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INLEIDING

Innovatie is een middel om de Rechtspraak te verbeteren en (steeds)  
aan te passen aan de veranderende behoeften van de samenleving  
of van de organisatie zelf ten behoeve van de samenleving. Door  
middel van inno vatieve projecten wil de Rechtspraak in een bredere 
maat schappelijke context zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften  
van rechtzoekenden. Dat kan door de rechter bijvoorbeeld meer  
aandacht te laten besteden aan onderliggende problematiek of door  
de toegang tot de rechter laagdrempeliger te maken. De Rechtspraak 
experimenteert met projecten die onderverdeeld kunnen worden  
in grofweg 4 stromingen, die elk op een eigen manier proberen bij  
te dragen aan meer maatschappelijk effectieve rechtspraak. In deze  
flyer presenteren wij een aantal voorbeelden van deze initiatieven.

EENVOUDIGE CIVIELE PROCEDURE, waarbij de focus  
ligt op snelle, toegankelijke en betaalbare rechtspraak  
voor civiele geschillen,

MULTIPROBLEMATIEK/WIJKRECHTSPRAAK, een stroming 
die tot doel heeft om effectief bij te dragen aan het oplossen 
van uiteenlopende, meervoudige problemen van mensen in  
de wijk, 
 
SCHULDENAANPAK, een aanpak om schuldenproblematiek 
terug te dringen, en 
 

COMPLEXE ECHTSCHEIDINGEN, gericht op het verminderen 
van conflicten als mensen uit elkaar gaan.

Daarnaast zijn er ook INNOVATIEVE PROJECTEN die niet 
onder deze stromingen vallen. Ook daarvan geven we een 
aantal voorbeelden.
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Rotterdamse regelrechter – rechtbank Rotterdam 
De Regelrechter behandelt in hoofdzaak geschillen over Wonen (huur- en  
burengeschillen), Werken (arbeidsconflicten) en Winkelen (consumentenzaken). 
Ook kunnen inwoners van de gemeente Rotterdam waarvan hun aanvraag voor 
schadevergoeding door de gemeente is afgewezen, die afwijzing voorleggen aan 
de Regelrechter. Die buigt zich daar dan over. Het gaat hierbij om vorderingen 
met een schadebedrag van maximaal 5.000 euro.

Wim Wetzels, regelrechter: ‘Bij de regelrechter staat het goede gesprek voorop. 
Als rechter geef je tijdens zo’n gesprek aan wat het wettelijk kader is en help je de 
partijen om te komen tot een gezamenlijke oplossing. Vaak komen mensen er dan 
zelf uit. Maar soms is het nodig om op een klein punt een beslissing te nemen om 
de boel vlot te trekken. En lukt het de partijen helemaal niet om eruit te komen? 
Dan hak ik met een vonnis de knoop door. Alle afspraken die partijen met elkaar 
maken worden vastgelegd en zijn afdwingbaar. Dat kan alleen als de rechter 
eraan te pas komt.’

Bekijk hier een toelichting van Wim Wetzels over de Rotterdamse Regelrechter

Lees hier meer over de Rotterdamse regelrechter
 

Bij eenvoudige civiele procedures ligt de nadruk op snelle, toegankelijke en 
betaalbare rechtspraak bij conflicten. Daarbij onderzoekt de rechter samen 
met beide partijen of ze er onderling uit kunnen komen. Lukt dat niet?  
Dan hakt de rechter alsnog de knoop door. 

EENVOUDIGE CIVIELE PROCEDURE 

Wijkrechter Den Haag – rechtbank Den Haag 
De wijkrechter van rechtbank Den Haag behandelt zaken over burenruzies, 
conflicten van huurders met de verhuurder over gebreken aan de woning en 
ruzies tussen leden van een Vereniging van Eigenaren (VVE). De wijkrechter  
komt naar de bewoners in hun eigen wijk toe. En als het nodig is komt de  
wijkrechter ook kijken naar de boom, de schutting of het vochtprobleem in  
de woning. De wijkrechter bespreekt samen met de mensen die een conflict 
hebben of zij met zijn hulp en advies alsnog tot een oplossing kunnen komen.  
Zo niet, dan doet de wijkrechter uitspraak. De zittingen van de wijkrechter zijn 
zoveel mogelijk bij mensen thuis.

