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Ze geven aldus van de borgtochtovereen-
komst een uitlegging die met de bewoordin-
gen ervan niet verenigbaar is.

Het subonderdeel is gegrond.
[…]
Dictum

HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre

dit het hoger beroep van de eiseres ontvanke-
lijk verklaart en het oordeelt over de vorde-
ring van de verweerster tegen de eiseres en
over de kosten aan de zijde van de eiseres en
de verweerster.

Verklaart het arrest bindend aan de tot
bindendverklaring opgeroepen partijen.

[...]

Noot

Interpretatie van een 
borgtochtovereenkomst

A. Feiten

1. Feiten en procedurele voorgaanden

1. V. stelde zich bij akte van borgstelling
van 2 september 1986, samen met haar toen-
malige echtgenoot, B., solidair en ondeelbaar
borg uit hoofde van alle bedragen die de NV
Expertisebureau G.B. & Co ten aanzien van
de toenmalige NV Generale Bank, nu Fortis
Bank NV, zou verschuldigd zijn ingevolge
bankverrichtingen en bankdiensten. De alle-
sommen-borgtocht, die voor onbepaalde duur
verleend werd, was beperkt tot
2.500.000 BEF. Dit bedrag werd bij afzonder-
lijke akten van 24 december 1986 en 7 okto-
ber 1988 opgetrokken tot respectievelijk
2.950.000 BEF en 3.370.000 BEF. Er werd
uitdrukkelijk gestipuleerd dat deze verhogin-
gen van het bedrag geen schuldvernieuwing
tot stand brachten en geen enkele verandering
van de clausules, voorwaarden en modaliteiten
die waren bedongen in de initiële borgtocht-
akte. De oorspronkelijke borgtochtakte voor-
zag onder andere in de volgende bepalingen:

“Artikel 3. Er wordt tussen partijen uitdruk-
kelijk overeengekomen dat de verbintenis van de
borgen blijft bestaan ongeacht de wijzigingen die
‘de Bank’ en de hoofdschuldenaar in de toekomst
zouden kunnen aanbrengen in de bedragen of de
modaliteiten van de kredieten en de faciliteiten die
de hoofdschuldenaar op datum van deze borgtocht-
akte reeds zou genieten.

De verbintenis van de borgen strekt zich even-
eens uit … tot alle bedragen die de hoofdschulde-
naar in de toekomst verschuldigd zou kunnen zijn
uit hoofde van alle bankverrichtingen of alle bank-
diensten waarvan hij thans nog niet het voordeel
geniet en die hij in de toekomst zou uitvoeren of die
hem door ‘de Bank’ geleverd zouden worden.

Bijgevolg waarborgt deze borgtocht elk bedrag
dat door de hoofdschuldenaar verschuldigd is op het
tijdstip waarop een beroep wordt gedaan op de
zekerheid van de borgen, mits die schuld … uit een
bankverrichting of bankdienst voortvloeit die door
‘de Bank’ aan de hoofdschuldenaar werd verleend.

De omstandigheid dat de aan de verbintenis
van de borg toegewezen limiet zou overeenstem-
men met het bedrag van een of ander krediet die
de hoofdschuldenaar op datum van deze borgtocht
zou genieten, zal dus geenszins toelaten deze te
ontleden als zijnde speciaal gesteld als waarborg
voor dat krediet of die faciliteit.

Zo ook blijft de verbintenis van de borgen inte-
graal bestaan, ongeacht de verhogingen, verlagin-
gen of opheffingen van de aangelegde of de nog aan
te leggen zekerheden, onderscheiden van deze borg-
tocht, die ‘de Bank’ zou aanvaarden, of deze zeker-
heden nu door de hoofdschuldenaar, zijn eventuele
medeschuldenaars, elke derde, de borgen zelf of een
hunner werd aangelegd of zullen worden aangelegd.

‘De Bank’ moet in geen geval de borgen in ken-
nis stellen van de wijzigingen die zouden worden
aangebracht in de bedragen of in de gebruiksvoor-
waarden van de kredieten en faciliteiten, die de
hoofdschuldenaar thans zou genieten; zij moet de
borgen evenmin inlichten over de nieuwe facilitei-
ten of kredieten die zij de hoofdschuldenaar zou
toestaan, noch over de verhoging, verlaging of
opheffing van de zekerheden die deze huidige of
toekomstige kredieten dekken.

Het is de uitdrukkelijke wil van de partijen dat
‘de Bank’, uit kracht van deze borgtocht, van de
borgen, zonder mogelijke betwisting door deze laats-
ten, alle bedragen kunnen terugvorderen die door de
hoofdschuldenaar aan ‘de Bank’ verschuldigd zou-
den zijn uit hoofde van de bankverrichtingen of
bankdiensten die door ‘de Bank’ werden verleend.

(…)
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Artikel 5. Door elk van de borgen kan aan
haar verbintenis een einde worden gemaakt mits
aan ‘de Bank’ daarvan 45 dagen van tevoren bij
ter post aangetekend schrijven kennis wordt gege-
ven. Deze opzeggingstermijn vangt aan de dag
waarop ‘de Bank’ de brief ontvangt.

(…)

Artikel 6. Deze borgtocht blijft geldig, bij het
ontbreken van elk bericht of rappel door ‘de Bank’
aan de borg gestuurd, en dit zelfs indien de
gewaarborgde maatschappij haar structuur op
enige wijze verandert, bijvoorbeeld door een
andere juridische vorm aan te nemen, of indien zij
haar maatschappelijk doel wijzigt”.

2. Sinds 13 maart 1989 leefden V. en B.
gescheiden. B. trok in bij zijn nieuwe partner,
P.-M. V. trok zich terug uit haar bestuurspost
van de NV Expertisebureau G.B. & Co en
verkocht haar aandelen in de vennootschap.

3. Op 30 juni 1989 werd de NV Expertise-
bureau G. B. & Co, die was opgericht op
1 januari 1983, samen met de BVBA J. en
Partners, opgericht op 27 maart 1986, opge-
slorpt door de NV J.-B. Expertises, een ven-
nootschap met oprichtingsdatum 1 januari
1986. Op 13 november 1989 werd de NV
Expertisebureau G.B. & Co in vereffening
gesteld, die werd afgesloten op 16 juli 1993.

4. De NV Generale Bank werd aangesproken
om krediet te verstrekken aan de NV J.-B. Exper-
tises. Op 1 mei 1999 onderschreven de heer B. en
mevrouw P.-M. een onderscheiden akte van
borgstelling tengevolge van de verstrekte kredie-
ten. Op 28 april 1999 verbond de heer B. zich in
een aparte akte nog eens alleen als borg.

5. De NV J.-B. Expertises slaagden er ech-
ter niet in haar schulden aan de bank af te beta-
len. Op 31 januari 2003 werd de NV dan ook
in vereffening gesteld. Bij dagvaarding van
8 september 2003 dagvaardde Fortis Bank NV
B., P.-M. en V. voor de rechtbank van eerste
aanleg te Gent in betaling van de geleende gel-
den, vermeerderd met de gewogen gemiddelde
interestvoet van 10,32% vanaf 1 juli 2003 tot
de dag van de volledige betaling.

6. Bij vonnis van 17 oktober 2007 verklaarde
de eerste rechter de vordering van Fortis Bank
NV ontvankelijk en gegrond, behalve voor wat
de gevorderde interestvoet betrof. Deze werd
tot de wettelijke interestvoet herleid.

7. Zowel P.-M. als V. stelden hoger beroep
in. Bij arrest van 28 december 2009 voegde
het hof beide beroepen samen, verklaarde ze
ontvankelijk maar niet gegrond en bevestigde
aldus het beschreven vonnis.

8. V. kon zich niet vinden in deze uitspraak
en stelde cassatieberoep in.

2. De rechtsvraag

9. De belangrijkste vraag die in het geding
aan de orde is, peilt naar de juiste interpretatie
van artikel 6 van de initiële borgtochtakte.
Kan uit artikel 6 afgeleid worden dat
mevrouw V. nog steeds borg stond, nu de NV
Expertisebureau G.B. & Co opgeslorpt was
door de NV J.-B. Expertises?

10. Deze zaak raakt een aantal klassieke
problemen uit de contractsinterpretatie aan:
de interpretatie van borgtochtovereenkom-
sten, de vraag in hoeverre er rekening mag
gehouden worden met de context bij het
interpreteren en de grenzen aan de interpreta-
tiebevoegdheid van de rechter.

B. Interpretatie van 
borgtochtovereenkomsten

11. De interpretatie van borgtochtovereen-
komsten wordt beheerst door de gemeenrech-
telijke regels aangaande de interpretatie van
overeenkomsten, die hun neerslag vinden in
artikelen 1156-1164 BW (1). Om na te gaan tot
welke verbintenissen de borg zich exact heeft
verbonden en hoever zijn waarborgplicht
reikt, moet de rechter dus op zoek gaan naar
de gemeenschappelijke bedoeling van de par-
tijen, eerder dan zich aan de bewoordingen
van het contract te houden (art. 1156 BW) (2).
De gemeenschappelijke bedoeling van de par-

(1) H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, VI, nr. 869; M. VAN QUICKEN-
BORNE, “Borgtocht” in Bijzondere overeenkomsten – Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechts-
leer, Mechelen, Kluwer, 10 dln, z.p.

