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CONCLUSIES VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL BIJ HET BENELUX GERECHTSHOF 

 

Inzake: 

 

François LEUNIS 

 

Eiser in de procedure voor de beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te 

Dendermonde 

 

Vertegenwoordigd door Mr. Robert PEETERS en Mr. Dominiek VANDENBULKE, 

advocaten aan de balie te Brussel 

 

Tegen 

 

 

De Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur, bevoegd voor het grondgebied van de 

Provincie Oost-Vlaanderen, met kantoor gevestigd te Gent  

 

Verweerder in de procedure voor de beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te 

Dendermonde 

 

Vertegenwoordigd door Mr. Veerle TOLLENAERE, advocaat aan de balie te Gent 

 

I.      Procedure voor het Hof 

 

Het Hof is gevat met een prejudiciële vraag gesteld door de rechtbank van eerste 

aanleg te Dendermonde in een vonnis van 25 september 2012 (AR 11/2235/A). 

 

II.    Feiten en voorafgaande rechtspleging 

 

1.  Deze zaak heeft betrekking op de juiste omvang van de betekeningsverplichting van 

de rechterlijke beslissing van de dwangsomrechter vooraleer dwangsommen kunnen 

worden verbeurd, ingevolge de bepaling van artikel 1, lid 3 van de Eenvormige 

Beneluxwet betreffende de dwangsom.  

Bij arrest van 16 juni 1995, gewezen in een strafzaak, veroordeelde het hof van beroep 

te Gent de eiser tot herstel van de plaats in de vorige toestand van een perceel gelegen 

te Buggenhout (Bovendonkstraat 166, gekadastreerd onder sectie D nr. 156/M/13) en 

dit binnen een termijn van zes maanden na het in kracht van gewijsde treden van het 

arrest. De eiser werd tevens veroordeeld tot betaling van een dwangsom van 24,79 

euro per dag verwijl in de naleving van het bevel tot herstel in de vorige staat. 

 

Bij arrest van 4 juni 1996 verwerpt het Hof van Cassatie van België het cassatieberoep 

van de eiser tegen het arrest van 16 juni 1995 van het hof van beroep te Gent. 

 

Het arrest van 16 juni 1995 van het hof van beroep te Gent wordt op 4 januari 2000 

betekend aan eiser. Bij deze betekening wordt eiser in kennis gesteld dat het bestuur 

zich het recht voorhield om vanaf de datum van de betekening tot ambtshalve 

uitvoering over te gaan van het arrest, zonder enige verdere verwittiging. 
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De exploten bevel tot betalen voor verbeurte dwangsommen de dato 26 februari 2002, 

22 augustus 2002, 17 januari 2003, 4 juli 2003, 30 december 2003, 28 mei 2004, 21 

december 2004, 14 juni 2005, 13 december 2005, 12 juni 2006, 29 november 2006, 16 

mei 2007, 12 november 2007, 9 mei 2008, 5 november 2008, 11 maart 2009, 16 april 

2009, 14 oktober 2009, 7 april 2010, 24 september 2010, 23 maart 2011 en 14 juni 2011 

worden aan de eiser betekend krachtens de uitgifte in uitvoerbare vorm van het arrest 

van 16 juni 1995 van het hof van beroep te Gent. 

 

Het arrest van 4 juni 1996 van het Hof van Cassatie wordt op 5 augustus 2011 betekend 

aan de eiser. 

 

2.    De beslagrechter van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde stelt vast 

dat de voormelde exploten tot betalen voor verbeurde dwangsommen enkel krachtens 

de uitgifte in uitvoerbare vorm van het arrest van 16 juni 1995 van het hof van beroep 

te Gent, en niet krachtens de uitgifte in uitvoerbare vorm van het arrest van 4 juni 1996 

van het Hof van Cassatie werden betekend.  

