk Hof zich uiteraard niet uitspreken, maar het 

Hof moest wel oordelen of deze criminalisering strijdig is met de grondrechten. Volgens het 

Hof behoort het tot de beoordelingsbevoegdheid van de wetgever te bepalen welk gedrag een 

strafrechtelijke sanctie verdient, wanneer de strafbaarstelling redelijkerwijze kan worden 

                                         
18 T. VANDROMME, “Uithuiszettingen in Vlaanderen: van vordering over uitspraak naar uitvoering”, TIBR 2020, 

p. 23, nr. 39. 
19 Cass., 25 februari 1999, C.96.0409.N, Arr.Cass. 1999, 279, RW 1999-2000, 789, noot, P&B 1999, 94, noot H. 

BOULARBAH. In dezelfde zin Voorz. Rb. Leuven (KG) 4 maart 2013, Huur 2014, 43. Zie ook K. BROECKX, 

"Ontruimingsvorderingen tegen krakers" (noot onder Vred. Gent 25 februari 1994), T.Vred. 1997, 472. 
20 Zie eerder GwH 19 juli 2018, nr. 104/2018, B.6.3 (tijdelijke sociale huurovereenkomsten in het Vlaamse 

Gewest), GwH 17 oktober 2019, nr. 136/2019, B.23 (taalkennisvereiste in het Vlaamse Gewest) en GwH 13 

februari 2020, nr. 23/2020, B.4.2 (Waals woninghuurdecreet). 
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verantwoord. Dat was volgens het Hof het geval: om de praktijk van het kraken van niet-

bewoonde panden te bestrijden, mocht de wetgever opteren voor de strafrechtelijke aanpak. De 

lichte straf en de mogelijkheden om de straf aan te passen aan de concrete omstandigheden 

maken het misdrijf voldoende evenredig. 

Het misdrijf lokaalvredebreuk heeft betrekking op niet-bewoonde ruimten. De verzoekers 

voerden ook aan dat door deze ruime strafbaarstelling het misdrijf ook betrekking heeft op 

sociale protestacties, zoals bedrijfsbezettingen. Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de term 

‘niet-bewoond’ volgens de bedoeling van de wetgever uitdrukkelijk betrekking heeft op 

‘ongebruikte’ of ‘leegstaande’ ruimten en niet op gebouwen of lokalen van een actieve 

onderneming, die niet leegstaand zijn. Het misdrijf is dus niet van toepassing op de bezetting 

van bedrijfsruimten in het kader van collectieve acties of sociale conflicten. Deze invulling van 

het misdrijf lokaalvredebreuk is voortaan dwingend. 

15. Vervolgens kwalificeerde de Krakerswet het geen gevolg geven aan een uithuiszetting, 

bevolen door de rechter, als een misdrijf. De verzoekers klaagden aan dat dit een discriminatie 

vormt tegenover andere veroordelingen die niet worden uitgevoerd en waarbij dat geen misdrijf 

vormt. 

Volgens het Grondwettelijk Hof kon de wetgever echter oordelen dat krakers ertoe moesten 

worden aangezet het vonnis tot uithuiszetting spontaan uit te voeren en dat dit doel beter kan 

worden bereikt via een strafsanctie in geval van niet-uitvoering. 

16. Als er sprake was van lokaalvredebreuk, kon de procureur des Konings op verzoek van 

de eigenaar de ontruiming bevelen binnen een termijn van acht dagen. Dit strafrechtelijk 

ontruimingsbevel stond bloot aan de zwaarste kritiek, doordat de uithuiszetting kon worden 

bevolen door het openbaar ministerie zonder voorafgaande tussenkomst van een onafhankelijke 

en onpartijdige rechter. 

