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1  Inleiding
Al bijna zeventig jaar is de regeling van de dwangsom1 opgeno-
men in het Nederlandse recht, maar nog steeds dient de Hoge
Raad antwoord te geven op vragen betreffende de al dan niet
verbeurte van dwangsommen. Soms vallen die antwoorden
met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te voorspel-
len, soms echter moet een dispuut in de literatuur en/of lagere
rechtspraak worden beslist. Met enige regelmaat moeten Hoge
Raad en Benelux-Gerechtshof2 oordelen over de vraag of in
concreto sprake is van ‘onmogelijkheid’ om aan een met een
dwangsom versterkte veroordeling te voldoen. Daarbij speelt
een rol dat de dwangsom niet tot een soort straf mag worden.3
Een vraag die tot voor kort niet of nauwelijks aan de orde
kwam, is of de rechter er rekening mee mag houden dat de
betrokkene zich zelf in deze positie heeft gebracht. Ofwel: mag
de rechter oordelen ‘eigen schuld, dikke bult’? Maar is dan niet
sprake van een straf?

2  De veroordeelde moet zich realiseren wat hij doet
Een veroordeling tot betaling van een dwangsom (vergelijk
art. 611a e.v. Rv) is, evenals lijfsdwang, een indirect executie-
middel en betreft een bijkomende veroordeling teneinde druk
uit te oefenen op de schuldenaar, opdat deze de tegen hem uit-
gesproken hoofdveroordeling zal nakomen. Zonder dit execu-
tiemiddel zouden vele rechterlijke beslissingen niet meer
kracht hebben dan een zuiver declaratoire4 uitspraak en wei-
nig effectief zijn. De belangrijkste reden voor het bestaan van
het instituut van de dwangsom is dat de rechter door een
dwangsom op te leggen de schuldenaar een extra prikkel tot

* Prof. mr. A.W. Jongbloed is bijzonder hoogleraar executie- en beslag-
recht aan de UU.

1. Zie over de dwangsom M.B. Beekhoven van den Boezem, De dwangsom
in het burgerlijk recht (diss. Groningen), Serie Burgerlijk Procesrecht &
Praktijk V, Deventer: Kluwer 2007, A.W. Jongbloed, De privaatrechte-
lijke dwangsom, Ars Aequi Cahier privaatrecht, Nijmegen: Ars Aequi
Libri 2007 en A.W. Jongbloed, Dwangsom, in: A.W. Jongbloed &
A.L.H. Ernes (red.), Burgerlijk procesrecht praktisch belicht, Deventer:
Kluwer 2011, par. 18.9.

2. Zoals bekend ligt aan de regeling van de dwangsom de Eenvormige wet
betreffende de dwangsom ten grondslag. Ik zal naar de corresponderen-
de bepalingen uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering verwij-
zen, ook als in een uitspraak verwezen wordt naar een bepaling uit die
Eenvormige wet of naar een bepaling uit het Belgische Gerechtelijk
Wetboek.

3. Vgl. Jongbloed 2007, par. 3.6. Daarom ook prefereer ik de veroordeling
op verbeurte van een dwangsom boven die op straffe van een dwangsom.

4. Ik herinner eraan dat bij declaratoire en constitutieve uitspraken het
opleggen van een dwangsom niet aan de orde is.

(spoedige) nakoming van de hoofdveroordeling verschaft. Die
prikkel treft hem bovendien juist daar waar hij er erg gevoelig
voor is: in zijn vermogen. Omdat het opleggen van een dwang-
som voorts een minder zware maatregel is dan het toepassen
van lijfsdwang (want niet op de persoon van de schuldenaar
drukkend) of reële executie (waarbij betrokkene ‘buiten spel’
wordt gezet), zal de rechter er vaak de voorkeur aan geven aan
zijn uitspraak het opleggen van een dwangsom te verbinden.
Van het opleggen van een dwangsom kan ook een preventieve
werking uitgaan, terwijl reële executie pas aan de orde kan
komen als duidelijk is dat de wederpartij in verzuim is.

De keerzijde is echter dat als degene die in rechte wordt
betrokken zich niet realiseert dat er druk wordt uitgeoefend
om een bepaalde gedragsverandering te bewerkstelligen, de
rechter geen veroordeling op verbeurte van een dwangsom zal
uitspreken (althans behoort uit te spreken). Zou dit anders
zijn, dan zou de dwangsom verworden tot een straf en dat is
zeker niet de bedoeling van de wetgever geweest. Een voor-
beeld biedt de uitspraak van Hof Amsterdam 26 april 2007,
NJF 2007, 400; JBPr 2008/6 (Engel/Rigot), waar het hof oor-
deelde dat als de dwangsom niet de functie vervult om druk
uit te oefenen om aan een veroordeling te voldoen, er reden
bestaat geen dwangsom op te leggen.

Rigot huurde van Engel een kamer, maar wegens wanbetaling
door Engel werden de elektriciteit en de watervoorziening
afgesloten. Rigot heeft hierop gevorderd dat Engel wordt ver-
oordeeld om binnen korte termijn de elektriciteit en het water
opnieuw te doen aansluiten en aangesloten te houden of om
medewerking te verlenen aan het op haar kosten plaatsen van
eigen meters voor Rigot, zodat hij zijn eigen elektriciteits- en
waterverbruik kan afrekenen, een en ander op straffe van een
dwangsom van € 500 per dag. Bij het bestreden vonnis heeft
de kantonrechter de primaire vordering toegewezen, in dier
voege dat de dwangsom is gematigd tot € 250 per dag.