 

Voor de beslagrechter werpt de eiser de nietigheid van deze bevelen op.  De 

betekening van het arrest van 16 juni 1995 van het hof van beroep te Gent is volgens 

de eiser niet voldoende om de dwangsommen te laten verbeuren, vermits bovendien 

de betekening van het arrest van het Hof van Cassatie vereist is.  

 

De verweerder stelt dat deze interpretatie de handhavende overheid ertoe zou 

aanzetten om alle in de procedure tussengekomen beslissingen te betekenen en hierbij 

zelfs de termijn voor vrijwillig herstel niet af te wachten. De rekening voor deze 

betekeningen komt volgens de verweerder volledig ten laste van de veroordeelde, 

terwijl aan het nut van deze papierslag ernstig kan worden getwijfeld.  Hetzelfde effect 

kan volgens de verweerder immers bereikt worden met de enkele naleving van 

artikel1385bis, derde lid, Gerechtelijk Wetboek; met de vermelding van het 

betekeningsarrest kan volgens de verweerder worden volstaan. 

 

De beslagrechter oordeelt dat over dit geschilpunt redelijkerwijze tw ijfel kan bestaan, 

waardoor hij genoopt is volgende prejudiciële vraag aan het Benelux-Gerechtshof over 

de uitlegging van artikel 1, lid 3 van de Eenvormige Beneluxwet betreffende de 

dwangsom te stellen: 

 

‘‘Moet artikel 1, lid 3 van de Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom aldus 

worden uitgelegd dat indien de rechter in hoger beroep, zetelend in strafzaken, geldt 

als rechter die de dwangsom heeft opgelegd, de dwangsom niet kan verbeuren zolang 

zowel het arrest van deze dwangsomrechter als het arrest waarbij de 

cassatievoorziening werd verworpen aan de veroordeelde werden betekend?’’ 

 

III.   Onderzoek 

 

A)  Ontvankelijkheid  

 

3.    De prejudiciële vraag komt mij ontvankelijk voor. Zulks wordt door de partijen 

overigens niet betwist. 

 

B)  Ten gronde 

 

4.    Beide partijen hebben in hun memories benadrukt, dat de vraag of de dwangsom 

niet kan verbeuren zolang zowel het arrest van de dwangsomrechter als het arrest 
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waarbij de cassatievoorziening werd verworpen niet aan de veroordeelde werden 

betekend, in deze zaak aan de orde is. 

 

Het motiverend gedeelte van het vonnis van de verwijzingsrechter waarin vastgesteld 

wordt dat er enkel betwisting bestaat over de vraag of de dwangsom kan verbeuren 

indien het arrest van verwerping van de cassatievoorziening niet voorafgaandelijk aan 

de veroordeelde werd betekend, moet in die zin worden begrepen.  De prejudiciële 

vraag is overigens duidelijk op dit punt.  

 

Het wordt niet betwist dat de dwangsom kan verbeuren indien zowel de beslissing van 

de dwangsomrechter als het arrest van verwerping van de cassatievoorziening aan de 

veroordeelde werden betekend. 

 

5.   Artikel 1, derde lid van de Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom 

bepaalt: ‘‘De dwangsom kan niet worden verbeurd vóór de betekening van de 

uitspraak waarbij zij is vastgesteld’’.  

 

Deze regel werd overgenomen in artikel 1385bis, derde lid van het Belgische 

Gerechtelijk Wetboek en artikel 611a lid 3 van het Nederlandse Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering. 

 

6.   Enkel een overtreding van de hoofdveroordeling na de voorafgaande betekening 

van de uitspraak leidt tot de verbeurte van de dwangsom, zelfs indien de rechter de 

voorwaarde van voorafgaande betekening in zijn beschikking niet heeft vermeld 1.  

 

Vóór het tijdstip van de betekening is de dwangsom niet verschuldigd, ook al staat het 

verzuim van de schuldenaar vast2. 

 

Deze regel geldt ongeacht of de schuldenaar kennis heeft van de veroordeling, en of hij 

hierin heeft berust3.  

