Schema routing na instellen appèl in jeugdstrafzaken
HOF

OM

BALIE

Instellen appèl

Instellen appèl

RECHTBANK

Wk 1
Faxen of mailen akte
appèl naar hof
(Transferium)

- Registratie appèl
- Verzenden brief I
Verzenden originele
dossier binnen een
week

Wk 2
Zorgdragen voor en
verstrekken van
dossierinhoud aan RP

Check of sprake is van
detentie van jeugdige in
betreffende appelzaak.

Reactie op brief I:
Kenbaar maken van
eventuele
onderzoekswensen via
e-mailadres (binnen twee
weken na instellen datum
appel)

Wk 3
Contact leggen met
advocaat jeugdige over:
- inhoud van ontvangen
reactie van de zijde van de
verdediging of;
- het uitblijven van een
reactie van de zijde van de
verdediging1;
- eventuele
onderzoekswensen van de
zijde van OM;
- de reactie van het OM op
de onderzoekswensen van
de verdediging.
- doorgeven van
verhinderdata via
voormeld e-mailadres
Doorgeven aan hof via
e-mailadres:
- onderzoekswensen OM;
- onderzoekswensen
advocaat;
- reactie van OM op
onderzoekswensen
advocaat;
- of jeugdige voor
appelzaak gedetineerd zit.
Het RP zendt dit bericht in
copie naar de advocaat van

1

In geval van het uitblijven van een reactie van de zijde van de verdediging dan maant het RP de verdediging
om binnen drie dagen alsnog per mail te reageren.

de jeugdige.
Transferium bepaalt na
ontvangst informatie RP (zo
nodig in overleg met
Kamervoorzitter of
coördinator jeugdzaken) of
voor rol, regie of
inhoudelijke behandeling
moet worden gedagvaard.
Transferium geeft instructie
aan RP.
Dagvaarden
overeenkomstig instructie
transferium.
Verzenden brief II en III
aan jeugdige en diens
ouder(s)/voogd bij
dagvaarding voor
rolzitting.
Verzenden
standaardbrieven aan
ouder(s)/voogd bij
dagvaarding voor
inhoudelijke behandeling
of regiezitting.

Wk 4
Wk 5
Wk 6
Verzenden van
uitgewerkte vonnis en
PV ttz aan hof binnen 7
weken na instellen
appel.

Wk 7

Verstrekken afschrift van
uitgewerkte vonnis en PV
ttz aan RP en advocaat en
eventuele overige
appelstukken.

Ontvangen afschrift
uitgewerkt vonnis en PV
ttz en eventuele overige
appelstukken.

Ontvangen afschrift
uitgewerkt vonnis en PV
ttz en eventuele overige
appelstukken.

Rolzitting/regiezitting/
inhoudelijke behandeling

Rolzitting/regiezitting/
inhoudelijke behandeling

Wk 8
Rolzitting/regiezitting/
inhoudelijke behandeling
Opmaken en verstrekken
(verkort) PV aan RP en
advocaat na rolzitting.
Mededelen datum
inhoudelijke behandeling
door griffier rolzitting aan
RP en advocaat (voor zover
niet op rolzitting aanwezig).

Ontvangen (verkort) PV
van rolzitting en datum
voor inhoudelijke
behandeling op dag na
rolzitting.
Onmiddellijk ondernemen
van bevolen actie na
ontvangst PV.
Doen uitgaan van

Verzenden eventuele
overige appelstukken
(ingeval van OM appel
verzenden
appelschriftuur en
aanzegging aan
verdachte).

oproepingen tegen de
eerstvolgende zitting.

Wk 9
Wk
10
Wk
11
Wk
12
Wk
13

Inhoudelijke behandeling
van de zaak na rolzitting of
regiezitting

Wk
14

Wk
15

Wijzen eindarrest

Inhoudelijke behandeling
van de zaak na rolzitting
of regiezitting

Inhoudelijke behandeling
van de zaak na rolzitting of
regiezitting

