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 Vertaling  2 

 

Het Benelux-Gerechtshof heeft in de zaak A 2012/1 het volgende arrest gewezen 

 

1. Overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een 

Benelux-Gerechtshof van 31 maart 1965 (hierna: het Verdrag), heeft het Cour d’appel te Luxemburg in 

een op 26 oktober 2011 onder rolnummer 37204 gewezen arrest in de zaak van de naamloze 

vennootschap ESPAL (hierna: ESPAL) tegen de vereniging van mede-eigenaars van de Résidence ILOT DU 

NORD (hierna: ILOT DU NORD) een vraag van uitleg gesteld van de Benelux-Overeenkomst houdende 

eenvormige wet betreffende de dwangsom, ondertekend te ‘s-Gravenhage op 26 november 1973 

(hierna: de Eenvormige wet betreffende de dwangsom). 

 

Ten aanzien van de feiten 

 

2. Uit het arrest van het Cour d’appel blijken de volgende feiten: 

- ESPAL werd bij beschikking in kort geding van 18 april 2008, uitvoerbaar bij voorraad en zonder 

borgtocht, veroordeeld tot het doen staken van de werkzaamheden die zonder toestemming van de 

vergadering van mede-eigenaars op de gemeenschappelijke delen van de Résidence  ILOT DU NORD 

werden uitgevoerd en tot het herstellen van de plaats in de vorige staat, zulks vanaf de uitspraak van 

de beschikking, op verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per dag vertraging. Het bedrag van 

de dwangsom werd op maximaal 125.000 euro bepaald. Die beschikking werd betekend aan ESPAL op 

18 april 2008. 

- Het Cour d’appel,  recht doende in hoger beroep inzake kort geding, bevestigde bij arrest van 18 juni 

2008 de bestreden beschikking maar verklaarde dat de opgelegde dwangsom pas verbeurd zou 

worden vanaf de betekening van  die beschikking. Dat arrest werd aan ESPAL betekend op 7 juli 2008. 

- Ingevolge de betekening op 18 juli 2008 door ILOT DU NORD aan ESPAL van een bevel tot betaling van 

het bedrag van 126.365 euro, dat de dwangsom en de kosten van de uitvoeringsprocedure 

vertegenwoordigde, tekende ESPAL verzet aan tegen dat bevel en dagvaardde zij ILOT DU NORD voor 

het Tribunal d’arrondissement te Luxemburg, dat bij vonnis van 19 januari 2011 vaststelde dat ESPAL 

haar verplichting tot herstel van de plaats in de vorige staat niet was nagekomen en het bevel geldig 

verklaarde voor de vanaf 18 april 2008 verbeurde dwangsommen.  

- ESPAL voerde aan dat zij zich al sinds 24 april 2008 volledig had geconformeerd aan de beschikking in 

kort geding en tekende hoger beroep aan tegen het vonnis van 19 januari 2011 teneinde te horen 

verklaren dat het bevel en het daaropvolgende proces-verbaal van verzuim nietig waren. 



 Vertaling  3 

 

De prejudiciële vraag 

 

3.  Bij arrest van 26 oktober 2011 heeft het Cour d’appel te Luxemburg geoordeeld dat een 

uitlegging van de Eenvormige wet betreffende de dwangsom noodzakelijk was om uitspraak te kunnen 

doen en heeft het de zaak aangehouden totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan 

over de volgende prejudiciële vraag:  

«kan een bij wijze van dwangsom opgelegde straf waarbij niet wordt voorzien in enige 

uitvoeringstermijn of respijttermijn gedurende welke zij niet wordt verbeurd, hoewel op 

de dag van de uitspraak waarbij zij wordt opgelegd duidelijk is dat de hoofdveroordeling 

onmogelijk ogenblikkelijk kan worden nagekomen en dat voor die nakoming 

werkzaamheden moeten worden uitgevoerd die onvermijdelijk over een langere termijn 

lopen die wordt berekend in dagen, zo niet in weken, zodat de veroordeelde de last van 

de straf onmogelijk uit de weg kan gaan ongeacht de voortvarendheid die hij aan de dag 

legt, worden aangemerkt als een dwangsom in de zin van de eenvormige wet, gelet op 

de aan de rechter toegekende beoordelingsbevoegdheid om de voorwaarden van de 

dwangsom vast te stellen?». 

 

Ten aanzien van het verloop van het geding 

 

4. Het Hof heeft, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag, een voor conform getekend 

afschrift van het arrest van het Cour d’appel gezonden aan de partijen en aan de ministers van Justitie 

van België, Nederland en Luxemburg. 

 

De partijen hebben de gelegenheid gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof 

gestelde vraag. 

