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ARREST 

 

 
 
INZAKE 
 

1. John Masseus, 
2. Taha Bouzoumita, 
3. Mohamed Hachhache, 
4. Nicolas Servais, 
5. Joël Van Wymeersch, 
6. Steven Grassi, 
7. Thierry Chaineux, 
8. Nordine Antar,  
9. Bouamar Belhadj, 
10. Youssef Aarab, 
11. Zakaria Aarab, 
12. Alain De Rouck, 
13. Abdelhakim El Jattari, 
14. Vahagn Smbatyan, 
15. Cyril Detry, 
16. Khalid Halui, 
17. Nicolas Beyaert, 
18. Germain Mayombé, 
19. Ridouan Ali,  
20. Sedki Arfa, 
21. Kenan Aydogan, 
22. Olivier Bruyère, 
23. Jean-François Caron, 
24. Christophe Colens, 
25. Nordine El Marini, 
26. Orlando Leblond,  
27. Gaëtano Lisi, 
28. Vincenzo Moretti, 

 
TEGEN 
 
DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie. 
 
Procestaal: Frans. 
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Het Benelux-Gerechtshof heeft in de zaak A 2020/1 het volgende arrest gewezen 
 
1.  Overeenkomstig artikel 1 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een 
Benelux-Gerechtshof van 31 maart 1965 heeft het Hof van Beroep te Brussel in een tussenarrest van 
2 juni 2020 in de zaak van John Masseus c.s. tegen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de 
Minister van Justitie, een vraag van uitleg van de Eenvormige Benelux-wet betreffende de dwangsom 
gesteld. 
 
De feiten 
 
2. Ingevolge een staking van het gevangenispersoneel die duurde van 25 april 2016 tot medio 
juni van hetzelfde jaar daagden verschillende gedetineerden de Belgische Staat voor de 
kortgedingrechter om de door de staking van het gevangenispersoneel onderbroken minimale 
dienstverlening gewaarborgd te krijgen. 
 
Bij beschikkingen van 3, 6 en 20 mei 2016 veroordeelde de kortgedingrechter de Belgische Staat ertoe 
de gedetineerden diverse diensten te verstrekken op verbeurte van een dwangsom van tienduizend 
dan wel duizend euro per inbreuk binnen vierentwintig uur na betekening van de beschikking. 
 
De drie beschikkingen werden respectievelijk op 3, 6 en 23 mei 2016 aan de Belgische Staat betekend. 
 
Naar aanleiding van het door de Belgische Staat ingestelde beroep tegen elk van de drie beschikkingen 
bekrachtigde het Hof van Beroep te Brussel bij arrest van 26 april 2017 de bestreden beslissingen, met 
een correctie ten aanzien van twee ervan, maar bracht het het bedrag van de dwangsommen terug tot 
tweehonderdvijftig euro per dag, na verloop van tweeënzeventig uur na betekening van de beroepen 
beschikking, met een maximum van vijfduizend euro per gedetineerde.  
 
Op 23 mei en 22 november 2016, dus voordat de beroepsprocedure was beëindigd, betekenden de 
gedetineerden aan de Belgische Staat betalingsbevelen voor 160.000 euro, 15.000 euro en 40.467,24 
euro, bij wijze van dwangsommen die de veroordeelde partij verschuldigd was wegens niet-nakoming 
van de verplichtingen die haar bij de drie beschikkingen waren opgelegd. 
 
De Belgische Staat verzette zich tegen deze bevelen bij inleidende dagvaardingen voor de 
beslagrechter te Brussel, welke op 3 juni en 7 december 2016 werden betekend. 
 
Bij vonnis van 29 maart 2018 verklaarde de beslagrechter van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel de betalingsbevelen voor respectievelijk 5.500 euro, 7.750 euro en 4.750 euro geldig. Hij 
verklaarde ze voor het overige ongeldig.  
 
In hoger beroep tegen dit vonnis vorderden de gedetineerden de veroordeling van de Belgische Staat 
tot betaling aan hen van de dwangsommen verschuldigd wegens niet-nakoming van de in de drie 
kortgedingbeschikkingen vervatte veroordelingen, maar herberekend overeenkomstig de in het arrest 
van 26 april 2017 bepaalde modaliteiten. 
 
De Belgische Staat antwoordde dat de dwangsommen niet konden worden geactualiseerd of 
gevorderd op basis van voormeld arrest, aangezien dit niet werd betekend. 
 
De prejudiciële vraag 
 
3.  Op grond van artikel 1, lid 3, van de Eenvormige Benelux-wet betreffende de dwangsom kan 
de dwangsom niet worden verbeurd vóór de betekening van de uitspraak waarbij zij is vastgesteld. 
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4.  Gelet op de bij arrest van 26 april 2017 bevolen herziening was het Hof van Beroep te Brussel 
van oordeel dat het als de dwangsomrechter gold. In zijn arrest van 2 juni 2020 wordt de context 
waarin de prejudiciële vraag wordt gesteld, als volgt samengevat: de rechter in eerste aanleg heeft de 
hoofdveroordeling voorzien van een dwangsom; zijn beslissing was uitvoerbaar bij voorraad; deze 
beslissing werd betekend; de rechter in hoger beroep heeft het principe van de dwangsom bevestigd 
maar heeft het bedrag en de modaliteiten ervan gewijzigd en een maximum bepaald. 
 
