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De proef (met een) 
Spreekuurrechter

Ton Lennaerts1

Het regeerakkoord omarmt laagdrempelige rechtspraak, mediation en herstelrecht. Ook moet er een  

experiment met een buurtrechter komen. Voor de inrichting daarvan kan inspiratie worden opgedaan bij het 

project Spreekuurrechter, een experiment van de Rechtbank Noord-Nederland voor laagdrempelige recht-

spraak. De eerste ervaringen zijn alvast veelbelovend.

1. Gedurfd experimenteren en een  
Regeer akkoord
‘Nederland beschikt over rechtspraak van hoge kwaliteit. 
In internationale vergelijkingen scoort Nederlandse recht-
spraak steevast goed. Uit klantwaarderingsonderzoek 
komt eenzelfde beeld naar voren. Dat is een belangrijke 
conclusie omdat rechtspraak een cruciale pijler vormt 
onder de Nederlandse rechtsstaat en daarmee van groot 
belang is voor het functioneren van de Nederlandse 
samenleving’.2

Dit beeld heeft mij als praktijkbeoefenaar altijd ver-
wonderd: klopt dit wel en hoe komt zo’n beeld tot stand? 
Want wat is goede rechtspraak?

Er is veel geschreven over hoe het hoort (normatief), 
minder over hoe het nu werkt (feitelijk), en weinig over 
wat werkt en wat niet werkt. Die kritiek is recent neerge-
daald op het rapport Menselijk en rechtvaardig van HiLL.3 
Bij het ontwerpen van het procesmodel Spreekuurrechter4 
ben ik daarom op grond van de bevindingen uit empi-
risch onderzoek op zoek gegaan naar een procesmodel 
dat beproeft wat wel en wat niet werkt als het om het rea-
liseren van goede rechtspraak gaat, om hoe het hoort.  
Onlangs is er ook op het niveau van het landsbestuur 
erkenning gekomen dat de huidige procedures maat-
schappelijk onvoldoende waarde hebben en dat dit beter 
moet kunnen. Het regeerakkoord omarmt laagdrempelige 
rechtspraak, mediation en herstelrecht. Er moet een expe-
riment met een buurtrechter komen.5

Dat het inderdaad beter kan, laat het procesmodel 
Spreekuurrechter zien, althans als de eerste resultaten 
bestendig blijken te zijn. En er is interessante bijvangst, de 
proef verloopt regelmatig verrassender dan gedacht.  
Hierna beschrijf ik een deel van die eerste bevindingen. 
Maar eerst een woord van lof voor degenen die dit moge-
lijk hebben gemaakt. Er is een klein team ontstaan dat 
zich heeft onderscheiden door een eigen aanpak.6 Er is 
(heel) veel over te vertellen maar vooral valt op dat het 

team de durf heeft gehad zich bloot te stellen aan zeer 
directe oordeelsvorming door degenen die concreet met 
het team te maken hadden. In alle zaken zijn interviews 
gehouden, ook over het functioneren van de griffie-
(medewerkers) en de rechters zelf. Dat is al bijzonder. Ook 
is bijzonder dat niet is volstaan met het gebruikelijke ven-
tileren van onvrede over bestuurders en systemen.7 De 
handen zijn uit de mouwen gestoken en er is gewerkt aan 
de verzameling van feitenmateriaal met betrekking tot de 
centrale vraag: ‘wat is de inhoud en waardering van de 
rechterlijke functie volgens rechtzoekenden, hun hulpver-
leners en de rechters zelf en in hoeverre sluit dat aan bij 
wet, rechtspraak en wetenschappelijk onderzoek?’

Dat moet je willen en durven, ook als rechter, zeker 
waar de behandelend rechter na afloop kan lezen hoe par-
tijen diens optreden waarderen. 

2. Zelfbeeld
Het hierboven aangehaalde algemene zelfbeeld van de 
rechtspraak berust op vragenlijsten die in een door de 
Rechtspraak aan Regioplan uitbesteed onderzoek worden 
voorgelegd aan leden van de Nederlandse bevolking. 
Algemeen geformuleerde vragen (‘kruis aan wat u vindt u 
van de rechtspraak in Nederland’) en waarderingen (69%: 
‘goed’), vervormen echter de werkelijkheid. Als aan auto-
mobilisten wordt gevraagd: ‘Bent u tevreden met uw 
auto?’ zal een zeer groot percentage antwoorden dat deze 
goed bevalt, maar bijna iedereen had liever een duurdere 
auto gehad als hij die betalen kon. Gegeven de omstandig-
heden zijn ze in meerderheid tevreden met hun wagen.8

Als een onderzoeker wel de diepte in gaat dan blijkt 
dat mensen eerst antwoorden vanuit de houding dat ze 
niet onaardig willen zijn en dat zij pas bij doorvragen echt 
kritische noten kraken. Dan blijkt dat personen die zelf 
vaker met een proces te maken hebben gehad, negatiever 
oordelen dan degenen die óók bevraagd worden terwijl ze 
zelf nooit met rechtspraak te maken hebben gehad.9 Dat 
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is bevestigd in het onderzoek Geschilbeslechtingsdelta 
2009. Mensen die zelf ervaring hebben met rechtspraak, 
hebben ‘significant minder vertrouwen’ in een eerlijke en 
voor iedereen gelijke behandeling. Een derde onderzoek 
kwam tot hetzelfde resultaat. Het CBS stelde vast dat hoe 
hoger de leeftijd van de peilgroep is, des te lager het ver-
trouwen in de rechtspraak is.10 Dat lijkt logisch: hoe hoger 
de leeftijd van de groep, des te groter de kans dat men zelf 
feitelijk met rechtspraak te maken heeft gehad. 

