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Hof van beroep Luik, arrest van 24 oktober 2022 

 

Het Europees Comité voor Sociale Rechten oordeelde op 21 maart 2012 unaniem dat België 

artikel E in samenhang met artikel 16 van het herziene Sociaal Handvest van de Raad van 

Europa schendt, omdat er onvoldoende locaties toegankelijk zijn voor woonwagenbewoners en 

de Belgische staat en de gewesten onvoldoende actie ondernemen om dit te verhelpen. Artikel 

E verbiedt discriminatie en artikel 16 bevat een verbintenis van België om het gezinsleven te 

beschermen, met name op het gebied van huisvesting. Net als het Europees Hof voor de rechten 

van de mens heeft ook het Comité bevestigd dat dakloosheid een grondrecht is. In 2021 stelde 

het Europees Comité voor Sociale Rechten vast dat de situatie in Wallonië tien jaar na zijn 

besluit van 21 maart 2012 niet was veranderd. 

Bij gebrek aan geschikte terreinen worden woonwagenbewoners al jaren gedwongen zich 

zonder vergunning op particuliere of openbare terreinen te vestigen, met name in Wallonië. 

Wanneer openbare grond zonder toestemming door woonwagenbewoners wordt bezet, 

vaardigen de burgemeesters in de praktijk een uitzettingsbevel uit. In het geval van particuliere 

terreinen, zoals in dit geval, heeft zich een betreurenswaardige praktijk ontwikkeld: het indienen 

van een eenzijdig verzoekschrift onder het mom van "absolute noodzaak" bij de voorzitter van 

de rechtbank van eerste aanleg (artikel 584, lid 4, van het Gerechtelijk Wetboek). Het eenzijdige 

verzoek opent geen debat voor de rechter, d.w.z. als uitzondering op het fundamentele beginsel 

van "tegenspraak" neemt de rechter zijn beslissing zonder de verweerder zelfs maar te hebben 

gedagvaard en a fortiori zonder hem te hebben gehoord. In het onderhavige geval, dat zeker 

niet op zichzelf staat, beweerde de intercommunale die eigenaar was van het terrein waar de 

woonwagenbewoners zich ophielden, dat de absolute noodzaak om eenzijdig op te treden 

voortvloeide uit het feit dat het onmogelijk was de bewoners te identificeren. De bewoners 

kregen daarom binnen 48 uur opnieuw een onaangekondigd bevel tot ontruiming, door een 

deurwaarder vergezeld van de politie. Dit bevel tot ontruiming, onder dwangsom, ging gepaard 

met de dreiging van inbeslagneming van alle voertuigen en caravans, met inbegrip van de 

inhoud daarvan, dat wil zeggen alle eigendommen van de betrokken reizigers. 

Precies op het punt van de vermeende "absolute noodzaak" is het arrest van het Hof van Beroep 

van Luik een overwinning. De intergemeentelijke vereniging die het zoveelste eenzijdige 

verzoek had ingediend, stelde dat de "derde-tegenstanders", degenen die tegen het eenzijdige 

bevel in beroep waren gegaan, niet hadden bewezen dat zij tot de uitgezette personen 

behoorden. Het Hof stelde echter vast dat dit feit vaststond en volgde het argument dat het 

perfect mogelijk was hen te identificeren vóór een dagvaarding om voor de rechter te 

verschijnen en hen aldus het voordeel van een normaal contradictoir debat te geven. 

Het is te hopen dat dit besluit een einde maakt aan het misbruik van eenzijdige aanvragen, totdat 

het Waalse Gewest besluit de rechten van de woonwagenbewoners, een kwetsbare en 

gemarginaliseerde bevolkingsgroep, als er ooit een was, te respecteren. 


