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15 442 Regelen omtrent leegstaande woningen en andere 
gebouwen (Leegstandwet) 

Bij Kabinetsmissive van 28 april 
1980, nr. 172, heeft Uwe Majesteit, op 
voordracht van de Staatssecretaris 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, mede namens de Minister 
van Justitie, bij de Raad van State ter 
overweging aanhangig gemaakt een 
memorie van antwoord en een nota 
van wijzigingen met betrekking tot het 
ontwerp van Wet, houdende regelen 
omtrent leegstaande woningen en an-
dere gebouwen (Leegstandwet). 

1. Algemeen 

Het gewijzigde wetsontwerp bestaat 
uit vier ten dele met elkaar samenhan-
gende, niet geheel op elkaar afgestenv 
de regelingen ter bestrijding van de 
leegstand van woningen en gebou-
wen, namelijk betreffende de invoe-
ring van het leegstandregister, de vor-
deringsbevoegdheid van burgemees-
ter en wethouders, de strafbaarheid 
van krakers en de burgerrechtelijke 
ontruiming. Betreffende de invoering 
van het leegstandregister, met name 
de artikelen 2 tot en met 7 van het 
wetsontwerp, heeft de Raad reeds in 
1978 advies uitgebracht. Aan de na-
dien ontworpen bepalingen is in het 
onderhavige wetsontwerp weinig ge-
wijzigd. Het in de memorie van ant-
woord gestelde over de verhouding 
tussen de bestaande gemeentelijke 
woonruimteverordeningen en de re-
geling betreffende het leegstandregis-
ter geeft de Raad echter aanleiding 
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enige opmerkingen te maken. Het col-
lege zal zich overigens in dit advies be-
perken tot een beoordeling van de drie 
andere in het gewijzigde wetsontwerp 
voorgestelde, van het oorspronkelijke 
wetsontwerp afwijkende, regelingen. 

De Raad acht het raadzaam om in de 
memorie van antwoord een beschou-
wing te geven over de te verwachten 
maatschappelijke effecten en prakti-
sche gevolgen van de sterk uitgebrei-
de vorderingsbevoegdheid van burge-
meester en wethouders. Tegenover 
het kennelijke voordeel dat bij een 
strafvorderingsbeleid bestreden en 
voorkomen kan worden dat op vaak 
aanstootgevende wijze woonruimte 
onbenut blijft, dient gesteld te worden 
de kwade kans van afnemende bereid-
heid tot het bouwen van nieuwe wo-
ningen en de vrees voor een te grote 
taakverzwaring van de gemeentelijke 
diensten. 

2. Vorderingsbevoegdheid 

Ten gevolge van artikel 5 van het 
wetsontwerp wordt in geliberaliseerde 
gemeenten de vorderingsbevoegd-
heid van burgemeester en wethouders 
krachtens de Woonruimtewet 1947 -
hierna te noemen «Wrw.» - wederom 
ingevoerd voor alle categorieën leeg-
staande woningen en voor alle leeg-
staande gebouwen. 

In niet-geliberaliseerde gemeenten 
wordt de krachtens de Wrw. bestaan-
de, doch krachtens de Woonruimtebe-

schikking 1974 tot woningen beneden 
de welstandsgrens beperkte vorde-
ringsbevoegdheid voor alle categorie-
en woningen hersteld. 

Krachtens het nieuwe artikel 9a 
Wrw. zal het voortaan mogelijk zijn 
om te vorderen zonder dat tegelijk met 
het vorderingsbesluit degene aan wie 
het gevorderde zal worden toegewe-
zen, wordt vermeld, de zogenaamde 
blancovordering. 

Deze aldus landelijk uitgebreide en 
versterkte vorderingsbevoegdheid kan 
reeds worden uitgeoefend vanaf het 
ogenblik van de leegstand, ongeacht 
of in enigerlei gemeente al of niet een 
leegstandregister bestaat, dus ook on-
geacht of de eigenaar van de woning 
deze al of niet als leegstaand heeft ge-
meld. In niet-geliberaliseerde gemeen-
ten is blijkens artikel 7, eerste lid, Wrw. 
leegstand zelfs geen vereiste voor het 
uitoefenen van de vorderingsbe-
voegdheid. 