(2) M. VAN QUICKENBORNE, “Borgtocht” in Bijzondere overeenkomsten – Artikelsgewijze commentaar met overzicht van
rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 10 dln, z.p.
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tijen is de intentie die ze deelden op het
moment van de contractsluiting (3). In het Bur-
gerlijk Wetboek zijn enkele regels opgeno-
men die de algemene regel van artikel 1156
BW specificeren en aldus een hulpmiddel bie-
den om de gemeenschappelijke intentie te
achterhalen. Zo geeft artikel 1163 BW het
principe van een restrictieve interpretatie
weer (4). Het bepaalt dat de algemeenheid van
termen die in een contract gebruikt worden
enkel indicatief is en soms moet gecorrigeerd
worden naar gelang de werkelijke partijwil (5).
Contractuele bewoordingen kunnen geformu-
leerd zijn op een zeer algemene manier, ook
wanneer de partijen eigenlijk niet alles dat
onder de algemene termen kan vallen wilden
omvatten. In dat geval moet de rechter de
algemeenheid reduceren tot wat de partijen
specifiek bedoelden. Ook artikel 1164 BW, de
tegenpool van artikel 1163 BW, is een hulp-
middel bij het achterhalen van de werkelijke
bedoeling van de partijen. Het geeft weer dat
opsommingen in een overeenkomst moeten
beschouwd worden als voorbeelden en niet op
een restrictieve manier moeten geïnterpre-

teerd worden, tenzij de partijen gewild heb-
ben dat ze enkel illustratief waren (6).
Artikel 1164 BW beschrijft aldus het principe
van een extensieve interpretatie, dat de draag-
wijdte van de overeenkomst verbreedt (7).

12. Wanneer het onmogelijk blijkt de wer-
kelijke wil te achterhalen, moet de rechter aan
de hand van objectieve elementen op zoek
gaan naar de hypothetische bedoeling, de ‘ideale
wil’ van de partijen (8). Dit doet hij aan de hand
van artikelen 1157-1161 BW.

13. In sommige gevallen bieden ook deze
hulpmiddelen bij interpretatie niet voldoende
zekerheid en blijft er twijfel bestaan over de
inhoud en de draagwijdte van de overeen-
komst. Dan komt artikel 1162 BW, dat elke
band met een intentie mist, aan bod (9). Toege-
past op de borgtochtovereenkomst houdt dit
artikel in dat, in geval van aanhoudende twij-
fel, de rechter moet besluiten dat de draag-
wijdte van de verbintenis van de borg minder
ver reikt dan de schuldeiser beweert (10).

14. Van oudsher wordt in de doctrine aan-
gehangen dat borgtochtovereenkomsten eng

(3) L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 274; A. DE BOECK, “Uitlegging” in
Bijzondere overeenkomsten – Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer – Verbintenissenrecht,
titel II, Contractenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2010, 13.

(4) J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947, RCJB 1947, 220; A. GUILMOT en Y. NINANE, “L’interprétation du
contrat” in Obligations – Traité théorique et pratique, Brussel, Kluwer, losbl., II.1.5-14.

(5) E. CAUSIN, ”L’interprétation des contrats en droit belge” in L’interprétation en droit – Approche pluridisciplinaire,
Brussel, Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 308; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwer-
pen, Intersentia, 2000, 261, 279; A. DE BOECK, “Uitlegging” in Bijzondere overeenkomsten – Artikelsgewijze commen-
taar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer – Verbintenissenrecht, titel II, Contractenrecht, Antwerpen, Kluwer,
2010, 20; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, “Afdeling 3 – Uitlegging en implementatie van overeenkom-
sten” in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-134.

(6) L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 261, 279; J. DABIN, noot onder
Cass. 30 januari 1947, RCJB 1947, 220; A. DE BOECK, “Uitlegging” in Bijzondere overeenkomsten – Artikelsgewijze
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer – Verbintenissenrecht, Titel II. Contractenrecht, Antwerpen, Klu-
wer, 2010, 20; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, “Afdeling 3 – Uitlegging en implementatie van overeen-
komsten” in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-134.

(7) A. DE BOECK, “Uitlegging” in Bijzondere overeenkomsten – Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak
en rechtsleer – Verbintenissenrecht, titel II, Contractenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2010, 20; A. GUILMOT en
Y. NINANE, “L’interprétation du contrat” in Obligations. Traité théorique et pratique, Brussel, Kluwer, losbl., II.1.5-
14; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, “Afdeling 3 – Uitlegging en implementatie van overeenkomsten” in
J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-134.

(8) A. GUILMOT en Y. NINANE, “L’interprétation du contrat” in Obligations – Traité théorique et pratique, Brussel, Klu-
wer, losbl., II.1.5-13; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, “Overzicht van rechtspraak
(1981-1992)”, TPR 1994, 449.

(9) Brussel 2 maart 1965, Rec.gén.enr.not. 1965, 284; Cass. 23 december 1966, Arr.Cass. 1967, 526; Pas. 1967, I, 522;
Cass. 22 maart 1979, RCJB 1981, 189; Cass. 23 juni 1983, Arr.Cass. 1982-83, 1311; Bull. 1983, 1196; JT 1983, 521;
Pas. 1983, I, 1196; Cass. 28 oktober 1983, Arr.Cass. 1983-84, 245; Bull. 1984, 228; Pas. 1984, I, 228; RW 1983-84,
1078; Antwerpen 23 januari 1986,  RW 1986-87, 324, noot C. PAUWELS; Cass. 17 oktober 1988, Arr.Cass. 1988-89,
175; Bull. 1989, 158; JT 1989, 196; JTT 1989, 156; Pas. 1989, I, 158; Cass. 22 februari 2002, Arr.Cass. 2002, II,
570; Pas. 2002, II, 531.

(10) Rb. Ieper 12 oktober 1993, TBBR 1994 (verkort), 409; Antwerpen 21 oktober 1996, AJT 1996-97, 351, noot
B. WYLLEMAN; Cass. 5 februari 1998, RDC-TBH 1998, 754; Kh. Gent 23 april 1998, RDC-TBH 1999 (weergave J.-
F. PETERS), 66; M. VAN QUICKENBORNE, “Borgtocht” in Bijzondere overeenkomsten – Artikelsgewijze commentaar met
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, X dln., Mechelen, Kluwer, losbl., z.p.
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moeten worden geïnterpreteerd (11): natura
fideiussionis sit strictissimi iuris et non durat vel
extendatur de re ad rem, de persona ad personam,
de tempore ad tempus (12). Twee redenen worden
hiervoor aangehaald. Ten eerste roept men
artikel 2015 BW, dat bepaalt dat borgtocht uit-
drukkelijk moet zijn aangegaan en dat men
hem niet verder mag uitstrekken dan de perken
waarbinnen hij is aangegaan, regelmatig in als
interpretatieregel (13). De borg mag niet tot
meer verplicht worden dan tot hetgeen waartoe
hij zich uitdrukkelijk heeft verbonden. Een
tweede reden die een enge interpretatie recht-
vaardigt, is het kosteloze karakter van de borg-
tocht (14). Als men zich verbindt tot het betalen
van schulden van een ander, zonder dat daar
iets tegenover staat, zou het onbillijk zijn dat
deze verbintenis door middel van interpretatie
kan worden uitgebreid. Dit argument gaat ech-
ter niet op, aangezien borgtochtovereenkom-
sten niet altijd zonder tegenprestatie worden
aangegaan. Historisch gezien werd een borg-
tochtovereenkomst inderdaad als kosteloos
beschouwd (15). Het was een geste die gesteld
werd in familiaal verband of als vriendendienst.
Hoewel de overeenkomst nog steeds vaak
voorkomt in het kader van familiale of amicale
betrekkingen, gaat men er echter vandaag de
dag van uit dat kosteloosheid geen wezenlijk
bestanddeel is van de borg (16).

15. Het lijkt aangewezen de enge inter-
pretatie van borgtochtovereenkomsten af te
leiden uit de gemeenrechtelijke interpretatie-
regels zelf, en met name uit artikel 1163 BW,
dat weergeeft dat, hoe ruim de bewoordin-
gen ook zijn, de overeenkomst slechts die
zaken bevat waarover de partijen bedoelden
te contracteren.

C. Onderzoek van de argumentatie

1. Hof van beroep

16. Het hof van beroep maakt in zijn arrest
gebruik van de wettelijke interpretatieregels
door op zoek te gaan naar de gemeenschappe-
lijke bedoeling van de partijen. Aan de hand
van zowel interne als externe elementen pro-
beert het hof erachter te komen wat de initiële
bedoeling van de partijen geweest is.

a. Interne elementen

17. In casu zijn de appelrechters van oor-
deel dat artikel 6 inhoudt dat de fusie door
opslorping van 30 juni 1989, waarbij de NV
Expertisebureau G.B. & Co samen met de
BVBA J. en Partners opgeslorpt werd door de
NV J.-B. Expertises, geen beëindiging van de
waarborgverbintenissen van mevrouw V. tot
gevolg heeft.

18. Het hof steunt zich enerzijds op arti-
kel 6 van de borgtochtakte. Dit artikel geeft
weer dat structurele wijzigingen van de debi-
teur geen beëindiging van de verbintenis van
de borg met zich meebrengen. Het hof
maakt er niet veel woorden aan vuil: deze
clausule omvat duidelijk ook de hypothese
van fusie door opslorping en houdt dus ook
in dat een fusie door opslorping geen einde
van de waarborgverbintenissen zal teweeg
brengen.

19. Daarnaast argumenteert het hof van
beroep dat “artikel 5 [het hof bedoelt hier
natuurlijk art. 3] in fine van de borgtochtakte

(11) F. LAURENT, Principes de droit civil, Brussel, Bruylant-Christophe, 1878, XXVIII, nrs. 167-179; M.-E. STORME,
Persoonlijke zekerheden en aanverwante rechtsfiguren, Gent-Mariakerke, 2012, www.storme.be/PersoonlijkeZekerhe-
den.pdf, 80; M. VAN QUICKENBORNE, “Borgtocht” in Bijzondere overeenkomsten – Artikelsgewijze commentaar met
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, X dln., Mechelen, Kluwer, losbl., z.p.

