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Kraak- en ontruimingsbeleid 

Geachte leden van de Raad, 

Ontwikkelingen in de zomer van 2019 waren voor de driehoek aanleiding om te onderzoeken of 

het kraak- en ontruimingsbeleid uit 2010, dat in 2016 is geactualiseerd, anno 2019 nog voldoet. In 

deze brief wordt u geïnformeerd over de bevindingen van de driehoek en de aanscherpingen die 

de driehoek heeft aangebracht in het kraak- en ontruimingsbeleid. 

Terugblik 
Amsterdam kent een lange en roemruchte geschiedenis met kraken. Denk aan de rellen in de jaren 

'8o van de vorige eeuw en tegelijk de bijdrage die de krakersgemeenschap leverde in het 

tegengaan van leegstand en het ontwikkelen van culturele broedplaatsen. Naar aanleiding van de 

inwerkingtreding van de wet Kraken en Leegstand in 2010 heeft de Amsterdamse driehoek 

beleidsuitgangspunten voor het ontruimen van kraakpanden vastgesteld. Destijds kende 

Amsterdam een groot aantal kraakpanden, en was er nog sprake van een actieve 

krakersgemeenschap. Vanwege de grote hoeveelheid kraakpanden en omdat ontruimingen 

vrijwel altijd op weerstand stuitten en zodoende tot openbare ordeverstoringen leidden, werd 

uitsluitend ontruimd tijdens de zogenoemde "ontruimingsrondes". Twee tot drie keer per jaar trok 

de ME in volledige uitrusting door de stad om gedurende één dag io tot zo panden te ontruimen. 

In juli 2013 vond de laatste ontruinningsronde plaats. Het aantal gekraakte panden was sterk 

geslonken. Ontruimen tijdens twee tot drie rondes per jaar werd ineffectief. Eigenaren moesten te 

lang wachten voordat hun pand werd ontruimd. Sindsdien wordt doorlopend ontruimd en voor het 

overgrote deel door het basisteam van de politie. 

Kraken in het algemeen en daarmee het aantal kraakpanden is in de afgelopen jaren sterk 

afgenomen. Ontruimingen, met inzet van ME en openbare ordeverstoringen, zijn uitzondering 

geworden. Cijfers ondersteunen dit beeld. In 2015 werden er nog zo'n 220 gekraakte panden 

ontruimd, in 2019 zijn er tot nu toe 74 panden gekraakt waarvan er inmiddels 67 weer zijn 

ontruimd. Op dit moment zijn er rond de 1.6 "actieve" kraakpanden in de stad. 

Huidige beleid, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
In 2016 zijn de beleidsuitgangspunten geactualiseerd op grond van jurisprudentie, nieuwe 

inzichten, veranderde omstandigheden en leerpunten bij een concreet aantal ontruimingen. 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 
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Sindsdien staan de volgende uitgangspunten centraal: 
• Kraken is strafbaar. 

• De ontruiming van kraakpanden vindt plaats conform landelijk beleid (de beleidsbrief van de 
Procureurs-Generaal dd. 30 november 2010). De termijn waarop een pand wordt ontruimd 
wordt door het Openbaar Ministerie hierop gebaseerd. 

• Elk gekraakt pand wordt ontruimd als de eigenaar kan aantonen dat hij het pand na 
ontruiming direct in gebruik neemt, anders gezegd: er wordt niet voor leegstand ontruimd. 

• Bij heterdaad wordt niet direct opgetreden maar eerst de feitelijke situatie uitgezocht, tenzij 
op voorhand de belangen duidelijk zijn. 

Mede door het hanteren van deze uitgangspunten is het aantal kraken en de gemiddelde duur van 
een kraak sterk afgenomen. Het kraakverbod wordt in Amsterdam gehandhaafd, ook al is dat naar 
buiten niet altijd het beeld. De minister van J&V heeft in januari 2019 nog in een brief aan de 
Tweede Kamer bevestigd dat "binnen de grenzen van het recht het kraakverbod adequaat 
gehandhaafd wordt". Ieder gekraakt pand, waar een eigenaar concrete plannen mee heeft, wordt 
zo snel als mogelijk ontruimd. 

