
perspectief Ars Aequi april 2019  323

arsaequi.nl/maandblad  AA20190323Rechtsvraag arsaequi.nl/maandblad  AA20190323

STANDAARDBRIEVEN EN VERBEURDE 
DWANGSOMMEN
Beantwoording rechtsvraag (348) Burgerlijk procesrecht

Ton Jongbloed*

Vraag

Vraag 1 (voor eerstejaars studenten)
Behalve dat u rechten studeert werkt u ook voor één dag in de week 
als stafjurist bij een rechtbank. Zoals bekend verschijnt niet iedereen 
na dagvaarding in rechte. Als al vonnis is gewezen komen er regel-
matig brieven bij de rechtbank binnen waarin diverse argumenten 
worden genoemd waarom betrokkene niet in rechte is verschenen. 
De afdelingsvoorzitter privaatrecht wil dat er bij vaker aangevoerde 
argumenten standaardbrieven kunnen worden verstuurd. Maar 
daarvoor moet allereerst een passend antwoord worden gegeven in 
de volgende situaties:

a gedaagde heeft de dagvaarding in persoon ontvangen, maar is 
vervolgens vergeten dat er handelend moest worden opgetreden; 

b de gerechtsdeurwaarder heeft conform artikel 46 lid 1 Rv de 
dagvaarding betekend aan een minderjarig kind van gedaagde. 
Het kind heeft de dagvaarding in een la gelegd en is vervolgens 
op schoolkamp gegaan. Als het kind enkele dagen later terugkeert 
wordt nergens meer over gesproken. 

c gedaagde woont in een galerijflat op de vijfde verdieping waarbij 
op de begane grond zich een contactsysteem en brievenbussen 
bevinden. Toen de gerechtsdeurwaarder geen reactie kreeg nadat 
hij diverse malen op de bel had gedrukt en geen toegang kreeg 
tot de vijfde verdieping, heeft hij conform artikel 47 lid 1 Rv de 
dagvaarding in een gesloten envelop achtergelaten. Helaas was 
de nummering niet geheel duidelijk en de dagvaarding is beland in 
de brievenbus van de buren die echter overwinterden in Spanje. 
Zij hadden de bewaarservice van PostNL ingeschakeld opdat de 
brievenbus niet door iemand geleegd hoefde te worden. 

Aan u als eerstejaars rechtenstudent de taak om deze vragen van een 
antwoord te voorzien en een en ander daarna in een standaardbrief 
op te nemen. 

Bij het geval bedoeld onder a vraagt u zich af of relevant kan zijn 
dat blijkt dat gedaagde aan een beginnende vorm van dementie lijdt. 
Bij situatie c rijst bij u de vraag of het anders was geweest als de deur-
waarder niet te maken had gehad met een galerijflat, maar met twee 
woningen naast elkaar: nummer 9 en 9a. De dagvaarding is bestemd 
voor de bewoner van nummer 9a, maar er is enkel een brievenbus in 
de huisdeur van nummer 9. De deurwaarder denkt dat woning 9a zich 
bevindt tussen de woningen 9 en 11 (rechts als je voor de woning 
staat), maar later blijkt dat de feitelijke ingang van nummer 9a is gele-
gen aan een pad ter linkerzijde op circa honderd meter afstand.

Vraag 2 (voor ouderejaars studenten)
Op dezelfde kamer zit een ouderejaars rechtenstudent die een memo 
moet schrijven over een gecompliceerde situatie waarbij het gaat om 
het al dan niet verbeuren van dwangsommen en zo ja, de periode 
waarover dwangsommen zijn verbeurd. U besluit uw collega te 
helpen, want twee weten meer dan één.

Het gaat om een situatie waarbij een conflict is ontstaan aangaan-
de de omgang van de vader met de dochter van partijen. Hoewel de 
rechter heeft uitgesproken dat de moeder mee moet werken aan de 
omgang doet zij dat niet: zij is halsstarrig en weigert iedere omgang. 
Er volgen diverse uitspraken. Relevant zijn de volgende gedeelten uit 

de achtereenvolgens gegeven uitspraken:

Gerechtshof (familiekamer) 13 oktober (voorlopige voorziening): 
veroordeelt de vrouw om vanaf de datum van dit arrest uitvoering 
te geven aan de navolgende omgangsregeling 

 – gedurende de eerste twee weken, eenmaal per week een uur 
bij McDonald’s in aanwezigheid van de vrouw;

 – gedurende de weken 3 en 4, eenmaal per week bij de man 
thuis in aanwezigheid van de vrouw;

 – na de 4e week, eenmaal per week drie uur bij de man thuis in 
aanwezigheid van de grootmoeder vaderszijde;

dit alles op verbeurte van een dwangsom, welke is verschuldigd 
vanaf ieder moment nadat betekening van het arrest in deze zaak 
heeft plaatsgevonden, voor iedere hele dag, namelijk 24 uur, dat 
de vrouw in gebreke blijft deze omgangsregeling na te komen van 
€ 250 per hele dag tot een maximum van € 10.000;
wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd;

Rechtbank (team familie) 18 november (bodemprocedure): 
4.1 bepaalt dat de regeling inzake de uitoefening van het om-
gangsrecht voorlopig en totdat de begeleide omgangsregeling bij 
het Omgangshuis van start zal gaan als volgt zal zijn:
eenmaal per week drie uur bij de man thuis in aanwezigheid van de 
grootmoeder vaderszijde;

4.2 bepaalt dat de man aansluitend in de gelegenheid zal worden 
gesteld om de minderjarige te ontmoeten in de locatie (naam en 
adres), waarbij tijdstippen, duur, aantal, frequentie en inhoud van 
de contacten worden bepaald door de medemerkers van het 
Omgangshuis, na overleg met de ouders;

4.3 verzoekt de griffier een afschrift van deze beschikking te doen 
toekomen aan (…)
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4.4 verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
En alvorens verder te beslissen:

4.5 bepaalt dat de behandeling van de zaak pro forma wordt 
aangehouden tot … (etc.)