 

Indien de hoofdveroordeling niet van rechtswege uitvoerbaar is bij voorraad of niet 

door de rechter uitvoerbaar werd verklaard, wordt de dwangsom niet verbeurd 

gedurende de tijd dat wegens het instellen van een rechtsmiddel de gedwongen 

tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling is geschorst 4.  

 

7.   Voor het geval waarin een rechter in eerste aanleg een dwangsom verbindt aan 

een door hem uitgesproken hoofdveroordeling en vervolgens de rechter in hoger 

                                                
1 Cass. 22 juni 1989, Arr.Cass. 1988-89, 1279; E. DIRIX, “Executieproblemen met betrekking tot de 
dwangsom”,in JURA FALCONIS (ed.) De dwangsom, Leuven, Jura Falconis Libri 1999, p. 45, nr. 12; 
J.LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS en P. THIRIAR, Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, 
Intersentia, 2008, nr. 1606, p. 718. 
2 Antwerpen 19 oktober 1999, RW 1999-2000, 1191, noot M. ROOSEMONT; Gent 24 mei 1994, RW 
1995-96, 779; E. DIRIX, “Executieproblemen met betrekking tot de dwangsom”,in JURA FALCONIS 
(ed.) De dwangsom, Leuven, Jura Falconis Libri 1999, p. 44, nr. 11; J. LAENENS, K. BROECKX, D. 
SCHEERS en P. THIRIAR, Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2008, nr. 1606, p. 
718. 
3 E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, in APR, Mechelen, Kluwer, 2010, nr. 83, p. 57. 
4 Benelux-Gerechtshof 5 juli 1985, Benelux Jur. 1985, 115, concl. E. KRINGS, RW 185-86, 929, concl. 
E. KRINGS; Cass. 28 maart 2003, Arr.Cass. 2003, 826, concl. D. THIJS, Pas. 2003, 691, concl. D. 
THIJS, RW 2004-2005, 381, noot K. WAGNER, RABG 2003, 980, noot R. VERBEKE, TMR 2003, 
611, noot P. VANSANT; Cass. 6 mei 2005, Arr.Cass. 2005, 1007, Pas. 2005, 1002, RW 2008-09, 724, 
noot, P&B/RJDP 2006, 37; J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS en P. THIRIAR, Handboek 
gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2008, nr. 1607, p. 718 en nr. 1611, p. 719. 



 5 

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

tenuitvoerlegging door het hoger beroep was geschorst, bekrachtigt, rijst de vraag 

welke rechterlijke uitspraken moeten worden betekend opdat (opnieuw) 

dwangsommen kunnen worden verbeurd.  

 

Op prejudiciële vraag van de Hoge Raad der Nederlanden5 sprak het Benelux-

Gerechtshof zich reeds over deze kwestie uit in een arrest van 12 mei 19976. 

 

Het Benelux-Gerechtshof oordeelde dat, indien de gedwongen tenuitvoerlegging van 

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

bevestigde uitspraak van eerste aanleg tezamen met de uitspraak in hoger beroep 

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

 

Wanneer de appelrechter een door de eerste rechter opgelegde dwangsom bevestigt, 

volstaat het dus niet om de beslissing van de beroepsrechter te betekenen; ook de 

beslissing van de eerste rechter moet opnieuw worden betekend7. 

 

8.   De appelrechter geldt daarentegen als de dwangsomrechter wanneer de 

dwangsom voor het eerst in hoger beroep wordt opgelegd, of wanneer de 

appelrechter de beslissing in eerste aanleg geheel of ten dele vernietigt of w ijzigt op 

het stuk van de hoofdveroordeling of inzake de dwangsom 8. In zulke gevallen dient 

enkel de beslissing van de appelrechter te worden betekend9. 

 

9.    De regel dat wanneer de uitspraak van de appelrechter de uitspraak in eerste 

aanleg bevestigt, beide rechterlijke beslissingen moeten worden betekend,  vindt zijn 

rechtvaardiging in de dubbele functie van de betekening10.  

