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Voorwoord 
 

Een masterproef is het sluitstuk van de opleiding, de kroon op al het harde werk, en dat is ook in mijn 

geval niet anders. Het  heeft me bloed, zweet en tranen gekost, maar ik ben heel blij dat het 

eindresultaat van dat harde werk nu voor u ligt.  

Ik heb dit echter niet alleen gedaan en het lijkt me gepast om eerst enkele mensen te bedanken, 

want zonder hen was me dit waarschijnlijk niet gelukt. 

Om te beginnen wil ik prof. dr. Piet Taelman bedanken, die mij dit onderwerp heeft aangereikt en mij 

heeft geleerd om steeds met een kritische blik te kijken naar het recht. 

Daarnaast wil ik ook Jachin Van Doninck bedanken voor zijn begeleiding en om mij steeds op de 

goede weg te zetten. 

Mijn huidige visie op het recht is het resultaat van de ontelbare uren die ik heb gesleten op de 

universiteitsbanken. Alle professoren en assistenten van wie ik les heb gehad de afgelopen jaren 

hebben zeker ook hun steentje bijgedragen en verdienen een woord van dank. 

Academische steun is zeer belangrijk, maar ook morele steun is onmisbaar, dat heb ik aan den lijve 

kunnen ondervinden de afgelopen weken en maanden. Ik had het schrijven van deze masterproef 

nooit tot een goed einde kunnen brengen zonder de stille steun en de flauwe mopjes van mijn vader, 

de vele babbels van mijn zus, de uitjes met mijn vriendinnen en al hun oppeppende berichtjes en, 

niet te vergeten, het onvoorwaardelijke geloof in mijn kunnen door mijn vriend Nana en zijn 

helpende hand. Ze waren, elk op hun eigen manier, een enorm grote steun voor mij de afgelopen 

weken, en bij uitbreiding, tijdens mijn hele opleiding. 

Ik wil ook mtr. Phariseau bedanken voor haar vertrouwen. De gedachte dat er bij haar een toekomst 

op mij ligt te wachten is op de moeilijke momenten dat extra duwtje geweest dat ik nodig had. 

Ten slotte zijn er mijn sterren aan de hemel, die me mee hebben gebracht tot waar ik nu sta. 

 

 

 

 

 

Tine Vermeiren 

Gent, 18 augustus 2014 
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Hoofdstuk 1. Inleiding en probleemstelling 

 

1. Inleiding – De regeling inzake de dwangsom is sinds 1980 terug te vinden in de Belgische wet en 

deze invoering is zonder twijfel een waar succes te noemen. Vanaf de invoering tot op de dag van 

vandaag wordt de dwangsom veelvuldig toegepast in zowat alle takken van het recht, zowel in het 

publiek - als in het privaatrecht. Aangezien de lijfsdwang in het Belgisch recht verboden is1, is de 

dwangsom de ideale manier gebleken om partijen aan te sporen en ervoor te zorgen dat de 

beslissingen van de rechter worden nageleefd. Een persoon kan immers niet manu militari worden 

gedwongen om iets te doen, en dus zijn er andere middelen nodig om druk uit te oefenen op de 

veroordeelde partij. De nalatige persoon, door middel van de oplegging van een dwangsom, raken in 

zijn geldbeugel is een zeer effectieve manier daartoe gebleken. 

Klassiek wordt ons, tijdens de opleiding rechten, aangeleerd dat straffen sancties zijn die door de 

strafrechter kunnen worden opgelegd. Als we kijken naar de summa divisio in het recht, de klassieke 

opdeling in twee grote takken zeg maar, zijnde het onderscheid tussen het publiekrecht en het 

privaatrecht, dan is het strafrecht onder te brengen bij het publiekrecht. Maar wanneer een 

dwangsom wordt opgelegd in een burgerlijke zaak, is dat dan geen straf? De veroordeelde partij die 

een dwangsom krijgt opgelegd en eventueel ook zal moeten betalen indien hij de hoofdveroordeling 

die de rechter hem heeft opgelegd niet naleeft, zal het hier niet mee eens zijn en zeggen dat hij die 

dwangsom wel als een bijkomende straf ervaart, naast de veroordeling tot het verbod of gebod dat 

hem werd opgelegd.  

2. Probleemstelling – De probleemstelling waarop in het kader van deze masterproef zal worden 

ingegaan is, zoals de titel al laat vermoeden, eenvoudigweg de volgende: “Is de dwangsom een 

straf?”, waarbij de volgende vier deelvragen kunnen worden onderscheiden: (1) waarin liggen deze 

eventuele punitieve elementen, (2) welke 'soort' straf is de dwangsom dan, (3) welke gevolgen heeft 

een kwalificatie van de dwangsom als straf en (4) kan en mag de dwangsom wel een straf zijn?  

3. Overzicht – Er zal worden begonnen met een poging om de twee belangrijke begrippen die men 

kan terugvinden in de probleemstelling, namelijk ‘dwangsom’ en ‘straf’, te definiëren. Het is 

essentieel dat deze twee begrippen worden omschreven alvorens verder te gaan met de analyse van 

de centrale vraag. Zonder een goede omschrijving zouden we immers even goed appelen met peren 

kunnen vergelijken. Vervolgens zal de dwangsom in het algemeen worden besproken, omdat ik er 

stellig van overtuigd ben dat een goed begrip van het algemeen kader van deze figuur uit ons recht 

zeer belangrijk is vooraleer verder kan worden gegaan met de analyse in het licht van de 

probleemstelling die in het kader van deze masterproef wordt onderzocht. Dit zal in de eerste plaats 

gebeuren aan de hand van de wetgevingsdocumentatie bij de Eenvormige Benelux – wet, daarna aan 

de hand van de theorie uit de rechtsleer en rechtspraak. In het volgende deel zal dan dieper worden 

ingegaan op het begrip ‘straf’. Er zal dan een antwoord worden gezocht op de vraag of de dwangsom 

al dan niet een straf is en indien die vraag bevestigend wordt beantwoord, welke soort straf dat is en 

                                                           

1  Officieel opgeheven sinds 1 maart 1980; A.W. JONGBLOED, Reële executie in het privaatrecht. 

Beschouwingen over reële executie naar geldend en wordend recht, Deventer, Kluwer, 1987, 182. 
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wat de gevolgen van die kwalificatie zijn. Alvorens over te gaan tot een conclusie waarin de 

probleemstelling zal worden beantwoord met een korte herhaling van de elementen die tot deze 

conclusie hebben geleid, zal een zijsprong worden gemaakt naar de figuur van de punitive damages, 

omdat er een aantal parallellen kunnen worden getrokken tussen punitive damages en de figuur van 

de dwangsom, die interessant zijn om even van naderbij te bekijken. 

 

Hoofdstuk 2. Begrippen 

 1. Dwangsom 

 4. Art. 1385 bis Ger. W. – De regeling inzake de dwangsom staat ingeschreven in een apart 

hoofdstuk in het Gerechtelijk Wetboek, meer bepaald in de artikelen 1385 bis t.e.m. nonies. Artikel 

1385 bis Ger. W. luidt als volgt:  

 “De rechter kan op vordering van een der partijen de wederpartij veroordelen tot betaling van 

een geldsom, dwangsom genaamd, voor het geval dat aan de hoofdveroordeling niet wordt voldaan, 

onverminderd het recht op schadevergoeding indien daartoe gronden zijn. Een dwangsom kan echter 

niet worden opgelegd in geval van een veroordeling tot betaling van een geldsom, noch ten aanzien 

van de vorderingen ter zake van de nakoming van arbeidsovereenkomsten.    
 De dwangsom kan ook voor het eerst in verzet of in hoger beroep worden gevorderd. 

 De dwangsom kan niet worden verbeurd voor de betekening van de uitspraak waarbij zij is 

vastgesteld.           

 De rechter kan bepalen dat de veroordeelde pas na verloop van een zekere termijn de 

dwangsom zal kunnen verbeuren.” 

5. Definitie – De wet geeft dus al vrij duidelijk weer wat een dwangsom juist is. In de rechtsleer 

geniet de definitie van Marcel Storme veel bijval. Hij omschrijft de dwangsom als “een bijkomende 

veroordeling van de schuldenaar om aan de schuldeiser een geldsom te betalen, zonder enig verband 

met de schade die de schuldeiser ondergaat of zal ondergaan ingevolge niet - of niet - tijdige 

uitvoering van de hoofdverbintenis, teneinde aldus op de schuldenaar druk uit te oefenen opdat hij de 

tegen hem uitgesproken hoofdveroordeling zou nakomen”.2 Het laatste zinsdeel van deze definitie 

maakt direct duidelijk wat één van de belangrijkste eigenschap van de dwangsom is: het gaat om een 

middel dat de schuldenaar moet aansporen tot het naleven van een vonnis of arrest. 

6. Twee fases – In feite wordt de term 'dwangsom' in een dubbele betekenis gebruikt. De term wordt 

namelijk zowel gebruikt voor de omschrijving van (1) de bijkomende veroordeling als pressiemiddel 

dat er op gericht is uitvoering van rechterlijke uitspraken te bekomen, als voor (2) de geldsom die de 

veroordeelde partij moet betalen ten gevolge van de niet - uitvoering van een rechterlijke uitspraak.3 

Dit worden ook wel de twee fasen van de dwangsom genoemd. In een eerste fase is er dus de 

dreiging van de dwangsom voor het geval dat de schuldenaar de rechterlijke uitspraak niet naleeft en 

in een tweede fase, wanneer de schuldenaar de veroordeling daadwerkelijk niet of niet - tijdig heeft 

                                                           

2 
 
 M. STORME, “Een revolutionaire hervorming: de dwangsom”, T.P.R. 1980, 223. 

3   K. WAGNER, Dwangsom in APR, Gent, Story-Scientia, 2003, 2. 
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uitgevoerd, is de dwangsom verbeurd en dan zal de schuldenaar het bedrag moeten betalen aan de 

schuldeiser. Het belang van dit onderscheid zal verder in deze masterproef nog een aantal keer naar 

voor komen. 

Op de kenmerken van de dwangsom zal dieper worden ingegaan in hoofdstuk 3. 

 

 2. Straf 

7. Begrip – Er is in onze Belgische wetteksten geen definitie terug te vinden van het begrip ‘straf’.4 

Om dit begrip vorm te kunnen geven, moet dus worden gekeken naar andere bronnen die mogelijks 

een definitie van het begrip ‘straf’ kunnen geven en er moet dan in de eerste plaats aan de rechtsleer 

en de rechtspraak worden gedacht. 

Het begrip 'straf' is in ons recht eigenlijk een vrij vaag begrip5, ondanks het feit dat het een begrip is 

dat veel wordt gebruikt, ook in het dagelijks taalgebruik, en op het eerste gezicht helemaal niet zo'n 

ingewikkeld begrip lijkt. In de zoektocht naar een goede omschrijving van het begrip, kan als eerste 

worden gekeken naar wat het woordenboek ons leert. Van Dale
6
 geeft als definitie van het woord 

'straf' het volgende:  

 straf (de; v(m); meervoud: straffen): maatregel tegen iemand als vergelding voor een 

onrechtmatige daad, een verzuim of overtreding 

8. Soorten – Deze definitie is een goede definitie, maar dit is mijns inziens geen allesomvattende, 

juridische definitie. De definitie die Van Dale geeft zegt immers niets over de aard of het karakter van 

een straf of over de verschillende 'soorten' straffen die er zijn.  

Het eerste waar we aan denken zijn natuurlijk de strafrechtelijke straffen. Dit zou ik omschrijven als 

de sancties die de strafrechter kan opleggen waarmee overtredingen, wanbedrijven en misdaden 

worden bestraft, zoals vastgelegd in het Strafwetboek. Op de figuur van de strafrechtelijke straf zal 

later, in hoofdstuk 4, nog uitgebreider worden terug gekomen. 

Daarnaast zijn er ook administratieve sancties. Dit is een verzamelterm die heel wat soorten straffen 

omvat, zoals de GAS – boetes (Gemeentelijke Administratieve Sanctie), boetes voor werkgevers die 

bepaalde sociaalrechtelijke verplichtingen niet naleeft, boetes die zich situeren in het fiscaal recht 

voor foutieve aangifte of niet - betaling,... Het gaat telkens om straffen die door een overheid sensu 

lato worden opgelegd. Over de administratieve sanctie volgt meer in hoofdstuk 6. 

Ten derde is er ook de rechtsfiguur van de private straf. Wat dit juist inhoudt, zal later nog uitgebreid 

aan bod komen in hoofdstuk 5. 

                                                           

4   C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht & strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2009, 399. 

5   I. MOREAU-MARGRAEVE, “L'astreinte”, Ann. dr. Liège 1982, 41. 

6   www.vandale.be  
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Zonder een volledig overzicht te willen bieden van de soorten straffen die onderscheiden kunnen 

worden in het Belgisch recht, geeft deze opsomming weer dat het begrip 'straf' een term is die vele 

ladingen dekt.  

9. Leed toebrengen – Klassiek wordt vaak geponeerd dat een straf gericht is op leedtoevoeging. Dit is 

gebaseerd op rechtspraak van het Hof van Cassatie, want het Hof van Cassatie heeft in haar 

rechtspraak door de jaren heen gezegd dat het begrip ‘straf’ omschreven kan worden als volgt: “een 

leed dat door de rechterlijke macht wordt opgelegd als sanctie voor een misdrijf”.
7 Dit is naar mijn 

oordeel echter een verouderde en te enge omschrijving. Hoewel men niet kan ontkennen dat ‘leed’ 

toebrengen aan de dader een belangrijk element is van de straf, het is niet het enige element.8 Het 

bestraffen van inbreuken draait om meer dan enkel leed toebrengen aan de dader. Hoewel vaak 

wordt gezegd dat straffen horen bij het strafrecht, is straffen niet enkel voorbehouden voor het 

strafrecht.9 Verdere nuancering van het begrip ‘straf’ is noodzakelijk.10 

10. Volgens Wagner – Kris Wagner zet in zijn doctoraal proefschrift heel duidelijk uiteen wat volgens 

hem onder het begrip ‘sanctie’ moet worden verstaan. De omschrijving van dit begrip kan ons ook 

verder helpen bij een afbakening van het begrip 'straf'. Hij omschrijft een sanctie namelijk als een 

maatregel ter handhaving van een rechtsregel. Dit is volgens hem tweeledig, het kan zowel om (1) 

zogenaamde positieve maatregelen gaan, die mensen moeten stimuleren om iets te doen. Een 

voorbeeld hiervan zijn premies, een belastingvoordeel, strafvermindering,… .Daarnaast (2) kan het 

ook gaan om negatieve maatregelen, die afschrikkend van aard zijn. Dit laatste, de negatieve 

sancties, zijn straffen.11 Wanneer hij spreekt over sancties in het burgerlijk procesrecht, dan zegt 

Wagner dat dit begrip vooral wordt gebruikt “in de betekenis van een negatief gevolg dat wordt 

opgelegd ten gevolge van de overtreding van een norm van procedurele aard”. Positieve sancties 

komen in het burgerlijk procesrecht immers zeer weinig voor.12 Wanneer in deze masterproef de 

begrippen ‘sanctie’ en ‘straf’ worden gebruikt, dan moeten deze als synoniemen van elkaar worden 

verstaan. 

11. Volgens Vanlerberghe – Beatrix Vanlerberghe omschrijft sancties als volgt: “Door het recht 

geregelde (althans toegelaten, of geboden) reacties op – dan wel van rechtswege intredende 

gevolgen van – onrechtmatig gedrag, voor zover daardoor de overtreder in zijn belangen wordt 

                                                           

7   C.  VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht & strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2009, 399. 

8    P. DE HERT en S. GUTWIRTH, “Het leedprincipe, het strafbegrip en de schuld zonder straf. De fixatie op 

leedtoevoegende straffen in het strafrecht” in F. DERUYCK en M. ROZIE (eds.), Liber amicorum Alain De Nauw, 

Brugge, Die Keure, 2011, 129. 

9    P. DE HERT en S. GUTWIRTH, “Het leedprincipe, het strafbegrip en de schuld zonder straf. De fixatie op 

leedtoevoegende straffen in het strafrecht” in F. DERUYCK en M. ROZIE (eds.), Liber amicorum Alain De Nauw, 

Brugge, Die Keure, 2011, 129. 

10    Zie hiervoor ook onder meer hoofdstuk 4, hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6. 

11    K. WAGNER, Sancties in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 32-36. 

12    K. WAGNER, Sancties in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 36 
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getrokken” en ze onderscheidt daarbij vier elementen in haar definitie, namelijk (1) gevolgen voor de 

dader wegens zijn onrechtmatig of nalatig handelen, (2) een reactie daarop of een van rechtswege 

intredend gevolg er op, (3) door het recht geregeld en (4) die de dader raken in zijn belangen.13 

12. Indeling volgens functie – Vanlerberghe gaat nog een stap verder en geeft ook een indeling van 

straffen aan de hand van de verschillende doelstellingen die de sancties kunnen hebben.14 Er kunnen 

volgens haar, op basis van de functies van de sancties, drie soorten sancties worden onderscheiden. 

Ten eerste (1) zijn er de punitieve sancties. Punitieve sancties zijn gericht op vergelding, voorkoming, 

resocialisatie, verzoening en herstel. De punitieve sanctie wil het onrecht dat door de dader aan het 

slachtoffer werd aangedaan vergelden door de dader leed toe te brengen. Daarnaast hebben 

punitieve sancties ook een afschrikkend effect. Door vast te leggen wat het negatieve gevolg, i.e. de 

straf, is voor het plegen van een inbreuk, weet de potentiële dader wat hem te wachten staat als hij 

onrechtmatig of nalatig handelt. Dit zal hij meenemen in zijn afweging en zal hem (hopelijk) 

aansporen om conform het recht te handelen en geen inbreuken te plegen.  

Daarnaast (2) vallen de reparatoire sancties te onderscheiden, die gericht zijn op herstel van het 

geleden nadeel. Deze hebben geen bestraffend karakter maar zijn louter compensatoir.  

Ten slotte (3) zijn er de preventieve maatregelen. Deze zijn echter nog geen echte sancties voor 

onrechtmatig of nalatig handelen15, want ze hebben net als doel om te voorkomen dat er 

onrechtmatig of nalatig gehandeld zal worden. Eens er sprake is van onrechtmatig of nalatig 

handelen, zal de preventieve maatregel echt een sanctie worden.16 Deze indeling in drie categorieën 

is natuurlijk niet absoluut, het valt in te denken dat een bepaalde maatregel meerdere functies heeft 

en dus ook onder meerdere categorieën te brengen valt. 

12. Besluit – Als de gemene deler wordt getrokken uit de voorgaande omschrijvingen van het begrip 

‘straf’ of ‘sanctie’, dan kan worden geconcludeerd dat een straf een door de wet opgelegd nadelig 

gevolg is voor de persoon die onrechtmatig of nalatig heeft gehandeld, dat leed toebrengen aan de 

dader als belangrijk maar niet als enig element heeft. 

In het kader van deze masterproef zal onderzocht worden of de dwangsom als een straf 

gekwalificeerd kan worden en welke 'soort' straf dat dan is.  

                                                           

13    VANLERBERGHE, B., “De toetsing van sancties door de rechter: algemeen kader” in ROZIE, J., VAN OEVELEN, 

A. en RUTTEN, S. (eds.), Toetsing van sancties door de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2011, 2 – 3. 

14    VANLERBERGHE, B., “De toetsing van sancties door de rechter: algemeen kader” in ROZIE, J., VAN OEVELEN, 

A. en RUTTEN, S. (eds.), Toetsing van sancties door de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2011, 4. 

15    Vandaar dat de preventieve maatregelen soms ook niet als aparte categorie worden beschouwd 

maar onder één van de twee andere categorieën worden geplaatst, zie onder andere M. HENKET, “Sancties”, Ars 

aequi 1997, 10. 

16   VANLERBERGHE, B., “De toetsing van sancties door de rechter: algemeen kader” in ROZIE, J., VAN OEVELEN, 

A. en RUTTEN, S. (eds.), Toetsing van sancties door de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2011, 4. 
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Hoofdstuk 3. De dwangsom: algemeen 

1. Historiek 

a.  Voor 1924: praetoriaans recht 

13. Onduidelijkheid – De dwangsom, of enig vergelijkbaar instituut, was niet wettelijk verankerd in 

het Belgisch recht, maar er werd wel een regeling ontwikkeld in de rechtspraak. Er was geen duidelijk 

standpunt van de hoogste rechtscolleges in ons land omtrent deze rechtsfiguur, en ook in de 

rechtsleer heerste er onduidelijkheid over deze figuur.17 Er was dus duidelijk nood aan wettelijk 

ingrijpen of een duidelijk standpunt van de Hof van Cassatie. 

b. Princiepsarrest van 24 januari 1924 

14. Hof van Cassatie – Begin 1924 werd een einde gesteld aan de praetoriaanse toepassing van het 

instituut van de dwangsom. Op 24 januari 1924 velde het Hof van Cassatie een belangrijk arrest 

waarbij het oordeelde dat de toepassing van een instituut zoals dat van de dwangsom geen 

toepassing kan vinden onder het toenmalige Belgische recht. In het arrest zijn volgende 

overwegingen terug te vinden: “Attendu qu’il appartient à la loi de déterminer les voies d’exécution 

qu’elle autorise; Attendu qu’aucune disposition légale ne permet au juge civil de sanctionner ses 

injonctions par des condamnations pécuniaires à titre de pure contrainte, peine privée ou menace; 

Que, s’il le fait, il excède ses pouvoirs; Attendu que la sanction des obligations conventionnelles de 

faire ou de ne pas faire consiste dans les dommages - intérèts compensatoire ou moratoires, 

réparateurs d’un préjudice”.18  

Het Hof van Cassatie zegt hier dus letterlijk dat er geen enkele wettelijke grondslag is in het Belgische 

recht waarop een rechter zich kan beroepen om een dwangsom op te leggen. Geen enkele 

wetsbepaling laat toe om een geldboete met de aard van dwangbevel, private straf of dreiging op te 

leggen. De bestraffing van verplichtingen om iets te doen of om iets niet te doen kan enkel door 

schadevergoedingen die het opgelopen nadeel herstellen. Ik ben het echter niet volledig eens met 

deze laatste zin, een schadevergoeding heeft immers enkel als doel om het nadeel dat de ene partij 

heeft geleden, te herstellen. Een schadevergoeding heeft niet als doel om de nalatige partij te 

straffen. Zeggen dat de sanctionering van conventionele verbintenissen enkel kan met een 

schadevergoeding, is naar mijn mening een slechte woordkeuze. Ik ben het wel eens met het feit dat 

een dwangsom, voor zover het een straf is, niet kan en mag zonder wettelijke basis. Dit zou namelijk 

een overtreding zijn van één van de belangrijkste basisbeginselen in het recht, 'nulla poena sine lege', 

wat zoveel betekent als geen straf zonder wet. Dit beginsel wordt het legaliteitsbeginsel genoemd. 

Na het bestuderen van de overwegingen van het Hof van Cassatie kunnen we besluiten dat de 

dwangsom in deze visie van het Hof van Cassatie een straf is. Over het soort straf kunnen we hier 

echter niets uit afleiden.  

                                                           

17   M. STORME, “Een revolutionaire hervorming: de dwangsom”, T.P.R. 1980, 222. 

18 
 
 Cass. 24 januari 1924, Pas. 159. 
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15. Rechtspraak bevestigd – Het Hof van Cassatie heeft in haar latere arresten meermaals bevestigd 

dat de dwangsom, gelet op de op dat moment bestaande wetgeving, onwettig is en niet kan en mag 

worden toegepast zonder wettelijke basis.19 

c. 1924 – 1980 

16. Vermomde dwangsom – Ondanks het princiepsarrest van 1924 van het Hof van Cassatie en het 

daaruit voortvloeiende verbod op toepassing van de dwangsom of een ander, vergelijkbaar instituut, 

zijn er in deze periode toch voorbeelden te vinden van vonnissen en arresten waarin de rechter een 

tweede veroordeling, naast de hoofdveroordeling, uitspreekt die sterk lijkt op een dwangsom.20  

Echter, zich wel degelijk bewust van het principiële verbod van het Hof van Cassatie, gaven de 

rechters het nooit de naam 'dwangsom' mee, maar noemden ze het een vergoeding voor de schade 

die de schuldeiser leed door de niet - uitvoering van de hoofdveroordeling.21  Het ging hier echter 

vaak om 'vermomde' dwangsommen, die de naam kregen van schadeloosstelling, maar eigenlijk de 

doelstellingen van de dwangsom nastreefden. Zoals Marcel Storme het mooi heeft omschreven, 

begaf men zich met deze rechtspraak 'op de grens tussen schadeloosstelling en dwangsom'.22 

 d.     Wet van 31 januari 1980 

17. Invoering wet – Op 31 januari 1980 werd de wet, waarbij de Benelux - Overeenkomst van 26 

november 1973 houdende eenvormige wet van betreffende de dwangsom werd goedgekeurd, 

afgekondigd. Ze werd enkele weken later, op 20 februari 1980, gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad. Dit betekende de officiële invoering van het instituut van de dwangsom in ons Belgisch 

recht. De wet is in werking getreden op de tiende dag na de publicatie van de wet in het Belgisch 

Staatsblad, dat is op 1 maart 1980. Tot op vandaag zijn er geen grote wijzigingen geweest aan de 

regeling die toen werd ingevoerd.  

De wetgever heeft ervoor geopteerd om de wettelijke regeling inzake de dwangsom in te schrijven in 

een nieuw, apart hoofdstuk in het Gerechtelijk Wetboek, dat valt onder het Vierde deel burgerlijke 

rechtspleging, Boek IV. Bijzondere rechtsplegingen.  Dit wijst op het bijzondere karakter van de 

dwangsom en het feit dat het een rechtsfiguur is met eigen kenmerken en dat ze zich onderscheidt 

van andere figuren uit ons recht.  Uit het feit dat de dwangsomregeling in het Gerechtelijk Wetboek 

is opgenomen, kan worden afgeleid dat het gaat om een civielrechtelijke rechtsfiguur. De artikelen 

1385 bis t.e.m. nonies van het Gerechtelijk Wetboek zijn een integrale overname van de Eenvormige 

Benelux – wet, dit waren de drie landen zo overeengekomen in de Benelux –  overeenkomst 

houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom en houdt dus in dat dezelfde wettelijke 

regeling van toepassing is in België, Nederland en Luxemburg. 

                                                           

19   Gemeenschappelijke  memorie van toelichting van de Benelux-overeenkomst houdende eenvormige 

wet betreffende de dwangsom,  Blz. 22; zie onder meer: Cass. 22 november 1926, Pas. 1927, I, 92; Cass. 10 

maart 1932, Pas. 1932, I, 98; Cass. 14 mei 1936, Pas. 1936, I, 257; Cass. 30 september 1937, Pas. 1937, I, 249; 

Cass. 10 februari 1956, Pas. 1956, I, 603; Cass. 10 februari 1956, Pas. 1956, I, 604; Cass. 13 maart 1964, R.W. 

1964-65, 1018. 

20     K. WAGNER, Dwangsom in APR, Gent, Story-Scientia, 2003, 2. 

21    J. VAN COMPERNOLLE, L’astreinte, Brussel, Larcier, 2007, 34. 

22   M. STORME, “De dwangsom”, R.W. 1962-63, 1321.  
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18. Wettelijke regeling – De regeling uit de Eenvormige wet is de volgende: 

“Artikel 1 De rechter kan op vordering van een der partijen de wederpartij veroordelen tot 

betaling van een geldsom, dwangsom genaamd, voor het geval dat aan de hoofdveroordeling niet 

wordt voldaan, onverminderd het recht op schadevergoeding indien daartoe gronden zijn. Een 

dwangsom kan echter niet worden opgelegd in geval van een veroordeling tot betaling van een 

geldsom. 

 De dwangsom kan ook voor het eerst in verzet of in hoger beroep worden gevorderd. 

 De dwangsom kan niet worden verbeurd vóór de betekening van de uitspraak waarbij zij is 

vastgesteld. 

 De rechter kan bepalen dat de veroordeelde pas na verloop van een zekere termijn de 

dwangsom zal kunnen verbeuren. 