(12) “De natuur van de borgtocht moet zeer restrictief zijn en mag niet blijven duren, noch uitgebreid worden, van een
zaak naar een andere, van een persoon naar een andere of van een periode naar een andere.”

(13) E. DIRIX, “Borgtocht” in Overeenkomstenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2000, 501; M. VAN QUICKENBORNE, “Borg-
tocht” in Bijzondere overeenkomsten – Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, X dln.,
Mechelen, Kluwer, losbl., z.p.

(14) M. VAN QUICKENBORNE, “Borgtocht” in Bijzondere overeenkomsten – Artikelsgewijze commentaar met overzicht van
rechtspraak en rechtsleer, X dln., Mechelen, Kluwer, losbl., z.p.

(15) R. HENDRICKX, “Borgtocht – Overeenkomst” in Bijvoorbeeld – Modellen voor het bedrijfsleven, XII dln., Mechelen,
Kluwer, losbl., z.p.

(16) Cass. 25 april 1966, Pas. 1966, I, 1074; RW 1966-67, 1478; R. HENDRICKX, “Borgtocht – Overeenkomst” in Bij-
voorbeeld – Modellen voor het bedrijfsleven, XII dln., Mechelen, Kluwer, losbl., z.p.; M. VAN QUICKENBORNE, “Borg-
tocht” in Bijzondere overeenkomsten – Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, X dln.,
Mechelen, Kluwer, losbl., z.p.

this jurisquare copy is licenced to KU Leuven - Faculteit Leuven - Bibliotheek



d0c101a5244b71ea01244d3101c30692

DAOR

I. Généralités – Algemeen

2013/105-10696

verder bepaalt dat het de uitdrukkelijke wil van
partijen is dat de Bank alle bedragen zal kunnen
terugvorderen die door de hoofdschuldenaar ver-
schuldigd zouden zijn uit hoofde van de bankver-
richtingen of bankdiensten die door de bank
werden verleend”. In casu wordt, door niet
enkel te verwijzen naar artikel 6, maar ook
naar een ander beding van de akte, namelijk
artikel 3, niet enkel de clausule die aanleiding
geeft tot interpreteren in aanmerking geno-
men, maar ook de interne context van de
overeenkomst. Dit laatste artikel vormt vol-
gens het hof van beroep een interessante hulp
bij uitlegging, aangezien er duidelijk in wordt
weergegeven dat het de uitdrukkelijke wil van
de partijen bevat. De gemeenschappelijke
intentie van de partijen is, zoals neergeschre-
ven in de akte, dat de bank van de borgen,
zonder mogelijke betwisting, alle bedragen
kan terugvorderen die door de hoofdschulde-
naar aan de bank verschuldigd zijn uit hoofde
van bankverrichtingen of bankdiensten. Zon-
der dat het hof dit uitdrukkelijk uiteenzet, lijkt
het de volgende redenering te maken: het feit
dat de partijen uitdrukkelijk weergeven dat
het in hun bedoeling ligt dat de bank alle
bedragen kan terugkrijgen, is moeilijk te ver-
zoenen met een restrictieve interpretatie van
artikel 6, waarbij een fusie door opslorping
niet als een verandering van structuur wordt
beschouwd. Hoe enger de interpretatie van
artikel 6, hoe kleiner de kans immers is dat de
bank haar geld kan terugvorderen.

20. In zijn onderzoek naar de bepaalbaar-
heid van het voorwerp van de borgstellings-
verbintenis gaat het hof van beroep verder in
op het interpretatievraagstuk. Het beroept
zich op artikel 1163 BW [hoewel het verkeer-
delijk art. 1663 BW vermeldt], dat bepaalt
dat, “hoe algemeen de bewoordingen van een over-
eenkomst ook zijn, zij enkel maar die zaken omvat
waaromtrent het blijkt dat partijen bedoelden te
contracteren”. In zijn zoektocht naar de zaken
waaromtrent de partijen bedoelden te con-
tracteren, bekijkt het hof opnieuw de bewoor-
dingen van de akte en oordeelt het dat deze
termen zonder twijfel het referentiekader
schetsen waarbinnen alle door de borgtocht
gewaarborgde schuldvorderingen tot stand
kwamen, namelijk alle financiële schulden,
zowel de huidige als de toekomstige, die
voortvloeien uit de zakenrelatie zoals die
bestond tussen de NV Expertisebureau G.B.

& Co en de bank. Vervolgens stelt het hof
zich de vraag of de NV Fortis Bank en
mevrouw V. bij het sluiten van het contract de
wil hadden om ook de toekomstige schuldvor-
deringen van de NV Fortis Bank, voortsprui-
tend uit de aan de opslorpende vennootschap
NV J.-B. Expertises toegestane kredieten, te
waarborgen. Deze vraag dient naar het oor-
deel van het hof positief te worden beant-
woord. Opnieuw beroept het hof zich
daarvoor op de bewoordingen van de akte zelf.

b. Externe elementen

21. Het hof van beroep beperkt zich bij het
interpreteren echter niet tot een studie van de
wilsverklaring van de partijen. In casu beroept
het hof zich namelijk ook op extrinsieke ele-
menten wanneer het onderzoekt of V. bij het
sluiten van het contract de wil had om ook de
toekomstige schuldvorderingen van de NV
Fortis Bank, voortspruitend uit de aan de
opslorpende vennootschap NV J.-B. Expertises
toegestane kredieten, te waarborgen. Het hof
verwijst ten eerste naar het feit dat mevrouw
V., na het verlies van de hoedanigheid van
bestuurster en aandeelhoudster in de NV
Expertisebureau G.B. & Co en van echtgenote
van G.B., geen enkel initiatief nam om een
einde te maken aan haar borgverbintenissen
door, zoals de bepalingen van de borgtochtakte
het voorzagen, een opzegging te betekenen aan
de NV Fortis Bank. Ook na de op 30 juni 1989
doorgevoerde fusie door opslorping zegde ze
niet op. Bovendien richtte mevrouw V. op
25 juli 2002 een brief aan de NV Fortis Bank
met vraag tot het bekomen van een overzicht
van de kredieten waarvoor zij borg stond. Elke
reactie op het antwoordschrijven van 31 juli
2002, waarin de omvang van haar kredieten
werden beschreven, bleef uit. Daarnaast ver-
wijst het hof naar de omstandigheden rond het
door de rechtbank van koophandel te Gent op
2 mei 2006 gewezen vonnis, waarin vervroegd
uitspraak wordt gedaan over de bevrijding van
degenen die zich persoonlijk zeker stelden voor
de gefailleerde NV J.-B. Expertises. Op 5 januari
2006 heeft mevrouw V. namelijk ter griffie van
de rechtbank van koophandel te Gent, in toe-
passing van de wet van 20 juli 2005 tot wijzi-
ging van de faillissementswet, een verklaring
neergelegd in haar hoedanigheid van persoon
die zich persoonlijk zeker had gesteld voor de
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gefailleerde NV J.-B. Expertises. Het hof inter-
preteert deze actie als een bevestiging vanwege
mevrouw V. dat ze zich persoonlijk zeker heeft
gesteld voor de schulden van de opslorpende
vennootschap, de NV J.-B. Expertises.

2. V.

22. V. argumenteert dat ze niet kan gehou-
den zijn voor de kredietverbintenissen die na
de fusie van 30 juni 1989 door de NV J.-B.
Expertises werden aangegaan. Ze gaat ervan
uit dat de litigieuze borgtochtovereenkomst
enkel doelde op de wijzigingen aan de struc-
tuur van de NV J.-B. Expertises zelf, en niet
op de fusie door haar opslorping of de over-
dracht van haar ganse vermogen naar een
andere rechtspersoon en haar subsequente
vereffening. V. vindt dat het hof van beroep,
door uit artikel 6 van de borgtochtovereen-
komst een borgtochtverbintenis ten laste van
haar voor de schulden van de opslorpende
entiteit, met name de NV J.-B. Expertises, af
te leiden, in de overeenkomst iets leest dat er
niet in vermeld staat. Bijgevolg miskent het
hof volgens mevrouw V. de bewijskracht van
de akte met, mitsdien, de schending van arti-
kelen 1319, 1320 en 1322 BW tot gevolg.

3. Hof van Cassatie

23. In casu volgt het Hof van Cassatie de
argumentatie van mevrouw V. Het besluit dat
de uitlegging van de borgtochtovereenkomst
door de appelrechters niet verenigbaar is met
de bewoordingen van de akte omdat zij iets
aan de overeenkomst hebben toegevoegd dat
er niet in vermeld staat.

