
   

 

  

Strafzittingen meervoudige kamer week 20/2022 

Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, meervoudige kamer  

Maandag 16 mei  

Nummer Tijd Informatie zaak 

1-2 9:00 Te Maarssen 7 maart 17 t/m 8 feb 18 1) hennepplantage pand (289 hennepplanten); 2) diefstal stroom, adv. C. Polat 

+ ontnemingsvordering  

  Idem, adv. D. Kops + ontnemingsvordering  

3 10:30 I) te Maarssen 7 maart 17 t/m 8 feb 18 idem verdachten zaak 1-2; II) te Nederhorst den Berg 1 april t/m 1 okt 16 1) 

hennepplantage pand (399 hennepplanten), subs. pand ter beschikking gesteld; 2) diefstal stroom, subs. medeplichtig, 

adv. M. Meulemeesters + 2 x ontnemingsvordering  

4 14:00 1) te Schoonrewoerd 21 dec 21 poging oplichting (deed zich telefonisch voor als bankmedewerker, kwam pinpassen bij 

woning slo ophalen); 2) te Apeldoorn 16 dec 21 diefstal geldbedragen (gepind met andermans pas); 3) te 

Dordrecht/A’dam/Oostzaan 7 t/m 8 dec 21 idem; 4) te Apeldoorn/Dordrecht/A’dam 15 nov 21 t/m 2 feb 22 twee en/of 

meer personen opgelicht voor geldbedragen/pinpassen (d.m.v. bankmedewerkerfraude) + vordering TUL, adv. J. 

Mühren PRO FORMA 

5 14:30 Te Wilnis 17 sept 17 t/m 28 jan 18 als kassamedewerker geld/etenswaren verduisterd, adv. P. Hermens 

6 16:00 Te Vleuten 8 feb 22 1) overval (liepen met gezichtsbedekking/donkere kleding winkel binnen, richtte (nep)vuurwapen 

op twee slo’ers, liep met slo’ers mee naar voorraadkamer, maakte 37 telefoons buit); 2) bezit pistool, adv. J. Plasman 

PRO FORMA 

Maandag 16 mei   

Nummer Tijd Informatie zaak 

1 12:45 Vordering verlening TBS, adv. N. de Vos 

2 13:30 Vordering verlening TBS, adv. R. Polderman 

3 14:15 Vordering verlening TBS, adv. S. Marjanovic 

4 15:00 Vordering verlening TBS, adv. A. Vingerling 

 

 



 

 

 

 

 

2. 

 

Dinsdag 17 mei  

Nummer Tijd Informatie zaak 

1-4 9:00 Te Soest 26 feb 17 openlijk geweld tegen twee personen op (met (ijzeren) pijp/keu/stok tegen lichaam slo’ers slaan, 

tegen lichaam stompen/schoppen, stenen op/tegen/naar lichaam gooien, steen/kei tegen hoofd gooien waardoor slo 

bewusteloos op grond viel, bewusteloos slo tegen hoofd/lichaam schoppen, adv. C. Lammers 

  Idem, adv. J. Reisinger 

  Idem, adv. V. Tuma 

  Idem, adv. A. Jaarsma 

5 13:30 Te A’foort 27 nov 21 1) poging doodslag (trok sjaal om nek slo strak waardoor ze geen lucht meer kreeg en/of nam slo 

in wurggreep/nekklem), subs. poging zware mishandeling; 2) diefstal met geweld 

bankpassen/telefoon/auto/autosleutels/huissleutels zelfde slo (bond polsen/armen/enkels/benen slo vast met tie-

raps/tape, deed zak om hoofd slo, sloeg slo in gezicht, zei: ‘Ik maak je dood’/’Hoe wil je dood? Met kogel? En moet die 

kogel in je hoofd of in je maag?/’Als je de politie belt dan ga je eraan’); 3) afpersing 

bankpassen/telefoon/auto/autosleutels/huissleutels (zelfde handelingen feit 2); 4) vrijheidsberoving zelfde slo; 5) 

diefstal 6.000 euro zelfde slo (door 5.500 euro van haar rekening over te boeken en 500 euro te pinnen met haar 

bankpas); 6) zelfde slo bedreigd, adv. R. Dijkstra, vz 10-3-22 

6 15:30 Ontnemingsvordering, adv. P. Pijl, vz 22-3-22 

Dinsdag 17 mei  

Nummer Tijd Informatie zaak 

1-2 9:00 Te Utr/Hoogland/Maarsbergen/A’dam/Nieuwegein/Hazerswoude/Vlaardingen/Weesp/De 

