
ROOD bezettingsestafette 

Alsof ze het zo afgesproken hadden: precies toen ROOD 
de bezettingsestafette startte waarbij onder andere leeg
staande kantoorpanden gekraakt worden, kwam CDA
Kamerlid Ten Hoopen met een motie waarin hij de regering 
verzoekt 'de wetgeving zodanig te wijzigen, dat bedrijfs
panden niet door krakers kunnen worden bewoond.' 
Het gevolg: heel veel aandacht voor de ROOD-acties. 
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ndag 13 oktober valt 
sjok' in Haarlem de eer 

el als eerste in de ROOD-

worden. De Artisjok is een luxe 
kantoorpand dat leegstaat sinds 
de oplevering, ruim een jaar 
geleden. Het binnentreden van 

het pand gaat eenvoudig, maar 
niet onopgemerkt. Met tien mi
nuten is de politie aanwezig. 
Die constateert echter al snel 
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t 
dat de kraakactie legaal is, en 
gaat weer weg. De bezetters ma
ken vervolgens plannen om wo
ningzoekenden te hui svesten in 
het enorme pand en laten weten 
een rechtszaak van de eigenaar 
vol vertrouwen tegemoet te 
zien. Voorlopig is de actie 
dus een groot succes. Maar 
wat is er nu eigenlijk de achter
grond van? Een toeli chting 
van ROOD-voorzitter Driek 
van Yugt. 

Jullie noemen het bezettings
acties, maar het gaat toch 



gewoon om kraken. Waarom 
dan die andere benaming? 
Van Vugt: 'We willen niet te 
zeer geassocieerd worden met 
de traditionele krakersbewe
ging. Geen hanenkammen 
en anarchisme, maar ROOD
T-shirts en socialisme. En dat is 
heel wat anders.' 

Hoe dan ? 
'Het gaat om bezettingen met 
po litieke doeleinden, niet uit 
eigen belang. De organ isatoren 
van de acties gaan er niet zelf 
wonen. Nog een verschil is, dat 
wij veel energie steken in een 
goede relatie met de omwonen
den. We informeren ze, en we 
zorgen ervoor dat we geen 
overl ast veroorzaken.' 

Maar jullie zijn wel plan de 
bezette pandenlangdurig bezet 
te houden? 
'Zeker, we geven ze in gebruik 
aan woningzoekenden die er 
net zolang blijven tot de rechter 
bes li st dat ze erui t moeten, of 

totdat de eigenaar kan aantonen 
dat het pand echt gebruikt gaat 
worden. Want daar gaat het om: 
de panden moeten in gebruik 
genomen worden, en dat kan 
ook best voor bedrijfsactivitei
ten zijn. De afspraak die we ge
maakt hebben, is dat we volle
dig binnen de grenzen blijven 
die de wet stelt. We gaan ons op 
geen enkele manier inlaten met 
het georganiseerd plegen van 
strafbare feiten.' 

En de politieke eis achter de 
acties, hoe formuleer je die? 
'In de eerste plaats wil len we de 
waanzin aantonen dat er mo
menteel een stevige woning
nood is in Nederland en dat er 
tegelijkertijd veel dure huizen 
leegstaan en zo'n vier miljoen 
vierkante meter aan kantoor
panden. Op de korte termijn 
willen we verder dat de regering 
eindeUjk uitvoering geeft aan 
de Tweede-Kamermotie dat er 
huursubsidie komt voor onzelf
standige woonruimten. En uit-

Kraken mag 

eindelijk moet de overheid weer 
de regie op de volkshuisvesting 
terugnemen. Dat wil onder an
dere zeggen dat ze met subsi
dies voldoende woonruimte rea
liseert.' 

CDA'er Ten Hoopen stelt dat 
negen van de tien krakers bui
tenlanders zijn, en dat het vaak 
om criminele organisaties gaat 
die panden kraken en daar ille
gale houseparty's organiseren 
waar ze grof geld aan verdie
nen. Herken je ROOD daarin? 
'Nee, natuurlijk niet. En Ten 
Hoopen slaat de plank ook hele
maal mis. In Amsterdam heb 
je inderdaad de situatie dat er 
veel buitenlanders zijn die in 
kraakpanden wonen, maar in de 
oplevende kraakcultuur in de 
rest van het land ligt dat echt 
heel anders. En kraakpanden 
trekken juist sterk de aandacht 
van de politie, dus met die cri
minele organisaties zal het echt 
wel erg meevallen. 
De oplossing van de CDA'er 

klopt ook niet. Als er problemen 
zijn met illegale houseparty's, 
moet de politie ingrijpen. Daar
voor heb je het strafrecht en is 
het echt niet nodig kraken te 
verbieden. Je gaat toch niet alle 
koopwoningen ontruimen om
dat daar soms ook criminelen 
wonen?' 

