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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. P.17.0031.N 

J E E H, 

beklaagde, 

eiser, 

met als raadsman mr. Jo Muylle, advocaat bij de balie te Dendermonde, met kan-

toor te 9340 Lede, Kasteeldreef 48, waar de eiser woonplaats kiest. 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctione-

le rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, van 6 december 2016. 

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

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd. 
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II. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

Middel 

Eerste onderdeel 

1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 204 Wetboek van Strafvorde-

ring: het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de eiser ten onrechte 

vervallen bij gebrek aan rechtsgeldig grievenformulier; de eiser heeft in het grie-

venformulier bij de rubriek “1.12 andere” onder de hoofding “1. strafgebied” de 

woorden “alle beschikkingen” vermeld; aangezien de eiser slechts wegens één te-

lastlegging tot straf was veroordeeld en er geen burgerrechtelijk aspect aan de or-

de was, was het voor de appelrechters duidelijk dat eisers grieven betrekking had-

den op elke afzonderlijke beslissing die het beroepen vonnis ten nadele van de ei-

ser bevatte, namelijk de schuldigverklaring en de strafmaat; door te oordelen dat 

de eiser een reden tot ontevredenheid met de beslissing van het beroepen vonnis 

moest preciseren, voegt het bestreden vonnis wederrechtelijk voorwaarden toe aan 

het voormelde artikel. 

2. Krachtens artikel 204 Wetboek van Strafvordering bepaalt het verzoek-

schrift, op straffe van verval van het hoger beroep, nauwkeurig de tegen het von-

nis ingebrachte grieven, met inbegrip van de procedurele grieven. Daartoe kan een 

formulier worden gebruikt waarvan het model wordt bepaald door de Koning. 

3. Een grief in de zin van dat artikel is de specifieke aanwijzing door de appel-

lant van een afzonderlijke beslissing van het beroepen vonnis, waarvan hij de her-

vorming door de appelrechter vraagt. Niet vereist is dat de appellant in zijn ver-

zoekschrift of zijn grievenformulier reeds opgave doet van de redenen waarom hij 

die hervorming vraagt. 

4. De appelrechter oordeelt onaantastbaar in feite of de grieven die in het ver-

zoekschrift of het grievenformulier zijn opgegeven, voldoende nauwkeurig zijn. 

Het Hof gaat evenwel na of de appelrechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen 
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afleidt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden 

verantwoord. 

5. Uit de enkele omstandigheid dat een appellant aanduidt dat zijn grieven be-

trekking hebben op alle beslissingen van het beroepen vonnis, kan niet worden af-

geleid dat die grieven niet nauwkeurig zijn. 

6. Het beroepen vonnis veroordeelt de eiser wegens een snelheidsovertreding 

tot een geldboete, een rijverbod, de kosten van de strafvordering met inbegrip van 

de in artikel 91, tweede lid, Tarief Strafzaken bepaalde vergoeding en een bijdrage 

aan het Slachtofferfonds. Dit zijn de enige voor de eiser nadelige beslissingen die 

dat vonnis bevat. De vermelding in het grievenformulier dat eisers grieven gericht 

zijn tegen “alle beschikkingen” van het beroepen vonnis, kan dan ook niet anders 

worden begrepen dan dat daarmee de hervorming wordt gevraagd van de specifie-

ke beslissingen van dat vonnis die verband houden met eisers schuldigverklaring 

en de hem opgelegde straf. 

7. Het bestreden vonnis oordeelt: 

“De rechtbank stelt vast dat [de eiser] in dit geval helemaal geen grief heeft ge-

formuleerd. [De eiser] geeft niet aan welk bezwaar hij had tegen de beslissing. 

Hij preciseerde geen reden tot ontevredenheid met de beslissing van de eerste 

rechter. Hij gaf niet aan in welk onderdeel het bestreden vonnis moet worden ver-

anderd. Het feit dat in casu slechts één tenlastelegging aan de orde is, doet hier-

aan geen afbreuk. (…) 

De rechtbank is van oordeel dat, rekening houdende met de wil van de wetgever 

en gelet op de doelstellingen nagestreefd door de recente wetswijzigingen inzake 

het instellen van hoger beroep in strafzaken en het formuleren van nauwkeurige 

grieven op straffe van verval, het verzuim in hoofde van [de eiser] om enige grief 

kenbaar te maken – laat staan een nauwkeurig omschreven grief – in dit geval het 

verval van het ingestelde hoger beroep als gevolg heeft.” 

Aldus verantwoordt dat vonnis de beslissing niet naar recht. 

Het onderdeel is gegrond. 
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Tweede onderdeel 

8. Het onderdeel dat niet kan leiden tot cassatie zonder verwijzing, behoeft 

geen antwoord.  

Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden vonnis.  

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-

tigde vonnis. 

Houdt de beslissing over de kosten aan en laat ze aan de verwijzingsrechter.  

Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, rechtszitting 

houdend in hoger beroep, anders samengesteld. 

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

samengesteld uit raadsheer Filip Van Volsem, als waarnemend voorzitter, de 

raadsheren Alain Bloch, Antoine Lievens, Erwin Francis en Ilse Couwenberg, en 

op de openbare rechtszitting van 18 april 2017 uitgesproken door waarnemend 

voorzitter Filip Van Volsem, in aanwezigheid van advocaat-generaal Luc 

Decreus, met bijstand van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky. 
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