naar een video over de wijk- en regelrechter

Lees hier meer over de Wijkrechter Den Haag
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https://www.youtube.com/watch?v=lSYOY3I6EL0
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Regels-en-procedures/Paginas/regelrechter.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=VVT-OHsQBug&t=10s
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Regels-en-procedures/Paginas/de-wijkrechter.aspx


Projectleider Jan van Breda: ‘Zeeland is een van de dunst bevolkte provincies met 
grote uitdagingen op het gebied van vergrijzing en bereikbaarheid. De afstand voor 
de rechtzoekende naar de rechtbank is letterlijk erg groot. Daarom kiezen we ervoor 
om dicht in de buurt zitting te houden.’

Lees hier meer over de Zeeuwse regelrechter

Nabijheidsrechter
Met het experiment Nabijheidsrechter onderzoekt de Rechtspraak of de positieve 
ervaringen van de eenvoudige civiele procedures ook gelden wanneer slechts 
één van beide partijen besluit om het geschil voor te leggen aan de rechter.  
De Rechtspraak heeft in 2020 besloten hiermee te willen experimenteren. 
Daarvoor is een tijdelijke wetswijziging nodig. De Tijdelijke Experimentenwet 
rechtspleging is op 23 juni 2020 door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet 
biedt de Rechtspraak de mogelijkheid om bij wijze van experiment voor ten 
hoogste drie jaar af te wijken van het burgerlijk procesrecht. De gedachte is, 
dat op deze manier experimentele procedures eerst kunnen worden getoetst 
aan de praktijk, voordat die in een wet worden opgenomen. De experimenten 
die via deze Experimentenwet zullen gaan lopen, moeten worden geregeld per 
algemene maatregel van bestuur (AMvB). De maatregel die nu in voorbereiding 
is, is de ‘AMvB nabijheidsrechter’. 

Overijsselse overlegrechter – rechtbank Overijssel 
De Overijsselse overlegrechter behandelt onder andere geschillen die gaan  
over burenruzies, consumenten, geldvorderingen, schades, huur of arbeid. De 
Overlegrechter bezoekt samen met een juridisch medewerker regelmatig de 
locaties waar de problemen zich afspelen. Na een locatiebezoek wordt de zaak  
ter plaatse of in de rechtbank verder met partijen besproken.

Overlegrechter Erik Koster: ‘Een burenruzie kent vele aanleidingen en diepere 
oorzaken. Voorkom dat het te lang duurt en neem samen contact op met de  
Overijsselse Overlegrechter. Die verschaft snel duidelijkheid […] We doen er alles 
aan om binnen 4 weken een zitting te houden. Dan kan één van mijn collega’s of  
ik met de partijen in gesprek. Processtukken zijn niet nodig, want je kunt komen  
om zelf je verhaal te doen. Zo nodig komen we ter plaatse kijken. Het mooiste is  
als partijen er samen uitkomen, maar als het moet hakt de rechter de knoop door. 
Dan is er snel duidelijkheid voor iedereen.’

Lees hier meer over de Overijsselse overlegrechter.

Zeeuwse regelrechter– rechtbank Zeeland-West-Brabant
Sinds 1 januari 2023 behandelt de Zeeuwse regelrechter conflicten die gaan  
over: huur, consumentenkoop- of verkoop, consumentenkrediet, algemene 
voorwaarden - een geldvordering (een betaling aan een bedrijf of burger),  
schade en burenruzies. De Zeeuwse regelrechter houdt zitting in een buurt-  
of gemeenschapshuis, hotel of museum. 

Nancy van Spronssen, de eerste Zeeuwse regelrechter: ‘Het woord zegt het al:  
de regelrechter probeert samen met partijen conflicten te regelen en op te lossen. 
Dat kan alleen als beide partijen het goed vinden dat hun geschil aan de regelrechter 
wordt voorgelegd. Lukt het niet of niet helemaal om gezamenlijk tot afspraken te 
komen, dan doe ik uitspraak.’
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https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant/Paginas/zeeuwse-regelrechter.aspx#b0b4a018-5f02-4e62-b072-2c5cc749d9dd1a1f612d-8806-42d9-9ecb-14063601aa5d4
https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Overijssel/Regels-en-procedures/Paginas/overlegrechter.aspx