De door het gewijzigde wetsontwerp 
voorgestelde vorderingsbevoegdheid 
van leegstaande woningen en gebou-
wen is dus een geheel zelfstandig in-
strument ter bestrijding van die leeg-
stand, welk instrument mitsdien door 
burgemeester en wethouders mag 
worden gebruikt, los van de artikelen 2 
tot en met 7 betreffende het leegstand-
register. Aldus de duidelijke uiteen-
zettingen in de memorie van ant-
woord, blz. 19, laatste alinea, blz. 20, 
eerste alinea, blz. 30, laatste alinea, en 
de toelichting op artikel 5 van het 
wetsontwerp. 
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Het enige verband dat het wets-
ontwerp legt tussen de bepalingen be-
treffende het leegstandregister en de 
uitoefening van de vorderingsbe-
voegdheid is artikel 8 van het wets-
ontwerp. Na het verstrijken van de in 
dat artikel bepaalde termijnen moeten 
burgemeester en wethouders een be-
slissing nemen en verklaren waarom 
zij desondanks hun vorderingsbe-
voegdheid (nog) niet hebben uitgeoe-
fend. Dit artikel zal echter slechts kun-
nen gelden in gemeenten waar een 
leegstandregister bestaat. 

De Raad acht het voor een juiste uit-
oefening van de hiervoor omschre-
ven, door het wetsontwerp sterk uit-
gebreide vorderingsbevoegdheid van 
leegstaande woningen en gebouwen 
noodzakelijk dat krachtens artikel 7, 
eerste lid, Wrw. ministeriële «voor-
schriften en richtlijnen» worden vast-
gesteld, waaruit blijkt in welke (groe-
pen van) gevallen en op welke wijze 
deze gewijzigde vorderingsbevoegd-
heid mag, eventueel moet worden uit-
geoefend. De memorie van antwoord 
behelst dienaangaande niets, behalve 
dat op enige plaatsen wordt gewaagd 
van een voorafgaand overleg met de 
eigenaar, alvorens tot vordering wordt 
overgegaan. Deze ministeriële voor-
schriften en richtlijnen, waarvan een 
schets in de memorie van antwoord 
ware te geven, acht de Raad nodig, ge-
let op de rechtszekerheid en de belan-
gen niet slechts van eigenaren en wo-
ningzoekenden maar ook van de colle-
ges van burgemeester en wethouders. 
Deze colleges zijn immers politiek ver-
antwoordelijk voor het al of niet uit-
oefenen van de aan hen toegekende 
vorderingsbevoegdheid en zullen zich 
daarenboven eventueel ook voor de 
Arob-rechter hebben te verantwoor-
den. Dit laatste kan zich voordoen zo-
wel doordat de eigenaar of rechtheb-
bende beroep instelt tegen het vorde-
ringsbesluit als doordat woningzoeken-
den zich tot burgemeester en wethou-
ders wenden met een verzoek om tot 
vordering van leegstaande woningen 
of gebouwen over te gaan. Door zulks 
uitdrukkelijk te weigeren of door het 
ontstaan van een fictieve weigering 
krachtens artikel 3 Wet Arob kunnen in 
bepaalde gevallen woningzoekenden 
zich rechtstreeks in hun belangen ge-
troffen achten en beroep instellen, 
over welk verschil de Arob-rechter dan 
zal moeten beslissen. Aan deze be-
roepsmogelijkheid voor woningzoe-
kenden of eventueel krakersgroepen 
ter zake van het niet-uitoefenen van de 
vorderingsbevoegdheid en het ont-
staan van een fictieve weigering krach-
tens artikel 3 Wet Arob wordt in de me-
morie van antwoord geheel voorbijge-
gaan, behoudens de terloopse ontwij-

kende opmerkingen op blz. 21, laatste 
alinea, en blz. 22, eerste en tweede ali-
nea, alwaar verzoeken van belangheb-
bende burgers om tot vordering van 
leegstaande woningen en gebouwen 
over te gaan, schijnen te worden ge-
diskwalificeerd als «daadwerkelijke in-
menging in het beleid». 

Artikel 7, eerste lid, Wrw. bepaalt 
thans dat een vordering dient te ge-
schieden «ter bevordering van een 
doelmatige verdeling van woongele-
genheid in de gemeente». Dit wettelijk 
vereiste wordt gehandhaafd door arti-
kel 17 van het wetsontwerp. 

