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HET BENELUX-GERECHTSHOF 
 
In de zaak A 94/4 
 
1.  Gelet op het op 29 november 1994 door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, 
Correctionele Kamer, uitgesproken vonnis in de zaak van het Openbaar Ministerie tegen Van der 
Haegen Raymond Achiel en Rouaen Denise Marie Elodie, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het 
Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (hierna te noemen : het 
Verdrag) aan dit Hof een vraag van uitleg wordt gesteld van de Eenvormige Benelux-wet betreffende de 
dwangsom (hierna te noemen : de Eenvormige Wet) ; 
 
 
TEN AANZIEN VAN DE FEITEN : 
 
2.  Overwegende dat de feiten, blijkens het vonnis, kunnen worden omschreven als volgt : 
 
 Van der Haegen en Rouaen werden voor de Correctionele Rechtbank vervolgd wegens 

inbreuken op de Stedebouwwet, terzake dat zij, te Merelbeke, op een aan hen toebehorend 
terrein, een schuilhok en een open veldschuur hebben opgericht en in stand gehouden zonder in 
het bezit te zijn van de vereiste voorafgaande schriftelijke bouwvergunning. 

 
 
  Het bestaan van de strafbare feiten werd door de betrokkenen niet ontkend. 
 
  De gemeente Merelbeke stelde zich burgerlijke partij en vorderde het herstel van de plaats in 

haar vorige toestand op straffe van een dwangsom van 1.000 frank per dag vertraging. 
 
  De gemachtigde ambtenaar inzake ruimtelijke ordening en stedebouw vorderde het herstel van 

de plaats door het verwijderen van de constructie en tevens een dwangsom van 1.000 frank per 
dag dat aan het bevel tot herstel niet wordt voldaan. 

 
 Het vonnis verklaart de telastleggingen bewezen en veroordeelt Van der Haegen en Rouaen tot 
geldboeten. 

 
  Het vonnis beveelt ook, overeenkomstig de vordering van de gemachtigde ambtenaar, het 

herstel van de plaats in haar vorige toestand, binnen een termijn van 6 maanden vanaf de datum 
dat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. 

 
De door de gemeente Merelbeke gevorderde dwangsom wordt toegekend voor het geval dat de 
veroordeling tot herstel niet volledig wordt uitgevoerd.  

 
  Wat betreft de door de gemachtigde ambtenaar gevorderde dwangsom, schorst de rechtbank de 

uitspraak tot het Benelux-Gerechtshof zal geantwoord hebben op de volgende vraag om uitleg : 
 
   Kan de gemachtigde ambtenaar beschouwd worden als een partij in de zin van de 

Eenvormige Wet op de dwangsom, en kan derhalve de dwangsom worden 
uitgesproken op de vordering van de gemachtigde ambtenaar wanneer deze zijn 
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vordering tot herstel rechtsgeldig aanhangig heeft gemaakt zonder zich evenwel 
burgerlijke partij te stellen ? ; 

 
 
TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING : 
 
3.   Overwegende dat het Hof, overeenkomstig artikel 6, vijfde lid, van het Verdrag een door 
de griffier voor conform getekend afschrift van het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent 
heeft gezonden aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg ; 
 
 
4.   Overwegende dat de Procureur des Konings te Gent een memorie heeft doen indienen ; 
  
 
5.   dat Van der Haegen en Rouaen door Mr J. Hulsbosch, advocaat te Gent, een memorie 
hebben doen indienen ;  
 
6.   dat Mr J.P. Roeland, advocaat te Gent, namens de gemeente Merelbeke en tevens 
namens de gemachtigde ambtenaar een memorie heeft ingediend ; 
 
7.   Overwegende dat de Advocaat-Generaal B. Janssens de Bisthoven op 18 juli 1995 
schriftelijk conclusie heeft genomen ; 
 
 
TEN AANZIEN VAN HET RECHT : 
 
8.   Overwegende dat artikel 1, lid 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. Een dwangsom kan echter niet worden opgelegd in 
geval van een veroordeling tot betaling van een geldsom" ; 
 
9.   Overwegende dat artikel 1 van de Eenvormige Wet geen uitzondering maakt voor 
rechtsvorderingen ingesteld door een bestuursorgaan of het openbaar ministerie met het oog op de 
bescherming van het algemeen belang ; 
 
10.  Overwegende dat de gemachtigde ambtenaar die, krachtens artikel 65, § 1, van de 
Stedebouwwet, het herstel van de plaats in de vorige staat vordert, handelt in het algemeen belang ;  
 
 
 
