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De dwangsom in het Nederlandse recht
Preadvies van Prof. Mr. S. N. van Opstall

VOORWOORD
De lengte van dit preadvies en zijn vele en lange voetnoten vragen om
een verontschuldiging, althans een verklaring.
Toen ik, naar aanleiding van het verzoek om het te schrijven dé dwangsom weer eens in studie nam, bleek mij dat dit onderwerp veel meer
facetten had dan ik vroeger dacht, en dat het niet alleen voor de Belgische
1ezer, doch ook voor de Nederlandse belangstellende van belang is
daarover een min of meer. volledig overzicht te verkrijgen, dat op de
hoogte van de tijd is. Immers de verhandeling die MEIJERS in W.P.N.R.
3945 over de dwangsom schreef, is inmiddels alweer bijna vijftienjaar oud.
Niet alles wat voor de Nederlandse jurist interessant is, zal in eerste
instantie de belangstelling van zijn Belgische collega's vermogen op te
wekken, al acht ik het ook voor hen van belang; dat zij in staat worden gesteld om zich desgewe}lst met betrekking tQt de belangrijkste vraagstukken
die zich bij de Nederlandse regeling vatl de dwangsom, die nu al meer dan
een kwart eèuw zeer veel wordt toegepast, op de hoogte te kunnen stellen.
Ik vertrouw echter dat zij voor een voorlopige oriëntering voldoende
zullen hebben aan de lezing van. de tekst. Lezing ook van de voetnoten
zal daartoe voor hen niet nodig zijn. Deze voetnoten toch zijn in de
eerste plaats bestemd ter documentatie voor de Nederlandse lezer, en
voorts voor de behandeling van détailpunten en kwesties die samenhangen met· de bepaling omtrent de dwangsom in het ontwerp voor het
nieuwe Burgerlijk Wetgoek.
: Ook voor de indeling van dit preadvies moet ik de clementie van de
lezer inroepen. Niet geheel zonder grond zou door hem kunnen worden
beweerd, dat ik, hetgeen ik schreef sub 2.2.13, ook had kunnen onderbrengen onder 2.2.11 of misschien bij 2.2.6 of 2.2.8., en dat het sub
2.2.14 gestelde eeri plaats had kunnen vinden in 2.2.10.
. Voor de gevolgde indeling heb ik echter twee redenen : in de eerste
plaats meen ik, dat veel van wat sub 2.2.13 en 2.2.14 is geschreven voor
iemand die het voorafgaaride niet zou hebben gelezen niet voldoende
duidelijk zou zijn; in de tweede plaats meen ik dat in beide genoemde
nummers enige nogal moeilijke vragen van Nederlands procesrecht
worden aangesneden, welke vooral de Belgische lezer niet in de eerste
plaats zullen interesseren. De plaatsing van deze stukken aan het slot
veroorlooft hem deze ongelezen te laten zonder de -toch al wat lange draad van het voorgaande te verliezen.
Ter bevordering van een snelle oriëntatie laat ik hier een inhoudsopgave volgen.
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I. DE

PLAATS VAN DE DWANGSOM NAAST ANDERE DWANGMIDDELEN EN
DE PLICHT TOT SCHADEVERGOEDING

Ieder die meent dat een ander rechtens verplicht is om zichjegens hem
op een bepaalde wijze te gedragen, b.v. om hem iets te geven, iets voor hem
te doen, of i~ts na te laten, kan aan de rechter vragen die ander tot dat
gedrag te veroordelen. Wordt deze veroordeling uitgesproken, dan heeft
zij veelal tot gevolg, dat tegen de veroordeelde dwangmaatregelen kunnen
'
worden toegepast, indien hij niet aan de veroordeling voldoet.
Die dwangmaatregelen kunnen zijn van tweeërlei aard:
1°. Zij kunnen de strekking hebben om rechtstreeks- d.w.z. zonder
medewerking van de veroordeelde zelf- het resultaat te verkriJgen dat
van nakoming door de veroordeelde zelf het gevolg zou zijn geweest.
Toepassing van deze maatregelen noemt men wel reële executie. Zij is
veelal mogelijk indien de veroordeling strekt tot betaling van een som
geld; wordt die som niet door de veroordeelde betaald, dan kan zijn
wederpartij de goederen van de veroordeelde in beslag nemen en verkopen en uit de opbrengst daarvan de hem toekomende som verkrijgen.
Reële executie laat zich ook denken bij d~ v~roordelingtotafgiftevan een
of meer bepaalde zaken die zich in de macht van de schuldenaar bevinden. Denkbaar is dat men aan het vonnis de bevoegdheid ontleent die
zaken door een deurwaarder bij de veroordeelde te laten weghalen 1 . In
vele gevallen is reële executie niet mogelijk omdat het verlangde resultaat
zonder medewerking van de veroordeelde niet kan worden bereikt. Dit
is b.v. het geval indien dat resultaat slechts kan worden verkregen door
een prestatie van een bepaalde kunstenaar. Evenzeer ontbreekt de mogelijkheid van een. reële executie indien de veroordeling strekt tot het verrichten van een rechtshandeling en de wet niet medebrengt dat het daartoe
veroordelend vonnis in de plaats kan treden van de voor die rechtshandeling noodzakelijke wilsverklaring van de veroordeelde.
In andere gevallen laat reële executie zich in abstracta wel denken,
doch zich in concreto niet realiseren tengevolge van het feit dat de veroordeelde deze op een of andere manier verhindert: hij verbergt het kind
of de goederen die hij zou moeien afgeven.
Voor de gevallen waarin reële executie niet of niet vlug genoeg, tot het
Vgl. b.v. art. 1576w Ned. B.W. en art. 490b Ned. Wetb. v.B. Rv. Veelal wordt in Nederland aangenomen, dat ook in andere gevallen die bevoegdheid aan de deurwaarder toekomt.
Vgl. HoFMANN-VAN OPSTALL, p, 21 en de ald<Jar in noot 3 geciteerde schrijvers.
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verlangde resultaat kan leiden heeft men behoefte aan dwangmiddelen
van andere soort.
2°. Deze dwangmiddelen hebben de strekking om de veroordeelde
zelf te prikkelen tot het nakomen van de veroordeling.
Die prikkeling kan op verschillende wijze worden teweeggebracht.
Denkbaar is b.v. dat de wet bepaalt dat niet-nakoming van de veroordeling een strafbaar feit oplevert, en dus oplegging van een geldboete,
hechtenis of gevangenisstraf tengevolge zal hebben.
Naast of in plaats van deze publiekrechtelijke sanctie laten zich echter
ook privaatrechtelijke dwangmiddelen denken: men kan de wederpartij
van de veroordeelde toestaan om laatstgenoemde in geval deze niet aan
de veroordeling voldoet, tee doen gijzelen, of bepalen dat de veroordeelde
een op vordering van de wederpartij te betalen en/ of te verhalen som geld
schuldig wordt, indien hij op een bepaald tijdstip nog niet aan de veroordeling heeft voldaan. De bepaling van een dergelijke som bij .een
veroordeling heeft dus de strekking om op de veroordeelde dwang tot
nakoming van de veroordeling uit te oefenen. Vandaar dan ook dat men
hier spreekt van een dwangsom.
Schuldenaar van de dwangsom wordt dus de veroordeelde die niet
tijdig aan de veroordeling voldoet. Wie wordt schuldeiser van de dwangsom? Die vraag kan men door de bepalingen of de strekking van de wet
op verschillende wijze laten beantwoorden: men han ket recht op de
dwangsom toekennen aan een derde, b.v. de Staat of een of andere instelling van weldadigheid, of, zoals volgens het Nederlandse recht geschiedt, aan de wederpartij van de veroordeelde.
Kent men de dwangsom toe aan de wederpartij van de veroordeelde,
dan komt men gemakkelijk in de verleiding haar te gaan beschouwen als
een vergoeding voor de schade die is veroorzaakt door het niet-nakomen
van een verplichting. Toch zal men goed doen haar hiervan te blijven
onderscheiden, en daarbij vooral te letten op de navolgende punten:
A. De dwangsom wordt opgelegd om de veroordeèlde met een nadeel
te dreigen voor het geval hij niet aan de veroordeling voldoet. De verplichting tot schadevergoeding heeft tot taak het nadeel dat de weder-·
partij van de veroordeelde door die niet-nakoming ondervindt, weer goed
te maken.
B. De dwangsom behoort te worden bepaald op zodanig bedrag als
voldoende wordt geacht om de veroordeelde tot nakoming te prikkelen 1 .
1 Vgl. Hof Leeuwarden 24 januari 1940, N.J. 1940, 719; Hof den Haag 20 april 1942,
N.J. 1942, 509; Rb. Arnhem 8 juli 1948, N.J. 1948, 530. Dat ook de omstandigheid dat partijen in gemeenschap van goederen zijn gehuwd en de opgelegde dwangsom dus mogelijk
zowel ten bate als ten laste van de gemeenschap zou worden verbeurd, de rechter er niet
van behoeft te weerhouden om haar bij een veroordeling te bepalen, mits zij maar tot nakoming prikkelt, is beslist door Rb. Amsterdam 15 maart 1944, N.J. 1944/5, 759, Rb.
Haarlem 31 juli 1953, N.J. 1954, 358 en H.R. 23 december 1960, N.J. 1961, 86. Bij dit arrest
werd overwogen dat uit hoofde van het bijzondere karakter van de dwangsom als middel om
druk uit te oefenen op de persoon van de veroordeelde ten einde deze te doen besluiten aan de
veroordeling te voldoen verhaal van verbeurde dwangsommen op de ter beschikking van de
veroordeelde echtgenoot staande middelen der gemeenschap .niet uitgesloten moet worden
geacht, al heeft dat verhaal dan slechts tot gevolg dat de beschikking over· die middelen van de
veroordeelde echtgenoot op de andere echtgenoot overgaat.
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Veelal zal dit groter kunnen zijn, dan het bedrag van de schade. die van de
niet-nakoming het gevolg zou zijn. Het bedrag van de schadevergoeding
daarentegen behoort in overeenstemming te zijn met dat van de schade.
C. Schadevergoeding kan men verschuldigd worden ook dan indien
de nakoming van de veroordeling onmogelijk is geworden, nl. indien
geen beroep op overmacht openstaat. Bij een goede regeling van de
dwangsom behoort deze echter niet meer te kunnen worden verbeurd
zodra de nakoming van de veroordeling onmogelijk is geworden. Immers
het is niet gerechtvaardigd om niet te zeggen absurd, om maatregelen
toe te passen die tot strekking hebben iemand te dwingen tot iets wat
niet meer mogelijk is 1 .
Van de zo juist beschreven dwangsom moet men ook goed onderscheiden het dwangmiddel dat men vindt in art. 534 van het Belgische Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in hetzelfde artikel van de Franse
Code de Procédure civile, en in het derde lid van art. 772 van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 2 . Laatstgenoemd
dwangmiddel toch doet niet, zoals de dwangsom, het niet-nakomen van
de veroordeling automatisch de veroordeelde een bepaald bedrag schuldig worden, doch geeft aan de wederpartij van de veroordeelde slechts
het recht om, indien laatstgenoemde niet op de bepaalde tijd zijn rekening
aflegt, diens goederen in beslag te nemen en te verkopen tot het bij het
vonnis bepaalde bedrag. Wordt de veroordeling alsnog nagekomen dan
vervalt de bevoegdheid tot inbeslagneming en verkoop, en was, toen d:le
nakoming plaats vond, reeds een begin met de uitoefening van die bevoegdheid gemaakt, dan zal zij moeten worden gestaakt. Het nietnakomen van de veroordeelde van zijn plicht om op een bepaalde tijd
rekening te doen, doet hem dus dat bedrag niet schuldig worden, doch
geeft zijn wederpartij slechts recht dat voorlopig op hem te verhalen. Ik
zeg: voorlopig, want men neemt aan dat, indien de rekening alsnog wordt
afgelegd, het verhaalde in mindering komt op het saldo dat de rendant
blijkens die rekening aan zijn wederpartij heeft te betalen.
Bij de rekening en verantwoordingsprocedure kan dit dwangmiddel
uitstekende diensten bewijzen: de mogelijkheid dat, indien de rekenplichtige de rekening niet aflegt zijn goederen zullen worden aangetast
voor een misschien veel groter bedrag dan hij blijkens de rekening
schuldig zal blijken te zijn, zal voor hem als een krachtige stimulans
1
Hieronder sub 2.2.11 zal worden uiteengezet dat in de Nederlandse wet dit niet voldoende
in het oog is gehouden.
2 Art. 772 lid 3 Ned. Wetb. v.B. Rv.luidt:
"Indien de rekenpligtige in gebreke blijft om op den bepaalden dag te verschijnen, of
rekening te doen, zal hij. indien dit geëischt is, daartoe worden genoodzaakt, door de in
beslagneming en den verkoop zijner goederen, tot zoodanig bedrag, als bij het vonnis zal
worden bepaald".
Men zie voor het verschil tussen dit dwangmiddel en de thans in art. 611a Rv. geregelde
dwangsom voorts VAN RossEM-CLEVERINGA II p. 514-516. Zie verder H.R. 7 januari 1943,
N.J. 1943,209 en 17 maart 1944, N.J. 1944, 306 en hieronder 2.2.11.
Voor het Belgische art. 534 W.v,B. Rv. vergelijke men VAN LENNEP, Belgische Burgerlijk
Procesrecht VI p, 164 e.v. en voor. de overeenkomstige Franse wetsbepalihg DALLOZ,
Répertoire de procédure civile et commerciale 1955 p, 634 nr. 20 en GLAssoN-MoRELTISSIER, Traité théoriaue et pratique d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure
civile, 3e druk, 1936, deel \1, blz. 212 (nr. 1738).
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kunnen werken. Anderzijds geeft het aan zijn tegenpartij de mogelijkheid
te verhinderen dat de rekenplichtige door het nalaten van het afleggen
van de rekening haar het blijkens het te verwachten slot van die rekening
haar toekomende blijft onthouden.
Minder geschikt is dit dwangmiddel echter om af te dwingen de nakoming van een veroordeling tot geven, doen of niet-doen (in het laatste
geval spreekt men wel van een rechterlijk verbod), waarvan de nietnakoming elke dag weer, of waarvan iedere overtreding op zich zelf,
aan de wederpartij van de veroordeelde aanzienlijke schade zou veroorzaken of haar telkens op nieuw niet op geld waardeerbare levensvreugde
zou doen derven. Bij een dergelijke veroordeling kan de dwangsom
beter dienst doen: zij kan aldus worden bepaald, dat na zeker tijdstip
iedere dag, waarop aan de veroordeling nog niet mocht zijn voldaan, of
elke overtreding van het gestelde verbod op zich zelf, de veroordeelde
automatisch een bepaald bedrag als dwangsom zal doen verbeuren,
welk bedrag hij schuldig zal blijven, ook dan wanneer hij later alsnog
aan de veroordeling mocht voldoen.
2.

DE DWANGSOM IN HET NEDERLANDSE RECHT

2.1. Vóór de invoering van de wet van 29 december 1932 Stbl. 676
kende de Nederlandse wet de dwangsom, zoals die hierboven werd omschreven, niet. Ook vóór 1933 werd de behoefte aan een dergelijk dwangmiddel wel gevoeld en het kwam dan ook wel eens voor dat lagere rech:..
ters 1 aan hun veroordelingen kracht trachtten bij te zetten door een
dwangsom, hoewel de wet dat toen nog niet toeliet. De Nederlandse
cassatierechter, de Hoge Raad det Nederlanden (H.R.), wilde hiervan
niet weten 2 • Wel stond hij toe, dat de rechter bij zijn veroordeling bepaalde, dat de veroordeelde aan zijn wederparij een bepaald bedrag als
schadevergoeding zou moeten betalen voor iedere dag of andere tijdseenheid, waarop aan de veroordeling nog niet zou zijn voldaan, of voor
iedere overtreding van een bij zijn vonnis gegeven verbod 3 • Eigenlijk
1 Zie b.v. Provinciaal Hof van Limburg 4 april1864 W. 2572; Hof Amsterdam 28 maart
1913 W. 9686. Vgl. voor een en ander voorts: F. M. WESTEROUEN VAN MEETEREN, De
dwangsom (astreinte) naar Nederlands Recht, diss. G. U. Amsterdam 1919.
2 H.R. 21 oktober 1864, W. 2636, vern. Hof Limburg 4 april 1864, W. 2572, geciteerd in
noot 1. Vgl. ook H.R. 23 juni 1899, W. 7302 en 4 november 1914, W. 9810, N.J. 1915, p. 98,
W.P.N.R. 2355, vern. Hof Amsterdam 28 maart 1913, W. 9686 in noot 1 genoemd. Zie voorts
H.R. 29 december 1921, N.J. 1922, p. 225, W. 10845.
3
Art. 43 van de Octrooiwet 1910 geeft aan de rechter de bevoegdheid om bij veroordeling
tot schadevergoeding wegens inbreuk op een octrooi een vergoeding vast te stellen welke door
de veroordeelde moet worden betaald in geval van herhaling van de inbreuk binnen een jaar
nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. Vroeger gaf art. 6 van de Handelsnaamwet de rechter de bevoegdheid een dergelijke vergoeding vast te stellen voor het geval de
gedaagde niet zou voldoen aan ziin veroordeling om in zijn handelsnaam de door de rechter
aangegeven wijL:iging te brengen. In gevolge de wet van 30 juni 1954, Stbl. 334, ziin in die
bepaling echter de woorden "som gelds als schadevergoeding" vervangen door ,.dwangsom".
Voor de vraag of voor een dergelijke bij voorbaat vastgestelde schadevergoeding maatregelen van executie konden worden genomen zonder dat bij een nader vonnis is vastgesteld dat
het geval waarvoor de schadevergoeding verschuldigd zou zijn zich inderdaad heeft voorgedaan zie men CLEVERINGA in N.J.B. 1930, p. 649, alsmede STAR BusMANN, Hoofdstukken
van Burgerlijke Rechtsvordering nr. 420. Vgl. voorts Hof Amsterdam 7 april 1937, N.J.
1937, 951 en 29 december 1938, N.J. 1939, 708.