Daarbij verdient aantekening dat de Rechtspraak zelf 
ook onderzoek heeft laten doen naar de waardering van 
personen die met een proces te maken hadden. Dat 
onderzoek is uitbesteed aan Ipsos,11 waarbij de vraag 
speelt of hun onderzoekers wel reëel contact hadden met 
de bevraagden, of er wel een open en eerlijke communica-
tie tot stand kwam.12

Laat men deze feiten tot zich doordringen, dan komt 
al snel de vraag op of er niet te makkelijk vanuit wordt 
gegaan dat een bepaalde verandering, zoals KEI, voor de 
gebruikers (!) een vernieuwing is die echt bijdraagt aan 
goede rechtspraak. Wijken de uitgangspunten wel vol-
doende af van het model waarop de kritiek zich richt om 

tegemoet te komen aan de kritiek? Om dit te testen is het 
project met een kantonrechter ‘die spreekuur houdt’ radi-
caal anders opgezet.

3. Goede rechtspraak
Van goede rechtspraak is geen sprake als een rechtzoeken-
de wel op papier, maar in de praktijk geen toegang tot de 
rechter heeft. Dat geldt ook als het proces zelf niet beant-
woordt aan de mogelijkheden en capaciteiten van de 
betrokkene. 

De dagvaardingsprocedure kent tal van wettelijke en 
feitelijke eisen, waaraan de betrokkene moet voldoen om 
feitelijk tot de rechter door te dringen en daar mee te 
kunnen doen aan een (zo) goed (mogelijk) proces. Daarbij 
is het hebben van voldoende ‘doe-vermogen’13 essentieel. 
Dat ontbreekt vaker dan – impliciet – wordt verondersteld 
bij het inrichten van organisaties en procedures.

Nergens vindt men antwoord op de vraag of iets als 
de eis van het indienen van een gedetailleerd geschrift 
goede rechtspraak altijd bevordert. Of dat die eis daar in 
bepaalde gevallen (welke?) juist afbreuk aan doet. Dan wel 
of de ene eis bijdraagt en de andere niet en hoe die eisen 
zich tot elkaar verhouden, op elkaar inwerken en wat het 
gezamenlijk effect is. Bij gebrek aan dit inzicht kan men 
bijvoorbeeld nooit met juistheid stellen dat de hoogte van 
het griffierecht het probleem is en bijgevolg evenmin dat, 
als de wetgever dit zou opheffen, er dan voor iedereen de 
facto toegang is. Of dat het niet hoeven dragen van kosten 
van verplichte procesvertegenwoordiging de toegang tot 
de rechter opent.14

Maar hoe werkt het dan wel? Zegt onze Noord-Neder-
landse proef iets op de verzuchting van Geert Corstens in 

Het hebben van voldoende 

‘doe-vermogen’ is essentieel 

om mee te kunnen doen aan 

een dagvaardingsprocedure



2938  NEDERLANDS JURISTENBLAD −     17-11-2017 −     AFL. 40

de Eerste Kamer dat hij helaas niet zo snel even een 
recept kan aanreiken van wat concreet nodig is voor een 
adequate toegang tot de rechter?15 Is het hier ook zo dat 
het respect van burgers voor de rechterlijke macht daalt, 
als ze ermee te maken hebben gehad?16 

4. Het motto: Eerst een goed gesprek en 
desnoods een vonnis
Burgers en bedrijven hebben gemiddeld een sterke voor-
keur voor het in goed overleg en onderling regelen van een 
conflict. Daarom willen zij graag een rechter die deskundig 
is, die hen uitleg geeft of een welgemeend advies, en eentje 
die goed is in het omgaan met hun emoties en belangen. 
Een rechter die vanuit zijn kennis, ervaring en rechtsgevoel 
de bejegening van partijen op maat snijdt. En ze willen die 
rechter spreken. Want ze willen worden gehoord. Vergeleken 
met het oplossen van juridische conflicten is internetban-
kieren immers zeer eenvoudig, terwijl juridische problemen 
voor leken vrijwel nooit eenvoudig zijn. Voor hen, burger of 
ondernemer, is de gespreksvorm dan het meest toegankelijk 
en hanteerbaar. Zoals een geïnterviewde ondernemer (meu-
belmaker) na afloop van de geheel mondeling verlopen pro-
cedure bij de spreekuurrechter zei: ‘De rechter haalde uit 
mijn hoofd wat er in zat, terwijl je zelf niet beseft dat het 
nodig is om te zeggen. Ik ben gewend aan een stuk hout in 
mijn hand. Hij sprak begrijpelijke taal als ik dat zo mag zeg-
gen. Waren er onduidelijkheden dan vroeg hij er wel naar, 
het ging prettig, het was een goed gesprek.’17

Een ander essentieel element dat uit praktijkonder-
zoek blijkt is dat de overgrote meerderheid van burgers en 
bedrijven vooral wenst dat het geschil snel eindigt, dat er 
tussen hen een oplossing komt om met minder zorgen ver-
der te kunnen gaan met leven. 

Die elementen waren te combineren in een proces-
vorm op grondslag van artikel 96 van het Wetboek van Bur-
gerlijke Rechtsvordering. Die procesvorm is voorzien van de 
benaming Spreekuurrechter, als metafoor voor een gang 
van zaken die iedereen kent uit de gezondheidszorg. De 
rechter zelf is de rechter van artikel 96 Rv: een rechter die 
kantonzaken doet. 

