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Het kraken van panden bekeken vanuit de grondrechten, 
het strafrecht en het burgerlijk recht (inclusief het 
procesrecht)
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Navorser Universiteit Antwerpen

De krakersproblematiek komt de laatste tijd opnieuw regelmatig in de actualiteit. Vanuit principiële motieven 
(strijd tegen leegstand, tekort aan sociale woningen, ...) of uit noodzaak gaan bepaalde mensen over tot het 
in gebruik nemen van andermans (leegstaand) onroerend goed. In dit artikel bekijkt de auteur – vanuit de 
vaststelling dat over kraken niets bijzonders wordt bepaald in ons recht – hoe met de krakersproblematiek 
juridisch dient te worden omgegaan. Na een blik op de van toepassing zijnde grondrechten, wordt het kraken 
bekeken vanuit het strafrecht en het burgerlijk recht (inclusief het procesrecht).

I. Inleiding

1. Bijna dertig jaar geleden werd de krakersproblema-
tiek in dit tijdschrift  grondig onderzocht door G. Smaers 
onder de titel «De strafb aarheid van het kraken van wo-
ningen naar Belgisch recht».1 Het lijkt ons dus niets te 
vroeg om opnieuw stil te staan bij dit fenomeen. In de af-
gelopen dertig jaar is er immers veel veranderd; vooral de 
invloed van de grondrechten is aanzienlijk toegenomen. 
We beperken ons daarom niet tot het strafrechtelijke as-
pect.

2. Een onderzoek over het kraken van panden kan niet 
aanvatten zonder eerst stil te staan bij het begrip. Aan-
gezien het kraken nergens uitdrukkelijk wordt behandeld 
in ons recht, is er ook geen juridische defi nitie beschik-
baar. Van Dale omschrijft  kraken o.m. als het openbreken 
voor bewoning (van een leegstaand gebouw). Deze om-
schrijving lijkt ons echter te beperkt. Wij geven daarom 
de voorkeur aan volgende omschrijving voor kraken: 
«het zonder toestemming van de rechthebbende en zon-
der enig juridisch recht in gebruik nemen en/of houden 
van een (on)gebruikt, bebouwd onroerend goed».

Niet enkel bebouwde onroerende goederen worden 
zonder toestemming van de rechthebbende in bezit ge-
nomen. Ook terreinen worden regelmatig bezet (bv. door 
woonwagenbewoners). Op deze problematiek zullen we 
in dit artikel niet dieper ingaan.2

1 G. Smaers, «De strafb aarheid van het kraken van woningen naar 
Belgisch recht», RW 1986-87, 2193.
2 Zie daarvoor o.m.: Vred. Verviers 30  juni 2000, Echos log. 2000, 
119, noot L. Tholomé; P. Dechez, «Le droit au logement des gens du 
voyage», Dr.Q.M. 1997, nr. 155, p. 3; J. Kusters, «Het recht op huis-

3. Krakers kunnen verschillende motieven hebben. In 
de eerste plaats zijn er krakers die kraken uit noodzaak. 
Zij zijn op zoek naar huisvesting en vinden deze niet op 
een legale manier of deze is voor hen niet betaalbaar. Zij 
proberen zo weinig mogelijk ruchtbaarheid te geven aan 
hun kraakactie.

Daarnaast zijn er krakers die kraken om principiële 
redenen. Zij wensen de aandacht te vestigen op de leeg-
stand en de verkrotting, de druk op de woningmarkt, een 
tekort aan sociale huisvesting, ... Waar de verzorgings-
staat tekortschiet in zijn plicht om aan een ieder passende 
huisvesting te verschaff en, menen deze krakers het recht 
in eigen handen te mogen nemen.3 Er is sprake van een 
krakersbeweging, inclusief krakershandleidingen op het 
internet.4 Deze krakers zullen meestal wel ruchtbaarheid 
aan hun zaak willen geven ter promotie van de door hen 
nagestreefde doelstellingen.

Tot slot zijn er ook krakers met criminele motieven. Zij 
gebruiken de gekraakte panden voor drugshandel of an-
dere criminele acties.5

4. We besluiten deze inleiding met het algemene kader 
inzake kraken. Zoals we verder zullen zien, valt kraken 
principieel niet onder het strafrecht. Het kraken van een 

vesting voor woonwagenbewoners», Juristenkrant 2004, afl . 82, 11; N. 
Bernard, «Quel droit au logement pour les gens du voyage?», Echos 
log. 2012, 3. Voor Frankrijk, zie: Tribunal de Grande Instance de Lyon 
16 november 2009, Echos log. 2010, 32.
3 G. Smaers, o.c., RW 1986-87, 2193.
4 Zie bv. de website van het «Gentse Steunpunt Kraken»: http://kra-
kengent.squat.net/.
5 K. De Greve, «Gekraakt leven – processuele actiemogelijkheden in 
het burgerlijk procesrecht», Huur 2014, 8.
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pand op zich is niet strafb aar gesteld door het Strafwet-
boek of door bijzondere (straf)wetten. Wel kan het kra-
ken eventueel gepaard gaan met het plegen van andere 
misdrijven (zie hiervoor punt III).

Dit heeft  tot gevolg dat de eigenaar van een gekraakte 
woning zelf de nodige stappen zal moeten zetten op ba-
sis van het burgerlijk recht. Via een burgerlijke procedure 
kan hij in principe zijn rechten doen gelden en de ge-
dwongen uitdrijving verkrijgen (zie punt IV). Het feit dat 
ook burgerrechtelijk geen specifi ek kader voor kraken be-
staat, heeft  ertoe geleid dat de strijd werd verlegd naar het 
processuele terrein. Dit is echter in strijd met de aard van 
het procesrecht, dat enkel tot taak heeft  een eerlijk proces 
te garanderen bij betwistingen over burgerlijke rechten.6

In bepaalde welomschreven gevallen kan de burge-
meester eveneens optreden. Dit is het geval wanneer er 
een gevaar is voor de openbare veiligheid of openbare ge-
zondheid of wanneer de openbare orde in gevaar wordt 
gebracht. In opdracht van de burgemeester kan dan ook 
tot gedwongen uitdrijving worden overgegaan. Op dit as-
pect gaan we in het kader van deze bijdrage niet dieper 
in.7

De inzet van de politie is enkel mogelijk binnen de be-
schreven sporen (daden van gerechtelijke politie indien 
er misdrijven werden gepleegd of daden van bestuurlijke 
politie in opdracht van de burgemeester).

II. Kraken en de grondrechten

5. Bij de bespreking van de krakersproblematiek ko-
men eventueel verschillende grondrechten in het geding. 
We bespreken achtereenvolgens het eigendomsrecht, het 
grondrecht op wonen, het grondrecht op bescherming 
van de woning en het recht op toegang tot de rechter.

A. Het eigendomsrecht

6. Het eigendomsrecht is het recht om op de meest vol-
strekte wijze het genot van een zaak te hebben en daar-
over te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt 
dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen.8 
Het eigendomsrecht wordt beschermd door art. 1 Eerste 
Aanvullend Protocol bij het EVRM en door art.  16 Gw. 
Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen 
zich op hun eigendomsrecht beroepen.

6 K. Broeckx, «Ontruimingsvorderingen tegen krakers» (noot onder 
Vred. Gent 25 februari 1994), T.Vred. 1997, 470.
7 Over de mogelijkheden van de burgemeester bij gevaar voor de 
openbare veiligheid of de openbare gezondheid, zie: T. Vandromme, 
«De bevoegdheid van de burgemeester in de strijd tegen vervallen en 
verkrotte woningen: artikel 135, § 2 N.Gem. onderzocht», RW 2011-
12, 638.
8 Art. 544 BW.

Het eigendomsrecht is uiteraard niet absoluut. Voor zo-
ver de nagestreefde doeleinden legitiem zijn en de beper-
kingen aan het eigendomsrecht evenwichtig zijn met het 
nagestreefde algemeen belang, kunnen door de overheid 
bij wet beperkingen worden opgelegd aan het eigendoms-
recht.9 Het Grondwettelijk Hof dient de wijze te eerbiedi-
gen waarop de bevoegde overheid vorm geeft  aan de ver-
eisten van het openbaar nut of het algemeen belang, ten-
zij haar oordeel manifest zonder redelijke grondslag is.10 
Voorbeelden van dergelijke beperkingen zijn de onteige-
ning, maatregelen inzake ruimtelijke ordening en steden-
bouw, erfdienstbaarheden van openbaar nut, maatregelen 
ter verwezenlijking van het grondrecht op wonen (zoals 
minimale kwaliteitsvereisten, een sociaal beheersrecht, 
een opeisingsrecht volgens art.  134bis N.Gem.), maatre-
gelen ter bestrijding van leegstand (leegstandsheffi  ng), ...

7. Elk recht kan echter misbruikt worden, dus ook het 
eigendomsrecht. Maakt misbruik van zijn recht, die-
gene die zijn recht tot andere doeleinden gebruikt dan 
die waartoe het bij de wet bestemd is.11 Dit werd in de 
rechtspraak van het Hof van Cassatie verder ingevuld, 
namelijk men maakt misbruik van zijn recht wanneer 
men het uitoefent op een wijze die kennelijk de grenzen 
te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht 
door een voorzichtig en bezorgd persoon.12 Wat het 
 eigendomsrecht op een onroerend goed betreft , kan be-
zwaarlijk worden beweerd dat dit voor een bepaald doel 
werd toegekend (bv. een woning voor eff ectieve bewo-
ning) en dat het lange tijd niet gebruiken van een woning 
misbruik van het eigendomsrecht inhoudt.13 Het laten 
leegstaan van woningen in tijden van woningschaarste en 
druk op de woningmarkt is wel «ongewenst gedrag», wat 
ook de reden is waarom de overheid dit ongewenst ge-
drag bestrijdt, namelijk door middel van een leegstands-
register en een leegstandsheffi  ng,14 maar dit betekent niet 

9 Specifi ek m.b.t. de inperkingen op het eigendomsrecht in het 
voordeel van het grondrecht op wonen, zie: GwH 7  maart 2007, 
nr.  33/2007, RABG 2007, 1085, noot S. Verbist, RW 2007-08, 642, 
noot B. Hubeau, TBP 2008, 229; GwH 18  april 2007, nr.  62/2007 
(kooprecht zittende sociale huurder Vlaams Gewest); GwH 20 april 
2005, nr. 69/2005, Amén. 2005, 297, JT 2005, 434, JLMB 2005, 1352, 
RW 2005-06, 813, noot B. Hubeau, TBP 2006, 291; GwH 29 juli 2010, 
nr.  91/2010, APT 2010, 369 (strijd tegen woningleegstand Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest); GwH 25  oktober 2000, nr.  105/2000, AJT 
2000-01, 399, noot F. Vandendriessche, Amén. 2001, 95, TBP 2001, 
501, noot (openbaar beheersrecht Waals Gewest).
10 GwH 3 december 2008, nr. 173/2008, Amén. 2009, 118.
11 R. Dekkers en E. Dirix, Handboek burgerlijk recht, II, Zakenrecht, 
Zekerheden, Verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, p. 77, nr. 178.
12 Cass. 10 september 1971, Arr.Cass. 1972, 31, conclusie procureur-
generaal W.J. Ganshof Van Der Meersch, RCJB 1976, 300, noot P. 
Van Ommeslaghe.
13 Zie ook: E. Brems, «Geen recht op kraken», Juristenkrant 2003, afl . 
79, 13.
14 Wat leegstaande woningen en gebouwen betreft , zie: art. 2.2.6 en 
3.2.17 van het decreet van 27 maart 2009 betreff ende het grond- en 
pandenbeleid, BS 15 mei 2009. Wat leegstaande bedrijfsruimten be-
treft , zie het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter be-
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dat de eigenaar zijn eigendomsrecht misbruikt door zijn 
pand te laten leegstaan.

