
 1 

Zittingslijst straf week 25/2020 
Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, Meervoudige kamer  

Datum: dinsdag 16 juni 
 

Parketnummer Tijd Pleeglocatie Informatie zaak 
15.248123.19 09.00 Hoorn 

Heerhugowaard 
Alkmaar 
Opmeer 

1. Van 7 t/m 8 oktober 2019 
samen met ander(en) persoon met 
een vuurwapen gedwongen in auto 
te stappen en van de vrijheid 
beroofd (gehouden). 2. In dezelfde 
periode samen met ander(en) 
dezelfde persoon met geweld tot 
afgifte (groot) geldbedrag 
gedwongen. 
 
PRO FORMA 

15.248095.19 09.40 Hoorn 
Heerhugowaard 
Alkmaar 
Opmeer 

1. Van 7 t/m 8 oktober 2019 
samen met ander(en) persoon met 
een vuurwapen gedwongen in auto 
te stappen en van de vrijheid 
beroofd (gehouden). 2. In dezelfde 
periode samen met ander(en) 
dezelfde persoon met geweld tot 
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Parketnummer Tijd Pleeglocatie Informatie zaak 
afgifte (groot) geldbedrag 
gedwongen. 
 
PRO FORMA 

15.262569.19 10.20 Hoorn 
Heerhugowaard 
Alkmaar 
Opmeer 

1. Van 7 t/m 8 oktober 2019 
samen met ander(en) persoon met 
een vuurwapen gedwongen in auto 
te stappen en van de vrijheid 
beroofd (gehouden). 2. In dezelfde 
periode samen met ander(en) 
dezelfde persoon met geweld tot 
afgifte (groot) geldbedrag 
gedwongen. 
 
PRO FORMA 

15.262625.19 11.00 Hoorn 
Heerhugowaard 
Alkmaar 
Opmeer 

1. Van 7 t/m 8 oktober 2019 
samen met ander(en) persoon met 
een vuurwapen gedwongen in auto 
te stappen en van de vrijheid 
beroofd (gehouden). 2. In dezelfde 
periode samen met ander(en) 
dezelfde persoon met geweld tot 
afgifte (groot) geldbedrag 
gedwongen. 
 
PRO FORMA 
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Parketnummer Tijd Pleeglocatie Informatie zaak 
15.262605.19 11.15 Hoorn 

Heerhugowaard 
Alkmaar 
Opmeer 

1. Van 7 t/m 8 oktober 2019 
samen met ander(en) persoon met 
een vuurwapen gedwongen in auto 
te stappen en van de vrijheid 
beroofd (gehouden). 2. In dezelfde 
periode samen met ander(en) 
dezelfde persoon met geweld tot 
afgifte (groot) geldbedrag 
gedwongen. 
 
PRO FORMA 

15.062449.20 11.45 Sint Pancras Op 8 maart 2020 poging tot moord 
en mishandeling.  
PRO FORMA 

15.800106.17 13.30 Broek op 
Langedijk 

Verlenging tbs. 

15.045846.18 14.30 Enkhuizen Op 6 maart 2018 politieagent 
bedreigd . 

A: 
15.306581.19 
B: 
13.252922.19 

15.30 A: 
Krommenie 
B: 
Amsterdam 

A: 
Op 26 december 2019 samen met 
ander(en) tweemaal poging tot 
inbraak en diefstal uit een woning. 
Op dezelfde datum samen met 
ander(en) woninginbraak en 
diefstal van o.m. € 2.500,-, een 
tablet en twee laptops. 
B: 
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Parketnummer Tijd Pleeglocatie Informatie zaak 
Op 20 oktober 2019 bezit van ca. 1 
gr cocaïne en 20 MDMA-tabletten. 
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Datum: dinsdag 16 juni 

 
Parketnummer Tijd Pleeglocatie Informatie zaak 
15.0302172.02 15.00 Nederland 

België 
Duitsland 
Zwolle 

Verlenging tbs. 
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Datum: donderdag 18 juni  

 
Parketnummer Tijd Pleeglocatie Informatie zaak 
15.228600.18 10.45 Zaandam In de periode van 17 mei 2018 

t/m 13 november 2018 samen 
met ander(en) bezit van en 
handel in cocaïne, heroïne, 
amfetamine en MDMA. 

15.228554.18 13.00 Zaandam In de periode van 17 mei 2018 
t/m 13 november 2018 samen 
met ander(en) bezit van en 
handel in cocaïne, heroïne, 
amfetamine en MDMA. 

15.248015.18 14.30 Zaandam In de periode van 17 mei 2018 
t/m 13 november 2018 samen 
met ander(en) bezit van en 
handel in cocaïne, heroïne, 
amfetamine en MDMA. Van 1 
september 2018 t/m 3 
december 2018 uitvoer cocaïne/ 
MDMA en hasjiesj. 

15.013700.19 16.00 Wormerveer Van 1 juni 2018 t/m 13 
november 2018 medeplichtig 
aan handel in verdovende 
middelen. In dezelfde periode 
medeplichtig aan hennepteelt. 
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Datum: donderdag 18 juni 
Parketnummer Tijd Pleeglocatie Informatie zaak 
15.237642.19 09.00 Zaanstad 

Purmerend 
1. In de periode van 22 april 
2019 t/m 1 oktober een (lange) 
reeks inbraken. De buit liep 
uiteen van portemonnees met 
inhoud tot tassen, tablets, 
laptops, mobiele telefoons, 
andere elektronica, fotocamera’s 
en sieraden(kisten). 2. Op 1 
oktober 2019 heling van o.m. 
koptelefoon, portemonnee, 
diverse laptops/computers en 
sieraden. 

 

Afdeling communicatie rechtbank Noord-Holland:  
telefoonnummer 0618308186, e-mail communicatie.rb-nho@rechtspraak.nl. 
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