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HET BENELUX-GERECHTSHOF 
 

in de zaak A 96/4   

 

1.  Gelet op het op 18 oktober 1996 door de Arrondissementsrechtbank te ‘s Her-

togenbosch (de Rechtbank) uitgesproken vonnis in de zaak met rolnummer 95/2398 van 

Cornelis Johannes Kanen (Kanen), wonende te Veldhoven, tegen de Gemeente Veldhoven 

(de Gemeente), gevestigd te Veldhoven, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag 

betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (het Verdrag) aan dit 

Hof vragen van uitleg worden gesteld ; 

 

 

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN : 

 

2.  Overwegende dat de Rechtbank de feiten waarop de door het Hof te geven 

uitleg moet worden toegepast, heeft omschreven in rechtsoverweging 2.2 onder A-H en K 

van haar vonnis, welke feiten samengevat weergegeven en voor zover hier van belang, op 

het volgende neerkomen : 

(i)  Bij beschikking van 9 december 1994 heeft de Voorzitter van de Afdeling 
rechtspraak van de Raad van State (de Voorzitter) een voorlopige voorziening 
getroffen, inhoudende dat het College van Burgemeester en Wethouders van 
de Gemeente (het College) moest controleren of de buurman van Kanen, Box, 
de in zijn tuin opgeslagen voorwerpen en materialen had verwijderd, zo nodig 
zelf de tuin diende te laten schoonmaken, en de controle maandelijks moet 
herhalen. 

(ii)  Daar het College aan deze beschikking geen gevolg had gegeven, heeft de 
Voorzitter van de Afdeling rechtspraak op verzoek van Kanen bij beschikking 
van 20 maart 1995 beslist dat het College met ingang van 27 maart 1995 een 
dwangsom van ƒ 500,-- verbeurt voor iedere dag dat het geen gevolg geeft 
aan de voorlopige voorziening, voor zover deze ertoe strekt dat de in de tuin 
van Box opgeslagen voorwerpen en materialen worden verwijderd. 

(iii)  Kanen heeft bij brief van 20 mei 1995 aanspraak gemaakt op de verbeurde 
dwangsommen vanaf 27 maart 1995, omdat de Gemeente geen gevolg heeft 
gegeven aan de uitspraak van de voorzitter van 20 maart 1995 ; 

 
 

3.  Overwegende dat de Rechtbank de volgende vraag van uitleg van de Wet op 

de Raad van State (oud) heeft gesteld : 

 1. Algemeen : Zijn de Benelux Overeenkomst houdende eenvormige wet 
betreffende de dwangsom en de in de artikelen 611a-611h Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering neergelegde Eenvormige Wet betreffende de dwangsom van 
toepassing op uitspraken van de administratieve rechter 
ingevolge de Wet op de Raad van State oud ? 
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 2. Specifiek: Wordt een door de administratieve rechter ingevolge evengenoemde 

wet opgelegde dwangsom (vergelijk artikel (104 en 111 jo.) 99 lid 4 Wet op de Raad 
van State oud) al verbeurd vanaf de door die rechter aangewezen ingangsdatum of 
kan die dwangsom niet worden verbeurd vóór de betekening van de uitspraak waar-
bij zij is vastgesteld (artikel 1 lid 3 Eenvormige Wet betreffende de dwangsom en 
artikel 611a lid 3 Rv.) ? ;  

 

 

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING : 

 

4.  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 heeft 

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

5.  Overwegende dat mr. L.A.M. van den Eeden namens Kanen een memorie  en 

mr E.C.R.E.M. Corsten namens de Gemeente een memorie en een memorie van antwoord 

hebben ingediend ; 

6.  Overwegende dat de Advocaat-Generaal Th.B. ten Kate op 20 juni 1997 

schriftelijk conclusie heeft genomen ; 

 

 

TEN AANZIEN VAN HET RECHT : 

 

Met betrekking tot beide vragen tezamen : 

 

