De deurwaarder

“Eén met de natuur”
Er zijn belangrijke zaken waar de gerechtsdeurwaarder dagelijks veelvuldig mee te maken krijgt
bij de uitoefening van het ambt en het redigeren
van exploten. Bijvoorbeeld het verhogen van de
competentiegrens, de invoering van het nieuwe
grifﬁerechtenstelsel en de uitspraak van de Hoge
Raad met betrekking tot het vorderen van nasalaris.
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Naast deze wet-, regelgeving en jurisprudentie maakt de gerechtsdeurwaarder bij de ontruimingen, beslagleggingen en het betekenen
van stukken een hoop opvallende en bijzondere ervaringen mee.
Mensen die ervandoor gaan in de auto waar op dat moment beslag
op wordt gelegd, een grote agressieve hond die zijn opwachting
maakt als je beslag op de roerende zaken komt leggen in een woning, ontruiming van een woning waar eerder een wietplantage
is opgerold of waar er toevallig één wordt aangetroffen. Allemaal
praktijkervaringen die een gerechtsdeurwaarder zoal tegen komt.
Een tweetal van mijn ervaringen zal ik hieronder met u delen.
In een van mijn eerste dagen als gerechtsdeurwaarder was ik met
een collega op pad om een openbare verkoop van roerende zaken aan
te plakken bij een woonhuis. De betreffende persoon was aanwezig
en had een pitbull als huisdier. Na de plakker op de deur te hebben
geplakt liepen mijn collega en ik terug naar de auto en stapten in. Een
gewone aanzegging zonder veel bijzonderheden dachten wij. Echter
voordat de autodeur goed en wel dicht was sprong de pitbull bij ons
in de auto. Omdat wij geen idee hadden hoe de hond zou reageren,
zijn wij snel uit de auto gestapt. Het resultaat was dat de pitbull nu
in de auto zat en wij ernaast stonden. De eigenaar, waar wij zojuist
de openbare verkoop hadden aangezegd, heeft de pitbull voor ons uit
mijn auto moeten halen. Ietwat geschrokken en natuurlijk met veel
pret over deze gekke situatie hebben wij onze route voortgezet. De
eigenaar zal ongetwijfeld ook veel pret hebben gehad dat zijn hond
de deurwaarders uit hun eigen auto had weten te zetten.
Een andere bijzondere ervaring deed zich in een heel andere situatie voor. Er stond een ontruiming van een woning gepland in een
ouderencomplex wegens een forse huurachterstand. Ik zou die dag
de ontruimingen uitvoeren en met al twee ontruimingen achter de
rug kwamen wij aan bij de woning in het betreffende complex. De
persoon was aanwezig en zat op ons te wachten. Gezien de stapels
boeken, kranten, andere verzamelingen en een ﬁets was het al een
hele opgave de woonkamer in te komen. De man gaf aan mij aan

September 2011

een hippie te zijn die probeerde één te worden met de natuur. De
hele woning was, volgens mij, nog nooit opgeruimd en de keuken
stond vol met smerige potten en pannen die daar zo te zien al even
stonden. Elke schaal, pot en pan zat vol met kakkerlakken en tot
mijn verbazing vloog er een groene halsband parkiet rond, geen
tamme parkiet en nergens een kooi te vinden.
De hele woning zat onder de vogelpoep, inclusief het bed van de
man, waarboven de vogel blijkbaar zijn favoriete plekje had gevonden. Ik wilde starten met de ontruiming en vroeg de verhuisploeg
te beginnen. Het rotan bankstel zou als eerst naar buiten worden
gesjouwd zodat er wat ruimte in de woning gecreëerd kon worden.
De man verzamelde blijkbaar alles wat ook maar verzameld kan
worden. Echter bij het optillen van de bank bleek deze eveneens
helemaal vol te zitten met duizenden kakkerlakken. Hierop besloot ik de GGD te bellen om de woning eerst te ontsmetten en
te reinigen alvorens wij de ontruiming zouden voortzetten. De
dierenambulance heeft de parkiet gevangen en meegenomen. De
man had onmiskenbaar een zeer succesvolle poging gedaan één te
worden met de natuur….
Kortom: de dagelijks voorkomende werkzaamheden in de praktijk
zijn onvoorspelbaar, zeer afwisselend en uiterst veelzijdig. Het is
een mooie combinatie tussen binnen- en buitenwerk en je weet
nooit wat een nieuwe dag weer zal brengen.
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