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in de zaak A 96/1 

 

1. Gelet op het op 12 januari 1996 door de Hoge Raad der Nederlanden 

uitgesproken arrest in de zaak nr. 15.865 van de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid “BEVIER VASTGOED B.V.”, hierna te noemen : Bevier, gevestigd te 

Oeffelt, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GEBR. 

MARTENS BOUWMATERIALEN B.V.”, hierna te noemen : Martens,  gevestigd te 

Venray, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en 

het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan dit Hof vragen van uitleg van de 

Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom (hierna te noemen :  de 

Eenvormige Wet) worden gesteld ; 

 

 

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN : 

 
2. Overwegende dat de Hoge Raad de feiten waarop de door het Benelux-

Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt heeft omschreven : 

 (i) Martens heeft in een geding voor de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch van 

Bevier een bedrag van ruim f 75.000,-- gevorderd ; ter verzekering van deze 

vordering had Martens ten laste van Bevier een aantal conservatoire beslagen 

doen leggen. Bevier heeft in dat geding in reconventie opheffing van de gelegde 

beslagen gevorderd. 

 (ii) Bij vonnis van 12 april 1991 heeft de Rechtbank de vordering van 

Martens afgewezen en in reconventie Martens gelast “binnen 4 dagen na 

betekening van dit vonnis” de ten laste van Bevier gelegde conservatoire 

beslagen op te heffen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 5.000,-- 

voor iedere dag dat Martens in gebreke blijft daaraan te voldoen. 

 (iii) Op 19 april 1991 heeft Bevier dit vonnis aan Martens doen betekenen 

met bevel om “binnen vier dagen na heden de (...) gelegde conservatoire 

beslagen op te heffen”. 

 (iv) Op 22 april 1991 heeft Martens hoger beroep tegen voormeld vonnis 

ingesteld bij het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch. Door dit hoger beroep werd 

ingevolge artikel 350 lid 1 Rv. de tenuitvoerlegging van het vonnis van de 

Rechtbank geschorst, nu de Rechtbank het vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad 

had verklaard. 



 3 

 (v) Bij arrest van 22 januari 1992 heeft het Hof het vonnis van de Rechtbank 

bekrachtigd. 

 (vi) Tijdens de appelprocedure heeft Bevier in een tegen Martens bij de 

President van de Rechtbank te Roermond gevoerd kort geding opheffing van de 

beslagen gevorderd, welke vordering door de President is afgewezen bij vonnis 

van 5 juli 1991. Nadat Bevier hiervan in hoger beroep was gekomen bij het 

Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch, heeft dit Hof bij arrest van 26 februari 1992 het 

vonnis van de President vernietigd en alsnog de opheffing van de beslagen 

bevolen binnen vier dagen na de betekening van dit arrest, zulks op straffe van 

verbeurte van een dwangsom van f 5.000,-- per dag met een maximum van f 

100.000,-- ; het Hof verklaarde dit arrest uitvoerbaar bij voorraad. 

 (vii) Op 11 maart 1992 heeft Bevier de arresten van het Gerechtshof van 

22 januari 1992 en 26 februari 1992 aan Martens doen betekenen met bevel om 

“binnen vier dagen na heden de (...) gelegde conservatoire  beslagen op te 

heffen”. 

 (viii) Op 16 maart 1992 heeft Martens voormelde conservatoire beslagen 

opgeheven. 

 (ix) Vervolgens heeft Bevier aanspraak gemaakt op een bedrag van 

f 260.000,-- wegens verbeurde dwangsommen. Zij stelt zich op het standpunt dat 

Martens tot en met 23 januari 1992 de tijd had om aan het bevel te voldoen 

zonder dwangsommen te verbeuren. Op die dag zouden volgens de berekening 

van Bevier de voormelde vier dagen aflopen : tot de aanvang van de schorsing 

(22 april 1991) waren drie dagen verstreken na de betekening, zodat Martens na 

afloop van de schorsing (22 januari 1992) nog één dag over had om zonder het 

verbeuren van dwangsommen tot opheffing over te gaan. Met ingang van 24 

januari 1992, aldus Bevier, ging Martens dus dwangsommen verbeuren, zodat 

verbeurd zijn de dwangsommen over 52 dagen (24 januari tot en met 16 maart 

1992). 

