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Vanmorgen, dinsdag 17 januari 2012, heeft de Meervoudige Strafkamer van de Rechtbank 

Maastricht een aanvang willen nemen met de inhoudelijke behandeling van de strafzaak 

“Krokodilvis”. In deze zaak staan 4 verdachten (drie vrouwen, 1 man) terecht op de verdenking van 

het in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij –kort gezegd– mensenhandel en prostitutie. 

De mannelijke verdachte dient daarnaast terecht te staan op verdenking van het gepleegd hebben 

van ontucht met een minderjarig meisje. Voor de behandeling van de zaak waren deze week vier 

dagen gereserveerd.  

 

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de man heeft vandaag geen doorgang 

kunnen vinden, nu de man die in vrijheid is en afwezig was ter terechtzitting, door het 

Openbaar Ministerie niet op de juiste wijze op de hoogte was gesteld van het feit dat hij 

vandaag ter terechtzitting diende te verschijnen.  

 

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de twee vrouwelijke hoofdverdachten 

heeft ook geen doorgang kunnen vinden. De advocaten van deze verdachten krijgen van de 

rechtbank meer tijd om zich voor te bereiden op de verdediging. Dat was nodig omdat het 

Openbaar Ministerie pas vandaag de tenlastelegging van de vrouwelijke hoofdverdachten 

heeft aangevuld met de verdenking dat, als zij zich al niet aan mensenhandel hebben schuldig 

gemaakt, zij zich in ieder geval aan mensensmokkel hebben schuldig gemaakt. Deze 

aanvulling had ook op 1 van de 8 eerdere zittingen in deze zaak gedaan kunnen worden. 

Omdat de wijziging van de tenlastelegging echter nu pas door het Openbaar Ministerie werd 

gevorderd, moeten de advocaten zich op deze nieuwe verdenking kunnen voorbereiden. De 

inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de twee vrouwelijke hoofdverdachten is 

daarop voor onbepaalde tijd aangehouden.  

 

Het is de bedoeling van de rechtbank om, zodra verder wordt gegaan met de inhoudelijke 

behandeling van de zaak tegen de twee vrouwelijke hoofdverdachten, ook de zaak tegen de 

mannelijke verdachte weer te behandelen. 

 

De strafzaak tegen de derde vrouwelijke verdachte, die verdacht wordt van – kort gezegd – 

het ten behoeve van de praktijken van de hoofdverdachten beschikbaar stellen van 

identiteitsdocumenten zal, vooralsnog, morgen wel doorgang vinden. 

 

De rechtbank heeft de voorlopige hechtenis van een van de vrouwelijke hoofdverdachten 

geschorst tot aan de volgende zitting, omdat de inhoudelijke behandeling van de zaak pas op 

een (nu nog onbekend) later tijdstip plaats zal vinden, de verdachte al meer dan 22 maanden 

in voorarrest verkeerde en omdat haar minderjarige zoontje steeds zwaarder te lijden krijgt 

onder de afwezigheid van zijn moeder. Zij moet zich wel iedere week op een vast tijdstip bij 

het politiebureau te Heerlen melden. 

De voorlopige hechtenis van de andere vrouwelijke hoofdverdachte was al op een eerder 

tijdstip opgeheven. 

 