Wijkrechtspraak Oost-Brabant – rechtbank Oost-Brabant 
Als duidelijk is dat een verdachte kampt met diverse problemen, kan de Officier 
van Justitie besluiten een strafzaak voor te leggen aan de wijkrechtspraakrechter.
Te denken valt aan schulden, een vechtscheiding, drugsgebruik, schoolverzuim, 
problemen binnen het gezin of huisvestingsproblemen. De verdachte moet actief 
met die problemen aan de slag. De betrokken organisaties uit de wijk/omgeving  
of de mensen uit het netwerk van de verdachte komen mee naar de zitting. De 
wijkrechtspraakrechter verkent op de zitting mogelijke oplossingen. De rechter 
doet uitspraak in de strafzaak en legt bij de problemen passende bijzondere 
voorwaarden op. Onder regie van de rechter worden afspraken gemaakt waar 
de verdachte en alle betrokken (hulp)organisaties zich aan moeten houden. 
 

Lees hier meer over Wijkrechtspraak Oost-Brabant

Bij wijkrechtspraak staat niet een rechtszaak centraal, maar de mens  
met diens problemen. Het kan gaan om iemand die strafbare feiten heeft 
gepleegd - als duidelijk is dat een verdachte kampt met diverse problemen. 
Het plegen van strafbare feiten staat immers in veel gevallen niet op zich. 
Verdachten hebben vaak te maken met onderliggende problematiek. Een 
opgelegde straf door de rechter leidt daarom niet altijd tot de bedoelde 
gedragsverandering. Mensen hebben bijvoorbeeld te maken met betalings-
achterstanden of psychische problemen. Tegen deze achtergrond werkt de 
Rechtspraak aan probleemoplossend recht. Daar hebben zowel de persoon 
zelf als de directie omgeving, de wijk en de samenleving baat bij. 

MULTIPROBLEMATIEK – WIJKRECHTSPRAAK 

José Kapteijns, projectleider wijkrechtspraak Oost-Brabant: ‘We werken nauw 
samen met ketenpartners, om mensen met (multi)problematiek op maat gesneden 
en doelgericht op weg te helpen. Verdachten moeten actief met afspraken en 
hulp(verlening) aan de slag. Wijkrechtspraak is erop gericht dat zij een beter  
toekomstperspectief hebben en dat meer rust en stabiliteit in hun gezinsleven  
en omgeving wordt gecreëerd.’
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https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant/Regels-en-procedures/Paginas/wijkrechtbank-eindhoven.aspx


Saskia Hes-Bakkeren, wijkrechtspraakrechter: ‘Voordat een verdachte bij mij  
op de wijk rechtspraakzitting komt, is er al veel over die persoon bekend. Dit komt 
omdat de reclassering, de betrokken hulpverlening, de advocaat en vaak ook de 
officier van justitie al voor de zitting bij elkaar hebben gezeten. Hierdoor krijg ik  
op die zitting goed inzicht in de problematiek die er speelt. Tijdens de zitting is er 
ook veel ruimte voor een goed gesprek met alle betrokkenen. Er is veel aandacht 
voor de persoonlijke problematiek van de verdachte, die vaak zelf ook te kennen 
geeft hulp nodig te hebben. Ik ben ervan overtuigd dat deze aanpak uiteindelijk 
resulteert in minder recidive.’

Bekijk de informatieve film voor de bewoners over wijkrechtspraak.

Lees hier meer over wijkrechtspraak op Zuid
 

Buurtrechter Venserpolder – rechtbank Amsterdam
De Amsterdamse wijk Venserpolder is een van de wijken waar relatief veel 
bewoners te maken hebben met een stapeling van problemen. Ze zijn bijvoorbeeld 
werkloos, hebben soms schulden en kampen met psychische of lichamelijke 
problemen. Niet zelden spelen ook problemen in de relatie of met de kinderen een 
rol of is sprake van (kleine) criminaliteit. Wanneer de problemen leiden tot een gang 
naar de rechter, zal de buurtrechter, meer dan in een gebruikelijke rechtszaak,  
alle problemen in samenhang met elkaar bekijken. Samen met de wijkbewoner  
én alle instanties die rond de rechtzoekende actief zijn, gaat de buurtrechter  
op zoek naar een effectieve en duurzame oplossing. De buurtrechter behandelt 
politierechterzaken, leerplichtzaken, familiezaken en bepaalde incassozaken. 
Daarnaast voert de buurt rechter op gemeenschappelijk verzoek bemiddelende 
gesprekken bij schoolverzuim, huiselijk conflict, of om de voortgang van een 
hulpverleningstraject te bevorderen. Het doel is om daarmee rechtszaken te 
voorkomen.   