5. Het te vaak vergeten artikel 96 Rv
Het – op de vrederechter terug te voeren – artikel 96 Rv 
luidt thans: 
1. In alle zaken die slechts rechtsgevolgen betreffen die ter 
vrije bepaling van partijen staan, kunnen zij zich samen 
tot een kantonrechter van hun keuze wenden en zijn 
beslissing inroepen. Het geding wordt gevoerd op de wijze 
als door de kantonrechter bepaald. 
2. Indien slechts een van partijen zich tot de kantonrech-

ter wendt voor toepassing van het eerste lid, wordt aan 
haar keuze slechts gevolg gegeven indien alle andere par-
tijen de kantonrechter berichten dat zij instemmen met 
deze keuze.

Het tweede lid is in werking getreden op 1 septem-
ber 2017, maar in het project is al rekening gehouden met 
de komst van deze bepaling.

Kort gezegd is het doel van dit artikel om snel, goed-
koop en efficiënt procederen mogelijk te maken en een 
laagdrempelige toegang te bieden. Dat is uitdrukkelijk 
beoogd door de wetgever. Dit blijkt nog eens uit de toe-
lichting op het nieuwe tweede lid: 

‘Met dit wetsvoorstel wil ik een vereenvoudiging van 
het burgerlijk procesrecht bereiken, om tegemoet te 
komen aan de wensen en behoeften van die partijen en 
de maatschappij.(…) De toegang tot de rechter moet een-
voudig zijn. (...) Het huidige artikel 96 biedt partijen de 
mogelijkheid om in onderling overleg hun geschil aan de 
kantonrechter van hun keuze voor te leggen. (...) Aanne-
melijk is dat partijen die al een geschil hebben moeilijk 
onderling overeenstemming bereiken over daarmee 
samenhangende kwesties als de te volgen procesgang. Het 
vermoeden bestaat dat een partij welwillender tegenover 
een procesgang als bedoeld in artikel 96 staat wanneer de 
kantonrechter haar daarvoor uitnodigt dan wanneer de 
wederpartij dat doet. (...) Mogelijk wordt dus dat een partij 
bij de kantonrechter aangeeft gebruik te willen maken 
van de procedure van artikel 96. Vervolgens nodigt de 
kantonrechter de andere partij(en) daarvoor uit (...) Wan-
neer zij instemmen met deze procedure en er overeen-
stemming bestaat over de wijze waarop het geding zal 
worden gevoerd, kan de rechter die zitting overigens ook 
gebruiken voor andere, meer inhoudelijke zaken, zoals 
een uitwisseling van standpunten.’18 

Dit wettelijk geconstitueerde regime komt er op neer 
dat men een briefje aan een kantonrechter kan sturen, met 
daarin het verzoek om ter zitting te onderzoeken of de 
andere potentiële procespartij ook wil deelnemen aan een 
artikel 96-procedure. Die rechter is dan gehouden om de 
andere partij daarvoor ter zitting op te roepen.19 Daar doet 
die rechter dan het gevraagde onderzoek. Als het even kan, 
wordt ook het conflict verkend en wordt meteen een moge-
lijke aanpak of oplossing besproken. Dit geldt zowel voor 
handelszaken als kantonzaken, lastige of eenvoudige zaken, 
zaken met of zonder (veel) documenten/bewijsmateriaal, 
enz. Artikel 96 Rv kent op dit punt geen uitzonderingen en 
voor de rechter kan dit dan ook geen reden zijn om het 
gevraagde onderzoek te weigeren.

In het Project Spreekuurrechter wordt deze rechtsfi-
guur aangeduid met ‘eenzijdige melding’.

Praktijk
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6. Onderzoek

Vragen 
Het onderzoek betreft gegevens die men per geval zelf 
kan vaststellen (doorlooptijd, omvang van kosten, aard 
van partijen, soort geschillen), maar het richt zich vooral 
op de beleving van de procesdeelnemers en op de bele-
ving van partijen die de gang naar het spreekuur (de zit-
ting) geblokkeerd zagen. Rechtvaardigheid is geen statis-
tiek of tabel, maar een beleving.20 In dit verband is onder 
meer aan partijen gevraagd wat het conflict emotioneel 
met hen deed en nog doet, of men eerder met rechtspraak 
of andere professionele actoren te maken heeft gehad en 
hoe men (de persoon van) de rechter heeft ervaren.
 
Verkregen gegevens 
Na een langzame start heeft een toenemend aantal bedrij-
ven en burgers gekozen voor behandeling van hun geschil 
door een van de spreekuurrechters. Na goed zes maanden 
is er veel onderzoeksmateriaal en kan er een (eerste) balans 
worden opgemaakt. 

In iedere zittingszaak is na afloop mondeling een 
vragenlijst aan partijen voorgelegd; leidend tot 60 inter-
views. Deze aanpak bleek noodzakelijk omdat meer dan 
eens uitleg nodig was. Burgers en bedrijven gaven blijk 
van het ontbreken van basiskennis die nodig was om vra-
gen te beantwoorden, of men had een verkeerd beeld van 
de werkelijke gang van zaken bij een rechter. Een voor-
beeld dat dit illustreert gaat over De Rijdende Rechter: ‘Als 

je dat op tv ziet, dan zie je altijd dat de kadastraal of weet 
ik wat allemaal er zitten. Is dat geen rechtspraak dan?... 
Oh, maar dat dachten wij wel, dan heb je het beeld hoe het 
gaat met de rechter, dat er allemaal deskundigen bij zijn. 
Dan denk je dat dit de rechtspraak is, dat het zo werkt en 
daarom hadden wij de caravan er ook staan. Zo kom je wel 
op het verkeerde been.’21

Dit is iets wat mij toch nog verbaasde, dat een beeld 
van de rechtspraak in Nederland op deze manier in een 
concreet geschil als uitgangspunt voor een partij dient.22 

Ik heb nu eens te meer bezwaar tegen de titel van het pro-
gramma, noem het beestje bij de naam: ‘de Rijdende Bin-
dend Adviseur die doet alsof hij vonnis wijst’.