In het dictum van de uitspraak van 18 november valt het woord 
dwangsom niet, maar bij de beoordeling daarvoor (3.1 e.v.) is tot slot 
overwogen:

3.5 Totdat de begeleide omgangsregeling van start zal gaan dient 
onverkort uitvoering te worden gegeven aan de bij de beschikking 
van 16 februari bepaalde voorlopige regeling inzake de uitoefening 
van het omgangsrecht en ook aan de regeling weergegeven in het 
arrest van Gerechtshof Den Haag van 13 oktober 2015, welke 
regelingen gelijkluidend zijn.

In het dossier treft u ook aan een kort gedinguitspraak van de recht-
bank (team familie) 29 januari het jaar erop:

5.7 De voorzieningenrechter ziet bovendien in de tot nu toe geble-
ken stelselmatige weigering van de vrouw haar medewerking aan 
de omgang te verlenen (…) zoals bepaald bij beschikking van de 
rechtbank van 18 november (…) lijfsdwang te verbinden

5.8 Ten aanzien van de vorderingen van de vrouw in reconventie 
(o.a. voorzover dwangsommen verbeurd zouden zijn deze kwijt te 
schelden en te bepalen dat geen dwangsom is verschuldigd) over-
weegt de voorzieningenrechter dat zij, nu de vrouw daartoe geen 
althans onvoldoende feiten en of omstandigheden heeft gesteld, 
geen grond ziet om hiertoe over te gaan.

Pas enkele maanden na de uitspraak van 29 januari komt de omgang 
tussen vader en dochter op gang, maar de man stelt zich op het 
standpunt dat er tot dat moment in totaal 23 maal dwangsommen zijn 
verbeurd. De vrouw (die niet is gegijzeld) meent dat er geen dwang-
sommen zijn verbeurd en, mocht dat wel het geval zijn, hooguit vier.

De vraag voor ouderejaars studenten: zijn er dwangsommen verbeurd 
en, zo ja, tot welk bedrag?

In de praktijk blijkt dat 
veel gedaagden een soort 
struisvogelmentaliteit bezitten: 
ofwel als niet wordt gereageerd, 
gebeurt er vast niets ofwel pas 
in een (te) laat stadium wordt 
juridische hulp gezocht

Antwoord

Vraag 1
Op Vraag 1 (voor eerstejaars studenten) is geen reac-
tie binnengekomen. Op zich niet verwonderlijk omdat 
het burgerlijk procesrecht pas in een later studiejaar 
aan bod komt en de rechtsvraag verscheen toen het 
collegejaar nog maar net was begonnen. Kennelijk 
heeft niemand het aangedurfd om over dit soort prak-
tijkproblemen zijn of haar licht te laten schijnen.

Inderdaad praktijkproblemen: de casus zijn aan 
de praktijk ontleend. In de praktijk blijkt dat veel 
gedaagden een soort struisvogelmentaliteit bezitten: 
ofwel als niet wordt gereageerd, gebeurt er vast niets 
ofwel pas in een (te) laat stadium wordt juridische 
hulp gezocht. Dat uit zich er ook in dat vervelende 
zaken door ons brein worden weggedrukt (vgl. casus 
sub a). Maar waar gewerkt wordt, worden ook fouten 

gemaakt en soms is sprake van een misverstand. De 
dagvaarding wordt door de gerechtsdeurwaarder 
uitgereikt aan iemand van wie wordt verwacht dat die 
de dagvaarding zal overhandigen aan de gedaagde, 
maar daarvan blijkt geen sprake te zijn. Ik heb me 
voor casus sub b laten inspireren door een executie-
kortgeding van de Rechtbank Rotterdam van 31 juli 
2017. In dat geval was de dagvaarding bestemd 
voor een caféhoudster, maar was het afschrift (de 
deurwaarder houdt het origineel en retourneert dat 
aan de opdrachtgever; vgl. art. 46 lid 1 Rv) uitgereikt 
aan de twaalfjarige dochter. Zij heeft de dagvaar-
ding in een la gestopt, zij is gaan slapen voordat de 
caféhoudster om twee uur in de nacht thuis kwam en 
zij is de volgende ochtend vroeg naar school gegaan. 
De dochter is daarna vergeten de dagvaarding te 
overhandigen en de caféhoudster kwam pas door 
betekening van een verstekvonnis op de hoogte van 
de procedure. Zij is toen gaan zoeken en vond de 
dagvaarding in een la. Casus c is ontleend aan een 
tuchtuitspraak van het Gerechtshof Amsterdam.1 
In dat geval was de dagvaarding bestemd voor 
de bewoner van nummer 9a, maar was er enkel 
een brievenbus in de huisdeur van nummer 9. De 
deurwaarder dacht dat woning 9a zich zou bevinden 
tussen de woningen 9 en 11 (rechts als je voor de 
woning staat), maar uiteindelijk bleek dat de feitelijke 
ingang van nummer 9a was gelegen aan een pad ter 
linkerzijde op circa honderd meter afstand.

In Nederland is ervoor gekozen dagvaardingen te 
laten betekenen door deurwaarders (vgl. art. 45 e.v. 
j° 111 lid 1 Rv). In andere landen, zoals Engeland, 
kan de dagvaarding ook per post worden verzonden, 
maar de Nederlandse wetgever heeft zeker willen 
stellen dat iemand daadwerkelijk is opgeroepen 
om in rechte te verschijnen en heeft de voorkeur 
gegeven aan de betekening door een onafhankelijk 
door de overheid benoemd persoon, een openbaar 
ambtenaar: de deurwaarder. In civiele zaken is dat de 
gerechtsdeurwaarder (vgl. art. 2 lid 1 Gerechtsdeur-
waarderswet). Onder KEI is dat anders en kan het 
oproepingsbericht ook op een andere wijze worden 
bezorgd, maar verschijnt de wederpartij niet, dan 
kan enkel verstek worden verleend (in kantonzaken 
gaat het om circa driekwart van de zaken) als de 
deurwaarder heeft betekend (vgl. art. 112 j° 139 
Nieuw Rv). De verwachting is dat betekening door de 
deurwaarder standaard blijft, maar dat bijvoorbeeld 
een hogerberoepsdagvaarding van een cliënt van 
Dentons Boekel door een cliënt van Houthoff op 
die informele wijze kan geschieden (beide kantoren 
zijn op enkele tientallen meters van elkaar aan de 
Amsterdamse Zuidas gevestigd). 