Een kraker miskent het eigendomsrecht van de eige-
naar van het onroerend goed. Deze laatste kan dan im-
mers niet meer vrij over zijn eigendom beschikken. Een 
vordering tot uitzetting kan daarom in se niet als een 
misbruik van het eigendomsrecht worden beschouwd.15

8. We wijzen tot slot nog op de rechtsfi guur van de ver-
krijgende verjaring: iedere bezitter, ook zonder wettelijke 
titel en zelfs te kwader trouw, wordt eigenaar na dertig 
jaar.16 Daarbij moet het gaan over een voortdurend, on-
gestoord, openbaar en ondubbelzinnig bezit.17 Indien de 
kraker het bezit van het gekraakte pand dus gedurende 
dertig jaar kan aanhouden en dit ook kan aantonen, 
wordt hij eigenaar van het pand. Aangezien een kraker 
niet kan worden beschouwd als een bezitter te goeder 
trouw en evenmin beschikt over een wettelijke titel, komt 
hij niet in aanmerking voor de verkorte verjaringstermijn 
van tien of twintg jaar voortdurend bezit.18

B. Het grondrecht op wonen

9. Het grondrecht op wonen werd in 1994 ingeschreven 
in de Belgische Grondwet. Art.  23 garandeert eenieder 
het recht om een menswaardig leven te leiden, daaron-
der begrepen het recht op een behoorlijke huisvesting. Er 
wordt ook aangenomen dat uit art. 8 EVRM, gelezen in 
samenhang met andere bepalingen van het EVRM, een 
grondrecht op wonen kan worden afgeleid.19

De concrete invulling van het grondrecht op wonen 
gebeurt niet door de grondwetgever zelf. Het grondrecht 
op wonen wordt immers geformuleerd als een opdracht 
aan de bevoegde wetgevers, die dit grondrecht concreet 
gestalte moeten geven.20 Bij het bepalen van de maatre-
gelen ter verwezenlijking van het grondrecht op wonen 
beschikt de bevoegde overheid over een ruime beleids-
marge. De overheid bepaalt welke maatregelen zij no-
dig acht om het grondrecht op wonen te realiseren. Het 
grondrecht op wonen is daarbij een instrument of een 
etappe om te komen tot het uiteindelijke doel, opgelegd 

strijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfs-
ruimten, BS 13 september 1995.
15 Vred. Leuven 30 juni 1999, RW 1999-2000, 1033.
16 Art. 2262 BW.
17 Art.  2229 BW. Zie hierover ook: R. Dekkers en E. Dirix, o.c., 
p. 543, nr. 1296.
18 Art. 2265 BW.
19 K. Garcia, «Le droit au logement décent et le respect de la vie fa-
miliale», Rev.trim.DH 2007, 1128; N. Van Leuven en F. Vanneste, 
«De inroepbaarheid van het recht op wonen» in N. Bernard en B. 
Hubeau (eds.), Recht op wonen: naar een resultaatsverbintenis?, Brug-
ge, die Keure, 2013, 225.
20 Parl.St. Senaat BZ 1991-92, nr. 100-2/4, p. 5.

door de grondwetgever: het recht om een menswaardig 
leven te leiden.21

Door de verwezenlijking van het grondrecht op wo-
nen vorm te geven als een opdracht aan de bevoegde 
wetgever – en bij uitbreiding aan de overheid – trachtte 
de grondwetgever onder meer te voorkomen dat aan het 
grondrecht op wonen rechtstreekse werking zou kun-
nen worden toegedicht. De grondwetgever wenste niet 
aan elke burger een subjectief recht op wonen te geven.22 
Het grondrecht op wonen wordt pas uitvoerbaar indien 
door de bevoegde overheid concrete uitvoeringsmaatre-
gelen worden genomen, die bepalen voor wie en in welke 
mate het grondrecht op wonen gerealiseerd wordt.23 De 
onmiddellijke juridische gevolgen van de invoeging van 
art.  23 in de Grondwet worden door de grondwetge-
ver – naast de genoemde verplichting voor de bevoegde 
wetgever om maatregelen te nemen – beperkt tot de ver-
plichting tot grondwetconforme interpretatie en het res-
pecteren van het standstill-beginsel.24 In de rechtsleer 
wordt getracht om aan het grondrecht op wonen toch een 
ruimere betekenis te geven.25

10. Wat de erkenning van het grondrecht op wonen 
betreft  in verhouding tot de krakersproblematiek, is de 
rechtspraak eerder terughoudend. Iemand die zich on-
rechtmatig toegang verschaft  tot een onroerend goed en 
zich vervolgens op zijn grondrecht op wonen beroept om 
zijn verblijf in het pand te rechtvaardigen, maakt zich 
schuldig aan een vorm van eigenrichting, wat niet past in 
een rechtsstaat.

Het grondrecht op wonen is, zoals gezegd, een recht dat 
door de bevoegde overheden verder moet worden uitge-
werkt en is geen norm met directe werking. Een kraker 
kan zich volgens de vrederechter te Gent bijgevolg niet 
naar eigen goeddunken vestigen in een eigendom zonder 
toestemming van de eigenaar. Dat het pand goed onder-

21 In het kader van deze bijdrage kan niet uitgebreid worden ingegaan 
op het grondrecht op wonen. We verwijzen daarvoor naar o.m. N. 
Bernard en B. Hubeau (eds.), Recht op wonen: naar een resultaats-
verbintenis?, Brugge, die Keure, 2013, 287 p.; N. Bernard, «Le droit 
au logement» in B. Kohl (ed.), Actualités en droit du bail, Brussel, Lar-
cier, 2014, 349-366; B. Hubeau, «De sociale huur en het grondrecht op 
behoorlijke huisvesting» in A. Hanselaer en B. Hubeau (eds.), Soci-
ale huur, Brugge, die Keure, 2011, 55-88; T. Vandromme, «Het recht 
op wonen: een stand van zaken» in B. Hubeau en T. Vandromme 
(ed.), Vijft ien jaar Vlaamse Wooncode. Si syphus (on)gelukkig?, Brugge, 
die Keure, 2013, 15-40. 
22 Parl.St. Senaat BZ 1991-92, nr. 100-2/4, p. 63.
23 Zie bv. RvS 24 maart 2005, nr. 142.620, Van Goethem, overweging 
3.2.3: «Art. 23 Gw. heeft  geen directe werking, zodat particulieren er 
geen subjectieve rechten uit kunnen putten, noch t.a.v. de overheid, 
noch t.a.v. derden. Dit blijkt met zoveel woorden uit het tweede lid van 
deze bepaling waarin het waarborgen van de bedoelde grondrechten 
toevertrouwd wordt aan de ter zake bevoegde wetgever».
24 T. Vandromme, «Een aanzet tot een concrete invulling van het 
grondrecht op wonen als resultaatsverbintenis» in N. Bernard en B. 
Hubeau (eds.), Recht op wonen: naar een resultaatsverbintenis?, Brug-
ge, die Keure, 2013, 160.
25 Zie o.m. N. Bernard en B. Hubeau (eds.), Recht op wonen: naar 
een resultaatsverbintenis?, Brugge, die Keure, 2013, 287 p.
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houden wordt en dat de kraker geen overlast veroorzaakt, 
is daarbij irrelevant.26 Een soortgelijke uitspraak werd ge-
daan door de vrederechter te Zomergem, die van oordeel 
is dat het recht op menswaardige huisvesting zich in eer-
ste instantie richt tot de publieke overheid. Krakers kun-
nen er geen subjectief recht uit putten om aan eigenrich-
ting te doen en andermans grondrechten te schenden.27, 28

Personen die niet over huisvesting beschikken, kun-
nen zich wel op het grondrecht op wonen beroepen, maar 
aangezien in dat geval de overheid tekortschiet in een 
mensenrechtenverplichting, moet de oplossing ook via 
overheidsmiddelen gezocht worden, wat niet gebeurt bij 
het kraken van leegstaande panden.29 Bovendien moet 
het aanspreken van de overheid gebeuren binnen het 
daarvoor vastgelegde reglementaire kader en niet, zoals 
reeds gezegd, via een vorm van eigenrichting. Krakers 
die overheidsgebouwen kraken, spreken weliswaar de 
overheid aan, maar dit zal om deze reden toch onrecht-
matig zijn.

11. Dit wil echter niet zeggen dat het grondrecht op 
wonen geen enkele rol speelt bij de beoordeling van vor-
deringen tegen krakers. We komen hier verder nog op te-
rug.30

C. Het grondrecht op bescherming van de woning

12. Art.  15 Gw. en art.  8 EVRM waarborgen de on-
schendbaarheid van de woning. De bescherming van 
de woning is gericht op de persoonlijke vrijheid van de 
mens, aangezien de woning bijdraagt tot de persoonlijke 
veiligheid en het welzijn van de bewoners. De bescher-
ming van de woning moet daarom onderscheiden wor-
den van de bescherming van het eigendomsrecht.31 Dit 
grondrecht beschermt niet het bezit van de woning, maar 
de privésfeer in de woning,32 waar men in principe vrij en 
ongestoord kan handelen of niet handelen.

26 Vred. Gent 26 december 2011, TGR 2012, 171.
27 Vred. Zomergem 9 november 2012, RW 2013-14, 552, Huur 2013, 
153.
28 Een soortgelijk standpunt werd ingenomen door de vrederechter te 
Waver in een zaak waarbij de krakers het gekraakte pand gebruikten 
voor culturele activiteiten en zich beriepen op het eveneens in art. 23 
Gw. opgenomen recht op culturele ontplooiing (Vred. Waver 2  de-
cember 2010, T.Vred. 2012, 463, noot K. De Greve).
29 E. Brems, o.c., Juristenkrant 2003, afl . 79, 13.
30 Zie infra, nrs. 18 e.v.
31 P. De Herdt, «Artikel 8. Recht op privacy» in J. Vande Lanotte 
en Y. Haeck (eds.), Handboek EVRM. Deel 2, Artikelsgewijze com-
mentaar, Antwerpen, Intersentia, 2004, p. 757, nr. 34.
32 Dit blijkt ook uit de vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie: 
«Onder «woning» moet worden verstaan de plaats, met inbegrip van 
de erdoor omsloten eigen aanhorigheden, die een persoon bewoont 
om er zijn verblijf of zijn werkelijke verblijfplaats te vestigen en waar 
hij uit dien hoofde recht heeft  op eerbiediging van zijn persoonlijke le-
venssfeer, zijn rust en meer in het algemeen zijn privéleven» (eigen cur-
sivering). Zie: Cass. 21 oktober 1992, Arr.Cass. 1993-94, 1223, JT 1993, 
161, Pas. 1992, I, 1180, conclusie advocaat-generaal B. Janssens de 
Bisthoven; Cass. 23 juni 1993, Arr.Cass. 1993, 624, JLMB 1993, 1058, 

13. De bescherming van de woning wordt bijgevolg ge-
geven aan de bewoner(s) van een bepaalde woning. Het 
grondrecht is niet beperkt tot diegene die eigenaar is van 
een woning. Integendeel, de eigenaar is niet steeds de be-
woner en in die gevallen zal de eigenaar net niet en de 
bewoner (huurder, onderhuurder, vruchtgebruiker, ...) 
net wel de bescherming van de woning kunnen genieten. 
De bescherming is niet afh ankelijk van een regelmatige 
inschrijving in het bevolkingsregister.33

Om deze reden kan ook een kraker de bescherming 
van zijn woning genieten. De bescherming van de on-
schendbaarheid van de woning wordt niet ontnomen 
aan de kraker om reden dat hij de gekraakte woning zelf 
onrechtmatig in bezit heeft  genomen. Een briefj e aan een 
niet-slotvaste deur, de aanwezigheid van kledij en provi-
and, een veldbed met deken en een gasstel moesten vol-
gens de Correctionele Rechtbank te Leuven beschouwd 
worden als duidelijke tekenen van bewoning, waardoor 
de woning onder de bescherming van de woning viel.34

Of iemand van een bepaalde plaats eff ectief zijn wo-
ning heeft  gemaakt, is uiteraard een feitelijke beoorde-
ling. Vereist is een zekere duurzaamheid in het wonen. 
Iemand die beschikt over een rechtmatige titel om een 
plaats tot zijn woning te bestemmen, zal gemakkelijker 
dit bewijs kunnen leveren dan een onrechtmatige bewo-
ner.

Bovendien moet ook rekening worden gehouden met 
een eventueel recht op bescherming van de woning van 
de rechtmatige bewoner. Indien bv. een kraker een wo-
ning kraakt waarvan de bewoner langere tijd gehospitali-
seerd is of bezig is aan een wereldreis, kan de kraker geen 
recht op bescherming van de woning inroepen tegen de 
rechtmatige bewoner en kan hij dus uitgezet worden. 
Hier anders over oordelen zou afb reuk doen aan het recht 
op bescherming van de woning van de rechtmatige be-
woner.

14. De bescherming van de woning heeft  betrekking op 
«de woning en haar aanhorigheden». Woningen worden 
traditioneel gedefi nieerd met verwijzing naar art.  479 
Sw., terwijl art. 480 Sw. een omschrijving geeft  van aan-
horigheden.

De bescherming die voortvloeit uit art. 8 EVRM is ech-
ter ruimer dan enkel de woning en haar aanhorigheden, 
aangezien daar de link met de bescherming van de privé-
sfeer veel sterker is. Art. 8 EVRM lijkt nagenoeg alle niet 
voor het publiek vrij toegankelijke plaatsen en ruimten 
te beschermen, waardoor ook bedrijfsruimten, kantoren, 

Jaarboek Mensenrechten 1993, 401, noot, Pas. 1993, I, 613, RW 1993-
94, 467; Cass. 21 april 1998, Arr.Cass. 1998, 446, RW 1998-99, 1452, 
noot A. Vandeplas; Cass. 20 december 2000, Arr.Cass. 2000, 2057.
33 Corr. Nijvel 11 januari 1999, JLMB 2000, 422.
34 Corr. Leuven 3 juni 1977, RW 1977-78, 1770, noot A. Vandeplas, 
RW 1977-78, 2250, noot J. De Meyer.
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ateliers, privéclubs, ... in het vizier komen.35 Wel is vereist 
dat de gebouwen in gebruik zijn; in leegstaande gebou-
wen heeft  niemand behoeft e aan bescherming van zijn 
privésfeer, waardoor deze niet onder de bescherming van 
de woning vallen.36

15. De onschendbaarheid van de woning houdt in dat 
de overheid er niet zonder toestemming van de bewoner 
mag binnentreden, behoudens uitzonderingen. Zowel 
art. 15 Gw. als art. 8 EVRM vereisen daarvoor een wette-
lijke grondslag, terwijl art. 8 EVRM daarenboven bepaalt 
dat de inperking van de bescherming van de woning 
noodzakelijk moet zijn in een democratische samenle-
ving. Behalve bij betrapping op heterdaad, in geval van 
ramp of hulpgeroep of met voorafgaande en schrift elijke 
toestemming van de eff ectieve bewoner zal bijgevolg 
steeds een bevel van de rechter37 noodzakelijk zijn om 
een woning te betreden.38 Deze bepalingen gelden inte-
graal voor kraakpanden.