 (x) Martens stelt zich primair op het standpunt dat zij geen dwangsommen 

heeft verbeurd omdat ingevolge artikel 611a lid 3 Rv. een dwangsom eerst kan 

worden verbeurd na de betekening van het arrest waarbij het vonnis waarin het 

bevel op verbeurte van een dwangsom is gegeven, is bekrachtigd. 

3. Overwegende dat de Hoge Raad de volgende vragen van uitleg van de 

Eenvormige Wet heeft gesteld : 

 1. Indien de rechter in eerste aanleg aan een door hem uitgesproken 

hoofdveroordeling een veroordeling tot betaling van een dwangsom heeft 

verbonden en vervolgens de rechter in hoger beroep de aan de veroordeelde 
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partij betekende uitspraak van de rechter in eerste aanleg - waarvan de nog niet 

voltooide tenuitvoerlegging door het hoger beroep was geschorst - heeft 

bekrachtigd, brengt dan het bepaalde in artikel 1 lid 3 van de Eenvormige Wet 

mee dat de bekrachtigde uitspraak opnieuw - al of niet te zamen met de 

uitspraak in hoger beroep - aan de veroordeelde partij moet worden betekend 

alvorens (opnieuw) dwangsommen kunnen worden verbeurd ? 

 

 2. Indien bij een uitspraak in eerste aanleg als onder 1. bedoeld aan de 

veroordeelde partij een termijn is toegestaan waarbinnen zij aan de 

hoofdveroordeling kan voldoen alvorens dwangsommen te verbeuren, en 

vervolgens door het binnen deze termijn instellen van hoger beroep  de 

tenuitvoerlegging van de uitspraak wordt geschorst en ook geen dwangsommen 

worden verschuldigd, brengt het bepaalde in artikel 1 lid 3 dan mee dat de 

bedoelde termijn niet doorloopt doch na het einde van de schorsing - en na een 

nieuwe betekening zo deze vereist mocht zijn volgens het antwoord op vraag 1. - 

opnieuw gaat lopen, dan wel verder doorloopt, zodat de veroordeelde partij niet 

terstond na het einde van de schorsing dwangsommen verbeurt ? ; 

 

 

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING : 
 

4. Overwegende dat het Hof  overeenkomstig artikel 6, vijfde lid, van het 

Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, een 

door de Griffier voor conform getekend afschrift van het arrest van de Hoge Raad heeft 

gezonden aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg ; 

 

5. Overwegende dat partijen de gelegenheid hebben gekregen schriftelijke 

opmerkingen te  maken  over  de  aan  het  Hof  gestelde  vragen,  dat  
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Martens een memorie  heeft  doen  indienen  door  mr.  R.  Overeem, advocaat  te  

‘s -Gravenhage en dat Bevier een memorie heeft doen indienen door mr E. van Staden 

ten Brink, advocaat te ‘s-Gravenhage ; 

 

6. Overwegende dat de Advocaat-Generaal Th. B. ten Kate op 

30 augustus 1996 schriftelijk conclusie heeft genomen ; 

 

 

TEN AANZIEN VAN HET RECHT : 
 

Betreffende de beide vragen : 

 

7. Overwegende dat de vragen betrekking hebben op het geval dat de 

rechter in eerste aanleg aan een door hem uitgesproken hoofdveroordeling een 

veroordeling tot betaling van een dwangsom heeft verbonden en vervolgens de rechter 

in hoger beroep de aan de veroordeelde partij betekende uitspraak van de rechter in 

eerste aanleg heeft bekrachtigd ; 

 

8. dat het Hof in zijn arrest van 15 april 1992 in de zaak A 91/2 (Wewer / 

Stichting Belangenbehartiging Participanten Wynnewood, Jurisprudentie 1992, blz. 89) 

heeft overwogen dat in een zodanig geval er aanleiding bestaat tot twijfel ten aanzien 

van de vraag wie in de zin van de artikelen 4 of 6 van de Eenvormige Wet heeft te 

gelden als “de rechter die de dwangsom heeft opgelegd” en dat deze twijfel zich ook 

kan voordoen met betrekking tot de vraag wat in de zin van artikel 1, lid 3, van de 

Eenvormige Wet heeft te gelden als de uitspraak  waarbij de dwangsom is vastgesteld 

; 

 