7.  Overwegende dat de Rechtbank voor de beantwoording van de vraag of en tot 

welk bedrag de door de Voorzitter in zijn uitspraak van 20 maart 1995 aan de Gemeente 

opgelegde dwangsommen zijn verbeurd, onder meer heeft onderzocht of de dwangsommen 

zijn verbeurd met ingang van de door de Voorzitter aangewezen dag,  te weten 27 maart 

1995, dan wel, zoals de Gemeente had verdedigd, eerst met ingang van de dag na de 

betekening van de uitspraak van 20 maart 1995, te weten 11 januari 1996 ; 
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8.  dat de Rechtbank ter beoordeling van de juistheid van het standpunt van de 

Gemeente van belang achtte of de Benelux-Overeenkomst houdende eenvormige wet 

betreffende de dwangsom en de in de artikelen 611a - 611h van het Nederlandse Wetboek 

van Burgerlijke Rechtsvordering neergelegde Eenvormige wet betreffende de dwangsom 

(tezamen : de Benelux-regeling betreffende de dwangsom) van toepassing zijn op uitspraken 

van de administratieve rechter, waaronder  uitspraken van de Voorzitter ; 

 

 

9. Overwegende dat de Rechtbank vragen van uitleg heeft gesteld met 

betrekking tot de Wet op de Raad van State (oud), in welke wet in de inmiddels vervallen 

artikelen 104 en 111 een eigen, niet met de Eenvormige Wet overeenstemmende regeling 

met betrekking tot de dwangsom was vervat, en waarin tevens in artikel 99 was bepaald dat 

voor zover een uitspraak verplicht tot betaling van een bepaald bedrag, zij kan worden 

tenuitvoergelegd overeenkomstig het tweede Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechts-

vordering ;  

 

10. dat echter het Hof niet bevoegd is uitspraak te doen omtrent de uitleg van 

nationale wettelijke regelingen en ingevolge artikel 6, eerste lid, van het Verdrag slechts 

bevoegd is tot uitlegging van krachtens artikel 1 van het Verdrag aangewezen rechtsregels ; 

 

11.  dat evenwel, mede  in het licht van de hiervoor onder 8 weergegeven 

overweging van de Rechtbank, moet worden aangenomen dat  zij heeft bedoeld vragen van 

uitleg van de Benelux-regeling betreffende de dwangsom te stellen, en dat zij antwoord 

wenst te ontvangen op de volgende vragen : 

A.  Is het in strijd met de Overeenkomst en de Eenvormige Wet indien de regels van die 

Wet, zoals opgenomen in de nationale wetgeving, in dit geval het Nederlandse  

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, door de nationale wetgever niet zijn 

opgenomen of van toepassing zijn verklaard in een wettelijke regeling welke aan de 

administratieve rechter de bevoegdheid toekent een dwangsom op te leggen om de 

voldoening aan een uit het administratief recht voortvloeiende verplichting af  te 

dwingen ? 

B.  Indien vraag A bevestigend wordt beantwoord, is dan afwijking geoorloofd van de in 

artikel 1, derde lid, Eenvormige Wet neergelegde betekeningsregel, in dier voege 

dat de rechter zelf in zijn uitspraak de datum van ingang krachtens de nationale wet 

mag bepalen en in feite ook bepaalt ? ; 

 

12.  Overwegende dat naar luid van artikel 1 van de Overeenkomst elk van de 

Overeenkomstsluitende Partijen zich verbindt de Eenvormige Wet betreffende de dwangsom 
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in haar wetgeving op te nemen, en dat op grond van  artikel 3 van de Overeenkomst, 

onverminderd de bevoegdheid alle of sommige rechtsvorderingen tot nakoming van 

arbeidsovereenkomsten van het toepassingsgebied van de Eenvormige Wet uit te sluiten, 

geen enkel voorbehoud kan worden gemaakt ;  

 