11.  Overwegende dat moet worden herinnerd aan het arrest van het Hof van 6 februari 1992, in de 
zaak A 90/1 (Jurisprudentie, deel 13, p. 28 e.v.), blijkens hetwelk de Eenvormige Wet betreffende de 
dwangsom toelaat dat een dwangsom wordt opgelegd ten einde de tenuitvoerlegging te verzekeren van 
een maatregel die, ofschoon van burgerrechtelijke aard, behoort tot de strafvordering en die meer in het 
bijzonder bedoeld is om de tenuitvoerlegging te verzekeren van een bevel tot herstel van de plaats in de 
vorige staat, welke burgerrechtelijke maatregel krachtens de nationale wet door het strafgerecht moet 
worden uitgesproken als verplichte aanvulling van de strafrechtelijke veroordeling ; 
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12.  Overwegende dat het Hof, in zijn arrest van 29 november 1993, in de zaak A 92/4 
(Jurisprudentie, deel 14, p. 49 e.v.), heeft geoordeeld : "dat wanneer, zoals hier, de nationale wet het 
mogelijk maakt in het kader van een rechtspleging op eenzijdig verzoekschrift de rechter te verzoeken 
een ander te bevelen iets te doen, degene die krachtens de nationale wet bevoegd is in dat kader aan de 
rechter een dergelijk bevel te verzoeken, moet worden aangemerkt als 'een der partijen' op wier 
'vordering' de 'hoofdveroordeling' wordt uitgesproken, een en ander in de zin van artikel 1 van de 
Eenvormige Wet ; dat (...) voor de toepassing van de bepalingen van de Eenvormige Wet onverschillig is 
of de verbintenis ten aanzien waarvan een bevel tot nakoming wordt gevorderd, bestaat tegenover de 
vorderende partij dan wel tegenover een derde-belanghebbende, en evenzeer of de vorderende partij 
door die vordering een eigen, persoonlijk belang dient, dan wel enkel voldoet aan een verplichting die 
voor hem uit hoofde van zijn ambt of aanstelling uit het nationale recht voortvloeit" ; 
 
 
13.  Overwegende dat uit het vorenoverwogene volgt dat de gemachtigde ambtenaar die, krachtens 
de nationale wet, van de strafrechter kan vorderen het herstel van de plaats in de vorige staat te bevelen, 
moet worden beschouwd als een der partijen bedoeld in artikel 1, lid 1, van de Eenvormige Wet, op wier 
vordering de wederpartij tot betaling van een dwangsom kan worden veroordeeld ; dat hieraan niet 
afdoet dat de gemachtigde ambtenaar geen "partij" is in het geding voor de nationale rechter ; 
 
14.  Overwegende dat mitsdien de vraag bevestigend moet worden beantwoord ; 
 
 
TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN : 
 
15.  Overwegende dat het Hof, volgens artikel 13 van het Verdrag, de kosten moet vaststellen welke 
op de behandeling voor het Hof zijn gevallen ; 
 
16.  dat op de behandeling voor het Hof geen kosten zijn gevallen ; 
 
17.  Gelet op de conclusie van de Advocaat-Generaal B. Janssens de Bisthoven ; 
 
18.  Uitspraak doende op de door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent bij vonnis van 29 
november 1994 gestelde vraag ; 
 
 
VERKLAART VOOR RECHT : 
 
19.  De gemachtigde ambtenaar die, krachtens artikel 65, § 1, van de (Belgische) Stedebouwwet, in 
een geding voor de nationale strafrechter, het herstel van de plaats in de vorige staat vordert, moet 
worden aangemerkt als een der partijen bedoeld in artikel 1, lid 1, van de Eenvormige Wet, op wier 
vordering de wederpartij tot betaling van een dwangsom kan worden veroordeeld, ook al treedt hij in dat 
geding niet op in de hoedanigheid van burgerlijke partij ; derhalve kan op zijn vordering tot herstel van de 
plaats in de vorige staat een dwangsom worden uitgesproken. 
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   Aldus gewezen door de heren O. Stranard, president,  H.L.J. Roelvink, P. Kayser, R. 
Everling, C.H. Beekhuis, Y. Rappe, rechters, W.J.M. Davids, R. Gretsch en mevrouw D. Baeté-Swinnen, 
plaatsvervangende rechters, 
 
   en uitgesproken ter openbare zitting te Brussel op 12 februari 1996, door mevrouw D. 
Baeté-Swinnen, voornoemd, in aanwezigheid van de heren B. Janssens de Bisthoven, advocaat-
generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier. 
 
 
 
 
 
 
 C. DEJONGE D. BAETE-SWINNEN 