Maar ook deurwaarders maken fouten.2 Weliswaar 
is dat aantal gering (volgens opgave van de KBvG 
verrichtten gerechtsdeurwaarders in de tweede 
helft van 2017 en de eerste helft van 2018 circa 
2.400.000 ambtshandelingen (vgl. art. 2 Gdw en 
daar komen dan de verrichtingen uit hoofde van de 
nevenwerkzaamheden ex art. 20 Gdw nog bij)), maar 
iedere fout is er een te veel. Het is niet te accepte-
ren dat iemand zich niet in rechte zou kunnen ver-
weren met het argument: ‘U hebt pech dat u aan de 
veroordeling moet voldoen, maar troost u: dit komt 
bijna nooit voor.’ Daarom kan zolang geen eindvon-
nis is gewezen het verstek worden gezuiverd door 
alsnog in het geding te verschijnen (vgl. art. 142 Rv) 
dan wel kan wie bij verstek is veroordeeld daartegen 

1 Gerechtshof Amsterdam 
28 augustus 2018, ECLI: NL: 
GHAMS: 2018: 3231.

2 Vgl. Rechtbank Rotterdam 
14 december 2018, ECLI: 
NL: RBROT: 2018: 10411. 
Op het afschrift van de 
originele dagvaarding had 
de gerechtsdeurwaarder 
abusievelijk verzuimd een 
stempel te plaatsen waaruit 
blijkt dat conform art. 47 Rv 
is betekend.
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verzet doen (vgl. art. 143 e.v. Rv). Daarmee is de 
mogelijkheid dat iemand onwetend van een proce-
dure is en verweer had willen voeren vrijwel nihil. De 
Rechtbank Rotterdam oordeelde dat sprake was van 
een betekeningsgebrek en dat de dagvaarding nietig 
was.3

Het is anders (vgl. casus a) als de betrokkene 
de dagvaarding in persoon ontvangt en vervolgens 
vergeet actie te ondernemen. Dat is iets wat voor 
rekening en risico van betrokkene moet blijven. In de 
gevallen b en c gaat het buiten de betrokkene om, 
maar in dit geval blijft de betrokkene zelf in gebreke. 
Hoe vervelend dat in eerste instantie ook mag uitpak-
ken. De voor dergelijke gevallen op te stellen brief 
kan wijzen op de verzetregeling van artikel 143 e.v. 
Rv en de mogelijkheid om een executiegeschil ex ar-
tikel 438 Rv te starten omdat er sprake zou (kunnen) 
zijn van misbruik van executiebevoegdheid.

In casus b kan ook op die mogelijkheden worden 
gewezen. In de Rotterdamse uitspraak oordeelde 
de voorzieningenrechter dat hem de stelling van 
de caféhoudster plausibel voorkwam en werd de 
executie geschorst vanwege het betekeningsgebrek 
dat tot gevolg had dat de caféhoudster zich niet had 
kunnen verweren tegen de vordering tot ontbinding 
van de huurovereenkomst en de ontruiming van het 
gehuurde. Er was inmiddels een verzetprocedure 
gestart tegen het uitvoerbaar bij voorraad verklaarde 
verstekvonnis. Bijzonder was dat de dagvaarding was 
uitgereikt aan een twaalfjarige. De wederpartij had 
een verklaring van de deurwaarder overgelegd dat hij 
meende dat de twaalfjarige dochter goed begreep 
wat van haar verwacht werd, namelijk het afgeven 
aan haar moeder (bij thuiskomst). De voorzieningen-
rechter passeerde dat met het argument dat onvol-
doende was gebleken waarom de dochter ondanks 
haar jonge leeftijd over voldoende verantwoordelijk-
heidsbesef beschikte om ervoor zorg te dragen dat zij 
de dagvaarding tijdig aan haar moeder zou verstrek-
ken. Normaal gesproken geldt dat de deurwaarder 
een afschrift van het exploot laat aan degene voor 
wie het is bestemd in persoon of aan de woonplaats 
aan een huisgenoot van deze of aan een andere 
persoon die zich daar bevindt en van wie aannemelijk 
is dat deze zal bevorderen dat het afschrift degene 
voor wie het exploot is bestemd, tijdig bereikt. Wordt 
de dagvaarding aan de partner ter hand gesteld dan 
mag worden verwacht dat gedaagde de dagvaarding 
daadwerkelijk onder ogen krijgt. Zo niet dan gelden 
de hiervoor genoemde mogelijkheden van zuivering 
van het verstek en van verzet.

Ook voor het in casus c geschetste geval geldt 
het voorgaande: zuivering van het verstek c.q. 
een verzetprocedure starten. Er is sprake van een 
ongelukkige samenloop van omstandigheden als de 
deurwaarder de envelop met daarin de dagvaarding 
in de verkeerde bus stopt. De deurwaarder moet 
zich ervan vergewissen dat correct wordt gehandeld 
en moet zo nodig een onderzoek instellen. Maar er 
kan niet het onmogelijke worden gevergd: bij een 
galerijflat is het soms lastig om onduidelijkheden op 
te lossen. Niet alleen zullen diverse bewoners niet 
thuis zijn, terwijl anderen niet reageren als wordt 
aangebeld in de centrale hal. En kan de deurwaarder 
iemand wonend op de tiende verdieping vragen om 
de postbus in de centrale hal van de niet aanwezige 
buren aan te wijzen? Grote kans dat zo iemand niet 
naar beneden komt! Bedenk ook dat soms nummer-

bordjes en naamplaatjes ontbreken. Anderzijds mag 
de deurwaarder zijn taak niet te gemakkelijk opvat-
ten. In het eerdergenoemde geval beoordeeld door 
het Gerechtshof Amsterdam was de dagvaarding 
bestemd voor de bewoner van nummer 9a, maar was 
er enkel een brievenbus in de huisdeur van num-
mer 9. De deurwaarder dacht mede aan de hand 
van een pictogram dat woning 9a zich zou bevinden 
tussen de woningen 9 en 11 (rechts als je voor de 
woning staat), maar uiteindelijk bleek dat de feitelijke 
ingang van nummer 9a was gelegen aan een pad ter 
linkerzijde op circa honderd meter afstand. Hij was 
wel heen en weer gelopen, maar naar later bleek niet 
voldoende ver. Het resulteerde in rechtsoverweging 
6.4: 