D. Kritische bespreking

1. Gemeen recht

24. Wat gebeurt er in het gemeen recht met
borgtochtovereenkomsten wanneer de schul-
denaar van de verbintenis waarvoor de borg
zich persoonlijk zeker stelt, opgeslorpt wordt
door een andere vennootschap? Een fusie van
vennootschappen moet beschouwd worden als
een rechtsopvolging onder algemene titel (17).
Dit betekent dat bij fusie door overname het
gehele vermogen, zowel de rechten als de ver-
plichtingen, van rechtswege overgaan op de
overnemende vennootschap (art. 682, lid 1, 3o

W.Venn.). Hierbij worden ook alle bestaande
overeenkomsten overgedragen, de intuitu perso-
nae-contracten inbegrepen (18). Ook het intuitu

(17) Cass. 30 april 1970, Arr.Cass. 1970, 805; RW 1970-71, 605; Pas. 1970, I, 749; Brussel 3 februari 1988, JT 1988,
478; Luik 30 juni 1989, RPS 1990, 173; Luik 5 oktober 1989, RPS 1990, 176; Vred. Maaseik 28 februari 1990,
Limb.Rechtsl. 1991, 111; H. BRAECKMANS, “Fusies en splitsingen”, RW 1993-94, 1420; H. BRAECKMANS en
R. HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 862; K. BYTTEBIER, Fusies en overnames,
Brugge, die Keure, 2006, 7, 66; K. BYTTEBIER, Handboek fusies en overnames, Antwerpen, Intersentia, 2012, 36, 129-
136; B. COPPENS, “Le transfert des créances, des dettes et des contrats dans les fusions de sociétés” in La transmis-
sion des obligations, Brussel, Bruylant, 1980, 430; D. DE MAREZ en K. VAN DAMME, “Ontbonden, maar niet dood...
Over de fusie en splitsing van vennootschappen en het procesrecht”, P&B 1999, 78; E. DIRIX, “Fusies en zekerhe-
den”, T.Not. 1998, 344; H. LAGA, “Het rechtsgevolg van de fusie en splitsing. De overgang van rechten en plich-
ten” in De nieuwe fusiewetgeving 1993: vennootschapsrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten, Kalmthout, Biblo, 1994,
95-98; H. LAGA, ”Enige bedenkingen omtrent fusie en de overgang van intuitu personae-overeenkomsten” in Liber
amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, 239-243; J. TYTECA, “Splitsing: rechtsgevolgen naar huidig en
komend recht” (noot onder Brussel 5 december 1991), TRV 1992, 257-258.

(18) Parl.St. Senaat 1990-91, nr. 1214/1, 14; Parl.St. Kamer 1991-92, nr. 491/5, 16-17; Parl.St. Senaat 1992-93, nr. 494/2,
15; Brussel 5 oktober 1988, RDC-TBH 1989, 883, noot L. LIEFSOENS; S. BEYAERT, “Overdracht van contrac-
ten” (noot onder Luik 22 maart 2000), TBBR 2003, 662-663; H. BRAECKMANS, “Fusies en splitsingen”, RW 1993-94,
1421; K. BYTTEBIER, Fusies en overnames, Brugge, die Keure, 2006, 66-67; K. BYTTEBIER, Handboek fusies en overnames,
Antwerpen, Intersentia, 2012, 132-133; E. DIRIX, ”Fusies en zekerheden”, T.Not. 1998, 344; H. LAGA, “Het rechtsge-
volg van de fusie en splitsing – De overgang van rechten en plichten” in De nieuwe fusiewetgeving 1993: vennootschaps-
rechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten, Kalmthout, Biblo, 1994, 114; H. LAGA, “Enige bedenkingen omtrent fusie en de
overgang van intuitu personae-overeenkomsten” in Liber amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, 249-262;
L. LIEFSOENS, “Een toepassing van de schijnleer op fusie door opslorping en het lot van overeenkomsten intuitu per-
sonae” (noot onder Brussel 5 oktober 1988), RDC-TBH 1989, 892; T. TILQUIN, Traité des fusions et scissions, Brussel
1993, 292; F. T’ KINT en I. CORBISIER, I., “La transmission des contrats et la protection des créanciers” in Le nouveau
droit des fusions et des scissions de sociétés, Brussel, Bruylant, 1994, 179; J. VAN BAEL, Fusies en splitsingen, Antwerpen, Klu-
wer Rechtswetenschappen, 1993, 25-26; L. VERSTAEN, “Fusie door overneming – Akte” in Bijvoorbeeld – Modellen voor
het bedrijfsleven, XII dln., Mechelen, Kluwer, losbl., VIII.805.-6; M. WAUTERS, “De overdracht van verbintenissen
intuitu personae bij fusie, splitsing en inbreng van algemeenheid of bedrijfstak”, TRV 2004, 245-246.
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personae-karakter van de borgtocht is dus geen
reden om een einde te stellen aan de gehou-
denheid van de borg in het geval van fusie door
opslorping (19). Een kanttekening dient evenwel
gemaakt te worden met betrekking tot de alle-
sommen-borgtocht, die zowel bestaande als
toekomstige schulden waarborgt. Aangezien de
borg zich verbonden heeft rekening houdend
met de persoon van de hoofdschuldenaar, moet
men ervan uitgaan dat zijn betalingsverbintenis
niet verder reikt dan de schulden die bestonden
op het ogenblik van de fusie, waardoor hij niet
kan instaan voor alle later ontstane schulden (20).

25. Partijen kunnen echter verzaken aan
deze regels door bijvoorbeeld in hun overeen-
komst weer te geven dat bepaalde overeen-
komsten niet automatisch deel zullen vormen
van de gehele vermogensoverdracht bij
fusie (21) of dat een borgtocht ook zal gelden
voor schulden van de algemene rechtsopvol-
ger van de schuldenaar (22). De vraag stelt zich
of ze in casu effectief gebruik hebben gemaakt
van deze tweede optie.

2. De interpretatie door het hof van beroep

a. Interpretatie op grond van interne ele-
menten

26. In de eerste plaats kijkt een rechter bij
het interpreteren naar de wilsverklaring van

de partijen, aangezien deze een veruitwendi-
ging is van hun werkelijke bedoeling (23). Hij
steunt dus op de woorden die gebruikt zijn bij
de redactie van de overeenkomst. Niet alleen
de clausule die aanleiding geeft tot interprete-
ren zelf is daarbij van tel, ook de andere ter-
men en bedingen van de overeenkomst
kunnen nuttig zijn voor de interpretator (24).

27. Laten we ons opnieuw richten op de
tekst van de overeenkomst zelf: “Deze borg-
tocht blijft geldig, […] zelfs indien de gewaar-
borgde maatschappij haar structuur op enige wijze
verandert, bijvoorbeeld door een andere juridische
vorm aan te nemen, of indien zij haar maatschap-
pelijk doel wijzigt”.

28. Eerst moet er gepeild worden naar de
juiste betekenis van “zelfs indien”. “Zelfs” bete-
kent volgens Van Dale “tegen de verwachting
in” (25). Ook al zou men er normaal vanuit gaan
dat de borgtocht een einde kent bij een struc-
tuurverandering van de vennootschap, toch is
dit niet het geval. Door de woorden “zelfs
indien” te gebruiken wordt het geval van her-
structurering duidelijk als een uiterste grens
gebruikt.

29. De volgende vraag die zich stelt, is de
exacte betekenis van een “structuurverandering”.
Valt een fusie hier al dan niet onder? Aan de
ene kant kan men argumenteren dat arti-
kel 1164 BW hier moet worden ingeroepen.
De voorbeelden die vermeld worden, zijn dan

(19) S. BEYAERT, “Overdracht van contracten” (noot onder Luik 22 maart 2000), TBBR 2003, 661; E. DIRIX, “Fusies en
zekerheden”, T.Not. 1998, 359; M.E. STORME, Persoonlijke zekerheden en aanverwante rechtsfiguren, Gent-Maria-
kerke, 2012, www.storme.be/PersoonlijkeZekerheden.pdf, 81; L. VERSTAEN, “Fusie door overneming – Akte” in
Bijvoorbeeld – Modellen voor het bedrijfsleven, XII dln., Mechelen, Kluwer, losbl., VIII.805.-6.

(20) Cass. fr. 17 juni 1990, RPS 1992, 70, noot F. T’ KINT; Cass. fr. 21 januari 2003, Bull. civ. 2003, IV, 10; Defrénois
2003, 713, noot J. HONORAT; E. DIRIX, “Fusies en zekerheden”, T.Not. 1998, 361; J. HONORAT, noot onder Cass.
fr. 21 januari 2003, Defrénois 2003, 713; M.-E. STORME, Persoonlijke zekerheden en aanverwante rechtsfiguren, Gent-
Mariakerke, 2012, www.storme.be/PersoonlijkeZekerheden.pdf, 99.

(21) S. BEYAERT, “Overdracht van contracten” (noot onder Luik 22 maart 2000), TBBR 2003, 663; K. BYTTEBIER,
Handboek fusies en overnames, Antwerpen, Intersentia, 2012, 132-133; L. VERSTAEN, ”Fusie door overneming –
Akte” in Bijvoorbeeld – Modellen voor het bedrijfsleven, XII dln., Mechelen, Kluwer, losbl., VIII.805.-6.

(22) E. DIRIX, “Fusies en zekerheden”, T.Not. 1998, 361.
(23) A. DE BOECK, “Uitlegging” in Bijzondere overeenkomsten – Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak

en rechtsleer – Verbintenissenrecht, titel II, Contractenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2010, 8; W. DE BONDT, “Uitlegging
van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven”, RW 1996-97, 1002, 1004; B. DE
CONINCK, ”Le droit commun de l’interprétation des contrats”, D.A. O.R. 2001, 40; D. LEJEUNE, K. SWERTS en
N. PEETERS, “Afdeling 3 – Uitlegging en implementatie van overeenkomsten” in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig
Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-127; F. VERMANDER, “De interpretatie en aanvulling
van een overeenkomst naar Belgisch recht” in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst
naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 24-25.

(24) Cass. 10 november 1960, Pas. 1961, I, 267; RJI 1960, 437; Cass. 9 oktober 1964, Pas. 1965, I, 134; Cass. 25 maart
1965, Pas. 1965, I, 788; Cass. 8 oktober 1965, Pas. 1966, I, 181; Cass. 13 mei 1966, Pas. 1966, I, 1158; F. VERMAN-
DER, ”De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht” in J. SMITS en S. STIJNS (eds.),
Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 25.

(25) VAN DALE, vo “zelfs”.
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niet restrictief bedoeld. Ook de zinsnede “op
enige wijze”, die kan beschouwd worden als een
catch all-bepaling, wijst erop dat de voorbeelden
enkel illustratief gebruikt zijn. Geen enkele
verandering in de structuur van de vennoot-
schap, op welke wijze dan ook, maakt een einde
aan de borgtochtovereenkomst. Als men een
dergelijke extensieve interpretatie aanhangt,
kan men besluiten dat een fusie als een her-
structurering moet gezien worden.

