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In deze brief wordt een toelichting gegeven op de nieuwe werkwijze in jeugdstrafzaken binnen de
afdeling strafrecht van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch. Met deze werkwijze wordt beoogd te
bewerkstelligen dat zaken zittingsrijp zijn op het moment dat zij voor een inhoudelijke behandeling
staan gepland. Op die manier worden vermijdbare aanhoudingen bij gelegenheid van de behandeling
van de zaak ten gronde voorkomen en kan de zaak in het belang van de jeugdige zo spoedig mogelijk
worden afgedaan.
Om deze doelstelling te bereiken volgt een jeugdstrafzaak één van de volgende drie trajecten.
1. Een regiezitting vindt plaats in jeugdzaken waarin:
• de jeugdige is gedetineerd voor de betreffende appèlzaak;
• een (voorwaardelijke) PIJ of GBM is opgelegd of gevorderd;
• is verzocht om een persoonlijkheidsonderzoek door een psycholoog of psychiater.
Het is wenselijk dat de verdachte bij een regiezitting aanwezig is zodat het hof zich een beeld kan
vormen van de persoon van de verdachte. Dit geldt eveneens – indien dit door de wet is vereist – voor
zijn wettelijk vertegenwoordiger(s).
2. Een rolzitting vindt plaats in zaken waarin onderzoekswensen zijn terwijl het géén zaken betreft die
in aanmerking komen voor een regiezitting.
3. Zaken waarin geen onderzoekswensen zijn en die niet in aanmerking komen voor een regiezitting
worden direct voor een inhoudelijke behandeling gepland.
Teneinde het te volgen traject in de strafzaak te kunnen bepalen, dient u, onder vermelding van de naam
van uw cliënt en het parketnummer, uiterlijk binnen twee weken na het instellen van het appèl,
gemotiveerd aan het hof op het e-mailadres jeugdstrafzakenhofdenbosch@rechtspraak.nl kenbaar te
maken of u onderzoekswensen heeft en zo ja, deze deugdelijk te motiveren. In deze mail dient u tevens
uw verhinderdata op te geven vanaf de zevende tot en met de veertiende week na het instellen van het
hoger beroep. U dient hierbij tevens de verhinderdata van uw cliënt en – voorzover van toepassing –
zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) te betrekken. Voorts wordt u verzocht de verwachte duur van het
pleidooi aan te geven.
Na ontvangst zullen uw onderzoekswensen ter standpuntbepaling worden voorgelegd aan de advocaatgeneraal.
Persoonsgegevens worden, voor zover nodig voor een goede procesvoering, opgenomen in een registratiesysteem van het Gerechtshof
's-Hertogenbosch
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Indien niet u, doch een andere advocaat de jeugdige bijstaat, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend
deze brief onverwijld naar uw confrère door te sturen.
Het hof gaat er van uit dat u beschikt over het complete strafdossier zoals dit in eerste aanleg aan de
orde is geweest en dat u dit – indien van toepassing – doorstuurt naar uw confrère. Indien u niet over
deze stukken beschikt dient u via bovenvermeld e-mailadres contact op te nemen met het hof.
Rolzaken worden tussen 9.00 uur en 9.30 uur behandeld. In beginsel wordt per zaak 15 minuten
uitgetrokken. Regiezaken nemen in beginsel een half uur in beslag. Op de rolzitting/regiezitting zal in
de regel een datum voor de inhoudelijke behandeling worden vastgesteld.
De rolzitting is een formele zitting die door middel van een dagvaarding wordt ingeleid en waarop de
zaak wordt uitgeroepen en voorgedragen. Met de rolzitting neemt het rechtsgeding in hoger beroep een
aanvang. Nu de zaak op de rolzitting niet voor verdere behandeling gepland staat, is de aanwezigheid
van uw cliënt en van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s), gelet op de ratio van de artikelen 495a
respectievelijk 496 van het Wetboek van Strafvordering, op de rolzitting niet noodzakelijk te achten.
Indien u meent dat uw aanwezigheid op de rolzitting gewenst is, dan wordt u verzocht om dit via
voormeld e-mailadres tijdig kenbaar te maken, opdat daarmee bij de appointering rekening kan worden
gehouden. Ditzelfde geldt indien u voornemens bent om preliminaire verweren te voeren.
Tijdens de rolzitting/regiezitting
• Indien onderzoekswensen zijn ingediend neemt het hof daarop een beslissing, waarbij acht
wordt geslagen op de standpunten van het OM en de verdediging en de onderbouwing daarvan.
• Overigens dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheid dat het hof reeds in de fase
van de rol- of regiezitting ambtshalve nader onderzoek kan bevelen.
• Het hof kan vaststellen dat de betekening van de dagvaarding in hoger beroep niet op
rechtsgeldige wijze is geschied en de dagvaarding in voorkomende gevallen nietig verklaren.
• Het hof kan, afhankelijk van het vorenstaande, vaststellen dat de zaak zich leent voor
inhoudelijke behandeling en daartoe, rekening houdend met de opgegeven verhinderdata, een
datum bepalen.
Na de rolzitting/regiezitting wordt een proces-verbaal van de zitting opgemaakt. Dit wordt op de
eerstvolgende werkdag aan u verzonden.
Het zal duidelijk zijn, dat deze werkwijze in het belang is van een spoediger afdoening van de zaak en
leidt tot een efficiënter gebruik van de beschikbare zittingstijd. Verzoeken om aanhouding na de
rolzitting zullen dan ook nog slechts in uitzonderingsgevallen worden gehonoreerd.
Mocht u vragen hebben over de rolzitting, wordt u vriendelijk verzocht deze via het e-mailadres
jeugdstrafzakenhofdenbosch@rechtspraak.nl kenbaar te maken.
Hoogachtend,
De afdelingsvoorzitter

