
De Hoge Raad oordeelde dat met uitzondering van het
ene slachtoffer dat wel persoonlijk door de verdachte
was benaderd, het oplichten van de slachtoffers door de
verdachte niet uit de bewijsvoering kon worden afgeleid:

‘Blijkens de bewijsvoering heeft het Hof onder meer
vastgesteld dat de verdachte zich mede met behulp
van ‘onzinverhalen’ tegenover een oudere dame,
[betrokkene 1] , heeft voorgedaan als een slachtoffer
van omstandigheden dat op korte termijn weer over
geld zou kunnen beschikken. Nadat haar eigen finan-
ciële mogelijkheden waren uitgeput, heeft [betrokke-
ne 1] die verzinsels doorverteld aan diverse personen
uit haar kennissenkring en deze gevraagd om de
verdachte financieel te ondersteunen. Die personen
hebben vervolgens geld gegeven aan [betrokkene 1]
ten behoeve van de verdachte. Uit de bewijsvoering
volgt voorts dat, op aangever [benadeelde 2] na, tegen
wie de verdachte zelf heeft gelogen teneinde deze te
bewegen tot afgifte van geldbedragen, de aangevers
aanvankelijk steeds door [betrokkene 1] zijn benaderd
om geldbedragen af te geven.
De bewezenverklaringen, voor zover inhoudende dat
de verdachte zich telkens schuldig heeft gemaakt aan
oplichting van [benadeelde 1] , [benadeelde 3] ,
[benadeelde 4] , [benadeelde 5] , [benadeelde 6] ,
[benadeelde 7] , [benadeelde 8] , [benadeelde 10] en
[benadeelde 9] , kan niet zonder meer worden afge-
leid uit de door het Hof gehanteerde bewijsvoering.
De bestreden uitspraak is in zoverre, mede in het
licht van hetgeen hiervoor onder 2.3 is vooropgesteld,
niet naar de eis der wet met redenen omkleed.
Daarbij wordt in aanmerking genomen dat het Hof
omtrent het oogmerk van de verdachte om zich door
de in de bewezenverklaringen genoemde oplichtings-
middelen wederrechtelijk te bevoordelen niet meer
heeft overwogen dan dat de verdachte ‘op zijn minst
de aanmerkelijke kans [heeft] aanvaard dat door zijn
handelen derden werden bewogen tot het afgeven van
geld’ en dat het Hof onvoldoende feiten en omstan-
digheden heeft vastgesteld waaruit kan worden afge-
leid dat het de verdachte is geweest die rechtstreeks
of indirect door de in de bewezenverklaringen ver-
melde oplichtingshandelingen de daarin genoemde
personen heeft bewogen tot afgifte van geldbedragen.
Het middel is in zoverre terecht voorgesteld.’
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Medeplegen diefstal met geweld (art. 312.2.2 Sr), meer-
malen gepleegd, medeplegen poging tot afpersing (art.
317 jo. 312.2.2 Sr) en medeplegen oplichting (art. 326
Sr). Kon Hof gelet op art. 63 Sr toekomen aan strafop-
legging, nu verdachte kort daarvoor in België reeds was
veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf t.z.v. in
dezelfde periode gepleegde samenhangende feiten?

Aantekening redactie

De verdachte is door het hof ter zake van (i) ‘diefstal,
voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging
met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk
om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te
maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of
meer verenigde personen’, (ii) ‘poging tot afpersing, ter-
wijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde
personen’, (iii) ‘diefstal, voorafgegaan en vergezeld van
geweld en bedreiging met geweld tegen personen,
gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te berei-
den en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt
gepleegd door twee of meer verenigde personen’ en (iv)
‘medeplegen van oplichting’ veroordeeld tot een gevan-
genisstraf van acht jaren. In het kader van de persoonlij-
ke omstandigheden van de verdachte nam het hof mee
in zijn beoordeling dat de verdachte in België recentelijk
is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf ter
zake van onder meer een roofmoord. Anders dan door
de verdediging betoogd, bracht dit volgens het hof niet
met zich mee dat voor strafoplegging in de voorliggende
zaak thans geen plaats meer was. Het middel klaagde dat
het hof het gevoerde verweer dat het hof niet meer aan
strafoplegging kon toekomen nu de verdachte reeds in
België is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf
ten onrechte, althans op ontoereikende gronden heeft
verworpen. In ECLI:NL:HR:2018:306 overwoog de
Hoge Raad reeds dat het de rechter vrijstaat een eerdere,
in een andere lidstaat van de Europese Unie uitgespro-
ken veroordeling bij de straftoemeting in aanmerking te
nemen. Echter, indien bij een buitenlandse rechterlijke
beslissing aan de verdachte straf is opgelegd, levert die
strafoplegging niet een veroordeling op als bedoeld in
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artikel 63 Sr.20 Artikel 3 Kaderbesluit 2008/675/JBZ21

noopt niet tot een ander oordeel indien het een rechter-
lijke beslissing betreft die in een andere lidstaat van de
Europese Unie is genomen. Dus de in het middel in de
onderhavige zaak verdedigde opvatting dat het hof ex
art. 63 Sr rekening had dienen te houden met de recente
veroordeling van verdachte in België tot levenslange
gevangenisstraf t.z.v. o.m. roofmoord gepleegd in
dezelfde periode als thans aan de orde zijnde feiten,
vond dan ook geen steun in het recht volgens de Hoge
Raad. Dat aan verdachte in België levenslange gevange-
nisstraf is opgelegd, maakte dat niet anders. Dat neemt
niet weg dat het de rechter vrijstaat een eerdere, in een
andere lidstaat van de Europese Unie uitgesproken ver-
oordeling bij de straftoemeting in aanmerking te nemen,
hetgeen het hof dus ook heeft gedaan.
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Zware mishandeling door ander met sleutel in gezicht te
snijden waardoor deze blijvend litteken in gezicht heeft
opgelopen, art. 302.1 Sr. Kan opzet op toebrengen
zwaar lichamelijk letsel uit de bewijsmiddelen. worden
afgeleid?