Nu echter leegstand van woningen, 
ook in geliberaliseerde gemeenten en 
ook voor woningen boven de huidige 
welstandsgrens, wordt beschouwd als 
een euvel dat moet (kunnen) worden 
bestreden door uitoefening van de 
vorderingsbevoegdheid, is het de 
vraag of dit wettelijk vereiste nog wel 
kan worden gehandhaafd. Voor deze 
vraag bestaat te meer reden nu artikel 
32 Wrw. - zoals het krachtens het voor-
gestelde artikel 17 onder K zal worden 
gehandhaafd - bepaalt dat vorderin-
gen van burgemeester en wethouders 
krachtens artikel 7, eerste lid, Wrw. 
«worden geacht een doelmatige ver-
deling van woongelegenheid in de ge-
meente te bevorderen». De laatste vol-
zin van artikel 32 Wrw. bepaalt dat te-
genbewijs tegen dit wettelijk vermoe-
den voor de burgerlijke rechter niet is 
toegelaten. Deze bepaling schept 
rechtsonzekerheid bij toetsing van vor-
deringsbesluiten en besluiten tot wei-
gering van een vordering door de 
Arob-rechter, doordat die bepaling de 
vraag oproept of tegenbewijs - dus 
het bewijs dat het bestreden besluit 
niet strekt ter bevordering van een 
doelmatige verdeling van woongele-
genheid in de gemeente - voor de 
Arob-rechter wèl zal zijn toegelaten. 

De Raad geeft mitsdien in overwe-
ging het voormelde in artikel 7, eerste 
lid, Wrw. gestelde wettelijke vereiste 
te herzien, althans aan te vullen in dier 
voege dat de vorderingsbevoegdheid 
ook mag worden uitgeoefend uitslui-
tend ter bestrijding van leegstand wo-
ningen en gebouwen, welk vereiste de 
memorie van antwoord ziet als een 
zelfstandig doel naast en te onder-
scheiden van het doel van de bevorde-
ring van een doelmatige verdeling van 
woonruimte. Artikel 32 Wrw. ware te 
schrappen. Indien vastlegging van de-
ze vereisten in de wet bezwaarlijk zou 
zijn, ware in de behoefte aan toepas-
sing en uitwerking van deze vereisten, 
welke in geliberaliseerde gemeenten 
niet of wel geheel anders zullen zijn 
dan in niet-geliberaliseerde gemeen-
ten, op een gedifferentieerde wijze te 

voorzien, in de krachtens artikel 7, eer-
ste lid, Wrw. vast te stellen voorschrif-
ten en richtlijnen. 

Naast de in artikel 7, eerste lid, Wrw. 
aan «de minister belast met de zorg 
voor de Volkshuisvesting» toegekende 
bevoegdheid tot het vaststellen van 
voorschriften en richtlijnen voor uitoe-
fening van de vorderingsbevoegdheid 
van burgemeester en wethouders, be-
houdt het wetsontwerp blijkens het 
voorgestelde artikel 17, onder A, de 
bevoegdheid van gemeenteraden om 
krachtens artikel 7, tweede lid, Wrw. 
onder goedkeuring van de Kroon na-
dere regelen vast te stellen voor de 
toepassing van de vorderingsbe-
voegdheid van burgemeester en wet-
houders. 

In de memorie van antwoord ware 
uiteen te zetten of het voornemen be-
staat de uitoefening van de vorde-
ringsbevoegdheid uitsluitend te rege-
len door de ministeriële voorschriften 
en richtlijnen dan wel mede te doen 
geschieden door gemeentelijke veror-
deningen. Daarbij ware tevens de 
vraag te beantwoorden of en in hoe-
verre de gemeenteraden de bevoegd-
heid zullen hebben (krijgen) om, bij 
voorbeeld in geliberaliseerde gemeen-
ten, de vorderingsbevoegdheid van 
burgemeester en wethouders te be-
perken. 

In dit verband en gelet op artikel 21 
Wrw. ware tevens een beschouwing te 
geven over de financiële gevolgen, die 
de uitoefening van de sterk uitgebrei-
de vorderingsbevoegdheid van burge-
meester en wethouders kunnen heb-
ben. Krachtens het toepasselijke arti-
kel 13 Wrw. wordt immers bij de vast-
stelling van de aan de eigenaar toeko-
mende gebruiksvergoeding geen reke-
ning gehouden met de draagkracht 
van de ingevorderde. Dit betekent dat 
bij vordering van duurdere woningen 
er aanmerkelijke, voor de gemeente 
nadelige verschillen kunnen ontstaan 
tussen hetgeen de gemeente aan de 
eigenaren is verschuldigd en de ver-
goedingen, die de gemeente van de in-
gevorderden ontvangt. 