9. dat het Hof in dat arrest voor recht heeft verklaard dat als regel de 

rechter in eerste aanleg heeft te gelden als de “rechter die de dwangsom heeft 

opgelegd” in de zin van de artikelen 4 en 6 van de Eenvormige Wet ; 

 

10. dat in gelijke zin, gelet op het onder 8 overwogene, als de uitspraak 

waarbij de dwangsom is vastgesteld als bedoeld in artikel 1 lid 3 van de Eenvormige 

Wet, als regel geldt de uitspraak van de rechter in eerste aanleg ; 
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11. Overwegende dat uit de door de Hoge Raad omschreven feiten blijkt dat 

de rechter in eerste aanleg de hoofdveroordeling waaraan de dwangsom is verbonden, 

niet uitvoerbaar bij voorraad heeft verklaard, zodat de gedwongen tenuitvoerlegging 

van de hoofdveroordeling wegens het instellen van het rechtsmiddel van hoger beroep 

is geschorst ; 

 

12. dat het Hof in zijn arrest van 5 juli 1985 in de zaak A 84/3 

(Liesenborghs-Thielens / Vandebril-Tielens, Jurisprudentie 1985, blz. 115) voor recht 

heeft verklaard dat de dwangsom niet wordt verbeurd gedurende de tijd dat wegens 

het instellen van een rechtsmiddel de gedwongen tenuitvoerlegging van de 

hoofdveroordeling is geschorst ; 

 

 

Betreffende de eerste vraag : 

 

13. Overwegende dat artikel 1 lid 3 van de Eenvormige Wet bepaalt dat de 

dwangsom niet kan worden verbeurd vóór de betekening van de uitspraak waarbij zij is 

vastgesteld ; 

 

14. dat dit lid volgens de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting een 

nadere voorwaarde inhoudt voor het verschuldigd worden van de dwangsom ; 

 

 

15. dat deze nadere voorwaarde - zoals de Gemeenschappelijke Toelichting 

doet uitkomen - moet worden begrepen tegen de achtergrond van de regel dat een 

dwangsom slechts verschuldigd kan worden indien de hoofdveroordeling  waaraan zij 

is verbonden, niet wordt nagekomen, waarvan - aldus die Toelichting - eerst sprake 

kan zijn wanneer de hoofdveroordeling uitvoerbaar is geworden, met andere woorden 

wanneer het vonnis of arrest waarin deze is vervat, voor tenuitvoerlegging vatbaar is ; 

 

16. dat vorenbedoelde nadere voorwaarde, altijd nog volgens de 

Gemeenschappelijke Toelichting, ten doel heeft ter kennis van de schuldenaar te 

brengen dat de schuldeiser nakoming van de in de  rechterlijke  uitspraak  vervatte 

hoofdveroordeling verlangt, voor hoedanig verlangen blijkens het vorenstaande 

rechtens eerst plaats is indien is voldaan aan alle voorwaarden die zijn gesteld aan de 

gedwongen tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling ; 
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17. dat, mede in verband met het belang dat beide partijen er bij hebben dat 

ter zake zo min mogelijk onzekerheden bestaan en nadere geschillen zoveel mogelijk 

worden voorkomen, uit een en ander volgt dat de betekening mede ertoe strekt de 

veroordeelde te doen blijken dat naar het oordeel van de schuldeiser aan de onder 16 

bedoelde eisen voor de gedwongen tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling is 

voldaan ; 

 

18. Overwegende dat, indien de gedwongen tenuitvoerlegging van de 

hoofdveroordeling is geschorst wegens het instellen van een rechtsmiddel, als een van 

de onder 16 bedoelde eisen geldt dat die schorsing is opgeheven, hetgeen 

bijvoorbeeld kan geschieden doordat, zoals de vraag tot uitgangspunt neemt, de 

uitspraak waarbij de dwangsom werd opgelegd, is bekrachtigd bij een naar aanleiding 

van het rechtsmiddel in hoger beroep gedane uitspraak ; 

 

19. Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat in het in de vraag 

bedoelde geval de bekrachtigde uitspraak tezamen met de uitspraak in hoger beroep 

moet worden betekend, alvorens (opnieuw) dwangsommen kunnen worden verbeurd ; 

 

Betreffende de tweede vraag : 

 