Het Grondwettelijk Hof kwalificeerde het voorafgaande optreden van een rechter, waarbij de 

rechten van verdediging worden gerespecteerd, als een essentiële waarborg om de grondrechten 

van de met uithuiszetting bedreigde kraker te verzekeren. Nadat de procureur een 

ontruimingsbevel had uitgevaardigd, kon de kraker weliswaar een opschortend beroep instellen 

bij de vrederechter, maar dat vereiste een initiatief van de kraker en veronderstelde dat de kraker 

op de hoogte was van het ontruimingsbevel. De ontruiming die volgde op bevel van de 

procureur, had dus niet noodzakelijk het voorwerp uitgemaakt van een controle door een 

onafhankelijke en onpartijdige rechter. Om die reden vernietigt het Grondwettelijk Hof het 

strafrechtelijk ontruimingsbevel. Daarmee samenhangend wordt eveneens het niet respecteren 

van het ontruimingsbevel als misdrijf vernietigd. 

17. Ook het nieuwe burgerrechtelijk spoor dat de Krakerswet had ingevoerd, maakte het 

voorwerp uit van een verzoek tot vernietiging. 

De nieuwe bijzondere rechtspleging verwijst uitdrukkelijk naar de inleiding van de vordering 

via eenzijdig verzoekschrift. Volgens de verzoekers was dat in strijd met het recht op toegang 

tot een rechter en met het recht op een eerlijk proces. 

Het Grondwettelijk Hof kwalificeerde het eenzijdig verzoekschrift als een uitzondering, 

aangezien de krakers geconfronteerd kunnen worden met een bevel tot uithuiszetting zonder 

dat zij in de procedure waren betrokken. Zoals gezegd is het voorafgaande optreden van een 

onafhankelijke en onpartijdige rechter volgens het Hof een essentiële waarborg om de 
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grondrechten van de krakers te beschermen. Tijdens de totstandkoming van de Krakerswet 

bevestigde de wetgever echter dat steeds al het redelijke moet worden ondernomen om de 

identiteit van de krakers, of minstens één ervan, te achterhalen. Het eenzijdig verzoekschrift 

kan dus enkel worden gebruikt wanneer dat niet mogelijk bleek. In die gevallen is het dus niet 

onredelijk om de eigenaar de mogelijkheid te bieden om zijn zaak bij eenzijdig verzoekschrift 

aanhangig te maken, aangezien anders het inleiden van een uitzettingsprocedure voor hem 

onmogelijk wordt. Met deze interpretatie moet dwingend rekening gehouden worden. Op het 

terrein was dit echter al het meerderheidsstandpunt in de rechtspraak.21 

18. Daarnaast schreef de Krakerswet de regel in dat als de rechter de uithuiszetting beveelt, 

die kan worden uitgevoerd vanaf de achtste dag volgend op de betekening van het vonnis, 

eventueel te verlengen door de rechter mits voldoende motivering tot een maand of zes 

maanden, naargelang de eigenaar een natuurlijke of privaatrechtelijke rechtspersoon is, dan wel 

een publiekrechtelijke rechtspersoon. Volgens de verzoekers had de wetgever daarmee de 

beoordelingsbevoegdheid van de rechter zodanig beperkt dat afbreuk wordt gedaan aan het 

grondrecht op wonen, het recht op onschendbaarheid van de woonst en het recht op toegang tot 

een rechter. 

Het Grondwettelijk Hof wees deze kritiek af: de wetgever wou een billijk evenwicht bereiken 

tussen de belangen van de eigenaars die het bezit over hun goed willen recupereren, en de 

belangen van de krakers. De aantasting van het recht op bescherming van het privéleven 

wanneer de kraker wordt uitgezet en de beginselen van een eerlijk proces vereisen dat de rechter 

in staat is om een beslissing te nemen waarbij rekening gehouden wordt met alle aanwezige 

rechten en belangen. De Krakerswet maakt dat evenwel niet onmogelijk: de wet legt de 

uitvoeringstermijn voortaan vast op acht dagen, hetgeen volgens het Hof in normale 

omstandigheden voldoende tijd is voor de kraker om het pand te verlaten, maar biedt ook de 

mogelijkheid om de termijn te verlengen in geval van ernstige en uitzonderlijke 

omstandigheden. Daardoor worden de grondrechten van de kraker niet geschonden. 