We dienen tot slot nog op te merken dat wanneer een 
politieambtenaar een wettige titel heeft  om een kraak-
pand te betreden, dit geen wettelijke basis vormt om het 
pand te ontruimen. De huiszoeking is immers een onder-
zoeksmaatregel die ertoe strekt gegevens met betrekking 
tot misdrijven op te sporen en te verzamelen in privé-
plaatsen, zijnde plaatsen die door het recht op de eerbie-
diging van het privéleven zijn beschermd.39 Het ontrui-
men van een gekraakt pand gaat verder dan het doen van 
bepaalde vaststellingen. Bovendien moet de ontruiming 
van een kraakpand gelijkgesteld worden met een uithuis-
zetting. In geval van uithuiszetting is overeenkomstig de 
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens steeds de tussenkomst van een rechter vereist.40

D. Het recht op toegang tot de rechter

16. Als laatste grondrecht stippen we het recht op toe-
gang tot de rechter aan, als onderdeel van het recht op 

35 S. Vandromme, «De huiszoeking: de principes en de toepassing 
ervan in de rechtspraak» in J. Rozie (ed.), Het onroerend goed in het 
straf(proces)recht, Antwerpen, Intersentia, 2012, p. 146, nr. 2.
36 Zie: Cass. 6 juli 2010, P.10.1154.N, Arr.Cass. 2010, 2031: «Op grond 
van de vaststellingen dat op een bepaald adres niemand ingeschreven 
staat, uit de informatie van de politie blijkt dat het pand onbewoond 
was en dat er op die plaats van de huiszoeking een totale afwezigheid 
aan meubels, kleding of huisraad was, kan de rechter wettig oorde-
len dat de plaats van de zoeking zonder mandaat of toestemming niet 
gedekt was door het recht op onschendbaarheid van het privéleven».
37 In principe is een huiszoekingsbevel, afgeleverd door de onder-
zoeksrechter, vereist. Tal van bijzondere wetten voorzien echter in 
een afwijkende regeling, m.n. de visitatiemachtiging, afgeleverd door 
de rechter in de politierechtbank (zie bv. art. 20, § 3 van de Vlaamse 
Wooncode, art. 6.1.5 Vlaamse Codex RO).
38 Zie hierover uitgebreider: S. Vandromme, o.c., in J. Rozie (ed.), 
Het onroerend goed in het straf(proces)recht, 145-176.
39 C. Van Den Wyngaert, B. De Smet en S. Vandromme, Strafrecht 
en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2014, 1072.
40 Zie infra, nr. 17.

een eerlijk proces. Hoewel art. 6 EVRM niet uitdrukke-
lijk het recht op toegang tot een rechterlijke instantie ver-
meldt, neemt het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens aan dat dit een noodzakelijk onderdeel vormt van 
het recht op een eerlijk proces.41

17. Wat de krakersproblematiek betreft , heeft  het recht 
op toegang tot de rechter betrekking op de vraag of rech-
terlijke tussenkomst vereist is voor de uitzetting van kra-
kers. Eerder wezen we al op het feit dat ook krakers de 
onschendbaarheid van hun woning kunnen genieten.42 
Ook op het vlak van de uitzetting moeten voldoende 
waarborgen worden ingebouwd, ondanks het onrechtma-
tige karakter van hun bewoning. Het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens oordeelde dat de uitzetting uit 
een woning steeds vooraf aan de rechter moet worden 
voorgelegd, ook wanneer de bewoner de woning zonder 
recht of titel bewoont.43 De uitzetting vormt immers on-
miskenbaar een schending van het grondrecht op wonen 
van de betrokkene, waardoor rechterlijke controle op de 
proportionaliteit van de maatregel noodzakelijk is. De 
politie moet bijgevolg weigeren tot uitzetting over te gaan 
zonder machtiging van de rechter.44

Ook het Grondwettelijk Hof was van oordeel dat de 
beleidsvrijheid van de wetgever beperkt is bij het nemen 
van maatregelen die voor een bepaalde categorie van per-
sonen het verlies van hun woning kan teweegbrengen, 
wat immers als één van de meest verregaande inmen-
gingen in het grondrecht op wonen wordt beschouwd.45 
Deze rechtspraak is van belang indien de wetgever via 
specifi eke wetgeving de uitzetting van krakers wil verge-
makkelijken.46

E. Belangenafweging tussen grondrechten

18. Geen enkel grondrecht is absoluut. Elk grondrecht 
vindt zijn begrenzing in de plicht om de grondrechten 
van anderen te respecteren. Wie grondrechten in isolatie 
«verabsoluteert», verliest het zicht over de institutionele 
voorwaarden om grondrechten voor iedereen te verzeke-
ren.47 Bij de verwezenlijking van grondrechten gaat het 

41 Zie voor een uitgebreide bespreking: B. De Smet, J. Lathouwers 
en K. Rimanque, «Recht op een eerlijk proces» in J. Vande Lanotte 
en Y. Haeck (ed.), Handboek EVRM. Deel 2, Artikelsgewijze commen-
taar, Antwerpen, Intersentia, 2004, p. 489, nrs. 196 e.v.
42 Zie supra, nr. 13.
43 EHRM 13 mei 2008, nr. 19.009/04, Mc Cann t/Verenigd Konink-
rijk.
44 Zie bv. Vred. Waver 2 december 2010, T.Vred. 2012, 463, noot K. 
De Greve.
45 GwH 10 juli 2008, nr. 101/2008, APT 2007-08, 228, Arr.GwH 2008, 
1605, RW 2008-09, 1123, noot B. Hubeau.
46 Zie infra, nrs. 38 e.v.
47 K. Raes en G. Coene, «Sociale grondrechten als voorwaarden voor 
een gelijke handelingsvrijheid» in Welzijnsgids, Mechelen, Kluwer, 
losbl., april 2009, 5.
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steeds over een evenwichtsoefening, een afweging van de 
belangen van de verschillende betrokken partijen.48

19. Wat de krakersproblematiek betreft , zal vooral het 
eigendomsrecht van de eigenaar in confl ict komen met 
het grondrecht op wonen van de kraker.

Zoals gezegd, is het grondrecht op wonen opgevat als 
een opdracht aan de bevoegde overheid en kunnen bur-
gers in principe niet meer rechten opeisen dan die wel-
ke door de bevoegde wetgever werden toegekend. Dit 
neemt echter niet weg dat uit het recht een menswaardig 
leven te leiden (art. 23, eerste lid Gw.) door de individu-
ele burger rechten kunnen worden afgeleid, wanneer zijn 
menselijke waardigheid in het gedrang zou komen. Dit 
«basis»grondrecht is immers eenduidig geformuleerd en 
behoeft  geen verdere uitwerking.49 Het grondrecht op 
wonen vormt een instrument om een leven conform de 
menselijke waardigheid te leiden en kan dus onrecht-
streeks toch uitwerking krijgen.

20. Concreet betekent dit dat de rechter bij de beoorde-
ling van vorderingen tot uitzetting van krakers steeds het 
grondrecht op wonen van de krakers in het achterhoofd 
zal moeten houden en dit zal moeten afwegen tegen de 
rechten van de eigenaar.

Om deze belangafweging te kunnen maken, is het 
dus van belang te weten hoe de toestand van de krakers 
is (hebben zij alternatieve woonmogelijkheden of niet? 
M.a.w.: zijn zij woonbehoeft ig?), maar ook hoe de toestand 
van de eigenaar is (heeft  hij concrete plannen met het 
pand?). Krakers die over een vaste verblijfplaats beschik-
ken, kunnen bezwaarlijk hun grondrecht op wonen laten 
primeren op het eigendomsrecht van een ander; wanneer 
zij beschikken over een vaste verblijfplaats, is hun grond-
recht op wonen immers al gerealiseerd. Dit is niet zo in-
dien zij geen enkele andere verblijfplaats hebben. Indien de 
leegstand van het pand tijdelijk was in afwachting van re-
novatiewerkzaamheden, waarvoor inmiddels een steden-
bouwkundige vergunning werd verkregen en waarvoor 
een aannemer werd aangesteld, zullen de belangen van de 
eigenaar zwaarder doorwegen dan het grondrecht op wo-
nen van de krakers. Het is immers niet de individuele bur-
ger die het grondrecht op wonen van andere burgers moet 
verwezenlijken en de aantasting van zijn eigendomsrecht 
zal te ernstig zijn indien hij zijn rechtmatige plannen niet 
kan/mag doorvoeren. Indien de eigenaar echter zijn pand 
lange tijd laat leegstaan en op het ogenblik van de kraak 
evenmin concrete plannen op tafel kan leggen, zal het ge-
ven van de voorkeur aan het grondrecht op wonen van de 
krakers de facto weinig afb reuk doen aan het eigendoms-

48 G. Maes, «Twintig jaar sociale grondrechten in de grondwet. Over-
zicht van de doctrine» in W. Rauws en M. Stroobant (eds.), Sociale 
en economische grondrechten, Antwerpen/Louvain-la-Neuve, Inter-
sentia/Anthemis, 2010, 150.
49 N. Bernard, «L’eff ectivité du droit constitutionnel au logement», 
Rev.b.dr.const. 2001, 160. Zie ook: J. Fierens, «La dignité humaine, 
limite à l’application de l’exception d’inexécution» (noot onder Rb. 
Charleroi (KG) 19 januari 2000), TBBR 2000, 599.

recht van de eigenaar die toch al geen gebruik maakte van 
zijn eigendomsrecht, waardoor in dat geval het grondrecht 
op wonen van de krakers primeert. Het eigendomsrecht 
weegt dus enkel zwaarder door wanneer de eigenaar con-
crete plannen heeft  die – behalve in geval van overmacht 
– eff ectief uitgevoerd worden.50

Dezelfde redenering geldt m.i. ten aanzien van panden 
waarvan de overheid eigenaar is, hoewel de overheid met 
het oog op de verwezenlijking van het grondrecht op wo-
nen sneller een aantasting van haar eigendomsrecht zal 
moeten tolereren dan een private eigenaar. Bij de afweging 
van belangen kan de rechter daarom in bepaalde gevallen 
strenger zijn voor de overheid dan voor private burgers. Fi-
naal moet echter ook de overheid haar rechtmatige doel-
einden kunnen realiseren. De rechter zal dus eveneens de 
uitzetting uit overheidsgebouwen moeten bevelen, wan-
neer concrete plannen met het pand worden aangetoond.

21. Het grondrecht op wonen kan ook fungeren als ma-
tigende factor, de zgn. «rôle correcteur», waarbij de harde 
werking van het recht wordt verzacht.51 Zo kan vanuit het 
grondrecht op wonen bv. een bijkomende respijttermijn 
worden verleend aan de krakers, waarbinnen zij op zoek 
kunnen gaan naar nieuwe huisvesting. Op die manier 
wordt het eigendomsrecht van de eigenaar gehonoreerd, 
doordat de rechter de uitzetting van de krakers beveelt, 
maar wordt toch ook het grondrecht op wonen van de 
krakers mee in rekening gebracht door hen een bijko-
mende termijn te gunnen.

22. Bij de beoordeling van het grondrecht op wonen 
van krakers is ook van belang dat geen afb reuk wordt ge-
daan aan het grondrecht op wonen van anderen. Indien 
aan krakers bv. bepaalde rechten zouden worden toege-
kend op het vlak van herhuisvesting door de overheid, 
zou daarmee het reguliere woonbeleid (bv. de sociale 
huur) doorkruist worden en zou dit ten koste gaan van 
andere woonbehoeft igen die hun toevlucht niet nemen tot 
kraken, maar hun beurt op de wachtlijst voor een sociale 
woning afwachten. Aan krakers moet bij hun uithuiszet-
ting dus geen herhuisvesting worden geboden.52 Een poli-
tiek van voldongen feiten mag niet lonen. Zo oordeelde 

50 Daarbij kan men zich afvragen wat er gebeurt wanneer de plannen 
van de private eigenaar, op basis waarvan de rechter het eigendoms-
recht liet primeren, niet gerealiseerd worden. Eventueel kan inspiratie 
worden gevonden in de Woninghuurwet, waarbij behalve in geval van 
bewezen overmacht schadevergoeding is verschuldigd indien het in-
geroepen opzeggingsmotief niet wordt gerealiseerd (zie bv. art. 3, § 2, 
vierde lid en art. 3, § 3, vijfde lid). Indien de rechter had geweten dat 
de concrete plannen niet zouden worden uitgevoerd, had hij immers 
het grondrecht op wonen moeten laten primeren en had hij geen uit-
zetting mogen bevelen. Er is dus sprake van een ongerechtvaardigde 
aantasting van het grondrecht op wonen, waardoor schadevergoeding 
verschuldigd kan zijn.
51 A. Vandeburie, «La mise en œuvre du droit à logement décent 
(art.  23 de la Constitution): du boulevard de Waterloo à l’hôtel Ta-
gawa, où sont les responsables?» (noot onder Vred. Brussel 22 oktober 
2006), TBBR 2008, 492.
52 T. Vandromme, o.c., in N. Bernard en B. Hubeau (eds.), Recht op 
wonen: naar een resultaatsverbintenis?, 165.
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de vrederechter te Brussel dat aan de uithuiszetting van 
krakers geen uitstel tot aan de herhuisvesting door de 
overheid moest worden toegestaan, omdat het niet opgaat 
een woning te kraken en nadien een toewijzing van een 
sociale woning te eisen, d.w.z. zonder de geëigende proce-
dure om een sociale woning te verkrijgen te volgen. Enkel 
aan die krakers die eff ectief op de wachtlijst voor een so-
ciale woning stonden, werd een uitstel in afwachting van 
herhuisvesting in de sociale huur toegestaan.53

23. Concluderend kunnen we dus stellen dat het grond-
recht op wonen wel degelijk een rol kan spelen bij het 
beoordelen van vorderingen tot uitzetting van krakers. 
Voor zover het kraken geen rechtmatige belangen van de 
eigenaar doorkruist, dient de voorkeur gegeven te wor-
den aan het grondrecht op wonen van de krakers. Indien 
door het kraken wel de rechtmatige belangen van de eige-
naar worden doorkruist, dient door de rechter aan belan-
genafweging gedaan te worden. Ook indien de rechter 
oordeelt dat het belang van de eigenaar zwaarder door-
weegt dan het grondrecht op wonen van de kraker, kan 
het grondrecht op wonen nog een rol spelen door bv. een 
(langere) respijttermijn te verlenen.

