
 

 

 

Proef met spreekuurrechter 

succesvol 
 

Een proef met ‘spreekuurrechters’ die de rechtbank Noord-Nederland heeft gehouden, is 

succesvol verlopen. Mensen die een eenvoudig geschil aan de rechter wilden voorleggen, 

konden dat zonder dagvaarding of advocaat doen. De rechter hoorde de strijdende 

partijen aan en adviseerde over een schikking. In 91 procent van de zaken werd het 

conflict snel, effectief en tegen een laag tarief opgelost, blijkt uit onderzoek. Intussen 

experimenteren ook andere rechtbanken met zulke laagdrempelige procedures. 

 

Alledaagse conflicten 

Alledaagse problemen met de buren, huisbaas, werkgever of bijvoorbeeld een aannemer 

kunnen veel ellende veroorzaken. Ze komen meestal pas bij de rechter als ze volledig 

zijn geëscaleerd. De betrokkenen zijn dan veel geld kwijt aan griffierechten en advocaten 

en komen als eiser en verweerder tegenover elkaar te staan in de rechtszaal, wat niet 

bevorderlijk is voor een goede relatie. Het streven van de Rechtspraak om zulke 

geschillen sneller en goedkoper op te lossen, is in de proef met de spreekuurrechters 

uitgeprobeerd.  

Eenvoudige procedure 

Anderhalf jaar lang waren 7 ervaren kantonrechters in het noorden beschikbaar om als 

spreekuurechter op te treden. In totaal hebben zij 64 zaken behandeld, waarvan er 58 

eindigden in een schikking tussen de partijen. Het ging vooral om burenruzies, maar 

bijvoorbeeld ook om conflicten over een verbouwing of een aankoop. Vaak gingen de 

rechters ter plaatse om met eigen ogen te zien wat er speelde, ook omdat er geen 

schriftelijke stukken waren waarop zij zich konden baseren. De betrokkenen mochten 

hun zaak namelijk met een eenvoudige mededeling (zoals ‘de boom van de buren is te 

hoog’) aanmelden. Als de rechter beide partijen had aangehoord, stuurde hij aan op een  

Tevreden deelnemers 

Van de deelnemers is 80 tot 90 procent (heel) positief over de spreekuurrechter, blijkt uit 

onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen en onderzoeksbureau Pro Facto. Ze zijn 

vooral blij met de snelle behandeling, de lage kosten en de menselijke, niet-juridische 

benadering door de rechter. Ze vonden de zitting wel lang duren; de rechter moest 

immers eerst ontdekken wat er speelde. Ook hebben sommige mensen druk ervaren om 

tot een schikking te komen. Daar staat tegenover dat 71 procent  ook na verloop van tijd 

nog tevreden was over het bereikte resultaat. 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/2018-4-PilotSpreekuurRechter.pdf
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Kanttekeningen 

Vooral bij burengeschillen lijkt de spreekuurrechter bij te dragen aan een verbeterde, laagdrempelige 

toegang tot de rechtspraak, stellen de onderzoekers. Zij plaatsen wel kanttekeningen bij het hoge 

schikkingspercentage. Slechts 40 procent van de aangemelde zaken is ook echt door de 

spreekuurrechters behandeld, vooral omdat het lang niet altijd lukte om medewerking van beide 

partijen te krijgen. Dat is wel een vereiste van het wetsartikel (art. 96 Rv) dat zo’n vereenvoudigde 

procedure mogelijk maakt. Bovendien konden belangstellenden zich niet zelf melden bij de 

spreekuurrechter. Enkele rechtsbijstandsverzekeraars en het Juridisch Loket leverden de deelnemers 

aan. Zij meldden vooral zaken aan die kans van slagen hadden. De spreekuurrechter boog zich dus 

eigenlijk alleen over zaken die zich relatief goed voor een schikking leenden, concluderen de 

onderzoekers. 

Nieuwe experimenten 

De Rechtspraak vindt het belangrijk om verder te experimenteren met laagdrempelige procedures.  

In het hele land zijn ideeën bedacht die ervoor zorgen dat het werk van de rechter zoveel mogelijk 

effect heeft. Initiatieven die succesvol blijken te zijn, kunnen landelijk worden ingevoerd zodra het 

kabinet daar geld voor beschikbaar stelt. Zo is in Rotterdam en Dordrecht half september de 

‘regelrechter’ begonnen, waar zowel burgers als bedrijven zich kunnen melden om conflicten snel en 

goedkoop op te lossen. En in Den Haag trekken rechters de wijk in om te helpen de leefbaarheid te 

vergroten. ‘Wijkrechters’ houden zich vooral bezig met overlast, burenruzies, woninggebreken; alles 

wat te maken heeft met prettig wonen in de wijk. Anders dan de spreekuurrechters werken zij niet 

met doorverwijzers; iedereen die de rechter wil spreken, kan zich zelf melden.  
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