De rechters hebben ook steeds een vragenlijst inge-
vuld, in totaal 30. Ook rechtsbijstandsverleners en media-
tors hebben een vragenlijst ingevuld, in totaal 25. Van de 
zaken die ter zitting zijn geweest zijn er dus 115 inter-
views, maar er zijn ook interviews gehouden, en nog 
onderweg, van de zaken die de zitting niet hebben gehaald. 
 
Aantallen 
Ongeveer de helft van de (doorgaans eenzijdige) meldin-
gen bij het Bureau Spreekuurrechter leidt tot een geza-
menlijke gang naar de Spreekuurrechter. Op het moment 
van schrijven van dit artikel (half oktober 2017) gaat het 
richting de 50 zittingszaken. De eerste 30 zaken zittings-
zaken laten het volgende beeld zien:
1. Soort geschillen:

–  burengeschillen van uiteenlopende aard, waaronder 
zakelijke rechten (13);

– wanprestatie/nakoming commercieel contract (9); 
– arbeidsgeschil (2); 
– huur (3);
–  vervangende toestemming voor verhuizing met 

minderjarige kinderen bij ontbreken overeenstem-
ming in echtscheidingssituatie (1);

– diversen (2).
2. 26 schikkingen met afgegeven proces-verbaal (executo-
riale titel) en vier vonnissen. Schikkingspercentage: 87. 
Het laatst bekende percentage in reguliere procedures bij 
de kantonrechter: 28.23

3. De procespartijen waren in vijftien zaken particulier en 
bedrijf, in elf zaken particulier en particulier en in 4 zaken 
bedrijf en bedrijf. Overwegend bedrijven dus. Met 25 ter 
zitting aanwezige rechtsbijstandsverleners en twee media-
tors. Geen advocaten, ook al waren deze even welkom als 
de medewerkers van rechtsbijstandsverzekeraars en de 
mediators.
4. Doorlooptijd: na wederzijdse instemming met gang 
naar de spreekuurrechter gemiddeld binnen drie weken 
ter zitting.
5. Waardering door procespartijen (hun beleving):
1) Snelheid: 8.36
2) Kosten: 9.7
3) Totaal (voor procesmodel en uitvoering): 8.46.

Snelheid 
De grootste klacht over het huidige systeem betreft de 
traagheid. Dit is zonder voorbehoud bevestigd in de inter-
views en in de antwoorden van de rechtsbijstandsverle-

15. Verslag van de Expertmeeting Eerste 

Kamer, 4 februari 2014, Kamerstukken I 

2013/14, 33750 VI, O, p. 7.

16. K. de Vries, id.: ‘Laat ik het erop hou-

den dat onderzoek uitwijst dat het respect 

van burgers voor de rechterlijke macht 

daalt, als ze ermee te maken hebben 

gehad’.

17. Zaak van G. en AT., interview met van 

G., 17 januari 2017.

18. MvT 21 oktober 2014, Kamerstukken II 

2014/15, 34059, 3; art. 26 Rv: ‘De rechter 

mag niet weigeren te beslissen’ (op een 

verzoek).

19. Art. 12 Wet RO verbiedt de rechter 

buiten zitting contact te hebben met een 

partij in een geschil dat mogelijk tot een 

rechtszaak bij die rechter leidt.

20. Belevingsonderzoek is kwalitatief onder-

zoek via kleine focusgroepen (maximaal zes 

deelnemers) of individuele gesprekken om 

de beleving van mensen ten opzichte van 

een onderwerp in kaart te brengen. Het 

gaat dus om beleving, perceptie en niet om 

een ‘objectieve’ waarheid. Onderliggende 

patronen en de kern van de kwestie worden 

zichtbaar gemaakt. Alle individuele beelden 

samen geven een helder inzicht en uit 

onderzoek blijkt dat de uitkomsten vrijwel 

gelijk zijn aan die van een breed kwantita-

tief onderzoek.

21. Fam. K. uit Gieten, interview van 7 

september 2017.

22. S. uit Giethoorn, interview 27 juni 2017: 

‘Ik kijk vaak naar de Rijdende Rechter (…) 

ik dacht eerst dat het hier ook zo zou gaan.’

23. WODC, Geurts & Eshuis, ‘Lagere drem-

pels voor rechtzoekenden’, Cahier 2016-14.

Rechtvaardigheid is geen 

statistiek of tabel, maar een 

beleving
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ners. Toen in de vakantietijd de behandelduur met een of 
twee weken opliep, daalde het cijfer. Niet veel omdat men 
wel begrip had voor de vertraging, maar toch, het daalde. 
Zelfs een duur van slechts enkele weken werd bij herha-
ling lang gevonden. Als ik het goed zie dan vindt men dat 
het twee of drie weken mag duren, wat dan aansluit bij de 
praktijk van de Belgische vrederechters in zaken waarin 
geen advocaten verschijnen (‘enkelvoudig en dus eenvou-
dig’).24 Dat is wel iets om je terdege te realiseren als men 
onder KEI al blij is met een doorlooptijd van maanden.