Het grondrecht op wonen is dus een recht dat welis-
waar in bepaalde gevallen ondergeschikt kan zijn aan 
andere rechten, maar het blijft  daardoor wel degelijk een 
recht, waarmee rekening moet worden gehouden door de 
rechter.

III. Kraken en het strafrecht

24. Het strafrecht beschermt waarden die zo funda-
menteel worden geacht dat wie ze schendt, strafrechtelijk 
gestraft  moet kunnen worden.54 Daarbij gaat het voorna-
melijk over gevangenisstraff en en geldboetes, afh ankelijk 
van het belang dat aan de beschermde waarde wordt ge-
hecht. Zoals reeds vermeld, is kraken op zich in België op 
dit ogenblik niet strafb aar.

Wel kunnen krakers zich schuldig maken aan andere 
misdrijven. Bij deze misdrijven gaat het enerzijds over de 
bescherming van het eigendomsrecht (boek II, titel IX Sw.: 
misdaden en wanbedrijven tegen eigendommen) en ander-
zijds over de bescherming van de onschendbaarheid van 
de woning, als correlarium van het beginsel van de indi-
viduele vrijheid en het recht op privacy (boek II, titel VIII 
Sw.: misdaden en wanbedrijven tegen personen).

A. Strafrechtelijke bescherming van eigendom

25. Eigendom wordt in onze rechtsorde strafrechtelijk 
beschermd. Het Strafwetboek bevat dan ook een aantal 

53 Vred. Brussel 14 november 2006, TBBR 2008, 482, noot A. Van-
deburie.
54 C. Van Den Wyngaert, B. De Smet en S. Vandromme, o.c., 32.

misdrijven die eventueel kunnen worden gepleegd door 
personen die woningen kraken.

26. In de eerste plaats wijzen we op art. 521 Sw., dat het 
vernielen van bouwwerken strafb aar stelt. Het Hof van 
Cassatie oordeelde echter dat met deze bepaling de wet 
de vernietiging van gebouwen, de totale of gedeeltelijke 
vernietiging van constructies heeft  willen beteugelen, 
waarbij die daad, wanneer ze is voltooid, een defi nitieve 
aantasting van het eigendom vormt en niet een gewone 
beschadiging, een braak van een afsluiting of een gemak-
kelijk te herstellen schade.55 Aangezien het kraken van 
een pand meestal niet de totale vernietiging van het pand 
tot gevolg heeft , zal deze strafb aarstelling meestal niet 
van toepassing zijn op krakers.

27. Vervolgens zijn art. 545-546 Sw. van belang, nl. het 
vernielen van afsluitingen. Het Hof van Cassatie interpre-
teerde het begrip afsluiting ruim: hiermee worden alle 
hindernissen voor het beschermen van eigendommen be-
doeld.56 Smaers omschrijft  dit als elk voorwerp bestemd 
om het binnendringen in eigendommen te verhinderen.57

Vereist wordt wel dat de afsluiting geheel of gedeeltelijk 
vernietigd wordt; een beschadiging volstaat niet voor de 
toepassing van art.  545-546 Sw. Maar ook dit criterium 
wordt ruim geïnterpreteerd: het gaat over elke handeling 
waardoor de afsluiting van het eigendom geheel of ten 
dele wordt weggenomen. Zo aanvaardde de rechtspraak 
als vernietiging van een afsluiting het uitboren van een 
deurslot, waardoor men zich toegang tot het pand kan 
verschaff en58 en ook het vernielen van een dakraam, 
aangezien dit tot gevolg heeft  dat de dakbedekking het 
gebouw niet meer voor de gehele oppervlakte afsluit of 
beschut en de dakbedekking een afsluiting uitmaakt.59

28. Daarnaast kan ook worden gewezen op de misdrij-
ven vermeld in art. 534bis en 534ter Sw., nl. het aanbren-
gen van graffi  ti en het beschadigen van onroerende eigen-
dommen.60 Enerzijds is strafb aar diegene die zonder toe-
stemming van de eigenaar of een andere rechthebbende61 
graffi  ti aanbrengt op roerende of onroerende goederen. 
Anderzijds is eveneens strafb aar diegene die opzettelijk 
andermans onroerende goederen beschadigt. Daarbij 
gaat het over opzettelijke misdrijven: de betrokkene moet 
het oogmerk hebben om te schaden; beschadigingen die 

55 Cass. 23  juni 2004, P.04.0812.F, Arr.Cass. 2004, 1174, Pas. 2004, 
1116, RW 2005-06, 1338, noot A. Vandeplas.
56 Cass. 12 mei 1930, Pas. 1930, I, 207.
57 G. Smaers, o.c., RW 1986-87, 2195.
58 Corr. Turnhout 14  december 1987, RW 1987-88, 1065, noot B. 
Spriet.
59 Gent 22 november 1955, RW 1955-56, 1922.
60 Zie uitgebreid: A. De Nauw, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, 
Mechelen, Kluwer, 2010, p. 445-447, nr. 574-576; A. Delannay, «Des-
tructions, dégradations, dommages» in Les infractions contre les biens, 
Brussel, Larcier, 2008, p. 744-752, nrs. 259-272.
61 Art.  534bis Sw. bepaalt niet uitdrukkelijk wie toestemming moet 
verlenen, maar logischerwijs is dit de eigenaar of een andere persoon 
die op een andere basis het recht heeft  om de goederen te gebruiken.
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het gevolg zijn van onvoorzichtigheid of onachtzaamheid 
vallen hier niet onder.62, 63

Beide wanbedrijven kunnen ook het voorwerp uitma-
ken van gemeentelijke administratieve sancties, voor zo-
ver zij werden opgenomen in een gemeentelijk reglement. 
In afwijking op het algemene principe dat gemeentelijke 
administratieve sancties enkel mogelijk zijn indien voor 
dezelfde inbreuken nog geen straff en of administratieve 
sancties werden bepaald, bevat art.  3 van de GAS-wet64 
een uitzondering voor o.m. de misdrijven vermeld in 
art. 534bis en 534ter Sw.

29. Wat betreft  de vernietiging van afsluitingen, het 
aanbrengen van graffi  ti of het beschadigen van een ge-
bouw enerzijds en de krakersproblematiek anderzijds 
dient evenwel opgemerkt te worden dat het niet is omdat 
een afsluiting van een gebouw vernietigd is of graffi  ti of 
beschadigingen werden aangebracht aan een gebouw, dat 
dit door de kraker werd gedaan. Het openbaar ministerie 
draagt uiteraard de bewijslast dat de kraker de schuldige 
is. Bij verwaarloosde gebouwen is het vaak mogelijk deze 
te betreden zonder braak (en dus zonder vernietiging van 
de afsluiting of beschadiging van het gebouw), terwijl in 
krakersmilieus vaak wordt gewerkt met een «voorkraak», 
waarbij bepaalde personen de toegang tot het pand ope-
nen en andere personen het pand nadien gaan bewonen. 
Aangezien kraken op zich, zoals gezegd, niet strafb aar is, 
begaat de kraker in dat geval geen misdrijf. Wel kan hij 
eventueel op basis van art. 66 en 67 Sw. worden vervolgd 
als mededader of medeplichtige aan het misdrijf van ver-
nietiging van afsluitingen of beschadiging van gebouwen, 
wanneer kan worden aangetoond dat hij onmisbare of 
bijkomstige (materiële of morele) hulp heeft  gegeven, bv. 
indien de kraker een vriend heeft  aangezet tot het plegen 
van de «voorkraak».

30. Wanneer de afsluiting louter verzwakt of aangetast 
is, maar haar functie van bescherming behoudt, kan er 
enkel sprake zijn van beschadiging van de afsluiting,65 in 
de zin van art. 563 Sw.66 Het gaat dan over een overtre-
ding, met bijhorende lichte strafmaat.

31. Tot slot verwijzen we naar art. 461 Sw. inzake dief-
stal, dat ook kan worden toegepast op elektriciteit, water, 

62 Parl.St. Kamer 2006-07, nr. 2654/2, p. 8.
63 Voor de volledigheid vermelden we dat art. 534quater Sw. voorziet 
in een verzwarende omstandigheid indien het aanbrengen van graf-
fi ti of het beschadigen van onroerende eigendommen gebeurt vanuit 
het bijzondere opzet van haat tegen, misprijzen van of vijandigheid 
tegen een persoon wegens diens zogenaamd ras, zijn huidskleur, zijn 
afk omst, zijn nationale of etnische afstamming, …
64 Wet van 24 juni 2013 betreff ende de gemeentelijke administratieve 
sancties, BS 1 juli 2013.
65 Gent 4 oktober 1994, RW 1996-97, 1026, noot A. Vandeplas.
66 Art. 563 Sw. werd opgeheven door de wet van 17 juni 2004 waarbij 
titel X (overtredingen) van het Strafwetboek geheel werd opgeheven 
met de bedoeling de handhaving van deze misdrijven aan de gemeen-
ten toe te vertrouwen via GAS (gemeentelijke administratieve sanc-
ties). Bij de wet van 20 juli 2005 werden echter een aantal overtredin-
gen opnieuw in het Strafwetboek ingevoegd, waaronder art. 563 Sw. 

... Terwijl in het begin van de twintigste eeuw nog discus-
sie bestond over het antwoord op de vraag of elektriciteit 
kan beschouwd worden als een «zaak» die bedrieglijk kan 
worden weggenomen, is daar momenteel geen discussie 
meer over.67 Wie elektriciteit onttrekt aan A, bewerkstel-
ligt immers dat het onttrokkene niet meer bij A is, maar 
bij degene die wegneemt. Krakers die in het kraakpand 
illegaal elektriciteit, gas of water aft appen, maken zich 
dus schuldig aan diefstal.

B. Strafrechtelijke bescherming van de onschendbaarheid 
van de woning

32. Ook de onschendbaarheid van de woning wordt 
strafrechtelijk beschermd. Zoals reeds vermeld, is het 
beschermde belang niet het eigendomsrecht op de (in-
boedel van de) woning, maar de individuele vrijheid en 
het privéleven in de woning. In die zin geniet een wo-
ning slechts bescherming op voorwaarde dat ze wordt 
bewoond, anders valt de ratio legis van de bescherming 
weg.68 Art.  439 tot 442 Sw. bestraff en particulieren die 
huisvredebreuk plegen, terwijl art.  148 Sw. van toepas-
sing is op openbare ambtenaren die zich schuldig maken 
aan huisvredebreuk.

We stippen een aantal elementen aan die relevant zijn 
voor de krakersproblematiek, zonder het misdrijf huis-
vredebreuk integraal te willen bespreken.69

33. In de eerste plaats is vereist dat het gaat over een 
woning (een bewoond huis, appartement, kamer of ver-
blijf, of de aanhorigheden ervan). Zoals gezegd, moet 
deze woning bewoond zijn. Of dit eff ectief het geval is, 
is een feitenkwestie. Het feit dat een woning tijdelijk on-
bewoond is, ontneemt haar de bescherming van art. 439 
Sw. niet indien uit de omstandigheden, zoals de aanwe-
zigheid van meubilair en huisraad, blijkt dat het pand 
nog steeds dienst doet als huisvesting.70 We verwezen 
reeds naar het geval waarin krakers een woning kraak-
ten waarvan de bewoner langere tijd gehospitaliseerd is 
of bezig is aan een wereldreis. Deze krakers maken zich 
schuldig aan huisvredebreuk in de zin van art.  439 Sw. 
Gaat het daarentegen over een woning die is ontdaan van 
de bestanddelen die gewoonlijk bestemd zijn om het le-
ven en de bezigheden van de bewoners af te zonderen van 
de omgeving (bv. een vervallen huis met kapotte vensters 
en deuren en zonder enig meubilair), zal het niet meer 

67 Cass. 20 juni 1934, Pas. 1934, I, 332; Cass. 23 september 1981, Arr.
Cass. 1981-82, 127. Zie ook: G. Huybrechts, «Les vols d’eau, de gaz et 
de l’électricité», Rev.dr.pén. 1935, 236; Antwerpen 15 november 1984, 
RW 1984-85, 1933, noot P. Arnou.
68 G. Smaers, o.c., RW 1986-87, 2205.
69 Zie daarvoor uitgebreid: G. Smaers en C. Idomon, «Woonst-
schennis door openbare ambtenaren» in Comm.Straf. 2013, 17  p.; 
G. Smaers en C. Idomon, «Woonstschennis door particulieren» in 
Comm.Straf. 2013, 21 p.
70 G. Smaers en C. Idomon, «Woonstschennis door particulieren» in 
Comm.Straf. 2013, 5.
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voor een woning kunnen doorgaan. Er wordt dan aange-
nomen dat de eigenaar, door het gebouw aan zijn lot over 
te laten, tevens afstand heeft  gedaan van de onschend-
baarheid ervan.

