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1.
Aanleiding
Na aanvaarding van bovengenoemde initiatiefwet schrijft AR 7.26, eerste lid, voor
dat beide Kamers worden geïnformeerd over de bekrachtiging van het voorstel.
2.
Geadviseerd besluit
1. Instemmen met bijgevoegde brieven aan TK/EK over de bekrachtiging,
publicatie en verwachte inwerkingtreding van de initiatiefwet handhaving
kraakverbod (35296);
2. Ondertekenen brieven aan TK/EK.
3.
Kernpunten
N.v.t.
4.

Toelichting

4.1 Politieke context
De initiatiefnemers Koerhuis (VVD) en voormalig Kamerlid Van Toorenburg (CDA)
zijn van mening dat de periode tussen de aankondiging van een ontruiming van
een kraakpand en de daadwerkelijke ontruiming in de huidige praktijk te lang
duurt (maximaal acht weken). De initiatiefwet schrijft een wettelijke procedure
voor waarbij de rechter-commissaris de bevoegdheid krijgt om binnen 72 uur een
machtiging te verlenen aan de officier van justitie om tot ontruiming over te gaan.
Die benadering wijkt af van de huidige praktijk waarbij krakers na de
aankondiging van het OM een kort geding kunnen aanspannen.
4.5 Strategie
Bekrachtiging en publicatie initiatiefwet
De initiatiefwet is op 30 maart 2021 aanvaard door de Eerste Kamer. Op 12 mei
2021 stemde de MR in met het doen bekrachtigen van het initiatiefvoorstel door
de Koning. Op 18 juni 2021 is de wet van 19 mei 2021 gepubliceerd in het
Staatsblad (Stb. 2021, 285).
Inwerkingtreding
Over de inwerkingtreding van deze initiatiefwet vindt nog overleg plaats met het
openbaar ministerie en de rechtspraak. Deze ketenpartners hebben aangegeven
dat nieuwe werkprocessen nodig zijn voor de inwerkingtreding van deze wet.
Pagina 1 van 2

Daartoe zal waarschijnlijk een gezamenlijk implementatieprogramma worden
opgestart. De inwerkingtreding van deze initiatiefwet is daarom voorzien op 1 juli
2022.
Afstemming
Deze nota en de brieven aan de TK en EK zijn afgestemd met DRC.
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4.8 Ontwikkelingen hiervoor
Bij de parlementaire behandeling van deze initiatiefwet ging veel aandacht uit
naar de kritiek van vooral het OM en de rechtspraak op de nieuwe procedure. De
vraag betrof met name of de nieuwe regeling een verbetering opleverde ten
opzichte van de huidige praktijk. De regering deelde deze zorg en wees in dat
kader op het grote belang van een spoedige evaluatie van het voorstel. In de
Tweede Kamer heeft dit geleid tot een aanpassing van het voorstel: de evaluatie
van de gevolgen van het voorstel zou binnen drie jaar worden geëvalueerd in
plaats van de voorgestelde vijf jaar. Ook tijdens de mondelinge behandeling van
het wetsvoorstel in de Eerste Kamer vormde een tijdige en gedegen evaluatie van
de gevolgen van dit voorstel wederom een belangrijk discussiepunt. Daarbij is
door de regering andermaal benadrukt dat uit een spoedige evaluatie moet
blijken of de goede bedoelingen van het voorstel daadwerkelijk in de praktijk zo
gaan uitwerken. Vervolgens is nog schriftelijk toegezegd dat de gevolgen van het
voorstel binnen twee jaar zullen worden geëvalueerd (Kamerstukken I 2020/21,
35296, G).
5.

Informatie die zich niet leent voor openbaarmaking

5.1 Toelichting
N.v.t.
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