In Haarlem en Vlaardingen 
vonden de eerste bezettingsac
ties plaats. Hoe gaat het verder? 
'We hebben concrete plannen 
voor acties in nog vier plaatsen 
en we zijn bezig de campagne 
verder uit te breiden. Afdelin
gen die ook mee willen doen, 
zijn van harte welkom. Laat ze 
vooral contact met mij op
nemen, zodat we samen kun
nen bekijken of er geschikte 
panden zijn en of ze over de or
ganisatie beschikken om de ac
tie zorgvuldig uit te voeren. ' 
Driek van Vugt is te bereiken 
op (010) 243 55 57 en op 
(06) 531 49 477. 
Per e-mail op dvvugt@sp.nl 

- als het pand maar lang genoeg leegstaat 
Het wonen in een gekraakt pand 
is niet strafbaar. Bij de totstand
koming van de huidige leeg
standswet is nadrukkelijk de 
mogelijkheid gelaten om het 
kraken van lege panden moge
lijk te maken. De bedoeling 
hiervan was om op deze manier 
leegstand te beperken. Als een 
eigenaar geen gebruik maakt 
van zijn panden, loopt hij het ri
sico dat deze gekraakt worden. 
Een eigenaar die op een verant
woorde wijze met zijn panden 
omgaat, loopt dit ris.ico niet. 
Kraken van panden die pas kort 
leeg staan, is echter wel verbo
den. De grens is gelegd bij 
twaalf maanden. Staat een pand 
korter dan twaalf maanden leeg, 
dan gaat de politie meteen tot 
ontru iming over. (Dat over-

kwam ROOD in Vlaardingen, 
waar de tweede actie in de be
zettingsestafette plaatsvond -
ditmaal van een woning. Vol
gens de eigenaar stond het huis 
elf maanden en twee weken 
leeg. ROOD twijfelde daaraan, 
maar verliet tot het pand - wel 
met de aankondiging 'over twee 
weken komen we terug'.) 
Wordt een pand gekraakt dat 
langer dan twaalf maanden 
leegstaat, dan is het kraken er
van niet strafbaar maar is er 
sprake van een civiele zaak tus
sen krakers en eigenaar. Zoals 
bij elk geschil waar de betrok
kenen niet zelf uitkomen, kan de 
zaak voorgelegd worden aan de 
rechter. Die zal beslissen dat de 
krakers het pand moeten verla
ten als de eigenaar kan aantonen 

dat hij nieuwe plannen heeft 
waarin geen ruimte is voor de 
krakers. Een eigenaar kan via 

een kort geding binnen enkele 
weken een uitspraak krijgen van 
de rechtbank. 

Anti-kraakmotie aangenomen 
Bij de Kamerbehandeling van de begroting van het Ministerie van 
Economische Zaken was het CDA'erTen Hoopen die een zwaar punt 
maakte van het kraken van langdurig leegstaande kantoorpanden. 
Hij diende daarover in motie in, die mede ondertekend was werd door 
LPF, VVD en SGP. In zijn verhaallietTen Hoopen in het midden of het 
gevraagde kraakverbod zich ook zou moeten uitstrekken tot langdurig 
leegstaande woningen. Inmiddels is duidelijk dat VVD en LPF daar wél 
voor zijn, maar het CDA niet. De christen-democratische woordvoerder 
Volkshuisvesting, Van Bochove, ziet daar geen aan leiding voor. 
De motie van Ten Hoopen is inmiddels aangenomen door de Tweede 
Kamer. Het gevolg daarvan is dat staatssecretaris Van Gennip samen 
met zijn collega-bewindslieden gaat bekijken of aanpassing van de 
wet noodzakelijk is. Voordat het echt zo ver is, zijn we wel even verder. 
Voorlopig is er dus nog geen kraakverbod voor kantoren die langer 
dan een jaar leegstaan. 
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