Artikel 2 De rechter kan de dwangsom hetzij op een bedrag ineens, hetzij op een bedrag per 

tijdseenheid of per overtreding vaststellen. In de laatste twee gevallen kan de rechter eveneens een 

bedrag bepalen waarboven geen dwangsom meer verbeurd wordt. 

Artikel 3 De dwangsom, eenmaal verbeurd, komt ten volle toe aan de partij die de 

veroordeling heeft verkregen. Deze partij kan de dwangsom ten uitvoer leggen krachtens de titel 

waarbij zij is vastgesteld. 

Artikel 4 De rechter die de dwangsom heeft opgelegd, kan op vordering van de veroordeelde 

de dwangsom opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te bepalen termijn of 

de dwangsom verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid 

voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen. 

 Voor zover de dwangsom verbeurd was voordat de onmogelijkheid intrad, kan de rechter 

haar niet opheffen of verminderen. 

Artikel 5 De dwangsom kan gedurende het faillissement van de veroordeelde niet worden 

verbeurd. 

 Dwangsommen die vóór de faillietverklaring verbeurd zijn, worden in het passief van het 

faillissement niet toegelaten. 

Artikel 6 Na overlijden van de veroordeelde wordt een dwangsom die op een bepaald bedrag 

per tijdseenheid is vastgesteld, niet verder verbeurd, maar de vóór het overlijden verbeurde 

dwangsommen blijven verschuldigd. De dwangsom wordt (voor België) door erfgenamen en andere 

rechtverkrijgenden / (voor Nederland) door erfgenamen van de veroordeelde pas opnieuw verbeurd 

nadat de rechter die haar heeft opgelegd, aldus heeft beslist. De rechter kan het bedrag en de 

voorwaarden ervan wijzigen. 

 Andere dwangsommen kunnen, op vordering van (voor België) de erfgenamen en andere 

rechtverkrijgenden / (voor Nederland) de erfgenamen, door de rechter die ze heeft opgelegd, worden 

opgeheven of verminderd, hetzij blijvend hetzij tijdelijk, en, in voorkomend geval, met ingang van de 

dag waarop de veroordeelde overleden is. 
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Artikel 7 Een dwangsom verjaart door verloop van zes maanden na de dag waarop zij is 

verbeurd. 

 De verjaring wordt (voor België) geschorst / (voor Nederland) geschorst/verlengd door 

faillissement en ieder ander wettelijk beletsel voor tenuitvoerlegging van de dwangsom. 

 De verjaring wordt ook (voor België) geschorst / (voor Nederland) geschorst/verlengd zolang 

degene die de veroordeling verkreeg met het verbeuren van de dwangsom redelijkerwijze niet bekend 

kon zijn. 

Artikel 8 Voor de bepaling van de rechterlijke bevoegdheid en de vatbaarheid voor hoger 

beroep wordt geen rekening gehouden met de dwangsom.” 

 

 2.    Bespreking van de Gemeenschappelijke memorie van toelichting 

van de Benelux -  Overeenkomst 

19. Artikel 1 van de Eenvormige wet betreffende de dwangsom luidt als volgt: 

“De rechter kan op vordering van een der partijen de wederpartij veroordelen tot betaling van een 

geldsom, dwangsom genaamd, voor het geval dat aan de hoofdveroordeling niet wordt voldaan, 

onverminderd het recht op schadevergoeding indien daartoe gronden zijn. Een dwangsom kan echter 

niet worden opgelegd in geval van veroordeling tot betaling van een geldsom.” 

20. Begrip dwangsom – De vraag is nu wat volgens deze Benelux – regeling moet worden verstaan 

onder het begrip dwangsom. Hiervoor kijken we in de eerste plaats best naar de 

Gemeenschappelijke memorie van toelichting bij de Benelux - overeenkomst.  

21. Memorie van toelichting – De Gemeenschappelijke memorie van toelichtingvan de Benelux – 

overeenkomst houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom begint met een inleidend 

hoofdstuk over het ontstaan. In een tweede hoofdstuk wordt de overeenkomst besproken en wordt 

uiteen gezet waarom men voor deze vorm heeft gekozen en niet voor een andere vorm. In het derde 

en laatste hoofdstuk ten slotte wordt de eenvormige wet zelf besproken, beginnend met een aantal 

algemene opmerkingen in het eerste deel, en een artikelsgewijze commentaar in het tweede deel. 

Het is uiteraard dit derde hoofdstuk, en dan voornamelijk het tweede deel, de artikelsgewijze 

commentaar, dat het belangrijkste is in het kader van het onderwerp dat hier besproken wordt. Bij 

de bespreking ervan die hierna volgt, zal dezelfde opdeling in 2 delen uit de Gemeenschappelijke 

memorie van toelichting worden gehanteerd. 

 

 a.   Algemene opmerkingen 

22. Klassieke definitie – De schrijvers van de tekst zeggen wat, volgens hen, de klassieke definitie van 

de dwangsom 23  is: “een veroordeling tot betaling van een geldsom per overtreding of per 

                                                           

23     Gemeenschappelijke  memorie van toelichting van de Benelux-overeenkomst houdende eenvormige 

wet betreffende de dwangsom ,  Blz. 19. 
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tijdseenheid. Bij voorbeeld voor iedere dag dat nakoming uitblijft, en wel met het doel, nakoming van 

een verbintenis te verkrijgen doordat de veroordeelde zich bedreigd ziet met de verplichting een 

bedrag te betalen, dat buiten verhouding staat tot de waarde die met de hoofdprestatie gemoeid is.” 

Verder verwijzen de opstellers ook naar de twee fases van de dwangsom die kunnen onderscheiden 

worden, zoals ik ook reeds heb vermeld in hoofdstuk 2. 1, laatste alinea. 

23. Rechtsvergelijking – Vervolgens verwijst men naar de rechtsvergelijkende gegevens24 die men 

heeft gebruikt als richtlijn bij het opstellen van de dwangsomregeling. Hier zal ik later, in een apart 

deel, uitgebreider op terugkomen. Na deze vergelijking is men, op basis van de op dat moment 

heersende visies in Nederland en Frankrijk, tot de conclusie gekomen dat de dwangsom een 

dwangmiddel is van geheel eigen aard, dat wezenlijk zowel van een straf als van een 

schadevergoeding verschilt25.  

24. Doel-Ten slotte wordt door de opstellers aangegeven wat de twee doorslaggevende argumenten 

voor de invoering van de dwangsom waren: (1) het belang dat de schuldeiser heeft dat de 

schuldenaar zijn verbintenis daadwerkelijk naleeft en (2) het algemeen belang van de maatschappij 

bij naleving van rechterlijke uitspraken26. 

 

 b.  Toelichting bij de artikelen27 

25. Bij artikel 128 Hierbij worden de drie beginselen waarop de eenvormige wet is gebaseerd, 

uiteengezet. Het eerste beginsel luidt als volgt: “De dwangsom is niet een straf, d.w.z. een 

strafrechtelijke boete als sanctie op een inbreuk op de openbare orde. Zij ligt geheel op het gebied 

van het burgerlijk recht.” Dit eerste beginsel is meteen heel belangrijk in het kader van het 

onderwerp dat hier wordt besproken en zal verder doorheen de uiteenzetting dan ook nog 

uitgebreid aan bod komen. 

Het tweede beginsel is dat de dwangsom evenmin verward mag worden met de schadevergoeding, 

niet voor vergoeding van reeds geleden schade maar ook niet de eventuele vergoeding voor 

toekomstige schade. Bij de dwangsom is er geen enkel verband tussen het doel en de omvang van de 

dwangsom en het doel en de omvang van de schadevergoeding. Vervolgens schrijft men dat bij de 

vaststelling van de dwangsom rekening moet worden gehouden met volgende factoren: de aard en 

                                                           

24   Gemeenschappelijke  memorie van toelichting van de Benelux-overeenkomst houdende eenvormige 

wet betreffende de dwangsom ,  Blz. 20 – 27. 

25   Gemeenschappelijke  memorie van toelichting van de Benelux-overeenkomst houdende eenvormige 

wet betreffende de dwangsom ,  Blz. 27. 

26   Gemeenschappelijke  memorie van toelichting van de Benelux-overeenkomst houdende eenvormige 

wet betreffende de dwangsom ,  Blz. 27. 

27   Hier zal de toelichting die de Gemeenschappelijke memorie van toelichting geeft, worden aangehaald 

en uitgelegd. 

28   Gemeenschappelijke  memorie van toelichting van de Benelux-overeenkomst houdende eenvormige 

wet betreffende de dwangsom ,  Blz. 28 – 30. 
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omstandigheden van het geval, de financiële toestand en het gedrag van de schuldenaar en het 

eventuele bestaan van een strafbeding. 

Het derde en laatste beginsel is dat de dwangsom verschilt van de op het moment van de invoering 

reeds bestaande en gangbare executiemiddelen en dat zij beschouwd moet worden als een 

dwangmiddel om de uitvoering van een rechterlijke uitspraak te verkrijgen. De dwangsom moet dus 

volgens de opstellers worden beschouwd als een soort middel tot tenuitvoerlegging. 

Vervolgens wordt uiteengezet voor welke verplichtingen een dwangsom kan worden opgelegd. Dit 

zijn verbintenissen om te doen of niet te doen en verbintenissen om een zaak te geven. De rechter 

kan de dwangsom niet ambtshalve opleggen, dit blijkt uit het zinsdeel “op vordering van een der 

partijen”. Ook het Openbaar Ministerie wordt beschouwd als partij en kan dus de oplegging van een 

dwangsom vragen. De dwangsom is steeds afhankelijk van een hoofdveroordeling, daarom moeten 

beide veroordelingen in dezelfde rechterlijke uitspraak zijn vervat. Een dwangsom zonder 

hoofdveroordeling kan niet, ten minste niet op basis van de regeling uit de Eenvormige Benelux – 

wet. 

De schuldeiser zal steeds een vergoeding voor de schade die hij lijdt door de niet - uitvoering kunnen 

vorderen, naast de dwangsom. Aangezien de dwangsom een autonoom karakter heeft, staan deze 

twee instituten volledig los van elkaar. Bij de begroting van de schadevergoeding zal de rechter geen 

rekening houden met de dwangsom die de schuldenaar wordt opgelegd. 

Lid 2, 3 en 4 van artikel 1 spreken eigenlijk voor zich en behoeven weinige verdere uitleg.  

Lid 2 zegt namelijk dat de dwangsom ook voor het eerst in hoger beroep of in een verzetsprocedure 

kan worden gevorderd. Het is immers mogelijk dat de veroordeelde zijn onwil pas toont na de 

rechterlijke uitspraak in eerste aanleg of op verstek. 

Lid 3 bepaalt dat de dwangsom pas kan worden verbeurd nadat het vonnis of arrest werd betekend 

aan de veroordeelde partij. Dat is belangrijk voor de rechtszekerheid en bescherming van de 

veroordeelde partij, betekening heeft immers als doel om ervoor te zorgen dat de veroordeelde 

partij op de hoogte is van de uitspraak van de rechter. 

Het vierde en laatste lid van artikel 1 geeft aan de rechter de mogelijkheid om een termijn te bepalen 

die eerst moet aflopen alvorens de dwangsom kan verbeuren. De rechter kan de veroordeelde met 

andere woorden nog een termijn van respijt gunnen. Dit is gesteund op billijkheidsoverwegingen. 

 

26. Bij artikel 229 Er wordt de rechter in dit artikel de mogelijkheid geboden om de dwangsom 

op één bedrag vast te stellen, op een bedrag per tijdseenheid of op een bedrag per inbreuk. Meestal 

wordt de dwangsom per inbreuk of per tijdseenheid vastgesteld, en wordt ze niet in haar geheel na 

het verstrijken van één termijn verbeurd. Dit laatste is minder effectief gebleken in de praktijk, maar 

het werd niet opportuun geacht om deze mogelijkheid volledig uit te sluiten. 

                                                           

29   Gemeenschappelijke  memorie van toelichting van de Benelux-overeenkomst houdende eenvormige 

wet betreffende de dwangsom ,  Blz. 30 – 31. 
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Het opleggen van een maximum kan nuttig zijn om te voorkomen dat het totale bedrag een 

astronomisch hoog bedrag wordt. Dit zou het instituut van de dwangsom in diskrediet brengen, 

meenden de opstellers. Absurd hoge bedragen, waarvan de betaling compleet onhaalbaar is voor de 

schuldenaar, zullen hem immers niet meer aansporen en missen hun effect. Daarnaast zou dat ook 

de rechten van eventuele andere schuldeisers kunnen schaden, want hoe hoger het bedrag aan 

verbeurde dwangsommen, dat aan één schuldeiser toekomt, hoe minder geld er over zal blijven voor 

de (eventuele) andere schuldeisers van de schuldenaar. 

 

27. Bij artikel 330 De opstellers wilden met dit artikel “stilzwijgend doch niettemin duidelijk de 

gedachte aan een procedure tot vereffening van de dwangsom” uitsluiten. In Frankrijk bijvoorbeeld is 

er wel een procedure tot vereffening nodig alvorens de eisende partij de verbeurde dwangsommen 

ook effectief kan ontvangen.31 De schuldeiser heeft volgens de Benelux – regeling geen nieuwe titel 

nodig om de verbeurde dwangsommen in te vorderen. Soms kan een nieuwe titel wel nuttig zijn, 

men denke aan het geval waarin er vragen zouden kunnen rijzen of er al dan niet sprake is van een 

inbreuk op het eerste vonnis of niet. Dit nieuwe vonnis strekt dan tot de vaststelling van het feit dat 

de dwangsom verbeurd is. De rechter kan het bedrag niet verhogen of verlagen, hij doet alleen 

uitspraak over de vraag of de eerder opgelegde dwangsom al dan niet verbeurd is. 

De eisende partij is de begunstigde van de dwangsom, niet de Belgische staat. Dit is volgens de 

opstellers van belang om drie redenen: (1) de procespartij bepaalt zelf haar belangen en beslist of zij 

gebruik wenst te maken van dwangmiddelen die het recht hem ter beschikking stelt, (2) als de Staat 

voordeel zou halen uit de dwangsom dan zou men de aard en betekenis van de dwangsom in vraag 

kunnen stellen, men zou dan kunnen denken dat de dwangsom in wezen een straf is en (3) de staat 

veroordelen onder verbeurte van een dwangsom zou alle nut verliezen indien de Staat zelf deze som 

zou ontvangen. De tweede reden is voor ons natuurlijk het belangrijkst, aangezien hiermee nogmaals 

wordt onderstreept dat de dwangsom geen straf is, volgens de opstellers van de tekst. 

 

28. Bij artikel 432 Aangezien de dwangsom een dwangmiddel tot uitvoering van een 

rechterlijke uitspraak is, heeft het weinig zin hierin te volharden wanneer uitvoering van de 

hoofdveroordeling onmogelijk is geworden. Vandaar dat dit artikel voorziet in mogelijkheden om de 

dwangsom te herzien in dergelijke situaties. Het is de rechter die, op vordering van de veroordeelde, 

soeverein beslist of hij al dan niet een herziening toestaat. Hij kan rekening houden met alle 

omstandigheden van het concrete geval. 

                                                           

30   Gemeenschappelijke  memorie van toelichting van de Benelux-overeenkomst houdende eenvormige 

wet betreffende de dwangsom ,  Blz. 31 – 32. 

31   Zie hiervoor ook hoofdstuk 3. 5. b.  

32   Gemeenschappelijke  memorie van toelichting van de Benelux-overeenkomst houdende eenvormige 

wet betreffende de dwangsom ,  Blz. 32 – 33. 
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Herziening is enkel mogelijk in geval van onmogelijkheid om tot uitvoering van de hoofdveroordeling 

over te gaan, in alle andere gevallen is geen enkele vermindering, opschorting of opheffing mogelijk. 

Ook een vermeerdering van het bedrag kan niet. 

 

29. Bij artikel 533 Dit artikel heeft betrekking op de gevolgen die een faillissement van de 

schuldenaar met zich meebrengt voor de dwangsom die hem werd opgelegd. Dwangsommen die 

verbeurd zijn vóór het faillissement vallen niet in het passief van het faillissement, en tijdens het 

faillissement kunnen geen dwangsommen meer verbeurd worden. Het faillissement brengt als het 

ware een stop mee wat betreft de dwangsom.  

Deze regel is ingevoerd om billijkheidsredenen. Men heeft hiermee niet als bedoeling om de 

schuldenaar te beschermen, maar om andere schuldeisers niet onnodig te benadelen. Daarnaast is 

hij ook op logica gebaseerd. Een basisprincipe is immers dat het faillissement een einde brengt aan 

de mogelijkheid om individuele executiemiddelen aan te wenden. 

Deze regeling heeft enkel betrekking op het faillissement, niet op het gerechtelijk akkoord (nu: 

continuïteit van ondernemingen) of gelijkaardige regelingen in Nederland en Luxemburg. Het is 

namelijk enkel in het geval van faillissement dat de schuldenaar volledig wordt ontzet uit zijn 

vermogensrechtelijke rechten. Vervolgens vinden we een opmerkelijke zinsnede op blz. 35 van de 

Memorie: “Uitbreiding van de regel van het eerste lid tot genoemde toestanden zou de schuldenaar 

een vrijbrief geven, ondanks de veroordeling tot een dwangsom, zijn hoofdverbintenis straffeloos zou 

schenden.” Hier gebruiken de opstellers plots het begrip 'straffeloos', terwijl voordien steeds werd 

benadrukt dat de dwangsom geen straf was. Hieruit meen ik te mogen afleiden dat men, zoals ook 

reeds blijkt uit de definitie die aan het begrip 'straf' wordt gegeven bij de toelichting bij artikel 1 van 

de Eenvormige wet, enkel een straf in strafrechtelijke zin voor ogen heeft wanneer men in de 

Gemeenschappelijke memorie zegt dat de dwangsom geen straf is. Andere vormen van straffen zijn 

niet per se uitgesloten. 

 

30. Bij artikel 634 In dit artikel worden de gevolgen van het overlijden van de schuldenaar 

besproken. Wanneer een dwangsom per tijdseenheid werd opgelegd, loopt die niet automatisch 

voort ten aanzien van de erfgenamen. Wat reeds verbeurd werd voor het overlijden, blijft 

verschuldigd maar er kunnen pas nieuwe bedragen verbeurd worden wanneer de rechter zo heeft 

bepaald. Er is dus een nieuwe uitspraak van de rechter over de dwangsom nodig. Dit werd gedaan 

om billijkheidsredenen. Het zou immers niet echt redelijk of billijk zijn ten opzichte van de 

erfgenamen indien het totale bedrag aan verbeurde dwangsommen zou blijven oplopen naarmate de 

tijd verstrijkt. Het is immers de overleden persoon die nalatig was door de uitspraak van de rechter 

                                                           

33   Gemeenschappelijke  memorie van toelichting van de Benelux-overeenkomst houdende eenvormige 

wet betreffende de dwangsom ,  Blz. 33 – 35. 

34   Gemeenschappelijke  memorie van toelichting van de Benelux-overeenkomst houdende eenvormige 

wet betreffende de dwangsom ,  Blz. 35 – 36. 
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niet na te leven, de erfgenamen van die persoon hebben niet nalatig gehandeld en ‘verdienen’ geen 

straf in de vorm van een dwangsom. 

Voor de andere gevallen waarin een dwangsom werd opgelegd, dus die waarbij een bedrag in één 

keer of een bedrag per inbreuk wordt opgelegd, werd deze gunstmaatregel niet nodig geacht. 

Integendeel, men was bang voor misbruik. Stel bijvoorbeeld dat er een dwangsom per inbreuk werd 

vastgesteld en die loopt niet door, dan zouden de erfgenamen inbreuken kunnen plegen zonder dat 

daar enig gevolg aan is gekoppeld. Dit is natuurlijk niet wenselijk. In deze gevallen blijft de 

veroordeling tot een dwangsom dus gewoon voortbestaan. Wel kunnen de erfgenamen de rechter 

vragen om de dwangsom geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, te herzien. De rechter oordeelt 

vrij over deze herziening en kan ze ook uitspreken met terugwerkende kracht tot aan de dag van het 

overlijden. Dit laatste is ook duidelijk gesteund op billijkheidsoverwegingen. 

 

31. Bij artikel 735 Dit artikel handelt over de verjaringstermijn van de dwangsom. Men heeft 

voor een relatief korte termijn van 6 maanden geopteerd omdat men wou voorkomen dat de 

schuldeiser de dwangsommen kon doen oplopen door zijn eigen stilzitten. Dit zou in strijd zijn met 

het doel van de dwangsom en zou ook onbillijk zijn ten opzichte van de schuldenaar. 

Het gaat om een verjaringstermijn waarop de normale regels van stuiting en schorsing van 

toepassing zijn.  

Er wordt in twee specifieke gronden voorzien die de verjaringstermijn schorsen: dat is (1) in geval van 

faillissement, dit hangt samen met artikel 5 en (2) wanneer de schuldeiser redelijkerwijze niet 

bekend kon zijn met het verbeuren van de dwangsom, dit heeft voornamelijk betrekking op gevallen 

waarbij een verbod wordt opgelegd. 

 

32. Bij artikel 836  Dit laatste artikel heeft betrekking op de bevoegdheidsverdeling en zegt dat 

voor de bepaling van de bevoegdheid geen rekening moet houden met de dwangsom. Men moet 

enkel kijken naar de aard en de waarde van de hoofdveroordeling om te bepalen welke rechter 

bevoegd is. Dit benadrukt volgens de opstellers het speciale karakter van de dwangsom. 

 

 C.   Conclusie: is de dwangsom een straf op grond van de Gemeenschappelijke 

Memorie van toelichting? 

33. Geen straf? – In de Gemeenschappelijke Memorie van toelichting wordt drie maal benadrukt dat 

de dwangsom niet als een straf kan worden beschouwd. Een eerste keer gebeurt dit bij de algemene 

                                                           

35   Gemeenschappelijke  memorie van toelichting van de Benelux-overeenkomst houdende eenvormige 

wet betreffende de dwangsom ,  Blz. 37. 

36   Gemeenschappelijke  memorie van toelichting van de Benelux-overeenkomst houdende eenvormige 

wet betreffende de dwangsom ,  Blz. 38. 
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opmerkingen, vervolgens bij de toelichting bij artikel 1 en later nog eens bij de toelichting bij artikel 

3. 

34. Sui generis – Bij de algemene opmerkingen komt men, op basis van het rechtsvergelijkend 

onderzoek dat verricht werd naar aanleiding van de invoering van een Benelux – regeling van de 

dwangsom en dat als basis diende voor de regeling uit de Eenvormige wet houdende de dwangsom, 

tot de vaststelling dat de dwangsom wezenlijk verschilt van een straf en van een schadevergoeding. 

Het is een dwangmiddel sui generis en de opstellers meenden dat men, bij de invoering van een 

Benelux - regeling, erover moest waken dat dit bijzondere evenwicht werd bewaard.37 Men had bij 

de invoering dus zeker niet voor ogen dat de dwangsom onder een reeds bestaande categorie moest 

worden ingedeeld, men wou iets volledig ‘nieuw’ creëren. In België is dat ook duidelijk doordat de 

regeling inzake de dwangsom niet onder een bestaande titel van het Gerechtelijk Wetboek is 

ingevoerd, maar onder een geheel nieuwe titel.38  

35. 'Strafrechtelijke straf' – In de Gemeenschappelijke memorie van toelichting, bij de toelichting bij 

artikel 1 benadrukt men nogmaals dat de dwangsom geen straf kan zijn. Men definieert eveneens 

wat onder het begrip 'straf' moet worden verstaan, namelijk een strafrechtelijke boete als sanctie op 

een inbreuk op de openbare orde. De dwangsom ligt volledig in het gebied van het burgerlijk recht, 

zo schrijft men.39 Over andere straffen dan strafrechtelijke wordt niets gezegd, de hele tekst gaat uit 

van de strafrechtelijke betekenis van het begrip straf. Ook Moreau – Margreve is van oordeel dat 

men in de Gemeenschappelijke memorie van toelichting enkel de strafrechtelijke straf bedoelt en dat 

er dus een ruimte wordt gelaten voor andere soorten straffen.40 

Bij de toelichting bij artikel 3 zegt men nogmaals dat de dwangsom geen straf kan zijn. Dit wordt 

volgens de opstellers duidelijk doordat het bedrag van de verbeurde dwangsom(men) niet toekomt 

aan de staat maar aan de eisende partij.  

36. Conclusie – We kunnen concluderen dat men bij de invoering van de dwangsom niet de 

bedoeling had om dit als een straf in de strafrechtelijke betekenis te kwalificeren, maar over de vraag 

of de dwangsom een straf uitmaakt in een andere dan strafrechtelijke betekenis, kunnen we geen 

conclusies trekken. Mijns inziens staat de Gemeenschappelijke memorie van toelichting er niet aan in 

de weg om de dwangsom als een straf in een andere dan strafrechtelijke betekenis te kwalificeren. 

 

                                                           

37   Gemeenschappelijke  memorie van toelichting van de Benelux-overeenkomst houdende eenvormige 

wet betreffende de dwangsom ,  Blz. 27. 

38   Zie hiervoor ook hoofdstuk 3. 1. d. 

39   Gemeenschappelijke  memorie van toelichting van de Benelux-overeenkomst houdende eenvormige 

wet betreffende de dwangsom ,  Blz. 28. 

40   I. MOREAU - MARGRAEVE, “L'astreinte”, Ann. dr. Liège 1982, 41. 
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 3. Rechtsaard en kenmerken van de dwangsom 

 a. Inleiding 

37. In de ruim 30 jaar dat de dwangsom bestaat in ons recht is er al heel wat over geschreven. 

Hieronder zal ik de verschillende kenmerken die in de rechtspraak en rechtsleer aan de dwangsom 

worden toegekend, nader toelichten.  

 

 b. Indirect executiemiddel 

38. Indirect middel – De dwangsom is geen rechtstreeks of direct executiemiddel, maar wel een 

indirect middel tot tenuitvoerlegging van burgerlijke aard.41 Immers, ondanks het feit dat de 

dwangsom geen instrument aanreikt aan de schuldeiser om de schuldenaar te dwingen het verbod of 

gebod uit de rechterlijke uitspraak na te leven, is er wel een nauwe band tussen de (gedwongen) 

uitvoering van een vonnis en de dwangsom. Het begrip dwangsom spreekt eigenlijk voor zich wat dat 

betreft, want het bevat het woord 'dwang'. Het instituut van de dwangsom is er immers op gericht 

om de naleving van rechterlijke uitspraken te garanderen. Als een dwangsom wordt gekoppeld aan 

een hoofdveroordeling, dan doet de rechter dit om de schuldenaar te stimuleren om zijn verbintenis 

tijdig en correct uit te voeren.42 De idee achter de dwangsom is om de schuldenaar te raken waar hij 

zeer gevoelig is voor belangenaantasting, namelijk in zijn geldbeugel.43 

39. Minderheidsstrekking – Er is in de rechtsleer echter ook een minderheidsstrekking die het niet 

eens is met de stelling dat de dwangsom een indirect middel tot gedwongen tenuitvoerlegging is.44 

Deze minderheidsstrekking stelt  het begrip executiemiddelen echter gelijk met directe 

executiemiddelen en heeft geen oog voor de indirecte executiemiddelen.45 Dit is naar mijn mening 

een foute conclusie, men kan niet negeren dat de dwangsom er op gericht is om de rechterlijke 

uitspraak te doen naleven, zij het op een onrechtstreekse manier. Ik ben het dan ook niet eens met 

deze minderheidsstrekking uit de rechtsleer en ben van oordeel dat de dwangsom wel degelijk een 

indirect executiemiddel is. 