3. Rechtsbescherming betreffende 
vorderingen 

De Raad kan zich geheel verenigen 
met het vervallen van het huidige arti-
kel 8 Rwr., doch heeft ernstige bezwa-
ren tegen het in het nieuwe artikel 8 
Wrw. voorgestelde buiten toepassing 
laten van de bezwaarschriftprocedure 
van artikel 7, tweede lid, Wet Arob. 

Het argument van de tijdbesparing 
is zwak. Immers, de afschaffing van de 
huidige procedure van artikel 8 Wrw., 
waarbij de belanghebbenden, eventu-
eel bijgestaan door een raadsman, 
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hun belangen voor een Commissie 
van advies kunnen bepleiten, bene-
vens de afschaffing van een mogelijk 
beroep bij gedeputeerde staten, leve-
ren een zodanige ti jdwinst op, dat deze 
geheel opweegt tegen een handha-
ving van de bezwaarschriftprocedure, 
waarin burgemeester en wethouders 
binnen 30 respectievelijk 60 dagen 
moeten beslissen. 

Het op blz. 12 van de memorie van 
antwoord aangevoerde tweede argu-
ment acht de Raad onbegrijpelijk. 
Daarin wordt immers gesteld, dat uit 
«het feit dat de beslissing om over te 
gaan tot een vordering zeker door bur-
gemeester en wethouders zal worden 
genomen» zou volgen dat «herover-
weging van die beslissing niet licht tot 
een andere beslissing zal leiden». Met 
deze opmerking wordt de strekking 
van de bezwaarschriftprocedure als 
zodanig geweld aangedaan. Herover-
weging van bij bezwaarschrift aange-
voerde feiten en bewijsmiddelen en 
nieuwe afweging van de betrokken be-
langen, leidt het administratieve or-
gaan hetwelk de bestreden beschikking 
heeft genomen dikwijls -zoa ls na 31/2 
jaar Arob-rechtspraak is gebleken - t o t 
intrekking of wijziging van die beschik-
king, zodat beroep daartegen bij de Af-
deling rechtspraak achterwege blijft. 

Gelet op de, na afschaffing van het 
huidige artikel 8 Wrw., ontstane moge-
lijkheid van zeer snel tot stand geko-
men vorderingen van leegstaande wo-
ningen en gebouwen, met het daaraan 
verbonden gevaar van onzorgvuldig-
heid, bestaat er naar het oordeel van 
de Raad alle reden om de bezwaar-
schriftprocedure bij deze vorderingen 
te handhaven. 

Uit de formulering van het voorge-
stelde artikel 8, onder a, Wrw. blijkt 
niet of daarbij ook rekening is gehou-
den met de hiervoor aangeduide ge-
vallen van mogelijke bezwaarschriften 
tegen (fictieve) weigeringen tot uitoe-
fening van de vorderingsbevoegdheid. 
Heroverweging van deze weigeringen 
in een bezwaarschriftprocedure dient, 
naar het oordeel van de Raad, even-
eens mogelijk te blijven. 

Het lijkt de Raad ten slotte een niet 
gerechtvaardigde inbreuk op de 
rechtsgelijkheid van de aan alle bur-
gers toekomende rechtsbescherming 
krachtens de Wet Arob, indien bij be-
roepen tegen vorderingsbesluiten aan 
een bepaalde groep belanghebbenden 
een rechtsmiddel wordt ontnomen dat 
aan alle andere burgers tegen beschik-
kingen van gemeentebesturen wel 
toekomt. 

Het in artikel 8, onder d, Wrw. voor-
gestelde ware eveneens achterwege te 
laten. De ti jdwinst is te gering om een 

dergelijk onderscheid tussen beroe-
pen tegen vorderingsbeschikkingen en 
beroepen tegen andere beschikkingen 
te maken. De termijn is voorts te kort, 
indien deze 10 dagen zouden vallen in 
perioden, waarin een aantal niet-werk-
dagen kort na elkaar valt. 

In plaats van het in artikel 8, onder d 
en e, Wrw. voorgestelde ware aan het 
beroep tegen vorderingsbeschikkin-
gen steeds, dus van rechtswege, de 
versnelde behandeling van artikel 81 
van de Wet op de Raad van State toe te 
kennen. 

Aangezien de Afdeling rechtspraak 
belast zal zijn met de toepassing van 
het nieuwe artikel 8 Wrw. geeft de 
Raad ten slotte met nadruk in overwe-
ging om te dier zake met zijn Afdeling 
rechtspraak nader overleg te plegen. 