30. Als we er echter rekening mee houden
dat een borgtochtinterpretatie restrictief moet
worden geïnterpreteerd, is het misschien eer-
der aangewezen artikel 1163 BW toepassen.
Het “veranderen van de structuur” van de ven-
nootschap moet dan beschouwd worden als
een algemene term, die niet alles wat onder de
algemeenheid kan vallen wil omvatten. De
voorbeelden die toegevoegd zijn, willen meer
in detail aangeven waar het hier eigenlijk om
gaat, namelijk om een statutenwijziging bin-
nen één en dezelfde vennootschap. Volgens
deze interpretatie kan een fusie bijgevolg niet
onder een structuurverandering vallen.

b. Interpretatie op grond van externe ele-
menten

31. De rechter moet zich geenszins beper-
ken tot het bestuderen van de wilsverklaring
van de partijen (26). Het Hof van Cassatie heeft
zich reeds meermaals over deze kwestie uitge-
sproken en stelt zeer duidelijk dat de rechter bij
het interpreteren rekening mag houden met
aan de akte externe of extrinsieke elementen (27).
Dit zijn elementen die buiten het instrumentum
van de overeenkomst vallen en worden afgeleid
uit de context van het contract. De uitleggings-
bevoegdheid van de rechter mag niet beperkt
zijn tot het verklaren van de gebruikte bewoor-
dingen, vermits het mogelijk is dat de partijen
zich onvolmaakt hebben uitgedrukt of aan
woorden een andere betekenis toekennen dan
de gewone (28). De externe omstandigheid die
het vaakst ingeroepen wordt is de uitvoering
(of het begin van uitvoering) die de partijen zelf
aan hun overeenkomst geven (29). Ook andere
extrinsieke elementen komen regelmatig aan
bod in de rechtspraak, zoals bijvoorbeeld pre-

(26) L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 274-275; A. DE BOECK, “Uitleg-
ging” in Bijzondere overeenkomsten – Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer – Verbinte-
nissenrecht, titel II, Contractenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2010, 14-15; A. DE BOECK en M. VAN HOECKE, “The
Interpretation of Standard Clauses in European Contract Law” in H. COLLINS (ed.), Standard contract terms in
Europe: a basis for and a challenge to European contract law, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2008,
215; W. DE BONDT, “Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven”,
RW 1996-97, 1002; B. DE CONINCK, “Le droit commun de l’interprétation des contrats”, D.A. O.R. 2001, 40;
I. DEMUYNCK, ”Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten”, DCCR 2002, 71; H. DE PAGE, Traité élémentaire
de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 553; F. DUMON, “De motivering van de vonnissen en arresten en de
bewijskracht van de akten”, RW 1978-79, 290; A. GUILMOT en Y. NINANE, “L’interprétation du contrat” in Obli-
gations – Traité théorique et pratique, Brussel, Kluwer, losbl., II.1.5-7; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY and
B. DE TEMMERMAN, “Overzicht van rechtspraak (1981-1992)”, TPR 1994, 447; D. LEJEUNE, K. SWERTS en
N. PEETERS, “Afdeling 3 – Uitlegging en implementatie van overeenkomsten” in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig
Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-127; W. VAN EECKHOUTTE, “‘Gezag’ in de cassatie-
rechtspraak – Een kwestie van bewijs, interpretatie en kwalificatie”, NjW 2005, 9; A. VAN OEVELEN, “De interpre-
tatie de goeder trouw van overeenkomsten en de toepassing ervan op de omzetting van een hypothecaire vol-
macht”, RW 2006-07, 875; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010, 96-97.

(27) Cass. 17 november 1932, Pas. 1933, I, 9; Cass. 24 februari 1938, Pas. 1938, I, 66; Cass. 18 februari 1954, Arr.Cass.
1954, 431; T. JoP. C. 1955, 246; JT 1954, 501; Pas. 1954, I, 545; Cass. 10 juni 1958, Arr.Cass. 1958, 816; Pas. 1958, I,
1142, noot W.G.; RPS 1959, 49, noot P.D.; Cass. 10 november 1960, Pas. 1961, I, 267; RJI 1960, 437; Cass. 25 mei
1961, Pas. 1961, I, 1020; Cass. 16 oktober 1962, Pas. 1963, I, 212; Cass. 29 november 1962, Pas. 1963, I, 405; Cass.
21 februari 1963, Pas. 1963, I, 690; Cass. 9 oktober 1964, Pas. 1965, I, 134; Cass. 3 juni 1965, Pas. 1965, I, 1074; Cass.
8 oktober 1965, Pas. 1966, I, 181; Cass. 31 maart 1966, Pas. 1966, I, 995; Cass. 13 mei 1966, Pas. 1966, I, 1158; Cass.
24 november 1966, Arr.Cass. 1967, 402; Pas. 1967, I, 389; Cass. 17 november 1962; Pas. 1963, I, 344; Cass. 7 januari
1972, Arr.Cass. 1972, 445; JT 1972, 518; Pas. 1972, I, 441; RCJB 1974, 204, noot L. SIMONT en A. BRUYNEEL; Cass.
21 november 1975, Arr.Cass. 1976, 375; Pas. 1976, I, 371; Cass. 28 januari 1976, Arr.Cass. 1976, 623; Pas. 1976, I, 599;
Cass. 10 november 1977, Arr.Cass. 1978, 305; Pas. 1978, I, 292; Cass. 2 april 1979, Arr.Cass. 1978-79, 908; Pas. 1979,
I, 908; RW 1979-80, 2112; Cass. 1 maart 1984, Arr.Cass. 1983-84, 831; Bull. 1984, 764; Pas. 1984, I, 764; Cass. 12 juni
1986, Arr.Cass. 1985-86, 1394; Bull. 1986, 1254; Pas. 1986, I, 1254; RW 1986-87, 1146; Cass. 6 oktober 1997,
Arr.Cass. 1997, 940; Bull. 1997, 986; Pas. 1997, I, 986; W. DE BONDT, “Uitlegging van overeenkomsten naar de geest:
mogelijkheden, grenzen en alternatieven”, RW 1996-97, 1002.

(28) F. DUMON, ”De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten”, RW 1978-79, 291.
(29) Kh. Brussel 9 april 1968, BRH 1968, 743; Brussel 25 februari 1970, Pas. 1970, II, 116, Rev.not.b. 1972, 82; Kh. Ant-

werpen 11 oktober 1977, De Verz. 1979, 485, noot G. VAN DEN BRANDE; Arbh. Bergen 9 oktober 1981, TSR 1982,
237; Cass. 1 maart 1984, Arr.Cass. 1983-84, 831; Bull. 1984, 764; Pas. 1984, I, 764; Arbh. Luik 7 oktober 1985, JL 
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contractuele documenten, briefwisseling tussen
de partijen, zowel deze die de contractsluiting
voorafgaat als deze die gevoerd wordt gedu-
rende de uitvoering van de overeenkomst, het
geviseerde doel van partijen, de oorzaak die
hen tot elkaar bracht, feiten, de aard van het
contract, overeenkomsten die met de betwiste
overeenkomst samenhangen, uitvoeringsakten,
de socio-economische context, verklaringen
van de partijen zelf, de persoonlijkheid van de
partijen, de uitvoering van vroegere overeen-
komsten gesloten tussen dezelfde partijen, con-
tracten die de partijen gesloten hebben op
hetzelfde tijdstip als het te interpreteren con-
tract, de hoofdovereenkomst voor wat betreft
de interpretatie van een bijkomende overeen-
komst, vermoedens, enzovoort (30).

32. Het hof heeft het bij het rechte eind
wanneer het zich niet enkel op de bewoordin-

gen van de akte richt, maar ook op de context
van de overeenkomst. In casu zijn er inderdaad
een aantal specifieke extrinsieke omstandighe-
den die het waard zijn om rekening mee te
houden. Het hof maakt hierbij gebruik van de
geijkte externe elementen. Het gaat dan vooral
om feiten, namelijk het gebrek aan initiatief van
V. om een einde te maken aan haar borgver-
bintenissen en haar verklaring op 5 januari
2006 neergelegd in haar hoedanigheid van per-
soon die zich persoonlijk zeker had gesteld
voor de gefailleerde NV J.-B. Expertises.
Bovendien wordt er ook gesteund op de brief-
wisseling tussen partijen, namelijk de brief van
25 juli 2002 aan de NV Fortis Bank en het ant-
woordschrijven van 31 juli 2002.

