
Deurwaarder bedreigd met slang - 'Ik heb 

al veel meegemaakt maar het is de eerste 

keer dat ik met een slang bedreigd werd', 

zegt gerechtsdeurwaarder René Baplue uit 

Veurne. 'Die mensen waren uitzinnig, maar 

ik deed alleen mijn werk.'  

Patrick D. (42), een werkloze bakker, en zijn werkloze vriendin Beatrice H. (40) uit De Panne 

verschijnen voor de rechter voor weerspannigheid en bedreigingen aan de politie en een 

gerechtsdeurwaarder.  

 

René Baplue kwam op 28 september vorig jaar de inventaris opnemen bij het koppel in De Panne 

voor een beslag door de belastingen, aan wie Beatrice H. nog 650 euro moest betalen.  

 

De gerechtsdeurwaarder kreeg er niet alleen allerlei bedreigingen te horen. 'Op een bepaald 

moment haalde de vrouw een slang uit een terrarium en zwaaide ermee voor mijn ogen. Ik ben altijd 

kalm en heb al veel meegemaakt, maar dat nog niet. Ik dacht: als zij die slang vasthoudt, kan ze niet 

giftig zijn. Ik liet wel politieversterking oproepen. Die was er vlug omdat er vlakbij net een 

vergadering aan de gang was', zegt de deurwaarder. 'De man, een ex-paracommando, haalde ook 

nog een karabijn uit zijn kelder, maar de agenten en zijn vriendin konden erger voorkomen. Ik was 

toen gelukkig al weer buiten. Ik doe dit vak al 40 jaar en doe het graag. Het is erg afwisselend. Maar 

ik ben altijd blij als het avond is en alles goed is afgelopen. In mijn beroep weet je nooit', aldus René 

Baplue. 'De man maakte zich terecht druk dat de deurwaarder ook zijn eigen goederen opschreef, 

terwijl het alleen om een schuld van zijn vriendin ging, met wie hij niet getrouwd is', zegt de advocaat 

van het koppel. Rechter Vanmaele was mild. Patrick D. komt er vanaf met vier maanden 

voorwaardelijk en 143 euro boete. De vrouw kreeg strafopschorting. (mma)  

 