 

c. Bijkomende veroordeling 

40. Accessorium – De dwangsom is steeds gekoppeld aan een hoofdveroordeling, dit vloeit voort uit 

de wet. Om deze reden spreekt men van een bijkomende veroordeling of accessorium, die is 

gekoppeld aan een bepaalde hoofdveroordeling.46 De verbintenis tot betaling van de dwangsom kan 

                                                           

41   K. WAGNER, Dwangsom in APR, Gent, Story - Scientia, 2003, 5. 

42   HvB Antwerpen 15 januari 2005, Stradalex, overweging 3. 1. 2. 

43   G.L. BALLON, Dwangsom in APR, Gent, Story - Scientia, 1980, 23. 

44    A. FETTWEIS, Manuel de precédure civile, Luik, Faculté de droit, 1987, 599. 

45    K. WAGNER, Dwangsom in APR, Gent, Story - Scientia, 2003, 7. 

46   J. VAN COMPERNOLLE,  L’astreinte, Brussel, Larcier, 2007, 37. 
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niet bestaan zonder de verbintenis tot naleving van de hoofdveroordeling.47 Dit heeft onder meer 

tot gevolg dat de bijkomende veroordeling tot betaling van een dwangsom niet langer kan blijven 

voortbestaan wanneer uitvoering van de verbintenis van de hoofdveroordeling niet langer 

verschuldigd is. Wanneer de hoofdveroordeling wordt vernietigd, dan verdwijnt ook de veroordeling 

tot betaling van de dwangsom.48 Zolang de dwangsom niet is verbeurd, gaat het om een 

voorwaardelijke verbintenis, het is pas vanaf dat de dwangsom definitief verbeurd is, dat de 

verbintenis tot betaling van die dwangsom onafhankelijk wordt van de hoofdveroordeling.49  

41. In zelfde uitspraak – Omdat het gaat om een bijkomende veroordeling, die afhankelijk is van de 

hoofdveroordeling, moeten beide, dus zowel de hoofdveroordeling als de dwangsom, in hetzelfde 

geding worden gevorderd en door de rechter in hetzelfde vonnis of arrest worden opgelegd.50 

Wat dus niet kan, is dat er een bepaalde veroordeling wordt uitgesproken en dat men na die 

uitspraak, wanneer men als eisende partij opmerkt dat de veroordeelde partij niet van plan is om het 

vonnis of arrest na te leven, terug naar de rechter stapt om alsnog te vragen dat een dwangsom zou 

worden opgelegd. Het gezag van gewijsde van dat eerste vonnis of arrest staat er aan in de weg dat 

de rechter voor de oplegging van de dwangsom de hoofdveroordeling opnieuw zou  onderzoeken en 

beoordelen.51 

42. 'Hoofdveroordeling' – Aangezien het gaat om een bijkomende veroordeling, die steeds 

gekoppeld moet zijn aan een hoofdveroordeling, is het ook nuttig om eens kort te kijken naar die 

hoofdveroordeling. Artikel 1385 bis van het Gerechtelijk Wetboek zegt eigenlijk alleen dat niet kan 

worden opgelegd (1) in geval er sprake is van een veroordeling tot betaling van een geldsom en (2) in 

geval het gaat om een geschil in verband met de nakoming van een arbeidsovereenkomst. Kan hier 

uit worden afgeleid dat de dwangsom kan worden opgelegd in alle andere ‘soorten’ geschillen? Dit 

lijkt inderdaad het geval te zijn. Zolang het gaat om een veroordeling, kan de rechter beslissen een 

dwangsom op te leggen indien dit gevorderd wordt door de eisende partij, behoudens in de twee 

hiervoor vermelde gevallen die bij wet zijn voorzien. Die twee uitzonderingen die de wet voorziet, 

zijn limitatief.52 

Het kan in de hoofdveroordeling zowel gaan om een verplichting tot het stellen van een bepaalde 

handeling, het niet stellen van een bepaalde handeling of het geven van een zaak. Het kan dus zowel 

gaan om een gebod als om een verbod.53 

                                                           

47   G.L. BALLON, Dwangsom in APR, Gent, Story - Scientia, 1980, 20. 

48   K. WAGNER, Dwangsom in APR, Gent, Story - Scientia, 2003, 8. 

49   G.L. BALLON, Dwangsom in APR, Gent, Story - Scientia, 1980, 20. 

50   G.L. BALLON, Dwangsom in APR, Gent, Story - Scientia, 1980, 21. 

51   G.L. BALLON, Dwangsom in APR, Gent, Story - Scientia, 1980, 21. 

52   G.L. BALLON, Dwangsom in APR, Gent, Story - Scientia, 1980, 45. 

53   G.L. BALLON, Dwangsom in APR, Gent, Story - Scientia, 1980, 46. 
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 d. Voorwaardelijk karakter 

43. Voorwaardelijkheid – Wanneer men zegt dat de dwangsom een voorwaardelijk karakter heeft, 

dan heeft men de eerste fase voor ogen.54 Het gaat om een voorwaardelijke veroordeling die als doel 

heeft om de schuldenaar aan te sporen de rechterlijke uitspraak na te leven. Indien de 

hoofdveroordeling tijdig en correct wordt nageleefd, dan zal de veroordeelde partij geen dwangsom 

verschuldigd zijn aan de eisende partij.55 De dwangsom heeft niet als doel om daadwerkelijk te 

worden verbeurd.56 Wanneer een dwangsom word gevorderd en opgelegd, dan hoopt men natuurlijk 

in de eerste plaats nog steeds dat de hoofdveroordeling wordt nageleefd. Men is er niet op uit om 

het bedrag van de dwangsom te krijgen. Men zou kunnen zeggen dat het gaat om een veroordeling 

‘onder opschortende voorwaarde’: de veroordeling tot betaling van een dwangsom wordt pas 

vaststaand indien niet of niet - tijdig wordt voldaan aan de hoofdveroordeling.57 

 

 e. Definitief karakter 

44. Paradox? – “Eens verbeurd, blijft verbeurd”, wordt wel eens gezegd over de dwangsom.58 Deze 

uitspraak heeft betrekking op het definitief karakter. Dit lijkt misschien tegenstrijdig met het eerder 

vernoemde kenmerk van voorwaardelijkheid van de dwangsom, maar heeft met deze beide 

kenmerken een ander aspect van de dwangsom voor ogen. De hierna volgende alinea zal dat 

verduidelijken.  

45. Geen tweede procedure – Eens een dwangsom werd uitgesproken, kan de schuldenaar deze op 

geen enkele manier meer ontlopen. De schuldeiser moet geen liquidatieprocedure opstarten, 

hetgeen bijvoorbeeld in het Franse systeem wel het geval is, waar men in de eerste fase spreekt van 

‘astreinte provisoire” en in de tweede fase van ‘astreinte définitive’.59 Een aparte liquidatieprocedure 

werd door de opstellers van de Eenvormige wet overbodig en zinloos geacht. Het zou de effectiviteit 

van het instituut sterk verminderen en daardoor zijn doel voorbijstreven indien de schuldenaar weet 

dat hij in een volgende procedure kan proberen de rechter ervan te overtuigen om het bedrag van de 

dwangsom te verminderen of zelfs volledig kwijt te schelden. Het vonnis waarbij de dwangsom wordt 

opgelegd, geldt als titel voor de tenuitvoerlegging ervan, dit ligt vervat in artikel 1385 quater lid 1 

Ger. W.60 

                                                           

54   Zie hierover ook hoofdstuk 2. 1 laatste alinea. 

55   G.L. BALLON, Dwangsom in APR, Gent, Story - Scientia, 1980, 20. 

56   K. WAGNER, Dwangsom in APR, Gent, Story - Scientia, 2003, 17. 

57   G.L. BALLON, Dwangsom in APR, Gent, Story - Scientia, 1980, 20. 

58   K. WAGNER, Dwangsom in APR, Gent, Story - Scientia, 2003, 9. 

59   Zie hierover hoofdstuk 3. 4. b. 

60   I. MOREAU - MARGRAEVE, “L'astreinte”, Ann. dr. Liège 1982, 28. 
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46. Hervorming beslissing – Het definitief karakter betekent niet dat de rechter die in hoger beroep 

of na aanwending van een ander rechtsmiddel moet oordelen, de bestreden beslissing waarin een 

dwangsom werd opgelegd niet kan hervormen. De appelrechter zal, indien er reeds dwangsommen 

verbeurd zijn, de uitspraak slechts hervormen wanneer die uitspraak met een onwettigheid of een 

nietigheid behept is of wanneer de feiten foutief werden beoordeeld door de eerste rechter. Ook kan 

hij, wanneer de verbeurde sommen tot astronomische bedragen hebben geleid die alle redelijkheid 

en geloofwaardigheid van tafel vegen, de uitspraak hervormen. Dit zal gebeuren wanneer het initiële 

bedrag onaangepast is, niet wanneer de schuldenaar door zijn eigen schuld de bedragen zo hoog 

heeft laten oplopen, terwijl het initiële bedrag van de dwangsom niet onredelijk was.61 

47. Uitzonderingen – Er zijn twee gevallen die in de wet staan, die er in voorzien dat de dwangsom 

toch niet definitief is. Dit is het geval van (1) herziening in geval van onmogelijkheid om aan de 

hoofdveroordeling te voldoen uit artikel 1385 quinquies Ger. W. en in geval van (2) overlijden van de 

veroordeelde partij, dit vloeit voort uit artikel 1385 septies van het Gerechtelijk Wetboek.62 In deze 

gevallen is het mogelijk om naar de rechter te stappen en een herziening van de dwangsom te 

vorderen.63 Ten slotte kan ook het aflopen van de verjaringstermijn ervoor zorgen dat de dwangsom 

niet langer definitief is. Artikel 1385 octies van het Gerechtelijk Wetboek voorziet in een relatief 

korte termijn van 6 maanden.64 In het geval dat de eisende partij langer dan 6 maanden wacht met 

de invordering van de verbeurde dwangsommen, dan kan hij geen aanspraak meer maken op het 

bedrag. 

 

 f. Onafhankelijk van de schade en eventuele schadeloosstelling 

48. Tweeledig – Dit kenmerk van de dwangsom houdt in dat de dwangsom volledig los staat van de 

schade en schadevergoeding en is eigenlijk tweeledig: enerzijds (1) is de dwangsom geen vergoeding 

voor schade, anderzijds (2) heeft de dwangsom geen invloed op de begroting van de 

schadevergoeding.65 De dwangsom en schadevergoeding staan volledig los van elkaar, en wanneer 

een dwangsom wordt opgelegd, dan belet dit geenszins dat een vergoeding voor geleden (of 

toekomstige vaststaande) schade mogelijk is. Integendeel, het is zelfs mogelijk dat de dwangsom 

compleet in wanverhouding staat  tot de schade die niet – naleving van het vonnis of arrest met zich 

                                                           

61   K. WAGNER, Dwangsom in APR, Gent, Story - Scientia, 2003, 10. 

62   G.L. BALLON, Dwangsom in APR, Gent, Story - Scientia, 1980, 21. 

63   Dit kwam reeds aan bod bij de bespreking van de Gemeenschappelijke memorie van toelichting van 

de Benelux – overeenkomst houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom, zie hiervoor hoofdstuk 3. 2. 

b. 

64   Ook dit kwam reeds aan bod bij de bespreking van de Gemeenschappelijke memorie van toelichting, 

zie hiervoor hoofdstuk 3. 2. b. 

65   K. WAGNER, Dwangsom in APR, Gent, Story - Scientia, 2003, 12 - 14. 
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mee zou kunnen brengen. 66 Dit heeft natuurlijk alles te maken met het aansporende karakter van de 

dwangsom. 

49. Los van schade(vergoeding) – Wat (1) betreft, staat dit uitdrukkelijk in de wet zelf, meer bepaald 

in artikel 1385 bis Ger. W. staat te lezen: “…, onverminderd het recht op schadevergoeding indien 

daartoe gronden zijn.” Deze passage uit de wettelijk regeling is op zich voldoende duidelijk en 

behoeft weinig verdere uitleg. Er kan de veroordeelde zonder probleem zowel een dwangsom als de 

betaling van een vergoeding voor de schade worden opgelegd. De eisende partij hoeft geen schade 

of nadeel te bewijzen. Dat het bedrag van de verbeurde dwangsommen toekomt aan de eisende 

partij, maakt niet dat de dwangsom een indemnitair karakter zou krijgen.67 

50. Geen invloed op schadevergoeding – Daarnaast is er het tweede deel van dit kenmerk (2), dat 

zegt dat de dwangsom geen invloed heeft op de begroting van de schadevergoeding, de dwangsom 

en een schadevergoeding kunnen dus zonder probleem gecumuleerd worden.68 De rechter mag, 

wanneer hij de schade begroot en een gepaste vergoeding vaststelt, geen bedrag aftrekken dat 

overeenkomt met de reeds betaalde dwangsommen. Dit geldt ook wanneer hij de schade ex aequo 

et bono moet begroten.69 Dat de dwangsom en een schadevergoeding naast elkaar staan, is eigenlijk 

logisch, want het enige doel van de dwangsom is immers om druk uit te oefenen op de schuldenaar 

van de verbintenis, de dwangsom kan en mag niet als doel hebben om het nadeel dat de eisende 

partij geleden heeft, te herstellen. 

 

 g. Arbitrair karakter 

51. Wanneer er wordt gezegd dat de dwangsom een arbitrair karakter heeft, dan wordt daarmee 

bedoeld dat de rechter bij zijn beoordeling geen rekening hoeft te houden met geleden schade en of 

al dan niet een schadevergoeding verschuldigd is wanneer hij de dwangsom begroot. Hij kan volledig 

vrij het bedrag en de modaliteiten van de dwangsom vaststellen, waarvan hij meent dat nodig is om 

de schuldenaar ertoe aan te zetten de hoofdveroordeling na te leven. Het enige wat de rechter dus in 

zijn achterhoofd dient te houden is de efficiëntie van de dwangsom die hij oplegt.70 Dit kenmerk 

hangt natuurlijk nauw samen met het vorige kenmerk dat de dwangsom volledig los staat van de 

schade en schadevergoeding. 

 

                                                           

66   K. WAGNER, Dwangsom in APR, Gent, Story - Scientia, 2003, 13. 

67   K. WAGNER, Dwangsom in APR, Gent, Story - Scientia, 2003, 14. 
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 h. Private straf 

52. In de rechtsleer wordt algemeen aanvaard dat de dwangsom een private straf is71. Gezien het 

belang van dit kenmerk voor het onderwerp dat hier in deze masterproef wordt besproken, wordt 

hier een apart hoofdstuk (hoofdstuk 5) aan gewijd, waarbij dieper zal worden ingegaan op de 

rechtsfiguur private straf en de gevolgen van deze kwalificatie die in het algemeen wordt gegeven in 

de rechtsleer. 

 

4.  Begroting van de dwangsom 

52. Niet ambtshalve – De rechter kan enkel een partij veroordelen onder verbeurte van een 

dwangsom voor zover zulks werd gevorderd door de eisende partij. De rechter mag niet ambtshalve 

een dwangsom opleggen.72 Indien een dwangsom wordt gevorderd, is hij niet verplicht die ook 

daadwerkelijk op te leggen. De rechter beschikt over een soevereine beoordelingsvrijheid. Hij zal 

daarbij moeten nagaan of de dwangsom wel een geschikte manier is om de veroordeelde partij ertoe 

aan te zetten de hoofdveroordeling na te leven. Als de rechter van oordeel is dat de dwangsom bij 

die bepaalde veroordeelde in het voor hem hangende specifieke geval geen invloed zal hebben op 

het gedrag van die partij, dan zal hij moeten oordelen dat de dwangsom niet het geschikte middel is 

in die zaak. Hij zal in dat geval moeten nagaan of er andere, betere middelen zijn om dwang uit te 

oefenen op de veroordeelde. Hierbij zal hij rekening houden met onder andere de waarde van de 

hoofdveroordeling, de financiële situatie van de veroordeelde, want voor een rijk persoon is het 

immers makkelijker om in de buidel te tasten, en het gedrag dat men verwacht van de veroordeelde 

persoon. Het verleden en de medewerking die hij vroeger bood, of beter het gebrek aan 

medewerking, zal daar een goede indicatie voor kunnen zijn. De grootte en de modaliteiten van de 

dwangsom zullen ook in functie van die elementen bepaald moeten worden door de rechter.73  

53. Effeciëntie – De rechter moet steeds de efficiëntie van de dwangsom voor ogen houden. Hiermee 

wordt bedoeld dat hij zowel de grootte als de modaliteiten van de dwangsom zodanig moet 

vastleggen dat de dwangsom het meest geneigd is om te voldoen aan de gestelde doelstellingen van 

repressie en aansporing.74 De dwangsom moet dus op een zodanig bedrag worden vastgesteld dat 

het enerzijds de veroordeelde afschrikt maar die anderzijds ook niet te hoog is dat het een 

onevenredige impact op zijn vermogen heeft. De dwangsom op een te laag bedrag vaststellen moet 

men zeker trachten te vermijden, want dit kan het gezag van de rechterlijke uitspraken 

                                                           

71   Zie hiervoor onder andere: I. MOREAU - MARGRAEVE, “L'astreinte”, Ann. dr. Liège 1982, 54; K. WAGNER, 

Dwangsom in APR, Gent, Story - Scientia, 2003, 16 – 18; J. VAN COMPERNOLLE, L’astreinte, Brussel, Larcier, 2007, 

37; G. L. BALLON, Dwangsom in APR, Gent, Story - Scientia, 1980, 24; I. MOREAU - MARGRAEVE, “Principes 

generaux” in I. MOREAU – MARGREVE, D. LINDEMANS, D. LAGASSE, P. LEWALLE, M. STORME, J. L. RENCHON, B.  NYSSEN, G. L. 

BALLON, G. DE LEVAL en J. VAN COMPERNOLLE , Dix ans d’application de l’astreinte. Tien jaar toepassing van de 

dwangsom, Brussel, Créadif, 1991, 27. 

72    Brussel 14 januari 1994, J.L.M.B. 1996, 835, noot J.N. 

73    G.L. BALLON, Dwangsom in APR, Gent, Story - Scientia, 1980, 26. 

74    G.L. BALLON, Dwangsom in APR, Gent, Story - Scientia, 1980, 28. 
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ondermijnen.75 In een dergelijk geval zou het immers kunnen voorkomen dat de veroordeelde partij 

genoegen neemt met de betaling van de dwangsom, in plaats van de hoofdveroordeling na te 

leven.76 Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. 

54. Drie mogelijkheden – Zoals reeds blijkt uit artikel 1385 ter van het Gerechtelijk Wetboek, 

beschikt de rechter die uitspraak moet doen over drie opties: ofwel bepaalt hij de dwangsom op één 

bedrag ineens, ofwel stelt hij de dwangsom vast op een bedrag per overtreding van de norm uit de 

hoofdveroordeling, ofwel stelt hij de dwangsom vast op een bedrag per tijdseenheid die verstrijkt 

zolang de hoofdveroordeling niet werd nageleefd.77 

55. Maximum – Ook is de rechter vrij om al dan niet een maximum te bepalen, dit is een bovengrens 

voor het totale bedrag aan verbeurde dwangsommen. Indien dat totale bedrag dat maximum 

bereikt, dan zal het bedrag niet meer verder kunnen oplopen. Dat maximum kan worden uitgedrukt 

in een bedrag, maar bijvoorbeeld ook in een formule in functie van een termijn. K. Wagner geeft drie 

redenen waarom het opleggen van een maximum opportuun zou zijn. Ten eerste (1) vanuit 

billijkheidsoverwegingen, ten tweede (2) om de gelijkheid van de schuldeisers niet te fel te raken, 

voor zover er meerdere schuldeisers zijn natuurlijk, en ten slotte (3) om te vermijden dat het totale 

bedrag aan verbeurde dwangsommen een astronomisch hoog bedrag wordt, zodat de effectiviteit en 

reputatie van de dwangsom in het gedrang komt.78 Ik ben van oordeel dat het opleggen van een 

maximum in de meeste gevallen aangewezen is, al was het maar om tegemoet te komen aan de 

vrees die in het derde argument wordt uitgesproken. Het maximum moet, rekening houdend met de 

financiële situatie van de veroordeelde partij, wel voldoende hoog zijn, anders verliest de dwangsom 

zijn aansporende kracht. Net zoals het bepalen van het bedrag van de dwangsom een belangrijke 

maar moeilijke evenwichtsoefening is die de rechter moet maken, is het bepalen van het maximum 

dat ook. 

5.  De dwangsom in een aantal van de ons omringende landen 

56. Inleiding – Rechtsvergelijking is het onderzoek van gelijkenissen en verschillen tussen twee of 

meer rechtsstelsels.79  In dit geval wordt een onderdeel van verschillende rechtsstelsels, namelijk het 

instituut 'dwangsom' vergeleken, dit noemt men micro-rechtsvergelijking.80 Gelijkenissen ontdekken 

is interessant, maar verschillende visies leveren vaak nog meer inzicht op. In dit deel zal ik kort kijken 

naar hoe de dwangsom, of een gelijkaardig instituut, is geregeld in enkele van de ons omringende 

landen, zijnde Nederland, Frankrijk en Duitsland. 

                                                           

75    K. WAGNER, Casebook 20 jaar dwangsom, Gent, Mys & Breesch, 2001, 21. 

76    K. WAGNER, Dwangsom in APR, Gent, Story - Scientia, 2003, 13. 
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a. Nederland 

57. De dwangsomregeling vloeit voort uit Benelux – wetgeving, wat dus inhoudt dat de huidige 

Nederlandse regeling volledig gelijk is aan de Belgische regeling. 

58. Vóór wet – De huidige Benelux-regeling is gebaseerd op de wettelijke regeling die reeds bestond 

in Nederland sinds 1932. Voor die invoering van een wettelijke regeling in 1932 was de situatie in 

Nederland vergelijkbaar met die in België: sommige rechtscolleges veroordeelden schuldenaars tot 

een dwangsom om hen aan te sporen de hoofdveroordeling na te komen, maar hiervoor was geen 

wettelijke grondslag. De Hoge Raad, het hoogste Nederlands rechtscollege, veroordeelde deze 

rechtspraak echter, net zoals het Belgische Hof van Cassatie deed in 1924. De Hoge Raad baseerde 

zich hiervoor op dezelfde grondslag als het Belgische Hof van Cassatie, namelijk dat er geen enkele 

wettelijke basis was om een dwangsom op te leggen en dat enkel een vergoeding die in verhouding 

staat tot de geleden schade kan worden opgelegd. Net als in België kwam het, ondanks deze 

rechtspraak, toch nog voor dat rechters vermomde dwangsommen oplegden.81 

59. Wettelijke regeling – In 1932 bracht een nieuwe wet meer duidelijkheid omtrent de situatie: de 

lijfdwang werd beperkt en er werd een regeling betreffende de dwangsom ingevoerd. Als we die 

Nederlandse regeling en de regeling van de Eenvormige wet naast elkaar leggen, dan kan worden 

opgemerkt dat deze grotendeels gelijklopend zijn. Wetende dat de Benelux – regeling gebaseerd is 

op het Nederlandse model uit 1932, is dit natuurlijk niet onlogisch.82 

60. Eenvormige wet – Nederland heeft de regeling inzake de dwangsom uit de Eenvormige wet 

ingevoerd bij wet van 23 maart 1977, welke in werking is getreden op 1 januari 1978. De regeling is 

ingeschreven in de artikelen 611a – 611i Rv.83 

 

b. Frankrijk 

61. Invloed Frankrijk – Ons Belgische recht wordt, ook na de onafhankelijkheid, nog steeds sterk 

beïnvloed door en is geïnspireerd op het Franse recht. Zo is ons Burgerlijk Wetboek nog steeds de 

Code Napoleon die dateert uit 1804. Bij onduidelijkheden en interpretatieproblemen die in de 

Belgische rechtspraak en rechtsleer niet kunnen worden uitgeklaard, wordt tot op de dag van 

vandaag vaak terug gegrepen naar Franse teksten en arresten van het Franse Hof van Cassatie. 

Vandaar is het nuttig om te kijken naar de Franse regeling inzake de dwangsom. 

62. Rechtspraak – In de Napoleontische codes werd geen regeling inzake de dwangsom (l'astreinte) 

of enig gelijkaardig dwangmiddel voorzien. Wel werd in de rechtspraak een regeling ontwikkeld 

                                                           

81   Gemeenschappelijke  memorie van toelichting van de Benelux-overeenkomst houdende eenvormige 

wet betreffende de dwangsom ,  Blz. 23. 

82   M. STORME, “Een revolutionaire hervorming: de dwangsom”, T.P.R. 1980, 240.  

83  A.W. JONGBLOED, Reële executie in het privaatrecht. Beschouwingen over reële executie naar geldend 

en wordend recht, Deventer, Kluwer, 1987, 182. 



30 
 

betreffende de dwangsom. Deze was zeer duidelijk over de aard en de voorwaarden van de 

dwangsom en erkende het onderscheid tussen de dwangsom en een schadevergoeding. In 

tegenstelling tot wat het geval was in België en Nederland, werd de jurisprudentiële regeling niet 

veroordeeld door het hoogste rechtscollege. Er kwam geen wettelijke regeling, maar de wetgever 

erkende de regeling die de rechtspraak had ontwikkeld door in een aantal bijzondere wetten 

toepassing te maken van de figuur van de dwangsom.  

63. Drie soorten – Op basis van hun rechtsvergelijkend onderzoek delen de opstellers van de 

Gemeenschappelijke memorie van toelichting de soorten dwangsommen in Frankrijk op in drie 

groepen: (1) veroordelingen per dag vertraging, met een maximum, eigenlijk een vergoeding voor 

toekomstige schade, (2) veroordelingen in twee stadia, namelijk eerst een bedreigingsstadium en 

daarna een vereffeningsstadium, dit komt overeen met de twee fases die wij nu ook kennen (supra84) 

en (3) veroordelingen tot betaling van geldsommen.85  

64. Liquidatieprocedure – De Franse regeling verschilt op een aantal vlakken grondig van onze 

Benelux-regeling. Onder andere de hierboven vermelde opdeling in drie 'soorten' van dwangsommen 

kennen wij niet. Daarnaast is er in Frankrijk ook een tweedeling in de procedure. In een eerste stap 

wordt een 'astreinte provisoire' opgelegd, daarna moet er een nieuwe gerechtelijke procedure 

worden opgestart, de 'liquidation de l'astreinte' genaamd, om de 'astreinte definitive' te bekomen. In 

die 'liquidation de l'astreinte', wat een procedure tot vereffening van de dwangsom is, wordt de 

definitief geworden toestand onderzocht, dit kan inhouden dat de verbintenis werd uitgevoerd of 

dat het vaststaat dat de verbintenis niet zal worden uitgevoerd. De rechter heeft in die 

liquidatieprocedure de mogelijkheid om te beslissen de dwangsom te behouden, te verminderen of 

zelfs volledig kwijt te schelden.86 Bij ons is dat niet zo, in het Benelux-systeem kan de schuldeiser, 

vanaf de betekening van de uitspraak waarin de dwangsom wordt opgelegd, de dwangsom 

verbeuren. Er is geen nieuwe procedure nodig (of zelfs maar mogelijk) vooraleer de dwangsom 

verbeurd kan worden en het bedrag ervan nog kan worden aangevochten door de schuldenaar.87  

65. Wet – Een wettelijke regeling kwam er ook in Frankrijk, net zoals in de Benelux, vrij laat als men 

nagaat hoe lang de figuur al toepassing vond. De wettelijke regeling kwam er in het begin van de 

jaren ’70, met de wet van 5 juli 1972. De huidige regeling is te vinden in een wet van begin jaren ’90, 

meer bepaald in la Loi no. 91 – 650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles 

d’exécution. De wettelijke regeling in Frankrijk is eigenlijk niet meer dan een codificatie van de 

regeling die reeds lange tijd in de rechtspraak werd ontwikkeld en toegepast. Vandaar dat ook de 

                                                           

84  Zie hierover hoofdstuk 2.1, laatste alinea. 

85  Gemeenschappelijke  memorie van toelichting van de Benelux-overeenkomst houdende eenvormige 

wet betreffende de dwangsom ,  Blz. 20. 

86    M. STORME, “Een revolutionaire hervorming: de dwangsom”, T.P.R. 1980, 240. 
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rechtspraak en rechtsleer die dateert van voor de codificatie van de figuur van de dwangsom niet aan 

belang heeft ingeboet.88 

66. Straf? – Over de aard van de Franse dwangsom menen de opstellers van de Gemeenschappelijke 

memorie van toelichting bij de Benelux – wet dat deze regeling een duidelijk onderscheid maakt 

tussen de dwangsom en een schadeloosstelling, “thans is de dwangsom de sanctie op de 

kwaadwilligheid waarvan de schuldenaar heeft blijk gegeven”.89 Hier spreekt men dus van een 

sanctie, hoewel men zich verder in de Gemeenschappelijke memorie van toelichting steeds verzet 

tegen de idee dat de dwangsom een straf is. Men zegt zelfs uitdrukkelijk90 dat, gebaseerd op de 

Nederlandse en Franse visie, de dwangsom geen straf (in de strafrechtelijke betekenis) kan uitmaken. 