19. De uitspraak van het Grondwettelijk Hof lag in de lijn van de verwachtingen22: het 

strafrechtelijk ontruimingsbevel sneuvelde wegens schending van het recht op een rechter, maar 

de andere bepalingen van de Krakerswet vallen binnen de beleidsmarge van de wetgever. Het 

Grondwettelijk Hof legt daarbij wel een dubbele verplichte interpretatie op, maar die volgt 

telkens de voor de hand liggende interpretatie. In ieder geval kan daar na de uitspraak van het 

Hof geen onduidelijkheid meer over bestaan. 

IV –  NIEUW WETSVOORSTEL 

20. De vernietiging van het strafrechtelijk ontruimingsbevel zette volksvertegenwoordigers 

van de voormalige meerderheid (die de Krakerswet goedkeurden) aan een nieuw wetsvoorstel 

in te dienen om het strafrechtelijk ontruimingsbevel opnieuw in te voeren. Niet langer de 

procureur des Konings, maar de onderzoeksrechter zou voortaan een strafrechtelijk 

ontruimingsbevel kunnen geven, mits hij zijn beslissing ter zake met redenen omkleedt en het 

vermoeden van onschuld eerbiedigt. Het bevel zou kunnen worden afgeleverd na de krakers te 

hebben gehoord, tenzij dit verhoor niet kon worden afgenomen wegens de concrete 

                                         
21 Zie bv. Rb. Brussel (KG) 15 februari 2019, JLMB 2019, 1557; Rb. Waals Brabant 6 juni 2018, JLMB 2019, 567; 

Vred. Vorst 30 mei 2018, T.Vred. 2019, 132, noot A. GILLET, Vred. Doornik 3 augustus 2018, T.Vred. 2019, 130, 

noot A. GILLET; Vred. Halle 12 maart 2019, Res Jur.Imm. 2019, 31 en Vred. Waver, 19 september 2019, T.Vred. 

2020, 161. 
22 T. VANDROMME, “Krakerswet gaat gedeeltelijk op de schop”, Juristenkrant 2020, afl. 406, 2. 
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omstandigheden van de zaak. Ook zou het bevel uitsluitend kunnen worden gegeven wanneer 

het, gelet op de beschikbare gegevens, op het eerste zicht kennelijk gegrond lijkt.23 

21. Op verzoek van de Kamer heeft de Raad van State dit voorstel onderzocht.24 De Raad 

van State bevestigt dat de onderzoeksrechter kan worden beschouwd als een onafhankelijke en 

onpartijdige rechter, zoals bedoeld in het arrest van het Grondwettelijk Hof. Tegelijk stelt de 

Raad vast dat door de onderzoeksrechter de bevoegdheid te geven om een strafrechtelijk 

ontruimingsbevel te verlenen, de onderzoeksrechter een opdracht zou worden toegekend, die 

buiten diens geëigende opdrachten in het kader van het gerechtelijk onderzoek valt. Evenmin 

is volgens de Raad duidelijk op welke wijze de onderzoeksrechter zou kunnen worden gevat 

(door het openbaar ministerie of door de eigenaar via burgerlijke partijstelling). Deze 

onduidelijkheid zorgt er voor dat het optreden van de onderzoeksrechter onvoldoende zou 

beantwoorden aan de vereiste van jurisdictionele waarborgen, die gepaard moeten gaan met de 

uithuiszetting van krakers. 

22. Via amendementen trachten de indieners van het wetsvoorstel de kritiek van de Raad 

van State op te vangen.25 Het uitvaardigen van het strafrechtelijk ontruimingsbevel zou opnieuw 

worden toevertrouwd aan de procureur des Konings, maar die zou dat enkel kunnen na 

machtiging door de onderzoeksrechter. Wanneer het verzoek van de eigenaar om een 

strafrechtelijk ontruimingsbevel te verlenen op het eerste zicht kennelijk gegrond lijkt, zou de 

procureur op zijn beurt een verzoek richten aan de onderzoeksrechter, dat met redenen omkleed 

moet zijn. Binnen een termijn van maximum 72 uur tracht de onderzoeksrechter de krakers te 

verhoren en nadien neemt hij een met redenen omklede beslissing. Indien die beslissing positief 

is, zou de procureur het strafrechtelijk ontruimingsbevel kunnen uitvaardigen. 