‘Naar het oordeel van het hof blijkt uit de feitelijke situatie ter plaatse 
onvoldoende duidelijk dat de brievenbus van huisnummer 9a ergens 
anders was gelegen. Hierbij neemt het hof in aanmerking dat het 
looppad richting de voordeur van nummer 9a, aan het begin waarvan 
zich (kennelijk) de brievenbus met nummer 9a bevindt, op een be-
hoorlijke afstand – zeker tientallen meters – is gelegen van de woning 
en de brievenbus met nummer 9. De gerechtsdeurwaarder heeft aan 
de hand van de foto’s duidelijk gemaakt dat hij dit looppad ook niet 
kon zien vanaf de plaats van de brievenbus met nummer 9. Onder 
deze omstandigheden acht het hof de keuze om de envelop in de 
brievenbus met nummer 9 achter te laten niet onbegrijpelijk.’ 

Zie ook de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam 
van 28 augustus 2018,4 waar werd geklaagd dat de 
deurwaarder onzorgvuldig had gehandeld door een 
dagvaarding die niet voor klager bestemd was in zijn 
brievenbus achter te laten.

Kortom: in deze gevallen kan de afdelingsvoorzitter 
privaatrecht volstaan met een enkele standaardbrief 
waarin wordt gewezen op de mogelijkheid om het 
verstek te zuiveren dan wel een verzetprocedure te 
starten. In een eventuele verzetprocedure kan aan de 
orde komen of tijdig verzet is gedaan. 

Aan de ouderejaars werd 
Vraag 2 gesteld. In de 
kern betrof het de vraag of 
dwangsommen waren verbeurd 
en, zo ja, voor welk bedrag. 
Dit leverde een Leids en een 
Nijmeegs antwoord op

Vraag 2
Aan de ouderejaars werd Vraag 2 gesteld. In de 
kern betrof het de vraag of dwangsommen waren 
verbeurd en, zo ja, voor welk bedrag. Dit leverde een 
Leids en een Nijmeegs antwoord op. Zoals uit de 
casus bleek, was onduidelijk of de dwangsommen 
nog werden verbeurd na de uitspraak van de recht-
bank d.d. 18 november, want daarin wordt het woord 
‘dwangsom’ niet genoemd. Anderzijds zou dat wel uit 
rechtsoverweging 3.5 kunnen worden afgeleid: 

‘Totdat de begeleide omgangsregeling van start zal gaan dient 
onverkort uitvoering te worden gegeven aan de bij de beschikking van 
16 februari bepaalde voorlopige regeling inzake de uitoefening van 
het omgangsrecht en ook aan de regeling weergegeven in het arrest 
van Gerechtshof Den Haag van 13 oktober 2015, welke regelingen 
gelijkluidend zijn.’ 

3 Rechtbank Rotterdam 
31 juli 2017.

4 Gerechtshof Amsterdam 
28 augustus 2018, ECLI: NL: 
GHAMS: 2018: 3251.
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Die overweging is echter opgenomen onder het 
kopje ‘de beoordeling’ en staat niet in het dictum. 
Maar daar staat weer tegenover de kortgedinguit-
spraak van de rechtbank (team familie) 29 januari het 
jaar erop: 

‘5.7 De voorzieningenrechter ziet bovendien in de tot nu toe gebleken 
stelselmatige weigering van de vrouw haar medewerking aan de om-
gang te verlenen […] zoals bepaald bij beschikking van de rechtbank 
van 18 november […] lijfsdwang te verbinden. 5.8 Ten aanzien van de 
vorderingen van de vrouw in reconventie (o.a. voorzover dwangsom-
men verbeurd zouden zijn deze kwijt te schelden en te bepalen dat 
geen dwangsom is verschuldigd) overweegt de voorzieningenrechter 
dat zij, nu de vrouw daartoe geen althans onvoldoende feiten en of 
omstandigheden heeft gesteld, geen grond ziet om hiertoe over te 
gaan.’

Bedacht moet worden dat dwangsom en lijfsdwang 
prikkels tot nakoming vormen van verplichtingen om 
te doen en niet te doen.5 Door een dergelijk executie-
middel aan de uitspraak te verbinden wordt bevor-
derd dat gevolg wordt gegeven aan de rechterlijke 
uitspraak en dat het niet bij een enkele constatering 
blijft die in de wind geslagen kan worden. Want niet 
iedereen laat zich direct overtuigen door een rech-
terlijke uitspraak. Ook niet altijd de overheid.6 In een 
casus voor de voorzieningenrechter van de Recht-
bank ’s-Hertogenbosch wordt aan een gemeente een 
dwangsom opgelegd omdat de voorzieningenrechter 
vreest dat de gemeente niet zonder meer door de 
uitspraak wordt overtuigd, en in een zaak voor het 
Gerecht van Eerste Aanleg van Sint Maarten oordeelt 
het Gerecht dat het er, anders dan het Land bepleit, 
helaas niet zonder meer van kan uitgaan dat zonder 
dwangsommen het Land rechterlijke uitspraken res-
pecteert.7 De invoering van de dwangsom wordt dan 
ook wel een van de belangrijkste procesrechtelijke 
vernieuwingen van de twintigste eeuw genoemd.8 

De invoering van de dwangsom 
wordt dan ook wel een van de 
belangrijkste procesrechtelijke 
vernieuwingen van de 
twintigste eeuw genoemd

