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Wooncorporatie Weller zit met een wanbetaler en wil een vonnis van de rechtbank. Is 
er geen andere oplossing?, vragen rechter en advocaat van de huurder. Dit is het Huis 
van het Recht, een juridische pilot die geen ramkoers maar regeling beoogt. 

Ik heb hier als rechter nog weinig gevoel bij.” Aftastend opent rechter Bob Hoekstra de 
eerste rechtszaak van het juridisch experiment Huis van het Recht. Hij stelt zich, vrij 
ongebruikelijk, voor met ’mijn naam is Hoekstra’ en zoekt naar de juiste toon en structuur. 
„Misschien is dit een onhandige aanpak, dat moet zich uitwijzen.” 
Voor hem zit H. uit Heerlen-Noord, een man met problemen op het gebied van relatie, 
verslaving en vooral financiën. H. is onder bewind gesteld, dat is alvast geregeld. Ook het 
gezinsprobleem is juridisch opgelost. Wat rest is zijn enorme huurschuld, reden voor 
wooncorporatie Weller het huurcontract te ontbinden en H. uit huis te zetten. Dat is althans 
het normale beleid. 

Huisontruimingen 

Ik heb geen samenwerking ervaren. Wij zien ook geen verschil met andere 
zaken. Incassomedewerker 

De proef Huis van het Recht beoogt echter huisontruimingen en andere ellende te 
voorkomen door inwoners met complexe problemen al heel vroeg te ondersteunen en zo ook 
rechtszaken te voorkomen. Weller doet mee aan het experiment. Maar met H. is de 
corporatie er niet in geslaagd een regeling te treffen. 
Circa tachtig Heerlenaren zijn inmiddels wel op deze manier geholpen. H. is de eerste die bij 
de rechter belandt. Teleurstellend, vinden de rechter, H.’s advocaat en bewindvoerder en 
ook het Juridisch Loket, de hulpinstantie waar de zaak is aangebracht. Het lijkt of de 
corporatie op een soort ramkoers ligt. Maar in principe heeft Weller dat recht. 
Het is de tweede keer dat H. op zitting komt. De eerste keer, in juni in de Bernardinuskapel in 
Heerlen, was Weller er echter niet bij. Waarom niet, vraagt Hoekstra. „Ik wist niet dat ik 
aanwezig moest zijn”, antwoordt medewerker incasso Roijen van de corporatie. 



Volstrekt onbekend 

Deurwaarder Paffen die Weller op H. heeft afgestuurd was er wel bij, maar hij is meer 
iemand van doorpakken: „Voor ons kantoor is deze aanpak volstrekt onbekend. Het is de 
enige zaak die wij op deze manier doen.” Hoekstra toont zich begripvol. „Zeker, het is ook de 
eerste zaak. We dachten er in juni misschien uit te komen.” 
Dat dacht H.’s advocaat Starmans ook. „Ik was verbaasd dat Weller er niet was. Ik wilde op 2 
juni tot een afspraak komen. Dat kan want we liggen niet zo heel ver uit elkaar. Daarom heb 
ik aangedrongen op deze mondelinge behandeling omdat we er samen uit moeten komen.” 
De corporatie zet de hakken in het zand, voert aan dat H. ook nog agressief is in de buurt en 
voor geluidsoverlast zorgt. Dan vraagt de rechter wat Huis van het Recht voor Weller 
betekent. „Weinig”, zegt de medewerker incasso. „Ik had meer terugkoppeling verwacht, dat 
we niet overal achteraan zouden moeten bellen. Ik heb geen samenwerking ervaren. Wij 
zien ook geen verschil met andere zaken.” 

Op kickboksen 

Deurwaarder Paffen: „Ik denk dat Weller geen regeling meer wenst, hoogstens over de 
datum van ontruiming. Deze zaak leent zich ook niet voor het Huis van het Recht.” Hoekstra 
is het er niet mee eens. „Hier leren we allemaal van.” 
De juridische zoektocht en wat partijen er allemaal van leren gaat H. te boven. Voor hem 
staat op het spel of hij met zijn zoon in zijn woning in Heerlerheide kan blijven. Hij zegt zijn 
leven te hebben gebeterd, hij houdt zich aan rust-reinheid-regelmaat, krijgt goede 
ondersteuning en met zijn zoon gaat het ook bergopwaarts vooral sinds die op kickboksen 
zit. „Oefent hij ook thuis op u?”, plaagt de rechter. 
Als alle partijen na een kwartier pauze terugkeren, is Hoekstra verheugd te horen dat H.’s 
advocaat en bewindvoerder nog een keer gaan praten met Weller en de deurwaarder. „Dat 
vind ik al heel wat. Ik wacht tot 27 oktober wat eruit komt. Komt u er niet uit, dan komt er een 
vonnis.” 

 