In hoger beroep wordt daartegen door Engel aangevoerd
dat zij vanwege haar psychische gesteldheid – vermoedelijk
een ernstige vorm van paranoïde schizofrenie – niet in staat is
haar belangen adequaat te behartigen. Zij is psychisch buiten
staat aan de veroordeling te voldoen en de veroordeling heeft
geen enkel effect op haar gehad. Het opleggen van een dwang-
som is niet zinvol en moet derhalve achterwege blijven. Het
zou veel efficiënter zijn als Rigot om eigen elektriciteits- en
wateraansluitingen zou verzoeken.
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Het Amsterdamse hof oordeelt in r.o. 3.4:

‘Een dwangsom dient er niet toe om te voorzien in een
vorm van schadevergoeding, maar om de veroordeelde te
bewegen aan een veroordeling te voldoen. Indien moet
worden verwacht dat de dwangsom die functie niet kan
vervullen, bijvoorbeeld omdat de veroordeelde niet vatbaar
is voor het soort druk dat van een telkens oplopend bedrag
aan verbeurde dwangsommen uitgaat, kan dat reden zijn
om van het opleggen van een dwangsom af te zien. Naar
het oordeel van het hof doet laatstgenoemde situatie zich
hier voor. Uit de door Engel in het geding gebrachte stuk-
ken is genoegzaam gebleken dat zij lijdt aan een ernstige
psychische stoornis, die haar het zicht op de werkelijkheid
en in het bijzonder haar eigen (financiële) belangen
beneemt. Er bestaat geen enkele aanleiding om aan te
nemen dat een dwangsom daar enige wijziging in kan
brengen. Onder deze omstandigheden is voor het opleggen
van een dwangsom geen plaats.’

Het is ook mogelijk dat later intredende omstandigheden aan
het blijven verbeuren van dwangsommen in de weg staan. We
kunnen de casus die aan de hiervoor bedoelde uitspraak ten
grondslag ligt iets wijzigen. Stel dat Engel in goede (lichamelij-
ke en geestelijke) gezondheid verkeert en veroordeeld is om
binnen veertien dagen na betekening van de uitspraak de elek-
triciteit en het water opnieuw te doen aansluiten en aangeslo-
ten te houden, maar vervolgens een herseninfarct krijgt waar-
door haar wederom het zicht op de werkelijkheid wordt beno-
men en zij niet (meer) vatbaar is voor het soort druk dat van
een telkens oplopend bedrag aan verbeurde dwangsommen
uitgaat. In een dergelijk geval wordt het doel dat met het
opleggen van een dwangsom wordt beoogd niet bereikt en zou
als gehoor zou moeten worden gegeven aan de veroordeling, er
weer een situatie ontstaan dat de opgelegde dwangsom als een
soort straf gaat functioneren.

3  ‘Onmogelijkheid’
De wetgever heeft tot uitgangspunt genomen dat een eenmaal
verbeurde dwangsom voor het volle bedrag blijft verbeurd
(vergelijk art. 611c Rv) en dat de rechter niet – in afwijking
van het Franse systeem – tot aanpassing van het bedrag van de
dwangsom of tot opheffing van de veroordeling tot betaling
van een dwangsom kan overgaan op het moment dat de uit de
hoofdveroordeling voortvloeiende situatie definitief is.

Maar later kan op grond van specifieke omstandigheden de
behoefte bestaan de hoogte van de dwangsom toch te herzien
of de (tot nakoming prikkelende) werking van de dwangsom
op te schorten of zelfs op te heffen. Daartoe is art. 611d Rv5 in

5. Lid 1: ‘De rechter die een dwangsom heeft opgelegd, kan op vordering
van de veroordeelde de dwangsom opheffen, de looptijd ervan opschor-
ten gedurende de door hem te bepalen termijn of de dwangsom vermin-
deren in geval van blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmoge-
lijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen.’
Lid 2: ‘Voor zover de dwangsom verbeurd was voordat de onmogelijk-
heid intrad, kan de rechter haar niet opheffen of verminderen.’

de wet opgenomen teneinde een handvat te bieden om onbil-
lijkheden te voorkomen. Want verkeert de veroordeelde in de
onmogelijkheid om aan de veroordeling te voldoen, dan schie-
ten de opgelegde dwangsommen weer hun doel voorbij. De
veroordeelde wil wel, maar kan niet; hij is buiten staat. Bij zijn
onderzoek kan de rechter – in beperkte mate6 – de vraag
betrekken in hoeverre de veroordeelde zich in die positie heeft
gebracht. Het enkele feit dat de veroordeelde in de mening
verkeert aan de hoofdveroordeling geheel en tijdig te hebben
voldaan, betekent niet dat er sprake is van onmogelijkheid om
aan de hoofdveroordeling te voldoen in de zin van art. 611d
Rv.7 Bij een tijdelijke of gedeeltelijke onmogelijkheid zal de
rechter de dwangsom opschorten respectievelijk verminderen.