Ook langs andere weg ziet men dit terug. Vrijwel 
iedereen koos voor het model omdat men vooral wil dat 
er snel een punt achter het conflict wordt gezet. Het con-
flict vreet aan mensen: er waren ziekenhuisopnames in de 
tijd voordat men bij de spreekuurrechter kwam,25 er 
waren behandelingen door een (bedrijfs)psycholoog, er 
was disfunctioneren in arbeid en het leven van alle dag, 
en er was mishandeling van de andere partij.26 Daar moet 
een einde aan komen, liever nog gisteren dan vandaag. 
Uit ervaring of door voorlichting wisten deze partijen dat 
dit in hun geval niet of niet meer lukt met een klassieke 
procedure of met andere vormen (buurtbemiddeling, 

mediation, inschakeling advocatuur). Het wekt dan geen 
verwondering dat bij de waardering voor de snelheid geen 
9 of 10 wordt gegeven, ook al is in vergelijking met een 
dagvaardingsprocedure hun conflict binnen het rechterlij-
ke traject razendsnel geëindigd. Een rechtsbijstandsverle-
ner bevestigde dit beeld: ‘Mijn ervaring is dat de zaken 
snel worden behandeld. Maar zelfs dan vinden mensen 
het soms nog wel lang duren’.27 

Exemplarisch is het antwoord van een partij uit Ede28 
bij een doorlooptijd korter dan drie weken: ‘Ik wil er 
gerust een 7 voor geven en als het een paar jaar zou 
duren dan geef ik een 1, want je ergert je elke dag kapot’.29 

Goed voor de business 
Bij bedrijven speelde de emotie minder en bepaalde de 
voortgang van de werkzaamheden de keuze voor de spreek-
uurrechter, in samenhang met het uitsparen van de kosten 
van de advocaat. Niet het griffierecht, maar die kosten zijn 
bepalend: ‘Als deze documenten bij een jurist waren geko-
men, dan was er een dikke kans dat die had gezegd: “daar 
gaan we een zaak van maken”, een advocaat ziet altijd 
mogelijkheden en die ziet ook zijn bankrekening en denkt: 
“daar moet ook wat aan gebeuren”.’30

Over de snelheid: ‘Het duurt normaal te lang voor 
bedrijven. Het mag wel eens wat sneller gaan.’31 ‘Wat voor 
mij belangrijk is, is dat ik het klaar wilde hebben.’32 

Een ander aspect is dat het uitsparen van kosten 
meer ruimte gaf voor een schikking. In de zaak van de 
familie F. en projectontwikkelaar WU BV, ging het bedrijf 
vlot akkoord met betaling aan F. Het bedrag was veel lager 
dan het bedrag dat de enkele inschakeling van een advo-
caat in ieder geval zou hebben gekost en dat altijd voor 
rekening van het bedrijf was gebleven door het forfaitaire 
stelsel van proceskostenvergoedingen.33 Deze ruimte, de 
uitlatingen van de rechter en de wens om door te gaan 
met de business, waren bepalend voor de bereidheid tot 
betaling, wat precies de inzet van de andere kant was.

Schikkingen 
Het is een misvatting als men veronderstelt dat de schik-
kingen zonder slag of stoot tot stand zijn gekomen.34 De 
burenruzies zijn allemaal geschikt maar waren in door-
snee minioorlogen, waarbij men aanvankelijk niet eens 
bereid was om tijdens de descente de ander op het eigen 
erf toe te laten (maar op verzoek van de rechter vind je 
het natuurlijk wel goed). De rechter bracht hen tot een 
‘gewapende vrede’.

Ook in andere zaken stond men verbaal, regelmatig 
meer dan men lief is, zijn of haar mannetje. 

Onder de schikkingen ziet men ook veel zaken met 
wat in dagvaardingstermen een conventie en reconventie 

Praktijk

Vrijwel iedereen koos voor het 

model omdat men vooral wil 

dat er snel een punt achter het 

conflict wordt gezet

Gesticulerend zijn verhaal doen aan de rechter (foto Ton Lennaerts)



NEDERLANDS JURISTENBLAD −     17-11-2017 −     AFL. 40  2941

24. Emeritus-vrederechter mr. dr. Guy Rom-

mel.

25. Zaak M. en fam. H, lang lopende 

burenruzie met vergeefse inschakeling poli-

tie en buurtbemiddeling, interview met mw. 

H. 11 juli 2017: ‘We waren met vakantie in 

Polen en toen ging het mis met hem. 

Ambulance en naar het ziekenhuis, een 

nacht opgenomen en onderzocht. Het bleek 

puur de stress te zijn.’ 

Zaak fam. D. & bedrijf E. over aangenomen 

werk, interview met D. 21 juli 2017: ‘..

moest met spoed naar het ziekenhuis (...) 

van de stress (…) was met deze kwestie 

dag en nacht mee bezig.’ (rechter: ‘Voor 

mij was het gewoon maar een zaak, maar 

ik zie weer eens hoe groot het voor hen 

was’).

26. Zaak L. en B., boete en schadevergoe-

dingsplicht opgelegd door OM, interview 

met B. 22 mei 2017.

27. Mr. Marianne de Jong, 26 juli 2017, 

tussentijdse evaluatie.

28. Elf partijen kwamen van buiten het 

arrondissement Noord-Nederland.

29. Zaak van E. en B. over grenzen van de 

kavels van bedrijf en hobbyboer en 

onrechtmatig handelen kwam in vier weken 

op zitting, interview met van E. 10 juli 

2017.

30. Zaak van V. en T. over afname 

bedrijfspand, interview met T. (bedrijf met 

47 werknemers), 20 januari 2017.

31. Middelgroot bedrijf A.T. uit Almelo, 

interview 18 januari 2017.

32. Bouwbedrijf v.d. L. uit Groningen, inter-

view 3 maart 2017.

33. Interview M.R. en F.W., directeuren, 22 

september 2017.

34. E. Bauw in Mr Online 31 mei 2017: 

‘Partijen die op zodanig goede voet met 

elkaar staan dat ze instemmen met een 

spreekuurrechter, waren er zonder rechter 

of met een ander soort bemiddelaar wellicht 

ook wel uitgekomen’, www.mr-online.nl/

controverse-laagdrempelige-rechtspraak/

35. Zaak L. en B., interview met L., 22 mei 

2017.

heet. Door het hoge percentage schikkingen (doorgaans 
met over en weer presteren), werd substantiële snelheids- 
en efficiencywinst geboekt. Daardoor is bespaard op de 
kosten van rechtspraak en partijen.