33. Vooral het feit dat V. ter griffie van de
rechtbank van koophandel een verklaring
heeft neergelegd in haar hoedanigheid van

(30) Cass. 17 november 1932, Pas. 1933, I, 9; Cass. 24 februari 1938, Pas. 1938, I, 66; Brussel 10 juli 1952, JT 1953,
185; Cass. 18 februari 1954, Arr.Cass. 1954, 431; T. JoP. C. 1955, 246; JT 1954, 501; Pas. 1954, I, 545; Cass. 10 juni
1958, Arr.Cass. 1958, 816; Pas. 1958, I, 1142, noot W.G.; RPS 1959, 49, noot P.D.; Cass. 10 november 1960, Pas.
1961, I, 267; RJI 1960, 437; Kh. Brussel 1 februari 1961, Jur.comm.Bruxelles 1961, 226; Cass. 25 mei 1961, Pas.
1961, I, 1020; Rb. Antwerpen 30 juni 1961, RW 1964-65, 929; Cass. 16 oktober 1962, Pas. 1963, I, 212; Cass.
29 november 1962, Pas. 1963, I, 405; Cass. 21 februari 1963, Pas. 1963, I, 690; Cass. 9 oktober 1964, Pas. 1965, I,
134; Cass. 3 juni 1965, Pas. 1965, I, 1074; Cass. 8 oktober 1965, Pas. 1966, I, 181; Cass. 31 maart 1966, Pas. 1966,
I, 995; Cass. 13 mei 1966, Pas. 1966, I, 1158; Cass. 24 november 1966, Arr.Cass. 1967, 402; Pas. 1967, I, 389; Cass.
17 november 1962; Pas. 1963, I, 344; Rb. Brussel 26 december 1968, Pas. 1970, III, 34; Rec.gén.enr.not. 1971, 309;
Rev.not.b. 1971, 400, noot P.M.; Cass. 7 januari 1972, Arr.Cass. 1972, 445; JT 1972, 518; Pas. 1972, I, 441;
RCJB 1974, 204, noot L. SIMONT en A. BRUYNEEL; Cass. 21 november 1975, Arr.Cass. 1976, 375; Pas. 1976, I, 371;
Cass. 28 januari 1976, Arr.Cass. 1976, 623; Pas. 1976, I, 599; Bergen 6 april 1976, JT 1976, 425; Pas. 1977, II, 71;
Brussel 18 mei 1976, JT 1979, 220, noot P. RIGAUX en P. ROCHE; Cass. 10 november 1977, Arr.Cass. 1978, 305;
Pas. 1978, I, 292; Cass. 2 april 1979, Arr.Cass. 1978-79, 908; Pas. 1979, I, 908; RW 1979-80, 2112; Brussel 13 mei
1987, JT 1987, 613; Bergen 20 januari 1988, JL 1988, 323; Rb. Brussel 13 februari 1997, Rev.not.b. 2000, 415; Cass.
6 oktober 1997, Arr.Cass. 1997, 940; Bull. 1997, 986; Pas. 1997, I, 986; Brussel 18 februari 1999; A.JT 1999-2000,
526; Brugge 5 februari 1999, TBBR 2001, 111; TWVR 1999, 56; Brussel 14 februari 2000, RGAR 2001, nr. 13423;
RGAR 2001, nr. 13464; Vred. Westerlo 1 september 2000, RW 2002-03, 513; T.Not. 2002, 570; Rb. Gent
21 december 2000, TGR 2001, 177; Brussel 19 december 2002, RJI 2003, 138; Rb. Brussel 15 april 2008, Rev.not.b.
2009, 377; E. CAUSIN, “L’interprétation des contrats en droit belge” in L’interprétation en droit – Approche pluridisci-
plinaire, Brussel, Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 303-305; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbinte-
nis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 274-575; A. DE BOECK, “Uitlegging” in Bijzondere overeenkomsten – Artikelsge-
wijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer – Verbintenissenrecht, titel II, Contractenrecht, Antwerpen,
Kluwer, 2010, 14-15; W. DE BONDT, “Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en
alternatieven”, RW 1996-97, 1002, 1004; B. DE CONINCK, “Le droit commun de l’interprétation des contrats”,
D.A. O.R. 2001, 40; B. DELCOURT, “La Convention-Loi” in Obligations – Traité théorique et pratique, Brussel, Klu-
wer, losbladig, II.1.3-113; I. DEMUYNCK, “Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten”, DCCR 2002, 71; H. DE
PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 553, 558; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE
LY and B. DE TEMMERMAN, ”Overzicht van rechtspraak (1981-1992)”, TPR 1994, 447; D. LEJEUNE, K. SWERTS en
N. PEETERS, “Afdeling 3 – Uitlegging en implementatie van overeenkomsten” in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig
Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl, II.4-127; A. VAN OEVELEN, “De interpretatie de goeder
trouw van overeenkomsten en de toepassing ervan op de omzetting van een hypothecaire volmacht”, RW 2006-07,
875; F. VERMANDER, “De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht” in J. SMITS en
S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia,
2005, 25-26.

1986, 3; Cass. 12 juni 1986, Arr.Cass. 1985-86, 1394; Bull. 1986, 1254; Pas. 1986, I, 1254; RW 1986-87, 1146; Cass.
10 november 1988, Arr.Cass. 1988-89, 287; Pas. 1989, I, 259; Brussel 13 april 1989, JT 1990, 327; RW 1989-90,
195; Arbrb. Dendermonde 6 november 1996, TGR 1997, 44; Rb. Ieper 15 juni 2005, Huur 2006, 143; Arbrb. Ber-
gen 24 oktober 2005, Or. (Katern) 2006 (weergave B. PATERNOSTRE), 3; Ors. 2006 (weergave B. PATERNOSTRE),
24; Rb. Luik 1 april 2011, JLMB 2011, 920; W. DE BONDT, ”Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: moge-
lijkheden, grenzen en alternatieven”, RW 1996-97, 1002.
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persoon die zich persoonlijk zeker had gesteld
voor de gefailleerde NV J.-B. Expertises, en
het gebrek aan reactie op het schrijven van de
NV Fortis Bank, waarin de omvang van haar
kredieten werden beschreven, zijn significant.
Hieruit blijkt immers dat V. zeer goed op de
hoogte was van het feit dat ze, ook na de fusie,
nog steeds als borg werd beschouwd. Ze heeft
op geen enkele manier geprobeerd deze ver-
bintenis stop te zetten. Haar passieve houding
kan beschouwd worden als een soort van stil-
zwijgende toestemming met het verder
bestaan van de borgtochtverbintenis.

3. De interpretatie door het Hof van Cas-
satie

a. Soevereine appreciatie feitenrechter

34. Interpretatie van overeenkomsten
wordt in België beschouwd als een feitenkwes-

tie, waarover de feitenrechter in beginsel soe-
verein oordeelt (31). Toch is het niet zo dat het
Hof van Cassatie zich volledig aan elk inter-
pretatievraagstuk onttrekt. Het hof houdt
immers een toezicht op het respecteren van de
grenzen die door de wet aan de interpretatie-
werkzaamheid van de feitenrechter gesteld
zijn (32).

b. Uitzonderingen

i. Motiveringsverplichting

35. Het Hof van Cassatie voert een toe-
zicht uit op de verplichting die op de feiten-
rechter ligt tot het motiveren van zijn
beslissingen (33). Wanneer de rechter niet aan-
geeft om welke redenen hij de middelen door
de partijen aangebracht niet kan navolgen,
dan heeft hij zijn uitspraak niet voldoende
onderbouwd. In dat geval mag het Hof van
Cassatie de beslissing casseren.

(31) Cass. 8 december 1930, Pas. 1931, I, 5, noot A. GESCHÉ; Cass. 29 oktober 1931, Pas. 1931, I, 271, noot P.L.; Cass.
17 november 1932, Pas. 1933, I, 9, concl. P. Leclercq; Cass. 13 juli 1939, Pas. 1939, I, 366, noot R.H.; Cass. 4 april
1941, Arr.Cass. 1941, 72, concl. O.M.; Pas. 1941, I, 120, concl. O.M.; Cass. 26 januari 1956, Arr.Verbr. 1956, 422;
Pas. 1956, I, 542; Cass. 1 maart 1973, Arr.Cass. 1973, 646; Pas. 1973, I, 612; Cass. 22 maart 1979, RCJB 1981, 189;
Cass. 25 maart 1982, Arr.Cass. 1981-82, 921; Bull. 1982, 873; FJF 1983, 57; Pas. 1982, I, 873; Cass. 13 mei 1988,
Arr.Cass. 1987-88, 1196, concl. E. Krings; Bull. 1988, 1120; Pas. 1988, I, 1120; Cass. 23 november 1995, Arr.Cass.
1995, 1029; Bull. 1995, 1062; Pas. 1995, I, 1062; Cass. 28 januari 1997, Arr.Cass. 1997, 114; Bull. 1997, 120; Pas.
1997, I, 120; Cass. 11 maart 2002, Arr.Cass. 2002, 762; Or. (katern) 2002 (weergave B. PATERNOSTRE), 2; Pas. 2002,
697; RW 2002-03 (verkort), 1219, noot; Cass. 16 juni 2005, Arr.Cass. 2005, 1346; Pas. 2005, 1339; RJI 2006, 64;
Rev.not.b. 2005, 608, noot; RW 2008-09 (verkort), 300; Rb. Brugge 16 juni 2006, T. App. 2008, 65; Arbh. Bergen
9 januari 2007, JTT 2007, 280; Luik 9 november 2007, D.A. O.R. 2010, 163, noot C. CAUFFMAN; RRD 2007, 271;
RDC-TBH 2008, 889; C. CORNELIS, “Les clauses d’exonération de responsabilité couvrant la faute personnelle et
leur interprétation” (noot onder Cass. 22 maart 1979), RCJB 1981, 210; L. CORNIL, conclusie bij Cass. 4 april
1941, Pas. 1941, I, 122; A. DE BOECK, “Uitlegging” in Bijzondere overeenkomsten – Artikelsgewijze commentaar met
overzicht van rechtspraak en rechtsleer – Verbintenissenrecht, titel II, Contractenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2010, 12;
W. DE BONDT, “Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven”,
RW 1996-97, 1006-1007; B. DE CONINCK, “Le droit commun de l’interprétation des contrats”, D.A. O.R. 2001,
41; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 551-553; F. DUMON, “De motive-
ring van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten”, RW 1978-79, 276-278, 311; A. GESCHÉ, noot
onder Cass. 8 december 1930, Pas. 1931, I, 6; M. HAYOIT DE TERMICOURT, noot onder Cass. 13 juli 1939, Pas.
1939, I, 367; E. Krings, Conclusie bij Cass. 13 mei 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1206; B. MAES, “Bewijskracht en
bewijswaarde: kanttekeningen bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie”, P&B 1995, 141; A. MEEUS, “Le con-
trôle de la Cour de cassation sur l’interprétation des contrats d’assurance par le juge du fond” in Mélanges Roger
O. Dalcq: responsabilités et assurances, Brussel, Larcier, 1994, 410; W. VAN EECKHOUTTE, “‘Gezag’ in de cassatie-
rechtspraak – Een kwestie van bewijs, interpretatie en kwalificatie”, NjW 2005, 7; J.-F. VAN DROOGHENBROECK,
Cassation et juridiction. Iura dicit curia, Brussel, Bruylant, 2004, 119-122; F. VERMANDER, “De interpretatie en aan-
vulling van een overeenkomst naar Belgisch recht” in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeen-
komst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 26.

