
   

 

  

Strafzittingen meervoudige kamer week 21/2023 

Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, meervoudige kamer  

Maandag 22 mei  

Nummer Tijd Informatie zaak 

1-2 9:00 Te Vleuten 1) 10 maart 19 poging doodslag op zijn dochter (drukte/duwde billendoekjes in mond slo en/of liet na om 

doekjes uit haar mond te halen), subs. zware mishandeling (slo liep zuurstoftekort in hersenen op), meer subs. 

mishandeling; 2) 10 maart t/m 17 mei 19 zware mishandeling zelfde slo (bracht slo subduraal hygromen aan 

hersenen en/of afschuifbreuk aan polszijde linker spaakbeen en/of afschuifbreuk enkelzijde linker scheenbeen en/of 

onderhuidse bloeduitstortingen toe door slo vast te pakken/te knijpen/heen en weer te schudden/tegen 

oppervlak/goed te slaan/stoten/aan armen omhoog te trekken/met dubbelgeklapt been in kinderzitje te 

zetten/anderszins geweld uit te oefenen op hoofd/lichaam), subs. mishandeling met zwaar letsel tot gevolg, meer 

subs. mishandeling; 3) 28 feb t/m 17 mei 19 zware mishandeling andere dochter (bracht slo afschuifbreuk kniezijde 

linker scheenbeen en/of afschuifbreuk kniezijde rechter scheenbeen en/of fractuur middenhandsbeentje en/of 

onderhuidse bloeduitstortingen toe door slo te pakken/te knijpen/heen en weer te schudden/tegen oppervlak/goed te 

slaan/stoten/aan armen omhoog te trekken/met dubbelgeklapt been in kinderzitje te zetten/anderszins geweld uit te 

oefenen op hoofd/lichaam), subs. mishandeling met zwaar letsel tot gevolg, meer subs. mishandeling; 4) zwaar 

letsel door roekeloosheid (veroorzaakte voornoemd letsel door slo’ers met hoge snelheid in een fietskar te vervoeren 

en/of met dubbelgeklapt been in kinderzitje te zetten en/of met kracht tegen zijn borst te duwen), adv. R. Booij, vz 

27-2-23 

  Idem feit 2 t/m 4 medeverdachte, adv. R. Booij, vz 27-2-23 

 

 

Dinsdag 23 mei  

Nummer Tijd Informatie zaak 

1-3 9:00 Te A’foort 24 t/m 25 april 22 zijn echtgenote mishandeld (in gezicht geslagen, slo geduwd/aan slo getrokken, in 

arm/pols gebeten, in nek/hals gekrabd), adv. D. van den Heuvel, vz 8-3-23 

  Te A’foort 24 t/m 25 april 22 mishandeling zelfde slo, adv. R. Takens, vz 8-3-23 

  Idem medeverdachte, adv. T. Wouters, vz 8-3-23 



 

 

 

 

 

2. 

 

Nummer Tijd Informatie zaak 

4 12:00 1) te Vianen 1) 5 juli 21 t/m 15 nov 22 gewoonte gemaakt van verspreiden/verwerven/in bezit hebben/downloaden 

van kinderporno; 2) te Vianen/Utr 1 feb 18 t/m 15 nov 22 als verpleegkundige pillen/medicijnen verduisterd, subs. 

zonder vergunning geneesmiddelen in voorraad gehad (o.a. oxazepam, Lorazepam, Ritrovil, Oxycodon en/of 

methadon); 3) te Vianen 9 okt 16 t/m 15 nov 22 gewoonte gemaakt van vervaardigen/in bezit hebben van 

kinderporno (102 afbeeldingen van twee slo’ers), adv. C. van Oort, vz 21-3-23 PRO FORMA 

5-6 13:30 Te Oudewater/Schoonhoven 1) 22 aug t/m 18 nov 21 deelname criminele (drugs)organisatie; 2) 13 nov 21 

bereiden/bewerken/verwerken/verkopen/afleveren/verstrekken/vervoeren van cocaïne; te Oudewater 18 nov 21 3) 

bezit 71,33 gram amfetamine/39,95 gram cocaïne/16,37 en/of 1,52 gram MDMA/99,1 gram cannabis; 4) idem 

(onderdelen van) gaspistool en 16 patronen, adv. S. Schilder 

  Te Woerden/Oudewater/Montfoort 1) 24 sept t/m 18 nov 21 deelname criminele organisatie; 2) 1 jan t/m 18 nov 21 

cocaïne bereid/bewerkt/verwerkt/verkocht/afgeleverd/verstrekt/vervoerd; 3) 18 nov 21 bezit 51,48 gram cocaïne en 

99,5 gram hasjiesj; 4) 1 dec 20 t/m 18 nov 21 hasjiesj bewerkt/verwerkt/verkocht/afgeleverd/verstrekt/vervoerd, 

adv. B. van Rhijn, vz 3-3-22 

7 15:30 Te IJsselstein 22 feb 23 1) brandstichting (stak trui aan en gooide deze in een bestelbus/bakwagen); 2) iemand 

bedreigd (zei: ‘Ik maak je dood’/’Ik sla je kapot, jij blijft niet meer leven, ik maak je dood’, liep/rende met 

hakbijl/golfclub achter slo aan, maakte slaande bewegingen naar slo); 3) vernieling auto slo feit 2, adv. H. Veen PRO 

FORMA 

8 16:00 Te Utr 1) 11 feb 16 t/m 25 mei 18 gemeenschap met zijn dochter tussen de 12 en 16 jaar oud; 2) 26 mei 18 t/m 10 

mei 22 verkrachting/ontucht met zelfde slo, adv. I. van der Meer 

 