Over de toepassing van art.  439 Sw. op bedrijfsloka-
len, loodsen, … bestaat discussie. In principe bestraft  
dit artikel huisvredebreuk en kent ons strafrecht geen 
misdrijf van lokaalvredebreuk. Onder invloed van de 
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens inzake art. 8 EVRM wordt de bescherming die 
aan niet-publiek toegankelijke gebouwen moet worden 
gegeven omwille van de bescherming van het privéleven 
echter strenger, zodat ook bedrijfslokalen volgens het Hof 
van Cassatie bescherming genieten wanneer ze bewoond 
zijn of wanneer er bescheiden worden bewaard die een 
vertrouwelijk karakter hebben.71 Het is de vraag of deze 
rechtspraak ver genoeg gaat en niet te restrictief is in het 
licht van de rechtspraak van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens.72 Door het Europees Hof wordt het 
begrip woning wel ruim geïnterpreteerd en kan het ook 
slaan op beroeps- en bedrijfslokalen.73

Zoals reeds eerder vermeld, kunnen ook krakers zich 
beroepen op de onschendbaarheid van de woning en zul-
len zij bij eff ectieve bewoning van een gekraakt pand niet 
zonder rechterlijk bevel uit de woning kunnen worden ge-
zet. Vereist is wel dat er eff ectief sprake is van bewoning, 
wat uit de feiten zal moeten worden afgeleid. Bewoning 
onderstelt, zoals gezegd, een zekere duurzaamheid en hier-
aan worden hogere eisen gesteld naarmate de titel van ver-
blijf zwakker is en de onrechtmatigheid duidelijker.74

34. Vervolgens is vereist dat de huisvredebreuk ge-
beurde met behulp van bedreiging of geweld tegen per-
sonen, dan wel door middel van braak,75 inklimming of 
valse sleutels. De huisvredebreuk moet gepleegd zijn met 
gewelddadige middelen.76 Wie een woning binnentreedt 
door een deur die niet op slot is, pleegt geen huisvrede-
breuk, zelfs al gebeurt dit binnenkomen tegen de wil van 
de bewoner.77

71 Cass. 4  oktober 2005, P.05.0537.N, Arr.Cass. 2005, 1801, Pas. 2005, 
1803. Zie ook: F. Van Volsem, «De strafrechtelijke bescherming van de 
onschendbaarheid van de woning: voor echte woningen, niet voor be-
drijfsgebouwen» (noot onder Gent 5 januari 2011), RABG 2012, 525.
72 A. De Nauw, o.c., p.  263, nr.  336; G. Smaers en C. Idomon, 
«Woonst schennis door particulieren» in Comm.Straf. 2013, 5.
73 EHRM 16  april 2002, Colas t/ Frankrijk, ECHR 2002-III, 105; 
EHRM 16 december 1992, Niemitz t/ Duitsland, ECHR 1992, Ser. A 
251-B.
74 G. Smaers, o.c., RW 1986-87, 2215.
75 Zie bv. Voorz. Rb. Gent (KG), 30  augustus 2005, Huur 2006, 28: 
«de kapotte ramen maakten het mogelijk het pand te betreden zonder 
braak».
76 Een uitzondering hierop vormt de huisvredebreuk bij nacht, zoals 
bepaald door art. 442 Sw. In tegenstelling tot de «gewone» huisvrede-
breuk, wordt hierbij niet vereist dat de dader gebruik heeft  gemaakt 
van bedreiging, geweld, braak, inklimming of valse sleutels.
77 G. Smaers en C. Idomon, «Woonstschennis door particulieren» in 
Comm.Straf. 2013, 11.

35. Tot slot dienen we nog op te merken dat huisvrede-
breuk een afl opend misdrijf is. Het misdrijf is voltrokken 
op het moment van het binnendringen. Het in de woning 
blijven tegen de wil van de bewoner valt er niet onder, 
zelfs niet wanneer men geweld of bedreigingen gebruikt 
om in de woning te blijven.78

C. Naar een strafb aarstelling van «kraken»?

36. Het feit dat het kraken van een woning op zich niet 
strafb aar is, wordt binnen de samenleving vaak als on-
rechtvaardig en niet correct aangevoeld. De afgelopen 
tien jaar werden dan ook door vertegenwoordigers van 
verschillende politieke partijen verschillende wetsvoor-
stellen ingediend om het kraken strafb aar te maken.79 
Ook het huidige federale regeerakkoord (2014-2019) 
vermeldt dat «de regeling in verband met kraakpanden 
wordt herzien, met als doel de uitdrijving te versnellen» 
(hierbij wordt evenwel niet vermeld dat men hiervoor het 
kraken strafb aar wil maken).80

37. Alvorens over te gaan tot de invoering van een 
nieuwe strafb aarstelling is een zorgvuldige belangenaf-
weging vereist tussen alle in het geding zijnde belangen. 
Er kan geen twijfel over bestaan dat het kraken van be-
woonde panden onaanvaardbaar is en dat er voldoende 
gronden zijn om dergelijke praktijken strafrechtelijk te 
beteugelen. Het kraken van bewoonde panden is momen-
teel reeds strafb aar op grond van art. 439 Sw. Ook indien 
de bewoner langere tijd afwezig is (bv. wegens langdurige 
ziekenhuisopname of wereldreis) en op voorwaarde dat 
het pand nog als woning ingericht is, blijft  de woning on-
der het toepassingsgebied van art. 439 Sw. vallen.

Anders is het wanneer leegstaande woningen worden 
gekraakt. Zijn hier voldoende gronden om dergelijke fei-
ten onder het strafrecht te brengen? Verdient het eigen-
domsrecht strafrechtelijke bescherming wanneer de ei-
genaar het pand ongebruikt laat? 81 Het feit dat kraken 
van leegstaande woningen niet strafb aar is, betekent bo-
vendien niet dat het toegelaten zou zijn. Het is enkel de 
vraag of het kraken van leegstaande woningen dermate 
laakbaar is dat op daders ervan strafrechtelijke sancties 
moeten worden toegepast. Dit geldt des te meer wanneer 
het gaat over personen die kraken uit noodzaak omdat ze 
er niet in slagen om via de reguliere weg een betaalbare 
woning te vinden. Het criminaliseren van kraken zal de 

78 G. Smaers en C. Idomon, «Woonstschennis door particulieren» in 
Comm.Straf. 2013, 3 en 11.
79 Parl.St. Kamer 2003-04, nr.  366/001; Parl.St. Kamer 2010-11, 
nr.  932/001; Parl.St. Kamer 2010-11, nr.  1266/001; Parl.St. Kamer 
2012-13, nr. 2869/001; Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 3151/001.
80 Federaal regeerakkoord 2014-2019, 9  oktober 2014, http://www.
belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/federale_re-
gering/beleid/regeerakkoord, p. 133.
81 G. Smaers, o.c., RW 1986-87, 2216.
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woonnood van deze personen niet oplossen, want daar-
voor dient een beter woonbeleid gevoerd te worden.

38. Daarnaast vertrekken de ingediende wetsvoor-
stellen bijna allemaal van de vaststelling dat door het 
strafb aar stellen van kraken gemakkelijker tot ontrui-
ming kan worden overgegaan. Men spreekt over «een 
strafrechtelijk instrument bieden aan de rechthebben-
den om zich te wapenen tegen schendingen van hun 
eigendomsrecht»,82 «om het wederrechtelijk betrekken 
van andermans leegstaande of ongebruikte goederen te 
bestraff en, zodat de overheid door de tussenkomst van de 
bevoegde politiediensten op eenvoudige wijze tot de ont-
ruiming van de gekraakte gebouwen kan overgaan zon-
der dat de eigenaar, huurder of andere gerechtigden zich 
daartoe via een verzoekschrift  tot de bevoegde rechter 
dienen te wenden»,83 «de bestaande wettelijke bepalingen 
kunnen dan ook niet als toereikend worden beschouwd. 
Rechthebbenden kunnen immers bijzonder moeilijk hun 
gekraakte onroerende goederen laten ontruimen»84 en 
«vandaag is kraken an sich in België strafrechtelijk niet 
verboden, waardoor ontruiming via strafrechtelijke weg 
moeilijk is».85 Het feit dat geen enkel van deze wetsvoor-
stellen eff ectief werd goedgekeurd, toont al aan dat het 
hier niet over een eenvoudige kwestie gaat.

39. Indien men het via het strafb aar stellen van kra-
ken ook mogelijk wil maken om via het strafrecht over te 
gaan tot ontruimen, komen we automatisch terecht bij de 
regelgeving in Nederland. Daar heeft  men immers over 
een periode van dertig jaar getracht om strafrechtelijke 
ontruimingen mogelijk te maken.86 Nadat de Hoge Raad 
in een arrest van 9 oktober 200987 oordeelde dat er geen 
voldoende wettelijke basis was voor de gangbare praktijk 
van strafrechtelijke ontruimingen van kraakpanden,88 
werd de Wet kraken en leegstand van 24 juli 2010 aange-
nomen, waarbij enerzijds in het Strafwetboek kraken van 
ongebruikte panden expliciet strafb aar werd gesteld89 
en anderzijds in het Wetboek van Strafvordering aan 
de offi  cier van justitie de mogelijkheid werd verleend de 
opdracht te geven aan de politie om over te gaan tot de 

82 Parl.St. Kamer 2003-04, nr. 366/001, p. 3.
83 Parl.St. Kamer 2010-11, nr. 932/001, p. 4.
84 Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 2869/001, p. 3.
85 Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 3151/001, p. 3.
86 Voor een uitgebreide beschrijving van de genomen initiatieven kan 
worden verwezen naar de conclusie van het openbaar ministerie voor 
HR 9 oktober 2009, nr. 09/00079, www.rechtspraak.nl, NJ 2010, 213, 
noot P.A.M. Mevis, NJB 2009, 1870.
87 HR 9  oktober 2009, nr.  09/00079, www.rechtspraak.nl, NJ 2010, 
213, noot P.A.M. Mevis, NJB 2009, 1870.
88 Zie voor kritische bespreking van dit arrest: O. Van Der Bijl, 
«Strafrechtelijk ontruimen: einde verhaal?» NJB 2010, 151.
89 Art.  138a Nederlands Wetboek van Strafrecht: «1. Hij die in een 
woning of gebouw, waarvan het gebruik door de rechthebbende is be-
eindigd, wederrechtelijk binnendringt of wederrechtelijk aldaar ver-
toeft , wordt, als schuldig aan kraken, gestraft  met gevangenisstraf van 
ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie».

ontruiming van een pand bij verdenking van overtreding 
van het kraakverbod.90 De mogelijkheid om over te gaan 
tot strafrechtelijke ontruiming werd niet enkel ingeschre-
ven ten aanzien van het nieuw ingevoerde misdrijf kra-
ken van leegstaande panden, maar ook ten aanzien van 
het reeds bestaande misdrijf van kraken van bewoonde 
panden (huisvredebreuk).91

Ook hierover moest de Hoge Raad zich uitspreken, 
voornamelijk omdat op deze basis het openbaar ministe-
rie opdracht kon geven aan de politie om tot ontruiming 
over te gaan, zonder tussenkomst van een rechter, waar-
door deze regelgeving op gespannen voet stond met art. 8 
en 13 EVRM. Uit art.  8 EVRM kan, zoals gezegd, een 
grondrecht op wonen worden afgeleid en een recht op be-
scherming van de woning, waaraan slechts onder bepaal-
de voorwaarden afb reuk mag worden gedaan. Uit art. 13 
EVRM volgt dat eff ectieve middelen beschikbaar moeten 
zijn om voor die rechten op te komen. Eerder verwezen 
we reeds naar het arrest-Mc Cann waarin het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat zelfs ten 
aanzien van personen die een pand zonder recht of titel 
bezetten de uitzetting uit de woning steeds vooraf aan de 
rechter moet worden voorgelegd.92 Door aan het open-
baar ministerie de bevoegdheid te geven om zonder rech-
terlijke tussenkomst de uitzetting van krakers te bevelen, 
werden eventueel art. 8 en 13 EVRM geschonden.

Nog vóór de Hoge Raad uitspraak kon doen over de 
mogelijkheid tot strafrechtelijke ontruiming, zoals inge-
voerd door de Wet kraken en leegstand, werd door het 
college van procureurs-generaal een beleidsbrief afgekon-
digd over het te volgen beleid bij voorgenomen strafrech-
telijke ontruimingen.93 Daarin wordt bepaald dat ontrui-
ming op bevel van het openbaar ministerie – behalve in 
bepaalde uitzonderingen – enkel mogelijk is indien de 
ontruiming minstens zeven dagen vooraf wordt aange-
kondigd, zodat de krakers de mogelijkheid hebben om 
eventueel een procedure in kort geding in te leiden. In-
dien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt door 
de krakers, zal het vonnis van de voorzieningenrechter 
worden afgewacht. Deze procedure wordt door het col-
lege van procureurs-generaal als voldoende beschouwd 
in het kader van de door art. 13 EVRM vereiste eff ectieve 
rechtsbescherming, ook al doet de rechter in kort geding 
geen uitspraak ten gronde en ook al hoeft  een eventueel 

90 Art. 551a Nederlands Wetboek van Strafvordering: «In geval van 
verdenking van een misdrijf als omschreven in de artikelen 138, 138a 
en 139 van het Wetboek van Strafrecht kan iedere opsporingsambte-
naar de desbetreff ende plaats betreden. Zij zijn bevoegd alle personen 
die daar wederrechtelijk vertoeven, alsmede alle voorwerpen die daar 
ter plaatse worden aangetroff en, te verwijderen of te doen verwijde-
ren».
91 Art. 138 Nederlands Wetboek van Strafrecht.
92 Zie supra, nr. 17.
93 Beleidsbrief college van procureurs-generaal inzake strafrechtelijke 
ontruimingen, Staatscourant 2010, nr. 19.500, 2 december 2010.
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beroep tegen het vonnis van de voorzieningenrechter niet 
afgewacht te worden.