In dit geval was sprake van een verbeten strijd tus-
sen ex-partners. Het ging om een omgangsregeling 
betreffende de in augustus 2011 geboren dochter. 
Moeder weigerde stelselmatig omgang, waarop 
vader de stap naar de rechter zette. We kunnen het 
erover eens zijn dat na betekening van de uitspraak 
van 13 oktober er dwangsommen zouden worden 
verbeurd. Cruciale vraag is of dat ook nog het geval 
was na de uitspraak van 18 november nu daar het 
woord ‘dwangsom’ niet wordt genoemd, maar in 
rechtsoverweging 3.5 wel wordt aangegeven dat 
onverkort uitvoering moet worden gegeven aan de bij 
de beschikking van 16 februari bepaalde voorlopige 
regeling inzake de uitoefening van het omgangsrecht 
en ook aan de regeling weergegeven in het arrest 
van Gerechtshof Den Haag van 13 oktober 2015, 
welke regelingen gelijkluidend zijn. De (advocaat van 
de) vader meende dat dit wel het geval was en liet 
de deurwaarder uiteindelijk beslag leggen op een 
aan de moeder toebehorende onroerende zaak voor 
een bedrag van € 5.750,- ter zake van 23 verbeurde 

dwangsommen. Onder druk van een dreigende exe-
cutieveiling besloot de moeder haar woning zelf te 
verkopen en zij trok in bij haar ouders.

Complicerend is in deze rechtsvraag dat de pro-
cedures voorlopige voorzieningen en een bodem-
procedure betreffen en de vraag is hoe zij zich tot 
elkaar verhouden: een vraag van uitleg. Daarnaast 
rijst de vraag of dwangsommen verschuldigd blijven 
als een veroordeling tot toepassing van lijfsdwang is 
uitgesproken.

In de Nijmeegse inzending wordt terecht aandacht 
besteed aan het type van de voorlopige voorziening. 
In zaken van personen- en familierecht denken we al 
snel aan de regeling opgenomen in artikel 821 e.v. 
Rv. Daarnaast bestaat de regeling van de provi-
sionele vordering als bedoeld in artikel 223 lid 1 
Rv: tijdens een aanhangig geding kan iedere partij 
vorderen dat de rechter een voorlopige voorziening 
zal treffen voor de duur van het geding. Uit een arrest 
van de Hoge Raad blijkt dat de bij de dagvaardings-
procedure opgenomen bepaling naar analogie kan 
worden toegepast op zaken die de verzoekschriftpro-
cedure volgen.9 Ook bestaat de mogelijkheid van een 
kort geding conform artikel 254 Rv. Wat niet uit de 
casus bleek, was dat de procedures werden gevoerd 
door ex-samenlevers, zodat artikel 821 e.v. Rv niet 
van toepassing waren. De regeling van artikel 223 
Rv was ook niet aan de orde nu de hogerberoeps-
uitspraak als een arrest en niet als een beschikking 
is aangeduid. Het was een kort geding in de zin van 
artikel 254 Rv.

Een ander punt is de verhouding tussen voorlopige 
voorziening en bodemprocedure. De naam ‘voor-
lopige voorziening’ geeft aan dat een in dat kader 
gegeven beslissing geldt tot de beslissing in de 
bodemprocedure. Is de beslissing in de bodempro-
cedure gegeven dan is die beslissing richtinggevend. 
Zie ook artikel 826 Rv. Dat wil niet zeggen dat er 
geen rechten meer aan de beslissing in de voorlopi-
gevoorzieningenprocedure kunnen worden ontleend. 
Ik volsta hier met te wijzen op de arresten Ciba 
Geigy/Voorbraak en Kempkes/Samson.10 In casu 
was de vraag: hoe verhouden de procedures zich tot 
elkaar? Want in de bodemuitspraak van 18 november 
wordt in rechtsoverweging 3.5 verwezen naar de 
voorlopige voorzieningenuitspraken van 16 februari 
en 13 oktober: 

‘Totdat de begeleide omgangsregeling van start zal gaan dient 
onverkort uitvoering te worden gegeven aan de bij de beschikking van 
16 februari bepaalde voorlopige regeling inzake de uitoefening van 
het omgangsrecht en ook aan de regeling weergegeven in het arrest 
van Gerechtshof Den Haag van 13 oktober 2015, welke regelingen 
gelijkluidend zijn.’

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de bo-
demrechter zich bij die beide uitspraken aansluit en 
ze als het ware in de uitspraak overneemt. Maar zoals 
al vermeld: die overweging is opgenomen onder het 
kopje ‘de beoordeling’ en staat niet in het dictum. 
Het is dan een kwestie van uitleg voor partijen, hun 
advocaten en de gerechtsdeurwaarder die opdracht 
krijgt verbeurde dwangsommen te incasseren c.q. 
beslag daarvoor te leggen. Aansluiting kan worden 
gezocht bij de arresten Haviltex en DSM/Fox 
waar het ging om de uitleg van bepalingen in een 
overeenkomst.11 Maar in dit geval is ook relevant de 
kortgedinguitspraak van de rechtbank (team familie) 

5 Zie P.A. Stein & A.S. Rueb, 
Compendium burgerlijk pro-
cesrecht, Deventer: Wolters 
Kluwer 2018, § 16.6-16.8.

6 Rechtbank ’s-Hertogenbosch 
30 december 2004, ECLI: 
NL: RBSHE: 2004: AT1031, 
NJF 2005/104 (Raijmakers/
Gemeente Boekel).

7 GEA Sint Maarten 18 novem-
ber 2016, ECLI: NL: OGEAM: 
2016: 90, NJF 2017/10 
(Dock Maarten/ Sint Maar-
ten).

8 Vgl. de slotalinea’s van 
H. Drion, ‘Rechterlijk bevel en 
verbod’, RM Themis 1962, 
p. 203-240 (ook gepubli-
ceerd in Geschriften van 
H. Drion, Deventer: Kluwer 
1982, p. 126) en G.J. Schol-
ten, ‘De invloed van wijzigin-
gen in het procesrecht op 
het burgerlijk recht’, WPNR 
1980, afl. 5517, p. 317-321.