Aantekening redactie

Het middel in deze zaak klaagde dat het bewezenver-
klaarde opzet op het toebrengen van zwaar lichamelijk
letsel niet uit de door het hof gebezigde bewijsmiddelen

20. Vgl. HR 31 maart 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG9198.
21. ‘1. Elke lidstaat zorgt ervoor dat in een strafrechtelijke procedure tegen

een persoon rekening wordt gehouden met in andere lidstaten tegen de
betrokkene uitgesproken, eerdere veroordelingen wegens andere feiten,
waarover krachtens de geldende rechtsinstrumenten inzake wederzijdse
rechtsbijstand of inzake de uitwisseling van gegevens uit het strafregis-
ter informatie is verkregen, zulks voor zover in de lidstaat zelf met eer-
dere veroordelingen rekening wordt gehouden, en dat aan die in ande-
re lidstaten uitgesproken eerdere veroordelingen rechtsgevolgen wor-
den verbonden, gelijkwaardig aan die welke de nationale wetgeving
verbindt aan eerdere veroordelingen in de lidstaat zelf. (…) 5. Indien
het strafbare feit waarover de nieuwe procedure wordt gevoerd,
gepleegd is voordat de eerdere veroordeling is uitgesproken of volledig
ten uitvoer is gelegd, hebben de leden 1 en 2 niet tot gevolg dat vereist
wordt dat lidstaten hun nationale voorschriften betreffende het opleg-
gen van straffen toepassen, wanneer het toepassen van die voorschrif-
ten op in een andere lidstaat uitgesproken veroordelingen voor de
rechter een beperking zou inhouden bij het opleggen van een straf in
de nieuwe procedure. De lidstaten zien er evenwel op toe dat eerdere,
in andere lidstaten uitgesproken veroordelingen door rechters in der-
gelijke gevallen anderszins in aanmerking kunnen worden genomen.’

kon worden afgeleid. Ten laste van de verdachte heeft
het hof bewezen verklaard dat hij aan het slachtoffer
opzettelijk zwaar lichamelijk letsel in de vorm van een
blijvend litteken in het gezicht heeft toegebracht door
dat slachtoffer met een scherp voorwerp in het gezicht te
snijden. De verdachte verklaarde – voor zover hier rele-
vant – het volgende:

‘Hij wilde mij spreken en mijn moeder deed de deur
open. Hij gaf mijn moeder een duw en toen heb ik
hem een klets gegeven. Ik had sleutels in mijn handen
die was ik vergeten.’

Deze verklaring is door het hof voor het bewijs gebe-
zigd. Het is dus duidelijk dat het juridische punt schuilt
in de bewustheid van de aanmerkelijke kans in het kader
van voorwaardelijk opzet. Zonder bewustheid van die
kans heeft de verdachte immers niet zonder meer de
aanmerkelijke kans op zwaar letsel kunnen aanvaarden
en kan dus ook niet worden gezegd dat hij dit zware let-
sel uiteindelijk heeft gewild. Een ‘gewone’ (harde) klap
in het gezicht roept overigens niet zonder meer de aan-
merkelijke kans op zwaar letsel in het leven.
Door voor het bewijs niet alleen te gebruiken de verkla-
ring van verdachte dat hij zijn sleutels in zijn hand had,
maar ook dat hij ‘die was vergeten’ heeft het hof volgens
de A-G twijfel doen rijzen over het opzet van de
verdachte. De Hoge Raad oordeelde echter anders:

‘Het Hof heeft tot het bewijs onder meer gebezigd de
verklaring van de verdachte “ik had sleutels in mijn
handen die was ik vergeten”. Het Hof heeft dit
onderdeel in zoverre redengevend kunnen achten
voor de bewezenverklaring dat het scherpe voorwerp,
waarmee de verdachte een stekende beweging heeft
gemaakt, een sleutel betrof. Dat het onderdeel “die ik
was vergeten” op zichzelf voor de bewezenverklaring
niet redengevend is, staat hier, gelet op de bewijsvoe-
ring in haar geheel, aan een behoorlijke motivering van
de bewezenverklaring niet in de weg.’

Wat bedoelt de Hoge Raad hier met ‘de bewijsvoering in
haar geheel’? Een ander gebezigd bewijsmiddel was de
verklaring van het slachtoffer. Het slachtoffer verklaarde
onder meer het volgende:

‘Ik zag dat verdachte terug de woning in liep. De
deur bleef op een kier staan. Ik weet dat verdachte
de keuken ingelopen is want ik hoorde een keu-
kenla hard open en dichtslaan. Ineens hoorde ik
de verzorger die nog binnen voor de deur stond roe-
pen: “Niet doen!” Ik zag dat de verzorger de deur
probeerde dicht te duwen. Ik was ondertussen al drie
meter doorgelopen omdat ik de weg naar mijn werk
wilde vervolgen. Ik stond even stil om een telefoontje
te plegen. Net voordat ik een straat in wilde lopen,
vermoedelijk de [b-straat], zag ik uit mijn ooghoeken
verdachte naar mij toe lopen. Ik stond op dat moment
met mijn rug naar de woning gericht, met mijn lin-
kerzijde iets naar de woning gedraaid. Ineens zag ik
vanuit mijn ooghoeken [verdachte] een stekende
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