Vraag is dus hoe we dat begrip 'sanctie' in deze zin moeten interpreteren. Zoals hierboven91 reeds 

vermeld, de Gemeenschappelijke memorie van toelichting is heel duidelijk over het feit dat de 

dwangsom geen strafrechtelijke sanctie kan uitmaken, maar over de kwalificatie als straf in een 

andere dan strafrechtelijke betekenis wordt niets uitdrukkelijk vermeld en is dergelijke kwalificatie 

m.i. niet uitgesloten. 

67. Private straf – Vandaag zegt men in de Franse rechtsleer ook dat de dwangsom te onderscheiden 

is van de figuur van de schadevergoeding en dat het wel degelijk een straf is die als doel heeft de 

eventuele weerstand van de veroordeelde partij om de uitspraak van de rechter na te leven, weg te 

nemen.92 Men geeft in Frankrijk aan de dwangsom de kwalificatie als private straf mee93, net zoals 

dat in België het geval is.94 

 

 c.    Duitsland 

68. Zwangsgeld en Ordnungsgeld – Waar het Franse systeem op een aantal vlakken grondig verschilt 

van de regeling uit de Eenvormige wet houdende de dwangsom, is de regeling wel nog enigszins op 

dezelfde basisprincipes is gebaseerd als de Benelux-regeling. De Duitse regeling daarentegen is heel 

                                                           

88    M. B. BEEKHOVEN VAN DEN BOEZEM, De dwangsom in het burgerlijk recht in Serie Burgerlijk Proces & 
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anders. Het Duitse recht kent 'Zwangsgeld' en 'Ordnungsgeld', dit zijn instituten die vergelijkbaar zijn 

met wat wij kennen als de dwangsom. 'Zwangsgeld' is het bedrag waartoe de rechter de schuldenaar 

kan veroordelen wanneer het gaat om handelingen die niet door een derde kunnen worden verricht, 

'Ordnungsgeld' is het bedrag waartoe de rechter de schuldenaar kan veroordelen wanneer het gaat 

om verbintenissen om niet te doen. Indien die veroordelingen niet worden betaald kan de rechter 

een 'Zwangshaft' of 'Ordnungshaft' uitspreken, dit is een gevangenisstraf van maximaal 6 maanden.95 

De vordering tot het opleggen van 'Zwangsgeld' of 'Ordnungsgeld' moet gebeuren in een aparte 

procedure, na de hoofdveroordeling. Het bedrag komt, in tegenstelling tot wat het geval is bij de 

regelingen van de andere landen die reeds werden besproken, toe aan de Duitse Staat, en niet aan 

de schuldeiser.96  

69. Straf – 'Zwangsgeld' en 'Ordnungsgeld' zijn duidelijk strafsancties. Dit is ook bevestigd door het 

Duitse Bundesverfassungsgericht, dat heeft gezegd dat de regeling, die is ingeschreven in § 890 ZPO 

strafrechtelijke elementen bevat. Deze uitspraak kwam er na een wetswijziging uit 1974 waarbij de 

begrippen 'Zwangsgeld' en 'Ordnungsgeld' werden ingevoerd, voordien werden de termen 

'Geldstrafe' en 'Strafe der Haft' gebruikt. Deze begrippen waren duidelijk straffen, dit blijkt uit de 

gehanteerde termen zelf. De Duitse rechter heeft dus beslist dat de wetswijziging dat niet heeft 

verandert en het louter gaat om een aanpassing van de begrippen, niet van de inhoud.97 Daarnaast 

wordt blijkt dit ook onder meer door te zeggen dat men met deze instituten de inbreuken tegen het 

rechterlijk gezag wil sanctioneren.98 In de Benelux-regeling wordt het feit dat de bedragen toekomen 

aan de schuldeisers en niet aan de staat aangegrepen om de benadrukken dat het niet gaat om 

strafrechtelijke sancties.99 Hier kan de omgekeerde redenering worden toegepast: het feit dat de 

bedragen toekomen aan de staat en niet aan de schuldeisers wijst er op dat 'Zwangsgeld' en 

'Ordnungsgeld' straffen zijn in de strafrechtelijke betekenis van het woord. 

70. ConclusieEnkel dit laatste punt, aan wie de verbeurde dwangsommen toekomen, kan nuttig zijn 

voor de analyse van het eventuele punitief karakter van de Belgische dwangsom. Door de grote 

verschillen tussen de Duitse regeling van de dwangsom en de regeling die wij in België kennen, 
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kunnen we uit deze kwalificatie van de dwangsom als straf verder weinig inspiratie putten in het 

kader van het onderwerp dat wordt besproken in deze masterproef. 

 

 d. Conclusie rechtsvergelijking 

71. Op basis van het korte overzicht dat hierboven werd gegeven, kan worden besloten dat er grote 

verschillen zijn in de regelingen. In Frankrijk heeft, als enige land, de rechtspraak haar gelijk gehaald, 

want daar werd de praktijk uit de rechtspraak niet veroordeeld door het hoogste rechtscollege, het 

Franse Hof van Cassatie. Integendeel, de wetgever heeft deze regeling uit de rechtspraak bijna 

volledig overgenomen en gecodificeerd. In Duitsland is er ook een wettelijke regeling, maar de 

rechtsfiguren die men daar kent verschillen grondig van onze dwangsom en de Franse astreinte. In 

Nederland werd de praktijk uit de rechtspraak verboden door het hoogste rechtscollege, net als in 

België. Nederland had, in vergelijking met de andere landen, reeds vrij snel een wettelijke regeling. 

Dit is een heel consistente en goede regeling gebleken, aangezien het als basis heeft gediend voor de 

regeling in de Benelux, die tot op vandaag bestaat.  

 

Hoofdstuk 4. Strafrechtelijke straf 

1. Begrip en kenmerken 

72. Omschrijving – Zoals in de inleiding en in hoofdstuk 2 bij de omschrijving van de begrippen reeds 

aangehaald, kunnen er verschillende soorten straffen onderscheiden worden. Als men in het 

juridische taalgebruik spreekt van straffen, dan heeft men daar meestal de strafrechtelijke straffen 

mee voor ogen. Maar wat is dat dan, een strafrechtelijke straf? Ik meen dat dat begrip het beste kan 

worden omschreven als volgt: een strafrechtelijke straf is de sanctie die het Strafwetboek voorziet 

voor overtredingen, wanbedrijven en misdaden. 

73. Hof van Cassatie – In 1949 heeft het Hof van Cassatie zich moeten uitspreken over het begrip 

straf en wanneer een straf nu eigenlijk als een strafrechtelijke straf moet worden beschouwd, en zei 

in haar arrest van 30 juni 1949 het volgende: “Attendu que la déchéance de la qualité de belge, 

prévue par l’arrëté-loi du 20 juin 1945, n’est pas une sanction établie par la loi pénale en raison d’une 

infraction; qu’elle es tune mesure de nature civile, indépendante de toute poursuite répressive;…”.100 

Het Hof van Cassatie zegt dus dat een sanctie die niet voorzien is in de strafwet geen strafrechtelijke 

straf is, en dat die maatregel haar civiel karakter behoudt, ongeacht het feit dat die maatregel een 

repressief doel heeft. 

Ook in een arrest van enkele jaren daarvoor kwam het Hof van Cassatie tot dezelfde conclusie: 

“…l’application de peines, c’est-à-dire demesures punitives établies par la loi pénale…”.101 Dus het Hof 
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van Cassatie zegt ook hier dat een strafrechtelijke straf enkel kan indien ze is voorzien door de 

strafwet. 

Voor de definitie van een ‘strafrechtelijke straf’ kunnen we op basis van deze rechtspraak van het 

Hof van Cassatie dus concluderen dat de begripsomschrijving die hierboven in de eerste alinea terug 

te vinden is, een correcte omschrijving is. De strafrechtelijke straf is een straf die voorzien is in de 

strafwet. 

74. Kenmerken – Er zijn drie belangrijke kenmerken die in de rechtsleer aan strafrechtelijke straffen 

worden toegeken. Dit zijn (1) het wettelijk karakter, (2) het rechterlijk karakter en (3) het persoonlijk 

en individueel karakter van straffen in de strafrechtelijke betekenis.102 

75. Wettelijk – Als men zegt dat straffen in de strafrechtelijke betekenis van het woord een wettelijk 

karakter hebben, dan verwijst men eigenlijk naar het legaliteitsbeginsel, ‘nulla poena sine lege’. Een 

straf moet steeds een wettelijke grondslag hebben, enkel de wetgever kan straffen in strafrechtelijke 

zin invoeren.103 Dit is een heel belangrijk principe waar later nog op zal terug worden gekomen104. Dit 

principe moet willekeur voorkomen. Een straf zonder wettelijke grondslag is immers ondenkbaar in 

een rechtsstaat. 

76. Rechterlijk – Het rechterlijk karakter van een strafrechtelijke straf houdt in dat een 

strafrechtelijke straf enkel kan worden opgelegd door de rechter. Straffen die door een overheid of 

tuchtorganen kunnen worden opgelegd, vallen hier dus niet onder. Ook straffen die van rechtswege 

in werking treden zijn niet ‘rechterlijk’ en kunnen geen straf in strafrechtelijke zin uitmaken. Het zou 

niet correct zijn om te zeggen dat de strafrechter ook enkel straffen kan opleggen, hij kan immers 

ook andere maatregelen opleggen, zoals bijvoorbeeld de internering van een dader die geestesziek 

wordt geacht. Met andere woorden: elke strafrechtelijke straf moet worden opgelegd door de 

(straf)rechter, maar niet elke strafrechter is verplicht om een straf opleggen.105 

77. Persoonlijk en individueel – Het persoonlijk en individueel karakter van straffen in 

strafrechtelijke zin is wettelijk verankerd en kan men terugvinden in artikel 39 van het Strafwetboek, 

dat luidt als volgt: “Wanneer verscheidene personen wegens een zelfde misdrijf worden veroordeeld, 

wordt de geldboete uitgesproken tegen ieder van hen persoonlijk.” Straffen in strafrechtelijke zin zijn 

persoonlijk, dat wil zeggen dat ze enkel kunnen worden opgelegd aan de dader, de persoon die het  

misdrijf heeft gepleegd. Straffen in strafrechtelijke zin zijn daarnaast ook individueel, dat wil zeggen 

dat collectieve straffen niet mogelijk zijn. Wanneer er meerdere daders zijn, dan zullen zij elk 

individueel een straf opgelegd krijgen, één straf voor hen allemaal uitspreken kan niet.106 

                                                           

102    C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht & strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2009, 400. 

103   C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht & strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2009, 400. 

104   Zie hiervoor hoofdstuk 7. 1. c en hoofdstuk 7. 2. a. 

105    C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht & strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2009, 400 – 

401. 

106    C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht & strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2009, 401. 
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2. De dwangsom en het begrip strafrechtelijke straf 

78. Analyse – Als de omschrijving die in punt 1 van dit hoofdstuk reeds werd gegeven, wordt 

toegepast op de rechtsfiguur van de dwangsom, dan kan volgende analyse worden gemaakt. Deze 

analyse is vrij eenvoudig: de dwangsom is een sanctie voor het niet-naleven van rechterlijke 

uitspraken. Deze inbreuk, noch de sanctie, i.e. de dwangsom, is opgenomen in het Belgische 

Strafwetboek. Het niet – naleven van een vonnis of arrest is in België dus geen strafrechtelijk misdrijf. 

Er kan bij gevolg dus worden geconcludeerd dat de dwangsom geenszins een straf van 

strafrechtelijke aard is. 

Men zou zich kunnen afvragen wat er gebeurt indien een dwangsom wordt gevorderd in een 

strafrechtelijke procedure. Om hierop een antwoord te vinden kan gekeken worden naar een arrest 

van het Beneluxgerechtshof van 6 februari 1992, waarin het Hof heeft geoordeeld dat zelfs indien 

een dwangsom wordt gevorderd door het Openbaar Ministerie voor de strafrechter, dat de 

dwangsom haar burgerlijk karakter bewaard.107 Dus ook in dat geval is er geenszins sprake van een 

kwalificatie als strafrechtelijke straf. 

De vaststelling dat de dwangsom geen straf in strafrechtelijke zin is, is in overeenstemming met de 

Gemeenschappelijke memorie van toelichting bij de eenvormige wet.108 

 

Hoofdstuk 5. Private straf 

1. Begrip en kwalificatie van de dwangsom als private straf 

a. Begrip private straf 

Algemeen 

79. Omschrijving – Zoals hierboven bij bespreking van de kenmerken van de dwangsom109 reeds is 

gebleken, wordt in de Belgische rechtsleer algemeen aanvaard dat de dwangsom een private straf 

(une peine privée) uitmaakt110. Deze figuur wordt soms ook wel burgerlijke boete (une amende civile) 

genoemd. Het is natuurlijk van belang om dit concept correct in te vullen. Dat een private straf geen 

strafrechtelijke, i.e. publiekrechtelijke straf is, dat kan al uit de term zelf worden afgeleid. Private en 

publieke straffen zijn als tegenhangers te beschouwen. Private straffen zijn een middel om foutief 

gedrag tussen personen onderling te sanctioneren en partijen er toe aan te zetten hun 

                                                           

107   Beneluxhof 6 februari 1992, R.W. 1991 – 92, 1119. 

108   Zie hiervoor hoofdstuk 3. 2. c. 

109   Zie hiervoor hoofdstuk 3. 3.  

110   Zie hiervoor onder andere: I. MOREAU - MARGRAEVE, “L'astreinte”, Ann. dr. Liège 1982, 54; K. WAGNER, 

Dwangsom in APR, Gent, Story - Scientia, 2003, 16 – 18; J. VAN COMPERNOLLE, L’astreinte, Brussel, Larcier, 2007, 

37; G. L. BALLON, Dwangsom in APR, Gent, Story - Scientia, 1980, 24. 
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verbintenissen na te leven.111 Het niet – verbintenisconform handelen van partijen moet worden 

bestraft (en wordt door deze rechtsfiguur ook effectief bestraft), maar de straf heeft een 

privaatrechtelijk karakter, en geen publiekrechtelijk of strafrechtelijk karakter. Private straffen zijn er 

in ons recht om burgerlijke misdrijven (un délit civil) te sanctioneren.112 Het privaatrechtelijk karakter 

schuilt onder meer in het feit dat (1) het bedrag niet toekomt aan de overheid maar aan de 

schuldeiser, dat (2) enkel private belangen worden geschaad, de foutieve gedraging raakt de 

openbare orde niet113 en dat (3) de dwangsom wordt opgelegd door de burgerlijke rechter, niet door 

de strafrechter.114 Dit zijn een aantal van de kenmerken van de private straf, doch is deze opsomming 

van kenmerken niet limitatief. 

80. Summa divisio – Klassiek is er een strikt onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht, en 

strafrecht behoort tot het publiekrecht.115 Omwille van dit onderscheid is er soms verzet tegen de 

figuur van de private straf, omdat dit begrip eigenlijk een combinatie is van privaat- en publiekrecht, 

dit is dus niet in overeenstemming met het klassieke onderscheid, dat trouwens stilaan vervaagt.116 

Ik meen echter dat deze rechtsfiguur niet mag worden afgewezen om die reden. Dit onderscheid 

heeft natuurlijk zijn belang maar mag, naar mijn mening, niet zo strikt worden toegepast dat men tot 

de conclusie komt dat de figuur van de private straf onverenigbaar is met ons recht. Er zijn immers 

ook andere rechtsfiguren uit het privaatrecht die er duidelijk op gericht zijn om de wederpartij te 

straffen bij laattijdige of foutieve uitvoering van een verbintenis, ik denk dan in de eerste plaats aan 

schadebedingen in contracten.117 Ook in de rechtsleer zijn er heel wat stemmen die zeggen dat het 

privaatrecht en het publiekrecht elkaar beïnvloeden, en dat die beïnvloeding geen probleem 

vormt.118 

                                                           

111   E. NORDIN, “Private straffen in het contractenrecht beschouwd vanuit het perspectief van artikel 6 

EVRM” in ROZIE, J., VAN OEVELEN, A. en RUTTEN, S. (eds.), Toetsing van sancties door de rechter, Antwerpen, 

Intersentia, 2011, 148. 

112  F. DEBUCQUOY, “Het bewijs van bedrieglijk opzet van het burgerlijk misdrijf van erfverduistering: enkele 

aspecten van rechtsbescherming. Burgerlijke heling als “criminal charge””, T. Not 2014, 77 - 93. 

113   E. NORDIN, “Private straffen in het contractenrecht beschouwd vanuit het perspectief van artikel 6 

EVRM” in ROZIE, J., VAN OEVELEN, A. en RUTTEN, S. (eds.), Toetsing van sancties door de rechter, Antwerpen, 

Intersentia, 2011, 148. 

114    B. VAN DEN BERGH, “De schuldenaarsverklaring van de derde – beslagene als private burgerlijke straf”, 

T. B. B. R. 2013, 224. 

115   Zie ook hoofdstuk 1, tweede alinea. 

116   E. NORDIN, “Private straffen in het contractenrecht beschouwd vanuit het perspectief van artikel 6 

EVRM” in ROZIE, J., VAN OEVELEN, A. en RUTTEN, S. (eds.), Toetsing van sancties door de rechter, Antwerpen, 

Intersentia, 2011, 148. 

117   Zie hiervoor hoofdstuk 5. 1. c. 

118   E. NORDIN, “Private straffen in het contractenrecht beschouwd vanuit het perspectief van artikel 6 

EVRM” in ROZIE, J., VAN OEVELEN, A. en RUTTEN, S. (eds.), Toetsing van sancties door de rechter, Antwerpen, 

Intersentia, 2011, 149. 
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81. Hof van Cassatie – Als we de rechtspraak bekijken van het Hof van Cassatie van 4 december 1944 

en van 30 juni 1949, die reeds werd aangehaald in hoofdstuk 4 over het begrip van de strafrechtelijke 

straf, dan kan ook daar een bevestiging in worden gevonden over het civiele karakter van bepaalde 

sancties. Deze rechtspraak zei immers dat een maatregel of sanctie die niet is opgenomen in de 

strafwet, geen strafrechtelijke straf kan zijn, maar dat die maatregel of sanctie haar civiele karakter 

behoudt. Ik meen uit deze rechtspraak van het Hof van Cassatie te mogen afleiden dat het Hof 

sancties met een privaatrechtelijk karakter niet per se onmogelijk acht in het Belgisch recht. 

82. Tegenstanders – De private straf is een relatief recente figuur in ons recht en er is in de Belgische 

rechtsleer dan ook nog niet veel onderzoek naar dit concept terug te vinden.119 Het concept van de 

private straf wordt niet altijd even positief onthaald. Tegenstanders van het concept halen aan dat 

het ingaat tegen het onderscheid dat we kennen tussen het privaatrecht en het strafrecht, wat een 

onderdeel is van het publiekrecht.120 Straffen en het opleggen van straffen is voorbehouden voor de 

overheid en kan enkel onderdeel uitmaken van het publiekrecht. Dit onderscheid is het gevolg van 

een loutere keuze die men in het verleden heeft gemaakt en die dateert van het canonieke recht uit 

de Middeleeuwen.121 Ik ben, zoals reeds vermeld, van oordeel dat dit onderscheid te strikt wordt 

opgevat indien men meent dat dit ertoe leidt dat private straffen uit den boze zijn. Sowieso is er in 

het algemeen in ons recht reeds een vervaging waar te nemen van dit onderscheid. Aangezien het 

om een historische keuze gaat, kan men ook de keuze maken om dit onderscheid te laten varen.122 

Een volledige en strikte afwijzing van het concept van de private straf is ook niet realistisch: er zijn 

voldoende voorbeelden te vinden in het privaatrecht van figuren en concepten die bestraffend 

zijn.123 Hier zal later nog een korte opsomming van volgen, die kan u terug vinden onder punt c van 

dit hoofdstuk. 

83. Verrijking zonder oorzaak? – Een ander argument tegen de figuur van de private straf, is dat het 

bedrag van de private straf, dat toekomt aan de eisende partij, een ongerechtvaardigde verrijking of 

verrijking zonder oorzaak is in hoofde van de eisende partij.124 Het is correct dat dit een verrijking is 

voor de eisende partij, maar dit is geen verrijking zonder oorzaak, zij vloeit immers voort uit een 

                                                           

119    M. A.LEFEBVRE - MASSCHELEIN, Het verval van een recht in het materieel privaatrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2010, 239. 

120  I. VRANCKEN, Punitive damages. Noodzaak, inpasbaarheid en verzekerbaarheid naar Belgisch recht, 

meesterproef Rechten Universiteit Antwerpen, 2012 - 2013, 35 – 36. 

121  I. VRANCKEN, Punitive damages. Noodzaak, inpasbaarheid en verzekerbaarheid naar Belgisch recht, 

meesterproef Rechten Universiteit Antwerpen, 2012-2013,35 – 36. 

122  I. VRANCKEN, Punitive damages. Noodzaak, inpasbaarheid en verzekerbaarheid naar Belgisch recht, 

meesterproef Rechten Universiteit Antwerpen, 2012-2013, 36. 

123  I. VRANCKEN, Punitive damages. Noodzaak, inpasbaarheid en verzekerbaarheid naar Belgisch recht, 

meesterproef Rechten Universiteit Antwerpen, 2012-2013, 36. 

124    C. CAUFFMAN, “Naar een punitief Europees verbintenissenrecht? Een rechtsvergelijkende studie naar 

de draagwijdte, de grondwettigheid en de wenselijkheid van het bestraffend karakter van het 

verbintenissenrecht.”, T.P.R. 2007, 854. 
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vonnis of arrest, waarvoor in het geval van de dwangsom een wettelijke basis vervat ligt in de 

artikelen 1385 bis en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, die de dwangsom regelen.125 

Daarnaast ben ik van oordeel dat dit argument, zelfs indien men van mening is dat de private straf 

die toekomt aan de eisende partij een verrijking zonder oorzaak is, niet voldoende is om de figuur 

van de private straf af te wijzen. Niets staat er immers aan in de weg om het bedrag van de private 

straf, volledig of gedeeltelijk, te laten toekomen aan een bepaald fonds, al dan niet speciaal daarvoor 

opgericht. Dit zou geen afbreuk doen aan de kenmerken van een private straf, want het blijft dan een 

straf die niet in de strafwet staat, enkel private belangen raakt en wordt opgelegd door een 

burgerlijke rechter, en dat zou dit argument volledig van tafel vegen. 

84. Wraak? – Ook wordt door tegenstanders van de figuur van de private straf aangehaald dat de 

private straf een veruitwendiging is van de wraak die de eisende partij koestert tegen de schuldenaar 

die ten aanzien van hem onrechtmatig of nalatig heeft gehandeld.126 Men zou dit argument echter 

ook als een argument in het voordeel van de figuur van de private straf kunnen beschouwen, 

namelijk dat dit een gerechtvaardigde kanalisering is van de wraak die de eisende partij voelt. 

Doordat via de figuur van een private straf wordt tegemoet gekomen aan deze gevoelens van de 

eisende partij, zal hij enige genoegdoening voelen en minder geneigd zijn om zich te wenden tot 

middelen die eigenrichting uitmaken.127 Eigenrichting is immers te allen tijde te vermijden. 

85. Pro – Er zijn daarnaast echter ook een aantal voordelen aan het privaatrecht en de 

civielrechtelijke procedure. Zo is de procedure over het algemeen informeler128, waardoor partijen 

zich vaak toch iets meer op hun gemak voelen dan in een strafrechtelijke procedure, waar het er 

vaak toch wat ‘stijver’ aan toegaat. Het initiatief wordt in burgerlijke zaken aan het slachtoffer 

gelaten, dat twee voordelen met zich meebrengt: enerzijds (1) is de burger niet afhankelijk van het 

Openbaar Ministerie. Vaak ziet men in strafzaken dat een bepaald feit geen prioriteit is van het 

Openbaar Ministerie, of dat het Openbaar Ministerie beslist de zaak te seponeren omdat zij menen 

dat er onvoldoende bewijs voor handen is, en de slachtoffers voelen zich hierdoor vaak geraakt in 

hun belangen. Anderzijds (2) betekent dit ook een vorm van ontlasting van het Openbaar Ministerie. 

Het Openbaar Ministerie moet immers prioriteiten stellen en kan niet àlles onderzoeken en voor de 

rechter brengen. Dat slachtoffers van burgerlijke misdrijven zelf het initiatief kunnen nemen om 

                                                           

125    C. CAUFFMAN, “Naar een punitief Europees verbintenissenrecht? Een rechtsvergelijkende studie naar 

de draagwijdte, de grondwettigheid en de wenselijkheid van het bestraffend karakter van het 

verbintenissenrecht.”, T.P.R. 2007, 854. 

126    C. CAUFFMAN, “Naar een punitief Europees verbintenissenrecht? Een rechtsvergelijkende studie naar 

de draagwijdte, de grondwettigheid en de wenselijkheid van het bestraffend karakter van het 

verbintenissenrecht.”, T.P.R. 2007, 856. 

127    C. CAUFFMAN, “Naar een punitief Europees verbintenissenrecht? Een rechtsvergelijkende studie naar 

de draagwijdte, de grondwettigheid en de wenselijkheid van het bestraffend karakter van het 

verbintenissenrecht.”, T.P.R. 2007, 857. 

128    C. J. J. M. STOLKER, “Straffen met privaatrecht – of juist verzoenen?”, openaccess.leidenuniv.nl, 30. 
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dergelijke zaken voor de rechter te brengen, vergemakkelijkt als het ware de taak van het Openbaar 

Ministerie.129 

86. Algemeen kader ontbreekt – Hierboven werden reeds enkele mogelijke kenmerken gegeven van 

een private straf, namelijk dat geldsom niet toekomt aan de overheid, dat enkel private belangen en 

geen algemene belangen, of de openbare orde en goede zeden, worden geschaad en dat ze niet 

wordt opgelegd door de strafrechter maar door de burgerlijke rechter, maar een echte juridische en 

sluitende definitie is er in de rechtsleer nog niet. De reden hiervoor is heel eenvoudig: dat is omdat er 

nog maar weinig onderzoek naar is gedaan. Lefebvre – Masschelein probeert dit wel te doen op basis 

van een rechtsvergelijkend onderzoek. Zij bekijkt Frankrijk, Duitsland en daarnaast ook de Common 

Law – landen, waar de figuur van de private straf meer algemeen aanvaard is en vaak toegepast 

wordt, vooral onder de vorm van punitive damages.130 Hoewel ook in deze landen er nog niet bijster 

veel rechtsleer bestaat omtrent het concept 'private straf', zullen hieronder de bevindingen van dit 

rechtsvergelijkend onderzoek kort uiteen worden gezet, gezien het belang van een correcte invulling 

van de figuur ‘private straf’. 

 

Figuur private straf in rechtsvergelijkend perspectief131 

87. Frankrijk – In Frankrijk is er in de rechtsleer sprake van een tweedeling tussen private straffen en 

civiele straffen. Private straffen moeten steeds worden gevorderd door het slachtoffer en komen 

uitsluitend toe aan het slachtoffer, civiele straffen kunnen van rechtswege hun ingang vinden en 

komen niet steeds uitsluitend toe aan het slachtoffer. Beiden zijn privaatrechtelijke straffen en het 

onderscheid dat in de Franse rechtsleer wordt gemaakt kennen wij niet. Ons begrip ‘private straf’ 

omvat beide categorieën uit de Franse rechtsleer en verder zal dit onderscheid dan ook niet meer 

worden aangehouden. Er zijn twee Franse theorieën over de private straf.  Een eerste (1) die zegt dat 

de private straf een tussenvorm is tussen de publiekrechtelijke straf en de civielrechtelijke 

maatregelen die herstel van het geleden nadeel beogen. De private straf heeft een repressieve en 

afschrikkende functie, maar in tegenstelling tot de publiekrechtelijke straf wordt ze uitgesproken 

door de burgerlijke rechter en beoogt ze enkel private belangen te beschermen. Een tweede theorie 

(2) zegt dat de private straf een autonome rechtsfiguur is. Ze wijzen er op dat de private straf geen 

indemnitair karakter kan hebben, net omdat zij gericht is op repressie en afschrikking. De private 

straf is hoger dan de schade en kan ook worden opgelegd wanneer het slachtoffer geen nadeel heeft 

geleden dat hersteld moet worden met een schadeloosstelling. Waar aanhangers van beide 

theorieën het over eens zijn, is dat de private straf gericht is op repressie en afschrikking.132 

                                                           

129    C. J. J. M. STOLKER, “Straffen met privaatrecht – of juist verzoenen?”, openaccess.leidenuniv.nl, 30. 

130   M. A.LEFEBVRE - MASSCHELEIN, Het verval van een recht in het materieel privaatrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2010, 240. 