9 HR 5 december 2014, ECLI: 
NL: HR: 2014: 3533.

10 HR 16 november 1984, 
ECLI: NL: HR: 1984: AG4901, 
NJ 1985/547 (Ciba Geigy/
Voorbraak) en HR 22 decem-
ber 1989, ECLI: NL: HR: 
1989: AD0992, NJ 1990/434 
(Kempkes/Samson).

11 HR 13 maart 1981, ECLI: 
NL: HR: 1981: AG4158, NJ 
1981/635 (Haviltex) en HR 
20 februari 2004, ECLI: 
NL: HR: 2004: AO1427, NJ 
2005/493 (DSM/Fox).
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29 januari van het jaar erop. In rechtsoverweging 
5.7 wordt aangegeven dat de beschikking van de 
rechtbank van 18 november uitvoerbaar bij lijfsdwang 
wordt verklaard en in rechtsoverweging 5.8 worden 
de reconventionele vorderingen van de moeder tot 
kwijtschelding van eventueel verbeurde dwangsom-
men en te bepalen dat geen dwangsom is verschul-
digd afgewezen. Twee dingen zijn belangrijk: de 
man hoeft niet tot lijfsdwang over te gaan en mag de 
voorkeur blijven geven aan de dwangsom als pressie-
middel. Bijvoorbeeld omdat hij op deze manier geld 
ontvangt om de nota van zijn advocaat te betalen. 
In ieder geval betekent de uitvoerbaarverklaring bij 
lijfsdwang niet dat daarna geen dwangsommen meer 
kunnen worden verbeurd, want de sanctie van de 
dwangsom wordt niet opgeheven. Daarnaast volgt uit 
rechtsoverweging 5.8 impliciet dat de voorzieningen-
rechter meent dat nog steeds dwangsommen (kun-
nen) worden verbeurd. Anders was wel een zinsnede 
opgenomen in de trant van: verstaat dat vanaf … 
geen dwangsommen meer zullen worden verbeurd. 

Het aardige van het geschetste feitencomplex is 
dat drie instanties zich een oordeel hebben ge-
vormd over de al dan niet verschuldigdheid van de 
dwangsommen! Het Gerechtshof Den Haag in hoger 
beroep van de uitspraak van 29 januari, het Hof van 
Discipline als hoogste tuchtrechter over de advo-
caten en het Gerechtshof Amsterdam 28 augustus 
2018, ECLI: NL: GHAMS: 2018: 3209 als tuchtrechter 
over gerechtsdeurwaarders (met mijn cursiveringen).

Het Gerechtshof Den Haag haalt hard uit:

‘8. […] Gebleken is dat de man onderscheiden executiemaatregelen 
heeft getroffen op grond van het arrest van het hof, waaronder het 
leggen van executoriale beslagen, mede uitmondend in de execu-
toriale verkoop van de woning van de vrouw. Het arrest van het hof 
van 13 oktober 2015 betreft een beslissing in het kader van een voor-
lopige voorzieningen. Alsdan geldt dat een andersluidend oordeel in 
de bodemprocedure – waarvan met onderhavige beschikking sprake 
is – er niet aan in de weg staat dat tot dat moment verbeurde dwang-
sommen verschuldigd blijven. Dat laat echter onverlet dat de man 
onrechtmatig zou kunnen hebben gehandeld jegens de vrouw, nu de 
man is overgegaan tot het treffen van executiemaatregelen op grond 
van een dwangsomveroordeling vervat in een voorlopige voorziening, 
terwijl naar thans wordt geoordeeld in de bodemprocedure de man 
in het geheel niet het recht had van de vrouw zulk een nakoming 
van de voorlopige omgangsregeling te vergen onder verbeurte van 
dwangsommen.

Daarbij komt dat in de bestreden beschikking aan de voorlopige om-
gangsregeling geen dwangsom is verbonden, zodat de bij het arrest 
13 oktober 2015 in kort geding opgelegde maatregel is geëindigd. 
Als er al dwangsommen zijn verbeurd, betreft dit slechts een zeer 
beperkte periode en een beperkt bedrag. De door (de advocaat van) 
de man getroffen executiemaatregelen acht het hof in strijd met de 
belangen van de minderjarige, die met de vrouw tot een verhuizing 
wordt gedwongen.’12

In dezelfde lijn ligt de uitspraak van het Hof van 
Discipline:

‘5.9 Het had op de weg van verweerder gelegen om na te gaan wat 
er in het dossier was gebeurd in de periode waarin hij stelt niet bij de 
zaak betrokken te zijn geweest. Verweerder had dan moeten zien dat 
er een beschikking van 18 november 2015 lag met een anderslui-
dende omgangsregeling en zonder dwangsomveroordeling. Van 
hem, als advocaat die weer de regie over de zaak had, mocht worden 
verwacht dat hij de deurwaarder daarover informeerde, althans zou 
nagaan of de deurwaarder daarvan op de hoogte was en dat hij hem 
zo nodig van een nieuwe instructie zou voorzien. Gesteld noch geble-
ken is dat verweerder dat heeft gedaan. In zoverre valt hem dan ook 

een tuchtrechtelijk verwijt te maken dat een onjuist bedrag aan ver-
beurde dwangsommen op de sommaties van de deurwaarder stond 
vermeld. De raad heeft dan ook terecht overwogen dat verweerder 
zich had moeten beperken tot het (laten) innen van de dwangsommen 
waarvoor wél een titel was.’13

Het Gerechtshof Amsterdam oordeelt echter anders:

‘6.2. Indien de opdracht inhoudt, zoals in dit geval, het leggen van 
executoriaal beslag ten aanzien van verbeurde dwangsommen, 
bestaat die eigen verantwoordelijkheid erin dat marginaal dient te 
worden getoetst of de aan de gerechtsdeurwaarder verstrekte titel 
voldoende grond biedt (en in het onderhavige geval: blijft bieden) 
voor het te leggen beslag. Een diepgravend onderzoek wordt van de 
gerechtsdeurwaarder niet verlangd. De gerechtsdeurwaarder dient 
niet op de stoel van de rechter te gaan zitten. De persoon te wiens 
laste de executie plaats vindt, kan de rechtmatigheid daarvan in een 
executiegeschil door de executierechter laten toetsen. 