Bij arrest van 28 oktober 2011 oordeelde de Hoge Raad 
dat de werkwijze uit de beleidsbrief van het college van 
procureurs-generaal voldeed aan de vereisten van het 
EVRM, ook al is deze werkwijze niet in een wet in for-
mele zin vastgelegd.94 De beleidsbrief werd immers gepu-
bliceerd in de Nederlandse Staatscourant, zodat burgers 
er kennis van kunnen nemen en met voldoende zekerheid 
hun gedrag daarop kunnen afstemmen, waaruit volgt dat 
deze werkwijze kan worden beschouwd als «bij de wet 
voorzien» in de zin van art. 8, tweede lid EVRM. Bij een 
deugdelijk vooraf aangekondigde ontruiming zal het dan 
aan de krakers zijn om hun voorzorgsmaatregelen te ne-
men. Ook wat de verenigbaarheid met art. 13 EVRM be-
treft , zag de Hoge Raad geen probleem: de eventuele pro-
cedure bij de voorzieningenrechter wordt gezien als een 
voldoende eff ectief rechtsmiddel ter bescherming van het 
huisrecht van de krakers, zodat voor een verdergaande 
bescherming geen noodzaak bestaat.

40. Hiermee doorstond de Wet kraken en leegstand de 
toets van verenigbaarheid met het EVRM, al is de Hoge 
Raad niet op alle vlakken even overtuigend. Vooral op 
het vlak van het vereiste van een eff ectief rechtsmiddel 
blijven toch vragen bestaan. In de eerste plaats voorziet 
de «wet» niet in een mogelijkheid tot rechterlijke toet-
sing, maar «slechts» een beleidsbrief van het college van 
procureurs-generaal (weliswaar bekendgemaakt in de 
Nederlandse Staatscourant). Volgens deze beleidsbrief 
dienen in principe zeven dagen gelaten te worden tus-
sen de aankondiging van de ontruiming en de eff ectie-
ve ontruiming. In deze periode kunnen de krakers zich 
tot de voorzieningenrechter wenden, in welk geval de 
uitspraak in eerste aanleg wordt afgewacht. Daarmee is 
dan voldaan aan de mogelijkheid om de uitzetting voor-
af door een rechter te laten beoordelen. Nergens wordt 
echter bepaald dat ook een eventueel hoger beroep moet 
worden afgewacht. Zoals eerder aangegeven, dient de 
rechter steeds een beoordeling te maken van enerzijds 
de belangen van de eigenaar en anderzijds de belangen 
van de krakers, ook wanneer het gaat over krakers die 
niet over een rechtmatige titel beschikken. Door bij een 
afwijzing in eerste aanleg van de vordering van de kra-
kers het eventuele hoger beroep niet af te wachten en al 
tot ontruiming over te gaan, loopt men het risico dat de 
rechter in hoger beroep de vordering van de krakers als-
nog toekent, terwijl de ontruiming al doorgevoerd is. De 
gevolgen van de ontruiming zijn onomkeerbaar: zelfs in-
dien in beroep zou worden geoordeeld dat (nog) niet tot 
ontruiming mag worden overgegaan, is herstel in feite 
onmogelijk. Het is de vraag of er in die omstandigheden 
nog sprake is van een rechtsmiddel dat voldoende eff ec-

94 HR 28  oktober 2011, nr.  10/05147, www.rechtspraak.nl, NJ 2013, 
153, noot P.A.M. Mevis, NJB 2011, 2013.

tief is om de schending van bepaalde grondrechten uit 
het EVRM te voorkomen. Bovendien voorziet de beleids-
brief van het college van procureurs-generaal ook in een 
aantal uitzonderingen, waarbij zonder aankondiging en 
zonder dat een kort geding zal worden afgewacht tot ont-
ruiming kan worden overgegaan. Deze gevallen zijn dus 
in hun geheel van de geboden rechtsbescherming uitge-
sloten. Ook dat roept toch vragen op.95

41. Indien de Belgische wetgever zich wil baseren op de 
Nederlandse regelgeving, dient in de eerste plaats vastge-
steld te worden dat het enkel strafb aar maken van kraken 
geen strafrechtelijke ontruiming mogelijk maakt. Daarvoor 
dient een specifi eke bepaling uitgewerkt te worden. Wat een 
dergelijke bepaling betreft , verdient het de voorkeur om 
enerzijds de «wachttermijn» waarbinnen de krakers zich 
tot de rechter kunnen wenden, uitdrukkelijk op te nemen in 
de wet en anderzijds te bepalen dat een einduitspraak moet 
worden afgewacht teneinde de belangenafweging door de 
rechter ten volle te kunnen laten spelen.

IV. Kraken en het burgerlijk recht (inclusief het 
procesrecht)

A. Schending van het eigendomsrecht

42. Het kraken van een pand is een aantasting van het 
eigendomsrecht en daarom een onrechtmatige daad ten 
aanzien van de rechthebbende, ongeacht hoelang het 
pand al leeg staat.

De eigenaar of andere rechthebbende kan daarom bij 
de burgerlijke rechter een vordering tot ontruiming tegen 
de krakers instellen. Het gaat hier over een bezitsvorde-
ring (re-integranda), waarbij de bezitter of houder van 
een onroerend goed, die door geweld of feitelijkheden in 
zijn bezit of genot wordt gestoord, eist in zijn bezit of ge-
not te worden hersteld.96 Zij strekt ertoe enerzijds te ver-
mijden dat de bezitter (kraker) zich na verloop van tijd 
kan beroepen op de verkrijgende verjaring en anderzijds 
de eigenrichting te verhinderen.97

Tegelijk kan ook op basis van art.  1382 BW een ver-
goeding worden gevorderd voor eventuele schade, indien 
kan worden aangetoond dat de kraker onrechtmatig han-
delde en dat hierdoor schade werd veroorzaakt. Uiteraard 

95 P.A.M. Mevis, noot onder HR 28 oktober 2011, nr. 10/05147, NJ 
2013, 1198.
96 F. Van Neste, Zakenrecht, I, Brussel, Story-Scentia, 1990, p. 407, 
nr. 232; R. Dekkers en E. Dirix, o.c., p. 550, nr. 1320.
97 In de rechtsleer wordt ook het standpunt verdedigd dat het zou 
gaan over een revindicatie (zie bv. K. De Greve, «Gekraakt leven – 
processuele actiemogelijkheden in het burgerlijk procesrecht», Huur 
2014, 9), wat echter een eigendomsvordering is. Bij vorderingen tot 
uitzetting van krakers wordt het eigendomsrecht echter niet betwist, 
maar wenst de eigenaar opnieuw in het bezit te worden gesteld van 
zijn onroerend goed. Zie ook: G. Smaers, o.c., RW 1986-87, 2208, 
voetnoot 59.
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zal een dergelijke vordering slechts zinvol zijn indien de 
krakers voldoende vermogend zijn.

Aangezien de eigenaar van een gekraakt pand voorna-
melijk opnieuw het bezit zal willen verwerven over zijn 
pand, beperken we ons in wat volgt tot de vordering tot 
uitzetting.

B. Vordering tot uitzetting

43. Op processueel vlak beschikt een eigenaar die op-
nieuw het bezit wil verwerven over een gekraakt pand 
over twee mogelijkheden. In een procedure ten gronde 
kan hij bij de vrederechter een ontruimingsvordering 
aanhangig maken. Daarnaast kan hij bij spoedeisend-
heid een voorziening in kort geding instellen, waarbij de 
voorzitter vooruitlopend op de uitspraak ten gronde de 
eigenaar weer de feitelijke heerschappij over zijn eigen-
dom geeft .98 Het ontruimingsvonnis van de rechter wordt 
ten uitvoer gelegd door de gerechtsdeurwaarder, die zo 
nodig de assistentie van de politie kan inroepen. In beide 
gevallen kan ofwel via een dagvaarding een procedure 
op tegenspraak worden gevoerd, ofwel via eenzijdig ver-
zoekschrift  een procedure zonder tegenpartij. Omwille 
van het recht van verdediging is een procedure op tegen-
spraak de regel. De procedure op eenzijdig verzoekschrift  
is dan de uitzondering, die enkel mogelijk is indien wordt 
voldaan aan strikte voorwaarden.

1° Procedure ten gronde voor de vrederechter

44. De vrederechter is de natuurlijke rechter voor 
«geschillen betreff ende de verhuring van onroerende 
goederen en van de samenhangende vorderingen die 
ontstaan uit de verhuring van een handelszaak; van 
vorderingen tot betaling van vergoedingen voor bewo-
ning van en tot uitzetting uit plaatsen zonder recht be-
trokken, onverschillig of die vorderingen al dan niet vol-
gen uit een overeenkomst» (eigen cursivering)99 en voor 
«bezitsvorderingen».100 Ratione loci zal de vrederechter 
van de plaats waar het goed gelegen is, bevoegd zijn.101

a) Procedure via dagvaarding

45. Een ontruimingsvordering voor de vrederechter 
moet worden ingesteld via dagvaarding. De uitzondering 
van rechtsingang in huurzaken via verzoekschrift 102 is 
niet van toepassing; het gaat immers niet over een «vor-
dering inzake de huur van goederen», maar over een be-
zetting zonder recht of titel.

98 K. Broeckx, o.c., T.Vred. 1997, 470.
99 Art. 591, 1° Ger.W.
100 Art. 591, 5° Ger.W.
101 Art. 629, 1° Ger.W.
102 Art. 1344bis Ger.W.

46. Bij het instellen van een ontruimingsvordering zal 
de eigenaar geconfronteerd worden met de vraag zijn te-
genpartij te omschrijven. Zoals gezegd, dient principieel 
een procedure op tegenspraak gevoerd te worden, wat 
uiteraard vereist dat de tegenpartij kan worden geïdenti-
fi ceerd. De eigenaar zal dus de identiteit van de krakers 
moeten proberen te achterhalen. In een beperkt aantal 
gevallen zullen de krakers ingeschreven zijn in het be-
volkingsregister, wat identifi catie eenvoudig maakt. In de 
andere gevallen zal de eigenaar moeten proberen in con-
tact te treden met de krakers, eventueel met tussenkomst 
van de wijkagent, een gerechtsdeurwaarder of sociaal 
werker.

Eventueel kunnen de krakers als een feitelijke vereni-
ging worden beschouwd, maar zelfs indien dit het geval 
is, helpt dit de eigenaar processueel niet verder, aangezien 
een feitelijke vereniging niet in rechte kan optreden en 
dus ook niet gedagvaard kan worden.103 Om een feitelijke 
vereniging te dagvaarden, moeten alle leden persoonlijk 
worden gedagvaard, wat in de meeste gevallen niet mo-
gelijk zal zijn.104

47. Zodra de identiteit van één kraker kan worden 
achterhaald, kan een procedure op tegenspraak worden 
gevoerd. Het is dan deze persoon die kan worden gedag-
vaard en tegen wie de uithuiszetting kan worden gevor-
derd, samen met de andere krakers uit het pand («x en al 
wie en al wat zich in het onroerend goed bevindt»).105

48. Tot slot rijst de vraag naar de mogelijkheid om een 
dagvaarding te betekenen aan «de krakers van het pand 
gelegen te ...». In principe is dit niet mogelijk, aangezien 
in de dagvaarding op straff e van nietigheid de tegenpartij 
moet geïdentifi ceerd worden.106 Deze nietigheid is op ba-
sis van art. 861 Ger.W. slechts relatief, zodat de rechter de 
dagvaarding alleen dan nietig kan verklaren, indien het 
ontbreken van de identiteitsgegevens van de krakers de 
belangen schaadt van de partij die de exceptie opwerpt.107 
Indien met andere woorden de krakers op de zitting ver-
schijnen, zijn zij via de dagvaarding op de hoogte van het 
geding en lijden zij geen belangenschade. Een dagvaar-
ding aan de bewoners van een pand is bijgevolg de facto 
toegelaten indien de krakers verschijnen. En ook wan-
neer de krakers verstek laten, kan de nietigheid door de 
rechter niet ambtshalve opgeworpen worden; de rechter 
moet immers ambtshalve enkel de absolute nietigheden 
vaststellen.108 Wel moet de rechter nagaan of de regels 
van de tegenspraak zijn nageleefd. Indien de krakers er 
zelf voor hebben gezorgd dat zij niet gekend zijn of de 

103 Vred. Gent 25 februari 1994, T.Vred. 1997, 468, noot K. Broeckx.
104 Gent 22 februari 2010, TGR-TWVR 2011, 40.
105 K. De Greve, o.c., Huur 2014, 11.
106 Art. 43, eerste lid, 3° en art. 702, 2° Ger.W.
107 K. Broeckx, o.c., T.Vred. 1997, 473; A. Smets, Het recht op tegen-
spraak in civiele geschillen, Brugge, die Keure, 2009, p. 203, nr. 257.
108 A. Smets, o.c., p. 203, nr. 258.
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rechter aanneemt dat zij wel degelijk gedagvaard zijn, 
maar bewust niet zijn komen opdagen, zijn de regels van 
de tegenspraak voldoende nageleefd.109 De ratio legis van 
de verplichting tot het vaststellen van de identiteit van 
de gedaagde is immers te verzekeren dat de dagvaarding 
diegene bereikt heeft  tegen wie zij is gericht. Bij krakers 
gaat het niet zozeer over de specifi eke identiteit van de 
krakers, maar om de hoedanigheid van het bewoner zijn 
van een gekraakt pand.110

49. In Nederland werd inmiddels via wetswijziging uit-
drukkelijk bepaald dat naam en woonplaats van de ge-
dagvaarde niet vermeld moeten worden ingeval het gaat 
om krakers.111

b) Procedure via eenzijdig verzoekschrift 

50. Indien de krakers niet geïdentifi ceerd kunnen wor-
den, kan ook geopteerd worden voor een vordering ten 
gronde op eenzijdig verzoekschrift , eveneens bij de vre-
derechter.112 Noch de regels inzake de procedure op een-
zijdig verzoekschrift  noch enige andere wettelijke bepa-
ling vereisen immers dat een eenzijdig verzoekschrift  een 
tegenpartij zou vermelden of gericht zou zijn tegen een 
reeds geïdentifi ceerde partij.113 De rechter zal dan oorde-
len of de eigenaar voldoende heeft  gedaan om de identi-
teit van de krakers te achterhalen, en indien hij van oor-
deel is dat dit niet het geval is, zal het eenzijdig verzoek-
schrift  ontoelaatbaar worden verklaard. Aangezien bij 
een procedure op eenzijdig verzoekschrift  de tegenspraak 
niet gegarandeerd is, gaat het over een uitzonderingspro-
cedure en moeten de voorwaarden daarvoor strikt nage-
leefd worden.