Over de vraag wanneer er sprake is van ‘onmogelijkheid’ in de
zin van deze wetsbepaling, is de nodige rechtspraak voorhan-
den. Daaruit blijkt dat er ook sprake is van onmogelijkheid in
de zin van deze bepaling indien het onredelijk zou zijn meer
inspanning en zorgvuldigheid te vergen dan de veroordeelde
heeft betracht. Die maatstaf wijkt mijns inziens niet af van
hetgeen de eisen van redelijkheid en billijkheid meebrengen.8

Twee voorbeelden ter toelichting. Allereerst HR 21 mei 1999,
NJ 2000, 13 (Pleasure/Delray). Een beslaglegger die in kort
geding was veroordeeld tot opheffing van een beslag op straffe
van een dwangsom, verzocht een notaris het noodzakelijke te
doen om het beslag op te heffen. Daarbij werd erop gewezen
dat het vonnis was betekend en dat het beslag op straffe van
verbeurte van een dwangsom binnen veertien dagen nadien
diende te zijn opgeheven. Namens beslaglegger werd tijdig de
tot doorhaling van het beslag strekkende akte ondertekend,
maar desondanks werd het beslag pas na geruime tijd doorge-
haald in de registers. Weinig verwonderlijk dat zijn wederpar-
tij executoriaal beslag liet leggen op een aan de beslaglegger
toebehorend onroerend goed, waarbij deze betoogde dat
dwangsommen waren verbeurd nu het beslag niet tijdig was
opgeheven. In het daaropvolgende executiegeschil kwam de
vraag aan de orde of er al dan niet dwangsommen waren ver-
beurd. Zowel het Gerecht in Eerste Aanleg als het Gemeen-
schappelijke Hof van de Nederlandse Antillen stelde de
beslaglegger in het gelijk. In cassatie werd betoogd dat van de
beslaglegger wel degelijk verlangd had mogen worden dat hij
erop zou toezien dat de hulppersoon van wiens bijstand hij
gebruikmaakt, de opdracht op de juiste wijze zou afwikkelen,
en dat dit niet anders is als die hulppersoon een notaris is.

6. Zie de hierna te bespreken uitspraak BenGH 29 april 2008, NJ 2008,
309 (Pet Center/Schouten): in het geval de onmogelijkheid die de ver-
oordeelde aanvoert het gevolg is van een eigen gebrek aan zorgvuldig-
heid, daterend van vóór de veroordeling, mag de rechter op grond hier-
van slechts onder bijzondere omstandigheden de in art. 611d Rv bedoel-
de maatregelen weigeren.

7. BenGH 25 september 1986, NJ 1987, 909 (Van der Graaf/Agio).
8. Zie onder meer BenGH 25 september 1986, NJ 1987, 909 (Van der

Graaf/Agio), HR 22 januari 1993, NJ 1993, 598 (Rupako/Karsten) en
HR 21 mei 1999, NJ 2000, 13 (Pleasure/Delray).
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De Hoge Raad gaf aan dat de maatstaf van het toepasselijke
art. 491 RvNA (het ‘buiten staat zijn’ aan een veroordeling te
voldoen) en die van art. 611d Rv (‘onmogelijkheid’) materieel
dezelfde norm inhouden. Vervolgens werd overwogen dat
indien niet tijdig aan de hoofdveroordeling (het opheffen van
het beslag) is voldaan, (ook) van onmogelijkheid sprake is
‘indien het onredelijk zou zijn meer inspanning en zorgvuldig-
heid te vergen dan de veroordeelde heeft betracht’.9 In concre-
to betekende dit dat degene die een notaris opdracht geeft tot
opheffing van een beslag onder mededeling van de datum
waarop deze opdracht in verband met een rechterlijke veroor-
deling tot opheffing op verbeurte van een dwangsom uiterlijk
moet zijn uitgevoerd en die daartoe een door de notaris opge-
stelde doorhalingsvolmacht tekent, erop mag rekenen dat de
notaris de opdracht tijdig zal uitvoeren. De veroordeelde pro-
cespartij heeft dan de redelijkerwijs van haar in het kader van
art. 491 RvNA c.q. art. 611d Rv te verwachten inspanning en
zorgvuldigheid betracht. Delray kon en mocht daarna aanne-
men dat de notaris zich met nauwgezetheid verder zou ontfer-
men over de door haar getekende volmacht en dat het beslag
kort daarop zou worden opgeheven. Tot nadere inspanning
was zij niet gehouden. Meer in het bijzonder was zij niet
gehouden om na te gaan of de notaris de hem gegeven
opdracht al op juiste wijze had afgewikkeld. Gelet op de posi-
tie van de notaris in ons rechtsbestel en de wettelijke waarbor-
gen waarmee het notarisambt hier te lande is omkleed, kan een
justitiabele er zonder meer van uitgaan dat een notaris de
nodige zorg betracht ten opzichte van degene ten behoeve van
wie hij optreedt.10 Enigszins gechargeerd: van Delray als ver-
oordeelde procespartij hoefde niet te worden verwacht dat zij
met een zekere regelmaat de notaris zou bellen met de vraag:

‘Notaris, hebt u het beslag al laten doorhalen in de open-
bare registers? Nee, dan komt een van onze medewerkers
naar uw kantoor om erop toe te zien dat u de benodigde
papieren gereedmaakt en daarna gaat onze medewerker
wel naar het kantoor van de openbare registers om ervoor
te zorgen dat de verdere afhandeling vlekkeloos verloopt.’