V –  BEOORDELING 

23. Het wetsvoorstel wil enerzijds het strafrechtelijk ontruimingsbevel opnieuw invoeren 

en anderzijds het niet opvolgen van het strafrechtelijk ontruimingsbevel opnieuw strafbaar 

maken. 

Eerder stelde ik de vraag welk doel de wetgever precies wil bereiken met het strafrechtelijk 

ontruimingsbevel: vermijden dat de eigenaar zich tot de rechter moet wenden doordat het 

openbaar ministerie die last op zich neemt of een snellere ontruiming mogelijk maken?26 

De eerste doelstelling is op zich nobel: de eigenaar van een gekraakt pand wordt aangetast in 

zijn eigendomsrecht en – indien het een bewoonde woning betreft – in zijn privé-leven en 

onschendbaarheid van de woonst. Kraken is in se een geschil tussen twee burgers en de 

oplossing van dit geschil kan dus aan de burgers worden overgelaten, die daarvoor een beroep 

kunnen doen op de burgerlijke rechter. De overheid kan zich echter het lot van de geschade 

burger aantrekken en de zaak op zich nemen. Een strafrechtelijk ontruimingsbevel van een 

kraker die in de kraakwoning zijn woonst heeft gevestigd (bv. krakers die uit noodzaak een 

woning kraken, zullen elders geen woonst hebben; dit in tegenstelling tot principiële krakers 

die naast de gekraakte woning vaak een eigen woning hebben), vormt evenwel een inmenging 

op de grondrechten van de kraker en bijgevolg moet die inmenging door de overheid met respect 

voor de grondrechten worden doorgevoerd (waaronder het recht op een beroep op de rechter en 

                                         
23 Nieuw artikel 12, § 1, eerste en tweede lid, van de Krakerswet, volgens het wetsvoorstel nr. 55-1170/001. 
24 Parl.St. Kamer, 2019-20, nr. 55-1170/002. 
25 Parl.St. Kamer, 2019-20, nr. 55-1170/003. 
26 T. VANDROMME, “De nieuwe Krakerswet van 18 oktober 2017”, RW 2017-18, p. 1449, nr. 17. 
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de eerbiediging van de rechten van verdediging). De ‘goedkeuring’ van het ontruimingsbevel 

door de onderzoeksrechter biedt garanties dat de uithuiszetting van de krakers enkel gebeurt na 

rechterlijke controle. Bovendien worden ook de rechten van de krakers mee in de beoordeling 

door de onderzoeksrechter betrokken, doordat de onderzoeksrechter verplicht is de krakers te 

proberen verhoren. 

De tweede doelstelling is uiteraard evenzeer nobel, maar de vraag is of het strafrechtelijk 

ontruimingsbevel effectief sneller zal worden afgeleverd dan een vonnis tot uithuiszetting van 

de vrederechter. De Krakerswet voerde korte, dwingende termijnen in voor de vrederechter, 

zodat deze zich snel over de gevraagde uithuiszetting zal uitspreken. Bovendien wordt de 

procedure voor het afleveren van het strafrechtelijk ontruimingsbevel ten opzichte van de 

vernietigde bepalingen verlengd doordat de onderzoeksrechter wordt ingeschakeld, die het 

dossier zal moeten onderzoeken en de betrokkene zal moeten trachten verhoren (op het 

verhoren zou een termijn van maximum 72 uur na ontvangst van het verzoek van de procureur 

staan, maar op het nemen van een beslissing zelf staat volgens het wetsvoorstel geen termijn). 

Bovendien heeft de procureur des Konings na een verzoek van een eigenaar van een gekraakt 

pand geen verplichting om aan de onderzoeksrechter de machtiging te vragen om een 

strafrechtelijk ontruimingsbevel te mogen uitvaardigen; het openbaar ministerie behoudt hier 

immers m.i. zijn beleidsmarge. Het beste advies aan eigenaars van gekraakte panden die snel 

opnieuw het bezit over hun pand willen verwerven, blijft dus het instellen van een procedure 

voor de vrederechter. 