 

De betekening is er niet enkel op gericht de gewezen beslissing ter kennis te brengen 

van de veroordeelde.  

 

                                                
5 HR 12 januari 1996, nr. 15865, NJ 1998, nr. 295. 
6 Benelux-Gerechtshof 12 mei 1997, Benelux Jur. 1997, 4, concl. Th. B. TEN KATE, RW 1997-98, 71, 
concl. Th. B. TEN KATE, err. RW 1997-98, 416 en NJ 1998, nr. 296.  
7 G. CLOSSET-MARCHAL,  “Demande de révision et prescription de l’astreinte : compétence du juge 
du fond et du juge des saisies”, noot onder Luik 4 november 1991, TBBR 1992, 420 ; G. CLOSSET-
MARCHAL, “Principes généraux”, in Tien jaar toepassing van de dwangsom, Brussel, Creadif, 1991, 
13 ;  G. DE LEVAL en J. VAN COPPERNOLLE, “Les problèmes posés par l’exécution de l’astreinte”, 
in Tien jaar toepassing van de dwangsom, Brussel, Creadif, 1991, p. 250, nr. 15; J. LAENENS, K. 
BROECKX, D. SCHEERS en P. THIRIAR, Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 
nr. 1607, p. 718; A. VAN ROSSUM, “Dwangsom. Recente ontwikkelingen”, NJB 196, 1496 ; M. 
VANDERMERSCH, “Incidence sur l’astreinte de la réformation en appel de la décision entreprise”, 
noot onder Brussel 4 november 1993, TBBR 1995, 238 ; P. VANLERSBERGHE, “De 
dwangsomrechter en de betekeningsvereiste”, noot onder Cass. 7 november 2005, RABG 2006, p. 
380, nr. 3. 
8 Cass. 7 november 2005, Arr.Cass. 2005, 2140, Pas. 2005, 2147, RABG 2006, 375, noot P. 
VANLERSBERGHE, P&B 2006, 235. In deze zaak bevestigde de appelrechter de veroordeling door 
de eerste rechter maar stond hij een langere respijttermijn toe. 
9 Zie bv. Antwerpen 19 oktober 1999, RW 1999-2000, 1191, noot M. ROOSEMONT. Zie hierover 
verder K. BROECKX, “Executie van dwangsommen”, in I. DE KRIJF (ed.) Beslag- en executierecht, 
Brussel, Larcier, 2010, p. 185, nr. 6-7; E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, in APR, Mechelen, Kluwer, 
2010, nr. 83, p. 57; J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS en P. THIRIAR, Handboek gerechtelijk 
recht, Antwerpen, Intersentia, 2008, nr. 1607, p. 718. 
10 Advocaat-generaal Asser wees reeds op deze dubbele functie in zijn conclusie onder het hierboven 
aangehaalde arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 12 januari 1996: Concl. A-G mr. ASSER 
onder Hoge Raad 12 januari 1996, nr. 15865, NJ 1998, nr. 295, p. 1644-1645. 
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Zij strekt er bovendien toe de veroordeelde mee te delen dat de partij die de 

veroordeling verkreeg erop staat dat zij wordt uitgevoerd11.  Mede gelet op het belang 

van beide partijen dat ter zake zo min mogelijk onzekerheden bestaan en geschillen 

zoveel mogelijk worden voorkomen, strekt de betekening er toe aan de veroordeelde te 

doen blijken dat naar het oordeel van de schuldeiser aan de eisen van de gedwongen 

tenuitvoerlegging is voldaan.  

 

De betekening van beide uitspraken --- uitspraak in eerste aanleg en uitspraak in beroep 

--- is aldus ingegeven ter bevordering van de rechtszekerheid, waardoor 

executiegeschillen kunnen worden vermeden12. 