126

behoorde men daarbij het bedrag van die bij voorbaat vastgestelde schadevergoedingen te bepalen in overeenstemming met dat van de schade welke
van het niet-nakomen van de veroordeling werd verwacht. Begroting
van toekomstige schade is echter dikwijls zeer moeilijk. Zij werd veelal
zeer ruw gedaan, en men kr,eeg wel eens de indruk dat dit bedrag veelal
meer werd afgestemd op het tot nakoming prikkelend effect dat men aan
de veroordeling wilde geven, dan op een redelijke verwachting van de
omvang van de schade die het uitblijven van de nakoming zou teweegbrengen 1 . V oorzover dat geschiedde gingen die voorwaardelijke veroordelingen tot schadevergoeding als dwangsombepalingen fungeren.
Men zag zelfs dat de rechters in kort geding hun veroordelingen met
dergelijke veroordelingen tot schadevergoeding kracht gingen bijzetten,
hoewel het vaststellen van een schadevergoedingsplicht eigenlijk niet tot
hun bevoegdheid behoort. Hiertegen maakte de H.R. echter geen bezwaar 2 •
Tot 1933 was in feite de toestand aldus geworden dat bij een veroordeling een dwangsom wel kon worden opgelegd, mits zij maar werd gestoken in het kleed van een voorwaardelijke veroordeling tot schadevergoeding. Deze toestand gelijkt wel wat op die welke voor het thans nog
geldende Belgische recht door mijn mede-preadviseur RONSE werd beschreven in zijn gedegen werk "Schade- en Schadeloosstelling" in de nrs.
304-309 (p. 260-264). Ik kreeg echter uit hetgeen aldaar sub 308 en 309
is geschreven de indruk dat men in België strenger dan men dat vóór
1933 in Nederland placht te doen, de hand houdt aan het vereiste dat de
vergoeding van de toekomstige schade met het bedrag van die schade in
overeenstemming moet zijn.
2.2.1. Ingevolge de reeds genoemde wet van 29 december 1932 Stbl.
676 werd deze toestand fundamenteel gewijzigd. De mogelijkheid tot het
bepalen van een dwangsom werd daarbij in ruime mate toegekend. Vooral ten gerieve van de Belgische lezers laat ik hier de tekst van de belangrijkste bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
welke ingevolge die wet de dwangsom regelen, volgen. Het zijn de artt.
611a, 611b in verband met art. 611.
Art. 61Ia. Voorzover een vonnis inhoudt eene veroordeling tot
iets anders dan de betaling van eene geldsom, kan worden bepaald,
dat, indien, zoolang of zoo dikwijls de veroordeelde aan die veroordeeling niet voldoet, door hem zal zijn verbeurd eene bij het
vonnis vast te stellen geldsom, dwangsom genaamd.
Art. 6llb. 1. Wordt aan die veroordeling niet voldaan, dan is de
wederpartij van den veroordeelde bevoegd het vonnis voor het verbeurde bedrag van de dwangsom ten uitvoer te leggen zonder eerst
eenen nieuwen titel in regte te hebben verkregen.
1

VgJ. WESTEROUEN VAN MEETEREN, diss. p, 76 e.v.
2 H.R. 29 december 1921, N.J. 1922, p, 225, W. 10845. In gelijken geest STAR BusMANN,
W. 10845 en Hoofdstukken nr. 376 en WESTEROUEN VAN MEETEREN, diss. p. 162. Hiertegen
terecht CoNINCK WESTENBERG, Praeadvies Ned .. Juristen Vereniging 1922 p. 8 en 23, CLEVERINGA N.J.B. 1930, p, 649. Vgl. ook CAROLI-MEIJERS, Kort geding, p, 350 en MEIJERS, Kort
geding p, 83.
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2. Artikel 611 is van overeenkomstige toepassing.
3. Stelt de wederpartij eene vordering in tot het verkrijgen van
eerren nieuwen titel, als bedoeld in het eerste lid, dan kan de gedaagde
daartegen hetzelfde verweet voeren als ingevolge het vorige lid
tegen de tenuitvoerlegging zonder nieuwen titel.
Art. 611. 1. De schuldenaar, die buiten staat is aan de tegen hem
uitgesproken veroordeeling te voldoen, kan op grond daarvan in
kort geding vorderen, dat de gijzeling niet of niet verder worde ten
uitvoer gelegd.
2. Na toewijzing der vordering kan gijzeling voor dezelfde schuld
alleen plaats hebben, indien de schuldeischer in kort geding aantoont, dat de schuldenaar in staat is aan de tegen hem uitgesproken
veroordeeling te voldoen.
3. De schuldenaar, die zich met het oog op de tenuitvoerlegging
van het vonnis of zelfs vóór de veroordeeling met het oog op het
tegen hem te wijzen vonnis buiten staat heeft gesteld aan zijne verpligting te voldoen, kan op het eerste lid van dit artikel geen beroep
doen.
4. Het bepaalde bij dit artikel blijft buiten toepassing in zaken als
bedoeld bij de eersteAfdeelingA van deze titel.
Dat deze bepalingen slechts de bedoeling hebben een dwangmaatregel
ter uitvoering van het vonnis te scheppen, en niet de strekking hebben
de rechter de bevoegdheid te geven tot veroordeling tot vergoeding van de
schade die door de niet-nakoming mocht worden veroorzaakt, blijkt
niet alleen uit het woord dwangsom, doch ook uit de plaatsing van die
bepalingen in het tweede boek van het W.v.B.Rv. dat tot opschrift heeft:
van de tenuitvoerlegging van vonnissen en authentieke akten 1 .
Ik zal thans de belangrijkste elementen van deze bepalingen stuk voor
stuk gaan bezien en toelichten met gevallen uit de praktijk. Waar mij dit
dienstig lijkt zal ik een kritische opmerking maken 2 •
1 Ook de parlementaire geschiedenis van de wet waarbij deze artikelen aldus in het W.v.B.
Rv. werden geplaatst, bewijst dit duidelijk. Men zie hiervoor Wetgevingsbiilage van het
N.J.B. XLIII. Opp. 6 (M.v.T.) leest men dat de regeling van de dwangsom mede wenselijk
werd geacht omdat bij dezelfde wet de mogelijkheid tot gijzeling zou worden verzwakt. Op
p. 15 leest men echter in het V.V. dat de Commissie van de Tweede Kamer in wier handen
het ontwerp werd gesteld, opmerkte dat zij deze plaatsing minder juist achtte, want, zo redeneerde zij, de dwangsom "is niet veel anders dan een gefixeerde schadevergoeding". Deze
misvatting werd op p. 22 afdoende bestreden door de Minister van Justitie in zijn M.v.A.
en de bepalingen hebben de haar door die Minister toegedachte plaats in het Wetboek verkregen. -Ook de Commissie in wier handen het ontwerp voor het Derde Boek van het nieuwe
Burgerlijk Wetboek is gesteld is blijkbaar nog niet geheel van deze misvatting vrij. Men zie
hieronder pag. 28 nt. 1 en pag. 32 nt. 1.
2 Volgens art. 3.11.5 van het Regeringsontwerp voor het nieuwe B.W. zal de dwangsom
daarin worden geregeld als volgt:
Art. 3.11.5. 1. Wanneer iemand bij vonnis tot iets anders veroordeeld wordt, dan tot
betaling van een geldsom, kan de rechter op vordering van de eiser bepalen, dat de veroordeelde ten behoeve van de eiser een bij vonnis vast te stellen geldsom, dwangsom genaamd,
zal verbeuren, in geval de veroordeelde aan een op eisers verzoek uitgebracht bevel tot nakoming van de veroordeling niet voldoet.
2. Het verbeuren der dwangsom kan geheel of ten dele afhankelijk gesteld worden van de
duur van het verzuim of van het aantal der overtredingen.
3. Heeft de rechter een dwangsom bepaald, en gaat daarna de verplichting op welker
niet-nakoming de dwangsom is vastgesteld teniet, of wordt haar nakoming onmogelijk, dan
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2.2.2. Art. 61 I a spreekt van een vonnis houdende een veroordeling tot
iets anders dan de betaling van een geldsom 1 . Dit woord :,vonnis" doet
enige vragen rijzen.

a. Kan de dwangsom niet worden opgelegd bij een rechterlijke veroordeling die is vervat in een beslissing die de wet geen vonnis, doch een
beschikking noemt? Ik zie in de omstandigheid dat de wet voor sommige
gevallen aan de rechter voorschrijft zijn beslissingen niet in de vorm van
een vonnis, doch in die van een beschikking te geven, geen grond om daarbij de bepaling van een dwangsom uitgesloten te achten. De redenen van
processuele aard die de wetgever ingaven deze vorm van de beslissing
voor te schrijven houden m.i. geen verband met de wijze waarop de naleving daarvan kan worden bevorderd. Ik zou er dan ook voor gevoelen
niet aan het woord "vonnis" te blijven vasthouden 2 •
b. Kan de dwangsom worden opgelegd bij een veroordeling die is
vervat in een uitspraak van de rechter in kort geding? Voor deze vraag
·is reden, nu de·wet in de artt. 289-297 Rv., die het korte geding regelen,
vermijdt de uitspraken van de rechter in kort geding een "vonnis" te
noemen. Stellig is ook hier voor de toelaatbaarheid van de dwangsom
alles te zeggen. De H.R. achtte haar dan ook hierbij toegelaten 3 .
c. Kan de dwangsom worden opgelegd b~j een veroordeling die is vervat in een uitspraak van scheidslieden? Ook de mtspraak van scheidslieden noemt de wet geen vonnis, doch ik meen dat arbiters evenzeer
als de rechters bevoegd mogen worden geacht aan hun veroordelingen
wordt daarna een dwangsom alleen opeisbaar, wanneer het tenietgaan van de verplichting
of de onmogelijkheid van de nakoming aan de schuld aan de verplichte is te wijten. De op het
tijdstip van het vervallen der verplichting of van het onmogelijk worden van de nakoming
reeds opeisbare bedragen blijven in ieder geval verschuldigd.
4. Voorzover een vastgestelde dwangsom nog niet opeisbaar is, kan de rechter haar op
verzoek van de veroordeelde, op grond van na de vaststelling opgekomen omstandigheden
wijzigen.
In het ontwerp voor dit artikel van MEIJERS stond aan het slot van de eerste zin van lid 3
in plaats van "aan de schuld van de verplichte is te wijten": "door de verplichte opzettelijk
is veroorzaakt". Blijkens de M.v.T. op het Regeringsontwerp (nr. 3770 :p. 28 kol. 2) is deze
wijziging aangebracht "omdat er opzet zonder schuld - b.v. tenietgaan door betaling of
verrekening, of het veroorzaken van een tijdelijke of blijvende onmogelijkheid in een noodtoestand - , als ook schuld zonder opzet - een intreden van onmogelijkbeid door onachtzaamheid of onvoorzichtigheid van de schuldenaar- kan bestaan". Men leest daar voorts:
"Het handhaven van de dwangsom in het laatste geval is niette streng voor de schuldenaar,
daar het artikel alleen de automatische opheffing van de dwangsom regelt. De mogelijkheid
om volgens het vierde lid aan de rechter wijziging van de dwangsom te verzoeken, blijft
immers bestaan". Hierbij werd echter over het hoofd gezien, dat het vierde lid slechts wijziging van nog niet opeisbaar geworden dwangsommen toelaat, en dat de dwangsom veelal
zal zijn verbeurd als de veroordeelde met ziin verzoek tot wijziging bij de rechter komt.
Men zie voor verdere kritiek op art. 3.11. 5 en op wat daarover is opgemerkt in het Voorlopig
Verslag hieronder p. 28 nt. 1 en p. 32 nt. 1.
1 De omstandigheid dat het vonnis een verbod inhoudt dat reeds in de wet is te vinden
behoeft de rechter geenszins te weèrhouden om aan dat verbod de bepalingen van een dwangsom te verbinden. Immers een door de rechter bij een juist vonnis uitgesproken verbod zal
wel altijd op de wet, althans op een ongeschreven rechtsregel, steunen. Blijkbaar werd dit
over het hoofd gezien door Pres. Rb. den Haag 2 maart 1933, N.J. 1933, 1416.
2
Wat hiervan ook zij, sinds de wet van 30 juni 1954, Stbl. 344, art. 6 van de Handelsnaamwet wijzigde, is de bepaling van een dwangsom wel mogelijk bij een veroordeling tot wijziging van de handelsnaam, vervat in een beschikking als in dat artikel genoemd.
3 Vgl. H.R. 23 januari 1941, N.J. 1941,433. In gelijke geest Pres. Rb. Rotterdam 19 oktober
1939, N.J. 1940, 213 en MEIJERS, W.P.N.R. 3945, p. 273 kol. 2., Verz. Opst. Il, p. 284 en
Kort Geding, p, 240.
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kracht bij te zetten door de bepaling van een dwangsom. Hiervoor is des
te meer reden nu enerzijds door de wet in art. 589 Rv. wordt gezegd, dat
lijfsdwang nimmer mag worden ten uitvoer gelegd dan uit krachte van
een vonnis waarbij dezelve is uitgesproken, en anderzijds uit art. 653 Rv.
volgt, dat ook scheidslieden de uitvoerbaarheid bij lijfsdwang mogen uitspreken. Niettemin zijn de schrijvers verdeeld 1 .
Bij een eventuele herziening van de regeling van de dwangsom zou het
wel gewenst zijn de twijfel die het woord "vonnis" deed rijzen, weg te
nemen 2 •
2.2.3. a. De dwangsom kan slechts worden bepaald bij een vonnis
inhoudende een veroordeling tot iets anders dan betaling van een geld~om. Zij dient tot prikkeling van de veroordeelde tot voldoening daaraan.
Bij uitsluitend declaratoire of uitsluitend constitutieve vonnissen, die niet
meer ·doen dan een bepaalde rechtstoestand vaststellen of in het leven
roepen, zonder een bepaalde gedragslijn voor de gedaagde voor te schrijven, kan dus van een dwangsom geen sprake zijn 3 .
2.2.3. b. Veroordelingen behoren m.i. niet te worden gevorderd of te
worden uitgesproken indien de gedaagde blijvend buiten staat is daaraan
te voldoen 4 . Immers bij een dergelijke veroordeling heeft de eiser geen
belang. Men zou echter het belang bij een dergelijke veroordeling kunstmatig in het leven kunnen roepen door een dwangsom te bepalen voor
iedere dag waarop de gedaagde met de naleving van d~ veroordeling in
gebreke zou blijven. Voorzover de gedaagde verhaal voor de dwangsom
zou bieden, zou het belang van de eiser bij de veroordeling dan bestaan
in een blijvend inkomen ten laste van de gedaagde. Het lijkt mij echter
moeilijk te betwisten dat een dergelijk belang bij de veroordeling geen
redelijk belang zou zijn, en naar mijn mening is voor de toewijzing van
een gevorderde veroordeling niet slechts een belang, doch een redelijk
belang van de eiser vereist 5 .
1
SANDERS, Aantasting van arbitrale vonnissen, p. 136 en NoLEN, Handleiding voor arbiters
3e druk, kennen de bevoegdheid tot het opleggen van een dwangsom aan scheidslieden toe.
Die bevoegdheid werd kennelijk ook aangenomen door de arbiters die het vonnis wezen
waarover werd geprocedeerd voor de H.R. blijkens zijn arrest van 18 januari 1940, N.J.
1940, 1127.
CLEVERINGA (VAN RossEM-CLEVERINGA II, p. 37_7) twijfelde. MEIJERS W.P.N.R. 3945, p,
273 kol. 2, Verz. Opst. II, p. 284 was van oordeel dat scheidslieden die bevoegdheid niet
hebben, omdat de wet zorgvuldig vermeed hun uitspraak een vonnis te noemen. De wetgever
deed zulks ook ten aanzien van de uitspraak in kort geding (zie MEIJERS Kort Geding,
p, 234 e.v.), waarbij MEnERS niettemin de bepaling van een dwangsom mogelijk acht (Kort
Geding p, 240).
2
Art. 3.11.5 van het ontwerp voor een nieuw B.W. spreekt echter nog van een "vonnis".
Vgl. Voorlopig Verslag Ontwerp 3770, p. 38 onder Titel11.
3
Vgl. Kt1. den Haag 27 november 1954, N.J. 1955, 294: bij een declaratoire uitspraak die
niet tevens een veroordeling inhoudt, is de bepaling van een dwangsom niet mogelijk.
4
Vgl. hiervoor VAN ÜPSTALL in W.P.N.R. 4272 e.v. en HOFMANN-VAN ÜPSTALL, p. 65 e.v.,
waar ook worden besproken de gevallen, waarin de nakoming strikt genomen wel mogelijk
zou zijn, doch uitermate bezwaarlijk, of waarin de nakoming bij de wet is verboden. Het
zou mij te ver voeren hierop verder in te gaan.
5
De Rb. te Arnhem (1 dec. 1938, N.J. 1939, 1031) en die te Assen (13 mei 1952, N.J,
1953, 309), oordeelden terecht dat bepaling van een dwangsom achterwege behoort te blijven,
in dien nakoming van de veroordeling niet mogelijk is, resp. de eiser daarbij geen redelijk
belang heeft, doch zagen m.i. over het hoofd, dat dan ook de veroordeling tot nakomingzelf
behoort achterwege te blijven. Vgl. H.R. 9 januari 1942, N.J. 1942, 305, waarin werd overwogen dat het feit dat een levering voor goed onmogelijk is geworden, noopt tot de gevolg-
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Voorzover echter uit het petitum of de grondslagen van de eis zelf niet
blijkt dat de nakoming van de· veroordeling niet mogelijk is of dat de
eiser daarbij geen redelijk belang heeft, zal men op grond van de afwezigheid daarvan de·eiser in zijn eis niet niet-ontvankelijk mogen verklaren,
en afwijzing daarvan zal m.i. slechts mogen plaats hebben voorzover
het ontbreken van dat redelijke belang alsnog blijkt.
2.2.3. c. Is voldoening aan de veroordeling wel tijdelijk, doch niet
blijvend onmogelijk, dan heeft de eiser bij de veroordeling wel een redelijk
belang, nl. voor het geval de nakoming weer mogelijk wordt 1 . Volgens
de letter van art. 611a zou ook dan bij die veroordeling een dwangsom
kunnen worden bepaald, doch de gedaagde zou vervolgens ingevolge
art. 611 in kort geding da~r weer tegen kunnen opkomen.
Zou de voldoening daarna weer mogelijk worden, dan zou de eiser in
kort geding weer kunnen aantonen dat zulks het geval is en weer tot de
tenuitvoerlegging van de dwangsom kunnen worden. toegelaten. In
dergelijke gevallen zal de rechter dus goed doen reeds dadelijk in zijn
vonnis te doen uitkomen, dat de dwangsom slechts verschuldigd zal
worden voorzover de nakoming van de veroordeling uitblijft hoewel zij
mogelijk is. De formulering van het dictum van het vonnis zal dan wel
veel zorg vereisen.
2.2.3. d. Men verwarre de onmogelijkheid van de nakoming van de
veroordeling niet met de onmogelijkheid om het resultaat daarvan te
bereiken door middel van reële executie. Juist indien de reële executie
onmogelijk is, heeft men de behoefte om de onwil van de veroordeelde
door middel van een dwangsom te breken. Onmogelijkheid van reële
executie op zich zelf is dus geen reden om de bepaling van een dwangsom
te weigeren 2 • Is de reële executie mogelijk, dan kan dat een reden voor de
rechter zijn om de dwangsom te weigeren 3 , doch het staat hem volkomen
vrij ook dan een dwangsom te bepalen indien de eiser dat van hem vraagt
en hij daarbij een redelijk belang heeft. Dit zal veelal het gèval zijn, want
een spoedige nakoming van de veroordeling door de gèdaagde zal hem
vrijwel steeds vlugger aan het door hem verlangde helpen dan een reële
executie.
·
trekking dat de veroordeling daartoe niet behoort plaats te vinden. Vgl. ook Rb. Rotterdam
10 februari 1943 N.J. 1943, 771 en 13 november 1946, N.J. 1947, 196, alsmede MEIJERS in
W.P.N.R. 3945, verz. Opst. II .o. 287 f8.
1 Dat een tijdelijke onmogelijkheid tot levering op zich zelf aan een veroordeling tot levering niet in de weg staat, werd mede beslist door de H.R. bij zijn arrest van 9 januad 1942,
N.J. 1942, 305.
2 Vgl. Rb. Haarlem27 november 1945, N.J. 1946, ..:..67: Odeggingvan een dwangsom bij de
veroordeling tot levering van een zaak. die niet aan de veroordeelde toebehoorde, nu hij
niettemin tot d1e levering in staat moest worden geacht. Zie echter voor een geval dat de
bepaling van een d\Vangsom bij een veroordeling tot levering werd geweigerd omdat de veroordeelde van de te leveren zaak slechts mede-eigenaar was en daarover nog de beschikkingsbevoegdheid moest verkrijgen: Rb. Roermond 29 oktober 1942, N.J. 1943, 369.
3
Op grond van het bestaan van de mogelijkheid van reële executie werd de bepaling van een
dwangsom geweigerd door Rb. Arnhem 17 februari 1938, N.J. 1938, 841 (er was een machtiging als bedoeld in art. 1276 B.W. verleend). Zie voorts Pres. Rb. Roermond 3 november
1938, N.J. 1939, 731, Rb. Haarlem 11 februan 1947, N.J. 1948, 21, Ktr. den Haag 31 maart
1951. N.J. 1951, 135; Pres. Rb. Groningen 6 juli 1959, N.J. 1960, 260. Rb. Dordrecht 25
sept. 1940, N.J. 1941, 278 weigerde de bepaling van een dwangsom bij een veroordeling tot
levering op grond dat de te leveren zaken elders zouden kunnen worden betrokken.
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2.2.3. e. De omsLandigheid dat de veroordeelde is de Staat of een
ander Overheidslichaam, staat aan de mogelijkheid van de bepaling van
een dwangsom niet in de weg. Weliswaar mag men veelal verwachten
dat de Overheid ook zonder de bepaling van een dwangsom de veroordeling van een rechter niet naast zich neer zal leggen, doch niet altijd is
dit zo zeker 1 . Bovendien kan de dwangsom haar mrt hebben indien men
geen onwil, doch wel traagheid bij de veroordeelde vreest, en een zekere
traagheid komt - althans in Nederland- bij Overheidslichamen wel
eens voor. Het is dan ook herhaaldelijk voorgekomen dat een veroordeling van een Overheidslichaam door een dwangsom werd verstevigd 2 •
2.2.3. f Het feit dat de veroordeling door een uitvoerbaarverklaring
bij lijfsdwang zou kunnen of moeten worden gesanctioneerd of reeds is
gesanctioneerd, behoeft geen beletsel te zijn om aan die veroordeling
de bepaling van een dwangsom toe te voegen 3 • Indien de uitvoerbaarverklaring bjj lijfsdwang door de wet wordt toegelaten, doch ook door de
rechter mag worden geweigerd (art. 587 Rv.), kan zij ook worden uitgesproken onder de voorwaarde dat de ter zake van de niet-voldoening aan
de hoofdveroordeling verschuldigde dwangsom niet wordt voldaan. Aldus
kan langs een omweg de verplichting tot betaling van de dwangsom uitvoerbaar worden verklaard bij lijfsdwang 4 •
2.2.3. g. Soms wordt in een overeenkomst bepaald dat degene die
daarbij de verplichting tot het verrichten van een bepaalde prestatie op
zich neemt) een bepaald bedrag als boete of schadevergoeding verschuldigd zal zijn voor het geval dat hij deze prestatie niet, niet op tijd, of niet
1 Zie voor \\-eigering van een dwangsombepaling tegen de Staat op grond dat aangenomen
werd dat deze ook zonder zodanige bepaling de veroordeling-wel zou nakomen, Pres. Rb.
den Haag 14 november 1938, N.J. 1939, 306. In gelijke geest Rb. den Haag 12 maart 1943,
N.J. 1943, 627, en ten aanzien van een gemeente in gelijke geest Rb. Dordrecht 26 mei 1943,
N.J. 1943, 839 en Hof den Bosch 3 juni 1952, N.J. 1953, 297. De mening van MEIJERS
(W.P.N.R. 3945, p. 275, Verz. Opst. II p, :2.88), dat men er van moet uitgaan dat rechterlijke
vonnissen ook zonder bepaling van een dwangsom door Overheidslichamen zullen worden
geëerbiedigd bleek te optimistisch in de zaak waarin de Pres. Rb. den Haag op 21 december
1950, N.J. 1951, 70 vonnis wees, en waarin de Staat de President deed weten, dat hij zich
niet kon verbinden zich naar de uitspraak van de President te zullen gedragen. Het daarop
tegen de Staat uitgesproken verbod werd kracht bijgezet door de bepaling van een dwangsom
van f 1 miljoen gulden voor elke daarbij omschreven overtreding.
2 Behalve bij genoemde uitspraak van 21 december 1950, N.J. 1951, 70 van de Pres. van de
Rechtbank te den Haag, vond ik nog dwangsombepalingen bij veroordelingen van de
Overheid in de navolgende vonnissen: Pres. Rb. Dordrecht 16 oktober 1946, N.J. 1947, 14
(tegen burgemeester); Hof den Haag 25 maart 1949, N.J. 1949, 685 (idem); Pres. Rb.
Rotterdam 28 juni 1950, N.J. 1951, 108 (met uitvoerige motivering waarom in dit geval een
dwangsom tegen de gemeente kon worden bepaald); Hof den Bosch 20 mei 1952, N.J. 1952,
618 (tegen gemeente), cass. beroep verworpen door H.R. 19 december 1952, N.J. 1953, 642;
Rb. Middelburg 13 juni 1951, N.J. 1953, 31; Rb. den Bosch 16 december 1958, N.J. 1960,
11 (gemeente); Pres. Rb. Utrecht 4 okt. 1960, N.J. 1961, 112. Vermoedelijk zullen er nog
wel meer zijn.
3
Zie voor een geval waarin voor een bij lijfsdwang uitvoerbare veroordeling een d\'<angsorri werd vastgesteld: Hof Leeuwarden 12 maart 1941, N.J. 1941, 532 en voor gevallen
waarin wel een dwangsom werd bepaald doch de uitvoerbaarverklaring bij lijfsdwang niet
werd toegestaan: Pres. Rb. Rotterdam 24 juni 1933, N.J. 1933, 1534 en Rb. Rotterdam 21
oktober 1954, N.J. 1955, 76.
4 Vgl. hiervoor DE RIJKE in N.J.B. 1959, p, 674 en Hof den Haag 5 december 1938, N.J.
1939, 179; 9 november 1939, N.J. 1940, 171 en Pres. Rb. Roermond 26 september 1957,
N.J. 1958, 198. Hoewel gevraagd werd vermoedelijk niet toegestaan een dergelijke beslissing
bij Rb. Rotterdam 21 oktober 1954, N.J. 1955, 76 en wel toegestaan bij Hof Leeuwarden
12 maart 1941, N.J. 1Q41 352, welke beide vonnissen niet volledig werden gepubliceerd.
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behoorlijk verricht. Een dergelijk beding behoeft m.i. de rechter niet
steeds te beletten om de veroorde1ing tot het verrichten van die prestatie
bovendien nog van een dwangsombepa1ing te voorzien. Voorzover het
genoemde beding slechts beoogt de in geval van wanprestatie verschuldigde schadevergoeding vast te stellen, behoeft zulles na het voorgaande
geen betoog meer: de dwangsom heeft de strekking tot nakoming te
prikkelen, de schadevergoeding dient om de schade veroorzaakt door
het niet-, niet-tijdig, of niet-behoorlijk-presteren, weg te nemen. Doch ook
voorzover het beding uitsluitend de strekking heeft de schuldenaar tot
het verrichten van de prestatie te prikkelen, behoeft het m.i. niet in alle
gevallen aan een dwangsombepaling in de weg te staan 1 . Voorzover de
bedongen boete blijkbaar onvoldoende is om de debiteur tot presteren
te bewegen kan zodanige aanvullende dwangsom zin hebben 2 . Voor een
ander oordeel is echter plaats voorzover moet worden aangenomen dat
partijen door de boetebepaling de mogelijkheid van het opleggen van een
dwangsom hebben willen uitsluiten, hetgeen m.i. wel geoorloofd is 3 .
Evenmin zal bepaling van een dwangsom mogen plaats hebben voorzover
het beding de strekking heeft, de schuldenaar de gelegenheid t~ geven
zich door betaling van de in het beding genoemde som van de prestatieplicht te bevrijden (beding van rouwgeld), en hij van die gelegenheid
gebruik heeft gemaakt. Immers dan kan van een veroordeling tot pn~statie
al geen sprake meer zijn, en komt de vraag of daarbij een dwangsom te
pas komt, niet eens aan de orde 4 •
2.2.3. h. Ook de omstandigheid dat de wet in art. 43 van de Octrooiwet (lid 3) aan de rechter uitdrukkelijk de bevoegdheid geeft bij een veroordeling tot schadevergoeding wegens ocLrooi-inbreuk tevens een vergoeding vast te stellen. die door de veroordeelde moet worden betaald
in geval van herhaling binnen het jaar nadat het vonnis in kracht van ge1

