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Doel Informeren 

Onderwerp Beantwoording toezegging onderzoek inzet buurtrechter 

Portefeuilleonderdeel Geschillenbeslechting 

Agendaoverleg Burger/bestuur 

Afdeling Juridische Zaken Auteur Laurens Venneman 

E-mail lvenneman@haarlem.nl Telefoon 023 – 511 [xxxx] 

Vooroverleg met Rechtbank Haarlem, Roos Hermans, afdelingsmanager 

Vergadering 9 juli 2018 

Voorgeschiedenis [Vul de datum van de staf in waarin dit onderwerp eerder is besproken] 

  

Kerninhoud/ 

Samenvatting: 

In de ‘Commissie Bestuur’ van de gemeente Haarlem d.d. 31 mei 2018 

heeft de heer Rijssenbeek aan de burgemeester de volgende vraag 

gesteld: (onderstaand cursief gedeelte overgenomen uit de transcriptie 

van de vergadering) 

 
Rondvraag voor de burgemeester. 
(De heer Rijssenbeek red.) ‘ In het regeerakkoord van de Tweede Kamer is 
in de categorie rechtspraak gesproken over innovatieve manieren van 
rechtspraak waaronder de zogenaamde buurtrechter, wordt ook wel een 
spreekuurrechter genoemd, die in de buurt eigenlijk kleinschalige 
burenconflicten behandelt, maar ook andersoortige conflicten. Daar is in 
de regio Noord-Holland goede ervaring mee opgedaan. De vraag is of er 
in deze regio en meer specifiek in deze stad, ook al gesproken wordt met 
de rechtbank om hier iets soortgelijks te ontwikkelen.’  
 
Uit onderzoek blijkt dat betrokken partijen ( burgers,  rechters, 

advocaten, juristen) allen overwegend positief zijn over geschiloplossing 

door een spreekuur- dan wel (toekomstig) buurtrechter. Ook blijkt uit 

voorgaande dat de geldende wetgeving nog niet altijd passend is. 

Teneinde  aan deze lacune tegemoet te komen is de  Experimentenwet 

rechtspleging in ontwikkeling. De eerste concrete landelijke wetgeving 

wordt medio 2019 verwacht.  Het ligt voor de hand om deze ontwikkeling 

af te wachten. Wel is de Rechtbank Noord-Holland door ons verzocht om 

een nadere visie te geven op de implementatie van een buurtrechter, 

haar antwoorden en visie vindt u vorenstaand.  Tot dit moment kunnen 

burgers de kantonrechter op basis van het huidige artikel 96 Rv 

verzoeken tot het volgen van een verkorte ‘spreekuur (red.)’ procedure.  

Ook zouden partijen die een conflict hebben zich gezamenlijk kunnen 
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wenden tot een mediator of een arbiter zoals benoemd onder 4b. De 

gemeente kan hierbij een faciliterende rol op zich nemen.  Als er 

toekomstig aanvullende mogelijkheden komen, stelt de Rechtbank de 

burgemeester hiervan op de hoogte,  

 
 

Financiën Nog niet van toepassing 

Vervolg Ter informatie toezenden aan de commissie Bestuur.  

Bijlagen Omschrijving toezegging dossiernummer 2018/278545 
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