Lees hier meer over Buurtrechter Venserpolder

Wijkrechtspraak op Zuid – rechtbank Rotterdam 
Wijkrechtspraak op Zuid richt zich op bewoners met multiproblematiek in  
de Rotterdamse wijken Bloemhof, Hillesluis, Afrikaanderwijk, Feijenoord en  
Vreewijk. Wijkrechtspraak zoekt naar een duurzame (geschil)oplossing voor de 
bewoner door een integrale en gecoördineerde aanpak vanuit het strafrecht en 
andere vormen van recht en/of hulpverlening. De beslissing van de wijkrechter  
kan bijdragen aan duurzame oplossingen door zaken van de bewoners integraal  
te behandelen (onder meer door gecombineerde zittingen). Wekelijks zijn er  
in het Huis van de Wijk zittingen. Die kunnen gaan over huiselijk geweld,  
familiezaken en betalingsachterstanden. Door de laagdrempeligheid komen  
de mensen vaker naar de zitting toe. De rechter trekt meer tijd uit voor een  
zitting en de zaak wordt sneller behandeld. Voorafgaand aan de zitting is er  
een Multidisciplinair Overleg waarbij de betrokken professionals en de advocaat 
zoveel mogelijk informatie rondom de betrokken bewoner verzamelen en delen.  
Als het een strafzaak is, neemt de officier van Justitie ook deel aan het Multidisciplinair 
Overleg. De betrokkenen maken een gezamenlijk integraal plan van aanpak voor  
de bewoner en stellen een gezamenlijk advies op aan de wijkrechter. 
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https://www.youtube.com/watch?v=aLXvFf0DuMk
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Paginas/wijkrechtspraak-rotterdam-zuid.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Over-de-rechtbank/buurtrechtervenserpolder


Wijkrechtspraak Tilburg – rechtbank Zeeland-West-Brabant
In 2023 start rechtbank Zeeland-West-Brabant met Wijkrechtspraak in  
Tilburg. Daarbij werkt de rechtbank nauw samen met de gemeente en  
sociaalmaatschappelijke organisaties in de stad. Het is de bedoeling dat  
kwetsbare burgers uit Tilburg-Noord en -West via Wijkrechtspraak op  
een laagdrempelige manier en zo vroeg mogelijk worden geholpen bij  
het aanpakken en voorkomen van multiproblematiek. 

Huis van het recht – rechtbank Limburg 
Het Huis van het Recht in Heerlen is een initiatief van gemeente Heerlen,  
rechtbank Limburg en het Juridisch Loket. Ook het Openbaar Ministerie, Raad  
voor de Kinderbescherming, de woningcorporaties en de Heerlense sociale 
buurt- en expertiseteams hebben zich aangesloten. Inwoners van Heerlen  
kunnen bij een fysiek loket hulp krijgen als ze verschillende problemen hebben  
op gebied van bijvoorbeeld schulden, huisvesting, verstoorde familierelaties 
of een verslaving. Mensen krijgen begeleiding om de juiste weg te vinden naar  
de hulpverlenende organisaties, om verdere verslechtering van hun situatie te 
voorkomen.

Lees hier hoe de eerste zitting in het Huis van het Recht ging.

Wijkrechtspraak
De Rechtspraak heeft begin 2022 besloten om wijkrechtspraak uit te breiden. 
Daarbij wordt aangesloten bij de krachtwijken van het landelijk programma 
Preventie met gezag. De krachtwijken van het programma Preventie met  
gezag zijn: Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Nieuw-West, Lelystad, Zaandam 
Oost, Schiedam Nieuwland – Oost, Rotterdam-Zuid, Den Haag Zuid-West, 
Utrecht Overvecht, Nieuwegein Centrale-As, Groningen-Noord, Eindhoven 
Woensel Zuid, Arnhem-Oost, Tilburg Noord West, Breda-Noord, Leeuwarden 
Centrum-Oost en Heerlen-Noord. 
Vlaardingen, Roosendaal, Delft en Dordrecht kunnen ook een plan van aanpak 
indienen voor het programma Preventie met Gezag. In de komende jaren zal 
daar waarschijnlijk ook gestart worden met wijkrechtspraak.

