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Het ambigue volgappel van het 

openbaar ministerie

Een van de onderliggende basisintenties van de Pot-

pourri II-wet van 5  februari 2016 beoogde een doelma-

tigere behandeling van strafzaken in hoger beroep te 

bewerkstelligen, in hoofdzaak door het invoeren van de 

verplichting om de grieven die tegen het beroepen von-

nis worden ingebracht, nauwkeurig te bepalen. Daardoor 

kan het debat in hoger beroep meer punctueel worden ge-

voerd. Tegelijk kunnen doelloze rechtsmiddelen worden 

voorkomen en kan de praktijk worden ingedijkt waarbij 

de appelprocedure louter als een onbeperkte tweede kans 

wordt beschouwd.

Een tijdens de parlementaire besprekingen ingediend 

amendement dat bepaalt dat de regels inzake het ver-

plicht aanvoeren van grieven tegen het beroepen vonnis, 

ook gelden voor ieder hoger beroep van het openbaar 

ministerie, werd zonder enige redekaveling en met over-

grote meerderheid aangenomen. Ook de Raad van State 

had in zijn advies reeds gesuggereerd dat het raadzaam 

was dat dit in de wettekst zelf zou worden verduidelijkt. 

Dienovereenkomstig bepaalt het vierde lid van art.  204 

Sv. daarom thans op expliciete wijze dat de verplichte 

grievenopgave ook steeds geldt voor het openbaar minis-

terie als autonome procespartij.

Tezelfdertijd en gestoeld op een reeds sedert lang be-

staande praxis lijkt de Potpourri II-wet het zogenaamde 

volgappel voor het openbaar ministerie te hebben willen 

consolideren. Met een dergelijk volgappel wordt ten aan-

zien van een tegenpartij een tegen-hoger beroep ingesteld 

louter omdat deze vooraf het rechtsmiddel heeft  aange-

wend. Het enige oogmerk bestaat erin aan de appelrechter 

de mogelijkheid te geven de strafrechtelijke veroordeling te 

kunnen verzwaren, zodat potentiële appellanten kunnen 

worden ontmoedigd om het rechtsmiddel in te stellen. Om 

die reden werd aan het openbaar ministerie een additio-

nele beroepstermijn van tien dagen toegekend en werd de 

mogelijkheid verleend om eventueel nog afstand van het 

hoger beroep te kunnen doen (bv. indien het hoger beroep 

van de tegenpartij niet ontvankelijk blijkt).

Na de inwerkingtreding van de Potpourri II-wet rees 

de prangende vraag hoe beide wetgevende premissen 

voor het openbaar ministerie juridisch te verzoenen kun-

nen zijn. Hoe kan de verplichting worden vervuld om 

nauwkeurige beroepsgrieven te formuleren indien men 

aanvankelijk geen eigen bezwaren tegen de eerste rech-

terlijke beslissing had? Het volgappel is immers tezelfder-

tijd artifi cieel als geboden. De wetgever wil dat ook het 

openbaar ministerie grieven preciseert, maar tevens dat 

het andere hogere beroepen eenvoudigweg «volgt» ten 

einde een aanzuigeff ect in tweede aanleg af te wenden.

De strafk amers van het Hof van Cassatie lijken hierin 

recentelijk een lijn te hebben getrokken (Cass. 18  ok-

tober 2016, AR P.16.0818.N en Cass. 1  februari 2017, AR 

P.16.1100.F). Een beroepsgrief uitsluitend geformuleerd als 

«volgappel» wordt nauwkeurig bepaald geacht. Het open-

baar ministerie geeft  daarbij dan te kennen dat het, binnen 

de perken van het gevolgde hoger beroep, tegen het be-

roepen vonnis dezelfde grieven aanvoert als de tegenpar-

tij. De mate waarin deze opvatting overtuigend is, hangt 

echter af van de conceptuele invulling van het begrip 

«grief». Bovendien blijkt de eventueel aan te vinken grief 

«volgappel openbaar ministerie» uitdrukkelijk niet langer 

behouden te zijn in het bij koninklijk besluit vastgestelde 

en facultatief aan te wenden model van grievenformulier. 

Ook het college van procureurs-generaal verspreidde reeds 

de richtlijn dat met het oog op iedere grievenopgave door 

het openbaar ministerie nauwer overleg vereist is tussen de 

eerstelijnsmagistraat en het parket-generaal.

Om probleemloos de hand te reiken aan het geconci-

pieerde grievenstelsel lijkt het daarom veel eleganter de 

wetgevende objectieven na te streven door de devolutie-

ve werking van het hoger beroep in strafzaken zodanig 

te doen omslaan dat het voortaan ook in het nadeel van 

de appellant kan zijn. Een verzwaring van de toestand of 

veroordeling is dan ook mogelijk op een enig hoger be-

roep en zonder onecht hoger beroep van het openbaar 

ministerie. Dat dit een onderdeel mag zijn van legifere-

rende toekomst.
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