
   

 

  

Strafzittingen meervoudige kamer week 22/2023 

Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, meervoudige kamer  

 

Woensdag 31 mei  

Nummer Tijd Informatie zaak 

1 9:00 Te A’foort 1) 20 nov 22 woninginbraak, subs. heling laptops, telefoon, portofoon en portemonnee; 2) 20 nov 22 

diefstal auto, subs. heling; 3) 19 t/m 20 nov 22 woninginbraak, subs. heling paspoorten en harde schijf; 4) te 

A’dam 20 nov 22 poging doodslag op agent (door met auto op slo in/af te rijden), subs. poging zware 

mishandeling, meer subs. bedreiging + vordering TUL, adv. M. Docter, vz 3-3-23 

2 10:30 Te Enschede/Madrid/Barlad (Roemenië) 1 aug 19 t/m 31 aug 22 1) oplichting bankrekeninghouders voor 

inloggegevens/codes (door kopers/verkopers op Marktplaats een link te sturen die naar een valse website leidde); 

2) computervredebreuk; 3) diefstal van in totaal 1.066.016,82 euro van opgelichte bankrekeninghouders; 4) 

witwassen 1.066.016,82 euro, adv. V. Tuma + ontnemingsvordering PRO FORMA 

3 11:00 1) te A’foort/Soest 30 juni t/m 30 nov 22 heroïne/cocaïne verkocht/afgeleverd/verstrekt/vervoerd/aanwezig 

gehad; 2) te A’foort 30 nov 22 bezit 1,2 gram heroïne en 2,3 gram cocaïne, adv. B. van Rhijn, vz 15-3-23 

4 13:30 1) te Utr/Arnhem 20 t/m 26 nov 21 opruiing (nam deel aan gespreksgroep op Telegram met 120 tot 160 leden 

waarin o.a. werd gesproken over maken molotov cocktails/een vuurzee /het regelen van bakstenen/het afsteken 

van vuurwerk om de ME te desoriënteren/onder naam van demonstratie te gaan rellen, plaatste bericht met lijst 

met (mogelijke) woonadressen van politici en van agenten en/of teksten: ‘Was laatst ook arra en niemand deed 

iets was enigste die chaos gooide’/’Niemand staat alleen in deze strijd’ en/of een oproep tot een demonstratie bij 

station en/of ‘Ik ga stenen pakken en weg afzetten’ en/of een foto van een mes en/of plaatste berichten op 

Telegram-groep met tekst: ‘Ik hoorde was rellen bij (naam) kwam ik was kkniemand’ en/of aankondiging ‘Rellen 

in Arnhem, velperpoort 8 uur starten we! Ben jij ook die elite zat die jou dwingen vaccin te nemen laat je dan 

horen!’ en/of meerdere oproepen om dit bericht te delen/de groep viraal te laten gaan); 2) te Arnhem 1 dec 21 

bezit gaspistool; 3) te Arnhem 1 dec 21 bezit 79,47 gram amfetamine, adv. M. Helmers, vz 23-12-22 

5 15:00 1) te Utr 11 sept 22 poging woninginbraak; 2) te Utr 4 nov 22 woninginbraak; 3) te Utr/Bilthoven 4 nov 22 

diefstal 57,30 euro (door contactloos te betalen met gestolen pinpas feit 2); 4) te De Bilt 16 okt 22 

woninginbraak, adv. L. Kortz, vz 15-3-23 

 

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. 