20. Overwegende dat deze vraag betrekking heeft op de omstandigheid dat 

de rechter gebruik heeft gemaakt van de hem bij artikel 1 lid 4 van de Eenvormige Wet 

toegekende bevoegdheid om te bepalen dat de veroordeelde pas na verloop van een 

zekere termijn de dwangsom zal kunnen verbeuren ; 

 

21. dat de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting de toepassing van 

deze bevoegdheid kenschetst als een door de rechter op te leggen nadere voorwaarde 

waaraan moet zijn voldaan, wil de dwangsom kunnen worden verbeurd, welke 

bevoegdheid haar grond vindt in billijkheidsoverwegingen ; 

 

22. dat hieruit, gelet op het onder 16 tot 19 overwogene, voortvloeit dat - 

tenzij de rechter uitdrukkelijk anders heeft bepaald - de gehele door de rechter 

bepaalde termijn aan de schuldenaar wordt gegund vanaf de onder 19 bedoelde 

betekening waarmee de schorsing wordt beëindigd ; 
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23. Overwegende dat derhalve de vraag aldus moet worden beantwoord 

dat, na het einde van de in de vraag bedoelde schorsing, de krachtens artikel 1 lid 4 

van de Eenvormige Wet bepaalde termijn opnieuw gaat lopen, tenzij de rechter 

uitdrukkelijk anders heeft bepaald ; 

 

 

 

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN : 

 
24. Overwegende dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag betreffende 

de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof de kosten moet vaststellen 

welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de 

honoraria van de raadslieden van partijen, voor zover dit  in overeenstemming is met 

de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is ; 

 

25. dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden 

wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening 

worden gebracht ; 

 

26. dat, gelet op het vorenstaande, de kosten op de behandeling voor het 

Hof gevallen, moeten worden bepaald op f 2.000,-- voor elk van de partijen ; 

 

27. Gelet op de conclusie van de Advocaat-Generaal Th.B. ten Kate ; 

 

28. Uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest 

van 12 januari 1996 gestelde vragen  ; 
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VERKLAART VOOR RECHT : 
 

29. Indien de rechter in eerste aanleg aan een door hem uitgesproken 

hoofdveroordeling een veroordeling tot betaling van een dwangsom heeft verbonden 

en vervolgens de rechter in hoger beroep de aan de veroordeelde partij betekende 

uitspraak van de rechter in eerste aanleg - waarvan de nog niet voltooide 

tenuitvoerlegging door het hoger beroep was geschorst - heeft bekrachtigd, brengt het 

bepaalde in artikel 1 lid 3 van de Eenvormige Wet mee dat de bekrachtigde uitspraak 

opnieuw, tezamen met de uitspraak in hoger beroep, aan de veroordeelde partij moet 

worden betekend alvorens (opnieuw) dwangsommen kunnen worden verbeurd ; 

 

30. Indien bij een uitspraak in eerste aanleg als onder 29 bedoeld aan de 

veroordeelde partij een termijn is toegestaan waarbinnen zij aan de hoofdveroordeling 

kan voldoen alvorens dwangsommen te verbeuren, en vervolgens door het binnen 

deze termijn instellen van hoger beroep de tenuitvoerlegging van de uitspraak wordt 

geschorst en ook geen dwangsommen worden verschuldigd, brengt het bepaalde in 

artikel 1 lid 3 van de Eenvormige Wet mee dat de bedoelde termijn niet doorloopt doch 

na het einde van de schorsing - en na een nieuwe betekening volgens het hiervoor 

onder 29 voor recht verklaarde - opnieuw gaat lopen, zodat de veroordeelde partij niet 

terstond na het einde van de schorsing dwangsommen verbeurt. 

 

 Aldus gewezen door de heren O. Stranard, president, F. Hess, tweede 

vice-president, P. Kayser, P. Marchal, F.H.J. Mijnssen, R. Gretsch, rechters, W.J.M. 

Davids, P. Neleman, en J. D’Haenens, plaatsvervangende rechters, 

 

 en uitgesproken ter openbare zitting te ‘s-Gravenhage op 12 mei 1997, 

door de heren W.J.M. Davids, voornoemd, in aanwezigheid van de heren Th.B. ten 

Kate, advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier. 

 

 

 

 

 C. DEJONGE      W.J.M. DAVIDS 