Een ander voorbeeld biedt BenGH 25 mei 1999, NJ 2000, 14
(Greenib/Aaltink). Daarin was in kort geding een met een
dwangsom versterkt verbod uitgesproken. Dat verbod werd
echter niet nagekomen, omdat dezelfde voorzieningenrechter
in een tweede (weliswaar inmiddels vernietigde) uitvoerbaar
bij voorraad verklaarde uitspraak in kort geding betrokkene

9. Waarbij werd verwezen naar BenGH 25 september 1986, NJ 1987, 909
(Agio/Van der Graaf).

10. M.i. had Delray er niet zonder meer op mogen vertrouwen dat de
opdracht zou worden uitgevoerd en had mogen worden verwacht dat als
niets werd vernomen, nog eenmaal contact wordt opgenomen. Een mis-
verstand is snel geboren, het is ook mogelijk dat de opdracht ‘zoekraakt’
doordat die in een stapel andere papieren terechtkomt en ook bij de uit-
voering van de opdracht kan een kink in de kabel komen. Zou Delray
enkele dagen na het verlenen van de opdracht een brief van de notaris
hebben gekregen inhoudende ‘opdracht uitgevoerd’, dan mocht Delray
erop vertrouwen dat de opdracht inderdaad was uitgevoerd. Maar hoor-
de Delray tien dagen na het geven van de opdracht niets, dan was (telefo-
nisch) contact m.i. noodzakelijk geweest.

had ontslagen van de verplichting tot naleving van dat in het
eerste kort geding uitgesproken verbod. Vervolgens werd de
tweede uitspraak in hoger beroep vernietigd, zodat – met
terugwerkende kracht – duidelijk werd dat aan de eerste kort-
gedinguitspraak moest worden voldaan. In een dergelijk geval
is van ‘onmogelijkheid’ sprake gedurende de periode dat het in
het eerste vonnis in kort geding vervatte verbod niet is nageko-
men nadat en omdat de veroordeelde door dezelfde voorzie-
ningenrechter in een tweede uitvoerbaar bij voorraad verklaar-
de uitspraak in kort geding was ontslagen van de verplichting
tot naleving van dat verbod. Dat de tweede kortgedinguit-
spraak nadien werd vernietigd, kan daaraan niet afdoen. Pro-
cespartijen mogen immers afgaan op een rechterlijke uitspraak
en zeker als de uitspraak afkomstig is van dezelfde voorzienin-
genrechter die zijn eerdere uitspraak als het ware ‘herroept’.
Zou dit anders zijn, dan zou grote rechtsonzekerheid ont-
staan: aan welke van de tegengestelde rechterlijke uitspraken
moet een procespartij zich houden? Moet veiligheidshalve
gedurende de hogerberoepstermijn toch maar de eerste uit-
spraak worden gevolgd? En kan dan schadevergoeding worden
geëist?

Voor de volledigheid: bij een blijvende of algehele onmogelijk-
heid zal de rechter de dwangsom geheel opheffen: het te leve-
ren schilderij is in vlammen opgegaan.

4  Een nog niet beantwoorde vraag
In de rechtspraak werd art. 611d Rv algemeen toegepast als de
betrokkene buiten zijn schuld niet aan de veroordeling kon
voldoen. Daarover bestond geen twijfel. Zoals hiervoor ver-
meld ligt het criterium van art. 611d Rv dicht aan tegen de
redelijkheid en billijkheid. Voor zover mij bekend heeft een
advocaat nimmer een geslaagd beroep gedaan op art. 611d Rv
nadat zijn cliënt was veroordeeld tot afgifte van een zaak,
waarna betrokkene die zaak verkocht en stelde niet aan de met
een dwangsom versterkte veroordeling te kunnen voldoen.
Denk aan het geval dat er een veroordeling op verbeurte van
een dwangsom is uitgesproken een schilderij binnen een week
na betekening van de uitspraak af te geven aan het Rijks-
museum en binnen die week wordt het schilderij aan het
Louvre in Parijs verkocht en afgegeven. In een dergelijk geval
zal het rechterlijk oordeel luiden: er is niet voldaan aan de ver-
oordeling en dan moeten de gevolgen daarvan ook maar wor-
den ondervonden. Maar er zijn ook andere meer genuanceerde
voorbeelden11 te geven en dan rijst de vraag hoe de beslissing
moet uitvallen.

Zo oordeelde het Benelux-Gerechtshof op 29 april 2008, NJ
2008, 309 (Pet Center/Schouten) dat in het geval de onmo-
gelijkheid die de veroordeelde aanvoert het gevolg is van een
eigen gebrek aan zorgvuldigheid, daterend van vóór de veroor-
deling, de rechter op grond hiervan slechts onder bijzondere

11. Zoals wanneer de betrokkene een psychische stoornis blijkt te vertonen
en aangeeft het schilderij aan ‘die meneer van het Louvre te hebben ver-
kocht omdat die zo’n mooi ruitjesjasje aan had, terwijl de meneer van
het Rijksmuseum een effen jasje aan had’.
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omstandigheden de in art. 611d Rv bedoelde maatregelen mag
weigeren. In dat geval ging het om de (ver)koop op 26 juli
2000 van een American Staffordshire Terriër, een jonge
rashond die Pet Center uit Hongarije betrok. Schouten heeft
een dergelijke rashond van Pet Center gekocht, maar verkreeg
niet de stamboomdocumenten. Die stamboomdocumenten
zijn van groot (financieel) belang voor de verkoop en het fok-
ken. Na diverse malen zonder resultaat op afgifte te hebben
aangedrongen, is Schouten een procedure gestart tot aflevering
van de originele stamboomdocumenten, voorzien van de ver-
eiste Hongaarse exportstempels, van de door hem bij Pet Cen-
ter gekochte rashond. Pet Center is door het Hof van Beroep
op 14 december 200412 veroordeeld tot aflevering van deze
documenten binnen acht dagen na betekening van het arrest,
onder verbeurte van een dwangsom. Uiteindelijk, nadat die
termijn was verstreken, leverde Pet Center de bedoelde docu-
menten. Schouten had toen al het arrest van het Hof van
Beroep laten betekenen, zodat over de periode van
7 januari 2005 tot 23 mei 2005 een dwangsom van € 250 per
dag werd verbeurd. Pet Center heeft hierop een procedure ex
art. 611d Rv gestart en betoogd dat zij in de materiële onmo-
gelijkheid verkeerde aan de veroordeling te voldoen, omdat zij
afhankelijk was van de medewerking van de Hongaarse autori-
teiten. Die vordering is in eerste aanleg afgewezen, maar in het
door Pet Center ingestelde cassatieberoep wenste het Hof van
Cassatie van het Benelux-Gerechtshof te vernemen of
art. 611d Rv aldus moet worden uitgelegd dat in geval de
onmogelijkheid die de veroordeelde aanvoert het gevolg is van
een eigen gebrek aan zorgvuldigheid begaan vóór de veroorde-
ling, de rechter de in die bepaling bedoelde maatregelen (dat
wil dus zeggen het verminderen, opheffen of opschorten van
de looptijd van de dwangsom) mag weigeren.

