Werkinstructie Renvooi
registreren
In Mijn Rechtspraak – Toezicht
Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor
mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden.
Als er sprake van een renvooiprocedure is het mogelijk om dit in Mijn Rechtspraak –
Toezicht aan te geven.
Deze werkinstructie beschrijft de handelingen:



om renvooi te registreren wanneer er sprake is van een renvooiprocedure
hoe kan worden aangegeven wanneer het renvooi is afgedaan

Het aangeven van renvooi in Mijn Rechtspraak – Toezicht
Het aangeven van renvooi in Mijn Rechtspraak naar aanleiding van een zitting.
Wanneer er sprake is van renvooi moet dit worden aangeven. Dit is alleen mogelijk als er
een zitting is gepland door de rechtbank. U ontvangt hiervan een notificatie per e-mail.
Daarnaast is de zitting, wanneer deze gepland is en onderdeel van de afwikkeling,
zichtbaar in Mijn Rechtspraak op het tabblad met de naam Zittingen.
Om aan te geven dat er sprake is van renvooi gaat u naar het tabblad met de naam
Overzicht. Klik nu op het pictogram met het pennetje achter het onderdeel met de naam
Renvooi.
In het volgende scherm kunt u per geplande vergadering met het uitklapmenu aangeven
of er sprake is van renvooi door te klikken op de optie met de naam Lopend. Klik hierna
op de knop met de naam Bewaren. Er verschijnt nu een bevestiging in beeld dat de
renvooi status is aangepast.
Aangeven dat de renvooiprocedure is afgedaan.
Als er geen sprake meer is van renvooi, dan moet dit handmatig worden aangegeven.
Volg hiervoor de stappen van de vorige paragraaf maar kies nu niet bij het uitklapmenu
voor de optie met de naam Afgedaan. Bevestig door te klikken op de knop met de naam
Bewaren.
Het overzicht raadplegen van de zittingen inclusief renvooistatus.
U kunt een overzicht van geplande zittingen raadplegen door te klikken op het tabblad
met de naam Zittingen. Dit overzicht geeft de datum en tijd van de zitting weer, het type
zitting, de rechtbank en de locatie en de renvooistatus.

