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Geachte [naam ouders/voogd jeugdige], 
 
Bijgaand treft u aan een afschrift van de dagvaarding van de aan uw zorg toevertrouwde jeugdige 
[naam jeugdige verdachte] voor de zogeheten rolzitting van de strafkamer van het gerechtshof. In 
deze brief wordt een toelichting gegeven op de rolzitting. 
 
Op de rolzitting wordt door de rechter een inschatting gemaakt van de benodigde zittingstijd en 
wordt door de rechter beslist of er nader onderzoek gewenst is voordat de zaak inhoudelijk 
behandeld kan worden. Op de rolzitting zal tevens een datum worden vastgesteld voor de 
inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen uw kind. 
 
Nu de zaak op de rolzitting verder niet behandeld zal worden, is uw aanwezigheid en de 
aanwezigheid van uw kind op de rolzitting niet noodzakelijk. Uw kind wordt ook in hoger beroep 
bijgestaan door een advocaat en kan zich tijdens de rolzitting laten vertegenwoordigen door zijn 
advocaat.  
 
Na de rolzitting zult u als ouder(s)/voogd worden opgeroepen om bij de inhoudelijke behandeling 
van de strafzaak tegen uw kind aanwezig te zijn. Bij de inhoudelijke behandeling van de strafzaak 
is het wel noodzakelijk dat u ter terechtzitting verschijnt als uw kind op dat moment nog geen 18 
jaar oud is. U bent daartoe in dat geval zelfs wettelijk verplicht.   

 
De advocaat van uw kind heeft een brief ontvangen waarin een toelichting wordt gegeven over de 
behandeling van jeugdstrafzaken bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch. Mocht u vragen hebben, 
dan wordt u vriendelijk verzocht deze vragen aan de advocaat van uw kind kenbaar te maken.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
De afdelingsvoorzitter 
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