4. Toewijzingsbesluiten 

De Raad stemt in met het voorge-
stelde nieuwe artikel 9a Wrw, waarin is 
bepaald dat voortaan gevorderd zal 
mogen worden, zonder dat op het t i jd-
stip van de vordering reeds vaststaat 
aan wie de woning zal worden ver-
huurd of toegewezen. Het college 
heeft echter bezwaar tegen de laatste 
volzin, waarin is bepaald, dat tegen die 
toewijzing of verhuring geen hogere 
voorziening is toegelaten. 

Het bezwaar geldt uiteraard niet de 
verhuring, welke immers veronder-
stelt een door de eigenaar aangegane, 
althans met medewerking van de eige-
naar tot stand gekomen overeenkomst 
naar burgerlijk recht, welke daarenbo-
ven buiten de Wet Arob valt. 

Naast de verhuring bestaat echter 
de rechtsfiguur van toewijzing van het 
gevorderde door burgemeester en 
wethouders. De rechtsgevolgen van 
deze toewijzing zijn in de artikelen 13 
en volgende Wrw. geregeld. Op blz. 
16, laatste alinea, van de memorie van 
toelichting en blz. 14, vierde alinea, 
van de memorie van antwoord, wordt 
de uitsluiting van beroep tegen het 
toewijzingsbesluit gemotiveerd met 
de opmerking dat, aangezien het vor-
deringsbesluit toch reeds aan Arob-
beroep onderhavig is, «er geen aanlei-
ding is om het formele toewijzingsbe-
sluit ook nog eens aan een administra-
tief beroep te onderwerpen». De Raad 
acht deze motivering ondeugdelijk. 
Immers, de belanghebbenden die be-
roep instellen tegen vorderingsbeslui-
ten kunnen anderen zijn, met andere 
belangen dan zij die beroep (zouden 
willen) instellen tegen toewijzingsbe-
sluiten. Tegen vorderingsbesluiten 
zullen vrijwel uitsluitend de eigenaren 
van of andere rechthebbenden op de 
woningen en gebouwen het beroep in-

stellen. Tegen de toewijzingsbesluiten 
zullen echter ook de woningbehoeven-
den, wellicht ook krakersgroepen, als 
belanghebbenden beroep (willen) in-
stellen. Ook voor medebewoners van 
een woongebouw kan het van groot 
belang zijn aan wie een woning of ap-
partement in dat woongebouw wordt 
toegewezen. 

De bepaling verbiedt iedere hogere 
voorziening tegen hettoewijzingsbe-
sluit, dus zowel het beroep op de bur-
gerlijke rechter als het Arob-beroep. 
Daargelaten of het mogelijk zou zijn 
een vordering wegens onrechtmatige 
daad ter zake van een toewijzingsbe-
sluit bij de burgerlijke rechter te ver-
bieden, betwijfelt de Raad of een zoda-
nig verbod in overeenstemming is met 
(de strekking van) artikel 6 van het Eu-
ropees Verdrag inzake de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijhe-
den. 

Tegen de wijze waarop in het voor-
gestelde artikel 9a Wrw. iedere «hoge-
re voorziening», wordt uitgesloten 
heeft de Raad ten slotte nog het wets-
technische bezwaar, dat de uitsluiting 
van Arob-beroep niet zou moeten ge-
schieden door een wetsbepaling in 
een afzonderlijke wet, doch door plaat-
sing op de negatieve lijst van artikel 6 
Wet Arob. 

5. Leegstand en gemeentelijke woon 
ruimteverordeningen 

In de memorie van antwoord ware 
aandacht te besteden aan de samen-
loop van de voorgestelde artikelen 2 
tot en met 7 van het wetsontwerp met 
leegstandbepalingen in gemeentelijke 
woonruimteverordeningen welke 
krachtens artikel 4 Wrw. zijn vastge-
steld voor de toepassing van artikel 1 
Wrw. 