Waardering overige aspecten 
De interviews en ingevulde vragenlijsten leverden zeer 
veel informatie op. Naast de aspecten snelheid en kosten 
ziet men bevindingen en opmerkingen die terugkeren: 
– zonder de rechter waren we er niet uitgekomen; 
–  anders was het een dagvaardingsprocedure geworden 

(men had zich er niet bij neergelegd);
–  mondeling gaat het beter dan schriftelijk (zeker in 

burengeschillen);
–  ik heb zelf de keuze voor een schikking gemaakt nadat 

de rechter had uitgelegd hoe het in elkaar steekt/wat hij 
zou kunnen gaan beslissen;

–  ik ben tevreden ook al heb ik niet alles gekregen wat ik 
wilde.

De rechters 
Men bleek niet teleurgesteld in de verwachtingen die 
men van de rechter had. De antwoorden tezamen zijn 
een ode aan de werkwijze en het optreden van rechter. 
Een 10 werd niet gegeven (‘het kan altijd beter’), maar de 

rechters kregen wel een zeer hoge waardering, óók van 
partijen die niet hadden bereikt waarop ze hadden 
gehoopt: ‘Ik was het niet met de rechter eens, maar dat 
kan. Hij communiceerde goed en was niet vijandig, wat 
ik in het verleden met een rechter wel anders heb mee-
gemaakt. Ik kreeg op onderdelen ongelijk, maar ik voelde 
mij niet aangevallen toen ik werd gehoord. Ik kon nu wel 
meedoen, inbreng hebben. Hij gaf aan hoe het volgens 
hem juridisch ligt, niet zoals ik het zag dus, en dat ik er 
beter niet over kon blijven twisten en dat het verstandig 
is om met de buren tot een afspraak in die lijn te komen. 
Hier was dat nog niet stukgelopen en hier kon het dus 
wel op deze manier; wat in de vorige zaak niet meer 
mogelijk was.’35 

‘Hij had niet alleen gezag over ons maar ook over de 
andere partij. Ik denk wel dat het daarbij uitmaakte dat 
hij in een toga zat, dat is toch anders. Wij herkenden zo 

De punt er achter na een descente zonder schriftelijke voorbereiding (foto Ton Lennaerts)

Een ander aspect is dat het 

uitsparen van kosten meer 

ruimte gaf voor een schikking
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het beeld van ‘dit is een rechter’.36

Waardering procesjuristen voor de zitting/rechter 
In alle zaken waarin voor de verzekeraar een jurist ter zit-
ting aanwezig was, is door die jurist een vragenlijst inge-
vuld, waarin men kort samengevat het volgende beeld 
ziet:  
–  prima aanvulling op de bestaande mogelijkheden, voor-

al in zaken waarin je op voorhand al voorziet dat een 
minnelijke oplossing lastig is; 

–  geen procesrisico omdat er geen procestukken hoeven 
te worden geschreven; 

–  rechter moet zowat alles ter zitting te weten komen, 
waardoor zitting langer duurt dan gebruikelijke, maar 
dit weegt niet op tegen de voordelen (snelheid, kosten 
en makkelijk toegankelijk); 

–  niet geschikt voor personen met ontbrekende vaardig-
heden.

Kort geding 
Ik had het me niet gerealiseerd tot de zaak over de afgifte 
van een puppy. Het model is een bodemprocedure die het 
kort geding kan vervangen, zonder dat er iets voorlopigs 
aan is.

De zaak werd ter zitting besproken, bewijs kwam ter 
tafel (e-mails) en de rechter liet zich uit. Op grond van 
haar oordeel dat er een leveringsplicht was en dat deze 
ten onrechte niet was nagekomen, besloten partijen dat 
een schikking de beste oplossing was. De kopers zagen af 
van levering omdat het hondje inmiddels in de kring van 
een ander gezin was opgenomen, terwijl de wanpresteer-
der zich bereid verklaarde een schadevergoeding te beta-
len. Bijzonder was dat de wanpresteerder de rechter zo 

vertrouwde dat hij het aan haar overliet het bedrag te 
bepalen (‘zegt u het maar’). Het bedrag werd door de rech-
ter genoemd en partijen gingen akkoord. 

Mediators 
Er zijn twee zaken aangebracht door tussenkomst van een 
mediator. De mediator begeleidde partijen ook ter zitting.  
Eén zaak ging over een ingewikkelde arbeidsverhouding 
met ‘vorderingen’ over en weer. Eén partij had al een advo-
caat in de arm genomen en ruim € 3000 betaald, maar 
zag daarvan verder af omdat hij een sterke voorkeur had 
voor een gang naar de spreekuurrechter,37 terwijl de advo-
caat daaraan geen medewerking wilde verlenen. Mediator 
Age de Vries hierover: ‘Ik heb haar verteld dat ik geloof in 
deze vorm van rechtspraak en dat het van belang is dat 
advocaten óók meedoen, in ieder geval eerst luisterend 
tijdens de zitting en zeker ook om de cliënt bij te staan als 
er een voorstel op tafel komt. Daar ging ze niet op in. Ik 

merk heel vaak dat het om macht en geld gaat en dat heb 
ik haar voorgehouden, maar daar wilde ze toen niet op 
reageren. Volgens mij was het een kwestie van uurtje fac-
tuurtje.’ 