Het bestaan van een strafrechtelijke ontruimingsprocedure voor krakers lijkt bovendien niet 

noodzakelijk om de rechten van de eigenaar van een gekraakt pand te beschermen. Een 

efficiënte burgerlijke procedure stelt de eigenaar van een gekraakt pand immers evenzeer in 

staat om zijn eigendomsrecht te beschermen. 

24. Zonder vooruit te lopen op een eventueel nieuw beroep tot vernietiging dat tegen de 

nieuwe regeling zou worden ingesteld, lijkt mij het voorgestelde nieuwe regime van 

strafrechtelijk ontruimingsbevel de toets van de grondrechten te kunnen doorstaan. 

Dat wil niet zeggen dat het voorgestelde nieuwe regime op applaus moet worden onthaald of 

een schoonheidsprijs in de wacht zal slepen. De constructie waarbij een voorstel van beslissing 

van de procureur des Konings moet worden goedgekeurd door de onderzoeksrechter en de 

procureur des Konings nadien de beslissing neemt, is op zijn zachtst gezegd uniek. 

25. Algemeen blijft de vraag of het aangewezen is om de krakersproblematiek 

strafrechtelijk aan te pakken en of die aanpak bijdraagt aan een vermindering van het aantal 

krakers, hetgeen dan in het voordeel zou zijn van eigenaars van panden.  

In de inleiding van dit artikel verwees ik al naar krakers die kraken uit noodzaak, om een dak 

boven het hoofd te hebben. Zeker in de stedelijke context zijn er onvoldoende betaalbare 

(huur)woningen van behoorlijke kwaliteit voor gezinnen en alleenstaanden met een beperkt 

inkomen. Een groot deel van deze woonbehoeftigen staat op de wachtlijst voor een sociale 

huurwoning, maar in afwachting van de toewijzing van een woning zijn zij op eigen kracht 

aangewezen. Ook voor woonwagenbewoners zijn er weinig terreinen beschikbaar waar zij 

legaal kunnen verblijven. Kraken is in dat opzicht voor sommigen een overlevingsstrategie en 
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het enige semi-stabiele woonalternatief.27 De strafbaarstelling en de mogelijkheid om 

strafrechtelijk uitgedreven te worden, houdt hen daarom niet tegen toch tot kraken over te gaan.   

Het meest efficiënte instrument ter bestrijding van het kraken (en ter voorkoming van een 

aantasting van het eigendomsrecht van private eigenaars) is dus een goed woonbeleid. Kraken 

penaliseren is eerder symptoombestrijding (de principiële krakers uitgezonderd, maar een 

beleid dat o.m. leegstand aanpakt, neemt ook hen de wind uit de zeilen). De problematiek is in 

dat opzicht te vergelijken met een alleenstaande moeder in armoede met twee kinderen die eten 

steelt om haar kinderen te voeden: de strafbaarheid van diefstal weerhoudt haar er niet van om 

toch voedsel te stelen. 

26. Een goed woonbeleid is uiteraard een werk van lange adem, maar het inzetten van een 

aantal instrumenten kan eerder snel positieve gevolgen creëren voor de praktijk. Ik overloop er 

enkele. 

Een evident instrument dat een essentieel onderdeel van een goed woonbeleid uitmaakt, is de 

bestrijding van leegstand. Leegstand verkleint het aanbod beschikbare woningen en veroorzaakt 

door het kleinere aanbod een opwaartse druk op huur- en woningprijzen. Leegstand leidt vaak 

ook tot verwaarlozing en verkrotting van de leegstaande woning, wat een schadelijke invloed 

heeft op de woningkwaliteit en de woonomgeving. Tot slot heeft leegstand gevolgen op het 

vlak van het ruimtelijk beleid: leegstand zorgt ervoor dat de bestaande woningvoorraad niet 

optimaal wordt benut en dat elders schaarse open ruimte moet worden aangesneden. Eigenaars 

van leegstaande panden moeten daarom worden gestimuleerd om aan de leegstand een einde te 

maken. Dat kan door een duurzame nieuwe invulling te geven aan het pand, maar kan voor 

panden in een wachtperiode (waarbij de eigenaar nog op zoek is naar een concrete invulling 

voor het pand) ook door een tijdelijke invulling.28 Eigenaars van leegstaande panden die geen 

duurzame of tijdelijke invulling aan hun panden geven, moeten daarvoor worden 

gesanctioneerd, hetgeen kan via een heffing29 of een administratieve boete30. 