6.3. De gerechtsdeurwaarder heeft de diverse rechterlijke beslis-
singen serieus onderzocht. Hij is na overleg met zijn opdrachtgever 
tot de conclusie gekomen dat klaagster dwangsommen had verbeurd 
en dat die dwangsommen ook na 18 november 2015 nog doorliepen. 
Hij heeft aan de advocaat van klaagster meegedeeld waarop zijn 
standpunt was gebaseerd. Gelet op de inhoud van de diverse hier-
voor onder “Feiten” geciteerde rechterlijke beslissingen, alsmede de 
onder 5.2. vermelde jurisprudentie kan niet gezegd worden dat een 
marginale toetsing de gerechtsdeurwaarder tot een ander standpunt 
had horen te leiden.’14

Dan rijst de vraag welk college het bij het rechte eind 
heeft. Een moeilijk te beantwoorden vraag, want het 
betreft drie verschillende invalshoeken en toetsings-
criteria en we weten ook niet precies welke argumen-
ten in de onderscheiden procedures zijn gebruikt. 

In de door het Gerechtshof Amsterdam te 
beoordelen klacht ging het erom of de gerechts-
deurwaarder zich eind 2015 ten onrechte op het 
standpunt heeft gesteld dat de dwangsommen ook 
ná 18 november 2015 ‘doorliepen’ en hij derhalve 
tot verdere executie van die betreffende dwangsom-
men mocht en kon overgaan. Volgens klaagster had 
de gerechtsdeurwaarder behoren te weten dat de 
beschikking van 18 november 2015 geen execu-
toriale titel opleverde en dat het arrest van 13 ok-
tober 2015 na betekening slechts een executoriale 
titel opleverde voor verbeurde dwangsommen tot 
18 november 2015. De gerechtsdeurwaarder voerde 
aan dat overleg was gevoerd met zijn opdrachtgever, 
dat de conclusie was dat ook ná de beschikking van 
18 november 2015 dwangsommen werden verbeurd 
en dat er een basis was om tot verdere executie van 
die dwangsommen over te gaan, want in rechtsover-
weging 3.5 van de beschikking van 18 november 
2015 staat vermeld dat onverkort uitvoering dient te 
worden gegeven aan de regeling zoals weergegeven 
in het arrest van 13 oktober 2015. ‘Onverkort’ be-
tekent naar de mening van de gerechtsdeurwaarder 
dat de dwangsommen ‘doorlopen’ en dat het arrest 
van 13 oktober 2015 zijn kracht dus behoudt. Een en 
ander is volgens de gerechtsdeurwaarder miskend 
in de ‘ten overvloede-overweging’ van de beschik-
king van 7 september 2016. Daarnaast had de 
gerechtsdeurwaarder zich in de rechtspraak verdiept 
en zijn stelling (destijds) gebaseerd op verschil-
lende uitspraken van de Hoge Raad ten aanzien van 
verbeurde dwangsommen.15 Uit die uitspraken en 
met name het arrest Greve/CTAV volgt in zijn optiek 
heel specifiek dat een in kort geding gegeven verbod 
c.q. gebod met dwangsom van kracht blijft ingeval de 

12 Gerechtshof Den Haag 
7 september 2016.

13 Hof van Discipline 9 april 
2018, ECLI: NL: TAHVD: 
2018: 57 (bevestigend Raad 
van Discipline Den Haag 
6 november 2017, ECLI: NL: 
TADRSGR: 2017: 209).

14 Gerechtshof Amsterdam 
28 augustus 2018, ECLI: 
NL: GHAMS: 2018: 3209 
(bevestigend Kamer voor 
Gerechtsdeurwaarders 
21 november 2017, ECLI: 
NL: TGDKG: 2017: 211).

15 Te weten HR 16 november 
1984, ECLI: NL: HR: 1984: 
AG4901, NJ 1985/ 547 
(Ciba Geigy/Voorbraak), HR 
22 december 1989, ECLI: 
NL: HR: 1989: AD0992, 
NJ 1990/434 (Kemkes/
Samson), HR 15 mei 1998, 
ECLI: NL: HR: 1998: ZC2652, 
NJ 1999/569 (Greve/
CTAV) en HR 6 februari 
2009, ECLI: NL: HR: 2009: 
BG5056, NJ 2010/139 
(Schiphol/Chip(s)hol) (meer 
in het bijzonder de aan die 
uitspraak voorafgaande 
conclusie van A-G mr. E.M. 
Wesseling-van Gent, ECLI: 
NL: PHR: 2009: BG5056, 
handelend over onder andere 
de uitvoerbaarverklaring bij 
voorraad-bepaling).
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rechter in het bodemgeding over de grondslag van 
dat verbod een oordeel heeft gegeven dat overeen-
stemt met dat van de rechter in kort geding en het 
verbod niet heeft opgeheven of vervangen door een 
ander verbod (zoals in het onderhavige geval). Ook 
betoogde hij dat het destijds aan klaagster was om 
een executiegeschil te entameren bij de voorzienin-
genrechter ter beantwoording van de vraag of ná 
18 november 2015 nog dwangsommen verschuldigd 
waren. Dit heeft klaagster, althans haar toenmalige 
advocaat, niet gedaan. Weliswaar is in een kortge-
dingprocedure een vordering in reconventie ingesteld 
met betrekking tot de verbeurde dwangsommen, 
maar die vordering is door de voorzieningenrech-
ter afgewezen. Door (de toenmalige advocaat van) 
klaagster is geen hoger beroep ingesteld tegen dat 
vonnis van 29 januari 2016.

