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HET BENELUX-GERECHTSHOF 
 
In de zaak A 94/3 
 
1.  Gezien het arrest van het Hof van Cassatie van België van 
30 september 1994, gewezen in de zaak van Leslee Sports Importing Limited, 
vennootschap naar Canadees recht, gevestigd te Brockville, Ontario, Canada, 
eiseres tot cassatie, tegen Snauwaert, naamloze vennootschap, gevestigd te 
Roeselare, verweerster in cassatie, bij welk arrest 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 
van artikel 4, lid 1, van de Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom 
wordt gesteld ; 
 
 
TEN AANZIEN VAN DE FEITEN : 
 
2.  Overwegende dat de feiten kunnen worden omschreven als volgt : 
 
 Bij beschikking van de Beslagrechter te Dinant van 25 september 1992 

werd aan Snauwaert bevolen een aantal rackets waarop zij met toelating 
van die rechter een beslag inzake namaak had doen leggen, aan Leslee 
Sports terug te geven, onder verbeurte van een dwangsom per dag 
vertraging. Die beschikking werd op 9 oktober 1992 aan Snauwaert 
betekend. 

 
  Nu Snauwaert aan de hoofdveroordeling niet had voldaan, werd haar op 

het verzoek van Leslee Sports op 22 januari 1993 een bevel tot betaling 
van de dwangsom betekend, gevolgd op 9 februari 1993 door een 
uitvoerend beslag onder Snauwaert.  

 
  Tegen dat bevel stelde Snauwaert een verzet in bij de Beslagrechter te 

Dinant. Ter staving van dat verzet, voerde Snauwaert aan dat het haar 
niet mogelijk was geweest de rackets terug te geven, daar zij op 28 
september 1992, dit is alvorens de beschikking van 25 september 1992 
haar werd betekend, in beslag waren genomen op last van de Onderzoeks-
rechter te Brussel, bij wie een onderzoek aanhangig was ingevolge de 
klacht met burgerlijke partijstelling van Snauwaert wegens misdrijven 
inzake merken en auteursrechten. 

 
  De Beslagrechter te Dinant verklaarde zich territoriaal onbevoegd op 

grond van de bevoegdhdeidsregels inzake bewarende beslagen en middelen 
tot tenuitvoerlegging die in artikel 633 van het Belgische Gerechtelijk 
Wetboek zijn vervat, en verwees de zaak naar de Beslagrechter te 
Kortrijk. 
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  De Beslagrechter te Kortrijk wees het verzet af. Uitspraak doende op 

het hoger beroep dat door Snauwaert tegen die beslissing was ingesteld, 
oordeelde het Hof van Beroep te Gent, bij arrest van 2 september 1993 : 
dat  het  niet-nakomen  van  de  verplichting  tot 

  teruggave niet aan Snauwaert te wijten was, gelet op de inbeslagneming 
van de rackets door de onderzoeksrechter ; dat het een toestand van 
overmacht betrof waarvan het vaststellen geen betrekking heeft op de 
bevoegdheid de dwangsom op te heffen, te verminderen of de looptijd 
ervan op te schorten, bepaald in artikel 1385quinquies van het 
Belgische Gerechtelijk Wetboek. Het hof van beroep besliste dat, 
ingevolge de vastgestelde onmogelijkheid om te voldoen aan de ver-
plichting tot teruggave van de rackets, de dwangsom niet was verbeurd 
en dat het op 9 februari 1993 gelegde beslag onmiddellijk moest worden 
opgeheven. 

 
  Tegen dat arrest stelde Leslee Sports een cassatieberoep in. Ter 

staving van dat beroep voerde zij onder meer schending aan van het 
voormelde artikel 1385quinquies, waarin de bepalingen van artikel 4 van 
de Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom zijn opgenomen ; 

 
 
 
TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING : 
 
3.   Overwegende dat het Hof van Cassatie van België de navolgende 
prejudiciële vraag heeft gesteld : 
   
  "Moet artikel 4, eerste lid, van de Eenvormige wet betreffende de 

dwangsom aldus worden uitgelegd dat de bevoegdheid toegekend aan de 
rechter die de dwangsom heeft opgelegd, om de dwangsom op te heffen in 
geval van onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdver-
oordeling te voldoen, exclusief is en er aan in de weg staat dat in een 
executiegeschil betreffende de eventueel verbeurde dwangsom een andere 
rechter dan degene die de dwangsom heeft opgelegd, zou beslissen dat, 
ook al heeft de veroordeelde de hoofdveroordeling niet uitgevoerd, de 
dwangsom wegens overmacht niet verbeurd is ?" ; 