131    Weergave van het rechtsvergelijkend onderzoek van:    M. A.LEFEBVRE - MASSCHELEIN, Het verval van 

een recht in het materieel privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 240 – 247. 

132    M. A.LEFEBVRE - MASSCHELEIN, Het verval van een recht in het materieel privaatrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2010, 240 – 243. 
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88. Duitsland – In Duitsland is de aanvaarding van de figuur van de private straf, net als in België, nog 

vrij recent. Over een definitie en concrete invulling is er nog niet veel eensgezindheid, men beperkt 

zich meestal tot enkele kenmerken. Wat wel kan worden vastgesteld, is dat men het op een aantal 

punten wel eens is, naast de grote onduidelijkheid en onenigheid die er nog hangt rond de figuur van 

de private straf: ook in de Duitse rechtsleer wordt een afschrikkende en bestraffende functie 

toegekend aan de private straf. Daarnaast is het ook kenmerkend dat de private straf enkel kan 

worden opgelegd indien deze werd gevorderd door het slachtoffer en dat het slachtoffer de 

begunstigde is van deze geldsom van de private straf.133 

89. Angelsaksische landen – In de Common Law landen is er weinig onderzoek naar de theorie van 

de figuur van de private straf, maar spelen de punitive damages een grote rol en worden ze 

algemeen erkend. Iedereen kent wel de soms absurde verhalen van Amerikaanse rechtszaken waar 

miljoenenclaims worden ingesteld én toegewezen omdat bijvoorbeeld niet op de microgolfoven 

stond dat er geen kittens in mogen wanneer ze het koud hebben, of omdat niet letterlijk op de doos 

wasmiddel staat dat die niet geschikt is om op te eten. Dit zijn natuurlijk de sensationele verhalen die 

menig wenkbrauw doen fronsen, maar er zijn natuurlijk ook talloze voorbeelden van zaken waar 

toepassing van punitive damages (wel) gepast lijkt. Wat het onderzoek naar een definitie voor het 

concept ‘private straf’ betreft, kunnen er uit de Common Law echter weinig bruikbare conclusies 

worden getrokken, omdat hun begrip ‘punitive civil sanctions’ veel ruimer is dan ons concept ‘private 

straf’, want alles behalve het strafrecht valt onder punitive civil sanctions, dit is dus meer dan ons 

burgerrechtelijke private straf.134 

90. Conclusie – Als we na dit overzicht van de rechtsvergelijkende studie van Lefebvre – Masschelein 

proberen om de gemeenschappelijke kenmerken er uit te halen, dan kan worden besloten dat de 

private straf gericht is op repressie en afschrikking, en niet (of ten minste niet louter) gericht is op 

herstel van de schade voor het slachtoffer. Veel meer kan, jammer genoeg, niet worden vastgesteld 

door het gebrek aan interne eenstemmigheid.135 Aangezien er steeds meer stemmen opgaan om ook 

in het Europese en / of Belgische recht de figuur van punitive damages in te voeren (waarover later 

meer136), denk ik dat er de komende jaren meer onderzoek naar de figuur van de private straf zal 

volgen. 

 

Depenalisering 

91. Algemene tendens – Er is in ons Belgisch recht een algemene tendens tot depenalisering waar te 

nemen, die plaats vindt in vele takken van het recht. Betekent dit dat er minder wordt gestraft in ons 

                                                           

133    M. A.LEFEBVRE - MASSCHELEIN, Het verval van een recht in het materieel privaatrecht, Antwerpen, 
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rechtssysteem? Ja en neen. Nuancering dringt zich op. Depenalisering houdt in dat een bepaalde 

inbreuk niet strafrechtelijk wordt gesanctioneerd, maar dat betekent niet dat er helemaal geen 

sancties meer zijn, integendeel. Met depenalisering wil men eigenlijk zeggen dat er wel sancties voor 

inbreuken zijn, in de zin van overtredingen van een norm uit het recht, maar geen misdrijven, in de 

zin van een inbreuk tegen een norm uit de strafwet. Men vindt een duidelijke en meer doorgedreven 

depenalisering onder andere terug in het sociaal recht 137  en in het milieurecht 138 . Door 

depenalisering verschuift de nadruk van loutere bestraffing via het strafrecht naar regularisering, 

responsabilisering en alternatieve bestraffing.139  

92. Grondwettelijk Hof – Het is in dit kader ook nuttig om even te verwijzen naar een arrest van het 

Grondwettelijk Hof van 18 mei 2011.140 Het Grondwettelijk Hof heeft in dat arrest geoordeeld dat “de 

depenalisering van het misdrijf van instandhouding in landschappelijk waardevol agrarisch gebied 

geen aanzienlijke achteruitgang betekent in het beschermingsniveau van het leefmilieu, en 

verantwoord wordt door motieven van algemeen belang, zodat het standstill – beginsel van artikel 23 

van de Grondwet niet geschonden is.”
141  Ik meen dat hieruit kan worden afgeleid dat het 

Grondwettelijk Hof bedoelt dat door de depenalisering niet minder of geen slechtere bescherming 

wordt geboden dan wanneer de inbreuk een strafrechtelijk misdrijf zou zijn. Het Grondwettelijk Hof 

lijkt mijns inziens hiermee de algemene tendens tot depenalisering van het Belgische recht goed te 

keuren. 

93. Link private straf – Er is naar mijn oordeel een belangrijke link tussen depenalisering en de 

aanvaarding dat er ook punitieve elementen kunnen liggen in andere maatregelen dan straffen in de 

zin van sancties uit de strafwet. Als men ontkent dat er punitieve elementen kunnen liggen in andere 

dan strafrechtelijke sancties, dan strookt dat niet met de algemene tendens tot depenalisering. Als 

men de lijn gaat doortrekken, en niet alleen van de private straf maar ook van andere maatregelen 

gaat zeggen dat ze niet bestraffend kunnen en mogen zijn, dan moet men ook zeggen dat bij wijze 

van voorbeeld minnelijke schikkingen in onder meer het consumentenrecht, het sociaal recht en het 

milieurecht geen straf zijn. Dat deze redenering niet klopt, is mijns inziens het enige correcte oordeel 

daarover en een pleidooi in het voordeel van het concept van de private straf. 

 

                                                           

137    Zie onder andere: D. VERBEKE, “Zachte handhaving in de sociale wetgeving: van conflictmodel naar 

dialoogmodel”, Orde van de dag 2007, 47 – 48.  

138    Zie onder andere: R. MEEUS, “De minnelijke schikking voor milieucriminaliteit na het Vlaamse 

Milieuhandhavingsdecreet: tussen bestuurlijke beboeting en penale vervolging”, T. Straf. 2011, 244 – 257. 

139    D. VERBEKE, “Zachte handhaving in de sociale wetgeving: van conflictmodel naar dialoogmodel”, Orde 

van de dag 2007, 48. 

140    Grondwettelijk Hof 18 mei 2011, A. GrwH 2011, 1383. 

141    P. DE SMEDT, “Landschappelijk waardevol agrarisch gebied vogelvrij?”, Juristenkrant 2011, 4. 
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b. Is de dwangsom een private straf? 

94. Analyse – Het belangrijkste wat uit de omschrijving van het concept private straf en het 

rechtsvergelijkend onderzoek, aangehaald in punt a van dit hoofdstuk, naar voren is gekomen, is dat 

een private straf gericht is op repressie en afschrikking. Bij het bestuderen van de Eenvormige 

Benelux –  wet en de Gemeenschappelijke Memorie van toelichting142 is reeds gebleken dat de 

dwangsom een aansporende functie heeft. Zeker in de eerste fase143 is het de bedoeling dat de 

schuldenaar, door het feit dat hem een bijkomende veroordeling boven het hoofd hangt die 

definitief zal worden indien hij de hoofdveroordeling niet nakomt, wordt gestimuleerd om het gebod 

of verbod uit het vonnis of arrest na te leven. De dwangsom werkt dan duidelijk afschrikkend. In de 

tweede fase moet de schuldenaar de gevolgen dragen van zijn hardleersheid. Als hij de 

hoofdveroordeling wél had nageleefd, was er immers geen verbeurde dwangsom. Deze tweede fase 

is dus wel degelijk bestraffend. De veroordeelde partij heeft nalatig of onrechtmatig gehandeld en 

wordt daarvoor gestraft. 

95. Analyse – Zoals eerder in dit hoofdstuk onder punt a ook reeds vermeld, zijn er een aantal 

belangrijke kenmerken van de private straf die maken dat het een private en geen andere soort straf 

is, namelijk dat het bedrag niet toekomt aan de overheid, dat het enkel om private belangen gaat en 

dat de private straf wordt opgelegd door de burgerlijke rechter en niet door de strafrechter of een 

overheid. Om na te gaan of de algemene opvatting uit de rechtsleer, dat de dwangsom een private 

straf is, wel terecht is, zal ik deze drie kenmerken toepassen op de dwangsom.  

96. Eerste kenmerk – De eerste 'vereiste' om te kunnen spreken van een private straf is dat de 

geldsom niet toekomt aan de overheid maar aan de schuldeiser, dit is degene die het slachtoffer is 

van het foutief handelen van de wederpartij. Dit is zeer duidelijk van toepassing op de dwangsom, 

het is zelfs letterlijk terug te vinden in de wet, namelijk in artikel 1385 quater lid 1 Ger. W., dat zegt: 

“De dwangsom, eenmaal verbeurd, komt ten volle toe aan de partij die de veroordeling heeft 

verkregen. ...” Op dit principe is echter wel een uitzondering, die zich situeert op het gebied van het 

bestuursrecht.144 Artikel 36 §5 Gecoördineerde wetten op de Raad van State bepaalt immers het 

volgende: 

“§5. De in paragraaf 2 [van dit artikel] bedoelde dwangsom wordt ten uitvoer gelegd op vraag van de 

partij ten verzoeke waarvan die werd opgelegd en met tussenkomst van de minister van Binnenlandse 

zaken. Zij wordt voor de helft toegewezen aan een begrotingsfonds in de zin van de organieke wet 

van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen. Dat fonds wordt “Fonds voor het 

beheer van de dwangsommen” genoemd. De andere helft wordt aan de partij ten verzoeke waarvan 

de dwangsom werd opgelegd, gestort.      De aan dit fonds 

toegekende middelen worden gebruikt voor de modernisering van de organisatie van de bestuurlijke 

rechtspraak.” 

                                                           

142    Zie hiervoor hoofdstuk 3. 2. 

143    Zie voor de twee fasen van de dwangsom ook hoofdstuk 2. 1, laatste alinea. 

144    Zie hiervoor ook hoofdstuk 6; C. CAUFFMAN, “Naar een punitief Europees verbintenissenrecht? Een 

rechtsvergelijkende studie naar de draagwijdte, de grondwettigheid en de wenselijkheid van het bestraffend 

karakter van het verbintenissenrecht.”, T.P.R. 2007, 827. 
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De schuldeiser zal in dergelijke gevallen dus slechts de helft van het totaalbedrag van verbeurde 

dwangsommen verkrijgen. Het feit dat in deze gevallen de helft toch niet toekomt aan de eiser, doet 

m.i. geen afbreuk aan het privaatrechtelijke karakter. Het gaat immers slechts om een enkele, 

gedeeltelijke uitzondering op de regel van artikel 1385 quater Ger. W., die zich situeert op het vlak 

van het bestuursrecht.  

97. Tweede kenmerk – De tweede 'vereiste' is dat enkel private belangen worden geschaad. Het 

belangrijkste doel van de dwangsom is om ervoor te zorgen dat de eisende partij krijgt waar hij 

volgens het vonnis of arrest recht op heeft. Dit heeft dus betrekking op private belangen, niet op het 

algemeen belang van de maatschappij. Het tweede doel van de dwangsom gaat wel verder dan 

louter private belangen, dit heeft immers betrekking op het maatschappelijk belang dat vonnissen en 

arresten worden nageleefd. Ik meen echter dat dit laatste er niet aan in de weg staat dat de 

dwangsom hoofdzakelijk tot doel heeft om private belangen te beschermen. Het hoofddoel van de 

dwangsom is immers om de schuldenaar ertoe aan te zetten de uitspraak van de rechter na te leven. 

Wanneer wordt gekeken naar de norm die wordt overtreden, dan gaat het om een norm die 

voortvloeit uit een vonnis of arrest, en niet uit de wet. Het is de rechter die aan één partij (soms kan 

het gaan om meerdere partijen) een bepaalde norm oplegt, dat zal bestaan uit een verplichting om 

iets te doen of om iets niet te doen, waarvan de overtreding wordt gesanctioneerd met de 

dwangsom. Er is geen sprake van overtreding van een algemene norm die ten opzichte van alle 

burgers geldt.145 Ook dit wijst op het private karakter van de straf, er is geen overtreding van een 

algemeen geldende norm. 

98. Derde kenmerk – Het derde kenmerk, dat de sanctie wordt opgelegd door de burgerlijke rechter 

en niet door de strafrechter, geldt ook in het geval van de dwangsom.  

99. Vierde kenmerk – Er is nog een vierde kenmerk dat niet in de bovenstaande omschrijving van het 

begrip 'private straf' is opgenomen maar dat wel wijst op het privaatrechtelijk karakter, met name 

het feit dat de dwangsom enkel kan worden opgelegd indien de eiser dit heeft gevorderd (artikel 

1385 bis lid 1 Ger. W.), er kan niet ambtshalve een dwangsom worden opgelegd door de rechter. De 

rechter behoudt echter wel zijn beoordelingsvrijheid en is niet verplicht om te dwangsom uit te 

spreken indien dit wordt gevorderd.146 

100. Vijfde kenmerk – Daarnaast kan ook uit het feit dat de regeling in het Gerechtelijk Wetboek is 

opgenomen, en niet in het Strafwetboek, worden afgeleid dat het gaat om een figuur die moet 

gesitueerd worden in het privaatrecht en niet in het strafrecht of het bestuursrecht. 

101. Tweede fase – Het is van belang om op te merken dat men, wanneer men zegt dat de 

dwangsom als een private straf gekwalificeerd dient te worden, rekening moet houden met de twee 

                                                           

145   M. B. BEEKHOVEN VAN DEN BOEZEM, De dwangsom in het burgerlijk recht in Serie Burgerlijk Proces & 

Praktijk, Amsterdam, Kluwer, 2006, 67. 

146   E. NORDIN, “Private straffen in het contractenrecht beschouwd vanuit het perspectief van artikel 6 

EVRM” in ROZIE, J., VAN OEVELEN, A. en RUTTEN, S. (eds.), Toetsing van sancties door de rechter, Antwerpen, 

Intersentia, 2011, 153. 
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fasen waarvoor de term 'dwangsom' wordt gebruikt.147 De eerste fase, de 'dreigingsfase' waarbij de 

schuldenaar een dwangsom riskeert indien hij het vonnis of arrest niet naleeft, is geen private straf, 

maar louter een middel om druk uit te oefenen op de schuldenaar. In deze eerste fase is de 

dwangsom immers een voorwaardelijke veroordeling en ontbreekt het repressief karakter.148 In de 

eerste fase staat het preventieve en aansporende karakter van de dwangsom centraal. Het is in de 

tweede fase, en dan bedoelt men meer bepaald het geldelijk nadeel dat de schuldenaar zal lijden 

indien hij de rechterlijke uitspraak niet naleeft en de dwangsommen worden verbeurd, dat de 

dwangsom gekwalificeerd kan worden als private straf.149 Dit moet steeds voor ogen worden 

gehouden. Het punitief effect ligt in de prijs die men moet betalen voor het niet – naleven van het 

vonnis of arrest.150 

102. Nederland – In België is de kwalificatie als private straf algemeen aanvaard in de rechtspraak en 

rechtsleer, maar in Nederland is dat niet het geval. In Nederland heerst er in de rechtsleer nog 

discussie over de vraag of de dwangsom al dan niet de aard van een straf heeft. Zo verzet onder 

meer A. W. Jongbloed  zich tegen deze kwalificatie. 151 Ook M. B. Beekhoven van den Boezem is het er 

niet helemaal mee eens dat de dwangsom gekwalificeerd dient te worden als straf, maar erkent wel 

dat er elementen te herkennen zijn in de rechtsfiguur van de dwangsom die kunnen wijzen op een 

punitief karakter. Ze meent echter dat deze niet doorslaggevend zijn om de dwangsom ook 

daadwerkelijk als straf te kwalificeren152 R. M. Blaauw is één van de Nederlandse auteurs die wel van 

oordeel is dat de dwangsom een straf is. Hij baseert zich voor zijn analyse op de leedtoevoeging: een 

straf heeft als doel om iemand leed toe te brengen. Men wil het gedrag van de veroordeelde 

beïnvloeden door te dreigen hem leed toe te brengen indien hij de rechterlijke beslissing niet 

naleeft.153 Hij is van oordeel dat de dwangsom in de eerste plaats een bestraffend doel heeft, i.e. 

leed toebrengen aan iemand die een norm niet naleeft, en pas in de tweede plaats een preventief 

doel.154 Dat er door het opleggen van een dwangsom leed wordt toegebracht, kan mijns inziens niet 

worden ontkend. De veroordeelde partij moet immers (letterlijk) een prijs betalen voor zijn nalatige 

gedrag. 

                                                           

147   Zie hiervoor hoofdstuk 2. 1, laatste alinea. 

148   Zie hiervoor hoofdstuk 3. 3. c. 

149   K. WAGNER, Dwangsom in APR, Gent, Story - Scientia, 2003, 17. 

150   I. MOREAU - MARGRAEVE, “L'astreinte”, Ann. dr. Liège 1982, 27. 

151   WAGNER, K., Dwangsom in APR, Gent, Story - Scientia, 2003, 35. 

152   M. B. BEEKHOVEN VAN DEN BOEZEM, De dwangsom in het burgerlijk recht in Serie Burgerlijk Proces & 

Praktijk, Amsterdam, Kluwer, 2006, 65 – 79. 

153   M. B. BEEKHOVEN VAN DEN BOEZEM, De dwangsom in het burgerlijk recht in Serie Burgerlijk Proces & 

Praktijk, Amsterdam, Kluwer, 2006, 70. 

154   M. B. BEEKHOVEN VAN DEN BOEZEM, De dwangsom in het burgerlijk recht in Serie Burgerlijk Proces & 

Praktijk, Amsterdam, Kluwer, 2006, 71. 
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103. Geen private straf – M. B. Beekhoven van den Boezem is het daar niet mee eens en zet ook 

duidelijk uiteen waarom zij het niet eens is met Blaauw. Zij meent dat de veroordeling tot betaling 

van een dwangsom als hoofddoel preventief en niet punitief is, en beoogt om het gedrag van de 

schuldenaar te beïnvloeden. Het leed dat wordt toegebracht door oplegging van de dwangsom is 

“het middel waarmee men die preventie wil verwezenlijken, maar dit middel wordt normaliter niet 

doel in zichzelf”.  

Voor deze stelling baseert ze zich op de Gemeenschappelijke Memorie van toelichting, die zegt dat 

de dwangsom wezenlijk verschilt van een straf.155 Deze redenering is logisch onderbouwd, maar geldt 

mijns inziens enkel voor de eerste fase van de dwangsom, de dreigingsfase. De tweede fase is er wel 

op gericht om de schuldenaar die zijn verbintenis, voortvloeiend uit een rechterlijke uitspraak, niet 

heeft uitgevoerd, te bestraffen door hem leed toe te brengen. Daarnaast is uit de analyse van de 

Gemeenschappelijke Memorie van toelichting156 reeds gebleken dat de opstellers ervan het begrip 

straf omschreven als een sanctie volgens de strafwet, en dus staat er in de Gemeenschappelijke 

Memorie van toelichting eigenlijk dat de dwangsom geen strafrechtelijke straf is. Zoals reeds 

geargumenteerd in hoofdstuk 3. 2 verzet de Gemeenschappelijke Memorie van toelichting zich niet 

tegen de kwalificatie van de dwangsom als een straf in andere dan strafrechtelijke betekenis. Het 

argument van Beekhoven van den Boezem is naar mijn oordeel op zich onvoldoende om te kunnen 

zeggen dat de dwangsom geen straf is. Beekhoven van den Boezem meent echter dat ook in die 

tweede fase, de fase waarin de dwangsom wordt verbeurd en ten uitvoer wordt gelegd, de 

dwangsom voornamelijk is gericht op preventie, en niet op bestraffing van de nalatige schuldenaar. 

Ook in deze fase blijft de dwangsom tot doel hebben om de schuldenaar ertoe aan te zetten alsnog 

zijn verplichting uit te voeren.157 Zoals reeds gezegd, ben ik van oordeel dat die tweede fase de 

nadruk verschuift van het aansporende naar het bestraffende karakter. 

104. Uitzondering: wel private straf? – Zoals in bovenstaande alinea reeds gezegd, erkent M. B. 

Beekhoven van den Boezem wel dat er enkele elementen met een punitief karakter te vinden zijn in 

de dwangsom. Meer nog, Beekhoven van den Boezem zegt dat er in drie gevallen geen sprake kan 

zijn van een in de eerste plaats preventief doel van de dwangsom, maar punitief doel. Er zijn volgens 

haar dus drie uitzonderingsgevallen waarin de dwangsom wel een bestraffend karakter heeft. Deze 

drie gevallen zijn de volgende: ten eerste (1) het geval waarin de uitvoering van de 

hoofdveroordeling onmogelijk is geworden en de rechter de discretionaire bevoegdheid heeft om de 

dwangsom op te heffen, daarnaast (2) wanneer er geen maximum wordt vastgelegd door de rechter 

en ten slotte (3) wanneer de dwangsom die in een procedure van kort geding werd opgelegd blijft 

behouden, ook al is er een andere uitspraak ten gronde gevolgd.158 

                                                           

155   M. B. BEEKHOVEN VAN DEN BOEZEM, De dwangsom in het burgerlijk recht in Serie Burgerlijk Proces & 

Praktijk, Amsterdam, Kluwer, 2006, 71. 

156    Zie hiervoor hoofdstuk 3. 2. 

157   M. B. BEEKHOVEN VAN DEN BOEZEM, De dwangsom in het burgerlijk recht in Serie Burgerlijk Proces & 

Praktijk, Amsterdam, Kluwer, 2006, 71. 

158   M. B. BEEKHOVEN VAN DEN BOEZEM, De dwangsom in het burgerlijk recht in Serie Burgerlijk Proces & 

Praktijk, Amsterdam, Kluwer, 2006, 75 – 78. 
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105. Eerste uitzondering – In het eerste geval (1) gaat het er om dat het geen automatisme is dat de 

dwangsom wegvalt wanneer uitvoering van de hoofdveroordeling onmogelijk is geworden, en deze 

onmogelijkheid definitief is. De schuldenaar kan de opheffing vragen, maar de rechter is vrij om dit al 

dan niet toe te staan. Wanneer de rechter beslist dat de dwangsom behouden moet blijven, ondanks 

de onmogelijkheid voor de schuldenaar om zijn verbintenis uit te voeren, dan valt het preventieve of 

aansporende effect van de dwangsom natuurlijk volledig weg, want hij kan überhaupt niets meer 

uitvoeren, het is onmogelijk geworden. Wanneer dan de dwangsom toch behouden blijft, dan gaat 

het zeer duidelijk om een straf. M. B. Beekhoven van den Boezem stelt daarom voor om de 

discretionaire bevoegdheid van de rechter in dergelijke gevallen af te schaffen.159 Ik kan me volledig 

vinden in haar redenering over het feit dat het onbillijk is, en nadelig voor de rechtszekerheid en de 

reputatie van de figuur van de dwangsom, dat de rechter over een discretionaire beoordelingsmarge 

beschikt wanneer hij moet oordelen of hij de dwangsom al dan niet opheft of verminderd in geval 

het onmogelijk is geworden om aan de hoofdveroordeling te voldoen. In dergelijk geval de 

dwangsom toch behouden, gaat volledig voorbij aan de bestaansredenen van de figuur van de 

dwangsom. Een verval van rechtswege zou inderdaad logischer en billijker zijn. De procedure voor de 

rechter zou dan enkel nodig zijn om een declaratief vonnis te verkrijgen, waarin de rechter de 

onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen vaststelt en vaststelt dat om die reden de 

dwangsom van rechtswege vervalt. Ik deel echter niet haar mening dat deze verandering aan de 

regelgeving het strafkarakter van de dwangsom zou wegnemen. Ik ben van oordeel dat de tweede 

fase van de dwangsom wel degelijk als een straf kan gekwalificeerd worden, ook al zou er een verval 

van rechtswege zijn in geval van onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen. 

106. Tweede uitzondering – In het tweede geval (2) heeft Beekhoven van den Boezem de gevallen 

voor ogen waarin een dwangsom per inbreuk of per tijdseenheid werd opgelegd, maar waarbij de 

rechter niet in een maximum heeft voorzien en het bedrag dus kan blijven doorlopen, tot in het 

oneindige. Beekhoven van den Boezem is van oordeel dat, wanneer een dwangsom tot in het 

oneindige kan doorlopen, er op een bepaald punt een moment komt waarop de dwangsom haar doel 

van aansporend middel verliest. Vanaf dat moment, dat overigens niet eenvoudig vast te leggen is 

wanneer dat nu juist is, is het enige doel van de dwangsom de bestraffing van de schuldenaar. Zij 

meent dat het daarom goed zou zijn dat er een wettelijke verplichting zou bestaan voor de rechter 

om een bovengrens in te stellen wanneer hij een dwangsom per inbreuk of per tijdseenheid 

oplegt.160  

Ik ben het eens met het feit dat het vanaf een bepaald punt weinig zin meer heeft om de dwangsom 

te behouden; wanneer het totale bedrag aan verbeurde dwangsommen reeds zo hoog is opgelopen 

dat het voor de schuldenaar onmogelijk is geworden om dat te kunnen betalen, dan zal hij eerder 

moedeloos worden door de dwangsomveroordeling in plaats van aangespoord. De dwangsom boet 

in een dergelijk geval in aan effectiviteit, en daarenboven zijn absurde bedragen ook slecht voor het 

imago van de dwangsom. Vandaar dat ik me volledig kan vinden in het voorstel tot een aanpassing 

                                                           

159   M. B. BEEKHOVEN VAN DEN BOEZEM, De dwangsom in het burgerlijk recht in Serie Burgerlijk Proces & 

Praktijk, Amsterdam, Kluwer, 2006, 77. 

160   M. B. BEEKHOVEN VAN DEN BOEZEM, De dwangsom in het burgerlijk recht in Serie Burgerlijk Proces & 

Praktijk, Amsterdam, Kluwer, 2006, 78. 
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van de wettelijke regeling, in die zin dat er wordt voorzien in een verplichting om een maximum vast 

te stellen. Ik ben het niet eens met Beekhoven van den Boezem wanneer ze zegt dat de dwangsom 

een bestraffend karakter krijgt wanneer het bedrag aan verbeurde dwangsommen dat 'keerpunt' 

heeft bereikt. Ik blijf van oordeel dat de dwangsom in de tweede fase steeds een straf is voor het niet 

– naleven van een norm, en niet pas vanaf dat keerpunt. 