• Heerlen-Noord

• Amsterdam Zuidoost

• Zaandam Oost

Amsterdam Nieuw-West • 

• Breda-Noord
• Roosendaal

• Tilburg Noord West

• Den Haag Zuid-West• Delft

 Utrecht Overvecht •• Nieuwegein Centrale-As

•  Arnhem-OostRotterdam-Zuid • 
• Dordrecht 

• Schiedam Nieuwland – OostVlaardingen • 

• Groningen-Noord
• Leeuwarden Centrum-Oost

• Eindhoven Woensel Zuid

• Lelystad
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https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/Eerste-zitting-Huis-van-het-Recht-in-Heerlen.aspx


De betrokkene krijgt daar op de kortst mogelijke termijn een afspraak om hulp 
te krijgen bij de schuldenproblematiek. De inzet van een schuldenfunctionaris 
heeft geen effect op het verloop van de rechtszaak.

Sinds dit besluit is ook rechtbank Overijssel begonnen met het inzetten van 
schuldenfunctionarissen. Er wordt nu hard gewerkt om de werkwijze uit te 
breiden naar de overige rechtbanken. 

Schuldenrechter Den Haag en Rotterdam – rechtbank  
Den Haag en rechtbank Rotterdam 
Bij rechtbank Rotterdam en rechtbank Den Haag zijn er schuldenfunctionarissen;  
medewerkers van de rechtbank die fungeren als schakel tussen de Rechtspraak 
en gemeentelijke schuldhulpverlening. Schuldenfunctionarissen en rechters zien 
dat met een open en actieve houding van rechters schuldenproblematiek boven 
tafel komt en bespreekbaar wordt tijdens de zitting en dat snel zichtbaar wordt  
of doorverwijzing naar een schuldenfunctionaris waardevol kan zijn.

Kijk hier de video van schuldenrechter
 

De Schuldenfunctionaris
De Rechtspraak heeft in 2022 besloten dat alle rechtbanken schulden-
functionarissen gaan inzetten. Hoe werkt dat? Als bij de voorbereiding of  
op een zitting blijkt dat één van de partijen te kampen heeft met probleem-
schulden. De schuldenfunctionaris, die in de rechtbank wordt opgeleid en 
aangesteld, gaat direct in gesprek met betrokkene. Indien mogelijk en gewenst 
wordt betrokkene doorgeleid naar de gemeentelijke schuldhulpverlening.

De Rechtspraak maakt zich zorgen over de grote groep mensen die zich 
moeilijk financieel staande kan houden. Mensen met schulden staan vaak 
onder zware druk en zijn regelmatig niet goed in staat zelf orde te scheppen. 
Regelmatig zijn ze betrokken bij juridische procedures en komen ze bij de 
rechtbank. Het bij herhaling veroordelen van mensen met schulden tot het 
betalen van vorderingen draagt niet bij aan het oplossen van de problemen. 

SCHULDENAANPAK 
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https://www.youtube.com/watch?v=Fz_dAEEY6JU&list=PLTTo_Ey9xKTdlqloz7sZRDRNwaVuMQ6R7&index=9


Schuldenaanpak rechtbank Gelderland 
Bij rechtbank Gelderland verwijzen rechters in alle rechtsgebieden door naar 
schuldenfunctionarissen wanneer zij het vermoeden hebben dat rechtzoekenden 
kampen met (problematische) schulden. Deze aanpak is uitgebreid van 4 steden 
naar alle 51 Gelderse gemeenten. Ondernemers met schulden krijgen een 
verwijzing naar de juiste instantie.  

Zorgverzekeraar rolzitting – rechtbank Midden-Nederland
Sinds 2018 behandelt rechtbank Midden Nederland zaken van mensen met een 
betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar op een aparte zitting. Aanvankelijk 
bij één zorgverzekeraar, sinds 2021 voor alle zorgverzekeraars. Tot aan de corona-
periode was een medewerker van de gemeente daarbij aanwezig om hulp aan 
te bieden bij het wegwerken van schulden voor mensen die daar behoefte aan 
hebben. Omdat dat tijdens de coronaperiode niet mogelijk was, is de werkwijze 
aangepast. Sindsdien stuurt de rolrechter, als de rechtbank constateert dat er 
schulden zijn, na toestemming van betrokkene het telefoonnummer naar de 
gemeente. De gemeente neemt dezelfde dag contact op met de betrokkene  
om te kijken of er hulp kan worden geboden bij de schuldenproblematiek.

