
 
 
 
 

 
 
 
Q & A Burenrechter 
 

1. Met wat voor zaken kan ik bij de Burenrechter terecht? 
 
U kunt bij de Burenrechter terecht als u een conflict met uw buren heeft. Het gaat dan niet om 
een ruzietje, maar om een conflict waar u samen -ondanks de hulp van bijvoorbeeld een 
buurtbemiddelaar, mediator of politieagent- niet uitkomt. 
 

2. Hoe kan ik bij de Burenrechter terecht? 
 
Op dit moment kunt u nog niet zelf aankloppen bij de Burenrechter. Alleen zaken die via 
bemiddelaars worden aangebracht bij de Burenrechter, worden in behandeling genomen. 
Instanties als buurtbemiddeling, woningbouwverenigingen, politie, het Juridisch Loket, 
rechtsbijstandsverzekeraars, gemeenten en geregistreerde mediators kunnen zaken 
doorverwijzen. Op dit moment kunt u alleen voor zaken uit de regio’s Oost-Brabant en Utrecht 
terecht bij de Burenrechter. De Burenrechter staat nog niet voor alle burenconflicten open, 
omdat het om een nieuwe manier van procederen gaat waar rechters eerst op kleine schaal 
ervaring mee opdoen.  
 

3. Is het alleen voor mensen uit Midden-Nederland en Oost-Brabant? 
 
Ja, op dit moment staat de procedure alleen open voor conflicten in de regio Utrecht en Oost-
Brabant. 
 

4. Hoe ziet de procedure er uit? 
 
De kern van de procedure bestaat uit een bezoek van de rechter ter plaatse om bij de buren 
thuis te zien en te horen wat er speelt. De rechter kijkt of de buren er alsnog samen uit kunnen 
komen door het maken van afspraken. Lukt dat niet, dan neemt de rechter een bindende 
beslissing. 
 

5. Hoeveel kost het? 
 
Beide buren betalen € 38,50 griffierecht. 
 

6. Ik wel naar de Burenrechter, maar mijn buurman niet, wat nu? 
 
De Burenrechter is dan niet de geschikte rechter om uw conflict aan voor te leggen. Een 
belangrijke voorwaarde is namelijk dat beide buren vrijwillig meewerken aan een procedure bij 
de Burenrechter. 
 

7. Is de Burenrechter zoiets als de rijdende rechter? 
 
De Burenrechter is niet hetzelfde als de rijdende rechter, maar heeft er wel iets van weg. Net 
als de rijdende rechter neemt ook de Burenrechter altijd een kijkje ter plaatse. Maar de 
burenrechter is geen TV-programma, maar een procedure van de rechtbank bij u in de buurt. 
De beslissing van de Burenrechter heeft de juridische status van een vonnis. 
  

8. Kom ik op TV? 
 
U komt niet op TV. 
 



9. Hoe lang duurt de procedure? 
 
De procedure duurt tussen start en eindbeslissing ongeveer drie maanden. 

 
10. Komt de Burenrechter bij mij langs? 

 
De Burenrechter komt bij u en uw buren langs om de situatie te bekijken en beide buren te 
horen. Vervolgens is er een hoorzitting in de buurt of in het gerechtsgebouw. 
 

11. Wat wil de Burenrechter allemaal weten? 
 
De Burenrechter wil alles weten wat relevant is om samen tot een oplossing van het conflict te 
kunnen komt, of een beslissing te kunnen nemen. 

 
12. Mag ik een advocaat meenemen naar de Burenrechter? 

Dat mag, maar dat is niet nodig. Een advocaat heeft namelijk geen formele rol in deze 
Burenrechterprocedure. 

 
 
 
 