(32) A. DE BOECK, “Uitlegging” in Bijzondere overeenkomsten – Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak
en rechtsleer – Verbintenissenrecht, titel II, Contractenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2010, 12; W. DE BONDT, “Uitleg-
ging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven”, RW 1996-97, 1006-1007;
B. DE CONINCK, “Le droit commun de l’interprétation des contrats”, D.A. O.R. 2001, 41; H. DE PAGE, Traité élé-
mentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 551-553; W. VAN EECKHOUTTE, “‘Gezag’ in de cassatie-
rechtspraak – Een kwestie van bewijs, interpretatie en kwalificatie”, NjW 2005, 8; F. VERMANDER, “De interpreta-
tie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht” in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van
de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 26.

(33) W. VAN EECKHOUTTE, “‘Gezag’ in de cassatierechtspraak – Een kwestie van bewijs, interpretatie en kwalificatie”,
NjW 2005, 8.
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ii. Artikel 1134, lid 1 BW

36. Een tweede grens wordt gevormd door
artikel 1134, lid 1 BW (34). Het contract heeft
immers kracht van wet tussen de partijen en
het is de rechter niet toegestaan om, onder de
vlag van interpretatie, de bindende kracht van
de overeenkomst te miskennen. Dit betekent
enerzijds dat het de rechter niet is toegestaan
om bepalingen van het contract te wijzigen,
aan te passen of er iets aan toe te voegen (35).
Hij mag aan het contract geen rechtsgevolgen
toekennen die niet met de inhoud van de
overeenkomst verzoenbaar zijn en niet weige-
ren de gevolgen toe te kennen die het contract
wettelijk tussen de partijen heeft (36). Ander-
zijds is het verboden voor de rechter te weige-
ren om een bepaalde contractuele clausule toe
te passen en de gevolgen eraan te verbinden
die de partijen gewild hebben (37).

iii. Bewijswaarde van de akte

37. Ten derde bestaat er voor de feiten-
rechter de verplichting om de wettelijke
bewijsregels te respecteren (38). Het Belgisch
burgerlijk bewijssysteem is gebaseerd op een
hiërarchie van bewijsmiddelen, waarin het
geschrift de voornaamste plaats inneemt. Vol-
gens de bewijsregels heeft elke akte, of deze
nu authentiek dan wel onderhands is, een vol-
ledige wettelijke bewijswaarde (art. 1319 en
1322 BW). De bewijswaarde van een akte
is “de overtuigingskracht die een bewijsmiddel uit-
oefent op de rechter” (39). De bewijswaarde geeft
dus aan in welke mate of graad de akte volgens
de wet als bewijs geldt van wat zij vaststelt en
bijgevolg met welke kracht een rechter gebon-
den is door het bewijsstuk (40). Dat een akte
een volledig bewijs oplevert, betekent dat de
rechter deze moet aanvaarden als voldoende

(34) Cass. 29 mei 1984, Arr.Cass. 1983-84, 1258; Pas. 1984, I, 1157; Cass. 27 juni 1985, Arr.Cass. 1984-85, 1510; Pas. 1985,
I, 1389; Cass. 20 december 1985, Arr.Cass. 1985-86, 592; Pas. 1986, I, 519; Cass. 10 november 1988, Arr.Cass. 1988-
89, 287, Pas. 1989, I, 259; Cass. 24 september 1992, Arr.Cass. 1991-92, 1131; Bull. 1992, 1052; Pas. 1992, I, 1052;
RW 1992-93 (verkort), 789; Verkeersrecht 1993, 7, noot A. MEEUS; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis,
Antwerpen, Intersentia, 2000, 277; B. DE CONINCK, “Le droit commun de l’interprétation des contrats”,
D.A. O.R. 2001, 40; I. DEMUYNCK, “Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten”, DCCR 2002, 73;
F. DUMON, “De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten”, RW 1978-79, 281, 288,
319-322; A. GUILMOT en Y. NINANE, “L’interprétation du contrat” in Obligations – Traité théorique et pratique, Brussel,
Kluwer, losbl., II.1.5-7, II.1.5-44-47; P. Leclercq, concl. bij Cass. 17 november 1932, Pas. 1933, I, 10; D. LEJEUNE,
K. SWERTS en N. PEETERS, “Afdeling 3 – Uitlegging en implementatie van overeenkomsten” in J. ROODHOOFT (ed.),
Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-128, 130-131; W. VAN EECKHOUTTE, “‘Gezag’
in de cassatierechtspraak – Een kwestie van bewijs, interpretatie en kwalificatie”, NjW 2005, 8-9; F. VERMANDER, “De
interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht” in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking
van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 27.

(35) A. DE BOECK, “Uitlegging” in Bijzondere overeenkomsten – Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak
en rechtsleer – Verbintenissenrecht, titel II, Contractenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2010, 11; B. DE CONINCK, “Le droit
commun de l’interprétation des contrats”, D.A. O.R. 2001, 40; I. DEMUYNCK, ”Interpretatie van verzekeringsover-
eenkomsten”, DCCR 2002, 74; F. DUMON, “De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de
akten”, RW 1978-79, 321; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, “Afdeling 3 – Uitlegging en implementatie van
overeenkomsten” in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.4-
130; S. STIJNS, Verbintenissenrecht, boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 57.

(36) L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 277; F. DUMON, “De motivering
van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten”, RW 1978-79, 320.

(37) Cass. 7 januari 1972, Arr.Cass. 1972, 445; JT 1972, 518; Pas. 1972, I, 441; RCJB 1974, 204, noot L. SIMONT en
A. BRUYNEEL; A. DE BOECK, “Uitlegging” in Bijzondere overeenkomsten – Artikelsgewijze commentaar met overzicht van
rechtspraak en rechtsleer – Verbintenissenrecht, titel II, Contractenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2010, 11; B. DE
CONINCK, “Le droit commun de l’interprétation des contrats”, D.A. O.R. 2001, 40; I. DEMUYNCK, “Interpretatie van
verzekeringsovereenkomsten”, DCCR 2002, 74; F. DUMON, “De motivering van de vonnissen en arresten en de
bewijskracht van de akten”, RW 1978-79, 321; D. LEJEUNE, K. SWERTS en N. PEETERS, “Afdeling 3 – Uitlegging en
implementatie van overeenkomsten” in J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Klu-
wer, losbl., II.4-130; S. STIJNS, Verbintenissenrecht, boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 57; W. VAN EECK-
HOUTTE, “‘Gezag’ in de cassatierechtspraak. Een kwestie van bewijs, interpretatie en kwalificatie”, NjW 2005, 8.

(38) Rb. Brussel 13 februari 1997, Rev.not.b. 2000, 415; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen,
Intersentia, 2000, 277; W. DE BONDT, “Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en
alternatieven”, RW 1996-97, 1004-1005; F. DUMON, “De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijs-
kracht van de akten”, RW 1978-79, 282; W. VAN EECKHOUTTE, “‘Gezag’ in de cassatierechtspraak – Een kwestie
van bewijs, interpretatie en kwalificatie”, NjW 2005, 8; F. VERMANDER, “De interpretatie en aanvulling van een
overeenkomst naar Belgisch recht” in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Bel-
gisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 24.

(39) K. WAGNER, ”Actualia burgerlijk bewijsrecht”, P&B 2009, 158.
(40) C. CORNELIS, “Les clauses d’exonération de responsabilité couvrant la faute personnelle et leur interpréta-

tion” (noot onder Cass. 22 maart 1979), RCJB 1981, 213; J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947, RCJB 1947,
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bewijs. Men kan niet met getuigen of vermoe-
dens bewijzen boven de inhoud van een akte
(art. 1341 en 1353 BW). Op de rechter rust
bijgevolg de plicht om, als er een geschrift
bestaat, de wil van de partijen terug te vinden
in dit geschrift, waaruit de gemeenschappe-
lijke bedoeling geacht wordt te blijken (41). Als
een rechter, enkel op grond van externe ele-
menten, tot de conclusie komt dat de overeen-
komst afwijkt van wat de partijen in het
instrumentum hebben beschreven, schendt hij
artikelen 1341 en 1353 BW, omdat hij aan-
neemt dat een vermoeden een bewijs kan
opleveren naast of tegen de inhoud van een
akte (42). Toch verhindert het principe van de
hiërarchie der bewijzen niet dat de rechter de
zin en de werkelijke draagwijdte van de akte
mag trachten te achterhalen met behulp van
elementen die extrinsiek zijn aan het geschrift
zelf, zolang hij maar rekening houdt met de
intrinsieke elementen en geen abstractie
maakt van de bewoordingen om de inhoud
van de verbintenis te achterhalen boven de
termen waarin de overeenkomst gesteld is (43).
Op die manier bewijst hij niet tegen de akte,

spreekt hij de akte niet tegen of voegt hij niets
toe aan de akte, maar legt hij ze uit aan de
hand van elementen die niet noodzakelijk in
het geschrift zelf voorkomen (44).