Lees hier meer over zorgverzekeraar rolzitting

Schuldenloket – rechtbank Limburg 
Het Schuldenloket is een initiatief van rechtbank Limburg waar met de inzet van 
schuldenfunctionarissen wordt gewerkt. Rechters kunnen vanuit alle rechtsgebieden 
mensen naar het Schuldenloket doorverwijzen als in de rechtszitting blijkt dat  
er sprake is van een (mogelijke) schuldenproblematiek. Bij rechtbank Limburg 
verwijzen de schuldenfunctionarissen direct door. Tijdens het intakegesprek 
met de rechtzoekende neemt de schuldenfunctionaris zelf direct contact op met  
de desbetreffende gemeente en plant, in overleg met de rechtzoekende, een 
afspraak voor een eerste gesprek in. Alle gemeenten in Limburg zijn aangesloten  
bij het schuldenloket.

Lees hier meer over het Schuldenloket

Zorgverzekeringszaken bij rechtbank Amsterdam, rechtbank 
Rotterdam en Rechtbank Noord-Nederland
Om de incassoprocedure voor betalingsachterstanden van mensen bij hun  
zorg verzekeraar maatschappelijk effectiever te maken, heeft de rechtbank 
Amsterdam een procedure ontwikkeld die nu ook is uitgebreid naar rechtbank 
Rotterdam en rechtbank Noord-Nederland. Het doel van deze nieuwe procedure 
die stoelt op artikel 96 Wetboek van Rechts vordering (Rv) is om een goedkoper 
en effectiever alternatief te bieden dan de huidige dagvaardings-incassoprocedure. 
De rechtbank nodigt de verzekerden per brief, Whatsapp en e-mail uit voor de 
informele zitting. Op zitting is naast de zorgverzekeraar ook de Schuldhulpverlening 
aanwezig om te helpen een realistische betalingsregeling te treffen. Als tijdens 
de zitting aan de orde komt dat er meer schulden spelen, kan de gedaagde in 
gesprek gaan met de schuldhulpverlener en zich desgewenst direct aanmelden.

Projectleiders Sjaak Schouten en Mette Jöbsis: ‘We merken dat mensen de zitting 
met beide handen aangrijpen om uit de schulden te komen’.

Meer lezen over de schulde-
naanpak bij de Rechtspraak
• Visiedocument schulden-

problematiek en rechtspraak 
(2019)

• Evaluatieonderzoek inzet 
schuldenfunctionarissen 
binnen de Rechtspraak

• Het artikel ‘eerste hulp bij 
schulden’ in Rechtspraak 
Magazine.
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https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtbank-experimenteert-met-speciale-zittingen-voor-wanbetalers-zorgpremie.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/Rechtbank-Limburg-start-op-1-januari-2020-met-Schuldenloket.aspx
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/visiedocument-schulden.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/visiedocument-schulden.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/visiedocument-schulden.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/research-memoranda-nr-1-2022.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/research-memoranda-nr-1-2022.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/research-memoranda-nr-1-2022.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/rechtspraak-magazine-01-2021.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/rechtspraak-magazine-01-2021.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/rechtspraak-magazine-01-2021.pdf


Procedure gezamenlijke toegang ouders (PGTO) – Regiolabs 
(rechtbanken Den Haag en Oost-Brabant)
De procedure gezamenlijke toegang ouders bij de rechtbank Den Haag en Oost- 
Brabant, is een procedure waarin ouders van minderjarige kinderen zich samen 
met één deelnameformulier tot de rechter kunnen wenden bij onderlinge familie-
rechtelijke juridische geschillen. Ouders worden in die procedure aangemoedigd 
om samen aan een oplossing te werken. De procedure is bedoeld voor ouders die 
uit elkaar willen gaan of al uit elkaar zijn, maar bij wie het niet lukt om afspraken 
met elkaar te maken over alle onderwerpen. Zoals over de zorg over de kinderen, 
alimentatie of verdeling van het huis. De proef is bedoeld voor ouders met kinderen 
jonger dan 18 jaar.

