
Bij de rechter op spreekuur

Mogelijk vanaf 1 september 2016

Univé Rechtshulp

Nieuw: Bij de rechter op spreekuur!

U wilt duidelijkheid maar u zit niet te wachten op 

een ellenlange procedure bij de rechtbank? 

Vanaf 1 september 2016 is dit mogelijk.

De rechtbank Noord-Nederland heeft een nieuwe 

vorm van rechtspraak: de Spreekuurrechter. 

Het spreekuur is een laagdrempelige en informele 

procedure. De rechter hoort beide partijen aan en 

onderzoekt of er een oplossing mogelijk is. Als dit 

niet lukt dan kan de rechter de knoop doorhakken 

en een vonnis wijzen. De rechter doet dan dus een 

echte uitspraak. Dit alles verloopt snel en laag-

drempelig.

Wanneer kunt u gebruik maken van de 

Spreekuurrechter? 

Als u uw zaak in behandeling heeft gegeven aan 

Univé Rechtshulp zal uw rechtshulpverlener uw 

zaak behandelen op de gebruikelijke manier. 

Als uw rechtshulpverlener denkt dat het goed is om 

uw zaak voor te leggen aan de Spreekuurrechter 

bespreekt hij dit met u. Uw zaak moet in elk geval 

aan de volgende voorwaarden voldoen:

• De Rechtbank Noord Nederland moet uw zaak 

kunnen behandelen. Of dat kan is afhankelijk 

van uw woonplaats.

• De Spreekuurrechter moet kunnen beslissen 

over het soort conflict dat u heeft. De Spreek-

uurrechter kan namelijk niet alle soorten con-

flicten behandelen.

Hoe gaat een procedure bij de Spreekuurrechter in 

zijn werk?

• Uw rechtshulpverlener meldt voor u de zaak 

aan bij de Spreekuurrechter. Hij of zij dient uw 

zaak in met een korte beschrijving van de kern 

van het probleem. Bijvoorbeeld: ‘burengeschil’. 

Na de aanmelding van uw zaak controleert de 

rechtbank de identiteit van de partijen. De recht-

bank polst ook of de andere partij mee wil wer-

ken aan een procedure bij de Spreekuurrechter.*

• U overlegt met uw rechtshulpverlener of het no-

dig is dat hij of zij met u meegaat naar de zitting.

• De rechtbank wijst dan een passende rechter 

aan. Die rechter plant dan op korte termijn een 

gesprek met u en de andere partij in. 

• Het gesprek vindt op de rechtbank plaats. Maar 

het gesprek kan soms ook – als dat nodig is – bij 

partijen thuis plaats vinden. Tijdens het gesprek 

1



kunt u zelf aan de Spreekuurrechter uitleggen 

wat het probleem is. Het uitgangspunt is dat één 

gesprek voldoende is.

*Als de andere partij niet wil meewerken aan een procedure 

door middel van de Spreekuurrechter kan de zaak niet door de 

Spreekuurrechter worden behandeld!

Hoe eindigt de procedure van de 

Spreekuurrechter?

De Spreekuurrechter probeert een oplossing te 

vinden waar beide partijen tevreden mee zijn. Als 

dat niet lukt dan neemt de Spreekuurrechter een 

beslissing. De spreekuurrechter spreekt dan een 

vonnis uit. Bent u het niet eens met het vonnis? Dan  

kunt u in hoger beroep gaan.

Over welke conflicten beslist de Spreekuurrechter?

De Spreekuurrecht kan wél beslissen over 

problemen 

• met uw werkgever,

• over een aankoop, dienst, abonnement, levering 

of lidmaatschap,

• met uw buren of met de aannemer,

De Spreekuurrechter kan níet beslissen over 

problemen

• met de overheid over bestemmingsplannen of 

vergunningen,

• die spelen in de familie over bijvoorbeeld een 

erfenis of echtscheiding.

Wat kost een procedure bij de Spreekuurrechter?

De kosten van een procedure bij de Spreekuur-

rechter zijn € 39,50 per partij. Univé Rechtshulp 

betaalt dit voor u. Uw tegenpartij moet haar eigen 

kosten betalen. De kosten voor een procedure bij 

de Spreekuurrechter zijn veel lager dan die van 

een gewone rechtszaak. Vanwege deze lage kosten 

is het voor de andere partij ook gunstig om voor 

de Spreekuurrechter te kiezen in plaats van een 

‘gewone’ rechter. 

De voordelen van de Spreekuurrechter

Naar de Spreekuurrechter gaan in plaats van de 

 gewone rechter heeft voordelen. Een procedure via 

de Spreekuurrechter:

• is sneller

• is goedkoper

• is laagdrempeliger

• is oplossingsgericht in plaats van uitspraak-

gericht

• biedt u de mogelijkheid om zelf aan de rechter 

uw verhaal te vertellen.

Meer weten over de Spreekuurrechter?

Zie voor verdere informatie over de procedure bij de 

Spreekuurrechter www.rechtspraak.nl.

Daar plukt ú de vruchten van!
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