Anders MEIJERS in W.P.N.R. 3945, Verz. Opst. II p. 287.
2 Ondanks het bestaan van een contractueel vastgestelde schadevergoeding of boetebedeling werd aan de veroordeling tot presteren een dwangsombepaling toegevoegd bij de
navolgende vonnissen: Hof Arnhem 1 november 1933, N.J. 1934 .o. 399; Pres. Rb. Amsterdam 11 september 1936, N.J. 1937, 532; Hof den Bosch 14 september 1937, N.J. 1938, 154;
Hof den Haag 9 november 1939, N.J. 1940, 171; Pres. Rb. Zutfen, 11 november 1939, N.J.
1941, 373; Hof den Haag 11 juni 1943, N.J. 1944, 241; Hof Amsterdam 30 januali 1946
N.J. 1946, 375; Hof den Bosch 4 december 1952, N.J. 1953, 543; Pres. Rb. Haarlem. 28
iuli 1955, N.J. 1956, 69. Vgl. ook H.R. 21 december 1956, N.J. 1957, 126. Voorzover de
rechter bij de veroordeling de dwangsom slechts als aanvullende prikkel naast boetebeding
of contractueel gefixeerde schadevergoeding wenst vast te stellen, zal hij goed doen om voor
het geval van niet-nakoming van de hoofdveroordeling de schuldenaar behalve tot de dwangsom tevens tot betaling van de boete of gefixeerde schadevergoeding te veroordelen, opdat
zijn wederpartij ook daarvoor een execuortiale titel hebbe. Dat naast een dwangsom ook
schadevergoeding kan worden gevorderd besliste de Rb. Haarlem 29 mei 1945, N.J. 1946,
118. Vgl. ook Ktr. Leiden 23 januari 1946, N.J. 1946, 708.
3 Op grond van het bestaan van een boetebeding werd de bepaling van een dwangsom geweigerd door Hof den Haag 11 februari 1935 N.J. 1935 p, 894; Rb. Rotterdam 27 februari
1942, N.J. 1944, 241, vern. door Hof den Haag 11 juni 1943, N.J. 1944, 241. Vgl. ookHof
den Bosch, 14 september 1937, N.J. 1938, 154.
4 \gl. Pres. Rb. Amsterdam 8 april1937 N.J. 1937, 533; Hof den Bosch 23 november
1943, N.J. 1947, 234 en 4 december 1952, N.J. 1953, 543. Zie ook H.R. 21 december 1956,
N.J. 1957, 126. Door Hof den Haag 9 november 1939 N.J. 1940, 171 werd ook de omstandigheid dat de wederpartij verhaal kon vinden op een bij haar gestorte waarborgsom voor boete,
geen grond geacht tot weigering van de bepaling van een dwangsom.
Zie voorts voor dwangsom en boetebeding: BRANBERGEN in N.J.B. 1937, 1937 p, 530 en
534, BROEKRUUSEN in N.J.B. 1937 p, 933 en JANSEN, Beslag- en Executierecht. p, 297.
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wijsde is gegaan, behoeft de rechter niet te beletten het door hem uitgesproken verbod van zodanige herhaling met een dwangsom kracht bij te
zetten, omdat de dwangsom nu eenmaal een ander doel heeft dan de
schadevergoeding 1 .
2.2.3. i. Voorzover de veroordeling niet strekt tot de betaling van een
som geld, kan aan haar inhoud geen wettelijk beletsel voor het bepalen
van de dwangsom worden ontleend. De veroordeling kan dus zijn positief,
d.w.z. inhouden een bevel tot geven of doen, of negatief, behelzen een
bevel tot niet-doen of een ver boel. Uiteraard zal duidelijk moeten worden
geformuleerd waartoe het bevel des rechters strekt, en zulks ongeacht of
daaraan een dwangsombepaling wordt toegevoegd of niet.
Is aan het vereiste van duidelijkheid van het bevel voldaan dan staat
aan de dwangsombepaling niet in de weg de omstandigheid dat door dit
bevel zeer veel wordt bestreken: een door een dwangsombepaling te
sanctioneren verbod om door middel van radio-uitzending muziek
openbaar te maken of te doen maken, waarop componisten of andere
rechthebbenden die bij BUMA zijn aangesloten recht hebben, werd
weliswaar door de Rechtbank te Amsterdam 2 als "volkomen onbestemd" geweigerd, doch door het Hof aldaar 3 in hoger beroep toegestaan,
waarna het tegen 's Hofs beslissing ingestelde beroep in cassatie werd
verworpen 4 • Hof en H.R. verwierpen de stelling van de veroordeelde
dat niet mocht worden beslist als gevraagd, omdat de rechten waarop
geen inbreuk zou mogen worden gemaakt, niet voldoende geïndividualiseerd waren met het betoog dat zij voldoende omlijnd waren 5 •
Voorzover familierechtelijke aanspraken aanleiding kunnen geven tot
een veroordeling die niet bestaat in de betaling van een som geld, is er
m.i. geen bezwaar tegen ook bij zodanige veroordeling een dwangsom
te bepalen. Ver oordeling tot nakomen van de verplichtingen van niet
vermogensrechtelijke aard die op een echtgenoot als zodanig jegens zijn
of haar wederhelft rusten schijnt naar Nederlands recht niet mogelijk 6 •
Die tot afgifte van een minderjarig kind echter wel. Zie art. 925 e.v. Rv. 7 •
1 Aldus MEIJERS in W.P.N.R. 3945, Verz. Opst. II P. 285 en de aldaar vermelde recht,.
spraak en TELDERS-CROON, Ned. Octrooirecht, 2e druk, p, 396 nr. 375. Zie voorts Rb.
Utrecht 12 mei 1938, N.J. 1938, 967 en Hof den Bosch 21 november 1939, N.J. 1940, 553.
Ook de veroordeling tot het doen van rekening en verantwoording kan m.i. door een dwangsom kracht bij worden gezet. De omstandigheid dat de wetgever daarvoor vroege1 in art.
772 lid 3 Rv. een bijzonder dwangmiddel van enigszins andere aard had gegeven doet daaraan m.i. geen afbreuk. Aan een combinatie van dit bijzondere dwangmiddel met de dwangsom zal wel zelden behoefte bestaan, doch verboden lijkt zij mij niet.
2 18 december 1934, N.J. 1935, p. 187.
3 22 april 1937, N.J. 1937, 938. Zie echter ook Hof Amsterdam 29 december 1938, N.J.
1939, 708 en 19 januari 1939, N.J. 1940, 5.
4
4 maart 1938, N.J. 1938, 948.
5
Aldus ook MEIJFRS in W.P.N.R. 3945, Verz. Opst. II p. 296. Anders: Proc.-Gen. BESIER
in zijn conclusie genomen voor H.R. 4 maart 1938, N.J. 1938, 948 en ScHOLTEN in zijn noot
onder datanest in N.J.
6
Vgl. AssER-WIARDA p. 138 e.v. en SUIJLING II, 1, nr. 33, p, 50. Afgifte van goederen kan
echter wel op straffe van een dwangsom worden bevolen. Vgl. H.R. 23 december 1960,
N.J. 1961, 86.
7
Aldus SuYLING II, 1 nr. 33, p. 50. Menhoudein het oog dat in art. 925 e.v. sprake is van
,.beschikkingen" en niet van,.vonnissen", en vergelijke wat hierover is opgemerkt sub 2.2.2. e
op p. 13 hierboven. Een dwangsom zou hier nuttig kunnen werken tegen hem die het minderjarige kind verborgen houdt of naar het buitenland heeft overgebracht, doch hier te lande
voor verhaal vatbare goederen heeft.
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Bij veroordelingen tot naleving van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 werd herhaaldelijk een dwangsom bepaald 1 . Ook
werd de· verplichting van de werkgever om aan de arbeider een getuigschrift te verstrekken wel met een dwangsombepaling kracht bijgezet 2 •
2.2.3. j. Is de kantonrechter ratione materiae bevoegd om kennis te
nemen van de hoofdvordering, dan kan de omstandigheid dat daarnevens
een dwangsom wordt gevraagd hem niet onbevoegd maken. Immers het
doen van een verzoek tot het bepalen van een dwangsom is niet het instellen van een vordering tot betaling van geld, doch strekt slechts tot het
verkrijgen van een zijdelings dwangmiddel om de nakoming van de hoofdveroordeling te verzekeren 3 .
2.2 .4. · Bij een veroordeling tot betaling van een som geld kan geen
dwangsom worden bepaald. Deze uit art. 6lla voortvloeiende regel is
vermoedelijk ingegeven door de overweging dat in geval reële executie
van de veroordeling tot betaling van de geldsom niet mogelijk is, de
mogelijkheid van verhaal voor de dwangsom ook wel zal ontbreken.
Terecht heeft MEIJERS 4 al opgemerkt dat deze overweging hiertoe niet
voldoende is : immers met de reële executie van de veroordeling tot betaling van een geldsom kan ook tijd zijn gemoeid, en het gemis van die
geldsom door degene die haar moet ontvangen kan funest zijn, b.v.
indien hij de geldsom behoeft voor zijn levensonderhoud of voor de
kosten van verpleging in een ziekenhuis, welke verpleging noodzakelijk
ü ·geworden ingevolge hem door de veroordeelde toegebracht letsel. De
dwangsom kan hier de nuttige taak vervullen om de veroordeelde tot
spoed met de betaling aan te manen, vooral daar waar de verplichting tot
betaling van moratoire interessen daartoe onvoldoende prikkel geeft.
Voor de verplichting tot betaling van arbeidsloon heeft de wetgever dan
ook wel ingezien dat hetgeen art. 1286 B.W. omtrent de moratoire interessen bepaalt onvoldoende is om de arbeider daarvan een tijdigè vol1 Hof den Haag 7 oktober 1946, N.J. 1947, 113; Rb. Zwolle 11 februari 1948, N.J. 1948,
749; Hof Leeuwarden 6 september 1950, N.J. 1950, 746, Pres. Rb. Dordrecht 18 september
1954, N.J. 1955, 133; Pres. Rb. Almelo 25 september 1954, N.J. 1955, 280 en Pres. Rb.
Alkmaar 25 juli 1955, N.J. 1955, 70; Pres. Rb. Arnhem 8 juni 1955, 773. Pres. Rb. 's-Hertogenbosch 29 juni 1960, N.J. 1961, 137. Anders: Ktr. Rotterdam 19 oktober 1948, N.J.
1948, 812 die weigerde een werknemer op straffe van een dwangsom tot hervatting van het
werk te veroordelen, daarbij overwegende dat de daartoe ingestelde vordering strekte tot
reële executie. Kennelijk verstond hij onder reële executie iets anders dan ik daaronder versta.
2 Rb. Rotterdam 30 oktober 1933, N.J. 1934, p, 770; Ktr. den Haag 2 april 1955, N.J.
1955, 524. Vgl. ook Ktr. Leiden 21 december 1932, N.J. 1933, 1222.
3
Rb. Alkmaar 30 maart 1939, N.J. 1940,4 en H.R. 4 oktober 1957, N;J. 1957, 626.
4 W.P.N.R. 3945, p. 273 kol. 1 en p, 274 kol. 2. Verz. Opst. 11, p, 284/5. Zie ook mijn
Rede p, 8 en 9.
De Rb. te Zwolle bepaalde op 26 februari 1941, N.J. 1941, 953, een dwangsom bij de
veroordeling om aan een administrateur van een stichting last of machtiging tot betaling
van een som geld te geven. De Ktr. te Leiden achtte bij zijn vonnis van 2~ december 1948,
N.J. 1950, 281 de bepaling van een dwangsom mogelijk bij een vonnis dat veroordeelde tot
betaling van 3200 Belgische Franken, zulks met een beroep op art. 441 Rv., dat geacht moet
worden enkel op Nederlands geld te slaan en de samenhang van dit mtikel met art. 611a Rv.
Inderdaad zal de veroordeling tot betaling van een som in vreemd geld, die niet door het
daarmede overeenkomende bed.ag in Nederlands geld mag worden vervangen zich veelal
moeilijk tot reële executie lenen. Vgl. HoFMANN-VAN ÜPSTALL p, 24. Bij zijn arrest van 9
·september 1949, N.J. 1950, 595 oordeelde de H.R. dat veroordeling tot afgifte van eens
anders penningen niet is begrepen onder die tot betaling van een som geld als· bedoeld in
art. 6lla Rv. Zie voorts H.R. 25 apri11947, N.J. 1947, 270.
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doening te waarborgen, en hij heeft in art. 1638q B.W. voor de aan de
werkgever toe te rekenen vertraging een verhoging vastgesteld, welke de
werkgever veel zwaarder treft dan de verplichting tot betaling van moratoire interessen.
De uitsluiting van de mogelijkheid om de veroordeling tot betaling
van een geldsom door een bepaling van een dwangsom kracht bij te
zetten acht ik dan ook niet gerechtvaardigd; al geef ik toe, dat veelal
daarbij minder reden voor een dwangsombepaling is dan in andere gevallen. Niettemin behoort de mogelijkheid daartoe open te staan, 1ndien
het gebruik maken daarvan wel heilzaam kan werken.
Het heeft mij dan ook wel verbaasd dat die uitsluiting weer voorkomt
in art. 3.11.5 van het ontwerp van MEIIERS voor een nieuw Burgerlijk
Wetboek. Als motivering werd aangevoerd, dat zulks in overeenstemming
met het Engelse recht en de Franse rechtspraak zou zijn 1 . Mij is niet duidelijk waarom een fout in ons rechtsstelsel zou moeten worden gehandhaafd alleen hierom omdat zij ook in andere rechtsstelsels wordt aangetroffen.
2.2.5. De rechter kan bij een veroordeling tot iets anders dan de betaling van ,een geldsom een dwangsom bepalen. Aangenomen moet echter
worden dat hij zulks ·.slechts dan kan, wanneer de eisende partij zulks
van hem heeft gevraagd, en dat hij de bepaling van de dwangsom voor de
gedaagde niet meer bezwarend mag maken dan door de eiser is verzocht. Immers in het algemeen kan de rechter in de civiele procedure niet
meer toewijzen dan van hem werd gevraagd; vgl. art. 382 Rv. sub 3° 2 •
Het feit echter dat de bepaling van een dwangsom van hem wordt gevorderd, betekent niet dat hij verplicht is om haar toe te staan; die vordering brengt zijn bevoegdheid om de dwangsom te bepalen tot leven,
en het blijft aan zijn oordeel overgelaten of en in hoeverre hij binnen de
grenzen van die bevoegdheid daarvan gebruik wil maken. Een weigering
om enige dwangsom tebepalen staat hem altijd vrij, en volgens de H.R. 3
behoeft hij in zijn vonnis voor die weigering geen motivering te geven.
Veelal vindt niettemin een motivering plaats. Zo vindt men, vooral
wanneer de gedaagde een Overheidslichaam is, als grond tot weigering
1 Zie ook de toelichting van MEIJERS op het ontwerp op p. 300 Vgl. ook mijn Rede p.
8 en 9.
Blijkens het Voorlopig Verslag van de vaste Commissie voor Justitie van de Tweede
Kamer van de Staten-Generaal, in welker handen het Ontwerp voor het Derde Boek voor
het nieuwe Burgerlijk Wetboek was gesteld, wil deze Commissie de mogelijkheid van de
bepaling van een dwangsom bij veroordelingen tot betaling van geld niet toelaten. Haar
betoog dat er naast art. 1286 B.W. geen behoefte aan een dwangsom bestaat, miskent dat
in sommige gevallen ook bij geldschulden aan een dergelijk dwangmiddel wel degelijk behoefte kan bestaan. Haar bewering dat de wetgever altijd afkerig zou zijn geweest van abnormale rente gaat - geheel daargelaten haar juistheid op zich zelf - langs de kwestie die hier
aan de orde is, heen. De dwangsom heeft nu eenmaal niet de functie van rente of van schadevergoeding. Dat de wetgever ook voor geldschulden niet altijd afkerig is van een dergelijk
dwangmiddel bewijst art. 1638q B.W. Bovendien kan men het onsympathieke dat aan abnormale rente soms eigen is, aan de dwangsom ontnemen door de dwangsom niet aan de wederpartij van de veroordeelde, doch aan de Staat te doen toekomen, zoals ook door mij was
voorgesteld. Ook hiervan wil de Commissie echter niet weten.
2
Zie Hof Amsterdam 30 januari 1946, N.J. 1946, 375.
3 H.R. 11 april 1958, N.J. 1958, 302. Vgl. ook MEIJERS in W.P.N.R. 3945, Verz. Opst. II
p. 285. Anders: de A. G. LANGEMEIJER in zijn conclusie voor genoemd arrest.
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opgegeven, dat niet te verwachten is dat de gedaagde niet aan de veroordeling zal voldoen 1 . Als verdere gronden tot weigering vond ik o.m.
vermeld, dat de kans groot is, dat de gedaagde niet aan de veroordeling
zal kunnen voldoen 2 en ook eens, dat de eiser zaken van de soort die de
gedaagde volgens de veroordeling zou moeten leveren, gemakkelijk
elders kan verkrijgen 3 . Hierboven sub 2.2.3 d vermeldde ik reeds dat de
omstandigheid, dat reële executie van de veroordeling mogelijk is, een
reden kan, doch niet behoeft, te zijn om de bepaling van een dwangsom
te weigeren. De vrijheid om de bepaling van een dwangsom geheel te
weigeren impliceert de bevoegdheid deze toe te staan tot een geringer
bedrag of onder meer beperkende voorwaarden, dan door de eiser werd
gevraagd. Dit geschiedt dan ook dikwijls.
2.2.6. Kan de bepaling van een dwangsom ook geschieden bij een
latere beslissing dan die waarbij de veroordeling werd gegeven? Kan,
indien bij de beslissing, welke de veroordeling inhield, reeds een dwangsom was bepaald, in die bepaling bij een latere beslissing nog wijziging
worden gebracht, des dat de dwangsom wordt verzwaard of verlicht?
M.i. moeten deze vragen bevestigend worden beantwoord. Zelfs de
omstandigheid dat de rechter bij een vroegere beslissing de bepaling
van een dwangsom uitdrukkelijk heeft geweigerd, behoeft m.i. niet te
beletten dat zij bij een later vonnis alsnog wordt toegestaan 4 • De beslissing omtrent de dwangsom toch heeft niet de strekking een reeds bestaande rechtsbetrekking vast te stellen, doch houdt slechts in dat volgens het
geheel vrije oordeel van de rechter de omstandigheden ten tijde van het
geven van die beslissing de bepaling van een dwangsom tot een bepaald
bedrag rechtvaardigen of niet rechtvaardigen. Voor een andere beslissing
is dus plaats voorzover die door een sindsdien ingetreden verandering
van omstandigheden wordt gerechtvaardigd. Omstandigheden die ten
tijde van de eerste beslissing aanwezig, doch niet aan de rechter gebleken
zijn, zouden echter niet tot deze rechtvaardiging kunnen dienen. Een
goede procesorde brengt met zich mede dat op grond daarvan slechts
ingevolge het aanwenden van een rechtsmiddel de eerste beslissing van de
rechter kan worden vernietigd en door een andere vervangen 5 .
1
Vgl. Rb. den Haag 14 november 1938, N.J. 1939, 306; Rb. Rotterdam 16 mei 1939, N.J·
1939, 663, vern. door Hof den Haag 17 november 1941, N.J. 1942, 101; Rb. den Haag 12
maart 1943, N.J. 1943, 627; Rb. Dordrecht 26 mei 1943, N.J. 1943, 839; Hof den Bosch
3 juni 1952, N.J. 1953, 297; Rb. Middelburg 3 februari 1960, N.J. 1960, 467 en Hof den
Bosch 25 juni 1959, N.J. 1960, 561.
2
Rb. Roermond 7 oktober 1943, N.J. 1944/5, 713.
3
Rb. Dordrecht 25 september 1940, N.J. 1941, 278.
4 Ook de woorden van art. 61la verzetten zich niet tegen een bepaling van een dwangsom
bij een latere beslissing dan die waarbij de veroordeling plaats vond. Aldus ook: CoOPsWESTEROUEN VAN MEETEREN, p, 245. Blijkens het arrest van 'het Hof den Haag van 25 maart
1949, N.J. 1949, 685 wees de Rb. te Dordrecht op 27 november 1944 een dwangsom toe bij
een veroordeling welke zij in een vroeger vonnis gaf, bij welk vroeger vonnis zij de gevraagde
dwangsom echter weigerde. Zie ook Ktr. Haarlem 30 maart J951, N.J. 1952, 458. Anders
echter Pres. Rb. Amsterdam 22 augustus 1944, N.J. 1946, 10.
Dat er geen dwangsom kan worden bepaald, wanneer er helemaal geen veroordeling is,
wetd terecht beslist door Ktr. Haarlem 16 juni 1944, N.J. 1946, 355.
5
Vgl. de toelichting van MEIJERS op art. 3.11.5 van het ontwerp voor het nieuwe B.W. op
p, 300. Het eerste lid van dit artikel verzet zich naar de letter tegen de bepaling van een
dwangsom bij een later vonnis, indien zij niet reeds bij de veroordeling heeft plaats gevonden.
Het laatste lid laat echter wijziging van de dwangsom zonder terugwerkende kracht toe. Ook
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Verandering van de beslissing omtrent de dwangsom is dus mogelijk op
grond van sinds die beslissing ingetreden veranderingen van omstandigheden, dOch aan die verandering van die beslissing mag m.i. geen terugwerkende kracht die verder gaat dan de dag waarop de verandering werd
gevraagd\ worden toegekend. Een verder gaande terugwerkende kracht
zou voor beide partijen de berekening van hun positie wel uitermate
moeilijk maken. Het gevolg daarvan zou kunnen zijn dat executies van
de dwangsom geacht zouden moeten worden voor een te groot of een te
klein bedrag te zijn geschied. Ook daartegen verzet zich een goede procesorde. Bovendien zou de mogelijkheid dat de dwangsom met ingang van
een tijdstip vóór het daartoe strekkend verzoek wordt verminderd, veel
aan haar dwingend vermogen ontnemen: de veroordeelde zou daardoor
in de waan kunnen komen dat het met die opgelegde dwangsom wellos
zallopen als hij daarover maar nog eens met de rechter gaat praten. Het
wezen van de dwangsom zelf, zoals dat geacht moet worden door de wetgever te zijn bedoeld, verzet zich daar dus tegen. Houdt de nadere beslissing daarentegen de bepaling van een dwangsom in die bij een vroegere
beslissing was geweigerd, of de verzwaring van een vroeger gegeven bepaling van een dwangsom, dan zal zij m.i. niet kunnen gaan werken alvorens zij aan de veroordeelde is betekend. Vgl. hieronder sub 2.2.8.
Men kan zich nog afvragen welke rechter van de vordering tot het
alsnog bepalen van een dwangsom of tot wijziging van een reeds gegeven
dwangsombepaling moet kennis nemen. Aangewezen schijnt daartoe
de rechter die de hoofdveroordeling gaf: art. 611a gaat er toch kennelijk
van uit, dat deze de macht heeft om te beslissen in hoeverre er een bepaling van een dwangsom komt of niet 2 • Toch kan de uitsluitende bevoegdheid van deze rechter soms enig bezwaar opleveren: voorzover hij
niet is de rechter in kort geding kan zijn beslissing lang op zich laten
wachten. Daar het ·hier in wezen gaat om een maatregel van executie,
die de geldigheid van de hoofdveroordeling niet raakt, ware het gewenst
voor het geldende recht achtte MEilERS verhoging van een dwangsom mogelijk op grond van
verandering van omstandigheden. Vgl. W.P.N.R. 3945, Verz. Opst. II p. 287. In gelijke geest
Pres. Rb. Amsterdam 4 februari 1953 en Hof Amsterdam 11 juni 1953, N.J. 1953, 755.
Anders de M.v.A. op het ontwerp van wet van 29 december 1932, Stbl. 676 aan de Eerste
Kamer, Bijlage N.J.B. XLIII, p, 22 en Pres. Rb. Amsterdam 22 augustus 1944, N.J. 1946, 10;
Het vragen van wijziging van een dwangsom die door scheidsmannen is bepaald zal wel
eens tot moeilijkheden leiden, tenzij men aanneemt datook de President van de Rechtbank
in kort geding hiertoe bevoegd is. Zie daarvoor de tekst hieronder.
1 De mogelijkheid om de ten gunste van de veroordeelde aangebrachte wijziging van de
beslissing omtrent de dwangsom te doen terugwerken tot de dag waarop deze wijziging
wordt gevraagd, schijnt wel zeer wenselijk. Zonder deze beperkte terugwerking zou deze wijziging in vele gevallen veel van haar gewenst effect verliezen, vooral dan als men aanneemt, dat
uitsluitend de rechter die de hoofdveroordeling gaf, die wijziging vermag aan te brengen.
Voorzover die rechter niet is de rechter in kort geding, zou zijn beslissing omtrent de wijziging wel eens te lang kunnen uitblijven. Tegen een terugwerking van een wijziging die niet
verder gaat dan de dag, waarop zij werd gevraagd bestaat geen bezwaar omdat beide partijen
met de mogelijkheid van die wijziging ernstig rekening kunnen houden. Vgl. ook het Voorlopig Verslag van de Commissie uit de Tweede Kamer over het derde boek van het ontwerp
voor het nieuwe B. W. p. 39 kol. 1, laatste alinea vóór art. 3.11.8. Het ware wel gewenst dat
deze beperkte terugwerkende kracht in de tekst van art. 3.11.5 zelf tot uiting zou komen.
2 Blijkbaar gingen zowel de Rb. te Dordrecht (op 27 november 1944, vermeld in het arrest
van Hof den Haag 25 maart 1949, N.J. 1949, 685) als de Ktr. te Haarlem op 30 maart 1951.
N.J. 1952, 458 ook van deze opvatting uit.
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de President in kort geding hiertoe bevoegd te verklaren. In zekere zin
ligt de aanwijzing van deze President ook in de lijn van de bestaande wet,
die in art. 611b lid 2 j0 • art. 611 die President in een bepaald geval tot ingrijpen in de regeling van de dwangsom bevoegd verklaart. Een ietwat
vrije interpretatie van de wet die op grond van de in de vorige zinsneden
vervatte overwegingen de President in het algemeen bevoegd zou verklaren lijkt mij dan ook niet geheel verwerpelijk. Men bedenke dat, in
geval grote spoed vereist is, de rechter in kort geding desnoods L:elî ook
.een veroordeling met bepaling van dwangsom vermag te geven; waarom
zou hij in geval zodanige veroordeling reeds aanwezig is, daara41-n in kort
geding geen bepaling van een dwangsom mogen toevoegen? In geval
van grote spoed zal men hem die bevoegdheid toch zeker niet onthouden
mogen achten. In ieder geval zou in een eventuele nieuwe wetgeving een
uitdrukkélijke aanwijzing van die President voor alle hier bedoelde gevallen aanbeveling verdienen.
De vraag in hoeverre de werking van de bepaling van een dwangsom
wordt beïnvloed door de omstandigheid dat de veroordeling waaraan
zij is toegevoegd, buiten effect wordt gesteld ingevolge een later vonnis,
zal hieronder sub 2.2.13 worden besproken.
2.2.7. Bepaald kan worden, dat de dwangsom zal worden verbeurd,
indien zolang of zo dikwijls de veroordeelde aan de veroordeling niet voldoet.
"Indien" slaat op het geval dat de dwangsom slechts één keer kan worden verbeurd. Voor een dwangsombepaling in deze vorm is reden in
geval één bepaalde prestatie vóór of op een bepaald tijdstip moet worden
verricht, en daarna niet meer mogelijk is of geen belang meer heeft voor de
wederpartij van de veroordeelde.
"Zolang" slaat op het geval waarin wordt bepaald, dat de veroordeelde
telkens periodiek een bepaald bedrag als dwangsom verschuldigd zal
worden gedurende de tijd waarin niet aan de veroordeling wordt voldaan. Deze wijze van bepaling van een dwangsom schijnt aangewezen in
die gevallen waarin de wederpartij van de veroordeelde er recht op en
belang bij heeft, dat de prestatie zo spoedig mogelijk geschiedt. Mocht die
prestatie, indien niet vóór zeker tijdstip verricht, haar belang voor de
wederpartij verliezen, dan zou men "zolang" en "indien" kunnen combineren, en b.v. kunnen bepalen dat de veroordeelde gedurende iedere dag
verstrijkende na het in kracht van gewijsde gaan van de beslissing tot en
met 31 oktober 1961 zonder dat de prestatie plaats vindt f 100 zal verbeuren, en zo hij ook op 1 november nog niet zal hebben gepresteerd
bovendien nog f 10.000, waarbij dan wordt aangenomen, dat 1 november
1961 de laatste dag is waarop de prestatie voor de wederpartij van de
veroordeelde nog belang heeft 1 .
,~Zo dikwijls" zal wel veel voorkomen wanneer de veroordeling strekt
tot niet doen en dus neer komt op een verbod voor de veroordeelde. Voor
iedere overtreding daarvan zal dan het als dwangsom bepaalde bedrag
verschuldigd worden. Deze wijze van dwangsombepaling is echter ook
1