 

10.    Aan de orde in deze zaak is de vraag of dezelfde oplossing zich opdringt wanneer 

tegen het beroepsarrest dat de dwangsom oplegt, cassatieberoep wordt ingesteld dat 

wordt verworpen. Volstaat de betekening van het beroepsarrest of dient het arrest van 

het Hof van Cassatie eveneens te worden betekend opdat dwangsommen kunnen 

worden verbeurd? 

 

De bewoordingen van artikel 1, derde lid van de Eenvormige Beneluxwet betreffende 

de dwangsom volstaan op zichzelf niet om deze vraag te beantwoorden, omdat het 

arrest van de cassatierechter als zodanig niet de uitspraak is waarbij de dwangsom is 

vastgesteld13 14. 

 

11.   Het Hof van Cassatie van België sprak zich over deze vraag uit in een arrest van 28 

maart 2003 m.b.t. artikel 1385bis derde lid Gerechtelijk Wetboek. 

 

In dit arrest benadrukte het Hof van Cassatie, met verwijzing naar het voormelde arrest 

van het Benelux-Gerechtshof van 12 mei 1997, dat de dwangsom niet wordt verbeurd 

gedurende de tijd dat wegens het instellen van een rechtsmiddel de gedwongen 

tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling is geschorst.  Krachtens 359 Wetboek van 

Strafvordering (het toenmalige artikel 373 Wetboek van Strafvordering) is de 

tenuitvoerlegging van een arrest van het hof van beroep geschorst indien er een 

cassatieberoep wordt ingesteld. Op grond hiervan oordeelde het Hof van Cassatie dat 

indien een cassatieberoep in strafzaken is ingesteld tegen een arrest van het hof van 

beroep dat een dwangsom oplegt, de dwangsom slechts kan worden verbeurd vanaf 

de betekening aan de schuldenaar van het arrest dat het cassatieberoep verwerpt.  

                                                
11 Cass. 20 september 2002, Arr.Cass. 2002, 1904, Pas. 2002, 1700, RABG 2003, 912; Cass. 6 mei 
2005, Arr.Cass. 2005, 1007, Pas. 2005, 1002, RW 2008-09, 724, noot, P&B/RJDP 2006, 37; Cass. 7 
november 2005, Arr.Cass. 2005, 2140, Pas. 2005, 2147, RABG 2006, 375, noot P. 
VANLERSBERGHE; L. BALLON, Dwangsom, in APR, Gent-Leuven, Story-Scientia,1980, nr. 115, p. 
43; B. MAES, “Vanaf welk tijdstip is een dwangsom verbeurd bij een veroordeling wegens een 
stedenbouwmisdrijf met herstel in de vorige staat binnen een bepaalde termijn?”, noot onder Cass. 28 
maart 2003, RABG 2003, p. 979, nr. 5; P. VANLERSBERGHE, “De dwangsomrechter en de 
betekeningsvereiste”, noot onder Cass. 7 november 2005, RABG 2006, p. 379-380, nr. 1; K. 
WAGNER, “Dwangsom en de januskop van de uitvoerings- en respijttermijn”, noot onder Cass. 28 
maart 2003, RW 2004-2005, p. 142, nr. 7. 
12 E. DIRIX, “Executieproblemen met betrekking tot de dwangsom”, in JURA FALCONIS (ed.) De 
dwangsom, Leuven, Jura Falconis Libri 1999, p. 44, nr. 11. Zie ook K. WAGNER, Dwangsom, in APR, 
Mechelen, Story-Scientia, 2003, p. 94, nr. 96. 
13 K. WAGNER, “Dwangsom en het betekeningsvereiste bij cassatie in strafzaken”, noot onder Cass. 
28 maart 2003, RW 2004-2005, p. 383 (m.b.t. de bewoordingen van artikel 1385bis Gerechtelijk 
Wetboek).   
14 ROOSEMONT leidde hieruit af dat het arrest waarbij de voorziening in cassatie was verworpen, niet 
moet worden betekend: M. ROOSEMONT, “Het vereiste van betekening voor de verbeuring van de 
dwangsom”, noot onder Antwerpen 19 oktober 1999, RW 1999-2000, 1194. 
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Ik  verwijs tevens naar mijn gepubliceerde conclusie bij dat arrest 15.  