107. Derde uitzondering – Ten slotte (3) meent M. B. Beekhoven van den Boezem dat de dwangsom 

punitief van aard is wanneer de dwangsom werd opgelegd in een kort geding, en dat deze dwangsom 

behouden blijft wanneer de bodemrechter later anders oordeelt. De kortgedingrechter gaat uit van 

een gerechtvaardigde bescherming van een recht van de eiser. Wanneer de rechter ten gronde 

oordeelt dat er eigenlijk geen recht is van de eiser dat wordt geschonden, dan zal desondanks de 

dwangsom toch blijven bestaan. In deze situatie zou het logischer zijn dat ook de dwangsom niet 

langer bestaat, want de grondslag ervoor is immers ook weggevallen.161 Dit is, naar mijn oordeel, ook 

een goed voorstel van Beekhoven van den Boezem, want dergelijke situaties voelen zeer 

onrechtvaardig aan. In dergelijke gevallen krijgt de eiser in de procedure ten gronde eigenlijk 

ongelijk, en toch blijft de dwangsom, die voor hem een voordeel oplevert want hij is de begunstigde 

ervan, behouden. Dit kan niet de bedoeling zijn. Ik meen echter niet dat de dwangsom maar echt een 

straf wordt wanneer de grondslag, i.e. de beslissing van de rechter in kort geding, wegvalt door een 

andere beslissing van de bodemrechter. Ook wanneer de bodemrechter in dezelfde zin zou oordelen 

als de rechter in kort geding is er sprake van een straffend karakter van de dwangsom. 

108. Conclusie – Na het bestuderen van zowel argumenten die pleiten voor de kwalificatie van de 

dwangsom als een straf, als argumenten die tegen dergelijke kwalificatie pleiten, meen ik dat het 

correct is om te besluiten dat de kwalificatie die in het algemeen aanvaard is in de Belgische 

rechtsleer een juiste kwalificatie is. De dwangsom heeft het karakter van een private straf, met die 

nuance dat deze kwalificatie betrekking heeft op de tweede fase van de dwangsom, dit is wanneer 

de dwangsom definitief wordt na het stilzitten van de schuldenaar. In de eerste fase primeert het 

preventieve en aansporende karakter immers, waar in de tweede fase de dwangsom een sanctie is in 

hoofde van de schuldenaar die de norm uit de rechterlijke beslissing niet of niet – tijdig heeft 

nageleefd. 

109. Hof van Cassatie – Ons hoogste rechtscollege, het Hof van Cassatie, heeft de kwalificatie van de 

dwangsom als een private straf ook reeds bevestigd in haar rechtspraak, onder meer in een arrest 

van 27 maart 1992162 en in een arrest van 17 juni 1994.163 

 

c. Andere voorbeelden van private straffen 

110. Schade – of strafbeding – Het meest voor de hand liggende voorbeeld van een straf uit het 

civiele recht is het schadebeding, ook wel strafbeding genoemd. Deze twee begrippen zijn 

                                                           

161   M. B. BEEKHOVEN VAN DEN BOEZEM, De dwangsom in het burgerlijk recht in Serie Burgerlijk Proces & 

Praktijk, Amsterdam, Kluwer, 2006, 79. 

162    Cass. 27 maart 1992, Arr. Cass. 1991 – 92, 730; Bull. 1992, 682; Pas. 1992, I, 682.  

163    Cass. 17 juni 1994, Pas. 1994, I, 618; R. Cass. 1994, noot V. VAN HERREWEGHE; R.W. 1994 – 95, 1036. 
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synoniemen voor een concept dat veelvuldig voorkomt in het verbintenissenrecht en ook in het 

consumentenrecht. Een schade – of strafbeding is een contractuele clausule die zegt dat er een 

vergoedingsplicht rust op de schuldenaar die zijn contractuele verbintenis niet of niet tijdig uitvoert. 

Het Hof van Cassatie heeft in het zogenaamde Biljartarrest van 17 april 1970164 echter geoordeeld 

dat dergelijke bedingen strijdig zijn met de openbare orde indien ze er enkel op gericht zijn om de 

nalatige partij te straffen en dus een private straf zijn.165 Als antwoord op dit arrest heeft de 

wetgever een matigingsbevoegdheid aan de rechter gegeven, die is ingeschreven in artikel 1231 van 

het Burgerlijk Wetboek, en die de rechter de bevoegdheid geeft om bovenmatige schadebedingen te 

matigen. Bedingen die enkel en alleen gericht zijn op de bestraffing van de nalatige contractspartij 

zijn nietig. Gemengde bedingen, dit zijn bedingen die zowel een bestraffende als een aansporende 

functie hebben, zijn niet nietig en mogen worden behouden. Bij deze rechtsfiguur staat de fout 

centraal, los van de eventuele schade. Men kan dus concluderen dat het hier gaat om een private 

straf.166 In dit voorbeeld kan men wel zeer duidelijk de terughoudendheid die bij sommigen heerst 

over de volledige aanvaarding van het concept van de private straffen opmerken. Wanneer men tot 

de conclusie komt dat het straf – of schadebeding enkel en alleen als doel heeft de nalatige partij te 

straffen, is dat beding uit het contract nietig. 

111. Verval van een recht – Een ander voorbeeld van een private straf is het verval van een recht. Er 

zijn verschillende burgerlijke delicten die hiermee bestraft worden, zo ook de heling van 

erfgoederen. Dit houdt in dat een erfgenaam zijn recht om de erfenis te aanvaarden onder voorrecht 

van boedelbeschrijving of te verwerpen, verliest wanneer hij goederen van de erfenis heeft 

weggemaakt of heeft verborgen gehouden, en dit op een bedrieglijke wijze.167 Ook over deze 

rechtsfiguur heeft het Hof van Cassatie in een arrest van 3 oktober 2000 geoordeeld dat dergelijke 

maatregelen gericht zijn op herstel en niet op bestraffing.168 Toch kan het bestraffende karakter van 

het rechtsverval niet worden ontkend, het gaat in dit voorbeeld veel verder dan de loutere 

vergoeding van schade van de andere erfgenamen, het verval van een recht kan zeker worden 

gekwalificeerd als een private straf.169 

112. Moratoire interest – Ten derde kunnen ook moratoire interesten onder gebracht worden in de 

categorie van private straffen. De moratoire interest is de interest die begint te lopen vanaf de dag 

dat de betaling had moeten geschieden en is eigenlijk als het ware een sanctie voor de schuldenaar 

                                                           

164   Cass. 17 april 1970, Arr. Cass. 1970, 754. 

165   A. GOEGEBUER, “Strafbedingen” in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere overeenkomsten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2004, 4 – 11. 

166   I. VRANCKEN, Punitive damages. Noodzaak, inpasbaarheid en verzekerbaarheid naar Belgisch recht, 

meesterproef Rechten Universiteit Antwerpen, 2012-2013, 37. 

167   F. DEBUCQUOY, “Het bewijs van bedrieglijk opzet van het burgerlijk misdrijf van erfverduistering: enkele 

aspecten van rechtsbescherming. Burgerlijke heling als “criminal charge””, T. Not 2014, 77. 

168    Cass. 3 oktober 2000, Rev. not. b. 2004, 220. 

169    F. DEBUCQUOY, “Het bewijs van bedrieglijk opzet van het burgerlijk misdrijf van erfverduistering: 

enkele aspecten van rechtsbescherming. Burgerlijke heling als “criminal charge””, T. Not 2014, 78. 
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omdat hij zijn schuld te laat betaalt.170 De rentevoet van de moratoire interest is de wettelijke 

rentevoet. Deze is veel hoger dan de rentevoet die de schuldeiser had kunnen krijgen wanneer hij de 

betaling wel op tijd had ontvangen en het bedrag bij een bank of andere financiële instelling had 

ondergebracht.171 Het gaat dus, wederom, verder dan loutere vergoeding van het nadeel dat de ene 

partij lijdt. Ook hier kunnen we besluiten dat het gaat om een bestraffing van de schuldenaar voor 

zijn laattijdige betaling, en dit kan gekwalificeerd worden als private straf. 

113. Bij beslag onder derden – Een laatste voorbeeld van een private straf, is de 

schuldenaarsverklaring van de derde – beslagene. Dit moet gesitueerd worden als volgt: indien er 

beslag onder derden plaatsvindt, rusten er op de derde – beslagene een aantal verplichtingen. Eén 

van deze verplichtingen is om een verklaring van derde – beslagene af te leggen, dit kadert in het feit 

dat de derde – beslagene een neutrale derde is, die de nodige informatie moet geven en zich daarbij 

objectief moet opstellen. Indien hij dit niet doet, niet binnen de vereiste termijn doet of niet 

nauwkeurig doet, riskeert dat hij zelf als persoonlijke schuldenaar wordt beschouwd. Dit kan 

gebeuren bij een procedure voor de beslagrechter.172 Deze figuur uit ons recht heeft dezelfde twee 

functies als de dwangsom, namelijk de betrokken partij aansporen om zijn verplichtingen na te leven, 

en indien hij ze niet naleeft, de betrokken partij straffen voor zijn nalatig gedrag. 

 

2. Gevolgen van de kwalificatie van de dwangsom als private straf 

114. Inleiding – Aangezien er (nog) geen echte definitie voor handen is van de figuur private straf, is 

het ook moeilijk om een overzicht van de algemeen geldende gevolgen van de kwalificatie van een 

figuur uit het recht, in casu de dwangsom, te geven. Toch wordt hier een poging gedaan om een 

aantal gevolgen uit de rechtspraak en rechtsleer te distilleren en hier onder weer te geven. 

115. Restrictieve interpretatie – Het rechterlijk verbod of gebod uit de hoofdveroordeling moet 

restrictief worden geïnterpreteerd173 wanneer de schuldenaar een dwangsom boven het hoofd 

hangt, omdat de dwangsom een private straf is.174  

Dit is een algemeen geldend principe met betrekking tot straffen, dat inhoudt dat de strafbepaling 

niet te breed mag worden uitgelegd.175 Men moet steeds het legaliteitsbeginsel ‘nulla poena sine 

                                                           

170      I. VRANCKEN, Punitive damages. Noodzaak, inpasbaarheid en verzekerbaarheid naar Belgisch recht, 
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lege’ in het achterhoofd houden.176 Dit principe uit het strafrecht is dus ook van toepassing op 

private straffen, in casu de dwangsom. Het principe van de restrictieve interpretatie betekent niet 

dat het verbod of gebod enger moet geïnterpreteerd worden dan wat de rechter bedoelde, het 

betekent dat uitbreiding van het rechterlijk verbod of gebod naar analogie verboden is.177 De rechter 

die een dwangsom wil opleggen zal er dus op moeten letten dat de hoofdveroordeling die hij oplegt 

voldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven wordt in het vonnis. Een hoofdveroordeling die niet 

nauwkeurig is, is immers onuitvoerbaar en kan aanleiding geven tot nutteloze discussies.178 

116. Persoonlijk – De private straf heeft een persoonlijk karakter, wat inhoudt dat de straf enkel is 

gericht tegen de veroordeelde partij. De veroordeelde partij zal de partij zijn die onrechtmatig of 

nalatig heeft gehandeld. In het geval van een veroordeling onder verbeurte van een dwangsom zal 

dat nalatig handelen bestaan in het niet – naleven van de uitspraak van de rechter. Derden ter 

goeder trouw moeten de straf niet ondergaan. Dit heeft ook gevolgen voor de werking met 

terugwerkende kracht, die zal tussen de betrokken partijen ten volle spelen, maar de retroactiviteit 

mag derden ter goeder trouw niet raken.179 Nu in het geval van de dwangsom zal dat laatste, de 

afzwakking van de retroactiviteit naar derden toe, van weinig praktisch belang zijn. 

117. Los van schade – Door de kwalificatie als private straf, is het van geen enkel belang of er al dan 

niet schade is ontstaan door de inbreuk.180 Dit is met betrekking tot de dwangsom eigenlijk niet zo’n 

belangrijk gevolg, omdat dat ook reeds een belangrijk principe is van de dwangsom zelf. Dit vloeit 

voort uit artikel 1385 bis van het Gerechtelijk Wetboek.181 

118. Geen registratierecht – Op de dwangsommen die verbeurd zijn moeten geen registratierechten 

worden betaald.182 Dit staat uitdrukkelijk vermeld in de parlementaire voorbereiding183, maar dit 

                                                                                                                                                                                     

175    L. ARNOU, “De teleologische wetsinterpretatie als baken voor de rechtstoepassing in het strafrecht: 
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blijkt verder ook duidelijk uit de wet zelf. Het Wetboek houdende de registratie -, hypotheek – en 

griffierechten zegt immers het volgende:  

“Artikel 142. Het recht wordt vastgesteld op 3 pct. Voor de in alle zaken gewezen arresten en 

vonnissen der hoven en rechtbanken, houdende definitieve, voorlopige, voornaamste, susbsidiaire of 

voorwaardelijke veroordeling of vereffening gaande over sommen en roerende waarden, met 

inbegrip van de beslissingen van de rechterlijke overheid houdende rangregeling van dezelfde 

sommen en waarden. 

Het recht wordt vereffend, in geval van veroordeling of vereffening van sommen en roerende 

waarden, op het samengevoegd bedrag, in hoofdsom, van de uitgesproken veroordelingen of van de 

gedane vereffeningen ten laste van een zelfde persoon, afgezien van de interesten waarvan het 

bedrag niet door de rechter is becijferd en kosten, en, in geval van rangregeling, op het totaal bedrag 

der aan de schuldeisers uitgedeelde sommen. 

 

Artikel 143. De bepaling van artikel 142 is niet toepasselijk: 

1° op de bevelen in kort geding en op de arresten gewezen op beroep daarvan; 

2° op vonnissen en arresten voor zover zij strafboeten, burgerlijke boeten of tuchtboeten uitspreken; 

3° op vonnissen en arresten voor zover zij een veroordeling inhouden tot het betalen van een uitkering 

tot onderhoud. 

Zij is niet toepasselijk wanneer het samengevoegd bedrag van de uitgseproken veroordelingen en van 

de gedane vereffeningen ten laste van een zelfde persoon, of van de aan de schuldeisers van een 

zelfde persoon uitgedeelde sommen, 12 500 EUR niet overtreft.” 

 
Een grondige lezing van artikel 142 Wetboek registratierechten maakt duidelijk dat dit artikel in 

principe ook van toepassing kan zijn op bijkomende en voorwaardelijke veroordelingen. De 

dwangsom is een voorwaardelijke veroordeling, dit werd reeds uit een gezet toen de kenmerken van 

de dwangsom werden besproken.184 Artikel 143 van het Wetboek voorziet echter in een aantal 

uitzonderingen, waarvan de burgerlijke boete of private straf er één van is.185 Ook een andere auteur 

argumenteert zegt het volgende: “Overeenkomstig artikel 143, 2° W. Reg. Is het veroordelingsrecht 

immers niet van toepassing op vonnissen en arresten voor zover zij strafboeten, burgerlijke boeten of 

tuchtboeten uitspreken, en er wordt aangenomen dat de dwangsom een burgerlijke boete betreft”.
186 

Op zich is zijn de betrokken bepalingen uit het Wetboek Registratierechten zeer duidelijk, en ook in 

de rechtsleer is men het er duidelijk over eens: door de kwalificatie als private straf is er geen enkel 

registratierecht verschuldigd wanneer men tot een dwangsom wordt veroordeeld. Daarnaast is dus 

ook de parlementaire voorbereiding hier duidelijk over. 

119. Fundamentele beginselen – Als we zeggen dat de dwangsom gekwalificeerd dient te worden als 

een private straf, dan moet ook worden nagegaan hoe de dwangsom zich verhoudt ten opzichte van 

enkele fundamentele beginselen uit ons recht, die daarnaast vaak ook voortvloeien uit de 
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internationale instrumenten die het begrip ‘straf’ mee vormgeven en degene aan wie die straf wordt 

opgelegd pogen te beschermen. In de eerste plaats denken we daarbij natuurlijk aan het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Hier zal dieper op worden ingegaan in een later 

hoofdstuk van deze masterproef.187 

 

Hoofdstuk 6. Administratieve sanctie 

1. Bevoegdheid van de Raad van State 

120. Inleiding – Sinds 1990 is er een nieuw artikel 36 terug te vinden in de Gecoördineerde wetten 

op de Raad van State, waarbij de Raad van State de mogelijkheid werd geboden om een veroordeling 

uit te spreken onder verbeurte van een dwangsom.188 Het is nuttig om nog even in herinnering te 

brengen dat de Raad van State een administratief rechtscollege is en dus geen onderdeel is van de 

rechterlijke macht. 

 Artikel 36 van de Gecoördineerde wetten op de Raad van State luidt als volgt: 

“§ 1. Wanneer het arrest inhoudt dat de betrokken overheid een nieuwe beslissing neemt, kan de 

afdeling bestuursrechtspraak, waarbij een vordering in die zin is ingesteld, in dat arrest bevelen dat 

die beslissing binnen een bepaalde termijn moet worden genomen. Zij kan dit bevelen bij een later 

arrest, op voorwaarde dat de partij op wier verzoek de nietigverklaring werd uitgesproken, 

voorafgaandelijk en via een aangetekende brief, de overheid in gebreke heeft gesteld een nieuwe 

beslissing te nemen en er ten minste drie maanden zijn verstreken sinds de kennisgeving van het 

arrest houdende de nietigverklaring. 

   Wanneer de nieuw te nemen beslissing het gevolg is van een gebonden bevoegdheid van de 

verwerende partij, treedt het arrest in de plaats van die beslissing. 

   Wanneer haar arrest inhoudt dat de betrokken overheid zich onthoudt van het nemen van een 

beslissing, kan de afdeling bestuursrechtspraak, waarbij een vordering in die zin is ingesteld, een 

dergelijke onthoudingsverplichting bevelen. 

   § 2. Indien de betrokken verwerende partij de verplichting opgelegd uit hoofde van paragraaf 1 niet 

nakomt, kan de partij op wier verzoek de nietigverklaring werd uitgesproken de afdeling 

bestuursrechtspraak vragen om een dwangsom op te leggen aan deze overheid of deze het bevel te 

geven, op verbeurte van een dwangsom, de beslissing in te trekken die zij heeft genomen met 

schending van de uit het arrest houdende nietigverklaring volgende onthoudingsverplichting. 

   De afdeling bestuursrechtspraak kan de dwangsom vaststellen ofwel voor een globaal bedrag ofwel 

op een bedrag per tijdseenheid of per overtreding. 
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   § 3. De kamer die de dwangsom heeft uitgesproken kan, op verzoek van de veroordeelde overheid, 

de dwangsom opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende een door haar vast te stellen termijn 

of de dwangsom verminderen in geval van blijvende, tijdelijke of gedeeltelijke onmogelijkheid voor 

die overheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen. Voor zover de dwangsom opgelegd is voordat 

er sprake was van deze onmogelijkheid, kan de kamer de dwangsom niet opheffen, noch 

verminderen. 

   De partij op wier verzoek reeds een dwangsom werd opgelegd, kan vragen om een bijkomende 

dwangsom op te leggen of om de opgelegde dwangsom te verhogen wanneer de verwerende partij 

aanhoudend in gebreke blijft uitvoering te geven aan het arrest houdende nietigverklaring. 

   § 4. De bepalingen van het vijfde deel van het Gerechtelijk Wetboek die op het beslag en de 

tenuitvoerlegging betrekking hebben, zijn eveneens van toepassing op de tenuitvoerlegging van het 

arrest waarbij een dwangsom is opgelegd. 

   § 5. De in paragraaf 2 bedoelde dwangsom wordt ten uitvoer gelegd op vraag van de partij ten 

verzoeke waarvan die werd opgelegd en met tussenkomst van de minister van Binnenlandse Zaken. 

Zij wordt voor de helft toegewezen aan een begrotingsfonds in de zin van de organieke wet van 27 

december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen. Dat fonds wordt "Fonds voor het beheer 

van de dwangsommen" genoemd. De andere helft wordt aan de partij ten verzoeke waarvan de 

dwangsom werd opgelegd, gestort. 

   De aan dit fonds toegekende middelen worden gebruikt voor de modernisering van de organisatie 

van de bestuurlijke rechtspraak.” 

121. Voorheen onmogelijk – Dit wetgevend ingrijpen was nodig, want het Benelux – Gerechtshof 

had in een arrest van 1 juli 1988 geoordeeld dat een vernietigingsarrest van de Raad van State geen 

hoofdveroordeling in de zin van de Eenvormige Benelux – wet houdende de dwangsom was, omdat 

het oordeelt over objectieve rechten en geen bevel geeft aan de overheid om iets te doen of niet te 

doen. De Raad van State doet bij een vernietigingsarrest niets anders dan vaststellen dat een 

handeling van de overheid onwettig is. Door een vernietigingsarrest moet de overheid wel iets doen, 

maar dat is een gevolg van de uitspraak van de Raad van State, het ligt niet vervat in de uitspraak 

zelf.  

Het Benelux – Gerechtshof doet in dit arrest geen uitspraak over de vraag of een administratief 

rechtscollege al dan niet onder het begrip ‘rechter’ in de zin van de Eenvormige wet valt. Het valt 

echter te verwachten dat het Benelux – Gerechtshof zou hebben geoordeeld, indien die uitspraak 

nodig was, quod non, dat de Raad van State onder dat begrip ‘rechter’ valt.189 

122. Procedure – De procedure die moet gevolgd worden is vastgelegd bij K.B.190 en is iets anders 

dan de procedure die normaal moet worden gevolgd volgens de regeling in het Gerechtelijk 

Wetboek. De dwangsom moet worden gevraagd bij verzoekschrift en kan pas nadat de overheid die 
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in gebreke blijft werd aangemaand bij aangetekende brief. Er moeten minstens drie maanden 

verstreken zijn na de uitspraak van de Raad van State alvorens de dwangsom kan worden 

gevraagd.191 Dit is dus anders dan in burgerlijke zaken, waarbij de dwangsom in dezelfde procedure 

als de hoofdveroordeling moet worden gevorderd en de rechter beide veroordeling, dus zowel de 

hoofdveroordeling als de bijkomende veroordeling van de dwangsom, in hetzelfde vonnis of arrest 

moet uitspreken.  

123. Vernietigingsarrest – Als laatste kan nog worden opgemerkt dat de dwangsom in 

administratiefrechtelijke zaken die gevoerd worden voor de Raad van State enkel kan worden 

opgelegd indien er een vernietiging van de beslissing van de overheid wordt uitgesproken, niet 

wanneer er een schorsing wordt opgelegd192, en dat de dwangsom volgens §5 van artikel 36 van de 

Gecoördineerde wetten op de Raad van State voor de helft toekomt aan de verzoekende partij en 

voor de helft aan een fonds. 

Omwille van deze bevoegdheid van de Raad van State is het nuttig om ook na te gaan of de 

dwangsom een administratieve sanctie is wanneer ze wordt uitgesproken door een administratief 

rechtscollege zoals de Raad van State. 

 

2. Andere gevallen van de dwangsom in het bestuursrecht 

124. Inleiding – In voorgaand punt van dit hoofdstuk werd gesproken over de bevoegdheid van de 

Raad van State om een dwangsom te koppelen aan één van haar vernietigingsarresten indien de 

overheid in gebreke blijft. Zoals reeds vermeld, was er een wetgevend ingrijpen nodig vooraleer de 

dwangsom in dergelijke zaken kon worden opgelegd, omdat een vernietigingsarrest niet als een 

hoofdveroordeling in de zin van de Eenvormige Benelux – wet houdende de dwangsom kan worden 

beschouwd. 

125. Dwangsom door overheid – Er zijn ook gevallen waarin de overheid sensu lato een dwangsom 

kan opleggen, in het kader van het bestuursrecht. Deze bevoegdheid vloeit niet voort uit de regeling 

van de Eenvormige Benelux – wet houdende de dwangsom, want in dergelijke gevallen is er geen 

sprake van een rechter die de dwangsom koppelt aan een hoofdveroordeling. Er is geen rechter, 

maar een overheidsdienst, en dus is er ook geen veroordeling. Er moet dus steeds sprake zijn van een 

bijzondere wet die die overheid de bevoegdheid geeft om een dwangsom op te leggen. 

126. Voorbeeld – Een voorbeeld hiervan is het Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene 

bepalingen betreffende het energiebeleid: het gaat over de energieprestatieregelgeving, §4 van het 

artikel 13. 4. 5 van het decreet zegt dat wanneer een persoon in gebreke blijft de verplichte aangifte 

te doen na een bepaalde termijn, het Vlaams Energieagentschap een dwangsom van 25 EUR per 

kalenderdag kan opleggen.  

                                                           

191    K. BAERT, “Dwangsom en Raad van State” in G. DE LEVAL, P. LEWALLE en M. STORME,  (eds.), Le 

contentieux interdisciplinaire. Het interdisciplinair geschil, Brussel, Bruylant, 1996, 302. 

192    K. BAERT, “Dwangsom en Raad van State” in G. DE LEVAL, P. LEWALLE en M. STORME,  (eds.), Le 

contentieux interdisciplinaire. Het interdisciplinair geschil, Brussel, Bruylant, 1996, 304. 
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3. Begrip administratieve sanctie 

127. Omschrijving – Het begrip administratieve of bestuurlijke sanctie is niet in de wet omschreven. 

E. Willemart, auditeur bij de Raad van State, zegt dat bestuurlijke bestraffing de uitoefening van een 

recht om te bestraffen door het bestuur is en dat de bestuurlijke sanctie als volgt gedefinieerd kan 

worden: “een bezwarend individueel besluit, vastgesteld door een overheidsinstantie zonder dat 

voorafgaandelijk een rechter is opgetreden, als reactie op een onregelmatige handelwijze en met het 

oogmerk te bestraffen.”
193 

Bij wijze van voorbeeld kunnen onder meer de boete die door een ambtenaar wordt opgelegd naar 

aanleiding van een inbreuk op de regelgeving inzake sociale zekerheid en de boete opgelegd door de 

fiscus naar aanleiding van het niet indienen van de belastingaangifte worden vermeld. 

128. Vernietigingsarrest? – Als deze definitie wordt gehanteerd, dan ben ik van oordeel dat een 

vernietigingsarrest van de Raad van State geen administratieve sanctie is. Een belangrijk element in 

de definitie is namelijk: “vastgesteld door een overheidsinstantie zonder dat voorafgaandelijk een 

rechter is opgetreden”. De Raad van State is natuurlijk een administratief rechtscollege, maar het is 

wel een rechtscollege, en dus meen ik, mede door de conclusie van Wampach
194, dat de Raad van 

State wel als rechter dient te worden beschouwd.  

 

4. De dwangsom en het begrip administratieve sanctie 

129. Door Raad van State – Zoals hierboven onder punt 2 van dit hoofdstuk reeds gezegd, ben ik van 

oordeel dat een vernietigingsarrest van de Raad van State geen administratieve sanctie is. Men 

spreekt in de rechtsleer wel van ‘de administratieve dwangsom’195, maar dit wijst mijns inziens 

eerder naar het feit dat de dwangsom wordt opgelegd door een administratief rechtscollege dan dat 

het zou verwijzen naar het karakter van een administratieve sanctie. Aangezien de dwangsom in een 

dergelijke zaak voor de Raad van State eigenlijk dezelfde functies vervult als in een procedure voor 

de burgerlijke rechter, meen ik dat de dwangsom die wordt opgelegd door de Raad van state 

dezelfde kwalificatie dient te krijgen en dat de dwangsom wanneer ze wordt opgelegd door de Raad 

van State dus een private straf is. Dat het bedrag aan verbeurde dwangsommen niet volledig 

                                                           

193    E. WILLEMART, “De bestuurlijke sancties in België” in Colloquium Vergadering van de Raden van State 

van de Benelux en van het administratief Hof van Luxemburg, Administratieve sancties in België, Luxemburg en 

Nederland. Vergelijkende Studie, Brussel 21 oktober 2011, 3. 

194    Benelux – Gerechtshof 1 juli 1988, R.W. 1988 – 89, 145 – 154, concl. C. WAMPACH, noot G. L. BALLON; 

zie ook punt 1 van dit hoofdstuk. 