\lgl. Hof den Haag 28 oktober 1946, N.J. 1947, 20.
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denkbaar bij een veroordeling om periodiek telkens op een bepaald
tijdstip een bepaalde prestatie te verrichten.
In de gevallen van "zolang" en "zo dikwijls" kan het bedrag dat in
totaal als dwangsom wordt verbeurd soms zeer hoog oplopen. Misschien
zal het soms gewenst zijn bij de dwangsombepaling een maximum voor
dat totaal vast te stellen, waartoe de rechter ongetwijfeld bevoegd is 1 .
Men bedenke echter dat zodra dit maximum 2 zal zijn bereikt, de dwangsom niet verder meer werkt, en dat de druk daarvan door de wederpartij
van de veroordeelde daarna slechts kan worden uitgeoefend in deze vorm,
dat hij dreigt met maatregelen van tenuitvoerlegging voor het reeds verbeurde maximum voor het geval binnen zekeren tijd niet alsnog aan de
veroordeling wordt voldaan. Praktisch betekent dat afstand van de reeds
verbeurde dwangsom voor het geval aan die sommatie alsnog wordt
voldaan, en het is de vraag of dit altijd billijk is. Bovendien vervalt deze
druk indien dat maximum reeds is betaald of verhaald.
In ieder geval lijkt mij het vaststellen van een maximum ongewenst
itidien de dwangsombepaling is gegeven in de vorm van "zo dikwijls".
Immers daardoor zou de werking van de dwangsom worden beperkt tot
een aantal wanprestaties of overtredingen dat overeenkomt met het
quotiënt van het maximum en de dwangsom per wanprestatie of overtreding, en zou de veroordeelde dus de bevoegdheid krijgen de kracht van
dit dwangmiddel door betaling van het maximum af te kopen 3 .
2.2.8. Voorwaarde voor het verbeuren van de dwangsom is het niet
voldoen aan de veroordeling door de veroordeelde. Daar het de rechter
vrijstaat een verzoek tot bepaling van een dwangsom geheel af te wijzen,
kan men hem ook bevoegd achten om te bepalen, dat de dwangsom niet
zal worden verbeurd alvorens zekere tijd na het uitspreken van de veroordeling zal zijn verstreken opdat de veroordeelde behoorlijk gelegenheid hebbe aan de veroordeling te voldoen zonder een dwangsom schuldig
te worden 4 • Ook staat het hem vrij te bepalen dat de dwangsom niet zal
worden verbeurd alvorens het vonnis kracht van gewijsde zal hebben
verkregen. Bij vonnissen welke niet uitvoerbaar bij voorraad worden
verklaard kan een dergelijke beperkende bepaling soms gewenst zijn 5 •
1
Aldus ook de Minister van Justitie in zijn Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer,
Bijlage N.J.B. XLIII p, 34. Vgl. ook Hof Amsterdam 30 januari 1946, N.J. 1946, 375.
2 Het bedrag van dit maximum behoeft niet te worden aangepast aan de door de wanprestatie veroorzaakte schade. Vgl. Hof Amsterdam 14 oktober 1943, N.J. 1943, N.J. 1944,
32; Rb. Arnhem 8 juli 1948, N.J. 1948, 530. Het maximum dient slechts om te voorkomen dat
de straf voor hetniet-nakomen tenslotte te zwaar zou worden. In het algemeen behoeft bij de
bepaling van het bedrag van de dwangsom niet naar overeenstemming met dat der schade te
worden gestreefd. Zie voor een geval waarin dit wel werd gedaan, en waarin zulks, gelet op
de bijzondere omstandigheden daarvan, wel te verdedigen was. Pres. Rb. Arnhem, 17 februari
1937, N.J. 1937, 1001.
I
3
Voor het geval de dwangsom dient tot het verkrijgen van één prestatie binnen de kortst
mogelijke tijd kan limitering van het totaal wel zin hebben. Een voorbeeld daarvan levert
op de veroordeling tot afgifte van een getuigschrift aan een werknemer: zie Ktr. den Haag
2 april1955, N.J. 1955, 524. Zie ook art. 1638-9 B.W.
4
Aldus Rb. Haarlem 22 juni 1948, N.J. 1949, 399. Vgl. ook Hof den Haag 20 april1942,
N.J. 1942, 509; Rb. Zwolle 29 oktober 1941, N.J. 1942, 195 en Ktr. Sommelsdijk 20 februari
195~. N.J. 1953, 300.
5 Aldus geschiedde bij Hof den Haag 31 oktober 1938, N.J. 1939, 201 en Rb. den Bosch
19 december 1947, N.J. 1948, 214.
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Ontbreekt zodanige beperking bij een dwangsombepaling bij een niet
bij voorraad uitvoerbaar verklaarde veroordeling, dan zal het instellen
van een gewoon rechtsmiddel tegen die veroordeling niettemin tot gevolg hebben dat de mogelijkheid om reeds als dwangsom verbeurde bedragen te verhalen wordt geschorst. Bovendien zal het gebruik maken van
zodanig rechtsmiddel dan met zich medebrengen dat zolang deze schorsing duurt ook geen nieuwe bedragen meer als dwangsom zullen worden
verbeurd. Immers het doen verbeuren door de veroordeelde van dwangsommen is een vorm van executie van de hoofdveroordeling en zij wordt
als zodanig evenzeer door de schorsing getroffen, als de executie van reeds
verbeurde dwangsommen 1 .
Volgens een recent arrest van de H.R. 2 brengt het karakter van de
dwangsom als middel om kracht bij te zetten aan de veroordeling waarbij
zij is bepaald, met zich mede, dat de woorden van art. 6llb lid 1: "wordt
aan die veroordeling niet voldaan" aldus zijn te verstaan dat, alvorens
tot tenuitvoerlegging van het vonnis voor wat de dwangsom betreft,
kan worden overgegaan, eerst ingevolge art. 430 aan den schuldenaar
het vonnis met het oog op de voldoening aan de hoofdverplichting dient
te zijn betekend en dat, indien de veroordeelde alsdan aan de veroordeling voldoet, tenuitvoerlegging voor de dwangsom niet aan de orde komt.
Het arrest zegt echter niet, dat vóór die betekening de dwangsom ook
niet wordt verbeurd. Er is reden om aan te nemen dat volgens de H.R.
dat verbeuren op zich zelf vóór de betekening wel reeds plaats vindt: uit
het slot van het arrest toch kan worden afgeleid dat volgens de H.R.
verhaal van dwangsommen verschuldigd wegens het niet nakomen van de
veroordeling vóór de overtreding wel mogelijk zou zijn geweest, indien de
veroordeelde ook na de betekening in gebreke zou zijn gebleven om aan de
hoofdveroordeling te voldoen.
Indien mijn lezing van de opvatting van de H.R. juist is, acht ik het
arrest niet erg gelukkig. Immers de consequentie daarvan zou dan zijn,
dat de veroordeelde, die vóór de betekening van het vonnis de veroordeling niet nakomt, deswege dwangsommen kan verbeuren, die echter niet
op hem mogen worden verhaald, tenzij hij ook na de betekening met de
voldoening aan het vonnis in gebreke mocl~t blijven. Wat heeft het voor
1
Aldus MEJJERS, W.P.N.R. 3945, Verz. Opst. Il p. 290; H.R. 18 januari 1940, N.J. 1940,
1127 en het daarbij gehandhaafde arrest Hof Arnhem 15 maart 1939, N.J. 1939, 1006. Zie
ook Rb. Rotterdam 30 november 1937, N.J. 1938, 857, Rb. Z\\-olle 29 oktober 1941, N.J.
1942, 195 en Pres. Rb. den Bosch 20 oktober 1950, N.J. 1951, 581, waarbij werd aangenomen,
dat de dwangsombepaling geacht moet worden eerst te gaan werken, wanneer het vonnis
kracht van gewijsde heeft verkregen. In gelijke geest JANSEN, Executie en beslagrecht, p. 299.
Zover ging de H.R. gélukkig niet. Immers, ook indien men de leer van genoemde rechters en
JANSEN beperkt tot vonnissen die niet bij voorraad uitvoerbaar zijn verklaard, is zij ongewenst: zij nodigt de veroordeelde uit om het verbeuren van de dwangsom uit te stellen door
het openstaande rechtsmiddel zo laat mogelijk in te stellen, of althans de daarvoor geldende
termijn zonder berustmg te laten verlopen. Bovendien schijnt zij te zijn in strijd met het systeem van ons procesrecht volgens hetwelk uitvoering- dus ook uitvoering bij wegevaneen
dwangsombepaling - van niet bij voorraad uitvoerbaar verklaarde vonnissen na verloop
van de termijn "pour maudire ses juges" wel mogelijk is tot het de uitvoerbaarheid schorsende rechtsmiddel is ingesteld. Vgl. ook H.R. 10 juni 1955, N.J. 1955, 552, waarbij werd
overwogen, dat de "dwangsom is een middel van zijdelingse executie".
2 H.R. 19 december 1958, N.J. 1959, 131. Zie mijn noot onder dit arrest in Ars Aequi
1960/1, p, 46. In gelijke zin als de H.R. Hof Arnhem 2 april1958, N.J. 1958,587. Vgl. ook
Hof den Haag 15 oktober 1959, N.J. 1960, 529.
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zin vóór de betekening van het vonnis een natuurlijke verbintenis tot het
betalen van dwangsommen te doen ontstaan welke slechts civiel wordt,
indien de veroordeelde ook na de betekening van het vonnis met de voldoening aan de veroordeling in gebreke blijft? Waarom moeten op de
veroordeelde wegens het niet nakomen van de veroordeling na de betekening van het vonnis behalve de dwangsommen door hem verschuldigd
wegens deze aan de betekening posterieure nalatigheid ook wegens aan
die betekening voorafgaande gedragingen in strijd met het vonnis verbeurde dwangsommen op hem kunnen worden verhaald? Deze voorafgaande gedragingen toch kunnen hebben plaats gevonden toen de
veroordeelde het vonnis nog niet kende.
Is het niet juister aan te nemen dat vóór de betekening van het vonnis
geen dwang tot nakoming van de hoofdveroordeling op de veroordeelde
mag worden uitgeoefend en dus ook de bepaling in het vonnis dat nietnakoming van de veroordeling verbeuren van de dwangsom ten gevolge
heeft, niet in werking treedt 1 ? Het ware m.i. gewenst dat de H.R. dit bij
een volgende gelegenheid duidelijk liet uitkomen.
Gelukkig spreekt art. 3.11.5 van het ontwerp voor het nieuwe B.W. in
dit opzicht vrij duidelijk. Daarin. toch wordt gezegd dat de dwangsom
slechts wordt verbeurd in geval de veroordeelde aan een op eisers verzoek
uitgebracht bevel tot nakoming van de veroordeling niet voldoet. In zijn
toelichting op deze bepaling schrijft MEIIERS dat het bij vonnissen uitvoerbaar bij voorraad niet wenselijk is dat de dwangsom automatisch
wordt verbeurd zonder dat een executiehandeling van de eiser heeft
plaats gehad, omdat anders de eiser het risico zou lopen tot schadevergoeding te worden veroordeeld, indien het vonnis door de hogere rechter
wordt vernietigd. "Juist vanwege dit risico"- aldus MEIIERS- "zal de
eiser er vaak de voorkeur aan geven het bevel achterwege te laten en de
uitspraak van de hogere rechter op het door de gedaagde ingestelde
hogere beroep af te wachten 2 ". Uit deze passage blijkt duidelijk dat het
niet de bedoeling is om de dwangsombepaling automatisch te laten werken, doch dat voor de werking daarvan een bepaalde handeling van de
wederpartij van de veroordeelde nodig zal zijn. Deze handeling is niet,
zoals voor het geldend recht zou moeten worden verdedigd, de betekening van het. vonnis op zich zelf, doch een bevel tot nakoming van de
veroordeling. Deze afwijking van hetgeen hierboven voor het geldend
recht wordt verdedigd, biedt het voordeel dat de wederpartij van de
veroordeelde de mogelijkheid heeft om het vonnis te betekenen en daardoor een eventuele verzettermijn (art. 81 Rv.) te doen ingaan, zonder
dat daardoor de dwangsombepaling wordt in werking gesteld. Met deze
inwerkingstelling kan die wederpartij dus blijven wachten totdat het
vonnis kracht van gewijsde zal hebben verkregen, en dat kracht van gewijsde verkrijgen kan hij door de betekening misschien wat bespoedigen.
Nog liever had ik gezien dat die inwerkingstelling van de dwangsombe1