De andere zaak ging over vervangende toestemming 
voor de schoolgang van minderjarige kinderen in het 
kader van een nog in te dienen echtscheidingsverzoek. De 
zaak kwam binnen drie dagen op zitting (‘spreekuur’). De 
belangen van partijen stonden diametraal tegenover 
elkaar. Vanuit het belang van de kinderen kwam de rech-
ter tot het uitspreken hoe hij bij vonnis zou beslissen. Dat 
was wat partijen wilden weten. Zij sloten een schikking en 
de mediation kon worden vervolgd. Volgens de betreffen-
de mediator was hiermee een vechtscheiding voorkomen. 
Ook dat is een bijzonderheid die bij de start van het pro-
ject niet was voorzien.

De keten mediator-spreekuurrechter-mediator is 
veelbelovend. Inmiddels is hierover gepubliceerd in het 
Nederlands Tijdschrift voor Conflicthantering.38 

Bewijslevering en efficiency 
Veel zaken kenmerkten zich doordat ze bewijsrechtelijk 
niet eenvoudig waren. Er waren comparities, tussenvon-
nissen, getuigenverhoren en deskundigenberichten nodig 
geweest als er was gedagvaard. De simpele start van de 
zaken en het in eerste instantie mondeling communice-
ren, sloten dit als het ware vanzelf in; of uit, als u dat zo 
wilt zeggen.

In alle burenzaken binnen het arrondissement is de 
rechter ter plaatse gegaan. De buren en bezitters van zake-
lijke rechten hadden perfect door wat er gebeurde: bewijs-
verrichtingen ter plekke. Dit werd onder meer als volgt 
verwoord: ‘Tijdens het gesprek ontstond ook de duidelijk-
heid dat het met de toegang tot de akker niet lukte. De 
rechter kon zelf zien dat de trekkercombinatie zowat het 
kanaal in kon vallen omdat de toegangsstrook naar ons 
land (lopende naast het perceel van de buren) te smal was, 
terwijl de grond instabiel was (was net nieuw door water-
schap opgebracht). Dat gaat ook veel sneller zo, het 
bewijs.’39

Wat men ook ziet is dat, toen men eenmaal tegen-
over de rechter stond, er geen of nauwelijks bewijsverrich-
tingen nodig waren, ook al had men zich daar wel op 
voorbereid: ‘We hadden ons wel goed voorbereid omdat je 
uitgaat van verschillende scenario’s: de andere partij komt 
niet, ontkent alles of wil niet meewerken. We hadden het 
helemaal uitgetypt, dat wil zeggen gesprekken met hem 
die ik (vrouw) had opgenomen. Maar hij erkende meteen 
alles bij de rechter.’40

Hier ziet men een effect van het face to face tegen-
over een rechter staan. Dit effect is minder sterk als in de 
schriftelijke voorfase een bepaalde werkelijkheid is 
geschetst en stelligheid is betracht. Dit laatste komt het 
meeste voor bij inschakeling van een advocaat, omdat 
van hem of haar wordt verwacht dat deze de zaak wint 
voor zijn of haar cliënt(e); immers, waarom zou de advo-
caat in de ogen van de cliënt anders een procedure begin-
nen: om deze te verliezen en de cliënt daarvoor facturen 
te sturen? 
 
Gespreksleider plus 
In een aantal zaken was vruchtbare communicatie tus-

Het model is een bodemprocedure 

die het kort geding kan vervangen, 

zonder dat er iets voorlopigs aan is
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36. Zaak vof v.d. V. en T., interview v.d. V., 

19 januari 2017.

37. Na afloop van de zitting bleek tijdens 

het interview dat partijen familiebanden 

hadden, zaak vof S.P. en S., interview S. 27 

juni 2017.

38. ‘Samenwerking mediators en spreek-

uurrechter maakt mediation en rechtspraak 

kansrijker, eindelijk een methode die vecht-

scheidingen effectief kan voorkómen’, S. de 

Winter, Tijdschrift voor Conflicthantering 

2017/5, p. 40-45.

39. Zaak S. en de J., interview S. 10 juli 

2017.

40. Zaak fam. K. en HG. BV, interview met 

K. 15 mei 2017.

41. Zaak W. en T., interview met W. 2 mei 

2017.

42. Melding van R. 28 september 2016, 

interview van R. 18 september 2017, kos-

ten tot nu toe ongeveer € 2400.

43. Melding R. van 15 november 2016, 

interview R. 4 oktober 2017.

44. Melding V. en B. 16 maart 2017, inter-

view B. 4 oktober 2017.

45. Zaak V. en gemeente C, aannemer SW.

BV, brief V. 26 oktober 2017.

sen partijen nog slechts mogelijk door de tussenkomst 
van de rechter. Dat de rechter dan louter een gesprekslei-
der is, gaat te ver, maar de leiding van het gesprek en de 
techniek die de rechter eigen is, althans hoort te zijn, om 
partijen weer met elkaar in overleg te brengen, vormen 
al een eigen waarde van de rechtspraak.

Een partij zegt het als volgt: ‘Ik wil nog zeggen en dat 
is belangrijk: dat ik het heel goed vind dat de rechter, wel-
iswaar onder zijn leiding, partijen laat zoeken naar een 
oplossing, stap voor stap. Ik denk dat dit beter werkt dan 
dat er iets voor je wordt besloten. Ik kan me goed voor-
stellen dat dit dan door beide partijen niet wordt uitge-
voerd, zo werkt dat bij mensen. Het moet wel praktisch 
uitvoerbaar zijn en een compromis geeft meer medewer-
king.’41

7. Weigering medewerking (blokkade gang 
naar Spreekuurrechter)
Recent ben ik een onderzoek gestart in de eerste tien 
zaken, waarin de beoogde andere procespartij medewer-
king weigerde. 