Voor ILOT DU NORD heeft mr. Annick WURTH, advocaat bij het Cour te Luxemburg, op 26 maart 2012 

een memorie ingediend.  

Voor ESPAL heeft mr. Georges KRIEGER, advocaat bij het Cour te Luxemburg, op 6 april 2012 een 

memorie ingediend.  

 

Advocaat-generaal Georges WIVENES heeft op 21 september 2012 schriftelijk conclusie genomen. 

 



 Vertaling  4 

 

Ten aanzien van het recht 

 

5.  Hoewel daarbij niet naar een specifiek artikel van de Eenvormige wet wordt verwezen, ziet de 

door de executierechter gestelde vraag op de definitie als zodanig van het begrip dwangsom zoals dit in 

artikel 1 van de Eenvormige wet luidt: « De rechter kan op vordering van een der partijen de wederpartij 

veroordelen tot betaling van een geldsom, dwangsom genaamd, voor het geval dat aan de 

hoofdveroordeling niet wordt voldaan, onverminderd het recht op schadevergoeding indien daartoe 

gronden zijn » en strekt deze ertoe te vernemen of een veroordeling tot betaling van een bedrag onder 

de naam dwangsom, die wordt opgelegd zonder dat een uitvoeringstermijn wordt gegund terwijl de 

rechter wist dat het onmogelijk was de hoofdveroordeling onmiddellijk na te komen, als dwangsom kan 

worden aangemerkt.  

 

6.  Overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag omschrijft de beslissing waarbij uitleg wordt 

gevraagd de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast en 

die dan ook door het Hof in de beschouwing dienen te worden betrokken. 

Uit het verwijzingsarrest van 26 oktober 2011 blijkt dat het arrest van het Cour d’appel van 18 juni 2008, 

waarin de betwiste dwangsom werd bevestigd, op 7 juli 2008 werd betekend en in kracht van gewijsde is 

gegaan. 

 

7.  Overeenkomstig artikel 3, eerste zin, van de Eenvormige wet betreffende de dwangsom komt de 

dwangsom, eenmaal verbeurd, ten volle toe aan de partij die de veroordeling heeft verkregen. Daaruit 

volgt dat het verschuldigd zijn van de dwangsom zijn grondslag vindt in het vonnis of de beschikking 

waarbij zij is opgelegd en dat op grond van die beslissing, wanneer na de betekening ervan aan de daarin 

aangegeven voorwaarden wordt voldaan, de dwangsom ten volle verschuldigd is en ten uitvoer kan 

worden gelegd. Aangezien de tekst geen onderscheid maakt, blijft de dwangsom verschuldigd, zelfs als 

de dwangsomrechter geen uitvoeringstermijn of respijttermijn heeft toegekend. 

 

8.  Indien een bedrag onder de naam ‘dwangsom’ definitief is opgelegd en niet is gebleken dat 

gebruik is gemaakt van artikel 4, lid 1, van de Eenvormige wet betreffende de dwangsom, dient voor de 

executierechter het opgelegde bedrag als dwangsom te worden aangemerkt. 

 

9. Een antwoord op de gestelde vraag is derhalve niet noodzakelijk voor de verwijzingsrechter om 

uitspraak te kunnen doen. De vraag is dan ook niet ontvankelijk. 



 Vertaling  5 

 

Ten aanzien van de kosten 

 

10. Het Hof moet, volgens artikel 13 van het Verdrag, de kosten vaststellen die op de behandeling 

voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voor 

zover zulks in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is. 

De kosten worden vastgesteld op 1.500 euro. 

 

Het Benelux-Gerechtshof 

 

Uitspraak doende op de door het Cour d’appel te Luxemburg in zijn arrest van 26 oktober 2011 gestelde 

vraag,  

 

Verklaart voor recht 

 

11. Indien een bedrag onder de naam ‘dwangsom’ definitief is opgelegd en niet is gebleken dat 

gebruik is gemaakt van artikel 4, lid 1, van de Eenvormige wet betreffende de dwangsom, dient voor de 

executierechter het opgelegde bedrag als dwangsom te worden aangemerkt. 

 

De vraag is niet ontvankelijk. 

 

Aldus gewezen op 24 april 2013 door A.M.J. van Buchem-Spapens, G. Santer, E. Dirix, A. Fettweis, 

rechters, H.A.G. Splinter-van Kan, E. Conzémius, I. Folscheid, A.H.T. Heisterkamp, P. Maffei, 

plaatsvervangende rechters,  

 

En uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 7 mei 2013 door de heer G. Santer, 

voornoemd, in aanwezigheid van de heren G. Wivenes, Eerste advocaat-generaal en A. van der Niet, 

hoofdgriffier. 

 

 

 

A. van der Niet       G. Santer 