Anders KAMPHUISEN in N.J.B. 1943, p. 20.
Zie de toelichting van MEIIERS op zijn ontwerp voor het nieuwe B.W. op p, 300. Vgl.
voorts speciaal voor de complicaties welke zich kunnen voordoen bij een in kort geding gegeven verbod met bepaling van een dwangsom. hieronder 2. 2. 13.
2
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paling slechts zou kunnen geschieden door een uitdrukkelijke verklaring
bij genoemde sommatie, dat bij gebreke van de voldoening de dwangsom
volgens de bepalingen van het vonnis zal worden verbeurd. Hierdoor zou
de dwangsombepaling slechts ingevolge een uitdrukkelijk daartoe strekkende wilsverklaring van de wederpartij van de veroordeelde in werking
kunnen treden en de veroordeelde nog eens extra voor de dwangsom worden gewaarschuwd.
2.2.9. Voorwaarde voor het verbeuren van de dwangsom is ook dat
men kan spreken van een niet-voldoen aan de veroordeling door de
veroordeelde. Geen dwangsom kan dus worden verschuldigd door een
ander dan de veroordeelde, en evenmin kan de veroordeelde een dwangsom verschuldigd worden ter zake van het feit dat een ander een met de
veroordeling strijdige handeling pleegt, of iets nalaat wat volgens de veroordeling zou moeten gebeuren. Geen dwangsom kan dus worden verbeurd door de werkgever terzake van het feit dat zijn werknemer· een
onrechtmatige daad pleegt welke de werkgever aansprakelijk zou maken
voor de daarvoor veroorzaakte schade. Dit is slechts in zekere zin anders
voorzover de werkgever een rechtspersoon is, en de werknemer haar
orgaan, in welk geval het handelen van de werknemer met handelen van
de rechtspersoon moet worden vereenzelvigd, mits het geschiedt door de
werknemer binnen de formele kring van zijn bevoegdheid als orgaan.
Dan is denkbaar dat de rechtspersoon een dwangsom verschuldigd wordt
doordat haar orgaan handelt in strijd met een veroordeling, welke veroordeling dan echter tegen die rechtspersoon moet zijn uitgesproken 1 .
2.2.10. Art. 611a zegt wel door wie de dwangsom wordt verbeurd, nl.
de veroordeelde, doch laat er zich niet over uit aan wie zij moet ten goede
komen. Kennelijk is het de bedoeling dat de wederpartij van de veroordeelde de dwangsom zal mogen ontvangen en behouden. Immers art.
6llb geeft haar de bevoegdheid bij wege van executie verhaal voor de
dwangsom te zoeken, en nergens schrijft de wet haar voor het aldus verhaalde aan een ander af te dragen 2.
Naar mijn mening echter is deze opzet van de wet ongewenst: de
dwangsom moge voor de veroordeelde een wegens het niet-naleven daarvan verdiend leed zijn, dit impliceert geenszins dat zij altijd voor zijn
wederpartij een gerechtvaardigd voordeel oplevert. Beter ware m.i.
een regeling krachtens welke de dwangsom verbeurd wordt ten behoeve
van de Staat, of, zo deze zelf de veroordeelde mocht zijn, ten behoeve van
een door de rechter aan te wijzen instelling die niet is één van de partijen
tussen wellee het vonnis werd gewezen. Het recht om opdracht tot verhaal
van de dwangsom of om kwijtschelding daarvan te verlenen - voor
welke kwijtschelding dan geen tegenprestatie zou mogen worden bedongen - zou echter uitsluitend aan de tegenpartij van de veroordeelde
moeten toekomen, opdat deze vrijelijk kan beoordelen of en in hoeverre
hij van dit dwangmiddel wil gebruik maken. Hierdoor zou veel misbruik
1

Vgl. H.R. 10 juni 1955, N.J. 1955, 552.
2 Art. 3.11.5 van het Ontwerp voor het nieuwe B.W. zegt duidelijk dat de dwangsom ten
behoeve van de eiser wordt verbeurd. Zie voor de vraag of het recht op de dwangsom overdraagbaar is hieronder 2.2.14.
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van dit middel - waarover straks - worden voorkomen. Ik heb dit
vroeger elders 1 al uitvoerig uiteengezet, en zal daarop nu niet verder ingaan.
Bij een regeling zoals die door mij wordt gedacht, zou de verschuldigdheid van de dwangsom niets vermogen af te doen aan de verplichting
van de veroordeelde om aan zijn wederpartij te vergoeden de schade die
aan deze mocht worden veroorzaakt door het niet-, niet-tijdig, of niet behoorlijk nakomen van de veroordeling. Bij het geldende recht rijst echter
de vraag of het bedrag dat als dwangsom wordt verbeurd en geïnd op die
schade in mindering moet worden ge bracht. Ik geloof dat dit inderdaad
het geval is. Immers het recht op de dwangsom is een voordeel dat uit
dat niet-nakomen wordt geboren en dat dus voorzover het wordt betaald de daardoor veroorzaakte schade geheel of gedeeltelijk compenseert. Bij deze opvatting zal de dwangsom in minder gevallen, en in vele
gevallen in mindere mate, voor die wederpartij een ongerechtvaardigde
verrijking betekenen, dan bij een andere denkbare mening bij welke het
verbeuren van de dwangsom op het bedrag van de schadevergoeding geen
invloed heeft.
Neemt men aan dat de verbeurde dwangsom in mindering op het bedrag
van de schadevergoeding moet worden gebracht, dan is het denkbaar dat
de veroordeelde per saldo ondanks zijn nalatigheid ingevolge de bepaling
van de dwangsom geen schade lijdt, nl. indien de schadevergoeding die
1 Zie mijn rede: "Enkele opmerkingen over de dwangsom (1955) p. 11 e.v. en de daarbij
aangehaalde litteratuur. De Vaste Commissie voor Justitie uit de Tweede Kamer wil echter
blijkens haar Voorlopig Verslag over het ontwerp van het derde boek voor het nieuwe B.W.
van een ten goede doen komen van de dwangsom aan de Staat niet weten. Haar argumenten
hebben mij echter allerminst van miin ongelijk overtuigd. Haar betoog dat iets dergelijks
dan ook zou moeten worden bepaald ten aan.ûen van de contractueel bedongen boete, zou,
ook indien het juist zou ziin, nog langs de zaak heen gaan, en hoogstens bewiizen, dat ik
niet ver genoeg ben gegaan, en dat ik ook had moeten verdedigen dat de contractueel bedongen boete aan de Staat moet toevallen. Bovendien acht ik dit betoog niet iuist, want wat voor
een contractueel bedongen boete geldt, behoeft niet noodzakelijk te gelden voor een door de
rechter op verzoek van één der partijen bepaalde dwangsom.
Ook haar bewering dat zowel in de dwangsom als in de contractueel bedongen boete een
element van schadevergoeding is gelegen, is althans ten aanzien van de dwangsom, niet
i uist. voorzover daarmede zou ziin bedoeld, dat de dwangsom bij wijze van schadevergoeding
zou worden toegekend. Naar haar aard is de dwangsom een dwangmiddel gericht op verkrijging van nakoming van de veroordeling en de omstandigheid dat, indien ondanks deze
dwang die nakoming uitblijft, zii soms de schade die daardoor wordt veroorzaakt, vermindert'
opheft, of- en wat heel vaak het geval is en juist een bezwaar kan ziin - overcompenseert,
is een gevolg van de omstandigheid dat men haar aan de wederpartij doet toekomen. Weliswaar laat zich denken dat men dit gevolg welbewust wil nastreven, en zou men hiervoor met
de Commissie kunnen aanvoeren, dat het ten goede doen komen van de dwangsom aan de
wederpartij van de veroordeelde ziin nut heeft voor het geval van schade, die niet gemakkelijk
aan te tonen of te berekenen is, doch voor dergelijke gevallen acht ik de dwangsom minder
geschikt. Haar bedrag toch moet worden afgestemd op de mate van prikkeling welke men
aan de veroordeelde wil toedienen, niet op de schade welke men van het niet-nakomen
van de veroordeling voor de wederpartij verwacht. De bedragen daarvan kunnen aanzienlijk
uiteenlopen. Voor het geval dat men vreest, dat de wederpartij door het niet-nakomen van de
veroordeling een schade zal lijden, die niet te bewiizen of te berekenen zal zijn, kan men
desnoods een vooraf gefixeerde schadevergoeding - al of niet nevens de aan de Staat toekomende dwangsom - opleggen.
Ondanks deze argumenten mijnerzijds acht ik de kans niet groot dat men miin voorstel
zal volgen. Men vindt het nu eenmaal wel gemakkelijk, dat men na een veroordeling met een
dwangsombepaling niet op nieuw over de schadevergoeding zal behoeven te procederen,
en dat kan inderdaad soms een voordeel ziin, een voordeel echter dat gemakkelijk voor de
wederpartij van de veroordeelde een ongerechtvaardigde verrijking kan betekenen.
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hij, ware de bepaling van een dwangsom er niet, zou moeten betalen,
groter is dan het bedrag dat hij als dwangsom heeft verbeurd. Men hoede
zich echter voor de mening dat deze mogelijkheid het tot-nakoming
prikkelend effect van de bepaling van de dwangsom geheel wegneemt: de
bepaling van de dwangsom toch zal de veroordeelde beletten om de
illusie te koesteren dat niet-nakoming van de veroordeling geen kwaad
kan omdat de wederpartij daarvan geen schade zal ondervinden of wel
ondervonden schade niet zal kunnen bewijzen; immers ingevolge art.
6llb kan die wederpartij tot executie voor de dwangsom overgaan, zodra
zij is verbeurd.
·
Ofschoon ik er in het algemeen voor gevoel het bedrag van de wegens
de niet-nakoming door de veroordeelde verschuldigde schadevergoeding
te verminderen met de deswege verbeurde dwangsommen 1, zou ik dat
niet willen doen in geval ter zake van de veroordeling al· is bepaald, dat
in geval van niet-nakoming daarvan door de veroordeelde een contractuele boete, of al of niet contractueel gefixeerde schadevergoeding moet
worden betaald. Als het dat geval is, is het duidelijk dat het de bedoeling
van de rechter was, dat in geval van niet-nakoming zowel de boete of
schadevergoeding als de dwangsom zullen moeten worden betaald, en
dat hij de boete of schadevergoeding, dan wel de vastgestelde dwangsom,
ieder op zich zelf beschouwd, niet voldoende prikkel tot nakoming achtte.
Moeilijker is de beslissing indien bij de veroordeling met bepaling van
dwangsom over de contractuele boete of contractueel gefixeerde schadevergoeding wordt gezwegen. Ik zou er dan voor gevoelen de verbeurde
dwangsommen in mindering op die boete of schadevergoeding te doen
strekken, doch verschil van mening is hier mogelijk. Het is wel gewenst
dat de rechter in gevallen als deze zijn bedoeling in het vonnis duidelijk
maakt 2 3 •
2.2.11. In geval de veroordeelde niet aan de veroordeling voldoet,
wordt de dwangsom door hem verbeurd. De niet-nakoming van de veroordeling doet hem dus schuldenaar van de dwangsom worden.
De niet-nakoming- mits zij, althans naar mijn mening, na de betekening van het vonnis (zie hierboven sub 2.2.8) valt- is daartoe voldoende.
Anders gezegd: de veroordeling met bepaling van een dwangsom schept
een verbintenis tot betaling van die dwangsom onder de wettelijke voorwaarde dat (na betekening van het vonnis) niet aan de veroordeling wordt
voldaan.
De bepaling van de dwangsom volgens art. 611a Rv. geeft dus aan de
wederpartij van de veroordeelde het voorwaardelijke recht om betaling
van de dwangsom van de veroordeelde te vorderen, en niet slechts zoals
het hierboven (sub 1) besproken derde lid van art. 772 Rv. ( = art. 534
1
Aldus ook KAMPHUISEN, N.J.B. 1943, p. 19 en STAR BusMANN, Hoofdstukken van Burgerlijke Rechtsvordering, 2e druk nr. 376, p. 377. Anders: Ktr. Leiden 23 januari 1946,
N.J. 1946, 708.
2 Vgl. hetgeen hierboven is geschreven sub 2.2.3 ad g.
3
Vgl. voor de vraag in hoeverre de dwangsom nog geacht kan worden ten behoeve van
de wederpartij te worden verbeurd indien die wederpartij is de in gemeenschap van goederen gehuwde echtgeboot van de veroordeelde de hierboven p. 8 nt. 1 overgenomen overweging van H.R. 23 december 1960, N.J. 1961, 86.
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Belg. W. v.B.Rv.) om voor het bij het vonnis bepaalde bedrag verhaal
op de veroordeelde te zoeken. Hieronder zal blijken dat dit verschil
tussen verbeuren en verhalen van het bedrag van de dwangsom door de
wetgever niet voldoende in het oog is gehouden.
Ik ga nu enige aandacht wijden aan de gevallen waarin later ingetreden
omstandigheden onrechtvaardig zouden maken, dat het niet- of niet
verder voldoen aan de veroord,eling de daarbij als dwangsom genoemde
bedragen zou doen verbeuren. De voorziening van de wet in deze gevallen
is m.i. wel wat gebrekkig te noemen. De wet volstaat met een voorziening
voor het geval dat de veroordeelde in staat van faillissement is komen te
verkeren, en, voor het geval dat hij buiten staat is geraakt om aan de veroordeling te voldoen, met een verwijzing in het tweede lid van art. 611b
Rv. naar art. 611 Rv., alwaar is geregeld het geval dat een schuldenaar
die bij een bij lijfsdwang uitvoerbaar verklaard vonnis is veroordeeld
buiten staat is geraakt om aan die veroordeling te voldoen. Deze verwijzing, die als vele verwijzingen, aanleiding geeft tot vele vragen die zich
op velerlei wijze laten beantwoorden, zal ik eerst bespreken.
a. In de eerste plaats rijst de vraag op welke veroordeling art. 611
ingevolge het tweede lid van art. 611b zou moeten worden toegepast, de
hoofdveroordeling of de voorwaardelijke veroordeling tot betaling van
de dwangsom voor het geval de hoofdveroordeling niet wordt nagekomen.
De plaatsing van het tweede lid van art. 611b onmiddellijk na het eerste
lid waarin sprake is van de executie van de in de dwangsombepaling begrepen voorwaardelijke veroordeling, zou doen denken dat de bedoeling
van de verwijzing is, dat de veroordeelde, die buiten machte is om de
door hem verbeurde dwangsom te betalen, in kort geding kan vorderen,
dat het verhaal van de dwangsom niet of niet verder kan plaats hebben.
Deze opvatting wordt gehuldigd door WESTERGDEN VAN MEETEREN in zijn
bewerking van het werk van CooPs, Grondtrekken van het Nederlands
Burgerlijk Procesrecht (7e druk p. 244). Ondanks de letter van de wet,
die haar schijnt te steunen, acht ik haar volkomen verwerpelijk. Zij laat
toepassing van art. 611 toe indien voldoening aan de hoofdveroordeling
voor de veroordeelde wel mogelijk is, doch hij niet bij machte is om de
dwangsom te betalen. En zo dit laatste het geval is, kan men zich afvragen wat het dan voor zin heeft om aan zijn wederpartij het verhaal van die
dwangsom te verbieden. Ook zonder zodanig verbod kan zij geen veren
van een kikker plukken.
Voor de toepassing van art. 611b tweede lid zal men dus in art. 611
onder veroordeling wel moeten verstaan de "hoofd veroordeling", dus
niet de voorwaardelijke veroordeling tot betaling van de dwangsom,
doch de veroordeling waaraan de dwangsombepaling is toegevoegd.
Aanvaardt men dit standpunt dan rijst een tweede vraag:
b. Wat kan men in kort geding vorderen indien men tot voldoening
aan de hoofdveroordeling buiten staat is geraakt, dat de dwangsom niet
verder zal kunnen worden verhaald, of dat zij niet verder zal worden verbeurd? Daar art. 611b lid 1 slechts over het verhaal van een reeds verbeurde dwangsom spreekt, schijnt het voor de hand te liggen dat ingevolge de toepasselijkverklaring van art. 611 slechts kan worden bereikt,
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::iat de veroordeelde alleen voor (verder) verhaal van de dwangsom kan
worden behoed, doch niet voor het verder verbeuren daarvan 1 .
Echter voert ook deze opvatting tot een volkomen onaanvaardbaar
resultaat. Immers volgens haar zou toepassing van art. 611 j 0 • 611b er toe
leiden enerzijds, dat een dwangsom verbeurd door een nog steeds zeer
vermogende veroordeelde op een ogenblik waarop hij ook nog tot de
voldoening aan de hoofdveroordeling bij, machte was, niet meer op hem
zou mogen worden verhaald, en anderzijds dat die veroordeelde ondanks
het feit dat hij tot voldoening aan de hoofdveroordeling niet meer in
staat is wegens die niet-voldoening dwangsommen zou blijven verbeuren,
zij het dan ook dat het verhaald daarvan (vooralsnog) niet mogelijk is.
Zou echter na toepassing van het eerste lid van art. 611 de wederpartij
van de veroordeelde in kort geding aantonen dat de veroordeelde weer
tot voldoening aan de veroordeling in staat is, dan zou dit ingevolge het
tweede lid van art. 611 tot gevolg hebben, dat verhaal weer mogelijk wordt,
niet alleen van de vóór het intreden van de onmacht tot het voldoen aan
de hoofdveroordeling verbeurde dwangsommen, doch ook van die
wellee na dát intreden zijn verbeurd.
Dit resultaat behoeft m.i. niet te worden aanyaard. De vergissing van
de redacteur van de wetstekst, die verbeuren en verhalen niet voldoende
uiteen hield, zal door de uitlegger moeten worden gecorrigeerd, en hij zal
dUS moeten aannemen dat door art. 611b tweede Jid j0 • art. 611 aan de
rechter in kort geding de bevoegdheid is gegeven om te bepalen dat de
dwangsom niet of niet verder zal worden verbeurd. Een dergelijke uitlegging is alleszins gerechtvaardigd, want uit de Memorie van Toelichting 2 op het ontwerp voor art. 611b blijkt dat zij door de wetgever is
bedoeld.
1
Aldus Hof Amsterdam 25 april1957, N.J. 1958, 229 en de daaroij bevestigde uitspraak
van de Pres. Rb. Amsterdam d.d. 1 juni 1956 alsmede JANSEN, Executie en beslagrecht,
p, 300.
2
Zie Bijlage N.J.B. XLIII, p, 10, waar men leest: "De veroordeelde zal dus, indien hij aantoont niet in staat te zijn aan de veroordeeling te voldoen, eene dwangsom niet of niet verder
verbeuren" .. Vgl. ook HUGENHOLTZ, W.P.N.R. 3282.
Art. 3.11.5 lid 3 v.h. ontw. nieuw B.W. verbindt het niet of niet verder verbeuren rechtstreeks aan het onmogelijk worden van de nakoming en vereist daartoe dus geen rechterlijke
beslissing. Ten onrechte m.i. wordt daar echter van "opeisbaar worden" van de dwangsom
in plaats van "verbeuren van de dwangsom" gesproken.
Volgens MEIJERS, W.P.N.R. 3945. Verz. Opst. II p, 287/8. JANSEN, Executie en Beslagrecht, p, 296, CooPs-WESTEROUEN VAN MEETEREN, p, 244, Hof Arnhem 29 januari 1946,
N.J. 1946, 605, Hof den Haag 14 november 1946, N.J. 1947, 531 en een bij JANSEN t.a.p.
nt. 6 geciteerd vonnis van de Pres. Rb. te 's-Hertogenbosch zal ook volgens het geldend recht
het buiten staat geraken van de veroordeelde op zich ~elf het niet of niet verder verbeuren van
de dwangsom tengevolge hebben, en zou ook thans de tussenkomst van de Pres. in kort
geding niet noodzakelijk ziin. Deze mening schijnt mij moeilijk te rijmen met de tekst van
art. 611 en de daarop gegeven, hierboven geciteerde toelichting, die beiden daartoe bovendien
een uitspraak in kort geding verlangen. In zijn toelichting op zijn ontwerp voor het derde lid
van art. 3. 11.5 ontw. nieuw B.W. schijnt ook MEIIERS van het door mij voor het geldende
recht verdedigde standpunt uit te gaan.
Evenmin als de in de vorige alinea besteden mening lijkt mij juist de opvatting, verdedigd
bij SUYLING II, 1 nr. 32, VAN RossEM-CLEVERINGA II p, 248-249 en STAR BusMANN, HoofdstUkken nr. 376 p, 378, dat naast de President in kort geding ook de gewone rechter tot het
geven van de in art. 611 B.W. bedoelde voorziening bevoegd zou ziin. Het feit dat art. 611
daartoe de rechter in kort geding aanwijst, bewijst m.i. dat de wetgever deze als de enige te
deze bevoegde rechter heeft gedacht. In art. 711b lid 3 vindt men dan de uitzondering op de
regel dat de rechter in kort geding hier bevoegd is, welke die regel hier wel zeer duidelijk

