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Politieacties: wat is rechtszekerheid waard? 
 
Het is vast niemand ontgaan dat de politiebonden acties voeren. Net zoals drie 
jaar geleden hebben de bonden besloten tijdens de acties geen 
gerechtsdeurwaarders meer te begeleiden. Gerechtsdeurwaarders hebben 
minister Dekker gevraagd in ieder geval te borgen dat de openbare orde of hun 
veiligheid niet in het geding komt. Helaas tevergeefs. De bonden voeren actie en 
de minister kijkt weg….  
 
Het volk maakt de wetten en de rechters spreken recht. Dat recht moet vervolgens door 
de gerechtsdeurwaarders in de praktijk worden gebracht. In uiterste gevallen gebeurt 
dat met een beslag of ontruiming. In die gevallen vragen we bijstand van de politie, 
bijvoorbeeld als we tegen de wil van een bewoner een woning moeten betreden. Of voor 
onze veiligheid.  
 
Ellende duurt voort 
Deze bijstand wil de politie niet meer geven tijdens hun acties. Zelfs niet als de openbare 
orde in het geding komt. Momenteel speelt een zaak waarin een van de ouders in de 
ouderlijke woning zit, een ernstige psychose heeft en alle hulp weigert. De andere ouder 
en twee kinderen hebben een vonnis waarin staat dat zij recht hebben op de woning. De 
gerechtsdeurwaarder kan echter niet ontruimen en de ellende, overlast en het gevaar 
duren voort.  
 
Een andere collega nam een auto in beslag. De eigenaar bedreigt de 
gerechtsdeurwaarder. Die belt daarop 112 met de duidelijke melding dat ze wordt 
bedreigd. Na een kwartier pas arriveert een motoragent. Voor alle duidelijkheid: dit 
gebeurde in een van onze grote steden.  
 
In de kou 
Onze pogingen tot onderhandelen met de politie en ons verzoek aan de minister om dit 
soort schrijnende situaties uit te zonderen, hebben geen resultaat gehad. De politie vindt 
hun acties belangrijker en de minister kiest ervoor de gerechtsdeurwaarders in de kou 
te laten staan. Gerechtsdeurwaarders die de staatstaak uitvoeren die hij zou moeten 
borgen.  
 
Iedereen heeft baat bij een goed functionerend politieapparaat. Daar hoort een faire 
beloning bij. Of de politieacties terecht zijn of niet kan ik niet beoordelen. Maar 
gerechtsdeurwaarders zijn niet betrokken bij de cao-onderhandelingen tussen de 
minister en de politie. Dat de politieacties te ver gaan en dat eigen belang boven de 
openbare orde wordt gesteld, is in ieder geval duidelijk. Ook is wel duidelijk dat de 
minister gerechtsdeurwaarders in de kou laat staan. De winter is vroeg dit jaar! 
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