Voor het voeren van een juist beleid 
ter doelmatige(r) verdeling van woon-
gelegenheid in niet-geliberaliseerde 
gemeenten en het verlenen van woon-
vergunningen, behoeven deze ge-
meenten een veel snellere meldings-
plicht van leegstaande woningen dan 
die van de artikelen 2 tot en met 7 van 
het wetsontwerp. Zo bepaalt bij voor-
beeld de woonruimteverordening van 
Amsterdam dat de eigenaar van een 
woning het leegkomen van een wo-
ning binnen een week moet melden. 
Indien het de bedoeling van het wets-
ontwerp zou zijn om deze gemeentelij-
ke leegstandmeldingsplicht te laten 
vervallen - zoals enigermate blijkt uit 
de blzz.16/17 van de memorie van ant-
woord - acht de Raad dit een niet of 
moeilijk te rechtvaardigen inbreuk op 
het in niet-geliberaliseerde gemeenten 
te voeren woonruimtebeleid. 
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De Raad wijst ten slotte op artikel 
194 gemeentewet en geeft ook hierom 
in overweging om in het wetsontwerp 
duidelijk te regelen in hoeverre be-
staande woonruimteverordeningen 
van kracht blijven. 

6. Strafbaarheid van krakers 

De artikelen 13 en 14 zijn overgeno-
men uit het wetsontwerp 12 305. Se-
dert het indienen van dat wetsontwerp 
zijn echter nieuwe methoden van ver-
dediging van gekraakte panden in 
zwang gekomen. In het gewijzigde 
wetsontwerp is om die reden een nieu-
we regeling van de mogelijkheden van 
burgerrechtelijke dagvaarding en ont-
ruiming opgenomen. Het ligt, naar 
het oordeel van de Raad, voor de hand 
om daarmee tevens bij de voorgestel-
de strafbepalingen rekening te hou-
den. 

In zijn huidige vorm komt artikel 13 
van het gewijzigde wetsontwerp in 
grote mate overeen met artikel 138 
van het Wetboek van Strafrecht. In bei-
de bepalingen is voor strafbaarheid 
vereist een «vordering door of vanwe-
ge de rechthebbende», hetgeen bij ar-
tikel 138 aldus moet worden verstaan, 
dat de vordering aan degene die we-
derrechtelijk verblijft of vertoeft, per-
soonlijk ter kennis is gekomen. Zij 
geldt bij de toepassing van artikel 138 
ook slechts voor het concrete geval en 
vooreen bepaalde persoon. 

Nieuwe methoden ter verdediging 
van een gekraakt pand dienen er ech-
ter toe om de rechthebbende en ieder 
die namens hem zou kunnen optreden, 
de toegang te verhinderen; daartoe 
worden deuren en ramen gebarrica-
deerd. De personen die wederrechte-
lijk in het pand verblijven en vertoeven 
zijn daardoor feitelijk onbereikbaar en 
kunnen niet in persoon worden aange-
sproken. 

De Raad betwijfelt dan ook of de 
voorgestelde redactie in de meest 
sprekende gevallen een effectief straf-
rechtelijk ingrijpen mogelijk zal ma-
ken. 

Voorts valt het op, dat het voorge-
stelde artikel 13 in het eerste en twee-
de lid, zulks in afwijking van artikel 
138, eerste lid, een onderscheid wil in-
voeren tussen het wederrechtelijk in 
gebruik nemen van een pand en het 
wederrechtelijk vertoeven in een door 
een ander of door anderen in gebruik 
genomen pand. Daargelaten de nood-
zaak of wenselijkheid van een dergelijk 
strafrechtelijk onderscheid op zich zel-
ve, kunnen daaruit, naar het oordeel 
van de Raad, grote praktische moeilijk-
heden voor de tenlastelegging en be-

wezenverklaring voortvloeien. Im-
mers, ook in de gevallen dat het feite-
lijk mogelijk is dat de rechthebbende 
of iemand namens hem, de ontrui-
ming vordert, zal het vaak onduidelijk 
zijn of degene die in het pand wordt 
aangetroffen dit pand «in gebruik 
heeft genomen» al dan niet te zamen 
met anderen, in de zin van het eerste 
lid, dan wel in dat pand «vertoeft» in 
de zin van het tweede l id. Dit zijn de-
zelfde problemen als aangeduid op 
blz. 9 van de memorie van antwoord, 
welke zich voordoen bij de burgerrech-
telijke ontruiming van kraakpanden 
«doordat krakers veelal hun identiteit 
verborgen houden, alsmede door de 
sterk wisselende bezetting van een 
kraakpand». 

Deze moeilijkheden kunnen worden 
voorkomen door het eerste en tweede 
lid van artikel 13 in één bepaling sa-
men te vatten, zodat sprake is van de-
gene die wederrechtelijk vertoeft in 
een woning of gebouw, zulks overeen-
komstig de in het eerste lid van artikel 
14 gekozen bewoordingen. 