Lier/Bergschenhoek/Amstelveen/Bodegraven/R’dam/Strijen/Sliedrecht/Alphen aan den 

Rijn/Maarssen/A'foort/Lunteren/Nederhorst den Berg/Leiden/Voorschoten/Zoetermeer/Hendrik Ido 

Ambacht/Breda/Bussum/Blaricum/Boskoop/Culemborg/Almere/Voorhout 2 mei t/m 10 nov 14 oplichting 31 slo’ers 

voor in totaal €105.493,62 (bood via advertenties op verschillende sites (installatie van) zonnepanelen aan, liet slo’ers 

aanbetaling doen, maakte afspraken, wist dat die niet zouden worden nagekomen), adv. C. Starmans, vz 27-2-22 

  Idem, adv. H. Bakker, vz 27-2-22 

4-5 15:00 Te A’foort I) 7 nov 21 t/m 14 feb 22 cocaïne gedeald/vervoerd/aanwezig gehad; II) 23 t/m 25 feb 20 hotel opgelicht 

voor overnachting/eten/drank (door zonder uit te checken te vertrekken en creditcard te deactiveren), adv. M. Helmers 

+ ontnemingsvordering  

  Te A’foort I) 7 nov 21 t/m 14 feb 22 cocaïne gedeald/vervoerd/aanwezig gehad, adv. M. Coster + ontnemingsvordering  

 

 



 

 

 

 

 

3. 

 

Woensdag 18 mei  

Nummer Tijd Informatie zaak 

1 9:00 Te A’foort 11 mei 20 t/m 29 maart 21 cocaïne/heroïne gedeald/vervoerd/aanwezig gehad, adv. V. van Biljouw, vz 

16-2-22 

2 10:30 Te Vleuten 8 feb 22 1) overval (liepen met gezichtsbedekking/donkere kleding winkel binnen, richtte 

(nep)vuurwapen op twee slo’ers, liep met slo’ers mee naar voorraadkamer, maakte 37 telefoons buit); 2) bezit 

pistool + vordering TUL, adv. J. Nijboer PRO FORMA 

3 11:00 Te Wijk bij Duurstede 10 feb 22 brandstichting in (tussen)woning (stak matras/kussen/dekbed aan), adv. F. 

Ilahibaks 

Woensdag 18 mei  

Nummer Tijd Informatie zaak 

1 10:00 Te Utr 1) 25 t/m 26 nov 21 3 x poging woninginbraak (probeerde via brievenbus voordeuren open te ‘hengelen’); 2) 

26 nov 21 woninginbraak 3) 25 t/m 26 nov 21 idem andere woning; 4) 29 nov 21 poging woninginbraak 5) 29 nov 

21 woninginbraak adv. S. de Korte, vz 10-3-22 

2 13:30 Te Woudenberg 10 t/m 11 sept 21 een vrouw verkracht, subs. mishandeling (door haar o.a. in/tegen gezicht/oren te 

slaan, haar paardenstaart af te knippen, tegen buik te schoppen, chloor over slo te gooien, brandende sigaret tegen 

lichaam te drukken), adv. R. Schreudering, vz 19-1-22 

3 15:30 Te Soesterberg 1) 21 feb t/m 3 maart 19 pornografische foto’s/filmpjes aan minderjarige 

verstrekt/vertoond/aangeboden; 2) 27 feb t/m 3 maart 19 grooming (sprak datum/tijdstip met zelfde slo af om 

elkaar te ontmoeten); 3) 16 dec 18 t/m 3 maart 19 ontucht met meisje jonger dan 16 jaar (zelfde slo), adv. J. 

Visscher 

Donderdag 19 mei  

Nummer Tijd Informatie zaak 

1 9:15 Te Huis ter Heide 19 dec 21 brandstichting in separeercel in pand van instelling + vordering TUL, adv. C. Lamphen, 

vz 29-3-22 

2 10:30 Te Tienhoven 8 nov 21 brandstichting in chalet (draaide deur in slot terwijl hij met ander in chalet was, hield 

brandende aansteker bij benzine die hij uit petflessen leeggoot), adv. W. Alberts, vz 23-2-22 PRO FORMA 

3-5 13:30 Te Houten 18 okt 21 woningoverval (belde vermomd in DHL kleding bij woning aan, zei dat hij pakket voor de buren 

had, duwde deur open, sloeg slo met (nep)vuurwapen op hoofd, drukte wapen tegen hoofd, zei: ‘Wil je 

dood?’/’”Geld, geld, geld’/’Waar is de kluis?’, drukte slo en ander persoon kussen in gezicht, nam een slo mee naar 



 

 

 

 

 

4. 

