
   

 

  

Strafzittingen meervoudige kamer week 22/2023 

Rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad, meervoudige kamer  

Woensdag 31 mei  

Nummer Tijd Informatie zaak 

1 09:00 Te Urk 6 maart 21 1) poging doodslag (reed als bestuurder heftruck slo met aanzienlijke snelheid aan, waardoor slo 

ten val kwam, slo kwam klem te zitten onder heftruck en werd enkele meters meegesleurd), subs. zware 

mishandeling (slo liep knieletsel/brandwonden/botbreuken/hoofdwond op), meer subs. als bestuurder van heftruck 

ongeval op bedrijventerrein/parkeerplaats veroorzaakt met zwaargewond slo (door na alcoholgebruik op slecht 

verlichte locatie hard rondjes te rijden en tegen voetganger te botsen); 2) doorrijden na ongeval terwijl hij wist dat 

hij slo daardoor in hulpeloze toestand achterliet, subs. doorrijden na ongeval, adv. J. van den Brink 

2 11:30 Te Almere 7 juli 22 1) bedreiging (zei: ‘Ik ga je doodmaken’, sloeg fles kapot, rende met kapotte fles achter slo 

aan); 2) mishandeling zelfde slo (sloeg slo in/tegen gezicht/hoofd) + vordering TUL, adv. R. Fransen, vz 8-3-23 PRO 

FORMA 

3 13:30 Te Almere 28 mei t/m 12 juni 18 zware mishandeling van zijn kind (sloeg slo en/of liet slo vallen en/of schudde slo 

krachtig door elkaar, slo liep hersenbloedingen, hersenweefselscheur en/of netvliesbloedingen op), subs. 

mishandeling met zwaar letsel tot gevolg, adv. J. van Dijk REGIE-ZITTING  

4 15:00 Te Almere 30 dec 22 1) bezit 1.000 gram en/of 40 gram en/of 470 gram en/of 280 gram en/of 245 gram en/of 25 

gram en/of 20 pillen en/of 10 zakjes en/of 300 gram brokken en/of een gripzak met 750 gram MDMA en/of cocaïne 

en/of ander materiaal; 2) bezit 2 tassen en/of gripzak met ongeveer 500 gram hennep en/of 20 blokken (1.500 

gram) hasjiesj; 3) witwassen 93.170 euro; 4) opslag/vervaardiging/bezit professioneel vuurwerk (4 dozen met 

1.000 nitraten en/of 1 doos met 100 lawinepijlen en/of 2 mortierbommen en/of 1 doos met 150 cobra’s), adv. I. 

Stas, vz 12-4-23 PRO FORMA 

5 15:30 Te Almere 1) 1 jan 17 t/m 1 okt 22 gemeenschap met minderjarig meisje die aan zijn zorg/waakzaamheid was 

toevertrouwd, subs. ontucht; 2) 1 jan 17 t/m 1 okt 22 gemeenschap met ander minderjarig meisje die aan zijn 

zorg/waakzaamheid was toevertrouwd, subs. ontucht; 3) 1 sept 16 t/m 31 dec 17 gemeenschap met ander 

minderjarig meisje die aan zijn zorg/waakzaamheid was toevertrouwd, subs. ontucht; 4) 8 dec 22 bezit kinderporno; 

5) 1 jan 17 t/m 8 dec 22 kinderporno verspreid/aangeboden/tentoongesteld/vervaardigd, adv. N. Luns, vz 29-3-23 

PRO FORMA 

Let op: 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. 

 