De Raad vraagt zich bij artikel 13 ten 
slotte af of de op het feit gestelde straf 
wel toereikend is. Door een weder-
rechtelijk verblijf van betrekkelijk korte 
duur kan het onrechtmatig genoten 
voordeel spoedig hoger worden dan 
het maximum van de gestelde geld-
boete, van f 500. 

Wat artikel 14 betreft, wijst het colle-
ge erop, dat van de hierin voorziene 
bevoegdheden van de opsporings-
ambtenaren, bedoeld in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering, pas 
gebruik kan worden gemaakt, indien 
door of namens de rechthebbende de 
ontruiming is gevorderd op de wijze 
als vereist voor de strafbaarheid van 
artikel 13. Is de vordering feitelijk on-
mogelijk gemaakt dan kan ook aan ar-
tikel 14 geen toepassing worden gege-
ven. De Raad meent ook daarom dat 
de wettelijk vereiste «vordering van of 
vanwege de rechthebbende» nadere 
overweging verdient. 

In het tweede lid van artikel 14 is 
driemaal sprake van «bewoner». Deze 
aanduiding komt niet overeen met die 
van artikel 13 en artikel 14, eerste lid. 
Dit verschil ware in de memorie van 
antwoord nader toe te lichten dan wel 
ware dit tweede lid zodanig te wijzigen 
dat dit verschil in wettelijke aandui-
ding of omschrijving van krakers in de 
artikelen 13 en 14 wordt opgeheven. 

Artikel 15, onder a, brengt de koppe-
ling tot stand tussen de regelingen 
omtrent de leegstand en de strafbepa-
lingen inzake het kraken. In paragraaf 1 
van de memorie van antwoord aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, is 

sprake van «een duidelijke band () tus-
sen de verplichtingen van de eigenaar, 
voortvloeiende uit de Leegstandwet 
en de strafrechtelijke bescherming». 
Van die bescherming zijn «uitgezon-
derd de woningen, gelegen in een ge-
meente, waarin een leegstandregister 
in stand wordt gehouden en die ten 
onrechte niet in het register zijn opge-
nomen». 

De Raad kan zich met de voorgestel-
de koppeling verenigen. Indien leeg-
staande woningen, in strijd met de 
wet, niet zijn gemeld, ligt het voor de 
hand dat de eigenaar die ontruiming 
heeft gevorderd, er niet op mag reke-
nen, dat zijn vordering wordt gesteund 
door een strafsanctie en - eventueel -
ingrijpen door opsporingsambtena-
ren. In dit verband valt het op, dat in 
artikel 13 sprake is van «de rechtheb-
bende», terwijl de plicht tot aanmel-
den rust op de eigenaar. Dit verschil 
vraagt nadere toelichting. 

Het college merkt voorts op dat arti-
kel 15, onder a, spreekt over «niet is 
opgenomen». Het opnemen geschiedt 
door de beheerder van het register. 
Het gaat echter om het niet nakomen 
van de verplichting tot aanmelden 
door de eigenaar. Het lijkt dan ook be-
ter het verband te leggen met «het in 
strijd met artikel 6, eerste lid, niet ter 
registratie aangemeld zijn». 

Artikel 15, onder b, strekt ertoe dat 
de rechthebbende gedurende één jaar 
na de inwerkingtreding van de wet 
geen beroep kan doen op de mede-
werking van opsporingsambtenaren. 
Deze uitzondering geldt echter alleen 
indien de woning of het gebouw vóór 
13 januari 1979 was gekraakt en de 
kraker of krakers er sedertdien onafge-
broken gebruik van heeft of hebben 
gemaakt. Gelet op de aan krakers op-
gelegde bewijslast, acht de Raad deze 
uitzonderingsbepaling, voor de over-
gang naar de strafwaardigheid en de 
strafbaarheid van het kraken, aan-
vaardbaar. 

7. Burgerrechtelijke ontruiming 

Met het voorgestelde in artikel 16 
onder B ter wegneming van de proces-
rechtelijke moeilijkheden in geval van 
rechtsvorderingen tot burgerrechtelij-
ke ontruiming van kraakpanden, kan 
de Raad zich verenigen, behoudens de 
volgende opmerkingen. 