 

12.    Voor het antwoord op de vraag of een arrest in strafzaken van het Hof van 

Cassatie eveneens dient te worden betekend, is ook het arrest van het Benelux-

Gerechtshof van 12 mei 1997, waarnaar het Hof van Cassatie overigens verwees in het 

arrest van 28 maart 2003, relevant. Dat arrest van het Benelux-Gerechtshof heeft 

immers betrekking op de --- ruim geformuleerde --- hypothese waarin ‘‘de gedwongen 

tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling is geschorst wegens het instellen van een 

rechtsmiddel’’16.  Deze rechtspraak m.b.t. de betekening van een arrest dat het hoger 

beroep verwerpt, is m.i. perfect toepasbaar op de vraag of een arrest van het Hof van 

Cassatie in strafzaken dat het cassatieberoep verwerpt dient te worden betekend opdat 

dwangsommen kunnen verbeuren, aangezien in beide gevallen de instelling van het 

rechtsmiddel schorsende werking heeft.  

 

13.    De oplossing van het arrest van het Hof van Cassatie van 28 maart 2003 geldt 

voor de hypothese waarin het cassatieberoep schorsende werking heeft op de 

uitvoerbaarheid van de beslissing waarbij de dwangsom werd opgelegd. Dit is steeds 

het geval in strafzaken17, behoudens het geval van manifest niet ontvankelijk 

cassatieberoep18. 

 

14.  Deze oplossing werd voordien verdedigd in de Belgische lagere rechtspraak19 en in 

de gezaghebbende doctrine20. 

 

15.    Nadien bevestigde het Hof van Cassatie zijn rechtspraak meermaals.  

 

In arresten van 6 mei 200521 en van 24 december 200922 oordeelde het Hof van Cassatie 

telkens dat ‘‘in strafzaken, indien een cassatieberoep is ingesteld tegen een arrest van 

                                                
15 Cass. 28 maart 2003, Arr.Cass. 2003, 826, concl. D. THIJS, Pas. 2003, 691, concl. D. THIJS, RW 
2004-2005, 381, noot K. WAGNER, RABG 2003, 980, noot R. VERBEKE, TMR 2003, 611, noot P. 
VANSANT. 
16 Benelux-Gerechtshof 12 mei 1997, Benelux Jur. 1997, 4, nr. 18. Ook Advocaat-generaal ten Kate 
benadrukt in zijn conclusie dat “tussen het geval van bekrachtiging op verzet, in appel en verwerping 
van het cassatieberoep enerzijds en een vernietiging met een nieuwe veroordeling versterkt met een 
dwangsom anderzijds, (…) met betrekking tot de betekeningseis geen verschil [bestaat]” (Conclusie 
Advocaat-generaal ten Kate onder Benelux-Gerechtshof 12 mei 1997, nr. 28). 
17 In burgerlijke zaken daarentegen heeft de cassatievoorziening in beginsel geen schorsende werking 
op de uitvoerbare kracht (artikel 1118 van het Belgische Gerechtelijk Wetboek). Niettegenstaande het 
cassatieberoep kan de dwangsom in burgerlijke zaken verder worden verbeurd. Wordt de uitspraak 
van de appelrechter door het Hof van Cassatie vernietigt, dan moet restitutie plaatsvinden van de 
reeds geïnde dwangsommen: E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, in APR, Mechelen, Kluwer, 2010, 
nr. 83, p. 61. 
18 Cass. 28 november 1979, Arr.Cass. 1979-80, 398; Cass. 9 januari 1990, Arr.Cass.1989-90, 604; 
Cass. 19 april 1994, Arr.Cass. 1994, 385. Wie de beslissing uitvoert, doet dit op eigen risico als hij 
zich vergist over de ontvankelijkheid van het rechtsmiddel (R. DECLERCQ, Beginselen van 
Strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2010, nr. 3925, p. 1581). 
19 Zie bv. Brussel 25 april 1991, JT 1991, 771 en Beslagr. Brugge 10 mei 1994, RW 1995-96, 206.  
20 In 1999 verdedigde auteur E. DIRIX dat wanneer de dwangsom wordt opgelegd door de 
strafrechter, de dwangsom niet kan verbeuren wanneer tegen die beslissing cassatieberoep werd 
ingesteld, en dat de dwangsom in zulk geval eerst kan worden verbeurd vanaf de betekening van het 
cassatiearrest: E. DIRIX, “Executieproblemen met betrekking tot de dwangsom”, in JURA FALCONIS 
(ed.) De dwangsom, Leuven, Jura Falconis Libri 1999, p. 41, nr. 7. 
21 Cass. 6 mei 2005, Arr.Cass. 2005, 1007, Pas. 2005, 1002, RW 2008-09, 724, noot, P&B/RJDP 
2006, 37. 
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het hof van beroep dat een dwangsom oplegt, de dwangsom slechts kan worden 