Het Benelux-Gerechtshof beantwoordt die vraag in zijn
algemeenheid ontkennend: in het geval de onmogelijkheid die
de veroordeelde aanvoert het gevolg is van een eigen gebrek
aan zorgvuldigheid, daterend van voor de veroordeling, mag de
rechter op grond hiervan slechts onder bijzondere omstandighe-
den (mijn cursivering) de in die bepaling bedoelde maatregelen
weigeren.

Het Hof oordeelt in r.o. 7:

‘Vooropgesteld moet worden dat van “onmogelijkheid” als
bedoeld in genoemde bepaling sprake is indien zich een
situatie voordoet waarin de dwangsom als dwangmiddel
– dit wil zeggen als geldelijke prikkel om nakoming van de
veroordeling zoveel mogelijk te verzekeren – naar de woor-
den van de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting
op artikel 413 “zijn zin verliest”, en dat dit laatste in een
geval als het onderhavige, waarin niet tijdig aan de hoofd-
veroordeling is voldaan, de onmogelijkheid moet worden
aangenomen indien het onredelijk zou zijn meer inspan-
ning en zorgvuldigheid te vergen dan de veroordeelde
heeft betracht. De rechter dient dus te onderzoeken of de

12. Dus bijna vierenhalf jaar na de aankoop van de hond.
13. Art. 611d Rv.

veroordeelde sinds zijn veroordeling redelijkerwijze al het
mogelijke heeft gedaan om aan de hoofdveroordeling te
voldoen.
8. Uitgangspunt moet daarom zijn dat het daarbij in de
eerste plaats gaat om de inspanningen en zorgvuldigheid
die de veroordeelde sedert de uitspraak aan de dag heeft
gelegd. De onmogelijkheid om de hoofdveroordeling uit te
voeren moet dan ook in beginsel beoordeeld worden aan
de hand van feiten en omstandigheden die zich hebben
voorgedaan na de hoofdveroordeling. De rechter mag
evenwel, indien de gestelde onmogelijkheid een gevolg is
van door de veroordeelde voor de veroordeling gemaakte
fouten, hiermede, zij het slechts in bijzondere omstandig-
heden, rekening houden bij de beantwoording van de
vraag of en in hoeverre hij van de hem in artikel 4, lid 1,
verleende discretionaire bevoegdheid gebruik zal maken.
Daarbij valt met name te denken aan gedragingen van de
veroordeelde die hij, in het zicht van de mogelijke veroor-
deling, welbewust heeft verricht om de naleving daarvan te
bemoeilijken of te beletten.’

Het komt er mijns inziens op neer dat als de betrokkene zich
willens en wetens in de positie heeft gebracht dat een met een
dwangsom versterkte veroordeling niet kan worden nageko-
men (zoals in het hiervoor gegeven voorbeeld van het na de
veroordeling verkochte schilderij), de rechter een beroep op
art. 611d Rv zonder uitgebreide motivering mag afwijzen.
Maar in minder sprekende gevallen zal de rechter dat beroep
op art. 611d Rv slechts kunnen afwijzen als er sprake is van bij-
zondere omstandigheden en dat zal uitgebreid gemotiveerd
moeten worden. Daartoe zal moeten worden nagegaan of de
veroordeelde sinds zijn veroordeling redelijkerwijze al het
mogelijke heeft gedaan om aan de hoofdveroordeling te vol-
doen, terwijl door de veroordeelde voor de veroordeling
gemaakte fouten slechts in uitzonderingsgevallen ten nadele
van de veroordeelde strekken. Anders gezegd: een grove blun-
der staat aan toepassing van art. 611d Rv in de weg, maar een
(beoordelings)fout niet. Het is achteraf altijd gemakkelijk te
beoordelen hoe had moeten worden gehandeld, maar op het
moment zelf was er mogelijk sprake van diverse wegen die
ingeslagen hadden kunnen worden en blijkt achteraf dat de
ingeslagen weg toch niet de beste was.

Dat de rechter die moet oordelen over de vraag of de dwang-
sommen zullen worden opgeschort of opgeheven, zich moet
richten op de omstandigheden van ná de dwangsomveroorde-
ling, is weinig verwonderlijk. Omstandigheden van vóór de
dwangsomveroordeling, zo ook het gebeurlijke gebrek aan
zorgvuldigheid van de veroordeelde bij de nakoming van zijn
verbintenis(sen), waren de dwangsomrechter immers bekend
en hebben hem aanleiding gegeven om de veroordeling (toch
of juist) uit te spreken. Die omstandigheden van vóór de
dwangsomveroordeling kunnen dan ook bezwaarlijk centraal
staan bij de beoordeling van de vordering tot herziening. Het
centrale criterium bij die laatste beoordeling moet immers
zijn: de al dan niet gewenste meer inspanning van de veroor-
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deelde bij de nakoming van de dwangsomveroordeling. Wan-
neer het gelet op de omstandigheden van na de veroordeling
redelijkerwijze onmogelijk is de dwangsomveroordeling na te
komen, kan de rechter de dwangsommaatregel herzien. Maar
is die onmogelijkheid te wijten aan een eigen gebrek aan zorg-
vuldigheid van de veroordeelde, dan zal dit noodzakelijkerwijs
van invloed zijn op de herziening van de dwangsommaatre-
gel.14