Dinsdag 23 mei  

Nummer Tijd Informatie zaak 

1 9:00 Te Soesterberg 1 okt t/m 1 nov 19 1) gemeenschap met meisje jonger dan 12 jaar, subs. ontucht met kind; 2) 

onzedelijke afbeeldingen aan minderjarige verstrekt/aangeboden/vertoond (met zelfde slo naar pornofilms 

gekeken/laten zien); te Nieuwkoop/A’foort 14 sept t/m 1 dec 19 3) gemeenschap met ander meisje tussen de 12 en 

16 jaar oud; 4) onzedelijke afbeeldingen aan minderjarige verstrekt/aangeboden/vertoond (stuurde foto van zijn 

penis en/of filmpje naar slo feit 3), adv. M. Schaap REGIE-ZITTING 

3 10:30 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 hard schijf + vordering 

TUL, adv. B. Tieman, vz 3-3-23 PRO FORMA 



 

 

 

 

 

3. 

 

Nummer Tijd Informatie zaak 

4 11:00 Te Soest 30 nov 22 poging moord/doodslag (drukte/kneep keel/hals slo dicht, sloeg tegen hoofd/gaf knietje, sleurde 

slo aan haar haren mee, stak met mes in buik/borst/rug/zij/benen/billen/schouder slo), adv. N. van Wersch, vz 7-3-

23 REGIEZITTING 

 

Woensdag 24 mei  

Nummer Tijd Informatie zaak 

1-2 9:00 Te H‘sum 1) 6 sept t/m 25 okt 18 hennepplantage pand (378 hennepplanten); 2) 6 jan 14 t/m 25 okt 18 diefstal 

stroom + ontnemingsvordering, adv. L. de Leon, vz 8-12-22 

  Idem, adv. M. van Gessel + ontnemingsvordering, vz 8-12-22 

3 13:30 Te V’daal 22 okt 22 poging doodslag (schopten tegen gezicht/hoofd terwijl slo op grond lag), subs. poging zware 

mishandeling, meer subs. openlijk geweld tegen slo (tegen lichaam duwen, tegen gezicht slo, in zij schoppen, tegen 

(achter)hoofd slaan waardoor slo op grond viel, tegen gezicht/hoofd schoppen), meest subs. mishandeling, adv. M. 

Krabben-Tmim 

4 15:30 Te Utr 6 feb 23 als ongewenst vreemdeling in Nederland verbleven, adv. A. Boumanjal 

5 16:30 Te N’gein 1) 31 maart 20 t/m 25 feb 21 handel/vervoer/bezit van 1.000 gram cocaïne en/of 150 gram cocaïne; 2) 30 

maart 20 t/m 8 maart 21 voorbereidingshandelingen drugshandel; 3) 31 maart 20 t/m 25 feb 21 witwassen 20.135 

en/of 17.185 en/of 73.000 euro; 4) te Utr 1 april 20 vernieling auto; 5) te Eindhoven 11 april 20 vernieling auto; 6) 

te Zeist 3 dec 21 t/m 31 okt 22 gebruik gemaakt van vals/vervalst zorgdiploma (ter verkrijging van 

(werk)opdracht/arbeidsovereenkomst), adv. A. Boumanjal, vz 28-2-23 PRO FORMA 

 

Donderdag 25 mei  

Nummer Tijd Informatie zaak 

1-3 9:00 I) 1) te De Meern 28 juli 22 poging woninginbraak, subs. vernieling twee ruiten; 2) te Vleuten 25 juli 22 

woninginbraak; 3) te De Meern 25 juli 22 poging woninginbraak, subs. vernieling ruit + vordering TUL, vz 19-1-23; 

II) te De Meern 6 okt 22 diefstal 1.500 euro, adv. F. Ilahibaks 

  Idem feit 1 medeverdachte, adv. D. Schaddelee, vz 19-1-23 

  I) idem feit 2 + 3 dagvaarding I medeverdachte, vz 19-1-23; II) te Utr 8 aug 22 belediging agentadv. M. Lamers, vz 

19-1-23 



 

 

 

 

 

4. 

 

Nummer Tijd Informatie zaak 

4 13:30 Te A’foort 14 juni 21 een dodelijk verkeersongeval veroorzaakt (bestuurde bestelbus, was onder het rijden bezig met 

zijn telefoon en/of keek op zijn telefoon, remde bij naderen/inhalen van veegmachine onvoldoende tijdig af en/of 

hield onvoldoende afstand en/of stuurde onvoldoende om veegmachine heen, reed/botste tegen achterkant 

veegmachine, bestuurder van veegmachine kwam om het leven), subs. gevaar/hinder op de weg veroorzaakt, adv. 

D. Schaddelee 

 

Vrijdag 26 mei  

Nummer Tijd Informatie zaak 

1 9:00 Te Leersum 7 dec 22 1) woningoverval (renden met bivakmutsen op woning binnen, drukten hand op mond 

bewoonster, draaiden armen op rug en bonden tiewrap om haar polsen, sommeerden slo om op haar buik op de 

grond te gaan liggen, sleurden slo van keuken mee naar woonkamer, bonden voeten slo aan elkaar, schopten tegen 

benen, maakten o.a. sieraden en 10.440 euro buit); 2) slo van haar vrijheid beroofd/beroofd gehouden, adv. J. 

Brassé PRO FORMA 

3 15:45 Te A’foort 13 jan 23 brandstichting (stak kleding/matrassen/benzine/terpentine in slaapkamer/kantoor van 

appartement aan), adv. W. Römelingh 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. 

 