verbeurd vanaf de betekening aan de schuldenaar van het arrest dat het 

cassatieberoep verwerpt’’.  

 

In beide arresten steunde het Hof van Cassatie zijn redengeving uitdrukkelijk op de 

arresten van het Benelux-Gerechtshof van 5 juli 1985 en 12 mei 1997.  

 

16.   In de zaak die aanleiding gaf tot het arrest van 24 december 2009 was op de 

uitgifte van het beroepsarrest en in het exploot van betekening van het beroepsarrest 

vermeld dat het ingestelde cassatieberoep was verworpen. Het Hof van Cassatie 

besliste dat dit niet volstond: het cassatiearrest diende bijkomend te worden betekend 

om de dwangsom te doen verbeuren23.  

 

Een loutere mededeling aan de veroordeelde dat het Hof van Cassatie zijn 

cassatieberoep heeft verworpen, kan inderdaad de betekening, die wordt opgelegd 

door artikel 1, derde lid van de Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom, 

niet vervangen.  

 

Overeenkomstig artikel 32, 1° van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek wordt onder de 

betekening immers de afgifte van een afschrift van de akte verstaan. De volledige titel 

dient te worden betekend, zodat een betekening die enkel een verwijzing naar een 

rechterlijke beslissing bevat niet volstaat24. 

 

17.    In zijn conclusie bij het arrest van 12 mei 1997 van  het Benelux-Gerechtshof 

verdedigde advocaat-generaal ten Kate de stelling dat wanneer de appelrechter het 

vonnis van de dwangsomrechter zonder meer bekrachtigt, het ten uitvoer te leggen 

dictum  in de regel uitsluitend in de bekrachtigde uitspraak voorkomt. In zulk geval zou 

zijn inziens voor de betekening kunnen worden volstaan met de vermelding van het 

feit dat bekrachtigd is, en van de uitspraak waarbij dat is gebeurd.  

 

In het arrest van 12 mei 1997 heeft het Benelux-Gerechtshof  deze nuance evenwel niet 

gemaakt, maar integendeel geoordeeld dat de bekrachtigde uitspraak tezamen met de 

uitspraak in hoger beroep moet worden betekend.  

 

18.  Ook in Nederland wordt de stelling verdedigd dat, indien cassatieberoep werd 

ingesteld tegen een rechterlijke beslissing die een dwangsom oplegt, de dwangsom 

slechts kan worden verbeurd vanaf de betekening aan de schuldenaar van het arrest 

van de Hoge Raad der Nederlanden dat het cassatieberoep verwerpt. 