 

Nummer Tijd Informatie zaak 

boven om kluissleutel te halen, maakte geld/sieraden/bankpassen buit), adv. M.J.R. Roethof, vz 15-3-22 PRO 

FORMA 

  Idem, subs. medeplichtig (door daders te vertellen over groot geldbedrag in woning en/of adres te verstrekken 

en/of huurauto ter beschikking te stellen/te besturen en/of buit in berging van haar woning te verstoppen), adv. K. 

Bal PRO FORMA 

  Idem, subs. medeplichtig (door vuurwapen te bemachtigen/verstrekken en/of nabij woning op de uitkijk te 

staan/verloop van overval te volgen), adv. J. Schadd PRO FORMA  

6 15:00 Te Baarn 24 sept 21 voorbereidingshandelingen drugsproductie/smokkel/handel (door voorhanden hebben van o.a. 

grondstoffen/apparatuur/andere benodigdheden voor vervaardigen van amfetamine/MDMA/N-ethyl MDA), adv. P. 

van der Waal, vz 7-4-22 

 

Vrijdag 20 mei  

Nummer Tijd Informatie zaak 

1 9:00 Voav, adv. S. Dogan, vz 14-2-06 

2 9:15 Te Houten 1 juli t/m 16 okt 20 1) dwang (dwong slo iets te doen/niet te doen/te dulden door in chat te schrijven: 

‘seks2x, 3 weken nudes 1x seks of 5x hoofd en 5 weken nudes of lifetime nudes’/’Kies of ik ga je hacken’); 2) zelfde 

slo bedreigd (met de woorden/tekst: ‘stuur een naaktfoto en/of je moet seks met me hebben en/of pijp me, anders 

kom ik je opzoeken en/of ik ga je iets aandoen en/of ga ik je hacken’); 3) bezit naaktfoto’s van slo terwijl hij wist 

dat deze wederrechtelijk waren vervaardigd; te Houten 23 sept t/m 14 okt 20 4) dwang ander slo (dwong slo iets te 

doen/niet te doen/te dulden door in chat te schrijven: ‘stuur naaktfoto’s’/’’ Ga met xxx naar bed’/’Maak een filmpje 

terwijl je een borstel pijpt’/’een orgie hebt met 12+ mensen’); 5) bezit naaktfoto’s/filmpjes van slo feit 4 terwijl hij 

wist dat deze wederrechtelijk waren vervaardigd, adv. N. de Vos, vz 10-3-22 

4 11:30 Idem feit 1 t/m 4 adv. P. Iwema PRO FORMA 

5 13:30 Te Utr 1) 9 juli 21 woninginklimming 2) 9 juli 21 diefstal 33,59 euro (2 x gepind met gestolen pas feit 1); 3) 18 t/m 

19 juli 21 woninginklimming en/of diefstal 74,75 euro (3 x gepind met gestolen pas); 4) 16 aug 21 

woninginklimming 5) 16 aug 21 diefstal 89,29 euro (4 x gepind met gestolen pas feit 4); 6) 30 t/m 31 aug 21 

woninginklimming en/of diefstal 89,39 euro (5 x gepind met een gestolen pas); 7) 28 juli 21 woninginklimming 

en/of diefstal 97,15 euro (4 x pinnen met gestolen pas); 8) 12 aug 21 diefstal 27 euro (gepind met gestolen pas); 

9) 6 sept 21 idem 163,35 euro; 10) 13 t/m 14 sept 21 woninginklimming 11) 25 t/m 26 aug 21 autokraak, adv. M. 

Lamers, vz 22-3-22 



 

 

 

 

 

5. 

 

Let op: Op deze persrol rust op last van de rechtbank een embargo tot aan het moment dat de zaak in het openbaar wordt behandeld. De 

rechtbank kan er niet voor instaan dat de feiten zoals hier omschreven aan de verdachten ten laste gelegd zullen worden. Of dat 

daadwerkelijk gebeurt, blijkt pas ter zitting. 


