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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. P.20.0247.N 

PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT, 

eiser, 

tegen 

J A K L, 

beklaagde, 

verweerder. 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, cor-

rectionele kamer, van 10 februari 2020. 

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Bart De Smet heeft geconcludeerd. 
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II. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

Middel 

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 204 en 210 Wetboek van 

Strafvordering, alsmede miskenning van het beginsel van hoger beroep in strafza-

ken: het arrest oordeelt ten onrechte dat het hoger beroep van de eiser niet is ge-

richt tegen de vrijspraak van de verweerder en het appelgerecht niet is gevat om te 

oordelen over de strafvordering; door het aankruisen in het grievenformulier van 

de rubriek “straf en/of maatregel”, met de vermelding “strafmaat”, heeft de eiser 

minstens impliciet de vrijspraak van de verweerder voor het appelgerecht aanhan-

gig gemaakt; eisers hoger beroep volgt immers op het hoger beroep van de bur-

gerlijke partij die de vrijspraak in haar grievenformulier uitdrukkelijk heeft be-

twist; de andersluidende beslissing van de appelrechters maakt eisers hoger be-

roep zinloos; wanneer uit de bewoordingen van het grievenformulier impliciet, 

maar duidelijk blijkt dat het openbaar ministerie hoger beroep heeft ingesteld te-

gen de vrijspraak, heeft het hof van beroep op grond van artikel 210, tweede lid, 

Wetboek van Strafvordering saisine om nog te oordelen over de strafvordering. 

2. In zoverre het middel miskenning van het beginsel van hoger beroep aan-

voert zonder te verduidelijken wat dit beginsel inhoudt, is het onnauwkeurig en 

bijgevolg niet ontvankelijk.  

3. Artikel 204 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat het verzoekschrift op 

straffe van verval van het hoger beroep nauwkeurig de grieven bevat die tegen het 

vonnis worden ingebracht, met inbegrip van de procedurele grieven.  

Een grief als bedoeld bij artikel 204 Wetboek van Strafvordering is de specifieke 

aanwijzing door de appellant van een afzonderlijke beslissing van het beroepen 

vonnis, waarvan hij de hervorming door de appelrechter vraagt. 

4. Uit de tekst van artikel 204 Wetboek van Strafvordering en de wetsgeschie-

denis ervan volgt dat de wetgever door het invoeren van de verplichting om de te-

gen het in eerste aanleg gewezen vonnis geformuleerde grieven nauwkeurig te be-

palen, een doelmatiger behandeling van de strafzaken in hoger beroep beoogt en 
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in het bijzonder nutteloze werklast en kosten wil vermijden door niet langer niet- 

betwiste beslissingen aan de appelrechter voor te leggen. Door de verplichting de 

grieven nauwkeurig te bepalen wordt de appellant gedwongen na te denken over 

de wenselijkheid en de gevolgen van het instellen van het hoger beroep en kan de 

geïntimeerde dadelijk uitmaken welke beslissingen van het beroepen vonnis wor-

den betwist en waarover hij in hoger beroep verweer zal moeten voeren. 

5. Wanneer het openbaar ministerie in zijn grievenformulier als grief de straf-

maat vermeldt, volgt daaruit niet dat de beslissing over de schuld van de beklaag-

de aan de beoordeling van het appelgerecht wordt voorgelegd.  

In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht. 

6. Artikel 202, 2°, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de burgerlijke partij 

enkel wat haar burgerlijke belangen betreft, hoger beroep kan instellen tegen de 

vonnissen gewezen door de politierechtbanken en de correctionele rechtbanken.  

Hieruit volgt dat het aankruisen door de burgerlijke partij van de rubriek “schuld” 

op het grievenformulier niet ertoe leidt dat de beoordeling op strafgebied van de 

schuld van de beklaagde aan het appelgerecht wordt voorgelegd. Evenmin heeft 

dit een impact op de grieven die het openbaar ministerie aanvoert in het kader van 

zijn hoger beroep tegen het beroepen vonnis. Dat het hoger beroep van het open-

baar ministerie in de tijd volgt op dat van de burgerlijke partij, maakt geen ver-

schil. 

In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het eveneens 

naar recht. 

7. Artikel 210, tweede lid, derde streepje, Wetboek van Strafvordering bepaalt: 

“Behoudens de grieven opgeworpen zoals bepaald in artikel 204, kan de beroeps-

rechter slechts de grieven van openbare orde ambtshalve opwerpen die betrekking 

hebben op de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen dan 

wel op: 

- het gegeven dat de feiten die bij hem wat betreft de schuldvraag aanhangig zijn 

gemaakt, geen misdrijf zijn of de noodzaak om deze feiten te herkwalificeren of 

een niet te herstellen nietigheid die het onderzoek naar deze feiten aantasten.” 
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Uit deze bepaling, zoals verduidelijkt in het arrest nr. 189/2019 van het Grondwet-

telijk Hof van 20 november 2019, volgt dat het appelgerecht de mogelijkheid 

heeft om ambtshalve te oordelen of de feiten van een bepaalde telastlegging vast-

staan, ook wanneer een beklaagde of het openbaar ministerie de schuld aan die te-

lastlegging niet als grief heeft aangeduid, op voorwaarde dat een beschikking op 

strafgebied van de beroepen beslissing die verband houdt met de aan die telastleg-

ging ten grondslag liggende feiten, zoals bijvoorbeeld de straf of een maatregel, is 

aangeduid.  

8. De omstandigheid dat het openbaar ministerie in het grievenformulier enkel 

de rubriek strafmaat heeft aangekruist en niet de schuld, terwijl het beroepen von-

nis de beklaagde had vrijgesproken, zodat als grief een beslissing werd vermeld 

die het beroepen vonnis niet bevat, heeft niet tot gevolg dat het appelgerecht de 

mogelijkheid zou hebben om ambtshalve middelen aan te voeren als bedoeld door 

artikel 210, tweede lid, derde streepje, Wetboek van Strafvordering. 

In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het evenzeer 

naar recht. 

Ambtshalve onderzoek  

9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn nageleefd en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Laat de kosten ten laste van de Staat. 

Bepaalt de kosten op 33,00 euro. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samen-

gesteld uit raadsheer Filip Van Volsem, als waarnemend voorzitter, de raadsheren 

Erwin Francis, Sidney Berneman, Ilse Couwenberg en Steven Van Overbeke, en 

op de openbare rechtszitting van 28 april 2020 uitgesproken door waarnemend 
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voorzitter Filip Van Volsem, in aanwezigheid van advocaat-generaal Bart De 

Smet, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche. 

 