Lees hier meer over gezamenlijke toegang ouders

Lees hier het Visiedocument Rechtspraak over echtscheidingen  
met kinderen (2016) 

Nog te vaak vormt een echtscheiding het begin van een felle strijd die 
soms jaren kan duren. Regelmatig worden kinderen de inzet van de strijd. 
De Rechtspraak wil zich inzetten voor initiatieven die eraan bijdragen dat 
scheidingen minder conflicten opleveren en dat kinderen niet beschadigd 
worden. Een aantal rechtbanken en gerechtshoven experimenteert al 
geruime tijd met een andere aanpak van problematische scheidingen,  
om de schade voor de kinderen zoveel mogelijk te beperken.

COMPLEXE ECHTSCHEIDINGEN 
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https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Paginas/procedure-gezamenlijke-toegang-ouders.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Themas/Vechtscheidingen/Paginas/Visiedocument-Rechtspraak-over-echtscheidingen.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Themas/Vechtscheidingen/Paginas/Visiedocument-Rechtspraak-over-echtscheidingen.aspx


GOO (Gericht op Oplossing) – Centrale Raad van Beroep 
Aan partijen die samen tot een oplossing willen komen biedt de CRvB in hoger 
beroep snelle, oplossingsgerichte rechtspraak in begrijpelijke taal. Na een geslaagde 
proef in zaken over de Participatiewet is deze GOO procedure nu ook mogelijk in 
zaken over Sociale Verzekeringen. Op een enkelvoudige zitting, zonder tijdsdruk, 
is ruimte voor de juridische én de niet juridische kanten van een zaak. Door gebruik 
te maken van oplossingsgerichte zittingsvaardigheden helpt de rechter partijen 
om de verschillende belangen die spelen in kaart te brengen; ook de gezamenlijke 
belangen. Zo is de kans groot op een voor beide partijen bevredigende oplossing. 
De rechter kan een voorlopig juridisch oordeel geven en de enkele keer dat partijen 
er op een GOO zitting niet samen uitkomen, doet de rechter mondeling uitspraak. 
Bijna altijd wordt de zaak opgelost en vaak ook elders lopende bezwaar- en 
beroepsprocedures. En het mooie is dat nieuwe rechters eigenlijk gelijk met  
deze oplossingsgerichte aanpak aan de slag kunnen, want rechters in opleiding 
worden al vanaf 2014 in deze zittingsvaardigheden opgeleid. 

Lees verder 
• CRvB start proef met snelle, oplossingsgerichte rechtspraak
• Maatschappelijk effectieve rechtspraak bij de Centrale Raad 

van Beroep (artikel Nederlands Juristenblad)

Ook buiten deze 4 stromingen ontwikkelt de Rechtspraak een aantal 
initiatieven. Hier geven we twee voorbeelden, een overzicht staat op 
rechtspraak.nl.

OVERIGE INNOVATIEVE PROJECTEN 

Aanpak toegankelijke communicatie
De toegang tot de rechter is een grondrecht. Voor iedereen. Het is daarom 
belangrijk dat de Rechtspraak voor iedereen goed bereikbaar is. Fysiek,  
telefonisch én digitaal. Daarom werkt de Rechtspraak aan de Aanpak  
Toegankelijke Communicatie (ATC). Stapsgewijs wordt met behulp van  
kennis uit (klantreis)onderzoeken de communicatie naar rechtzoekenden  
verbeterd. Zo ontwikkelen we (digitale) hulpmiddelen  
waarmee we rechtzoekenden bij de hand  
nemen bij hun juridische procedures.  
Op die manier maken we rechtspraak  
voor iedereen toegankelijk.  
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https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/CRvB-start-proef-met-snelle-oplossingsgerichte-rechtspraak-.aspx
https://new.navigator.nl/document/idcc7112cc23e740a5b36cd9edf171dc27?ctx=WKNL_CSL_85&tab=tekst
https://new.navigator.nl/document/idcc7112cc23e740a5b36cd9edf171dc27?ctx=WKNL_CSL_85&tab=tekst
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Kwaliteit-van-de-rechtspraak/innovatie-binnen-de-rechtspraak/Paginas/overige-pilots.aspx


Voor meer informatie neem contact op  
via innovatie@rechtspraak.nl. 
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