13.  dat de Overeenkomst en de Eenvormige Wet voor het overige geen be-

palingen inhouden omtrent het toepassingsgebied van de in de Eenvormige Wet 

neergelegde regeling, en de geschiedenis van de  totstandkoming van de Overeenkomst en 

de Eenvormige Wet met betrekking tot dat toepassingsgebied evenmin uitsluitsel geeft, 

omdat de opstellers van die regeling als vanzelfsprekend slechts de toepasselijkheid op het 

gebied van het burgerlijk recht - dat wil zeggen voor gevallen waarin de dwangsom ertoe 

strekt de nakoming van uit het burgerlijk recht voortvloeiende verbintenissen af te dwingen - 

voor  ogen heeft gestaan ; 

 

14. dat derhalve moet worden aangenomen dat de Overeenkomst niet verplicht 

de regeling van de dwangsom op andere gebieden dan het burgerlijke recht van toepassing 

te doen zijn, maar dat anderzijds de Overeenkomst ook niet aan een uitbreiding van het 

toepassingsgebied in de weg staat, en dat dus het nationale recht kan inhouden dat een 

regeling als in de Eenvormige Wet vervat in haar geheel of ten dele van toepassing is op 

uitspraken van de administratieve rechter, welke een niet op het burgerlijk recht berustende 

veroordeling inhouden ; 

 

15. dat het voor de beantwoording van vraag A niet van belang is dat het de ad-

ministratieve rechter, en niet de burgerlijke rechter is die de dwangsom heeft opgelegd, nu 

de hoedanigheid van de rechter die de dwangsom heeft bepaald, niet beslissend is voor het 

toepassingsgebied van de Eenvormige Wet ; 

 

16. dat immers uit de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting bij de 

Eenvormige Wet volgt dat de «rechter» die de dwangsom kan opleggen algemeen is 

aangeduid, hetgeen het mogelijk maakt de tekst van toepassing te doen zijn op verschillende 

gerechtelijke instanties, en er dan ook geen grond bestaat om aan te nemen dat de admi-

nistratieve rechter niet onder de term rechter in artikel 1 van de Eenvormige Wet is begrepen 

; 

 

 

17. Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat vraag A ontkennend moet 

worden beantwoord en dat vraag B geen beantwoording behoeft ; 
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TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN : 

 

18.  Overwegende dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag 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 ; 

19.  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 ; 

 

20.  dat, gelet op het vorenstaande, de kosten op de behandeling voor het Hof ge-

vallen, moeten worden bepaald op ƒ 2.000,-- voor elk van de partijen ; 

 

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

22.  Uitspraak doende op de door de Arrondissementsrechtbank te ‘s Hertogen-

bosch bij vonnis van 18 oktober 1996 gestelde vragen ; 

 

 

VERKLAART VOOR RECHT : 

 

23.  Het is niet in strijd met de Benelux-Overeenkomst houdende eenvormige wet 

betreffende de dwangsom en de Eenvormige Wet betreffende de dwangsom indien de regels 

van die Wet, zoals opgenomen in de nationale wetgeving, in dit geval het  Nederlandse 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, door de nationale wetgever niet zijn opgenomen 

of van toepassing zijn verklaard in een wettelijke regeling welke aan de administratieve 

rechter de bevoegdheid toekent een dwangsom op te leggen om de voldoening aan een uit 

het administratief recht voortvloeiende verplichting af te dwingen. 

 

 

 Aldus gewezen door de heren H.L.J. Roelvink, P. Kayser, R. Gretsch, rechters, 

W.J.M. Davids, P. Neleman, M. Lahousse, I. Verougstraete, mevrouw M. Charlier en de heer 

J. Jentgen, plaatsvervangende rechters, 

 

 

  en uitgesproken ter openbare zitting te ‘s-Gravenhage op 19 december 1997 
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door de heer Roelvink, voornoemd, in aanwezigheid van de heren Th. B. ten Kate, advocaat-

generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier. 

 

 

 

 

 

  C. Dejonge      H.L.J. Roelvink  