Het Amsterdamse hof diende (marginaal) te toet-
sen of de gerechtsdeurwaarder destijds tot het oor-
deel kon komen dat de dwangsommen doorliepen. 
Een dergelijke marginale toets mag ook verwacht 
worden van het Hof van Discipline als tuchtrechter, 
maar de inhoud van het dossier is ons onbekend. 
Wel kunnen vraagtekens worden geplaatst bij het 
argument dat de beschikking van 18 november 
2015 een andersluidende omgangsregeling zonder 
dwangsomveroordeling inhield. Dat is gelet op de 
door de Rotterdamse bodemrechter gebezigde 
bewoordingen in de uitspraak voor discussie vatbaar. 
Bovendien kan worden betoogd dat de door de man 
gewenste omgangsregeling in stand bleef, maar 
dat enkel de invulling werd veranderd vanwege het 
tijdsverloop. Immers, het hof gaf ook invulling aan de 
eerste drie weken en de rechtbank sluit aan bij wat 
vanaf week 4 moest gebeuren. Het Gerechtshof Den 
Haag moest oordelen over de vraag of de moeder 
de omgangsregeling ten onrechte niet was nage-
komen. Daarvoor is als eerste van belang om vast 
te stellen of er een omgangsregeling moest worden 
vastgesteld. Het hof was nu van mening dat dit niet 
het geval zou moeten zijn. Het hof overweegt op 
7 september 2016 dat in het arrest van 13 oktober 
2015 de zaak op de stukken was afgedaan en dat 
het hof op die basis ervan was uitgegaan dat er op 
dat moment omgang bestond tussen de vader en het 
kind. Dat bleek niet zo te zijn. In dat licht acht het hof 
het onbegrijpelijk dat de rechtbank op 18 november 
2015 een voorlopige omgangsregeling had bepaald. 
Maar dan waren het hof voorafgaand aan de beslis-
sing van 13 oktober en later de rechtbank vooraf-
gaand aan de beslissing van 18 november kennelijk 
niet goed geïnformeerd. In hoeverre valt die gebrek-
kige informatie de vader te verwijten? Kan hem euvel 
worden geduid dat hij vervolgens de gegeven beslis-
singen ten uitvoer heeft gelegd? Juist bij kleine(re) 
kinderen is het belangrijk dat het contact niet geheel 
wordt verbroken.

Het ene antwoord was van Martijn Berk, derde-
jaars bachelorstudent in Leiden. Hij wees er onder 
meer op dat de rechter ambtshalve een dwangsom 

kan opleggen op grond van artikel 1:253a lid 5 
BW. Hij wees er daarbij op dat het de vraag is of 
een dwangsom past in het familierecht, zeker bij het 
treffen van een omgangregeling waar in deze zaak 
sprake van is. Hij verwees naar Heemskerk,16 die 
van mening was dat er zowel juridische als psycho-
logische bezwaren kleven aan het opleggen van een 
dwangsom bij het treffen van een omgangsregeling, 
maar dat sinds de uitspraak Wassenburg/Petit van 
het Benelux-gerechtshof duidelijk is dat de rechter 
een dwangsom kan opleggen bij een omgangsrege-
ling tussen ouder en kind.17 Hij kwam tot de conclu-
sie dat na 18 november geen dwangsommen meer 
konden worden verbeurd: omdat er in het dictum 
van de bodemprocedure niet over een dwangsom 
wordt gesproken en dit vonnis in de plaats komt van 
het kortgedingvonnis (met dwangsom) eindigt hier 
de periode waarin dwangsommen verbeurd kunnen 
worden.

De antwoorden geven ervan blijk 
dat beide inzenders zich in de 
materie hebben verdiept en de 
nodige literatuur en rechtspraak 
erop na hebben geslagen

Het andere antwoord kwam uit Nijmegen. Laura den 
Brok gaf aan dat het lastig is met de beperkte hoe-
veelheid informatie het aantal verbeurde dwangsom-
men te bepalen. Zij concludeert: 

‘De beschikbare informatie geeft echter, zoals is te lezen, voldoende 
aanleiding voor discussie. Van de beschikbare uitspraken, lijkt het dat 
de titel voor het verbeuren van de dwangsommen de voorlopige voor-
ziening bij het arrest van 13 oktober 2015 is. De voorlopige veroorde-
ling waarbij de dwangsomveroordeling is vastgesteld is nog altijd van 
toepassing. Met de aanname dat de veroordeling onder dwangsom 
op de juiste wijze is betekend en aangezegd en geen sprake is van 
de situaties die gedekt worden door art. 611d en 611e Rv, acht ik 
aannemelijk dat de vrouw dwangsommen heeft verbeurd. Het doel en 
de strekking van de veroordeling onder dwangsom staan eraan in de 
weg om iets anders aan te nemen. Het doel en de strekking van de 
veroordeling brengen ook met zich mee dat het aannemelijk is dat de 
vrouw het maximale aantal dwangsommen (veertig dwangsommen à 
€ 10.000) heeft verbeurd door maandenlang niet mee te werken aan 
de omgangsregeling. Wanneer de dwangsommen zijn verbeurd kan 
onder meer de verjaring aan de succesvolle inning door de man in de 
weg staan. Echter, aangezien verjaring pas aan de orde kan zijn na 
verbeuring, is mijn antwoord op de vraag dat de vrouw de maximale 
veertig dwangsommen heeft verbeurd.’

De antwoorden geven ervan blijk dat beide inzenders 
zich in de materie hebben verdiept en de nodige 
literatuur en rechtspraak erop na hebben geslagen. 
Het zijn serieuze inzenders. Er kan er (helaas) maar 
één de beste zijn en dat is met een geringe marge 
Radboud-studente Laura den Brok. Zij wordt be-
loond met de geldprijs van € 200,-. Martijn Berk mag 
een keuze maken uit het Ars Aequi Libri-fonds.

16 W.H. Heemskerk, noot bij 
HR 10 oktober 1982, ECLI: 
NL: HR: 1982: AC1995, NJ 
1983/614.

17 BenGH 11 mei 1982, ECLI: 
NL: XX: 1982: AD6563, NJ 
1983/613 (Wassenburg/
Petit).