195    Zie onder andere: D. D’HOOGHE en B. SCHUTYSER, “De administratieve dwangsom: dwangmiddel voor 

de tenuitvoerlegging van een arrest van de Raad van State?” in JURA FALCONIS LIBRI (ed.), De dwangsom, Leuven, 

Jura Falconis V.Z.W., 1999, 133 – 167. 
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toekomt aan de eisende partij maar deels naar een speciaal daartoe opgericht fonds gaat, is geen 

beletsel voor deze kwalificatie.196 

130. Andere gevallen – Als wordt gekeken naar de gevallen waar er een bijzondere wet is die een 

overheid sensu lato de bevoegdheid geeft om een dwangsom op te leggen, dan gaat het wel om een 

overheidsinstantie en niet over een rechter die de sanctie oplegt. Dat de dwangsom, die definitief is 

geworden na het stilzitten van de nalatige partij, een punitief karakter heeft, daarover kan geen 

twijfel meer bestaan. De burger die nalatig of onrechtmatig heeft gehandeld, wordt daarvoor 

bestraft door het opleggen van de dwangsom. Aangezien het hier dus gaat om een overheid die de 

dwangsom oplegt, meen ik te mogen besluiten dat het gaat om een administratieve sanctie in 

dergelijke gevallen. 

Dit staat daarnaast zelfs ook uitdrukkelijk in het Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene 

bepalingen betreffende het energiebeleid, want §4 van artikel 13. 4. 5, laatste lid, zegt het volgende: 

“…legt het Vlaams Energieagentschap de verslaggever een administratieve geldboete op in de vorm 

van een dwangsom. …”  

De reden dat men de mogelijkheid biedt in dergelijke gevallen om een dwangsom op te leggen en 

geen gewone administratieve geldboete, is mijns inziens dat het nog steeds van belang is dat de 

burger alsnog, zij het te laat, zijn verplichting naleeft. Het is niet zo dat de fout is gebeurd en dat de 

kous daarmee af is. Vaak zal het gaan om een aangifte die moet gebeuren, of de naleving van een 

code, waarvan het van belang blijft dat die regel wordt nageleefd, ook al is er reeds een inbreuk 

geweest van de burger.   

 

 

Hoofdstuk 7. Verenigbaarheid van de dwangsom als private straf met 

enkele fundamentele rechtsbeginselen. 

1. EVRM 

 a. Autonome interpretatie van de begrippen 'straf' en 'strafvervolging' 

131. Inleiding – Het is interessant om na te gaan wat het EVRM verstaat onder het begrip 'straf', en 

daarmee samenhangend ook het begrip strafvervolging. Immers, als de figuur van de private straf 

ook onder dat begrip valt, dan zal het EVRM, op deze rechtsfiguur van toepassing zijn. In dit geval zal 

het vooral nuttig om de artikelen 6 en 7 van het EVRM van naderbij te bekijken. 

132. Autonome interpretatie – Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) geeft aan 

deze begrippen een autonome interpretatie. Dit houdt in dat de begrippen een eigen, 

Europeesrechtelijke betekenis hebben en dat de betekenis die de lidstaten er aan geven daarmee 

niet noodzakelijk samenvallen. Het voordeel daarvan is dat de begrippen niet statisch zijn, maar mee 

                                                           

196    Zie hiervoor ook hoofdstuk 5. 1. b. 
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kunnen evolueren met de maatschappij en de visie van de maatschappij, en daarnaast kunnen op 

deze manier de fundamentele rechten en vrijheden die het EVRM beoogt te garanderen, niet worden 

omzeild door de lidstaten door een bepaalde rechtsfiguur een andere naam te geven.197 

 

 b. De dwangsom en artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 

Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) 

133. Artikel 6 EVRM: Recht op een eerlijk proces luidt als volgt: 

“1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de 

gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een eerlijke en 

openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en 

onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. De uitspraak moet in het openbaar worden gewezen 

maar de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek worden ontzegd, gedurende de 

gehele terechtzitting of een deel daarvan, in het belang van de goede zeden, van de openbare orde of 

nationale veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de 

bescherming van het privé leven van procespartijen dit eisen of, in die mate als door de rechter onder 

bijzondere omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de 

belangen van een behoorlijke rechtspleging zou schaden. 

2. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld 

in rechte is komen vast te staan. 

3. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het bijzonder de volgende rechten: 

(a) onverwijld, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van 

de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging; 

(b) te beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging; 

(c) zich zelf te verdedigen of daarbij de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen keuze of, 

indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een 

toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien de belangen van een behoorlijke 

rechtspleging dit eisen; 

(d) de getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en de ondervraging 

van getuigen à décharge te doen geschieden onder dezelfde voorwaarden als het geval is met de 

getuigen à charge; 

(e) zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk, indien hij de taal die ter terechtzitting wordt 

gebezigd niet verstaat of niet spreekt.” 

 

                                                           

197    E. NORDIN, “Private straffen in het contractenrecht beschouwd vanuit het perspectief van artikel 6 

EVRM” in ROZIE, J., VAN OEVELEN, A. en RUTTEN, S. (eds.), Toetsing van sancties door de rechter, Antwerpen, 

Intersentia, 2011, 155. 
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Artikel 6 EVRM garandeert het recht op een eerlijk proces en valt uiteen in een aantal principes die 

vereist zijn om te kunnen spreken van een eerlijk proces. Artikel 6 EVRM is van toepassing op 

procedures waarbij straffen kunnen worden opgelegd. Om te weten of artikel 6 EVRM van toepassing 

is op de dwangsom, moet worden nagegaan of de dwangsom een straf in de zin van het EVRM is. 

Hieronder zal eerst worden uiteen gezet wat nodig is om te kunnen spreken van een straf in de zin 

van het EVRM, en vervolgens zullen deze criteria worden toegepast op de figuur van de dwangsom. 

134. Criteria 'straf' – Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) 

is gebleken dat er drie criteria zijn om uit te maken of een bepaalde maatregel een straf (criminal 

charge) uitmaakt in de zin van het EVRM. Deze drie criteria zijn de volgende: (1) de interne 

kwalificatie van de maatregel, (2) de aard van de tekortkoming die met de maatregel wordt geviseerd 

en (3) de zwaarte van de straf.198 Deze criteria moeten in principe alternatief worden toegepast, 

behalve wanneer er onduidelijkheid heerst over de vraag of een bepaalde maatregel een straf in de 

zin van het EVRM is, dan is een cumulatieve benadering nodig.199 Het is echter ook van belang te 

weten hoe deze drie criteria moeten worden ingevuld. 

135. Interne kwalificatie – Het eerste criterium houdt in dat wanneer in het nationale recht een 

bepaalde maatregel als strafrechtelijke straf wordt gekwalificeerd, dat die maatregel dan ook een 

straf in de zin van het EVRM zal uitmaken.200 Dit is een relatief duidelijk criterium. 

136. Aard van de handeling – Het tweede criterium houdt in dat men rekening moet houden met de 

aard van de nalatige handeling  en met de kwalificatie die andere lidstaten eraan geven. Daarnaast 

zal men de procedures waarbij de maatregel kan worden opgelegd vergelijken met de 

strafrechtelijke procedure. Een maatregel die internrechtelijk niet als straf wordt gekwalificeerd zal 

toch een straf in de zin van het EVRM kunnen uitmaken.201 

137. Impact van de maatregel – Om na te gaan of het derde criterium, de ernst van de maatregel, 

van toepassing is, moet worden gekeken hoe ingrijpend de maatregel is op het leven en/of vermogen 

van de betrokkene.202 

                                                           

198   EHRM, Engel t. Nederland 

199   E. NORDIN, “Private straffen in het contractenrecht beschouwd vanuit het perspectief van artikel 6 

EVRM” in ROZIE, J., VAN OEVELEN, A. en RUTTEN, S. (eds.), Toetsing van sancties door de rechter, Antwerpen, 

Intersentia, 2011, 155. 

200   E. NORDIN, “Private straffen in het contractenrecht beschouwd vanuit het perspectief van artikel 6 

EVRM” in ROZIE, J., VAN OEVELEN, A. en RUTTEN, S. (eds.), Toetsing van sancties door de rechter, Antwerpen, 

Intersentia, 2011, 156. 

201   E. NORDIN, “Private straffen in het contractenrecht beschouwd vanuit het perspectief van artikel 6 

EVRM” in ROZIE, J., VAN OEVELEN, A. en RUTTEN, S. (eds.), Toetsing van sancties door de rechter, Antwerpen, 

Intersentia, 2011, 156. 

202   E. NORDIN, “Private straffen in het contractenrecht beschouwd vanuit het perspectief van artikel 6 

EVRM” in ROZIE, J., VAN OEVELEN, A. en RUTTEN, S. (eds.), Toetsing van sancties door de rechter, Antwerpen, 

Intersentia, 2011, 156. 
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138. Analyse – Om te weten of de dwangsom ook hieronder valt en moet voldoen aan die principes, 

zal nu worden nagegaan of de dwangsom voldoet aan de criteria om onder het begrip straf in de zin 

van het EVRM te vallen. 

139. Interne kwalificatie – Wat betreft het eerste criterium, de internrechtelijke kwalificatie, is dit 

zeer eenvoudig: de dwangsom staat ingeschreven in het Gerechtelijk Wetboek en niet in het 

Strafwetboek, dus volgens de internrechtelijke kwalificatie is de dwangsom geen straf. Dit blijkt 

daarnaast ook uit de Gemeenschappelijke memorie van toelichting, die uitdrukkelijk zegt dat de 

dwangsom geen straf is in de zin van “een strafrechtelijke boete als sanctie op een inbreuk op de 

openbare orde”.203 

140. Aard van de maatregel – Voor het tweede criterium is de analyse al heel wat minder eenvoudig 

en duidelijk. De dwangsom streeft immers twee doelen na: enerzijds de schuldenaar ertoe aanzetten 

om de rechterlijke uitspraak na te leven en anderzijds het maatschappelijk belang dat rechterlijke 

uitspraken worden nageleefd beschermen.204  Wat betreft de eerste doelstelling, kan worden 

geconcludeerd dat deze zich tussen partijen onderling afspeelt en dat dit niets met een 

strafrechtelijke maatregel te maken heeft. Echter, wat betreft de tweede doelstelling kan wel 

worden gesteld dat dit een sanctie is die een algemene draagwijdte heeft en zich niet beperkt tot 

partijen onderling.205  

Ik meen echter dat dit niet voldoende is om te spreken van een straf in de zin van het EVRM. Het 

blijft immers een privaatrechtelijke maatregel en ook de procedure waarbij een dwangsom wordt 

opgelegd, vertoont weinig gelijkenissen met een strafrechtelijke procedure. Ook in andere landen, 

zoals bijvoorbeeld Frankrijk, wordt de dwangsom niet als een straf beschouwd. Dit laatste is 

uitdrukkelijk bevestigd in de rechtspraak. In de zaak Epler t. Frankrijk heeft de Europese Commissie 

voor de Rechten van de Mens gezegd dat de Franse regeling inzake de dwangsom een procedure is 

over rechten en verplichtingen met burgerlijke aard.206 Ook in een zaak tegen Zweden (Ravnborg t. 

Zweden) is steun te vinden voor deze stelling. In deze zaak oordeelde het EHRM dat maatregelen, in 

casu ging het om een boete, die louter tot doel hebben de goede orde in burgerlijke zaken te 

beschermen, niet als een strafrechtelijke straf te beschouwen zijn.207 

                                                           

203   Zie hiervoor ook hoofdstuk 3. 2. b. 

204   Zie hiervoor ook hoofdstuk 3. 2. a. 

205   E. NORDIN, “Private straffen in het contractenrecht beschouwd vanuit het perspectief van artikel 6 

EVRM” in ROZIE, J., VAN OEVELEN, A. en RUTTEN, S. (eds.), Toetsing van sancties door de rechter, Antwerpen, 

Intersentia, 2011, 157. 

206   E. NORDIN, “Private straffen in het contractenrecht beschouwd vanuit het perspectief van artikel 6 

EVRM” in ROZIE, J., VAN OEVELEN, A. en RUTTEN, S. (eds.), Toetsing van sancties door de rechter, Antwerpen, 

Intersentia, 2011, 158. 

207   E. NORDIN, “Private straffen in het contractenrecht beschouwd vanuit het perspectief van artikel 6 

EVRM” in ROZIE, J., VAN OEVELEN, A. en RUTTEN, S. (eds.), Toetsing van sancties door de rechter, Antwerpen, 

Intersentia, 2011, 158. 
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141. Impact van de maatregel – Voor het derde en laatste criterium moet worden gekeken naar de 

ernst van de sanctie. Ook burgerrechtelijke sancties kunnen zeer ingrijpend zijn en daardoor onder 

het begrip straf in de zin van het EVRM vallen. Dit zou bij een rechtsfiguur als de dwangsom het geval 

kunnen zijn als het bedrag van de verbeurde dwangsommen zodanig hoog zou worden dat het om 

een aanzienlijk bedrag gaat. Gelet op artikel 1385 ter Ger. W. kan de rechter een maximum bepalen. 

Het gaat hierbij echter om een mogelijkheid, geen verplichting. Het is de rechter die hier soeverein 

over oordeelt. Het is dus niet volledig uitgesloten dat het totale bedrag dat de schuldenaar bij niet-

uitvoering moet betalen, aanzienlijk oploopt. Op basis van dit derde criterium kan bijgevolg niet 

worden uitgemaakt of de dwangsom er onder valt of niet.208  

142. Conclusie – Zoals hierboven reeds gezegd, moeten de verschillende criteria in geval van 

onduidelijkheid cumulatief worden toegepast. Zowel aan het eerste als aan het tweede criterium is in 

geval van de dwangsom niet voldaan, het is enkel het derde criterium dat voor twijfel zou kunnen 

zorgen. Dit is naar ik meen niet voldoende om te kunnen besluiten dat de dwangsom een straf is in 

de zin van het EVRM en zal dus bijgevolg niet onder toepassing van artikel 6 EVRM vallen. 

143. 'Strafvervolging' – Met betrekking tot het begrip 'strafvervolging' kan uit de rechtspraak van het 

EHRM worden afgeleid dat moet worden gekeken naar de mate waarin er een vervolgende overheid 

is die de positie van de verdachte substantieel beïnvloedt.209 In ons rechtssysteem zal dat meestal 

zijn door de rol die het Openbaar Ministerie speelt in rechtszaken. Aangezien de dwangsom een 

privaatrechtelijke rechtsfiguur is, is er helemaal geen vervolgende overheid die de positie van de 

verdachte substantieel beïnvloedt. Zelfs indien het Openbaar Ministerie in een strafrechtelijke 

procedure een dwangsom vordert, dan behoudt de dwangsom haar burgerlijke aard, zo oordeelde 

het Benelux Gerechtshof210 in een zaak uit 1992.211  

144. Conclusie – We kunnen dus besluiten dat de regeling inzake de dwangsom en haar procedure 

niet onder het begrip straf in de zin van het EVRM valt, noch onder het begrip 'strafvervolging'.  

145. Andere hypothese – Indien men toch de mening toegedaan zou zijn dat de dwangsom een straf 

in de zin van het EVRM is, dan moet worden nagegaan of en in welke mate de waarborgen van artikel 

6 EVRM moeten worden gerespecteerd. Er zijn verschillende 'gradaties' te onderscheiden in de 

verschillende strafprocedures en ook niet elke straf is even zwaar. Wanneer bepaalde maatregelen 

die internrechtelijk geen strafrechtelijke straf zijn, maar wel een straf in de zin van het EVRM, 

                                                           

208   E. NORDIN, “Private straffen in het contractenrecht beschouwd vanuit het perspectief van artikel 6 

EVRM” in ROZIE, J., VAN OEVELEN, A. en RUTTEN, S. (eds.), Toetsing van sancties door de rechter, Antwerpen, 

Intersentia, 2011, 159. 

209   E. NORDIN, “Private straffen in het contractenrecht beschouwd vanuit het perspectief van artikel 6 

EVRM” in ROZIE, J., VAN OEVELEN, A. en RUTTEN, S. (eds.), Toetsing van sancties door de rechter, Antwerpen, 

Intersentia, 2011, 160. 

210   Beneluxhof 6 februari 1992, RW 1991 - 92, 1119. 

211    E. NORDIN, “Private straffen in het contractenrecht beschouwd vanuit het perspectief van artikel 6 

EVRM” in ROZIE, J., VAN OEVELEN, A. en RUTTEN, S. (eds.), Toetsing van sancties door de rechter, Antwerpen, 

Intersentia, 2011, 160. 
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worden opgelegd, moet men vaststellen dat deze, hoewel ze een straf in de zin van het EVRM zijn, 

niet tot de harde kern van het strafrecht behoren. Om deze reden moeten niet alle waarborgen van 

het strafrecht even strikt worden toegepast.212 Dit vloeit voort uit de rechtspraak van het EHRM.213 

Men zal dus steeds moeten kijken naar de zwaarwichtigheid van de straf, in dit geval zal dat de 

hoogte van totale bedrag aan verbeurde dwangsommen zijn, om te weten of de waarborgen van 

artikel 6 EVRM spelen. 

146. Volle rechtsmacht – Die waarborgen van artikel 6 EVRM zorgen over het algemeen voor weinig 

problemen wanneer het gaat over strafrechtelijke procedures. Wanneer het gaat over een 

civielrechtelijke procedure, moet die procedure normaal enkel voldoen aan de waarborgen van 

artikel 6 §1 EVRM. Echter, wanneer in een civielrechtelijke procedure een dwangsom, die men 

kwalificeert als straf in de zin van het EVRM, oplegt, zal die procedure ook moeten voldoen aan de 

andere twee paragrafen van artikel 6 EVRM. Hieraan is voldaan indien er bij het opleggen van de 

sanctie een rechterlijke instantie optreedt die beschikt over volle rechtsmacht.214 Dit houdt in dat de 

rechter over een controlebevoegdheid in feite en in rechte beschikt en dat de rechter moet nagaan 

of de straf waarvan sprake in de betrokken procedure in overeenstemming is met de internationale 

verdragen en met het nationale recht. Ten slotte moet de rechter ook de proportionaliteit van de 

sanctie toetsen.215 Concreet houdt dit in dat de rechter de mogelijkheid heeft, of moet hebben, om 

zowel de feitelijke als de juridische werkelijkheid te toetsen en om na te gaan of het bedrag van de 

straf, in casu dus de dwangsom, wel billijk is.216 

147. Eerste fase van dwangsom – Als we deze voorwaarde, van een rechter die over volle 

rechtsmacht moet beschikken, gaan toepassen op de rechtsfiguur van de dwangsom, kan de 

volgende analyse worden gemaakt. De procedure van de dwangsom kent twee fases217, en dus ook 

de rechterlijke bevoegdheid kan in die twee fases worden opgesplitst. In de eerste fase, die van de 

voorwaardelijke veroordeling waarbij de dwangsom wordt opgelegd om de schuldenaar ertoe aan te 

zetten de rechterlijke uitspraak na te leven, gaat het om een gerechtelijke procedure. Het zijn de 

                                                           

212    E. NORDIN, “Private straffen in het contractenrecht beschouwd vanuit het perspectief van artikel 6 
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partijen die een dwangsom kunnen vragen, maar het is steeds de rechter die soeverein oordeelt over 

de situatie en die beslist of al dan niet een dwangsom zal worden opgelegd, en de hoogte en de 

modaliteiten ervan. De rechter zal hierbij de omstandigheden van het specifieke geval mee nemen in 

zijn beoordeling, zoals onder andere de wenselijkheid van een dwangsom, de financiële draagkracht 

en de houding van de schuldenaar. De rechter beschikt dus over een ruime beoordelingsbevoegdheid 

en we kunnen besluiten dat in deze fase de voorwaarde van de volle rechtsmacht is voldaan.218  

148. Tweede fase van dwangsom – In de tweede fase, waar de dwangsom definitief wordt door niet-

naleving van de rechterlijke uitspraak door de schuldenaar, is er om te beginnen geen 

liquidatieprocedure, zoals bijvoorbeeld wel het geval is in Frankrijk.219 Wat wel mogelijk is, is om naar 

de rechter te stappen die de dwangsom heeft opgelegd en een herziening vragen in geval van 

onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen of in geval van overlijden van de 

schuldenaar (artikelen 1385 quinquies en septies Ger. W.).220 Een aanpassing van het bedrag van de 

dwangsom, zowel naar omlaag als naar omhoog, is verder onmogelijk.  

Wat ook kan gebeuren, is dat er een geschil ontstaat omtrent de tenuitvoerlegging van de dwangsom 

en dat men dit geschil voor de beslagrechter brengt op grond van artikel 1498 Ger. W. Wat de 

beslagrechter in dat geval kan doen is het volgende: hij kan nagaan of er effectief sprake is van niet-

naleving van de hoofdveroordeling, in geval van een dwangsom per inbreuk nagaan van hoeveel 

inbreuken er sprake is en in geval van een dwangsom per tijdseenheid nagaan hoeveel tijd is 

verstreken. Op basis daarvan zal hij vaststellen hoe hoog het bedrag is van de verbeurde 

dwangsommen. Méér kan hij echter niet doen, hij heeft geen interpretatiebevoegdheid en hij mag 

niet oordelen over de opportuniteit van de dwangsom of het bedrag matigen indien hij meent dat 

het te hoog is. Ook een verhoging van de dwangsom is uiteraard uitgesloten. Er is in deze fase dus 

weinig marge voor de rechter, zowel voor de rechter die de dwangsom heeft opgelegd als voor de 

beslagrechter. Er is dus geen sprake van volle rechtsmacht.221  

Vraag is echter of dit een probleem vormt in het kader van artikel 6 EVRM, want er zijn wel 

voldoende waarborgen in de eerste fase. Het is in de eerste fase dat de maatregel, in casu de 

dwangsom wordt opgelegd. In de tweede fase, die zich, wanneer er zich geen problemen voordoen, 

niet voor de rechter afspeelt en wanneer er wel problemen zijn, dat zeer beperkte mogelijkheden 

voor de rechter meebrengt, wordt enkel de veroordeling uit de eerste fase definitief of louter 

vastgesteld door de rechter. Er kan in die tweede fase geen uitspraak van de rechter volgen die 
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nadelige gevolgen met zich meebrengt voor de schuldenaar die er nog niet waren na de 

veroordeling, weliswaar voorwaardelijk, van de eerste fase. Aangezien in die eerste fase, waarin 

eigenlijk wordt beslist over de sanctie, wel is voldaan aan de voorwaarde van het EVRM van volle 

rechtsmacht voor de rechter, is die tweede fase, zonder volle rechtsmacht voor de rechter, mijns 

inziens geen probleem. Er anders over oordelen zou een te strikte interpretatie van de voorwaarden 

van het EVRM zijn. 

 

 c. De dwangsom en artikel 7 van het Europees Verdrag voor bescherming van de 

Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) 

149. Artikel 7 EVRM: Geen straf zonder wet luidt als volgt: 

“1. Niemand mag worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen strafbaar feit naar 

nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of nalaten geschiedde. 

Evenmin mag een zwaardere straf worden opgelegd dan die, die ten tijde van het begaan van het 

strafbare feit van toepassing was. 

2. Dit artikel staat niet in de weg aan de berechting en bestraffing van iemand, die schuldig is aan een 

handelen of nalaten, dat ten tijde van het handelen of nalaten, een misdrijf was overeenkomstig de 

algemene rechtsbeginselen die door de beschaafde volken worden erkend.” 

150. Analyse – Artikel 7 EVRM zegt dat er geen straf kan worden opgelegd zonder wettelijke basis. 

Dit belangrijk beginsel wordt vaak weergegeven met het Latijnse adagium 'nulla poena sine lege'. In 

eerste instantie moet, net als bij de analyse hierboven over de verenigbaarheid van de dwangsom 

met artikel 6 EVRM, worden nagegaan of de dwangsom een straf is in de zin van het EVRM. De 

analyse over de begrippen is dezelfde als de analyse in het kader van artikel 6 EVRM, dit zal hier niet 

worden herhaald maar hiervoor kan worden verwezen naar de uiteenzetting onder punt b. van dit 

hoofdstuk. Als men ervan uit gaat dat de dwangsom geen straf is in de zin van het EVRM, dan speelt 

artikel 7 EVRM niet. 

151. Andere hypothese – Mocht men van mening zijn dat de dwangsom een straf is, dan is de 

analyse minder eenvoudig. De artikelen 1385 bis Ger. W. en volgende vormen een duidelijke basis 

voor de rechterlijke bevoegdheid om een dwangsom op te leggen in de gevallen waarbij aan de 

hoofdveroordeling niet wordt voldaan, met uitzondering van de gevallen waarbij de veroordeling de 

betaling van een geldsom inhoudt en de gevallen in verband met de naleving van 

arbeidsovereenkomsten. Ook de modaliteiten van de dwangsom staan uiteengezet in de daarop 

volgende artikelen. Wat echter niet uitdrukkelijk in de wet is geregeld, is de regel die de dwangsom 

poogt te beschermen. De dwangsomregeling moet de naleving van rechterlijke uitspraken 

garanderen, maar wat die rechterlijke uitspraak nu juist inhoudt, met andere woorden, wat de 

schuldenaar nu precies moet doen of niet mag doen, dat is telkens verschillend. De norm die wordt 

beteugeld door de dwangsom, ligt telkens specifiek vervat in de rechterlijke uitspraak zelf.222 Men 

zou daaruit kunnen besluiten dat, doordat de norm die wordt beschermd door de dwangsom niet 
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uitdrukkelijk in de wet vervat ligt, de regeling inzake de dwangsom niet conform artikel 7 EVRM is. Ik 

meen echter dat deze conclusie niet correct is, dit zou een te strenge invulling zijn. De wet zegt 

immers wel dat de dwangsom kan worden opgelegd in geval van niet-naleving van rechterlijke 

uitspraken. De uitspraak waarin de dwangsom wordt opgelegd moet steeds dezelfde zijn als waarin 

de hoofdveroordeling vervat ligt en de dwangsom kan slechts verbeuren nadat het betrokken vonnis 

of arrest werd betekend aan de schuldenaar. Mijns inziens zijn dit voldoende waarborgen die 

garanderen dat de schuldenaar op de hoogte is van de norm, i.e. de rechterlijke uitspraak die hij 

moet naleven en de mogelijke sanctie die hij kan oplopen indien hij dit niet doet, namelijk de 

dwangsom. 

152. EHRM – Ook de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) gaat 

die richting uit de laatste jaren en zegt dat het legaliteitsbeginsel niet te streng mag worden 

ingevuld.223 

153. Soepele invulling door aard – Daarnaast zijn er een aantal specifieke kenmerken van private 

straffen, en van de dwangsom in het bijzonder, die ervoor zorgen dat een soepele invulling van 

artikel 7 EVRM mogelijk is. Zo zal er geen onderzoek worden gevoerd zoals dat wel gebeurd bij een 

strafrechtelijk onderzoek. De eisende partij beschikt niet over de onderzoeksmiddelen die de 

overheid heeft en er is in de burgerlijke procedure waarbij een dwangsom wordt gevorderd geen rol 

weggelegd voor het Openbaar Ministerie als vervolgende partij.224 Deze procedure is dus veel minder 

ingrijpend dan een strafrechtelijke procedure en dus is er minder bescherming nodig. 

Het gaat bij de dwangsom ook steeds om het betalen van een geldsom, bovenop de 

hoofdveroordeling, men riskeert geen vrijheidsberoving (i.e. gevangenisstraf, dit is bijvoorbeeld wel 

het geval in Duitsland225). Ook dit is dus minder verregaand dan bij de strafrechtelijke straffen, en dus 

is er minder bescherming nodig.226 

Daarnaast wordt een strafrechtelijke sanctie vaak als een stigma ervaren, hetgeen niet het geval is bij 

een privaatrechtelijke sanctie. Cauffman geeft het treffende voorbeeld van een bibliotheekboete 

wanneer boek te laat wordt terug gebracht. Een private straf ‘achtervolgt’ de veroordeelde partij ook 
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niet zoals een strafrechtelijke straf, een dwangsom komt niet op je strafblad en kan, eens betaald, 

veel makkelijker achter zich worden gelaten.227 

Het feit dat de wettelijke regeling inzake de dwangsom niet voorziet in een algemeen 

maximumbedrag, zou volgens sommigen als problematisch kunnen worden beschouwd in het licht 

van het legaliteitsbeginsel.228 De wet zegt immers dat de rechter de mogelijkheid heeft om een 

maximum te bepalen, maar dit is geen verplichting. Een maximumbedrag is dus zeker geen 

automatisme en is al helemaal niet in de wet ingeschreven. Echter, door het feit dat de dwangsom 

meestal wordt opgelegd per inbreuk of per tijdseenheid, en het bedrag per inbreuk of per 

tijdseenheid naar alle redelijkheid en rekening houdend met de omstandigheden van het specifieke 

geval moet worden vastgelegd, zal het totale bedrag aan verbeurde dwangsommen meestal pas echt 

aanzienlijk oplopen door het stilzitten van de schuldenaar. De veroordeelde heeft eigenlijk, minstens 

deels, zelf in de hand wat hij aan verbeurde dwangsommen moet betalen. Hij kan in de eerste fase, 

de aansporende fase, als het ware aan zijn straf (i.e. de dwangsom) onderuit komen door het gebod 

of verbod uit de hoofdveroordeling na te leven. Wanneer de dwangsom werd opgelegd per inbreuk 

of per tijdseenheid, dan kan de nalatige partij ook in de tweede fase de straf nog 'beperken' door 

alsnog het gebod of verbod uit de rechterlijke uitspraak na te leven. Ik ben van oordeel dat dit 

argument, het ontbreken van een wettelijk maximum, niet voldoende is om te kunnen besluiten dat 

de wettelijke regeling inzake de dwangsom niet in overeenstemming is met het legaliteitsbeginsel ex 

artikel 7 EVRM. 