147

Volgens het derde lid van art. 611 kan de schuldenaar, die zich met het
oog op de tenuitvoerlegging van het vonnis of zelfs vóór de veroordeling
met het oog op het tegen hem te wijzen vonnis buiten staat heeft gesteld
om aan de veroordeling te voldoen de in het eerste lid van dat artikel
vermelde dispensatie van de President in kort geding niet verkrijgen.
Ook deze bepaling kan mij niet bekoren. Weliswaar verdient de daarin
bedoelde veroordeelde niet veel medelijden, doch is ---' zo vraag ik mij
af- de gekapitaliseerde dwangsom - want daar komt het op neer voor
een veroordeelde die er de voorkeur aan geeft niet failliet te· gaan en
failliet te blijven- altijd een adaequate straf voor deze saboteur en een
passende genoegdoening voor zijn wederpartij 1 ?
bevestigt. Vgl. ook Hof Amsterdam 7 december 1950, N.J. 1952, 93 en 25 april 1957, N.J.
1958, 229.
Dat de rechter in kort geding hier bevoegd wordt verklaard, kan misschien enige verwondering wekken. Immers na zijn uitspraak. vindt het verbeuren van de dwaugsom niet meer plaats
totdat zii door een nadere uitspraak van hem zelf is tenietgedaan. In zekere zin grijpt eerstgenoemde uitspraak dus in op het vonnis waarbij de dwangsom werd bepaald, welk vonnis
zeer wel een vonnis van de rechter ten principale kan zijn. Men vergete echter niet dat de
bepaling van een dwangsom in wezen slechts is een maatregel tot executie van de hoofdveroordeling; de uitspraak dat dit verbeuren (tot nader order) niet zal plaats vinden betekent
dus niets anders dan het schorsen van de executie, en zij laat de kracht van de hoofdveroordeling onverlet. Het enige verwonderlijke is hier eigenlijk dat deze schorsing niet door de
gewone rechter, doch slechts door de rechter in kort geding kan worden opgeheven, want
dat alleen laatstgenoemde dit kan volgt m.i. uit het woord .,alleen" in het tweede lid van art.
611 Rv. Aldus ook HuGENHOLTZ W.P.N.R. 3282. Nu dit uitdrukkelijk in de wet staat, zal dit
moeten worden aanvaard.
1 In de, volgens mij verkeerde, richting gaat nog verder art. 3.11.5 van het Regeringsontwerp van het nieuwe B.W., dat de veroordeelde de dwangsom laat blijven verbeuren indien
de nakoming reeds door zijn schuld onmogelijk is geworden. Het ontwerp van MEIJERS liet
in geval van onmogelijk worden van de nakoming, de dwangsom slechts dan doorlopen
indien dat onmogelijk worden door opzet van de veroordeelde was veroorzaakt. Men zie
voor de reden van deze wijziging de toelichting op het Regeringsontwerp nr. 3770 p, 28 slot.
Vergeten werd hierbij dat het doel van de dwangsom is dwang uit te oefenen tot de nakoming
en dat het geen zin heeft om dwang tot iets onmogelijks uit te oefenen. Wel ware het misschien logisch te verdedigen dat men de gedaagde 1° veroordeelt tot nakoming met bepaling
van een dwangsom, 2° de gedaagde verbiedt de onmogelijkheid van de nakoming te veroorzaken door zijn schuld. Het gaat mij echter te ver om in een veroordeling als sub 1° bedoeld
een verbod als sub 2° genoemd begrepen te achten. In de eerste plaats is hiertegen het bezwaar dat de positieve en de negatieve verplichting te veel uit een lopen. Een voorbeeld ter
illustratie: Het is denkbaar dat de gedaagde wordt veroordeeld tot afgifte van een bepaalde
zaak op 1 januari 1962, en dat hem wordt verboden het teniet-gaan van die zaak vóór 1
januari 1962 door zijn schuld te veroorzaken, of, positief gezegd, hem wordt bevolen tot
aan dien datum als een goed huisvader voor die zaak te zorgen. Het niet-nakomen van eerstgenoemde veroordeling kan niet plaats vinden vóór 1 januari 1962 en deswege kan dus ook
vóór die dag geen dwangsom worden verbeurd. Het bevel om tot aan dien dag goed voor de
zaak te zorgen kan echter terstond worden verzaakt, en van de redactie van het vonnis zal
afhangen of dat verzaken terstond de dwangsom doet verbeuren, of eerst dan wanneer dit
het onmogelijk worden van de afgifte van de zaak op 1 januari 1962 tot gevolg heeft. In
ieder geval behoort het mogelijk te zijn, dat men een vonnis wijst met een zodanig gevolg,
dat het nalaten van de vereiste zorg een bedrag als dwangsom doet verbeuren reeds vóór
de dag van levering, en ook dan indien dat gemis aan zorg die levering niet onmogelijk heeft
gemaakt.
In geval de onmogelijkheid van de nakoming is veroorzaakt door opzet van de veroordeelde zal het in het algemeen juist zijn, dat, indien voor dat niet-nakomen een dwangsom in
eens is bepaald, dat deze dwangsom ook daarvoor wordt verschuldigd, In geval de dwangsom
is bepaald voor iedere dag waarop niet wordt nagekomen, zal dit meestal niet het geval zijn,
In geval de onmogelijkheid van de nakoming is veroorzaakt door schuld van de veroordeelde,
kan het verbeuren van het volle bedrag van de dwangsom die op de niet-nakoming is gesteld zeer onrechtvaardig zijn, indien deze schuld slechts gering is. Dat de schuldenaar da'n
meestal niettemin de volle schadevergoeding moet betalen is al erg genoeg. Mij lijkt het beter
om voor alle gevallen van onmogelijk worden van de nakoming van de veroordeling het
verbeuren of verder verbeuren van dwangsommen te doen ophouden, en de wederpartij
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Behalve de omstandigheid dat de veroordeelde buiten staat 1 is om aan
de hoofdveroordeling te voldoen, zijn er nog andere omstandigheden
die tengevolge hebben of zouden moeten hebben, dat het niet voldoen
aan de hoofdveroordeling geen verbeuren of geen verder gebeuren van de
dwangsom met zich medebrengt Deze zijn:
] 0 • Faillissement of surséance van betaling van de veroordeelde, beneficiaire aanvaarding van zijn nalatenschap of het toevallen van zijn nalatenschap aan de Staat. Art. 33a van de Faillissementswet bepaalt dat gedurende het faillissement een dwangsom opgelegd overeenkomstig art. 611a
Rv. niet wordt verbeurd 2 • Voorzover die oplegging plaats vond bij een
veroordeling tot nakoming van een verbintenis is dit een consequentie
van art. 33 Fw. dat voortzetting van tenuitvoerlegging tegen het vermogen
van de schuldenaar na de faillietverklaring verbiedt. Ofschoon de wet
dat niet uitdrukkelijk zegt, zal men om dezelfde reden moeten aannemen,
dat zo dikwijls en zo lang surséance van betaling (art. 230 Fw.) of de
beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap van de veroordeelde
zich tegen de executie van een tegen hem gewezen veroordeling tot nakoming van een verbintenis verzet, de daarbij bepaalde dwangsom niet
van de veroordeelde het recht te geven aan de rechter te verzoeken om de veroordeelde tot
betaling van een door hem te betalen som als boete te veroordelen, zulks echter met de bepaling dat deze straf niet zal worden opgelegd indien aannemelijk wordt gemaakt dat dit
onmogelijk worden niet aan de schuld van de veroordeelde is te wijten. De hoogte van die
som kan dan worden aangepast aan de omstandigheden, o.m. aan de graad van schuld van
de veroordeelde. Laat men de dwangsom, en laatstgenoemde strafsom aan de wederpartij
van de veroordeelde toekomen, dan kan men bij de bepaling van het bedrag daarvan ook
rekening houden met de omvang van de schade van de wederpartij, en een eventuele schadevergoedingsprocedure overbodig maken.
Volkomen onaanvaardbaar lijkt mij het voorstel van de Commissie voor Justitie uit de
Tweede Kamer die blijkens haar Voorlopig Verslag op het derde boek van het ontwerp voor
het nieuwe B.W. de dwangsom ook nog verder willaten verbeuren indien de onmogelijkheid
niet is veroorzaakt 'door de schuld van de veroordeelde, doch door een omstandigheid waarvan de gevolgen voor zijn rekening komen. Hier wordt toch wel volkomen uit het oog verloren, dat een dwangsom dient om druk tot nakomen uit te oefenen, en desnoods ook kan
worden bepaald tot het waarborgen van de nodige zorg voor de instandhouding van de mogelijkheid tot nakoming, doch dat de door de dwangsom teweeg gebrachte druk niets vermag
tegen het onmogelijk worden van de nakoming door een omstandigheid waarvoor de veroordeelde geen schuld draagt en waartegen ziin zorg niet kon baten. Het feit dat de veroordeelde bij het aangaan van de verbintenis voor 'die omstandigheid het risico op zich heeft
genomen, impliceert slechts dat hij heeft te aanvaarden dat hij de schade die daardoor wordt
teweeg gebracht zal moeten vergoeden, doch niet dat hij wordt veroordeeld tot betaling van
een dwangsom die het bedrag van die schade ver zou kunnen overtreffen. Aanvaarding van
het voorstel van de Commissie zou er toe kunnen leiden dat de rechter huiverig wordt om het
bedrag van de dwangsom te bepalen op een groter bedrag dan dat van de schade die van de
niet-nakoming wordt verwacht, zulks uit vrees dat dit niet-nakomen wel eens het gevolg kan
zijn van een omstandigheid waarvoor de veroordeelde wel het risico draagt, doch waaraan
hij geen schuld heeft. Bovendien zou de aanvaarding van dit voorstel vermoedelijk tot gevolg hebben, dat degenen die zich bij een overeenkomst verbinden daarbij zoveel mogelijk
het risico dat zij tot nakoming daarvan niet in staat zullen blijken te zijn, op hun wederpartij
trachten af te wentelen, omdat de gevolgen daarvan niet meer voor hen zijn te overzien.
1 Met "buiten staat zijn aan de veroordeling te voldoen" zal men wel gelijk mogen stellen
de gevallen waarin de voldoening voor de veroordeelde uitermate bezwaarlijk is (b.v.
omdat zij niet kan geschieden dan ten koste van groot gevaar voor het leven of de gezondheid, of de vrijheid van de veroordeelde die zich bevindt in de machtssfeer van een staat die
op het nakomen van de veroordeling zware straffen heeft gesteld); vgl. VAN ÜPSTALL, W.P.
N.R. 4273 sub IV. Dat ook een psychische stoornis iemand buiten staat kan stellen aan de
veroordeling te voldoen, besliste terecht Hof Leeuwarden 3 februari 1954, N.J. 1954, 634.
Vgl. de M.v.T. op het ontwerr' van de wet van 1932 Bijlage N.J.B. XLIII, p, 9/10: "Een
kunstenaar kan psychisch buiten staat zijn geraakt de prestatie te verrichten". ·
2 Zie echter Pres. Rb. Roermond 26 sept. 1957, N.J. · 1958, 198, waartegen bedenkingen
kunnen worden opgeworpen.
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zal worden verbeurd. Ook zal m.i. na de dood van de veroordeelde geen
dwangsom meer worden verbeurd indien (en voorzover: zie art. 1100
B.W.) zijn nalatenschap niet aan zijn ergfenamen, doch aan de Staat
,
toevalt; vgl. de artt. 879,880,1175 en 1176 B.W.
2°. Tenietgaan van de verplichting tot voldoening aan de hoofdveroordeling op andere wijze dan door die voldoening zelf, b.v. door schuldvernieuwing of compensatie. Denkbaar ook is dat de handeling welke tot
voldoening aan de veroordeling zou moeten worden verricht door of
krachtens de wet wordt verboden 1 of dat de onrechtmatigheid jegens de
wederpartij van een gedraging die op straffe van een dwangsom bij vonnis
werd verboden, wegvalt, b.v. ingevolge het feit dat het recht van de wederpartij waarop die gedraging inbreuk zou maken, b.v. een octrooi, eindigt,
of ten gevolge van de omstandigheid dat voor de bij het vonnis verboden
gedraging inmiddels een rechtvaardigingsgrond is opgekomen 2 •
In al deze gevallen kan voldoening aan de hoofdveroordeling niet meer
worden gevorderd en het gevolg daarvan moet zijn, dat verder ook geen
dwangsom meer wordt verbeurd. Zou de wederpartij van de veroordeelde zich niettemin op het standpunt stellen dat het verbeuren van de
dwangsom ook daarna nog is doorgegaan, en voor die naar zijn mening
daarna nog als dwangsom verbeurde bedragen maatregelen tot executie
gaan nemen, dan zou de veroordeelde daartegen op kunnen komen bij
wege van verzet tegen de executie en desnoods in kort geding een voorlopig verbod daarvan kunnen vragen; vgl. art. 438 Rv. Ook lijkt het mij
niet uitgesloten, dat hij, indien de wederpartij met executie dreigt,. van de
rechter ten principale een vonnis vraagt en verkrijgt, waarbij wordt beslist dat de verplichting tot voldoening aan de hoofdveroordeling niet
langer bestaat, eventueel met veroordeling van de wederpartij om zich
van verdere maatregelen tot executie van die hoofdveroordeling en tot
tenuitvoerlegging van beweerdelijk sinds het wegvallen van die verplichting verbeurde dwangsommen te onthouden 3 .
3°. De omstandigheid dat de wederpartij van de veroordeelde bij de voldoening aan de hoofdveroordeling geen belang meer heeft. Strikt genomen
doet deze omstandigheid naar mijn mening de verplichting tot voldoening
aan de hoofdveroordeling niet verloren gaan. Die omstandigheid zou
echter wel tot gevolg behoren te hebben, dat sinds het intreden daarvan
geen bedragen meer als dwangsom worden verbeurd. Volgens de wet
echter gaat ook daarna het verbeuren van de dwangsom in geval van nietvoldoening aan de hoofdveroordeling automatisch door, en er is geen
bepaling die dat automatisch doorgaan stuit of de rechter de bevoegdheid
geeft dat doorgaan te stuiten. Eigenlijk geldt hetzelfde in geval de ver1
Deze omstandigheid behoeft echter niet onder alle omstandigheden te beletten dat voor
de veroordeelde een verplichting tot het betalen van vervangende schadevergoeding ontstaat.
Vgl. H.R. 11 mei 1951, N.J. 1952, 128.
2 Zie H.R. 19 december 1952, N.J. 1953, 642.
3
Vgl. MEIJERS W.P.N.R. 3945, Verz. Opst. Il, p. 288. Zie ook Pres. Rb. Arnhem 23 juli
1947, N.J. 1947, 549: Is eenmaal aan de veroordeling tot ontruiming voldaan, dan wordt de
dwangsom niet weer verbeurd ter zake van het feit dat de veroordeelde het ontruimde een
half jaar later weer occupeert. Indien men echter hierin "half jaar" door een "half uur" zou
vervangen, dan zal men wel tot een andere conclusie mogen komen, want dan is naar de be~oeling van het vonnis niet aan de verplichting tot ontruiming voldaan.
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plichting tot voldoening aan de hoofdveroordeling tenietgaat op andere
wijze dan door de voldoening, doch in dat geval ~al men mogen en moeten
aannemen dat de kracht van die veroordeling wegvalt, en met haar het
vermogen om nog verder bedragen als dwangsom te doen verbeuren.
Dit nu is m.i. niet het geval indien enkel maar het belang van de wederpartij bij de voldoening aan de hoofdveroordeling wegvalt, al moge het
wegvallen van zodanig belang, voor zover dat vóór de veroordeling mocht
zijn geschied, aan het uitspreken daarvan in de weg kunnen staan .
. Men heeft eens geredeneerd dat het opvorderen van een dwangsom
die zou zijn verbeurd nadat de veroordeelde mocht menen dat voldoening
aan de hoofdveroordeling niet meer van hem zou worden verlangd, misbruik van recht oplevert\ doch deze redenering sluit m.i. niet: als de
dwangsom werkelijk is verbeurd, kan het opvorderen daarvan moeilijk
misbruik van recht opleveren en het feit dat zij wordt verbeurd nadat het
belang bij de voldoening aan de hoofdveroordeling is weggevallen, is niet
het gevolg van gebruik of misbruik van een recht, doch van de automati~
sche werking van de bepaling van de dwangsom bij de veroordeling
ingevolge haar betekening. Bovendien, zou de redenering wel juist zijn,
dan zou zij toch nog een natuurlijke verbintenis tot betaling van de sindsdien als dwangsom verbeurde bedragen overlaten, en dat is ook ongewenst, ofschoon minder ernstig dan een verplichting waarvan de nakoming kan worden afgedwongen. Een wettelijke voorziening ingevolge
welke geen dwangsom zal worden verbeurd zo lang de wederpartij van de
veroordeelde bij de voldoening aan de hoofdveroordeling geen belang
heeft, lijkt mij dan ook zeer gewenst. Zou de rechter echter aannemen,
dat de hoofdveroordeling geen effect heeft en het niet nakomen daarvan
dus geen dwangsom doet verbeuren, zolang de wederpartij van de veroordeelde bij het nakomen daarvan geen redelijk belang heeft, dan zou
deze voorziening kunnen worden gemist. Mij gaat .deze oplossing wat
ver, doch ik zal de staf niet breken over de rechter, die naar haar zou
grijpen om te voorkomen dat een veroordeelde in een geval als hier bedoeld door de bepaling van de dwangsom op ongerechtvaardigde wijze
zou worden geruïneerd.
4° .. De omstandigheid dat de wederpartij van de veroordeelde na de
betekening van het vonnis en het doen uitbrengen van een bevel tot
nakoming passief blijft en noch maatregelen tot executie van de hoofdveroordeling neemt, noch tot inning van . de periodiek verschuldigde
dwangsommen overgaat, hoewel hij bij het nakomen van de hoofdveroordeling een redelijk belang behoudt. Hierdoor kan het totaal der als
dwangsom verschuldigde bedragen zeer hoog oplopen, vooral als de
veroordeelde door deze houding van zijn wederpartij in de mening komt
te. verkeren; dat die wederpartij toch blijkbaar niet zo erg op spoedige
nakoming van de hoofdveroordeling gesteld is, en het met die dwangsom
wel zal los lopen. Het is niet ondenkbaar dat de wederpartij opzettelijk
een dergelijke houding aanneemt om te zijner tijd een groot bedrag als
dwangsom te kunnen incasseren en aldus op gemakkelijke wijze ten
1