Alle overheden/instanties weigerden medewerking 
en schakelden advocaten in. Bijzonder hierbij was dat 
gemeentes een soort NIMBY-redenering ten beste gaven: 
‘heel mooi project, maar niet voor dit geval’. Terwijl het 

om het soort zaken ging die op zichzelf geen belemme-
ring vormden voor een behandeling in een artikel 96-pro-
cedure en terwijl zich ook overigens geen bijzonderheden 
voordeden. 

Dan resteert de klassieke procedure. Is daarvan 
gebruik gemaakt en wat is de stand van zaken? 

In één geval is er een vonnis gewezen dat partijen 
terugwerpt op zichzelf,42 in een andere zaak heeft een 
advocaat afgeraden te gaan procederen omdat dit te duur 
is,43 en in nog weer een zaak is in augustus 2017 gedag-
vaard met uitstel van antwoord tot voorlopig half oktober 
2017.44

In één zaak heeft de rechtsbijstandsverzekeraar 
betaald aan de verzekerde: ‘ik heb een bepaald schadebe-
drag gekregen om vervolgens van een langdurige proce-
dure af te zijn’.45

In de vijfde zaak is de werkgever failliet gegaan en 

De keten mediator-

spreekuurrechter-mediator 

is veelbelovend

Het effect van face to face 

tegenover een rechter staan is 

minder sterk als in de 

schriftelijke voorfase een 

bepaalde werkelijkheid is 

geschetst en stelligheid is 

betracht

Rechter de Locht kijkt of de boer met zijn trekkercombinatie nog gebruik kan maken van het recht op overpad over het land van het naburige 

bedrijf. Op de voorgrond de tafel die partijen hadden neergezet voor de zitting (foto Ton Lennaerts).
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zijn diens verplichtingen overgenomen door het UWV.46  
In de overige zaken is er geen oplossing gekomen. De 
familie V. uit Zuidoost Drenthe berichtte mij hierover: 
‘We zijn nu 2 jaar verder en we zijn geen stap opgescho-
ten. De bomen staan er nog, de takken hangen nog over 
de schutting en het dossier is inmiddels een ordner dik. 
En enig zicht op het oplossen van het geschil lijkt verder 
weg dan ooit. (…) jaloezie over de zaken die wel opgelost 
zijn en woede dat dit bij ons niet kon, alleen omdat de 
achterbuurman daar niet aan wilde meewerken. Zullen 
we maar gaan verhuizen? Tot wie moeten we ons nu 
richten om hulp te krijgen? Dat zijn vragen en opmer-
kingen die geregeld bij ons opkomen. Vooral tijdens onze 
slapeloze nachten door de bomenkwestie. Er is een soort 
gelatenheid over ons gekomen. Gaan we nog verder? En 
als je dan bedenkt dat de zaak allang was opgelost als 
het door de Spreekuurrechter was behandeld, dan moet 
je je inhouden om niet heel kwaad op je achterbuurman 
te worden.’ Bijeen genomen: goede rechtspraak is ver te 
zoeken. 

8. Hoofdlijnen in de bevindingen
De waarderingen en een aantal bijzonderheden van de 
procesvorm Spreekuurrechter zijn hiervoor opgesomd. Op 
meta-niveau signaleer ik het volgende.

Artikel 96 Rv biedt veel mogelijkheden, maar dan 
moet het zowel met juridische expertise als met kennis 
van het leven dat mensen leiden worden toegepast. 
Inzicht in de praktijk van het leven, wat mensen al niet 
aan hun hoofd kunnen hebben, hoe groot het gebrek aan 
schriftelijke taalvaardigheid wel niet is, hoezeer doe-ver-
mogen kan ontbreken, welke culturen heersen, enz. 

Dat geldt ook voor nieuw procesrecht en innovatie 
van structuren. Eerst moet in het bijzonder de kennis en 
ervaring van sociaalpsychologen, maatschappelijke wer-

kers, schuldhulpverleners en andere praktijkwerkers wor-
den ingezet voor een masterplan tot organisatie van 
rechtspraak die alle mensen bereikt. Zij zijn gekwalificeerd 
om het recept te schrijven dat Corstens zoekt. Juristen 
kunnen prima meedenken maar moeten hun kwaliteit 
kennen en daarmee hun beperking: werken met taal, 
regels formuleren, consistentie bewaken, afstemming met 
nationaal en internationaal recht, enz. Ervaringen tijdens 
het project laten dit zien en verdienen vanwege het 
belang van deze ‘bijvangst’ een afzonderlijke beschouwing.  
Een andere bevinding is het moeizame van grote organi-
saties, van verschillende kanten, het magere resultaat van 
die manier van organiseren en realiseren van wat de wet-
gever beoogt. Dat geldt in beslissende mate voor zicht-
baarheid en nabijheid. Ik kom daar nog op terug omdat 
dit in mijn ogen een cruciale factor is, het is niet voor 
niets dat nabijheid en kleinschaligheid een wens van 
velen is.

9. Voortzetting van de proef
Rechtzoekenden, rechtsbijstandsverleners, mediators maar 
ook de spreekuurrechters zelf zijn zo tevreden dat is 
besloten om de proef te verlengen, voorlopig tot 1 mei 
2018. Meer organisaties hebben zich aangesloten en ande-
ren die zich later meldden moest een nee worden ver-
kocht als gevolg van de beschikbare menskracht. Dat geldt 
ook voor de herhaalde vraag of de Spreekuurrechter elders 
in het land beschikbaar is. Maar wie weet, de buurtrechter 
is al in zicht, het regeerakkoord omarmt het concept, dus 
waar wachten we op?  

Het effect van face to face tegenover een rechter staan is minder 

sterk als in de schriftelijke voorfase een bepaalde werkelijkheid 

is geschetst en stelligheid is betracht

Praktijk

46. Melding M. 7 maart 2017, geschil over interpretatie wet bij herhaalde ziekmelding, inter-

view M. 18 september 2017.