Achterlating in het kraakpand van 
een afschrift van een dagvaarding of 
een ander exploit in een gesloten en-
velop en/of toezending per post van 
dat afschrift is in een gebarricadeerd 
kraakpand met een dichtgemaakte 
brievenbus praktisch onmogelijk. Aan-
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gezien krakers veelal hun identiteit 
verborgen houden en omdat kraak-
panden dikwijls een sterk wisselende 
bezetting hebben (memorie van ant-
woord, blz. 9, regels 6 en 7), houdt het 
voorgestelde tweede lid van het nieu-
we artikel 4,11°, Rv. geen rekening 
met deze werkelijkheid, zodat dit on-
derdeel ware te herzien. 

De Raad stemt ermee in dat dag-
vaardingen en andere exploiten moe-
ten kunnen worden uitgebracht aan 
«hen die verblijven in een gebouwd 
onroerend goed of gedeelte daarvan» 
zonder enige verdere aanduiding van 
namen, welke immers dikwijls voort-
durend kunnen wisselen. 

Handhaving van het vereiste, dat in-
dien slechts één naam van de krakers 
bekend is, deze naam in de dagvaar-
ding moet worden vermeld (blz. 34, 
memorie van antwoord), lijkt dus niet 
wenselijk. Dit kan immers ertoe leiden 
dat deze met name bekende kraker na 
het uitbrengen van de dagvaarding 
met onbekende bestemming weer uit 
het kraakpand verdwijnt. 

In het derde lid van het voorgestelde 
artikel 4,11°, Rv. ware «een dagblad» 
te lezen als «een plaatselijk dagblad». 

In het voorgestelde nieuwe artikel 
438b Rv. behoren, naar de mening van 
de Raad, de slotwoorden «tenzij zulks 
geschiedt krachtens enig recht of titel» 
te worden geschrapt als overbodig en 
onjuist. Overbodig omdat vanzelfrpre-
kend zij die enig recht of titel hebben 
zich tegen de tenuitvoerlegging van 
het ontruimingsvonnis in rechte kun-
nen verzetten. Onjuist, omdat de be-
oordeling van een beweerdelijk recht 
of een beweerdelijke titel uitsluitend 
dient te geschieden door de rechter in 
de daarvoor in het Wetboek van Bur-
gerlijke Rechtsvordering geregelde 
procedure van verzet tegen de execu-
tie. De deurwaarder, die met behulp 
van de politie een ontruimingsvonnis 
ten uitvoer legt, moet erop kunnen ver-
trouwen dat hij dit werk kan voltooien 
en daarin niet wordt belemmerd door 
een wellicht loos beroep op «enig 
recht of titel». 

8. Artikel 1, onder b 

De Raad geeft in overweging om de 
definitie van «gebouw» in het onderha-
vige wetsontwerp in overeenstem-
ming te brengen met de omschrijving 
van «gebouwen» in artikel 7, eerste lid, 
Wrw., te meer nu in artikel 9 van het 
wetsontwerp naar de gebouwenvor-
dering krachtens Hoofdstuk II van de 
Wrw. wordt verwezen. 

Bovendien kan het woord «be-
stemd» in artikel 1, onder b, tot ver-
warring aanleiding geven. Immers, 

gebruik in strijd met een in een 
bestemmingsplan vastliggende en 
door een gebruiksvoorschrift be-
schermde bestemming is wettelijk ver-
boden. Het woord «bestemd» in de 
voorgestelde definitie moet dus wel 
bedoeld zijn als een «feitelijke bestem-
ming», dus het feitelijk niet als woon-
ruimte gebezigd of gebruikt zijn van een 
gebouw, zoals is omschreven in artikel 
7, eerste lid, Wrw. 

9. Artikel 1, onder c 

Gelet op de thans in het onderhavi-
ge wetsontwerp opgenomen artikelen 
13 en 14, mag, naar de mening van de 
Raad, een omschrijving van «recht-
hebbende» niet ontbreken, althans in-
dien in die artikelen het begrip «recht-
hebbende» zou worden gehandhaafd. 

10. Artikel17 

Ook in artikel 21 Wrw. ware «Onze 
Minister van Binnenlandse Zaken» te 
vervangen door «Onze Minister belast 
met de zorg voor de volkshuisves-
ting». 

De Raad van State kan er zich mede 
verenigen, dat de nota van wijzigingen 
en de memorie van antwoord bij de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
worden ingediend, nadat met het vo-
renstaande rekening zal zijn gehou-
den. 

De vice-president van de 
Raad van State, 
M. Ruppert 
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