 

In zijn noot onder het reeds aangehaalde arrest van het Benelux-Gerechtshof van 12 

mei 1997 stelde H.J. Snijders dat nu duidelijk geworden was ‘‘dat ingeval de verbeurte 

van dwangsommen wordt verhinderd door schorsing van de executie wegens 

instelling van een gewoon rechtsmiddel tegen de rechterlijke uitspraak waarbij de 

dwangsommen zijn opgelegd, de rechterlijke bevestiging van die uitspraak (…) 

eveneens moet worden betekend’’25.  

 

                                                                                                                                                   
22 Cass. 24 december 2009, Arr.Cass. 2009, 3177, concl. C. VANDEWAL, Pas. 2009, 3196, concl. C. 
VANDEWAL, TMR 2010, 266, noot P. LEFRANC. 
23 Zie N. SLOOTMAEKERS en E. VAN POUCKE, “De verbeurte van de dwangsom”, in J. VAN 
DONINCK en B. MAES (eds.) Dwangsom. Omdat het moet, Brussel, Larcier, 2012, p. 13, nr. 6. 
24 Conclusie advocaat-generaal Vandewal onder Cass. 24 december 2009, AR C.06.0279.N, 
Arr.Cass. 2009, 3183. 
25 H.J. SNIJDERS, noot onder Benelux-Gerechtshof 12 mei 1997, NJ 1998, nr. 296, 1656. 
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Naast de bekrachtiging door de appelrechter of door de rechter in een 

verzetsprocedure wordt de verwerping van een cassatieberoep als zulke rechterlijke 

bevestiging beschouwd, waardoor het arrest van de Hoge Raad moet worden 

betekend26.  

 

Deze oplossing is verantwoord, nu het cassatieberoep krachtens artikel 404 Wetboek 

van burgerlijke rechtsvordering, buiten de gevallen waarin de rechter de voorlopige 

tenuitvoerlegging heeft toegestaan, schorsende werking heeft.  Verder schrijft artikel 

557 van het Nederlandse Wetboek van Strafvordering voor dat, voor zover niets anders 

is bepaald, geen beslissing ten uitvoer mag worden gelegd, zolang daartegen nog enig 

gewoon rechtsmiddel openstaat en zo dit is aangewend, totdat het is ingetrokken of 

daarop is beslist.  

 

Het cassatieberoep, een naar Nederlands recht gewoon rechtsmiddel, heeft derhalve in 

beginsel schorsende werking27. 

 

 

 

 

 

 

 

IV   Conclusie 

 

 

19.   Op grond van de voormelde redenen meen ik het Hof te kunnen adviseren als 

volgt te antwoorden op de door de beslagrechter van de rechtbank van eerste aanleg 

te Dendermonde gestelde prejudiciële vraag: 

Artikel 1, lid 3 van de Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom moet aldus 

worden uitgelegd dat, in de gevallen waarin het cassatieberoep tegen de rechterlijke 

beslissing van de dwangsomrechter schorsende werking heeft, zoals in strafzaken, en 

dit cassatieberoep verworpen wordt, de dwangsom slechts kan worden verbeurd vanaf 

het ogenblik dat zowel de rechterlijke beslissing van de dwangsomrechter als het 

cassatiearrest, aan de veroordeelde schuldenaar zijn betekend. 

 

 

 

Brussel,  5 maart 2013 

 

Plaatsvervangend advocaat-generaal, 

 

 

 

Dirk THIJS. 

 

                                                
26 H.J. SNIJDERS, noot onder Benelux-Gerechtshof 12 mei 1997, NJ 1998, nr. 296, 1656. Zie ook 
A.I.M. VAN MIERLO, “Van dwangsom”, in Burgerlijke rechtsvordering, Kluwer, 1999, II.5, 1307. 
27 Zie bv. A.W. JONGBLOED, De privaatrechtelijke dwangsom, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2007, nr. 
143, p. 78; A.J.A. VAN DORST, Cassatie in strafzaken, Deventer, Kluwer, 2012, 51. 