5.  Het Hof van Beroep heeft bij bovengenoemd arrest zijn uitspraak opgeschort totdat het 
Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan over de volgende prejudiciële vraag: houdt artikel 
1, lid 3, van de Eenvormige Benelux-wet betreffende de dwangsom in de hierboven beschreven context 
in dat de in hoger beroep gewezen beslissing moet worden betekend aan de veroordeelde partij opdat 
de dwangsommen die voorafgaand aan deze beslissing zijn verbeurd, verschuldigd zouden zijn, indien 

- enerzijds, de hoofdveroordeling niet meer uitvoerbaar was op het ogenblik dat het arrest 
van het Hof van Beroep werd uitgesproken omdat de situatie die aanleiding had gegeven 
tot deze veroordeling niet meer bestond, 

- anderzijds, de veroordeelde partij heeft ingestemd met de beslissing van het Hof van 
Beroep door aan de tegenpartij mede te delen dat zij ervan afzag een cassatieberoep in te 
stellen en dat het niet nodig was haar de beslissing in hoger beroep te betekenen? 

 
Het verloop van het geding 
 
6.  Het Hof heeft, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag van 31 maart 1965, een voor 
conform getekend afschrift van het tussenarrest van het Hof van Beroep te Brussel gezonden aan de 
partijen en aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg.  
 
De partijen en de Ministers van Justitie hebben de gelegenheid gekregen schriftelijke opmerkingen te 
maken over de aan het Hof gestelde vraag. 
 
Voor John Masseus c.s. hebben mrs. Marko Obradovic, Justine Wayntraub, Florence Mouffe en Carole 
Voneche, advocaten bij de balie van Waals-Brabant, een memorie ingediend waarin zij stelden dat de 
prejudiciële vraag ontkennend moet worden beantwoord.  
 
Voor de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie, heeft mr. Bernard Renson, 
advocaat bij de balie te Brussel, een memorie ingediend waarin hij stelde dat de prejudiciële vraag 
bevestigend moet worden beantwoord. 
 
Eerste advocaat-generaal André Henkes heeft op 14 januari 2022 schriftelijk conclusie genomen. 
 
Het recht 
 
7.  Uit de bepalingen van de artikelen 1 en 3 van de Eenvormige Benelux-wet betreffende de 
dwangsom volgt dat het verschuldigd zijn van de dwangsom zijn grondslag vindt in de rechterlijke 
uitspraak waarbij zij is opgelegd en dat op grond van die uitspraak, wanneer na de betekening ervan 
aan de in de uitspraak aangegeven voorwaarden wordt voldaan, de dwangsom ten volle verschuldigd 
is en zonder nieuwe rechterlijke uitspraak ten uitvoer kan worden gelegd.  
 
Uit geen enkele bepaling van de Eenvormige wet volgt dat, wanneer de uitspraak waarbij een 
dwangsom is vastgesteld, in hoger beroep op het punt van de dwangsom wordt gewijzigd en op het 
punt van de hoofdveroordeling wordt bekrachtigd dan wel gecorrigeerd, een dwangsom slechts kan 
worden verbeurd vanaf de betekening van de beslissing in hoger beroep. 
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8.  Wanneer de rechter in hoger beroep de hoofdveroordeling in stand houdt – zij het met een 
correctie ervan –, geldt met betrekking tot de dwangsom het volgende: 

- wanneer de rechter in hoger beroep de dwangsom vermindert, is zij slechts tot het laagste 
bedrag verbeurd; 

- wanneer de rechter in hoger beroep de dwangsom vermeerdert, is de dwangsom die 
verbeurd is vanaf de betekening van het bestreden vonnis tot de betekening van het arrest, 
beperkt tot het bedrag van de dwangsom die de eerste rechter heeft opgelegd, terwijl de 
vermeerdering slechts verbeurd is vanaf de betekening van de beslissing in hoger beroep; 

- wanneer de rechter in hoger beroep de dwangsom afwijst, dan is de dwangsom die de 
eerste rechter heeft opgelegd, niet verbeurd. 

 
Daaruit volgt dat wanneer de rechter in hoger beroep, zoals in casu, de door de eerste rechter 
uitgesproken dwangsom vermindert, de in de periode vóór de herziening verbeurde dwangsom wordt 
berekend volgens de door de rechter in hoger beroep bepaalde modaliteiten, zonder dat het door deze 
laatste gewezen arrest hoeft te worden betekend. 
 
9.  De prejudiciële vraag dient derhalve ontkennend te worden beantwoord. 
 
De kosten 
 
10.  Het Hof moet, volgens artikel 12, lid 1, van het Verdrag, de kosten vaststellen die 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 geschil 
aanhangig is.  
 
De kosten worden vastgesteld op 1.500 euro. 
 
Het Benelux-Gerechtshof, 
 
uitspraak doende op de door het Hof van Beroep te Brussel bij arrest van 2 juni 2020 gestelde vraag,  
 
Verklaart voor recht 
 
11.  Artikel 1, lid 3, van de Eenvormige Benelux-wet betreffende de dwangsom dient aldus te 
worden uitgelegd dat wanneer de rechter in hoger beroep de door de eerste rechter uitgesproken 
dwangsom vermindert, de in hoger beroep gewezen beslissing niet behoeft te worden betekend aan 
de veroordeelde opdat de dwangsommen die voorafgaand aan deze beslissing zijn verbeurd, 
verschuldigd zouden zijn volgens de daarin bepaalde modaliteiten.  
 
Aldus gewezen op 25 mei 2022 door, M.V. Polak, eerste vicepresident, F. Delaporte , tweede 
vicepresident, J. de Codt, V. van den Brink, R. Linden, raadsheren, en G. Jocqué, M.J. Kroeze,  
M.-C. Ernotte, M.-L. Meyer, plaatsvervangende raadsheren, 
 
en uitgesproken ter openbare zitting te Brussel, op 13 juni 2022, door de heer J. de Codt, 
voornoemd, in aanwezigheid van de heer A. Henkes, Advocaat-Generaal en de heer A. van der Niet, 
griffier. 
 
 
 
      A. van der Niet  J. de Codt  