 

 d. Conclusie over de verenigbaarheid van de dwangsom met het EVRM 

154. Na bovenstaande analyse kan worden geconcludeerd dat de dwangsom geen straf is in de zin 

van het EVRM, dat voornamelijk strafrechtelijke straffen beoogt en straffen die een grote impact 

hebben op het leven van de verdachte of schuldenaar. Indien men een andere mening is toegedaan 

en overgaat tot een kwalificatie van de dwangsom als straf in de zin van het EVRM, dan zijn er, naar 

mijn mening, geen onverenigbaarheden met de artikelen 6 en 7 EVRM. De wettelijke regeling van de 

dwangsom voldoet aan de waarborgen die het EVRM vereist. 

2. Fundamentele beginselen uit het Belgisch recht 

a. Legaliteitsbeginsel 

155. Nulla poena – Het legaliteitsbeginsel, vaak weergegeven met het Latijnse adagium ‘nulla poena 

sine lege’, wat zoveel wil zeggen als geen straf zonder wet, is een belangrijk basisbeginsel in ons 
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Belgische recht, en bij uitbreiding in iedere rechtsstaat.229 Aangezien dit fundamentele beginsel ook is 

verankerd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (artikel 7 EVRM) en in punt 1 van 

dit hoofdstuk reeds uitgebreid aan bod is gekomen, zal hier niet meer verder op in worden gegaan. 

156. Hof van Cassatie – Wat wel nog vermeld dient te worden, is dat het Hof van Cassatie reeds 

enkele malen, onder meer in een arrest van 27 maart 1992 en in een arrest van 17 juni 1994, heeft 

bevestigd dat de dwangsom als private straf is gestoeld op een formele wet, namelijk de wet van 31 

januari 1980 houdende de goedkeuring van de Benelux – overeenkomst van 26 november 1973, 

waardoor zij niet strijdig is met het legaliteitsbeginsel.230 

b. Non bis in idem 

157. Non bis – Non bis in idem, letterlijk vertaald geen twee keer voor hetzelfde, houdt in dat 

niemand twee keer mag worden veroordeeld voor hetzelfde feit. Dit is eveneens een zeer belangrijk 

principe in een rechtsstaat en is verankerd in artikel 14.7 van het BUPO – verdrag (Internationaal 

verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten). Dit artikel zegt het volgende: “Niemand mag 

voor een tweede keer worden berecht of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds 

overeenkomstig de wet en het procesrecht van elk land bij onherroepelijke uitspraak is veroordeeld of 

waarvan hij is vrijgesproken.”231 

158. Hof van  Cassatie – Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 24 januari 2002 geoordeeld dat 

het beginsel van non bis in idem “niet belet dat de Belgische overheid sancties van uiteenlopende 

aard mag bepalen voor eenzelfde inbreuk, de ene onderworpen aan het nationale strafrechtsstelsel, 

de andere onderworpen aan het stelsel van de administratieve sanctie, ook al zouden die 

administratieve sancties een strafrechtelijke aard hebben in de zin van artikel 6 EVRM; Dat dit 

evenmin belet dat de rechter, aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie te toetsen die een 

repressief karakter heeft in de zin van artikel 6 EVRM, de wettelijkheid van die sanctie mag 

onderzoeken en in het bijzonder mag nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen 

van internationale verdragen of van het interne recht, met inbegrip van de algemene 

rechtsbeginselen; Dat die rechter hierbij, krachtens het Belgische strafrechtsstelsel, eerder 

uitgesproken strafsancties die in verband met dezelfde inbreuk zouden zijn opgelegd, in zijn 

beoordeling mag betrekken”.232 Volgens Cauffman kan deze uitspraak van het Hof van Cassatie naar 
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analogie worden toegepast op private straffen.233 In deze redenering is de regeling inzake de 

dwangsom dus niet onverenigbaar met het non bis in idem beginsel. 

159. Praktijk – Vraag is echter wel hoe vaak dit ook effectief in de praktijk zal voorkomen dat er een 

samenloop is van een dwangsom en een strafrechtelijke veroordeling. Het niet-naleven van een 

veroordeling is immers geen strafrechtelijke inbreuk in ons Belgisch recht. Situaties waarbij dergelijke 

samenloop zou kunnen voorkomen zouden dus gevallen zijn waarbij het niet-naleven van het 

specifieke gebod of verbod zelf een strafrechtelijk misdrijf uitmaakt. Toch kan hiervan een voorbeeld 

worden gegeven, dat zich bevindt in het familierecht. Het gaat om het niet – naleven van 

verblijfsregelingen inzake de kinderen na echtscheiding.234 Stel dat de ene ouder de door de rechter 

opgelegde verblijfsregeling niet naleeft en het kind (of de kinderen) op het einde van ‘zijn’ tijd niet 

terugbrengt naar de andere ouder maar ze bij zich houdt, dan is dit een strafrechtelijk misdrijf, dat 

terug te vinden is in artikel 432 van het Strafwetboek. Wanneer men tijdens de procedure inzake de 

verblijfsregeling al vreest voor problemen inzake de naleving ervan, bijvoorbeeld door eerdere 

problemen van die aard, dan kan men de rechter vragen een dwangsom op te leggen die zal 

verbeuren indien de betrokken ouder de regeling niet naleeft. Het meest voor de hand liggende is 

dan een dwangsom per inbreuk. Dus stel wanneer er inderdaad een dwangsom werd opgelegd en de 

regeling niet wordt nageleefd, dan zal de dwangsom verbeuren én riskeert de betrokken ouder een 

strafrechtelijke vervolging. 

160. Conclusie – Op basis van bovenstaande rechtspraak van het Hof van Cassatie en de redenering 

naar analogie, zal die samenloop tussen de dwangsom en een strafrechtelijke vervolging op zich geen 

probleem vormen, maar de rechter zal er wel rekening mee kunnen (en naar mijn oordeel moeten) 

houden. 

 

Hoofdstuk 8. Vergelijking van de dwangsom met punitive damages 

1. Begrip punitive damages 

 a. Begrip 

161. Inleiding – Zoals in de inleiding reeds aangekondigd, zal ook de figuur van de punitive damages 

worden besproken. Na tot de vaststelling te komen dat de dwangsom het karakter van een private 

straf heeft,  is bij het bestuderen van de figuur van de dwangsom opgevallen dat niet alleen de 

schuldenaar de dwangsom als een straf ervaart, maar dat ook de eisende partij zich van dat 

bestraffende karakter bewust is. De eisende partij vindt het het in vele gevallen terecht dat de 

schuldenaar bestraft wordt voor zijn nalatig handelen en zal dat als één van de redenen aanhalen om 
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de dwangsom te vorderen. In de Common Law landen kent men voor deze gevallen de figuur van de  

punitive damages, dit is een rechtsfiguur die in de continentale landen (voorlopig) nog geen ingang 

heeft gevonden, maar die de laatste jaren wel veel aan aandacht heeft gewonnen op het Europese 

continent. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de verenigbaarheid van de punitive 

damages met het bestaande recht. Zoals hierna nog zal blijken, is het interessant om de gelijkenissen 

en verschillen tussen de dwangsom en punitive damages eens van nader bij te bekijken, vooral 

omdat het bestraffende karakter ervan, zoals de term punitive damages al laat vermoeden, 

algemeen aanvaard wordt in de Common Law landen. 

Sir Henry Brooke schrijft over de figuur van de punitive damages het volgende: “The primary purpose 

of an award or damages is to compensate the claimant for the harm that has been done to him: to 

put the claimant back, so far as money can do it, in the position in which he would have been if the 

wrong had not been don to him. In addition to purely compensatory damages, under English law, the 

award may also contain an element of aggravated damages, arising perhaps from the way the 

defendant behaved when committing the original wrong, or how he has continued to behave after 

the claim was made against him. Punitive or exemplary damages,as we prefer to call them in England 

and Wales, are quite different. They may be awarded in cases where it is felt that mere compensation 

is insufficient: cases where the defendant's conduct has been so outrageous as to merit punishment 

as well.”
235 Uit deze passage kan al iets worden afgeleid over de figuur van de punitive damages, 

namelijk dat ze verder gaan dan een compensatoire vergoeding, die louter de geleden schade moet 

vergoeden, en dat ze vooral bedoeld zijn voor de gevallen waar het handelen van de ene partij van 

dergelijke aard was dat bestraffing gepast lijkt te zijn. 

162. Definitie – Punitive damages, ook wel exemplary damages genoemd, worden door Meurkens als 

volgt gedefinieerd: “the punitive damages remedy, i. e. monetary damages in the form of a punitive 

civil snction”.
236 Als deze definitie wordt vertaald naar het Nederlands, dan kunnen we stellen dat 

punitive damages geldelijke schadevergoedingen zijn in de vorm van een punitieve civiele sanctie. Uit 

deze definitie kan dus al meteen worden afgeleid dat punitive damages een private straf zijn. Het 

bestraffend karakter is immers een essentieel kenmerk van de punitive damages. Punitive damages 

hebben als belangrijkste doelstellingen om de nalatige partij te straffen en af te schrikken. Het 

bedrag komt toe aan de eisende partij en komt boven op de 'gewone' schadevergoeding, die gericht 

is op het herstel van het nadeel dat de tegenpartij heeft geleden en dat niets meer of minder 

vergoedt dan dat geleden nadeel.237 
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163. Eerder werd reeds geconcludeerd dat de dwangsom het karakter van een private straf heeft.238 

In de Angelsaksische landen kent men de figuur van de private straf vooral in de figuur van de 

punitive damages, vandaar dat de analyse die hierna volgt interessant kan zijn in het kader van de 

probleemstelling die in deze masterproef wordt onderzocht. 

 b. Kenmerken 

164. Hieronder volgt een korte opsomming van enkele van de kenmerken die in de Common Law 

landen aan de rechtsfiguur van de punitive damages worden toegekend. 

165. Doelstellingen – Zoals hierboven onder punt a reeds werd uiteengezet, zijn afschrikking en 

bestraffing de twee belangrijke doelstellingen die worden toegedragen aan punitive damages. 

Afschrikking kan nog in twee worden gesplitst, men beoogt namelijk niet alleen de afschrikking van 

de schuldenaar, maar ook meer algemeen andere burgers af te schrikken en hen ertoe aan te sporen 

niet dezelfde foute gedraging te stellen.239 Vergoeding van de eisende partij is natuurlijk een gevolg 

van punitive damages, maar is geen primaire doelstelling, want de punitive damages zijn in de eerste 

plaats gericht op het gedrag van de schuldenaar, en niet op herstel van de schade van de eisende 

partij. Vergoeding van geleden schade gebeurt dus ook door punitive damages, maar is geen primair 

doel ervan, het is eerder een gevolg of een secundair doel.240 

166. Moreel element – Punitive damages worden opgelegd wanneer er een inbreuk is gepleegd op 

belangen die worden beschermd door de wet. Een inbreuk op wettelijk beschermde belangen alleen 

is echter niet genoeg om punitive damages op te leggen, er is ook een moreel element vereist. Dit 

moreel element bestaat in de bewuste bedoeling van de nalatige partij, opzettelijk handelen, of zijn 

roekeloze houding.241 

 

2. Gelijkenissen en verschillen tussen de dwangsom en punitive 

damages 

167. Doelstellingen – De belangrijkste parallel die kan worden getrokken tussen de dwangsom en 

punitive damages is wellicht het feit dat alle twee deze rechtsfiguren repressie en afschrikking van de 

nalatige partij als doelstelling hebben.  
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168. Begunstigde – Daarnaast komt zowel in het geval van punitive damages als in het geval waarin 

een dwangsom wordt opgelegd het bedrag toe aan de eisende partij, en niet aan de overheid of enig 

ander instituut. 

169. Door rechter – Ook is zowel in het geval van het opleggen van een dwangsom als in het geval 

van het opleggen van punitive damages een gerechtelijke procedure nodig. Wat wel verschillend is, 

en dat is een algemeen verschil tussen beide rechtssystemen, is dat bij de dwangsom er geen 

tussenkomst van een jury is, terwijl dit wel het geval kan zijn bij punitive damages.242 Zoals reeds 

gezegd is dit een gevolg van een algemeen verschil tussen beide rechtssystemen: in België is er enkel 

nog bij de procedure voor het Hof van Assisen de tussenkomst van een volksjury, terwijl dat in 

Common Law ook in andere gevallen kan. 

170. Moment opleggingHet moment waarop beide figuren worden opgelegd, is verschillend. Een 

dwangsom zal worden opgelegd wanneer de rechter op het punt staat een bepaalde 

hoofdveroordeling uit te spreken en hij vreest, bijvoorbeeld door eerder gedrag van de schuldenaar, 

dat deze hoofdveroordeling niet zal worden nageleefd. De veroordeling tot betaling van een 

dwangsom wordt pas definitief wanneer de schuldenaar niet doet wat van hem verwacht wordt en 

de hoofdveroordeling niet wordt nageleefd. Punitive damages daarentegen worden opgelegd nadat 

de schuldenaar zijn verbintenis niet is nagekomen. De dwangsom wordt op hetzelfde moment als de 

verplichting opgelegd en de schuldenaar kan er dus als het ware nog aan ontsnappen door het 

verbod of gebod uit de hoofdveroordeling na te leven, terwijl punitive damages nà de niet – naleving 

van een verbintenis zullen worden opgelegd. 

171. Soort zaken – De soort zaken waarin de rechtsfiguren worden aangewend, is ook verschillend. 

De punitive damages worden vaak opgelegd in zaken die betrekking hebben op het 

aansprakelijkheidsrecht, schadevergoedingsclaims en het contractenrecht243, en minder in de andere 

rechtstakken zoals bijvoorbeeld het personen – en familierecht. De dwangsom daarentegen wordt 

veel ruimer toegepast en in bijna alle takken van het burgerlijk recht zijn wel voorbeelden te vinden 

van zaken waarin een veroordeling werd uitgesproken onder verbeurte van een dwangsom. Ook dit 

is dus een wezenlijk verschil tussen beide figuren. 

 

3.  De dwangsom als alternatief voor punitive damages? 

172. Tegenstanders – Punitive damages hebben tot hiertoe nog steeds geen ingang gevonden in het 

Belgische recht, net zoals dat het geval is in de meeste Europese landen. Tegenstanders baseren zich 

vaak op dezelfde argumenten als de argumenten die worden gebruikt in de discussie tegen de figuur 

van de private straf. Onder meer het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht en het 
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monopolie van de overheid op het gebied van bestraffing zijn argumenten die vaak worden 

aangehaald.  

173. Alternatieven voor elkaar? – De figuur van de dwangsom is een veelvuldig gebruikte figuur in 

ons recht en, zoals hierboven reeds is gebleken, kan de dwangsom worden gekwalificeerd als private 

straf.244 Uit punt c van dit hoofdstuk is gebleken dat er een aantal belangrijke overeenkomsten zijn 

tussen de dwangsom en de punitive damages, en hoewel ik van mening ben dat deze twee 

rechtsfiguren niet helemaal hetzelfde zijn (zoals ook blijkt uit de analyse onder punt 2 van dit 

hoofdstuk), zou men zich kunnen afvragen of de dwangsom als alternatief voor punitive damages kan 

worden gebruikt in ons recht.  

174. Ontkennend antwoord – Het antwoord op deze vraag is naar mijn oordeel: “Neen”, mijns 

inziens kan de figuur van de dwangsom niet doorgaan als een volwaardig alternatief voor punitive 

damages.  

Het verschil in het moment waarop beide rechtsfiguren worden opgelegd, i. e. samen met de 

verbintenis uit de hoofdveroordeling (dwangsom) en nà niet – naleving van een verbintenis (punitive 

damages)
245, is naar mijn oordeel een belangrijk element om te besluiten dat de dwangsom geen 

alternatief kan zijn voor punitive damages. Ik meen dat dit verschil wijst op een andere finaliteit, bij 

de dwangsom stelt men als het ware een incentive – als u het verbod of gebod dat u nu wordt 

opgelegd, correct naleeft, dan zal de dwangsom niet definitief worden en wordt u geen straf 

opgelegd –, waar bij de punitive damages het 'al te laat' is, de schuldenaar is reeds nalatig geweest 

en dient daarvoor gestraft te worden.  

Ook Jean – Sébastien Borghetti maakte een gelijksoortige analyse met betrekking tot de gelijkenissen 

tussen de Franse dwangsom, i.e. de astreinte, en punitive damages
246

. Het belangrijkste argument 

tegen het stellen van de dwangsom als alternatief voor punitive damages is volgens Borghetti het feit 

dat de wetgever uitdrukkelijk heeft gezegd dat de dwangsom zich onderscheidt van de figuur van de 

schadevergoeding.247 Hij heeft het dan natuurlijk over de Franse regeling inzake de dwangsom, maar 

in de Gemeenschappelijke memorie van toelichting bij de Benelux – regeling staat hetzelfde, namelijk 

dat de dwangsom niet verward mag worden met de figuur van de schadevergoeding.248 Punitive 

damages blijven immers een vorm van schadevergoeding en dus kan de dwangsom, in het licht van 

de Gemeenschappelijke memorie van toelichting, niet als alternatief worden aanvaard voor punitive 

damages. 
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Hoofdstuk 9. Conclusie: Is de dwangsom een straf? 

1. Argumenten pro punitief karakter van de dwangsom 

175. De dwangsom beoogt in de tweede fase249 om de nalatige partij te straffen omdat hij de norm 

die hem werd opgelegd in het vonnis of arrest niet, niet – tijdig of niet naar behoren heeft nageleefd. 

Het doel is om die partij leed toe te brengen, als reactie op zijn nalatig handelen.  

Het onderscheid tussen het privaatrecht en het publiekrecht als absoluut onderscheid, vervaagt 

stilaan. Daarnaast is een te strikt onderscheid ook niet wenselijk. Er is ook een algemene tendens tot 

depenalisering, i.e. sanctioneren buiten het strafrecht, waar te nemen. Dit laat ons toe om te 

aanvaarden dat het ook mogelijk is om buiten de grenzen van de strafwet daders van nalatig of 

onrechtmatig handelen te bestraffen.  

Daarnaast is er een wettelijke basis voor de dwangsom, dus is er volgens de Cassatierechtspraak 

geen probleem met de figuur van de dwangsom. 

In de Belgische rechtsleer wordt al zeer lang erkend dat de dwangsom een private straf uitmaakt, 

daarover bestaat eigenlijk geen onduidelijkheid of discussie. 

 

2. Argumenten contra punitief karakter van de dwansom 

176. In de Belgische rechtspraak en rechtsleer is over het algemeen aanvaard dat de dwangsom wel 

degelijk een punitief karakter heeft. In de Nederlandse rechtsleer daarentegen zijn er auteurs die het 

daar niet mee eens zijn. Ook is er in ons land tegenstand tegen de aanvaarding van de figuur van de 

private straf an sich en van het feit dat daarmee ook straffen kunnen worden opgelegd buiten het 

strafrecht. Hieronder volgt een korte herneming van de argumenten die worden aangehaald om het 

punitief karakter van de dwangsom af te wijzen. 

Tegenstanders zeggen onder meer dat bestraffing enkel kan binnen het strafrecht, en dit omwille van 

de summa divisio tussen het privaatrecht en het publiekrecht. Strafrecht behoort tot het 

publiekrecht en de tegenstanders van de private straf menen dat het privaatrecht niet bestraffend 

kan en mag zijn. 

Daarnaast halen ze aan dat de Gemeenschappelijke memorie van toelichting bij de Benelux – 

overeenkomst zich verzet tegen de kwalificatie van de dwangsom als punitieve figuur.  

Ten slotte wordt door de tegenstanders ook wel eens gezegd dat het hoofddoel van de dwangsom 

eigenlijk preventie en aansporing is. Dat er daarbij een vorm van leed toebrenging aan te pas komt, is 

volgens hen eerder een noodzakelijk kwaad dan een doel van de dwangsom op zich. In deze visie is 

de dwangsom geen straf. 
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3. Wenselijkheid van het punitief karakter in het licht van de 

Gemeenschappelijke memorie van toelichting bij de Benelux – 

overeenkomst 

177. De Gemeenschappelijke memorie van toelichting is zeer duidelijk: de dwangsom kan en mag 

geen straf zijn in de strafrechtelijke betekenis van het woord. De opstellers hadden hiermee “een 

strafrechtelijke boete als sanctie op een inbreuk van openbare orde” voor ogen.250 Aangezien geen 

woord wordt gerept over andere opvattingen van het begrip ‘straf’ en er in de praktijk in de 

Belgische rechtspraak en rechtsleer ook weinig problemen lijken te zijn over de kwalificatie van de 

dwangsom als private straf, meen ik dat deze kwalificatie van de dwangsom geen probleem is in het 

licht van de Gemeenschappelijke memorie van toelichting van de Benelux – overeenkomst houdende 

eenvormige wet betreffende de dwangsom. Deze kwalificatie is, zoals reeds gezegd, algemeen 

aanvaard in de Belgische rechtsleer en wordt ook daar niet als problematisch beschouwd in het licht 

van de Gemeenschappelijke memorie van toelichting. 

Er kunnen zelfs een aantal elementen uit de Gemeenschappelijke memorie van toelichting worden 

gehaald waarin wordt erkend dat de dwangsom een vorm van sanctionering is van de veroordeelde 

partij die de rechterlijke uitspraak niet naleeft. 

 

4. Algemeen besluit 

178. De dwangsom heeft een aansporende functie, die vooral tot uitdrukking komt in de eerste fase 

van de dwangsom, waarbij de voorwaardelijke veroordeling wordt uitgesproken. De veroordeelde 

partij wordt aangezet om  het gebod of verbod uit het vonnis of arrest na te leven door hem te tonen 

wat er gebeurt als hij het gebod of verbod niet naleeft, want dan zal de dwangsom definitief worden.  

Wanneer die veroordeling tot betaling van een dwangsom dan ook daadwerkelijk definitief wordt, 

omdat de veroordeelde partij nalatig of onrechtmatig heeft gehandeld door de norm uit het vonnis 

of arrest niet na te leven, dan is de dwangsom bestraffend. De veroordeelde partij krijgt immers als 

het ware een boete opgelegd. 

179. In dit algemeen besluit kan een kort maar duidelijk antwoord worden geformuleerd op de vraag 

“Is de dwangsom een straf?”. Deze vraag dient bevestigend te worden beantwoord, de dwangsom is 

inderdaad een straf. Het gaat dan meer bepaald om een private straf. Ook dient te worden vermeld 

dat de dwangsom, wanneer ze wordt opgelegd door een overheid of een overheidsdienst, een 

administratieve sanctie is. Het punitieve of bestraffende karakter van de dwangsom ligt in de 

zogenaamde tweede fase. Dit is de fase waarin de veroordeling tot betaling van een dwangsom 

definitief wordt nadat de schuldenaar onrechtmatig of nalatig heeft gehandeld. Dit onrechtmatig of 

nalatig handelen ligt in het niet, niet correct of niet tijdig naleven van de norm die voortvloeit uit het 

rechterlijk verbod of gebod uit de hoofdveroordeling. Het is voor de rechtszekerheid en de 

geloofwaardigheid van het Belgisch rechtssysteem van belang dat de rechterlijke uitspraken worden 

nageleefd. Daarnaast is het ook voor de eisende partij natuurlijk van groot belang dat hij krijgt waar 
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hij volgens de rechter recht op heeft. De dwangsom is het ideale middel daartoe gebleken, dat 

aansporing en repressie weet te combineren. 

 

5. Blik op de toekomst 

180. De figuur van de dwangsom is van in het begin van de invoering veelvuldig toegepast in de 

rechtspraak, het is immers één van de weinige manieren waarop dwang kan worden uitgeoefend op 

een onwillige of nalatige partij. De regeling heeft weinig onduidelijkheden en problemen opgeleverd. 

Dat is waarschijnlijk ook een belangrijke factor in het succes van deze rechtsfiguur.  

181. Aantal voorstellen – Er zijn echter toch een aantal, weliswaar kleine, aanpassingen van de 

regelgeving die in mijn opinie een voordeel zouden kunnen opleveren. Het gaat om aanpassingen die 

mijns inziens geen invloed zullen hebben op de kwalificatie van de dwangsom als straf. Zo ben ik 

voorstander van een automatisch ‘stop’ op de dwangsom in het geval dat het onmogelijk is 

geworden om de hoofdveroordeling uit te voeren. Nu is dat een loutere mogelijkheid van de rechter, 

dus ook al meent hij dat het inderdaad onmogelijk is geworden om de rechterlijke uitspraak na te 

leven, hij is volgens de letter van de wet niet verplicht om de dwangsom op te heffen. Het lijkt mij 

beter en billijker om de procedure aan te passen in die zin dat de rechter moet nagaan of er 

inderdaad sprake is van een absolute en definitieve onmogelijkheid om de rechterlijke uitspraak na 

te leven. Indien de rechter dan tot de conclusie komt dat uitvoering van het vonnis of arrest 

onmogelijk is geworden, dan is hij verplicht om de dwangsom op te heffen. Het is immers niet logisch 

en redelijk om de dwangsom te laten doorlopen, ook al heeft de veroordeelde partij het niet meer in 

eigen hand. Voor zover het zou gaan om een tijdelijke onmogelijkheid, zou de rechter dan de 

schorsing van de dwangsom moeten uitspreken. Dwangsommen die reeds verbeurd waren, blijven 

logischerwijze wel behouden, want indien de veroordeelde partij de rechterlijke uitspraak niet 

naleefde voor de onmogelijkheid, dan is dat wel aan zich zelf te wijten. Daarvoor is sanctionering wel 

gepast. 

Een andere mogelijke aanpassing is om de rechter ertoe te verplichten om een maximum vast te 

stellen. Onder de huidige regeling is dat immers een loutere mogelijkheid voor de rechter, het is geen 

automatisme. Het lijkt me echter beter om altijd te voorzien in een maximum. Immers, vanaf een 

bepaald moment, wanneer het bedrag reeds zeer hoog is opgelopen, zal de dwangsom  haar 

aansporende karakter verliezen. Er werd hierboven wel tot de conclusie gekomen dat de dwangsom 

een straf is, maar men ook het aansporende karakter niet uit het oog verliezen. 

182. Theoretisch kader private straf – Ik wens af te sluiten met de volgende opmerking: tijdens mijn 

onderzoek in het kader van deze masterproef, ben ik tot de vaststelling gekomen dat er eigenlijk zeer 

weinig onderzoek is gebeurd naar de figuur van de private straf zelf,  hoewel dit begrip in de 

rechtsleer en rechtspraak wel vaak in de mond wordt genomen en in het kader van onder andere de 

dwangsom ook algemeen aanvaard is. In deze masterproef werd een poging gedaan om een aantal 

dingen op een rij te zetten met betrekking tot de figuur van de private straf. Ik ben dan ook van 

oordeel dat het goed zou zijn moest er meer onderzoek naar deze figuur worden gedaan en dat er zo 

een meer algemeen geldend en aanvaard theoretisch kader kan ontstaan. Dit zou de laatste twijfel 

bij tegenstanders kunnen wegnemen, en meer in het algemeen de rechtszekerheid alleen maar ten 

goede komen. 
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