51. In het eenzijdig verzoekschrift  dienen de gronden 
van de vordering te worden vermeld.114 Daarmee worden 
de motieven van feitelijke aard bedoeld die de vordering 
schragen. Bovendien is het raadzaam in het verzoek-
schrift  de toepasselijke wetsbepalingen aan te geven, zo-
dat de rechter kan nagaan of de wet toelaat dat de vorde-

109 K. Broeckx, o.c., T.Vred. 1997, 473.
110 Tegen deze zienswijze wordt kritiek geuit door E. Brewaeys met 
verwijzing naar Vred. Gent 16 november 2000 (E. Brewaeys, «Onbe-
kende krakers gaan vrijuit», Juristenkrant 2000, afl . 20, 1 en 5).
111 Art. 45, 4 Nederlands Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering: 
«Indien het exploot een vordering tot ontruiming betreft  van een ge-
bouwde onroerende zaak of een gedeelte daarvan door anderen dan 
gebruikers of gewezen gebruikers krachtens een persoonlijk of zake-
lijk recht, van wie naam en woonplaats in redelijkheid niet kunnen 
worden achterhaald, behoeft  het deze naam en deze woonplaats niet 
te vermelden, noch de persoon aan wie afschrift  van het exploot is 
gelaten».
112 K. Broeckx, o.c., T.Vred. 1997, 472.
113 Cass. 25 februari 1999, Arr.Cass. 1999, 279, RW 1999-2000, 789, 
noot, P&B 1999, 94, noot H. Boularbah.
114 Art. 1026 Ger.W.

ring door middel van een eenzijdig verzoekschrift  wordt 
ingesteld.115

52. Indien het eenzijdig verzoekschrift  toegelaten wordt 
en indien dit gegrond verklaard wordt, kan de rechter een 
bevel tot ontruiming verlenen «aan eenieder die zich in 
het gekraakte pand bevindt». Een dergelijke ruim gefor-
muleerde beschikking kan aan de krakers worden bete-
kend en tegen hen ten uitvoer worden gelegd.116 Iedere 
kraker die zich door het eenzijdig bevelschrift  geschaad 
acht en die tijdens de procedure niet vrijwillig was tus-
sengekomen, kan daartegen derdenverzet instellen nadat 
de beslissing aan hem werd betekend.117 De termijn voor 
het instellen van het verzet bedraagt een maand vanaf 
de betekening (in tegenstelling tot het «gewone» der-
denverzet waarbij de termijn drie maanden bedraagt).118 
Hiermee wordt het recht van verdediging volgens het Hof 
van Cassatie voldoende gerespecteerd, zelfs wanneer te-
genspraak pas achteraf, nadat de beslissing reeds werd 
genomen, mogelijk is.119 Als buitengewoon rechtsmiddel 
heeft  het derdenverzet geen schorsende werking,120 zodat 
de eigenaar tijdens de behandeling van het derdenverzet 
– weliswaar op eigen risico – reeds tot gedwongen uitvoe-
ring kan overgaan.

53. Gelet op het principieel contradictoir karakter van 
een gerechtelijke procedure, dient in geval van onmoge-
lijkheid om de identiteit van de krakers te achterhalen 
de voorkeur gegeven te worden aan een dagvaarding be-
tekend aan «de krakers van het pand gelegen te ...». De 
krakers worden dan toch in kennis gesteld van de dag-
vaarding en hebben de mogelijkheid hun rechten te ver-
dedigen, wat veel minder het geval is bij een procedure op 
eenzijdig verzoekschrift  (de mogelijkheid om vrijwillig 
tussen te komen is immers eerder theoretisch).

2° Procedure in kort geding voor de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg

54. In geval van spoedeisendheid kan de eigenaar zich ook 
in kort geding wenden tot de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg.121 Vereist is dus dat de zaak spoedeisend 
(urgent) is. Daarbij zijn de gewone vormen van rechtsingang 
van toepassing: ofwel via dagvaarding ofwel – bij volstrekte 

115 S. Raes, «Artikel 1026» in Comm.Ger., Mechelen, Kluwer, 1988, 
p. 2.
116 K. Broeckx, o.c., T.Vred. 1997, 472.
117 Art. 1033 Ger.W.
118 Zie art. 1034 Ger.W. voor het verzet na eenzijdig verzoekschrift  en 
vergelijk met art. 1129 Ger.W. voor het «gewone» derdenverzet.
119 Cass. 14 januari 2005, Arr.Cass. 2005, 77, NJW 2005, 698, noot E. 
Brems, Pas. 2005, 75, RABG 2005, 803, RW 2005-06, 304, noot M. 
Storme. Hierop wordt in de rechtsleer echter ook kritiek geuit (E. 
Brewaeys, «Kort geding op eenzijdig verzoekschrift : recht van verde-
diging op een laag pitje», Juristenkrant 2005, afl . 106, 1 en 6).
120 K. Wagner, Derdenverzet in APR, Mechelen, Kluwer, 2004, p. 42, 
nr. 57.
121 Art. 584 Ger.W.
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noodzakelijkheid – bij eenzijdig verzoekschrift . Opnieuw 
is de territoriaal bevoegde rechter de rechter van de plaats 
waar het onroerend goed is gelegen.122

In een procedure voor de rechter in kort geding zal de 
rechter zich enkel uitspreken over de gevorderde uitzet-
ting en doet hij geen uitspraak ten gronde. Hij beoordeelt 
enkel of hic et nunc de uitzetting gerechtvaardigd en 
noodzakelijk is. Een volledige beoordeling van alle in het 
geding zijnde belangen kan enkel door de vrederechter 
worden gemaakt als rechter ten gronde.

a) Procedure via dagvaarding

55. Om een dagvaarding te kunnen uitbrengen, is ook 
in kort geding een tegenpartij noodzakelijk. De krakers 
(of één van hen) moeten dus gekend zijn of men moet op-
teren voor een dagvaarding van «de krakers van het pand 
gelegen te ...». We verwijzen hiervoor naar hierboven.123

56. Opdat een zaak in kort geding zou kunnen worden 
ingeleid, is urgentie vereist. De rechter dient ambtshalve 
na te gaan of de urgentie aanwezig is; als onderdeel van 
de bevoegdheid raakt dit immers de openbare orde.124

Er is sprake van urgentie wanneer er reële en beduidende 
schade te vrezen valt; het betreft  de schade die door de eiser 
in kort geding geleden wordt wanneer een beschikking in 
kort geding zou uitblijven.125 Er is ook sprake van urgentie 
wanneer de gewone rechtspleging niet bij machte is het ge-
schil tijdig op te lossen, wat maakt dat de rechter in kort ge-
ding over een ruime feitelijke beoordelingsmacht beschikt 
en, binnen de juiste maat, over de grootste vrijheid.126

Het feit alleen dat een pand gekraakt wordt, is niet vol-
doende om te voldoen aan het urgentievereiste. Er is evenmin 
sprake van spoedeisendheid wanneer uit het dossier blijkt 
dat de woning zwaar verwaarloosd is en ongebruikt en on-
beheerd werd (achter)gelaten door de eigenaar. Er wordt niet 
aangetoond waarom de eigenaar zich niet tot de bodemrech-
ter kan wenden en waarom hij genoodzaakt is zijn toevlucht 
te nemen tot de kortgedingrechter.127 Er werd ook geoordeeld 
dat er geen urgentie (meer) is indien zeven maanden zijn ver-
lopen tussen de vaststelling dat de woning gekraakt is en de 
vordering voor de rechtbank.128 In dezelfde zaak oordeelde 
de rechter in beroep dat er sprake is van urgentie wanneer 
een onmiddellijke beslissing wenselijk is om schade van een 
bepaalde omvang dan wel ernstige ongemakken te voorko-

122 Aangezien het nog steeds gaat over een vordering tot uitzetting 
uit plaatsen zonder recht betrokken en een bezitsvordering, maar dan 
wegens de urgentie voor de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg, blijft  art. 629, 1° Ger.W. van toepassing.
123 Zie supra, nrs. 46 e.v.
124 K. De Greve, o.c., Huur 2014, 11.
125 J. Laenens, «Artikel 584 Ger.W» in Comm.Ger., 7.
126 Cass. 21 mei 1987, Arr.Cass. 1986-87, 1287, Pas. 1987, I, 1160, RW 
1987-88, 1425.
127 Voorz. Rb. Gent (KG) 30 augustus 2005, Huur 2006, 28.
128 Voorz. Rb. Antwerpen (KG) 13 februari 2013, Huur 2014, 44.

men en de gewone rechtspleging niet bij machte is het geschil 
tijdig op te lossen.129

57. Indien de voorzitter in kort geding oordeelt dat de 
zaak niet spoedeisend is, verklaart hij de vordering on-
gegrond.130 Indien er geen urgentie is, rechtvaardigt im-
mers niets dat de zaak in kort geding werd ingeleid en 
moet de zaak aanhangig worden gemaakt bij de vrede-
rechter, die de natuurlijke rechter is in deze materie. Het 
feit dat de vordering in kort geding wordt afgewezen we-
gens het gebrek aan urgentie, verhindert niet dat een vor-
dering voor de vrederechter wel succesvol kan zijn.

58. Eens dat de rechter in kort geding heeft  vastgesteld 
dat de zaak eff ectief spoedeisend is, moet hij nog nagaan 
of – na belangenafweging – vaststaat dat er onmiddellijke 
schade dreigt voor de eisende partij, zonder in te gaan 
op het verweer dat gebaseerd is op het materiële recht.131 
Volgens Storme is de beoordeling van de rechter in kort 
geding beperkt tot drie essentiële toetsingscriteria: (i) ur-
gentie; (ii) belangenafweging, (iii) dreigende schade.132

Bij vorderingen tot uitzetting van krakers zou de drei-
gende schade kunnen bestaan in het feit dat aangetoond 
wordt dat het gekraakte pand ernstig wordt beschadigd 
door de krakers of dat binnen enkele dagen renovatiewerk-
zaamheden staan gepland en dat deze door de planning 
van de aannemer niet later ingepland kunnen worden. De 
belangen van de eigenaar zullen ook in kort geding moeten 
worden afgewogen tegen de belangen van de krakers. In-
dien bv. de eigenaar met de krakers afspraken had gemaakt 
om tegen een bepaalde datum te vertrekken, omdat op die 
datum de renovatiewerkzaamheden zouden starten, is er 
urgentie en dreigende schade wanneer de krakers het pand 
tegen die datum niet ontruimd hebben. Indien de eigenaar 
daarentegen de zaak op zijn beloop laat en dan plots vast-
stelt dat de renovatiewerkzaamheden niet kunnen begin-
nen, is de dreigende schade aan hemzelf te wijten.

Ook hier geldt dat het feit dat de vordering in kort ge-
ding wordt afgewezen wegens het gebrek aan dreigende 
schade niet verhindert dat een vordering voor de vrede-
rechter wel succesvol kan zijn.

59. In kort geding kan de rechter dringende en voorlo-
pige maatregelen bevelen zonder uitspraak te doen over 
de grond van de zaak. Zo kan hij een einde maken aan 
feitelijkheden,133 waar het bij ontruimingsvorderingen te-
gen krakers om te doen zal zijn.

De uitspraak van de rechter in kort geding is steeds 
uitvoerbaar bij voorraad.134

129 Antwerpen 17 mei 2013, Huur 2014, 44.
130 Cass. 11  mei 1990, Arr.Cass. 1989-90, 1175, JT 1991, 725, Pas. 
1990, I, 1050, RW 1990-91, 987, noot J. Laenens, TBH 1990, 774, noot 
D. Lindemans.
131 Cass. 4 februari 2000, Arr.Cass. 2000, 300, RW 2000-01, 813, noot 
M. Storme, TBH 2000, 184, noot.
132 M. Storme, o.c., RW 2000-01, 814.
133 J. Laenens, «Artikel 584 Ger.W.» in Comm.Ger., 11.
134 Art. 1039 Ger.W.
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b) Procedure via eenzijdig verzoekschrift 

60. In geval van volstrekte noodzakelijkheid kan bij de 
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in kort ge-
ding een zaak aanhangig worden gemaakt via een eenzij-
dig verzoekschrift .135 Het verschil met het «gewone» kort 
geding is het vereiste van volstrekte noodzakelijkheid.