 
 
4.   Overwegende dat het Hof, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van 
het Verdrag een door de griffier gewaarmerkt afschrift van het arrest van het 
Hof van Cassatie heeft gezonden aan de Ministers van Justitie van België, 
Nederland en Luxemburg ; 
 
 
5.   dat de Minister van Justitie van België, bijgestaan en verte-
genwoordigd door Mr. D. D'Hooghe, op 22 december 1994 een memorie heeft 
ingediend ;   
 
6.   Overwegende dat de partijen de gelegenheid hebben gekregen 
schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vraag en zij 
daartoe ieder een memorie hebben ingediend, Leslee Sports door Mr H. Geinger, 
Snauwaert door Mr E. Greeve ;  
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7.   Overwegende dat de Advocaat-Generaal B. Janssens de Bisthoven op 
15 juni 1995 schriftelijk conclusie heeft genomen ; 
 
 
TEN AANZIEN VAN HET RECHT : 
 
8.   Overwegende dat, blijkens de uitlegging die het Hof in zijn 
arrest A 84/5 van 25 september 1986 (Jurisprudentie, deel 7, blz. 17) van 
artikel 4, lid 1, van de Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom heeft 
gegeven, de bevoegdheid om de dwangsom op te heffen naar de woorden van dit 
artikel uitsluitend toekomt aan de rechter die de dwangsom heeft opgelegd ;  
 
9.   dat die exclusieve bevoegdheid er aan in de weg staat dat een 
andere rechter over de dwangsom zelve uitspraak doet en beslist dat, ook al 
heeft de veroordeelde de hoofdveroordeling niet uitgevoerd, de dwangsom 
wegens overmacht niet is verbeurd ;  
 
10.  dat de vraag derhalve bevestigend dient te worden beantwoord ;  
 
11.  dat het Hof voorts in herinnering brengt dat het aan het nationale 
beslagrecht staat te bepalen welke maatregelen de beslagrechter kan treffen 
ten aanzien van het beslag wanneer hij van oordeel is dat de dwangsomrechter 
desgevraagd een van de in artikel 4, lid 1, genoemde voorzieningen zal 
treffen ; 
 
 
 
TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN : 
 
12.  Overwegende dat het Hof, volgens artikel 13 van het Verdrag, de kosten 
moet vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen ; 
 
13.  dat op de behandeling voor het Hof geen kosten zijn gevallen ; 
 
 
 
14.  Gelet op de conclusie van de Advocaat-Generaal B. Janssens de Bisthoven 
; 
 
 
15.  Uitspraak doende op de door het Hof van Cassatie van België bij arrest 
van 30 september 1994 gestelde vraag ; 
 
 
VERKLAART VOOR RECHT : 
 
16.  Artikel 4, lid 1, van de Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom 
moet aldus worden uitgelegd dat de bevoegdheid toegekend aan de rechter die 
de dwangsom heeft opgelegd, om de dwangsom op te heffen in geval van 
onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen, 
exclusief is en er aan in de weg staat dat in een executiegeschil betreffende 
de eventueel verbeurde dwangsom een andere rechter dan degene die de dwangsom 
heeft opgelegd, zou beslissen dat, ook al heeft de veroordeelde de 
hoofdveroordeling niet uitgevoerd, de dwangsom wegens overmacht niet verbeurd 
is. 
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   Aldus  gewezen  door de  heren  O. Stranard, president,  
H.L.J. Roelvink, P. Kayser, R. Everling, P. Marchal, Y. Rappe, rechters, 
F.H.J. Mijnssen, J.L.M. Urlings en R. Gretsch, plaatsvervangende rechters, 
 
 
   en uitgesproken ter openbare zitting te Brussel op 12 februari 
1996, door de heer O. Stranard, voornoemd, in aanwezigheid van de heren B. 
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend 
hoofdgriffier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C. DEJONGE O. STRANARD 
 
 