Vgl. Hof Amsterdam 4 augustus. 1955, N.J. 1956. 215.
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koste van de veroordeelde geld te verdiew~n. V oor dit doel wordt de
dwangsom echter niet bepaald, ·doch enkel om de veroordeelde tot nakoming van de hoofdveroordeling te doen besluiten. De bestaande wet
biedt m.i. niet voldoende mogelijkheid om aan dit euvel paal en perk te
stellen. Weliswaar kan in sommige gevallen de rechter de mogelijkheid
van dit misbruik afsnijden of beperken door voor heL totale bedrag dat
ingevolge de bepaling van de dwangsom kan worden verbeurd, een
maxilnum te stellen, doch, zoàls ik hierboven (sub 2.2.7) uiteenzette,
kleven aan het stellen van zodanige maxima. veelal bezwaren. Het beste
middel tot kering van dit misbruik ware een bepaling dat de als dwangsom
verbeurde bedragen niet àan de wederpartij van de veroordeelde, doch
aan de Staat, althans een derde, ten goede zullen komen. In elk geval
ware het gewenst te bepalen dat het recht op de als dwangsom verschuldigde bedragen verjaart zes maanden nadat de verbeuring plaats vindt,
althans voorzover de rechter bij de bepaling van de dwangsom daarvoor
geen andere verjaringstermijn heeft voorgeschreve11. Een zodamge bepaling zou de rechter ontheffen van de noodzaak om voor elke bepaling
van een dwangsom een maximum of een verjaringsregeling vast te stellen,
doch hem de bevoegdheid laten om voor bijzondere gevallen, die een
kortere of langere verjaringstermijn wenselijk maken, de gewenste voorziening te treffen. Ook afgezien van bovengenoemd euvel lijkt mij een
korte verjaringstermijn gewenst: dwangsomkwesties behoren niet te·
lang zwevende te blijven.
Tot slot van deze afdeling wijd ik nog enige aandacht aan de volgende
vraag: T.Yordt de dwangsom ook verbeurd indien de veroordeelde de veroordeling niet geheel of niet behoorlijk, doch wel gedeeltelijk of niet behoorlijk nakomt? Deze vraag is in de eerste plaats een vraag van uitlegging van het vonnis waarbij de dwangsom werd bepaald. Bij deze uitlegging zal men echter in het algemeen wel mogen vooropstellen dat de
dwangsom dient om de veroordeelde tot een volledige en behoorlijke
nakoming te prikkelen. In het algemeen lijkt het mij dan ook niet geoorloofd om aan te nemen dat in geval vàn slechts gedeeltelijke of nietbehoorlijke nakoming de dwangsom niet geheel verbeurd zou worden 1 .
Indien slechts zeer weinig aan de nakoming ontbreekt zal men echter
veelal kunnen oordelen dat de bepaling van een dwangsom voor een
dergelijk geval niei: werd gegeven 2 •
· Men zie voorts hieronder sub 2.2.13.
2.2.12. Wanneer ingevolge de niet-voldoening aan de veroordeling
de dwangsom is verbeurd, is de kans groot dat de veroordeelde niet vrijwillig het als dwangsom verbeurde zal betalen. Zijn wederpartij zal dan
behoefte hebben aan een executoriale titel krachtens welke hij de dwangsom zal kunnen verhalen. Volgens art. 611b lid 1 heeft hij die reeds in de
grosse van het vonnis waarbij de dwangsom werd bepaald. Zij behoeft dus
niet nogmaals een vonnis uit te lokken waarbij wordt vastgesteld dat aan
1
Anders: Rb. Assen 21 december 1943, N.J. 1944/5, 690 met een m.i. niet geheel juist beroep op de M.v.T. van de wet van 29 december 1932, Stbl. 676; Hof Leeuwarden 30 januari
1946, N.J. 1947, 67 en Rb. Arnhem 8 juli 1948, N.J. 1948, 530.
2
Vgl. Hof Leeuwarden 30 januari 1946, N.J. 1947, 67.
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de voorwaarden waaronder de dwangsom wordt verschuldigd is voldaan 1
Dit levert voor hem een groot voordeel op, en betekent bovendien een
aanzienlijke versterking van de dwingende kracht die van de bepaling van
een dwangsom uitgaat: de veroordeelde kan zich niet vleien met de hoop
dat hij in geval van niet-nakoming de executie van de dwangsom op de
lange baan kan schuiven door het proces waarin over het al of niet verbeurd zijn daarvan moet worden beslist zo lang mogelijk te rekken.
In dit opzicht onderscheidt de Nederlandse regeling zich niet onbelangrijk van de "astreinte" zoals die in de Franse rechtspraktijk is gegroeid,
volgens welke tot executie van de dwa,ngsom niet kan worden overgegaan alvorens bij een nieuw vonnis is vastgesteld hoeveel er verbeurd is,
waarbij dan nog de rechter de bevoegdheid heeft de dwangsom te verminderen 2 •
Het nadeel van het Nederlandse stelsel dat de wederpartij van de veroordeelde mag beginnen met zelf te oordelen dat de dwangsom is verbeurd, en dat hij tot executie mag overgaan, en er dus de kans bestaat dat
hij zulks ten onrechte doet, is in de praktijk niet van groot gewicht gebleken. Men bedenke dat indien die wederpartij maatregelen van executie
zou gaan nemen voor de dwangsom hoewel deze niet is verbeurd, de
veroordeelde tegen die executie in verzet kan gaan, en dat, indien hij
wenst dat hangende deze verzetprocedure de executie wordt gestaakt,
hij kan pogen een daartoe strekkend bevel in kort geding uit te lokken 3 .
In ieder geval is het aantal van deze verzetprocedures geringer, dan het
aantal procedures dat nodig zou zijn geweest, indien zou zijn voorgeschreven, dat de wederpartij van de veroordeelde alvorens tot executie van de
dwangsom over te gaan, een nieuw vonnis zou moeten vragen dat vast1
Dit werd wel eens door veroordeelden, en soms ook wel eens door de rechter over het
hoofd gezien: vgl. Pres. Rb. Amsterdam 26 april1937, N.J. 1937, 965; Rb. Utrecht 12 me i
1938, N.J. 1938, 967 en voor een geval waarin een Hof in hoger beroep moest constateren
dat de President in kort geding niet op art. 611b had gelet: HofLeeuwarden 12 maart 1941,
N.J. 1941, 532.
Door het Hof te den Haag werd op 15 januari 1948 (N.J. 1948, 491) beslist dat de bedreiging met de executie van een dwangsom, een door de rechter zelf als zodanig bedoeld dwangmiddel, niet als ongeoorloofde dwang kan worden aangemerkt. Dit is - daargelaten dat de
door de rechter bedoelde dwang in de eerste plaats in het doen verbeuren van de dwangsom
behoort te zijn gelegen - slechts dan juist, indien de dwangsom inderdaad is verbeurd en
het dreigen met de executie niet geschiedt om van de veroordeelde iets te verkrijgen waarop
hij geen aanspraak zou kunnen maken.
Vóórdat de dwangsom is verbeurd mag daarvoor geen conservatoir beslag worden gelegd,
en zeker zal een dergelijke beslaglegging niet mogen geschieden ter verzekering van het verhaal van een dwangsom die nog zal moeten worden bepaald bij een te vorderen veroordeling
tot medewerkingaaride overdracht van het perceel onroerend goed, waarop dat beslag zou
moeten worden gelegd; aldus Hof Amsterdam 10 december 1954, N.J. 1955, 444, en in
gelijken geest Pres. Rb. Amsterdam 27 november 1959, N.J. 1960, 10. Anders: Rb. Assen
4 november 1947, N.J. 1950, 33.
2 Vgl. MEIJERS in W.P.N.R. 3945, Verz. Opst. II, p, 289, DALLOZ, Répertoire de procédure
civile (Paris 1955, p, 287/8) (door MARCEL FREJEVILLE); PLANIOL-RIPERT-ESMEIN VII nr.
791. CARBONNIER, Droit civil II nr. 227-228 p, 800 en 802. Zie voorts WESTEROUEN VAN
MEETEREN, De dwangsom (astreinte) naar Nederlandsch Recht, diss. Amsterdam 1919, p,
39 e.v.
3
Voorbeelden van dergelijke executiegeschillen in kort geding: Pres. Rb. Amsterdam
26 april1937, N.J. 1937, 965, Pres. Rb. Arnhem 23 juli 1947, N.J. 1947, 549; Hof Amsterdam 10 juli 1958, N.J. 1959, 363; voor de rechter ten principale: Rb. Utrecht 12 mei 1938,
N.J. 1938, 967, Rb. Assen 21 december 1943, N.J. 1944/5, 690; Hof Leeuwarden 30 januari
1946, N.J. 1947, 67; Rb. Arnhem 8 juli 1948, N.J. 1948, 530; Hof Leeuwarden 3 februari
1954, N.J. 1954, 634; H.R. 30 oktober 1959, N.J. 1960, 630.
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stelt dat deze is verbeurd en hem tot de executie machtigt; immers dan
zou voor iedere executie van de dwangsom een nieuwe procedure nodig
zijn.
Maatregelen tot executie van een verschuldigde dwangsom kunnen
grote schade toebrengen aan de veroordeelde. Werden zij ten onrechte
genomen dan is de kans groot dat de wederpartij van de veroordeelde
aan deze de daardoor ontstane schade zal moeten vergoeden. Het is
denkbaar dat in twijfelgevallen die wederpartij behoefte zal gevoelen
te doen vaststellen dat de dwangsom inderdaad is verbeurd alvorens tot
executiemaatregelen over te gaan. Het derde lid van art. 611b geeft hem
daartoe de gelegenheid; hij kan een daartoe strekkende vordering instellen 1 . Hiervan zal wel dezelfde rechter moeten kennis nemen als die
voor welke een executiegeschil moet worden gebracht, d.w.z. in de regel
de rechter die het vonnis wees waarbij de dwangsom werd bepaald,
tenzij deze rechter is de kantonrechter, in welk geval men zich tot de
Arrondissements-Rechtbank zal hebben te wenden; vgl. de artt. 354 en
435 Rv. 2 • Veelal zal de zaak dus niet voor de President in kort geding
kunnen worden gebracht. Mocht de veroordeelde echter tegen de vordering van zijn wederpartij als bedoeld in het derde lid van art. 6llb als
verweer willen voeren, dat hij buiten staat is aan de veroordeling te voldoen, dan zal hij dat steeds kunnen doen, ook al staat hij niet voor de
President in kort geding, de rechter die ingevolge art. 611 anders tot
kennisneming van een dergelijke bewering uitsluitend bevoegd is. Het
derde lid van art. 611b staat hem dit uitdrukkelijk toe.
Bij een geschil als bedoeld in het derde lid van art. 611b en bij een execu.:.
tiegeschil betreffende de vraag of een bepaald bedrag als dwangsom is
verschuldigd of niet, kan de vraag rijzen hoe het staat met de verdeling
van de bewijslast: moet de wederpartij van de veroordeelde bewijzen dat
is voldaan aan de voorwaarden waaronder de dwangsom wordt verbeurd
of staat het aan de veroordeelde om waar te maken dat zulks niet het geval
is? M.i. hangt het antwoord op die vraag af van de strekking van de veroordeling. Is zij positief, beveelt zij de veroordeelde iets te geven of te
doen, dan stelt zij tevens vast dat dit geven of doen nog niet is gebeurd,
en zal mogen worden aangenomen dat die toestand zo is gebleven voorzover het tegendeel niet is komen vast te staan. De bewijslast hiervoor
rust dus dan op de veroordeelde. Ook zijn bewering dat hij niet tot nakoming in staat is, zal hij, waar nodig, waar hebben te maken. Is de veroordeling echter negatief, verbiedt zij de veroordeelde om iets te doen,
dan ligt daaraan nog niet ten grondslag de vaststelling dat de veroordeelde
ook na de uitspraak een handeling in strijd met het verbod heeft verricht.
Dit zal dus alsnog moeten worden vastgesteld. Hieruit volgt dat de bewijs1

Zie voor een dergelijk geval H.R. 19 december 1958, N.J. 1959, 126.
Vgl. STAR BusMANN, Hoofdstukken Burg. Rv. nr. 113, p. 75. Wanneer de wederpartij
van de veroordeelde ter executie van de dwangsom beslag onder een derde heeft gelegd, zal
de veroordeelde het verzet moeten brengen voor de bevoegde rechtervan die veroordeelde (art.
477 Rv.), Vgl. voor een geval van verzet tegen de exucutie van een dwangsom, vastgeteld
door de Voorzitter van de Afd. Rechtspraak van de Raad voor het Rechtsherstel: Rb.
Arnhem 8 juli 1948, N.J. 1948, 530.
2
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last voor de overtreding van het. verbod op de weàerpaîtij van de veroordeelde rust 1 .
2.2.13. Wat is voor de dwangsombepaling het gevolg van een later
vonnis waarbij de hoofdveroordeling buiten effect wordt gesteld?
Blijven dwangsommen die ten tijde van die buiten-effectstelling reeds
waren verbeurd, verschuldigd, of v~rvalt die verschuldigdheid, en moet
hetgeen reeds mocht zijn betaald of verhaald wordten terugbetaald, en de
schade worden vergoed die door het verhaal mocht zijn ontstaan?
Op deze vraag kan gee~ enkelvoudig antwoordworden gegeven.. .
Geschiedt de buitt?n-effectstelling door een vonnis .waarbij de hoofdveroordeling ingevolge een daartegen ingesteld rechtsmiddel 2 wordt
vernietigd, danyalt de .bepaling van de dwangsom met terugwerkende
kracht weg, en zal moeten worden aangenomen dat nimmer een bedrag
als dwangs_omis verbeurd, en dat hetgeen inmiddels als dwangsom mocht
zijn betaald of v~rhaald als onverschuldigd kan worden teruggeëist.
Veelal 3 neemt men aan dat de wederpartij van de ex-veroordeelde dan .
ook de schade wellee daarenboven door de executie mocht zijn veroorza~kt zal·h,ebben te vergoeden. Ik betwijfel echter of dü geheel juist is.
Deze executie werd nodig, omdat de veroordeelde naliet aan de voorlopig
uitvoerbare uitspraak te voldoen, dus door een gedrag van de veroordeelde zelf, dat toen niet juist was. Ik geloof dus niet dat de wederpartij
van de veroordeelde meer behoeft terug te geven, dan hetgeen hij als
dwangsom heeft ontvangen, en indien aan de hoofdveroordeling mocht
zijn voldaan, of te dier zake reële executie mocht hebben plaats gehad,
zal hij in het algemeen met teruggave van het ontvangene of vergoeding
van de waarde van die prystatie kunnen volstaan, tenzij aannemelijk is,
dat het voldoen aan de hoofdveroordeling door de veroordeelde zelf,
deze meer heeft gekost of zou hebben gekost, dan de waarde van hetgeen
zijn wederpartij gedaan kr~eg.
Geschiedt de buiten-effectstelling echter. door een vonnis van de
rechter ten principale dat aan een vroeger in andere zin gewezen vonnis
in kort geding zijn krachtontneemt, dan is er van de hierboven genoemde
terugwerkende k~acht t.a.v. de dwangsom bepaling geen sprake: de
rechtsorde eist nu eenmaal dat men begint met zich naar de in kort geding
gegeven orde-maatregel te gedragen, en dat in geval zulks geschiedt de