Het vereiste van volstrekte noodzakelijkheid sluit het 
urgentievereiste niet uit; het gaat om een bijkomende 
voorwaarde om een procedure in kort geding via ver-
zoekschrift  te mogen inleiden.136

61. Bij de volstrekte noodzakelijkheid gaat het over een 
urgentie, af te leiden uit het gevaar dat zou voortvloeien 
uit de aanwending van een andere procedure en ook, 
in voorkomend geval, uit de aard zelf van de gevraagde 
maatregel, wanneer deze de toepassing van een eenzijdi-
ge rechtspleging vergt.137 Het Hof van Cassatie oordeelde 
dat de volstrekte noodzakelijkheid bedoeld in art.  584, 
vierde lid Ger.W. juist te wijten kan zijn aan de omstan-
digheid dat geen tegenpartij bekend is.138

Het feit dat de tegenpartij niet gekend is, is dus één van 
de redenen van volstrekte noodzakelijkheid om bij een-
zijdig verzoekschrift  de zaak aanhangig te maken bij de 
voorzitter, rechtsprekend in kort geding, naast andere re-
denen van volstrekte noodzakelijkheid, zoals een situatie 
van extreme urgentie of de aard van de gevorderde maat-
regel die een eenzijdige procedure vereist. Het zijn m.a.w. 
geen cumulatieve voorwaarden, maar verschillende si-
tuaties die duiden op volstrekte noodzakelijkheid om de 
zaak bij eenzijdig verzoekschrift  aanhangig te maken.139

62. De rechter moet ook hier nagaan of men zich eff ec-
tief in de voorwaarden bevindt om via eenzijdig verzoek-
schrift  de zaak aanhangig te maken en dus – in het geval 
van ontruimingsvorderingen tegen krakers – of men vol-
doende moeite heeft  gedaan om de identiteit van de kra-
kers te achterhalen. Enkel in die omstandigheden is het 
uitsluiten van de tegenspraak gerechtvaardigd.140 In een 
zaak voor de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aan-
leg te Leuven hadden de eigenaars getracht met de krakers 
in contact te komen, maar bleek dat die het pand enkel ’s 
nachts bezetten. Ook de politie had getracht met de kra-
kers in contact te komen, maar zij weigerden de politie 
binnen te laten, en de enkelen die aan het venster versche-
nen, droegen een masker. Op basis daarvan oordeelde de 

135 Art.  584, vierde lid Ger.W. Zie ook: S. Raes, «Artikel  1025» in 
Comm.Ger., 2.
136 Voorz. Rb. Antwerpen (KG) 13 februari 2013, Huur 2014, 44, be-
vestigd door Antwerpen 17 mei 2013, Huur 2014, 44.
137 J. Laenens, «Art. 584 Ger.W». in Comm.Ger., 9.
138 Cass. 25 februari 1999, Arr.Cass. 1999, 279, RW 1999-2000, 789, 
noot, P&B 1999, 94, noot H. Boularbay.
139 H. Boularbah, «L’absence de partie adverse ou l’impossibilité 
d’identifi er celle-ci, conditions de l’introduction de la demande par 
voie de requête unilatérale» (noot onder Cass. 25 februari 1999), P&B 
1999, 98.
140 K. De Greve, o.c., Huur 2014, 16.

rechter dat er sprake is van spoedeisendheid en een ab-
solute noodzaak in de zin van art. 584 Ger.W., omdat de 
eigenaar de identiteit van de krakers niet kent, zodat hij 
enkel een beroep kon doen op een procedure bij eenzijdig 
verzoekschrift . Bovendien staat ook vast dat hij moeite had 
gedaan om de identiteit van de krakers te achterhalen.141

Het recht op tegenspraak wordt (nadien) gegarandeerd 
via de mogelijkheid om derdenverzet in te stellen. Door-
dat de krakers daarmee een procedure op tegenspraak 
kunnen uitlokken, worden hun rechten gevrijwaard.142 
We verwijzen voorts naar wat we hierboven schreven.143

3° Gemeenschappelijke bemerkingen

63. Om een nuttige titel tot uitzetting te verkrijgen, dient 
voldoende aandacht besteed te worden aan de formulering 
van de vordering. Ten aanzien van de gekende kraker(s), 
zal de uitzetting worden gevraagd van «de kraker met al de 
zijnen en al het zijne». Indien immers twee krakers in het 
pand aanwezig zijn en slechts de uitzetting van één kra-
ker wordt gevorderd zonder deze toevoeging, zal de titel 
immers enkel gelden ten aanzien van die ene kraker. Een 
titel strekkende tot reële executie moet immers restrictief 
geïnterpreteerd worden.144 Het is echter voldoende dat de 
titel het mogelijk maakt de personen te identifi ceren op het 
tijdstip van de executie. Een machtiging tot ontruiming 
van de gedaagde en «de zijnen» (nl. de andere krakers) 
strekt zich uit tot al degenen die als gevolg van de kraakac-
tie in het gebouw onderdak hebben gevonden.145

Ten aanzien van niet-gekende krakers zal de uitzetting 
gevorderd moeten worden ten aanzien van «eenieder die 
zich in het gekraakte pand bevindt». Een dergelijke ruim 
geformuleerde beschikking kan aan de krakers worden 
betekend en tegen hen ten uitvoer worden gelegd.146

64. Aan de veroordeling tot uitzetting kan een dwang-
som worden gekoppeld. De dwangsom moet steeds ge-
vorderd worden door de eiser en kan niet ambtshalve 
door de rechter worden opgelegd.147

Uit de gepubliceerde rechtspraak blijkt dat verschillende 
standpunten worden ingenomen over het nut van het kop-
pelen van een dwangsom aan een veroordeling tot uitzet-
ting. Enerzijds werd geoordeeld dat de dwangsom een 
middel is om zonder eff ectieve uitdrijving of gebruik van 
de openbare macht druk uit te oefenen.148 Anderzijds werd 
eveneens geoordeeld dat een dwangsom niet nodig is, aan-

141 Voorz. Rb. Leuven (KG) 4 maart 2013, Huur 2014, 41.
142 Voorz. Rb. Gent (KG) 19 februari 1997, RW 1998-99, 309.
143 Zie supra, nr. 52.
144 Gent 25  april 1997, RW 1999-2000, 819, noot E. Dirix en K. 
Broeckx.
145 E. Dirix en K. Broeckx, «De uitzetting van medebewoners en 
onderhuurders» (noot onder Gent 25 april 1997), RW 1999-2000, 821.
146 K. Broeckx, o.c., T.Vred. 1997, 472.
147 Art. 1385bis, eerste lid Ger.W.
148 Voorz. Rb. Leuven (KG) 4 maart 2013, Huur 2014, 43.
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gezien een titel wordt verstrekt aan de eigenaar om de kra-
kers gedwongen uit te zetten.149 Het feit dat krakers vaak on-
vermogend zijn, waardoor van de dwangsom toch geen sti-
mulans tot vrijwillige uitvoering uitgaat, speelt ook mee.150

Uit het feit dat een machtiging tot gedwongen uitvoe-
ring wordt verstrekt, mag naar mijn oordeel niet worden 
afgeleid dat geen dwangsom moet worden opgelegd. Een 
dwangsom strekt er immers toe om de veroordeelde(n) er-
toe aan te zetten vrijwillig de veroordeling uit te voeren. 
Het is/zijn dus in de eerste plaats de veroordeelde(n) zelf 
die tot uitvoering moet(en) overgaan. Een dwangsom kan 
in bepaalde gevallen druk creëren om dit eff ectief te doen.

65. Een uitspraak van de rechter in kort geding is 
steeds uitvoerbaar bij voorraad. Indien de vordering tot 
uitzetting voor de vrederechter wordt gebracht, zal de 
eigenaar uitdrukkelijk de uitvoerbaarheid bij voorraad 
moeten vorderen en motiveren.151

66. Bij de eff ectieve gedwongen uitzetting zijn 
art.  1344ter tot 1344quinquies Ger.W. (humanisering 
van de uithuiszettingen) niet van toepassing. Het toe-
passingsgebied van deze bepalingen is immers gekop-
peld aan vorderingen «waarbij de uithuiszetting wordt 
gevorderd van een natuurlijk persoon die een huurover-
eenkomst heeft  gesloten als bedoeld in afdeling  II of af-
deling IIbis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II van het 
Burgerlijk Wetboek». Het gaat hierbij dus enkel over wo-
ninghuur- of handelshuurovereenkomsten.152

Wel is art. 1344sexies Ger.W. van toepassing, op basis 
waarvan de gerechtsdeurwaarder na een termijn van vier 
dagen na de betekening van het vonnis tot uithuiszetting 
bij gewone brief een afschrift  van het vonnis zendt naar 
het OCMW van de plaats waar het goed gelegen is, tenzij 
de persoon wiens uithuiszetting is bevolen zich daarte-
gen verzet. Het OCMW biedt, op de meest aangewezen 
wijze, aan om, binnen zijn wettelijke opdracht, hulp te 
bieden. Nergens wordt echter bepaald dat men pas tot 
uitzetting mag overgaan na verloop van de termijn van 
vier dagen. De rechter bepaalt autonoom binnen welke 
termijn tot uitzetting mag worden overgegaan.

De uitzetting kan manu militari gebeuren, met onder-
steuning van de openbare macht.153 De politie kan daar-
bij – indien nodig – geweld gebruiken.154

149 Vred. Gent 26 december 2011, TGR-TWVR 2012, 171.
150 Vred. Zomergem 9 november 2012, RW 2013-14, 552, Huur 2013, 
153.
151 Zie bv. Vred. Zomergem 9  november 2012, RW 2013-14, 552, 
Huur 2013, 153.
152 A. Gabriëls, «Bezetting van een onroerend goed zonder recht 
noch titel» in Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 
2011, II.T.2-1.
153 Art. 44 wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, BS 22 decem-
ber 1992.
154 Art. 37 wet op het politieambt.

V. Conclusie

67. We bekeken in dit artikel de mogelijkheden om juri-
disch op te treden tegen krakers, maar stonden ook stil bij de 
toepassing van verschillende grondrechten die in het geding 
zullen zijn bij het beoordelen van krakers en hun kraakacties.

In veel gevallen worden panden gekraakt vanuit een re-
ele behoeft e, namelijk het ontbreken van een dak boven het 
hoofd. Het doen uitzetten van de krakers leidt er dan in veel 
gevallen toe dat zij een nieuwe woning zullen kraken.155

Het eff ectief bestrijden van krakers door de overheid 
kan dus gebeuren door het voeren van een behoorlijk 
woonbeleid, waarbij er voldoende betaalbare woningen ter 
beschikking zijn. Daarbij kan gestart worden door gebruik 
te maken van de instrumenten die het woonbeleid nu al ter 
beschikking stelt, bv. het opeisingsrecht van leegstaande 
woningen voor de burgemeester (art. 134bis N.Gem.) of het 
sociaal beheersrecht in de regionale huisvestingscodes,156 
op basis waarvan bijkomende woongelegenheden voor 
de meest woonbehoeft igen kunnen worden gerealiseerd. 
Voorts biedt art.  40, §  4 van het Heffi  ngsdecreet157 een 
decretale grondslag om over te gaan tot onteigening van 
panden die gedurende meer dan vier periodes van twaalf 
maanden opgenomen blijven op de inventaris van onge-
schikte en/of onbewoonbare woningen en verwaarloosde 
gebouwen en/of woningen. In tijden van hoge woning- 
en woonnood dient de overheid strenger op te treden te-
gen leegstand en verwaarlozing van woningen, aangezien 
daardoor de woningmarkt onnodig krap wordt gehouden.

Ook bij het ongeschikt en/of onbewoonbaar verkla-
ren van woningen wordt nog te weinig aandacht besteed 
aan de herhuisvesting van de bewoners. Wie op basis 
van art. 135, § 2 N.Gem. een woning onbewoonbaar ver-
klaart, verliest vaak art. 134bis N.Gem. uit het oog.

68. Indien er voldoende betaalbare woningen ter beschik-
king zijn, hoeven woonbehoeft igen het heft  niet in eigen 
handen te nemen158 en is een streng optreden tegen krakers 
gerechtvaardigd. In de huidige omstandigheden lijkt ons dat 
een te verregaande schending van het grondrecht op wonen.

Om die reden is het strafb aar maken van kraken geen 
oplossing voor de krakersproblematiek. De afsluitende 
woorden van Smaers in haar bijdrage van 1987 zijn dan 
ook nog steeds brandend actueel: «In strafb edreiging is 
nog nimmer een volledige oplossing van een sociaal pro-
bleem gevonden».159

155 Zie bv. de schets van een groep krakers bij P. Debruyne, E. Van-
deputte 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, 9.
156 Zie bv. art.  90 van het decreet van 15  juli 1997 houdende de 
Vlaamse Wooncode, BS 19 augustus 1997.
157 Decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begelei-
ding van de begroting 1996, BS 30 december 1995.
158 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, 36.
159 G. Smaers, o.c., RW 1986-87, 2218.