5  HR 26 maart 2010 (MTN/Rollema)
Met het voorgaande in gedachten kunnen we de uitspraak HR
26 maart 2010, RvdW 2010, 457; JBPR 2010, 44 (MTN/Rol-
lema) onder de loep nemen. Het betreft een langlopende zaak
waarin de Hoge Raad eerder uitspraak deed: HR 14 september
2001, LJN ZC3637. De procedure is terug te voeren op de
vraag of aan Rollema een vergoeding toekomt ter zake van
voor MTN verrichte werkzaamheden van fiscale en boek-
houdkundige aard. Het verschil van mening is in 1995 ont-
staan en heeft aanleiding gegeven tot eerst een uitgebreide
briefwisseling en daarna een slepende procedure. Uiteindelijk
heeft Hof Arnhem op 26 september 2006 MTN veroordeeld
tot afgifte aan Rollema van een nauwkeurige specificatie van
alle door haar ten behoeve van Rollema, Dental Depot Gro-
ningen B.V. en Medidenta B.V. verrichte werkzaamheden op
straffe van verbeurte van dwangsom.

MTN heeft bij exploot van 13 november 2006 Rollema gedag-
vaard voor het Arnhemse hof en op de voet van art. 611d Rv
gevorderd dat het hof de in het tussenarrest van 26 september
2006 aan MTN opgelegde dwangsommen zal opheffen
wegens de permanente onmogelijkheid voor MTN om aan de
veroordeling te voldoen. Nadat Rollema de vordering had
bestreden, heeft het hof bij arrest van 22 juli 2008 de vorde-
ring van MTN afgewezen en overwoog:

‘3.7 De omstandigheid dat MTN er niet in is geslaagd als-
nog de in het dictum van het arrest van 26 september 2006
geformuleerde nauwkeurige specificatie te verstrekken,
komt naar het oordeel van het hof voor risico van MTN,
ook omdat MTN – zoals het hof ook in genoemd arrest
heeft overwogen – in elk geval al vanaf 20 oktober 1995,
de dag van de eis in reconventie, rekening heeft kunnen
houden met de mogelijkheid dat zij tot afgifte van deze
specificatie zou worden veroordeeld. Het had op de weg
van MTN gelegen de stukken die nodig zouden zijn voor
een nauwkeurige specificatie van de aan Rollema, Dental
Depot Groningen B.V. en Medidenta B.V. gezonden fac-
turen te bewaren. Door dat – zoals MTN stelt – niet te
doen heeft MTN zich zelf in de positie gebracht dat zij
niet, althans niet op deze wijze, aan de haar opgelegde ver-
oordeling kan voldoen. Dat levert geen “onmogelijkheid”
in de zin van artikel 611d Rv op en is dus geen reden voor
toewijzing van haar vordering tot opheffing van de dwang-
sommen.’

14. Vgl. A-G Leclercq in zijn conclusie voor de uitspraak onder 14.

In cassatie klaagt MTN dat het hof heeft miskend dat, voor
zover geldt dat de onmogelijkheid die MTN aanvoert het
gevolg is van haar eigen gebrek aan zorgvuldigheid daterend
van vóór de veroordeling, het hof op grond hiervan slechts
onder bijzondere omstandigheden de opheffing had mogen
weigeren, waarbij met name dient te worden gedacht aan
gedragingen van MTN die zij, in het zicht van een mogelijke
veroordeling, welbewust heeft verricht om de naleving daarvan
te bemoeilijken of te beletten. De Hoge Raad acht die klacht
gegrond en verwijst naar de hiervoor behandelde uitspraak Pet
Center/Schouten.15

‘3.4.3 (...) het hof heeft blijk gegeven van een onjuiste
rechtsopvatting door te oordelen dat de omstandigheid
dat MTN de stukken die nodig zouden zijn voor een
nauwkeurige specificatie van de aan Rollema, Dental
Depot Groningen B.V. en Medidenta B.V. gezonden fac-
turen niet heeft bewaard, terwijl dat wel op haar weg had
gelegen, en dat MTN aldus zichzelf in de positie heeft
gebracht dat zij niet, althans niet op deze wijze, aan de haar
opgelegde veroordeling kan voldoen, geen “onmogelijk-
heid” als bedoeld in art. 611d lid 1 oplevert. Immers waar-
op het hof doelt, is het geval dat de onmogelijkheid het
gevolg is van een aan MTN toe te rekenen, van vóór de
veroordeling daterend, gebrek aan de door haar ten
opzichte van Rollema in acht te nemen zorgvuldigheid ten
aanzien van het bewaren van de gegevens die nodig zijn
voor een nauwkeurige specificatie van de aan Rollema in
rekening gebrachte werkzaamheden. Anders dan het hof
heeft geoordeeld, brengt dat gebrek aan zorgvuldigheid op
zichzelf genomen niet mee dat zich de in art. 611d lid 1
bedoelde onmogelijkheid niet voordoet. Weliswaar zou-
den bijkomende bijzondere omstandigheden, met name

