
 

 

di 12 apr 2011,  

Ruim twee jaar cel geëist voor illegale lotto  

UTRECHT -  De officier van justitie in Utrecht heeft dinsdag twee jaar en drie maanden 

gevangenisstraf geëist tegen de 49-jarige Nicolaas S. uit Houten. Volgens de aanklager heeft S. samen 

met zijn zakenpartner, de 51-jarige Ronald S. uit Nieuwegein, jarenlang een criminele organisatie 

geleid die een illegale Lotto organiseerde. Ronald S. hoorde twee jaar cel tegen zich eisen. Ook wil de 

aanklager dat de twee vastgoedhandelaren allebei 50.000 euro boete betalen.  

Na een anonieme tip dat de twee verdachten drugstransporten organiseerden, fotografeerde de 

politie de hele boekhouding van de loterij in een appartement in Utrecht. Wekelijks speelden 

duizenden spelers mee. De getallen die bij de echte Lottotrekking vielen, golden ook voor deze 

illegale variant. De illegale Lotto betaalde meer uit.  

De aanklager eiste tegen vijftien medeverdachten, tussenpersonen en uitvoerders werkstraffen, 

geldboetes en voorwaardelijke gevangenisstraffen.  

De twee vastgoedhandelaren vinden zelf dat ze normale zakenlieden zijn. Ze gaven de inkomsten op 

aan de belasting, zeggen ze. De twee hoofdverdachten beriepen zich vooral op hun zwijgrecht maar 

ze gaven aan dat er niemand is bestolen en dat alle prijzen zijn uitbetaald. Volgens de aanklager zijn 

de twee keiharde criminelen die geweld en intimidatie niet schuwen. De politie vond in de woningen 

van de twee nogal wat vuurwapens.  

De medeverdachten zijn vooral familieleden en kroegbazen uit het hele land. De familieleden deden 

de administratie of haalden de gokbriefjes op in cafés. De kroegbazen lieten hun klanten meedoen 

aan de illegale Lotto en kregen daarvoor een percentage van de omzet. Volgens de officier waren er 

in de organisatie meer dan zestig tussenpersonen actief, van wie er negen voor de rechter moesten 

verschijnen.  

De advocaten richten hun pijlen vooral op het politieonderzoek. Volgens raadsman Charles Starmans 

mocht de politie het appartement helemaal niet binnen gaan en daarom zou veel bewijs de 

prullenbak in moeten. Vier andere raadslieden wraakten de rechtbank al omdat de rechtbank ze niet 

de kans gaf om getuigen te horen over dat politieonderzoek. Dat wrakingsverzoek werd afgewezen.  

De uitspraak is eind april.  
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