Op basis van de wet Kraken en Leegstand ligt de ontruimingsbevoegdheid bij het Openbaar 
Ministerie. Het Openbaar Ministerie en de politie hebben de bevoegdheid om een gekraakt pand 
ook daadwerkelijk te ontruimen. Indien de officier van justitie van mening is dat artikel 138 dan wel 
138a van het wetboek van Strafrecht is overtreden, dan geeft het OM (na een eventuele procedure 
bij de rechtbank), opdracht tot ontruiming en zo mogelijk tot aanhouding van de verdachten. De 
ontruiming wordt van te voren aangekondigd met als gevolg dat de krakers meestal al zijn 
vertrokken als de politie arriveert voor de ontruiming. De burgemeester heeft de 
verantwoordelijkheid om te beoordelen of de ontruiming tot ernstige verstoringen van de 
openbare orde zal leiden. Hoewel de ontruimingsbevoegdheid bij het OM ligt op grond van de 
wet, komt gelet op deze verschillende bevoegdheden en verantwoordelijkheden het 
ontruimingsbeleid na intensieve samenspraak tussen de driehoekspartners tot stand. 

Recente ontwikkelingen 
Naast de positieve ontwikkeling dat het aantal kraakpanden en de gemiddelde duur van een kraak 
sterk is afgenomen en er al enige jaren nauwelijks sprake meer is van grootschalige openbare 
ordeverstoringen, is er ook een aantal ontwikkelingen waardoor het huidige beleid onderwerp is 
geworden van discussie. De meest prominente is het herhaaldelijk kraken door personen (in het 
bijzonder de "We Are Here" vreemdelingen) en in hun zoektocht naar onderdak van pand naar 
pand trekken. 

Sinds 2012 kraakt de "We Are Here" groep panden in Amsterdam. Deze groep is in de loop van de 
jaren uiteengevallen in diverse subgroepen en lijkt inmiddels een gemêleerde groep, veelal 
ongedocunnenteerde, vreemdelingen met uiteenlopende achtergronden. Het college zet intensief 
in op 24-uursopvang en het bieden van perspectief aan ongedocumenteerden. Echter juist een 
deel van de groep die kraakt weigert hier structureel gebruik van te maken. Dit heeft mede tot 
gevolg dat afgelopen zomer in korte tijd relatief veel verschillende panden zijn gekraakt door een 
groep onder de vlag van "We Are Here", hetgeen leidde tot veel spoedontruimingen. Daarbij lijkt 
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een "verruwing" zichtbaarte worden; waar voorheen vooral langer leegstaande panden werden 

gekraakt, gaat het steeds vaker om panden die in gebruik of onveilig blijken te zijn omdat er anno 

2019 nu eenmaal steeds minder sprake is van leegstand. Vooral de kraak van een bedrijfspand in 

Westpoort afgelopen zomer waarvan in de media beelden verschenen van een eigenaar die de 

toegang tot zijn eigen pand werd ontzegd door deze groep krakers, leidde tot de nodige 

maatschappelijke en politieke verontwaardiging. 

Tegelijk signaleert de driehoek dat, omdat kraken zelden tot aanhoudingen leidt, het kraken als 

risicoloos en anoniem wordt ervaren. Omdat ontruimen vooral gericht is op het beëindigen van de 

kraak en niet zozeer op het aanhouden van de krakers hebben politie, gemeente en het OM 

eigenlijk geen goed beeld wie het precies zijn en of er alternatieven zijn voor deze personen. Dit 

komt ook omdat krakers meestal al vertrokken zijn omdat ontruimingen doorgaans van te voren 

worden aangekondigd. Tot slot maken krakers in het algemeen slim gebruik van de procedurele 

waarborgen, zoals het recht om een kort geding aan te spannen tegen een voorgenomen 

ontruiming. Een kort geding procedure vertraagt het proces om tot ontruiming over te gaan: vaak 

lijkt deze vertraging het enige doel te zijn van de krakers. 