15. ‘3.4.2 Van “onmogelijkheid” als bedoeld in art. 611d lid 1 Rv is sprake
indien zich een situatie voordoet waarin de dwangsom als dwangmiddel,
dat wil zeggen als geldelijke prikkel om nakoming van de veroordeling
zoveel mogelijk te verzekeren, zijn zin verliest. Dit laatste moet in een
geval als het onderhavige, waarin niet tijdig aan de hoofdveroordeling is
voldaan, worden aangenomen indien het onredelijk zou zijn meer
inspanning en zorgvuldigheid te vergen dan de veroordeelde heeft
betracht. De rechter dient dus te onderzoeken of de veroordeelde sinds
zijn veroordeling redelijkerwijze al het mogelijke heeft gedaan om aan de
hoofdveroordeling te voldoen. Uitgangspunt moet daarom zijn dat het
daarbij in de eerste plaats gaat om de inspanningen en zorgvuldigheid die
de veroordeelde sedert de uitspraak aan de dag heeft gelegd. De onmoge-
lijkheid om de hoofdveroordeling uit te voeren moet dan ook in beginsel
beoordeeld worden aan de hand van feiten en omstandigheden die zich
hebben voorgedaan na de hoofdveroordeling.
De rechter mag evenwel, indien de onmogelijkheid die de veroordeelde
aanvoert het gevolg is van een eigen gebrek aan zorgvuldigheid, daterend
van voor de veroordeling, hiermee, zij het slechts in bijzondere omstan-
digheden, rekening houden bij de beantwoording van de vraag of en in
hoeverre hij van de hem in artikel 611d lid 1 verleende discretionaire
bevoegdheid gebruik zal maken, hetgeen wil zeggen dat de rechter op
grond van een dergelijk gebrek aan zorgvuldigheid van de veroordeelde
slechts onder bijzondere omstandigheden de in die bepaling bedoelde
maatregelen mag weigeren. Daarbij valt met name te denken aan gedra-
gingen van de veroordeelde die hij, in het zicht van de mogelijke veroor-
deling, welbewust heeft verricht om de naleving daarvan te bemoeilijken
of te beletten (vgl. voor een en ander BenGH 29 april 2008, A 2006/5,
NJ 2008, 309 (Pet Center/Schouten)).’
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gedragingen van MTN die zij, in het zicht van de mogelij-
ke veroordeling, welbewust heeft verricht om de naleving
daarvan te bemoeilijken of te beletten, het hof aanleiding
hebben kunnen geven de gevorderde opheffing van de
dwangsom (geheel of gedeeltelijk) te weigeren. Het hof
heeft echter dergelijke omstandigheden niet vastgesteld.’

Het komt me voor dat de uitspraak van het hof in de pas liep
met de rechtspraak van voor 2008. De uitspraak Pet Center/
Schouten geeft echter aan dat de rechter slechts onder bijzon-
dere omstandigheden (mijn cursivering) de in die bepaling
bedoelde maatregelen mag weigeren en daaromtrent had het
hof niets vastgesteld, althans dat blijkt niet uit het arrest. De
zaak is voor verdere behandeling verwezen naar Hof Amster-
dam en het is aan dit hof om aan de hand van de gestelde fei-
ten en omstandigheden een eindoordeel uit te spreken. Een
verschilpunt is echter dat MTN zich na de reconventionele
vordering had moeten realiseren dat zelf maatregelen zouden
moeten worden genomen om te voorkomen dat de adminis-
tratie in het ongerede zou raken, terwijl Pet Center zich na de
uitspraak (voldoende) inspande de afstammingspapieren via
een derde te verkrijgen.

Wat de Hoge Raad in deze uitspraak doet, is de door het
Benelux-Gerechtshof geformuleerde rechtsregel te herhalen
om vervolgens te constateren dat omtrent de daar bedoelde
bijzondere omstandigheden niet uit het arrest is gebleken. De
Hoge Raad kan als cassatierechter de feiten en omstandighe-
den niet wegen, dat mag slechts de feitenrechter doen. In mijn
noot bij de uitspraak in JBPr 2010/44 heb ik al aangegeven dat
ik de kans op succes voor MTN geringer acht dan die voor
Rollema.16 Als er een procedure loopt over de vraag of voor
bepaalde werkzaamheden een vergoeding verschuldigd is en
daartoe in 1995/1996 al een (reconventionele) vordering
wordt ingesteld, dan ligt het voor de hand dat, als die admini-
stratie niet meer voorhanden blijkt te zijn, dit ten nadele van
MTN moet strekken. Het is echter mogelijk dat er sprake is
van bijzondere omstandigheden, maar die zullen dan door
MTN moeten worden aangevoerd. Gedacht zou kunnen wor-
den aan een brand binnen het bedrijf van MTN waarbij de
administratie ten gevolge van bluswater verloren is gegaan. Of
dat ten gevolge van een communicatiestoornis de administra-
tie van voor een bepaalde datum ten onrechte is vernietigd: in
een zomervakantie heeft bij afwezigheid van de directie de
huishoudelijke dienst in het licht van een voorgenomen ver-
huizing in strijd met gegeven instructies dat deel van de admi-
nistratie vernietigd. Zou de rechter de zienswijze volgen: ‘U
bent veroordeeld tot afgifte op verbeurte van een dwangsom, u
kunt niet afgeven, dus blijft de dwangsom verschuldigd’, dan
wordt de dwangsom al snel tot een straf.

