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Vertaling 

HET BENELUX-GERECHTSHOF 
 
In de zaak A 2003/2 
 
1. Gelet op het op 27 februari 2003 door het Hof van Cassatie van België uitgesproken arrest 

in de zaak nummer C.01.0432.F van :  

     de naamloze vennootschap TEXACO BELGIUM, met maatschappelijke zetel te 1050 

Brussel, Arnaud Fraiteurlaan 25,  

     tegen  

     de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COUCKY, met 

maatschappelijke zetel te 1700 Dilbeek, Kattebroekstraat 228, 

     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 van artikel 1, eerste lid, van de Bijlage bij de Benelux-Overeenkomst van 26 november 

1973 houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom (hierna te noemen : de 

eenvormige wet) wordt gesteld; 

 

Ten aanzien van de feiten: 

 

2. Overwegende dat de feiten in het arrest als volgt worden omschreven: 

 

  [a] Texaco Belgium heeft bij overeenkomst aan Coucky het recht toegekend een tankstation 

te exploiteren en heeft diverse bij die overeenkomst behorende contracten met Coucky 

gesloten;  

 

  [b] als gevolg van het niet-betalen van twee facturen door Coucky is Texaco Belgium 

onderhandelingen met haar begonnen over de wijze waarop de betrekkingen tussen partijen 

zouden worden voortgezet en schortte Texaco Belgium tegelijkertijd de betaling op van 

verschillende aan Coucky verschuldigde bedragen; 

 

3. Overwegende dat de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, uitspraak 

doende in kort geding, bij beschikking van 5 oktober 1999 Texaco Belgium heeft veroordeeld 

tot uitkering aan Coucky, eenmaal per week, vanaf het ogenblik dat de schuld van 

laatstgenoemde 2.500.000 Belgische frank zal bedragen, van de door Coucky verkregen 

inkomsten door het gebruik van krediet- en betaalkaarten alsook van de uit hoofde van met 

name elektriciteitsfacturen, commissielonen voor car-wash en krantenverkoop aan Coucky 

toekomende sommen, zulks onder verbeurte van een dwangsom van 500.000 Belgische 

frank per verzuim; 
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4. Overwegende dat het Hof van Beroep te Brussel, waarbij door Texaco Belgium hoger 

beroep was aangetekend tegen die beschikking, deze bij arrest van 22 februari 2001 heeft 

bevestigd behalve wat betreft het bedrag van de dwangsom dat tot 50.000 Belgische frank 

per verzuim werd teruggebracht; 

 

5. Overwegende dat Texaco Belgium cassatieberoep tegen het arrest van het Hof van 

Beroep te Brussel heeft ingesteld en daarbij met name een middel heeft aangevoerd, dat 

klaagt over schending van artikel 1385bis, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek; 

 

6. Overwegende dat het Hof van Cassatie, na te hebben overwogen dat een beslissing 

betreffende de uitlegging van artikel 1, eerste lid, van de eenvormige wet noodzakelijk was 

om uitspraak te kunnen doen, bij arrest van 27 februari 2003 de zaak heeft aangehouden 

totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan over de volgende vraag: 

 

Dient artikel 1, eerste lid, van de Bijlage bij de Overeenkomst van 26 november 1973 

houdende Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom aldus te worden uitgelegd dat 

onder de bewoordingen « veroordeling tot betaling van een geldsom » mede te begrijpen is 

het bevel dat door een rechter in kort geding aan een partij wordt gegeven om een geldsom 

ter beschikking te stellen van een andere partij in het kader van een voorlopige regeling van 

de contractuele betrekkingen tussen die partijen ? 

 

 

Ten aanzien van het verloop van het geding: 

 

7. Overwegende dat het Hof, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag een voor 

conform getekend afschrift van het arrest van het Hof van Cassatie heeft gezonden aan de 

partijen en de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg; 

 

8. Overwegende dat de partijen de gelegenheid hebben gekregen schriftelijke opmerkingen 

te maken over de aan het Hof gestelde vraag ; dat mr. Philippe Gérard, advocaat bij het Hof 

van Cassatie, en mr. Jacqueline Linsmeau, advocaat bij de balie te Brussel, een memorie 

voor Texaco Belgium hebben ingediend ; dat mr. Hernan Valverde, advocaat bij de balie te 

Brussel, een memorie voor Coucky heeft ingediend; 

 

9. Overwegende dat de Eerste Advocaat-Generaal Jean du Jardin op 12 december 2003 

schriftelijk conclusie heeft genomen;  
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Ten aanzien van het recht: 
 

10. Overwegende dat artikel 1, eerste lid, van de eenvormige wet als volgt 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 […] » ; 

 

11. Overwegende dat de door het Hof van Cassatie gestelde vraag op de tweede zin van dat 

eerste lid van artikel 1 betrekking heeft; 

 

12. dat uit de eerste en de tweede zin van genoemd lid, tezamen gelezen, volgt dat de in de 

tweede zin vervatte uitzondering enkel is geschreven voor gevallen waarin voldoening aan 

de hoofdveroordeling door middel van rechtstreekse executie kan worden verkregen; dat 

zulks het geval is wanneer een partij wordt veroordeeld tot betaling van een geldsom aan 

een wederpartij ; dat een veroordeling van een partij tot het ter beschikking stellen van een 

geldsom aan een wederpartij moet worden beschouwd als een hoofdveroordeling tot betaling 

van een geldsom in de zin van voormeld artikel; 

 

13. dat als de hoofdveroordeling voor rechtstreekse executie in aanmerking komt geen 

dwangsom kan worden opgelegd ;  

 

14. Overwegende dat het vorenstaande ook geldt als er in kort geding een bevel tot het ter 

beschikking stellen van een geldsom aan een wederpartij wordt gegeven; 

 

15. Overwegende dat de door het Hof van Cassatie gestelde vraag van uitleg derhalve 

bevestigend moet worden beantwoord; 

 

 

Ten aanzien van de kosten: 

 

16. 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 zulks in overeenstemming is met de wetgeving van 

het land waar het bodemgeschil aanhangig is; 
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17. dat, krachtens de Belgische wetgeving, de honoraria van de raadslieden niet zijn 

begrepen in de kosten die aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht; 

 

18. dat op de behandeling voor het Hof geen andere kosten zijn gevallen; 

 

19. Gelet op de conclusie van de Eerste Advocaat-Generaal Jean du Jardin; 

 

20. Uitspraak doende op de door het Hof van Cassatie van België bij arrest van 27 februari 

2003 gestelde vraag; 

 

 

Verklaart voor recht : 
 

21. Artikel 1, eerste lid, van de Bijlage bij de Overeenkomst van 26 november 1973 

houdende Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom dient aldus te worden 

uitgelegd dat onder de bewoordingen « veroordeling tot betaling van een geldsom » mede te 

begrijpen is het bevel dat door een rechter in kort geding aan een partij wordt gegeven om 

een geldsom ter beschikking te stellen van een andere partij in het kader van een voorlopige 

regeling van de contractuele betrekkingen tussen die partijen. 

 

Aldus gewezen door de heren I. Verougstraete, president, J. Jentgen, 

M. Lahousse, mevrouw G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, de heer R. Schmit, 

rechters, de heer D.H. Beukenhorst, mevrouw M.-P. Engel, de heren A. Hammerstein en 

F. Fischer, plaatsvervangende rechters, 

 

 

en uitgesproken te Brussel in openbare zitting, op 24 mei 2004 door de heer 

I. Verougstraete, voornoemd, in aanwezigheid van de heren J. du Jardin, advocaat-generaal, 

en C. Dejonge, wnd. hoofdgriffier. 

 

 