Ter bestrijding van leegstand kan ook worden gewezen op het instrument van het 

opeisingsrecht. Op basis van artikel 134bis N.Gem. beschikt de burgemeester over het recht om 

elk gebouw, dat sedert meer dan zes maanden verlaten is, op te eisen om het ter beschikking te 

stellen van dakloze personen. Dit instrument kan dus worden ingezet om dakloze personen op 

te vangen en hen op die manier een dak boven het hoofd te bieden (waardoor kraken geen 

alternatief voor straatslapen hoeft te zijn). Nochtans zijn er zeer weinig toepassingsgevallen 

gekend. De gewesten hebben elk een alternatief uitgewerkt in de zin van een openbaar 

beheersrecht of sociaal beheersrecht31, hetgeen in de praktijk evenmin vaak toepassing kent. 

                                         
27 P. DEBRUYNE, E. VANDEPUTTE en S. BEUNEN, “Uit de marges van de woonpraktijk. Housing First en de strijd 

voor het recht op wonen”, Ruimte & Maatschappij 2013-14, afl. 2, 23-27. 
28 Zie over de mogelijkheden daarvoor T. VANDROMME, “Leegstand van woningen bestrijden door tijdelijke 

verhuring of terbeschikkingstelling”, RW 2019-20, 122-138 en N. BERNARD, “Les occupations précaires: guide 

juridique et pratique”, Jurim Pratique 2017, 8-178. 
29 In het Vlaamse Gewest werd de leegstandsbestrijding volledig overgelaten aan de gemeenten, die in het kader 

van de gemeentelijke fiscale autonomie (zie artikel 170, § 4, Gw.) een gemeentelijke leegstandsheffing kunnen 

invoeren (zie voor kritiek hierop K. VANDERBIESEN en T. VANDROMME, “De Vlaamse woningkwaliteitsbewaking 

anno 2016: na 20 jaar volledig volwassen?” in B. HUBEAU en T. VANDROMME (eds.), Twintig jaar Vlaamse 

Wooncode. Hoe sterk is porselein?, Brugge, die Keure, 2017, 86-88). 
30 Artikel 20 t.e.m. 23 Brusselse Huisvestingscode. 
31 Voor het Vlaamse Gewest: artikel 5.82 e.v. Vlaamse Codex Wonen van 2021; voor het Brusselse Gewest: artikel 

15 – 19 Brusselse Huisvestingscode. 
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Tot slot verwijs ik naar het instrument van noodwoningen of transitwoningen. De uitbouw van 

een voldoende lokaal aanbod aan nood- of transitwoningen, vraagt eerder beperkte middelen, 

maar kan een belangrijke rol spelen bij de tijdelijke huisvesting van gezinnen en alleenstaanden 

in acute woonnood. Om te vermijden dat deze woningen dichtslibben is wel vereist dat er 

voldoende doorstroming is naar andere woningen en daar knelt jammer genoeg vaak het 

schoentje. Maar zonder nood- of transitwoningen belanden gezinnen en alleenstaanden in acute 

woonnood nog sneller op straat (of in een kraakpand). 

27. Tot slot speelt in deze ook een belangrijk politiek element. Het wetsvoorstel en de 

amendementen werden ingediend door parlementsleden van de vorige meerderheid (CD&V, 

N-VA, Open.VLD en MR). De amendementen werden ingediend op 29 september 2020, maar 

inmiddels legde de nieuwe regering met een andere samenstelling de eed af op 1 oktober 2020. 

Van die nieuwe regering maken CD&V, Open.VLD en MR deel uit, maar ook SP.A, PS, Groen 

en Ecolo, die zich bij de behandeling van de Krakerswet in het parlement grote tegenstander 

toonden. Het is dus maar de vraag of het voorgestelde nieuwe regime ooit zal worden 

goedgekeurd door het parlement.  

 

Tom Vandromme 
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