Doet zich een dergelijk bijzonder geval voor, dan zal op grond
van de speciale Pet Center/Schouten-regel geen dwangsom
verschuldigd zijn. Maar dat laat mijns inziens onverlet dat de

16. Maar ik ken de exacte feiten en omstandigheden natuurlijk niet.

rechter bij de beoordeling van de vraag of een vergoeding aan
Rollema toekomt, wel rekening kan houden met de
vernietiging van de administratie. Als Rollema voldoende aan-
nemelijk maakt om welke verrichtingen het gaat, zal MTN dat
moeten bestrijden en daarin zal MTN niet slagen. Ook kan de
rechter op grond van door Rollema gestelde feiten en omstan-
digheden uitgaan van een vermoeden dat in casu niet kan wor-
den weerlegd door MTN. Kortom, voor Rollema is na deze
uitspraak van de Hoge Raad nog niet alles verloren.

6  Afrondend
Rechters zullen geen veroordeling op verbeurte van een
dwangsom uitspreken als duidelijk is dat de veroordeelde zich
de dwang die van een dergelijke veroordeling uitgaat niet reali-
seert. Dat zou een miskenning van het instituut van de dwang-
som zijn en dit is al vele jaren uitgangspunt.

Rechters zullen de veroordeling waaraan dwangsommen zijn
gekoppeld, opheffen op grond van art. 611d Rv als er sprake is
van ‘onmogelijkheid’. In diverse uitspraken is inmiddels
geconcretiseerd wanneer er sprake is van ‘onmogelijkheid’ in
de zin van deze bepaling, namelijk indien het onredelijk zou
zijn meer inspanning en zorgvuldigheid te vergen dan de ver-
oordeelde heeft betracht.17

Dat kan anders zijn als de betrokkene zich zelf in de positie
heeft gebracht dat er sprake is van onmogelijkheid. Het Bene-
lux-Gerechtshof heeft aangegeven dat in het geval de onmo-
gelijkheid die de veroordeelde aanvoert het gevolg is van een
eigen gebrek aan zorgvuldigheid, daterend van voor de veroor-
deling, de rechter op grond hiervan slechts onder bijzondere
omstandigheden (mijn cursivering) de in art. 611d Rv bedoelde
maatregelen mag weigeren. Of sprake is van dergelijke bijzon-
derheden, zal een feitelijke kwestie zijn die met name door de
gerechtshoven moet worden beoordeeld, omdat de Hoge Raad
zich richt op een juiste toepassing van het recht. Daarbij zal de
feitenrechter zich in belangrijke mate laten leiden door het
antwoord op de vraag of na de veroordeling op verbeurte van
een dwangsom meer inspanning en zorgvuldigheid had mogen
worden betracht. Immers, de feiten en omstandigheden die
bekend waren ten tijde van de veroordeling behoren een rol te
hebben gespeeld bij de beantwoording van de vraag of een
dwangsom moest worden opgelegd, en onder welke modalitei-
ten. Zou al eerder bekend zijn geweest dat de administratie
van MTN was vernietigd, dan zou geen veroordeling tot afgif-
te daarvan op verbeurte van een dwangsom zijn uitgesproken.
Blijkt pas nadien dat de administratie al was vernietigd, dan
zal worden getoetst of destijds voldoende inspanning en zorg-
vuldigheid is betracht. Het zal verschil maken of de adminis-
tratie in het ongerede is geraakt nadat een vordering tot afgifte
daarvan is ingesteld, dan wel een dergelijke vordering pas na
jaren wordt ingesteld als de wettelijke bewaartermijn al is ver-
streken. Het zal ook verschil maken of binnen het bedrijf van

17. Vgl. BenGH 25 mei 1999, NJ 2000, 14 (Greenib/Aaltink), HR 21 mei
1999, NJ 2000, 13 (Pleasure Island/Delray) en HR 13 juni 2003, NJ
2003, 521 (H/P).
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de veroordeelde de afgifteverplichting algemeen bekend was
dan wel slechts in kleine kring (de directeur, de afdeling juridi-
sche zaken, enzovoort).

Bij het antwoord op de vraag of na de veroordeling voldoende
inspanning en zorgvuldigheid is betracht, is van belang hoe de
veroordeelde zich heeft opgesteld. Nemen we de casus uit Plai-
sure/Delray als voorbeeld, dan zal als het beslag binnen veer-
tien dagen moet worden opgeheven en de notaris pas op de
laatste dag aan het eind van de middag wordt benaderd, waar-
na blijkt dat het beslag niet tijdig kan worden opgeheven, al
spoedig worden geoordeeld dat meer inspanning had moeten
worden betracht. Maar blijkt de medewerking van een derde
noodzakelijk te zijn, op wiens handelen betrokkene geen of
nauwelijks invloed heeft (zoals de Hongaarse overheid), waar-
door meer tijd noodzakelijk is dan aanvankelijk werd gedacht,
dan zal de veroordeelde vaak conform de uitspraak Pet Cen-
ter/Schouten het voordeel van de twijfel krijgen. Daarbij zul-
len rechters er rekening mee houden dat de dwangsom een
prikkel tot nakoming is en geen straf mag zijn, zodat steeds
onder ogen moet worden gezien of instandhouding van de
dwangsomveroordeling de facto niet een straf oplevert. Dat
zou bijvoorbeeld het geval zijn als in de Pet Center/Schouten-
zaak de langere duur die de Hongaarse overheid meent nodig
te hebben voor het afgeven van de afstammingspapieren ten
nadele van Pet Center zou worden gebracht, terwijl Pet Cen-
ter daarop niet of nauwelijks invloed kan uitoefenen.

Over de vraag of de betrokkene zich in de benarde positie
heeft gebracht en hoe een en ander moet worden gewogen, zal
nog de nodige rechtspraak volgen voordat de rechtspraktijk
een duidelijke lijn onderkent.
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