Aanscherping kraak- ontruimingsbeleid: maatregelen ter verbetering van de aanpak kraakverbod 

De driehoek constateert dat het kraak- en ontruimingsbeleid functioneel is, maar stelt drie 

aanscherpingen voor om kraken minder anoniem en risicoloos te maken. Daarbij rekening 

houdend met de mogelijke consequenties voor de openbare orde en een proportionele belasting 

van de schaarse politiecapaciteit en prioriteiten. En vanzelfsprekend past het aangescherpte 

beleid binnen de reikwijdte van de Wet kraken en leegstand, de beleidsbrief van de Procureurs 

Generaal uit 2010 en staande jurisprudentie. 

i. Investeren in informatiepositie 

Op grond van de huidige beleidslijn van de driehoek was het optreden op last van de officier van 

Justitie met name gericht op het beëindigen van de kraak en minder op het aanhouden van krakers 

dan wel het vaststellen van de identiteit van de krakers. De driehoek stelt dat op grond van de 

ontwikkelingen, het nu tijd is om die beleidslijn enigszins bij te stellen. Daartoe investeert de 

driehoek in de informatiepositie door mensen die veelvuldig panden kraken, soms ook als de 

panden niet leegstaan, in beeld te krijgen. Doel hiervan is het kraken minder anoniem en risicoloos 

te maken. In plaats van de huidige praktijk waar de politie ontruimingen altijd aankondigt, kan hier 

in de toekomst van afgeweken worden. Daardoor kan de identiteit van krakers worden vastgesteld 

en krijgen politie en OM vaker zicht op recidiverende dan wel schade en/of overlast veroorzakende 

krakers. 

2. Rechtsgang 

Krakers die veelvuldig kraken maken slim gebruik van de procedurele waarborgen, zoals het recht 

om een kort geding aan te spannen tegen een voorgenomen ontruiming. Uit het feit dat een 

eerder aangespannen kort geding in veruit de meeste gevallen uiteindelijk weer wordt 

ingetrokken door de krakers, kan de conclusie worden getrokken dat niet zozeer rechtelijke 

toetsing het doel is als wel het uitstellen van de ontruiming. Vraag is of hier geen sprake is van 
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misbruik van recht. Het Openbaar Ministerie heeft in samenspraak met rechtbank afspraken 

gemaakt waardoor in de toekomst sneller daadwerkelijk ontruimd kan worden: 

Er zijn afspraken gemaakt met de rechtbank over het inplannen van kort 

gedingprocedures bij kraak. De rechtbank gaat een kort geding eerder inplannen namelijk 

binnen 2 tot 3 weken in plaats van 6 tot 8 weken 

Zo mogelijk doet de rechtbank direct uitspraak en bij afwijzing van de vordering van de 

krakers bepaalt de rechter direct de datum van ontruiming. 

Door deze afspraken zal het kraken (nog) minder aantrekkelijk worden. 

3.0ptreden in geval van heterdaad 

De driehoek heeft besloten de lijn van optreden in geval van heterdaad aan te scherpen. Net  als bij 

andere strafbare feiten moet de politie direct op kunnen treden. In geval er enig risico is op 

escalatie, vindt eerst overleg binnen de driehoek plaats. Voorheen werd in beginsel niet 

opgetreden in geval van heterdaad, maar eerst de feitelijke situatie uitgezocht. Gelet op het feit 

dat er vandaag de dag minder sprake is van leegstand en om kraken (nog) minder aantrekkelijk te 

maken, wordt in geval van heterdaad voortaan direct opgetreden om te voorkomen dat er 

huisrecht wordt gevestigd. Het gehanteerde uitgangspunt ten aanzien van heterdaad wordt 

daarom als volgt gewijzigd: Bij heterdaad wordt direct opgetreden, tenzij het risico op escalatie 

reëel is. 

Verder blijft het beleidsuitgangspunt dat er niet ontruimd wordt voor leegstand van kracht. De 
prioriteit ligt niet bij het ontruimen van panden die vervolgens leeg blijven staan en weer opnieuw 

gekraakt kunnen worden, juist ook in deze tijd van schaarse politiecapaciteit. 

Tot slot 
Sinds de invoering van de wet Kraken en Leegstand in 2010 is door uitvoering van het kraak- en 

ontruimingsbeleid, het aantal kraakpanden en het aantal kraken in de stad sterk teruggedrongen. 

Panden zijn minder lang gekraakt, er wordt doorlopend ontruimd en ontruimingen leiden 

nauwelijks meer tot verstoringen van de openbare orde. Dit zijn positieve ontwikkelingen en de 

driehoek concludeert dan ook dat het huidige beleid niet op alle fronten "kraakt", maar wel dat 

bovenstaande actualisatie en aanscherping noodzakelijk is om de gesignaleerde ontwikkelingen in 

het kraakdossier te kunnen doorbreken. 

Hoogachtend, mede namens de driehoek van Amsterdam, 

Bur emeester van Amsterdam 
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