Proces tegen sjoemelende ambtenaar uitgesteld
Frits Verhagen
Alkmaar/Zaandam * De 41-jarige Sander V. uit Koog aan de Zaan wordt er door
Justitie van verdacht dat hij als ambtenaar van de gemeente Zaanstad heeft
gesjoemeld met gemeentelijke informatie. De man zou zich tussen 2010 en 2013 ook
schuldig hebben gemaakt aan creditcardfraude en oplichting via internet.
Sander V. moest zich gisteren voor de rechtbank in Alkmaar verantwoorden voor de
reeks feiten. Hij verscheen echter niet op de zitting. Toen de voorzitter de stukken uit
het dossier al aan het bespreken was, kwam er een e-mailtje bij de rechtbank binnen
van de verdachte dat hij ziek was. V. wilde echter wel dolgraag bij zijn eigen
strafzaak zijn. Hij deed een verzoek om de zaak aan te houden.
Officier van justitie Fikkers voelde daar weinig voor. Volgens hem was het standpunt
van de verdachte helder en kon de zaak beter worden afgedaan. De rechtbank kwam
tot een andere beslissing. Volgens de rechters is het een goed recht van een verdachte
om zijn eigen strafzaak bij te wonen. Daarom werd de zaak alsnog aangehouden. Het
proces wordt nu op zijn vroegst in juni of juli gehouden.
Sander V. was bijna drie jaar lang bijzonder opsporingsambtenaar (BOA) bij de
gemeente. In die functie was hij onder meer belast met het afhandelen van
overtredingen op de busbrug, waar personenauto's in de spits niet mogen komen. V.
zou 180 overtredingen van hem en zijn vrouw ongedaan hebben gemaakt. Hij deed
dat door de kentekens van de twee auto's uit de lijst met overtreders te verwijderen.
De oud-ambtenaar heeft tegenover de politie gezegd dat hij geregeld over de busbrug
is gereden om de flitsapparatuur te controleren. Volgens hem is er helemaal geen
sprake van gesjoemel. Justitie denkt daar dus heel anders over.
Sander V. wordt er ook van verdacht dat hij via Marktplaats dieetproducten en
medicijnen aanbood. Hij zou honderden guldens hebben opgestreken zonder dat hij
iets leverde. De verdachte zou meerdere valse namen en accounts hebben gebruikt.
Op die manier bood hij ook een clubcard van AZ aan, zo stelt het Openbaar
Ministerie (OM).
De Koger wordt er tot slot van beschuldigd dat hij heeft gefraudeerd met een
creditcard van ICS. Hij zou ook in dat geval een vals paspoort hebben gebruikt. Het
schadebedrag in deze zaak bedraagt 5500 euro.