1
De Rb. te Arnhem (8 juli 1948, N.J. 1948, 530) oordeelde dat in geval van betwisting
de wederpartij van de veroordeelde "de verschuldigdbeid van de door haar gevorderde dwangsommen zal hebben te bewijzen", hetgeen in casu betekende, dat zij moest waar maken dat
de veroordeelde de hem bevolen ontruiming niet binnen de daarvoor gestelde termijn had
verricht. Dit lijkt mij niet juist. Echter oordeelt ook JANSEN, Executie en· beslagrecht p. 299
nt. 2 dat de bewijslast voor het feit dat de dwangsom doet verbeuren in het algemeen op de
wederpartij van de veroordeelde rust.
2
Hierboven sub 2.2.8 merkte ik reeds op dat het instellen van een gewoon rechtsmiddel
tegen een niet bij voorraad uitvoerbaar verklaarde veroordeling met dwangsombepaling
tot gevolg zal hebben, dat zowel de mogelijkheid tot verhaal van reeds verbeurde dwangsommen, als de mogelijkheid tot verder gebeuren van bedragen als dwangsom worden geschorst. Vgl. H.R. 18 januari 1940, N.J. 1940, 1127.
3
Zie STAR BusMANN, Hoofdstukken v. Burg. Rv. nr. 426, p. 439 en HUGENHOLZ, Hoofdlijnen:van Ned. Burg. Procesr., ge dr., p. 99. Vgl. ook H.R. 13 juni 1913, N.J. 1913, p. 782,
W. 9531.
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dwangsom verbeurd wordt en verbeurd blijft 1 . Wel zal echter na zodanig
vonnis ten principale veelal kunnen worden gezegd, dat het uitlokken van
die maatregel en het handhaven daarvan onrechtmatig is geweest, en deze
onrechtmatigheid kan mogelijk tot gevolg hebben, dat de wederpartij van
de veroordeelde aan laatstgenoemde de schade zal hebben te vergoeden
die deze mocht hebben geleden tengevolge van het feit, dat hij, zoals in
het belang van de rechtsorde was geboden, voor de dwang van de uitspraak in kort geding is gezwicht en de daarbij uitgesproken hoofdveroordeling is nagekomen.
Het niet-zwichten voor die veroordeling in kort geding zou echter
moeten worden gezien als een onregelmatig gedrag van de veroordeelde,
waaraan hij zich niet behoorde schuldig te maken, en dat zijn wederpartij
niet als gevolg van het uitlokken van die veroordeling behoorde te verwachten. De schade door dat niet-zwichten veroorzaakt, bestaande in het
verbeuren van de dwangsom, en eventueel het nadeel dat de tenuitvoerlegging van hetzij de hoofdveroordeling, hetzij van de verbeurde dwangsom, daarenboven aan de veroordeelde mocht hebben teweeggebracht,
blijft dus voor zijn rekening, en zal dus niet door zijn wederpartij behoeven te worden vergoed 2 •
De buiten-effectstelling door de rechter ten principale van de uitspraak
in kort geding, zal echter wel tot gevolg hebben dat executie van vóór
die buiten-effectstelling reeds verbeurde, doch ilog niet betaalde of verhaalde dwangsommen niet meer zal kunnen geschieden 3 .
2.2.14. In hoeverre kan het recht van de wederpartij van de veroordeelde
uit de bepaling van de dwangsom voortvloeiende worden overgedragen?
M.i. lijdt het geen twijfel dat als de dwangsom eenmaal is verbeurd de
wederpartij van de veroordeelde zijn recht daarop als ieder ander recht op
een som geld aan een ander kan overdragen. Doch reeds vóórdat dit verbeuren mocht hebben plaats gevonden lijkt mij de cessie van het alsdan
nog voorwaardelijke recht op de dwangsom mogelijk, mits de uitspraak
waarbij die dwangsom werd bepaald maar is gewezen. Immers deze uitspraak schept de rechtsverhouding waarin het recht op de dwangsom zijn
onmiddellijke grondslag vindt, en volgens H.R. 29 december 1933 N.J.
1934, p. 343 kan bij het bestaan van zodanige rechtsverhouding de over·
dracht van het recht reeds plaats vinden.
Ook doet het m.i. niet ter zake of de dwangsombepaling geschiedde
bij een veroordeling ten principale dan wel bij een uitspraak in kort ge1 Natuurlijk is het onbevredigend dat de wederpartij van de veroordeelde in kort geding,
die de veroordeling misschien lichtvaardig, of mogelijk soms wel eens bewust zonder recht
met beddegelijke middelen, heeft uitgelokt, het ingevolge die veroordeling als dwangsom ontvangen bedrag zal mogen behouden, doch dit is nu eenmaal de consequentie van het feit,
dat de wet de dwangsom aan de wederpartij van de veroordeelde doet ten goede komen. Uit
de tekst hierboven blijkt, dat ik niet het deel oordeel van de Commissie voor Justitie van de
Tweede Kamer in haar Voorlopig Verslag voor het derde boek van het nieuwe burgerlijke
wetboek (p. 39, kol. 1), dat een actie uit art. 1401 B.W. hiertegen redres kan bieden. Vgl. ook
MEIJERS Kort geding, p. 245.
2 Vgl. HoFMANN-DRION-WIERSMA, p. 150 e.v.
.
3 Ongeveer in gelijke geest over de hierboven aangesneden vragen KAMPHUISEN in N.J.B.
1943, p. 33/4 en als ik hem goed begrijp MEIJERS, Kort geding, p. 245/6. Vgl. ook H.R. 6 apnl
1933, N.J. 1933, p. 1038 en 26 januari 1934, N.J. 1934, 1021. en de noot van MEIJERS onder
laatstgenoemd arrest.
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ding. Immers ook de aan een uitspraak in kort geding toegevoegde bepaling van een dwangsom schept een voorwaardelijke verbintenis tot
betaling, en zoals ik hier boven sub 2.2.13 betoogde, kan die dwangsombepaling slechts ten dele door de uitspraak van een rechter ten principale
buiten effect worden gesteld. Deze buiten-effect-stelling voor een gedeelte
zal dan echter ook tegen de cessionaris werken, ook al was hij geen partij
bij het vonnis ten principale.
Een andere vraag is of met het recht op de dwangsom ook wordt
overgedragen de bevoegdheid van de wederpartij van de veroordeelde
om krachtens de uitspraak waarbij de dwangsom werd bepaald, maatregelen tot verhaal daarvan te nemen zodra zij is verbeurd. Ofschoon
men het in het algemeen niet mogelijk acht dat de hoedanigheid van partij
in een proces aan een ander wordt overgedragen\ bestaat er verschil
van mening over de vraag of men met het recht op grond waarvan een
veroordelend vonnis wordt uitgesproken, ook de bevoegdheid tot executie
overdraagt 2 • M.i. vloeit een bevestigend antwoord voort uit art. 500 Rv. 3 •
Weliswaar voeren de tegenstanders hiervan daartegen aan, dat onder
"titel of bewijs van schuld, kracht van executie hebbende" slechts een
grosse van een authentieke akte als bedoeld in art. 436 Rv. moet worden
verstaan, en dat daaronder niet een grosse van een veroordelend vonnis
mag worden begrepen, doch hun leer vindt noch in de geciteerde woorden,
noch in de geschiedenis 4 van die bepaling enige steun, en wordt m.i.
bovendien door de eisen van de praktijk veroordeeld: waarom zou men
het nodig moeten maken om na de cessie van een bij vonnis aan de cedent
toegewezen vordering de cessionaris het proces nog eens te laten herhalen,
opdat hij verhaal voor die vordering kan zoeken 5?
Het recht op grond waarvan de hoofdveroordeling werd uitgesproken
en de bevoegdheid om op grond van die uitspraak maatregelen tot executie te nemen vormen echter in het algemeen één zaak, en afzonderlijke
overdracht van de bevoegdheid tot executie van de hoofdveroordeling,
dus zonder tevens het recht waar die hoofdveroordeling op steunt te
cederen, lijkt ook mij dus in het algemeen niet toegelaten 6 • Deze overweging behoeft echter niet in de weg staan aan een overdracht van het
(al of niet nog voorwaardelijke) recht op de dwangsom dat uit de aan de
1 Vgl. H.R. 20 maart 1942, N.J. 1942, 444; Hof Arnhem 26 april1938, N.J. 1938, 933 en
HAARDT in N.J.B. 1943, p. 37 e.v.
2 Bevestigend beantwoord werd deze vraag door Rb. Amsterdam 12 januari 1934, N.J.
1935, p. 98; Hof Amsterdam 12 november 1959, N.J. 1960,285 en MARTENS, Rechtskundige
opstellen aangeboden aan Prof. MEIJERS, p. 379; VAN CREVELD, Cessie van schuldvorderingen, p. 77 e.v. EMMERING N.J.B. 1936, p. 540 e.v. STAR BusMANN, Hoofdstukken van Burg.
Rv. nr. 419, p, 342 en JANSEN, Executie en beslagrecht, p, 132. Ontkennend: Rb. Leeuwarden
28 april 1927, N.J. 1929, 769, W. 11921, VAN RossEM-CLEVERINGA II, p. 129 en WIARDA.
Cessie of overdracht van schuldvorderingen, p. 341.
3 Art. 500 Rv.luidt: "Die bij overdragt eigenaar geworden is van eenen titel of bewijs van
schuld, kracht van executie hebbende, kan tot de uitwinning van vaste goederen niet overgaan, dan nadat van de overdracht aan den schuldenaar bij insinuatie kennis gegeven is".
Men vergelijke hierbij art. 2214 C.c.
4 Vgl. voo1 de geschiedenis MARTENSin zijn hierboven in noot 2 genoemd geschrift.
5 Men zie voor de vraag of en met welk gevolg de vordering ook hangende het geding kan
worden overgedragenHAARDTin N.J.B. 1943, p. 37 e.v. alsmede VAN CREVELD en EMMERING in hun hierboven in noot 2 genoemde geschriften.
6
Vgl. AssER-BEEKHUIS, p. 69, en de daar aangehaalde litteratuur die ten dele in andere zin
luidt.
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hoofdveroordeling toegevoegde bepaling van een dwangsom voortvloeit.
Weliswaar geeft de dwangsombepaling een bijzonder middel van executie
van de hoofdveroordeling, doch die executie geschiedt door het doen
verbeuren van de dwangsom, niet door het verhalen van die dwangsom
zelf. Zodra die dwangsom is verbeurd, levert zij een afzonderlijk recht op,
dat men als vrucht van het recht op de executie van de hoofdveroordeling
kan beschouwen.
Voorzover bij een overdracht van het recht waarop de hoofdveroordeling steunt, het recht op de dwangsom niet is voorbehouden, of dit laatste
recht niet vroeger reeds afzonderlijk was overgedragen, zal men echter
mogen aannemen dat overdracht van het recht waarop de hoofdveroordeling steunt, overdracht van het recht op de dwangsom impliceert 1 .
Mocht het recht op de dwangsom na het wijzen van het vonnis doch
nog vóór de betekening daarvan afzonderlijk zijn overgedragen, dan zal
de cedent, die met betrekking tot de hoofdveroordeling zijn recht heeft
behouden, het vonnis aan de veroordeelde moeten doen betekenen teneinde hem de dwangsom te doen verbeuren voor het geval hij niet aan de
veroordeling voldoet. Verbeurt hij daarna inderdaad de dwangsom, dan
wordt zij verbeurd ten behoeve van de cessionaris en zal de cessionaris
indien hij krachtens het vonnis voor die dwangsom verhaal wil zoeken,
verstandig doen dit vonnis daartoe op nieuw aan de veroordeelde te doen
betekenen. Ik betwijfel nl. of de betekening van het vonnis door de cedent op een tijdstip waarop het recht op de dwangsom al op de cessionaris is overgegaan wel als voldoende inleiding voor de executie door de
cessionaris kan worden beschouwd. Immers ten tijde van die betekening
was de cedent al niet meer tot verhaal van de dwangsom bevoegd.
Overdracht van een recht op grond waarvan een veroordeling in kort
geding of een verbod in kort geding wordt uitgesproken, impliceert
m.i. in het algemeen ook overdracht van de door de uitspraak in kort
geding gegeven executiebevoegdheid, en voorzover die uitspraak kracht
is bijgezet door de bepaling van een dwangsom in het algemeen ook het
recht op die dwangsom. Dit laatste is anders indien vóór de overdracht
van het recht op grond waarvan de uitspraak in kort geding werd gegeven, doch - uiteraard - na die uitspraak, de daaruit voortvloeiende
verbintenissen tot betaling van de dwangsom afzonderlijk mochten zijn
overgedragen, of indien bij de overdracht van eerstgenoemd recht genoemde verbintenissen uitdrukkelijk van de overdracht zijn uitgezonderd.
Ook is plaats voor een ander oordeel indien de uitspraak in kort geding
mede berust op omstandigheden welke uitsluitend de persoon van de
cedent betreffen.
Ik zie dus geen reden om onder de overdracht van een recht slechts
begrepen te achten de bevoegdheden tot executie welke voortvloeien uit
een tevoren gewezen vonnis van de rechter ten principale, en niet ook
die welke het gevolg zijn van een deswege gegeven uitspraak van de
rechter in kort geding 2 • Wellijkt het mij uitgesloten de uit de uitspraak
1

Anders m.i. ten onrechte, JANSEN, Executie en beslagrecht, p. 132 nt. 4.
Anders blijkbaar Pres. Rb. Amsterdam 28 april1959 voorzover kenbaar uit het dit vonnis vernietigende arrest van het Hof te Amsterdam d.d. 12 november 1959, N.J. 1960, 285
2
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in kort geding voortvloeiende executiebevoegdheid (met uitzondering
van het ;recht op de dwangsom) over te dragen zonder dat het recht
op grond waarvan die uitspraak werd gegeven tevens wordt gecedeerd,
zulks, omdat, gelijk ik reeds opmerkte, het recht op grond waarvan de
hoofdveroordeling wordt uitgesproken, en de bevoegdheid die veroordeling te vragen en te executeren in rechtskundigen zin één zaak vormen
die zich niet voor splitsing leent 1 2 •
Slotbeschouwing met proeve van een ontwerp voor de regeling van de
dwangsom.
3. Hiermede ben ik dan gekomen aan het einde van mijn beschouwingen omtrent de regeling van de dwangsom in de Nederlandse wet, haar
toepassing in de praktijk, en haar gebreken. Hoofdbeginsel hiervan is
dus dat de dwangsom uitsluitend als dwangmiddel wordt gegeven, en dat
het bedrag waarop zij wordt gesteld geen overeenstemming behoeft te
hebben met dat vah de schade die van het niet-nakomen van de verooren BEEKHUIS in zijn noot onder dit arrest in Ars Aequi 1960-61. p, 145. Blijkens hetgeen
naar aanleiding van dit arrest is gepubliceerd in N.J. was hier een handelszaak met alle daartoe behorende activa en passiva overgedragen, onder welke activa ook behoorden de rechten op het gebruik van het merk Gint. Bij de betekening van de acte van overdracht aan degene die tevoren op grond van die rechten ten verzoeke van de cedent in kort geding was
veroordeeld om zich van inbreuk op die rechten te onthouden, was kenbaar gemaakt dat
onder die rechten ook behoorden, die, weike voortvloeiden uit de uitspraak in kort geûing,
De President oordeelde bij zijn latere uitspraak in kort geding, waarin de veroordeelde" opkwam tegen de executie van de dwangsom door de cessionaris, dat de rechten welke de cedent
uit zijn vroegere uitspraak tegen de veroordeelde kon doen gelden, niet voor overdracht
vatbaar waren, nu die uitspraak slechts inhield een verbod tot het verrichten van bepaalde
handelingen, er. ah.o niet veroordeling tot het verrichten van een prestatie. Over het hoofd
werd hier gezien, dat genoemd verbod al uit het merk zelf voortvloeide. Zie verder nt. 1 p. 43.
1
Het Hof te Amsterdam 28 april1959, N.J. 1960, 285 oordeelde m.i. ten onrechte dat het
vroeger in kort geding gegeven verbod om van het merk "Gint" gebruik te maken of doen
maken, voor de veroordeelde een verbintenis om niet te doen in het leven riep, en de daaraan
toegevoegde bepaling van een dwangsom een voorwaardelijke verbintenis tot betaling daarvan, en achtte klaarblijkelijk overdracht ·van deze rechten als sequeel van het vonnis in kort
geding mogelijk. Dit acht ik slechts juist voorzoveel betreft de voorwaardelijke veroordeling
tot betaling van de dwangsom. Niet juist acht ik de beschouwing van het Hof dat bij de
vroegere uitspraak in kort geding waarbij inbreuk op het merk werd verboden een verbintenis tot niet doen voor de veroordeelde schiep. Het verbod schiep m.i. geen verbintenis doch
slechts de mogelijkheid van executie voor een uit het recht op dat merk voortvloeiende rechtsplicht (geen verbintenis) waarvan het bestaan door de rechter in kort geding voorlopig aannemelijk werd geacht. Vgl. HoFMANN-VAN ÜPSTALL, p. 9 en 37 en BEEKHUIS in Ars Aequi
1960/1. p.146. IndegeestvanhetHofechternogH.R.13 nov.1914, W. 9810, N.J. 1915,p. 98.
Het Hof had echter tot hetzelfde resultaat kunnen komen door te overwegen dat onder de
overdracht van het merk Gint was begrepen de op grond van dat merk door de rechter in
kort geding gegeven ext>cutie-bevoegdheid, en dat die overdracht impliceerde, dat zolang die
uitspraak in kort geding niet ingevolge een rechtsmiddel of een vonnis van de rechter ten
principale in afwijkenden zin buiten effect was gesteld, de veroordeelde zich voortaan jegens
de cessionaris aan dat verbod had te houden.
Na de overdracht zal de procedure ten principale niet meer door of tegen de overdrager,
doch door of tegen de verkrijger moeten worden aangevangen.
Het zou mij te ver voeren om hier te gaan onderzoeken de complicaties die kunnen ontstaan door een overdracht van het recht die plaats vindt nadat de procedure ten principale
tussen de overdrager en de in kort geding veroordeelde reeds is aangevangen. In dit stadium
schijnen aan die overdracht wel enige gevaren te zijn verboden. Vgl. EMMERING, N.J.B.
1936, P. 841, HAARDT, N.J.B. 1943, p, 49; WIERSMA, Het rechtsmiddel verzet van derden,
diss. Leiden 1952, p. 144 en AssER-ANEMA-VERDAM, p, 368.
2
BEEKHUIS Ars Aequi 1960/1 p. 146 voert als bezwaar tegen de overgang van de rechten
uit een uitspraak in kort geding aan, dat die uitspraak geen gezag van gewijsde heeft. Dit
doet m.i. niets ter zake. De uitspraak schept executiebevoegdheid als sequeel van het overgedragen recht en daar komt het hier op aan. Zie ook art. 500 Rv.

deling het gevolg zoil kunnen zijn, eri dat in geval de eenmaal vastgestelde
dwangsom wordt verbeurd voor het innen daarvan executiemaatregelen
kunnen worden genomen, zonder dat daartoe een nieuwe rechterlijke
beslissing nodig is.
Deze regeling heeft nu acht en twintig jaren gewerkt, en in die tijd is
wel gebleken, dat deze werking in het algemeen nuttig is geweest. Zij
maakt in vele gevallen, waarin dit vroeger niet kon, de uitoefening van
dwang tot nakoming mogelijk. Ik geloof ook niet dat er in Nederland
velen zullen zijn die haar geheel zouden willen afschaffen. Wel zou ik er
voor gevoelen enkele gebreken die aan haar kleven te verbeteren 1 .
1 Een proef voor t=en ontwerp voor een naar mijn gevoel betere regeling laat ik hieronder
volgen. Zij is met enige wijzigingen, die als verbeteringen zijn bedoeld, en naar ik hoop, ook
zijn, overgenomen van noot 46 van mijn in 1955 gehouden Rede. Ik blijfvoorstander van hët
ten goede doen komen van de dwangsom aan een derde, en van de mogelijkheid de bepaling
van een dwangsom ook bij een veroordeling tot betaling van een som geld te doen plaats
vinden. De woorden, die ik in art. 1 tussen haakjes plaats, zou ik dus liefst doen vervallen.
Wenst men echter de dwangsom aan de wederpartij van de veroordeelde te doen toekomen,
dan kunnen de artt. 2 en 3 alsmede, de laatste zinsnede van het tweede lid van art. 4 worden
geschrapt, en de nummers van de artt. 4, 5 en 6 van de hieronder geplaatste tekst worden
gelezen als resp. 2, 3 en 4.
Art. 1. 1. Bij een veroordeling (tot iets anders dan tot de betaling van een geldsom)
door een burgerlijke rechter of scheidsrechter, kan, indien dat door de wederpartij van de
veroordeelde is gevraagd, door die rechter worden bepaald, dat de veroordeelde een bij die
bepaling vast te stellen geldsom, dwangsom genaamd, zal verbeuren, in geval de veroordeelde aan een op verzoek van zijn wederpartij uitgebracht bevel tot nakoming waarbij de
bepaling van de dwangsom uitdrukkelijk in werking wordt gesteld, niet voldoet.
2. Het verbeuren van de dwangsom kan geheel of ten dele worden afhankelijk gesteld van
de duur van het verzuim of van het aantal van de nalatighéden of overtredingen.
(3. De dwangsom wordt verbeurd ten behoeve van de wederpartij van de veroordeelde of
ziin rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel).
Art. 2. 1. De dwangsom wordt verbeurd ten behoeve van de Staat. Is de Staat de veroordeelde, dan wordt zij verbeurd ten behoeve van een door de rechter aan te wijzen instelling, welke echter niet een der partijen mag zijn.
2. Slechts de wederpartij van de veroordeelde is bevoegd opdracht tot verhaal van als
dwangsom verbeurde bedragen te geven en de vordering des\\ege ter verificatie in het faillissement van de veroordeelde in te dienen. Kwijtschelding van die vordering kan uitsluitend
door die wederpartij geschieden. Bedingen waarbij haar voor deze kwijtschelding een niet
reeds uit anderen hoofde aan haar verschuldigde prestatie wordt toegezegd, zijn nietig.
Art. 3. Betaling der als dwangsom verschuldigde bedragen geschiedt aan dengene te
wiens behoeve de dwangsom is verbeurd, of aan de deurwaarder die houder is van de
executoriale titel van de beslissing waarbij de dwangsom is bepaald tegen afgifte van bewijs
van kwijting. Aan de veroordeelde staat geen beroep op schuldvergelijking tegen de verplichting tot betaling van de dwangsom open.
2. De deurwaarder die als d\\angsom betaalde of verhaalde gelden heeft ontvangen,
draagt deze onverwijld af aan degene te wiens behoeve deze werden verbeurd.
3. Is de dwangsom verbeurd ten behoeve van de Staat, dan dient de betaling, voorzover
zij niet overeenkomstig de bepaling van het eerste lid aan een deurwaarder r laats vindt, te
geschieden aan een tot het ontvangen daarvan door de Minister van Financiën aangewezen
ambtenaar. Aan deze ambtenaar draagt de deurwaarder de ten behoeve van de Staat als
dwangsom verbeurde bedragen welke door hem zijn ontvangen •. af.
Art. 4. 1. Geen bedragen worden meer als dwangsom verbeurd, nadat de plicht tot
voldoening aan de veroordeling op welker niet-nakoming een dwangsom is gesteld, is tenietgegaan of haar nakoming onmogelijk is geworden, of indien en 20lang de wederpartij van de
veroordeelde een redelijk belang bij die nakoming heeft verloren, zulks onverminderd de
verschuldigdbeid van de bedragen die daarvóór reeds als dwangsom werden verbeurd.
2. Doet zich een der gevallen als bedoeld in het eerste lid voor, dan kan de wederpartij
van de veroordeelde aan de rechter die de dwangsom bepaalde, ver~oeken om te bepalen
welk bedrag in eens de veroordeelde als straf t..al hebben te betalen. Deze straf zal echter
niet worden or,gelegd in geval de voldoening aan de veroordeling rechtens werd verboden,
of indien aannemelijk is dat het tenietgaan van de plicht tot nakoming, de onmogelijkheid
daarvan, of het verlies van een redelijk belang daarbij voor de wederpartij, niet aan de schuld
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van de veroordeelde is te wijten. Op de straf ~ijn de bepalingen van de artikelen 2 en 3 van
overeenkomstige toepassing.
3. Geen bedragen worden als dwangsom verbeurd zolang het faillissement van de veroordeelde, zijn surséance van betaling of de omstandigheid dat zijn nalatenschap onder
voorrecht van boedelbeschrijving is àanvaard zich tegen tenuitvoerlegging van de veroordeling verzet, zulks onverminderd de verschuldigdheid der bedragen die daarvoor reeds als
dwangsom werden verbeurd. Indien en voorzover de nalatenschap van de veroordeelde aan
de Staat toevalt, worden na zijn dood geen bedragen meer als dwangsom verbeurd.
Art. 5. Op vordering van een der partijen kan de rechter in kort geding op grond van
wijzigingen van omstandigheden welke sinds de laatste beslissing omtrent de bepaling van de
dwangsom bij een bepaalde veroordeling zijn ingetreden, hetzij een geweigerde of opgeheven
bepaling van een dwangsom alsnog geheel of gedeeltelijk toestaan of doen herleven, en een
nog geldende bepaling· van een dwangsom opheffen of wijzigen, zulks onverminderd de
verschuldigdheid van de ten dage van het instellen van de vordering reeds als dwangsom
verbeurde bedragen. Een ingevolge een beslissing als in de vorige zinsnede bedoeld gegeven
of herstelde bepaling van een dwangsom of vastgestelde verzwaring daarvan treedt eerst in
werking ingevolge een bevel als bedoeld in het eerste lid van artikel 1.
Art. 6. Het recht op een als dwangsom verschuldigd bedrag verjaart door het verloop
van een termijn van zes maanden na de dag waarop het is verbeurd, tenzij bii de bepaling
van de dwangsom daarvoor een andere verjaringstermijn is vastgesteld.