38. Het is echter mogelijk dat de partijen
zich, bij het redigeren van de akte, niet volle-
dig adequaat hebben uitgedrukt, bijvoorbeeld
door een woord te gebruiken in een andere
dan de gangbare betekenis. Mag de feiten-
rechter in dat geval afwijken van wat er letter-
lijk in de akte werd neergeschreven? Kan hij,
om het met de woorden van De Bondt te zeg-
gen, “de taal van de partijen creatief uitleg-
gen” (45)? Deze vraag wordt beantwoord door
het tweede principe dat artikelen 1319 en
1322 met zich meedragen, namelijk dat van de
bewijskracht van de akte.

iv. Bewijskracht van de akte

Algemeen

39. De bewijskracht van de akte vormt een
vierde grens aan de interpretatievrijheid van
de feitenrechter (46). De bewijskracht is “een
begrip dat aanduidt in welke mate de rechter de

(41) Cass. 24 maart 1988, RW 1988-89, 1126; Cass. 10 januari 1994, JT 1994, 141; Arbh. Gent 12 januari 2007,
RW 2008-09, 373; L. Cornil, conclusie bij Cass. 4 april 1941, Pas. 1941, I, 123; W. DE BONDT, “Uitlegging van
overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven”, RW 1996-97, 1005, 1007, 1016;
J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947, RCJB 1947, 223; B. MAES, “Bewijskracht en bewijswaarde: kantteke-
ningen bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie”, P&B 1995, 146.

(42) Cass. 28 februari 1980, Arr.Cass. 1979-80 (samenvatting), 798; Bull. 1980 (samenvatting), 791; Pas. 1980 (samen-
vatting), I, 791; F. DUMON, “De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten”,
RW 1978-79, 284; H. MINJAUW en J. VANDENDRIESSCHE, “Voorrang voor het geschreven bewijs” in J. ROOD-
HOOFT (ed.), Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3-6.

(43) Cass. 28 januari 1976, Arr.Cass. 1976, 623; Pas. 1976, I, 599; Cass. 2 april 1979, Arr.Cass. 1978-79, 908; Pas. 1979,
I, 908; RW 1979-80, 2112; Cass. 13 november 1980, Arr.Cass. 1980-81, 293, noot; Bull. 1981, 314, noot; Pas. 1981,
I, 314, noot; Bergen 20 januari 1988, JL 1988, 323; Rb. Brussel 13 februari 1997, Rev.not.b. 2000, 415; C. CORNE-
LIS, “Les clauses d’exonération de responsabilité couvrant la faute personnelle et leur interprétation” (noot onder
Cass. 22 maart 1979), RCJB 1981, 211, 214; L. Cornil, conclusie bij Cass. 4 april 1941, Pas. 1941, I, 124-125, 132;
E. Krings, Conclusie bij Cass. 13 mei 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1196; J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947,
RCJB 1947, 222; B. MAES, “Bewijskracht en bewijswaarde: kanttekeningen bij de rechtspraak van het Hof van Cas-
satie”, P&B 1995, 146.

218-219; W. DE BONDT, “Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatie-
ven”, RW 1996-97, 1005; F. DUMON, “De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de
akten”, RW 1978-79, 308.

(44) L. CORNIL, conclusie bij Cass. 4 april 1941, Pas. 1941, I, 120; J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947,
RCJB 1947, 224; E. Krings, Conclusie bij Cass. 13 mei 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1196.

(45) W. DE BONDT, “Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven”,
RW 1996-97, 1005.

(46) Cass. 13 januari 1961, Pas. 1961, I, 515; Cass. 10 november 1961; Pas. 1961, I, 259; Cass. 20 december 1962, Pas.
1963, I, 493; Cass. 28 maart 1963, Pas. 1963, I, 824; Cass. 20 september 1963, Pas. 1964, I, 68; Cass. 28 november
1963, Pas. 1964, I, 336; Cass. 29 mei 1964, Pas. 1964, I, 1019; RW 1965-66, 197, noot C. CANEPEEL; Cass. 9 okto-
ber 1964, Pas. 1965, I, 134; Cass. 5 november 1964, Pas. 1965, I, 230; Cass. 26 november 1964, Pas. 1965, I, 306;
Cass. 10 juni 1965, Pas. 1965, I, 1090; Cass. 18 juni 1965, Pas. 1965, I, 1137; RW 1965-66, 1496; Cass. 12 mei
1966, JT 1967, 43; Pas. 1966, I, 1137; RGAR 1967, nr. 7842; Cass. 8 september 1966, Arr.Cass. 1967, 29; Pas. 1967,
I, 27; Cass. 22 december 1966, Arr.Cass. 1967, 520; Pas. 1967, I, 516; Cass. 19 mei 1967, Arr.Cass. 1967, 1121, Pas.
1967, I, 1085; Cass. 25 september 1967, Arr.Cass. 1968, 114; RW 1967-68, 1174; Pas. 1968, I, 106; Cass. 14 mei
1970, Arr.Cass. 1970, 866; Pas. 1970, I, 809; Cass. 7 januari 1972, Arr.Cass. 1972, 445; JT 1972, 518; Pas. 1972, I,
441; RCJB 1974, 204, noot L. SIMONT en A. BRUYNEEL; Cass. 27 maart 1973, Arr.Cass. 1973, 750; Pas. 1973, I, 713 ;
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bewijswaarde van een bewijsmiddel mag of moet
waarderen” (47). Op grond van artikelen 1317,
1319, 1320 en 1322 BW moet de feitenrech-
ter de bewijskracht van de akte ten allen tijde
respecteren. Dit betekent dat de rechter de
akte niet mag ‘doen liegen’ door er iets in de
lezen dat erin niet aan te treffen valt en bijge-
volg te miskennen wat in de akte wordt gere-
veleerd of wat ze beoogt te reveleren (48). Een
geschreven akte zou immers geen volledig
bewijs kunnen opleveren indien wat erin ver-
meld staat zomaar zou kunnen genegeerd

worden (49). Dan zou de eerbied voor de
bedoelingen die men heeft willen uitdrukken
en meedelen door middel van een geschrift in
het gedrang komen (50).

Invulling “schending van de bewijskracht”

40. Traditioneel vulde het Hof van Cassa-
tie de plicht tot eerbiediging van de bewijs-
kracht van de akte in door te bepalen dat de
rechter aan de akte geen interpretatie mocht
geven die kennelijk onverenigbaar was met de
bewoordingen, de bepalingen of de termen
ervan (51). Het hof ging dus na enkel of de uit-

(47) K. WAGNER, “Actualia burgerlijk bewijsrecht”, P&B 2009, 158.
(48) Cass. 6 december 1996, Arr.Cass. 1996, 1169; Cass. 10 januari 1994, Arr.Cass. 1994, 16; C. CORNELIS, “Les clauses

d’exonération de responsabilité couvrant la faute personnelle et leur interprétation” (noot onder Cass. 22 maart
1979), RCJB 1981, 213; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 276;
W. DE BONDT, “Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven”,
RW 1996-97, 1008, 1016; F. DUMON, “De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de
akten”, RW 1978-79, 310; E. Krings, Conclusie bij Cass. 13 mei 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1196; W. VAN EECK-
HOUTTE, “‘Gezag’ in de cassatierechtspraak – Een kwestie van bewijs, interpretatie en kwalificatie”, NjW 2005, 9;
F. VERMANDER, “De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht” in J. SMITS en
S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia,
2005, 26. Contra: E. CAUSIN, “La preuve et l’interprétation en droit privé” in C. PERELMAN en P. FORIERS (eds.),
La preuve en droit, Brussel, Bruylant, 1981, 228.

Cass. 27 juni 1975, Arr.Cass. 1975, 1163; Pas. 1975, I, 1053; Cass. 3 oktober 1975, Arr.Cass. 1976, 155; T.Aann.
1979, 407; Pas. 1976, I, 146; Cass. 5 november 1976, Arr.Cass. 1977, 268; Pas. 1977, I, 266; Cass. 18 februari 1977,
Arr.Cass. 1977, 675; Pas. 1977, I, 652; Cass. 10 november 1978, Arr.Cass. 1978-79, 297; Pas. 1979, I, 307; Cass.
27 april 1979, Arr.Cass. 1979, 1023; Pas. 1979, I, 1017; JT 1980, 372; Cass. 6 september 1979, Arr.Cass. 1979-80,
11, noot; Pas. 1980, I, 10; Cass. 25 september 1980, Arr.Cass. 1980-81, 89; Bull. 1981, 89; Pas. 1981, I, 89; Cass.
29 januari 1981, Arr.Cass. 1980-81, 600; Bull. 1981, 581; Pas. 1981, I, 581; RGAR 1981, nr. 10.407; Cass. 29 sep-
tember 1982, Arr.Cass. 1982-83, 152; Bull. 1983, 137; De Verz. 1984, 121, noot J.R.; Pas. 1983, I, 137; RGAR 1983,
nr. 10656, noot M. GODFROID; Cass. 11 september 1986, Pas. 1987, I, 40; Arr.Cass. 1986-87, 42; RW 1987-88,
1328; JT 1987, 4; Rev.not.b. 1986, 470, noot J.E.; Cass. 19 februari 1987, Arr.Cass. 1986-87, 817; Bull. 1987, 738;
Pas. 1987, I, 738; RGAR 1989, nr. 11505; Cass. 18 november 1988, Arr.Cass. 1988-89, 338; Bull. 1989, 311; Pas.
1989, I, 311; RW 1989-90, 324, noot; Cass. 24 september 1992, Arr.Cass. 1991-92, 1131; Bull. 1992, 1052; Pas.
1992, I, 1052; RW 1992-93 (verkort), 789; Verkeersrecht 1993, 7, noot A. MEEUS; Cass. 7 mei 1998, Arr.Cass. 1998,
494; Bull. 1998, 524; Cass. 23 oktober 2009, Arr.Cass. 2009, 2462; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis,
Antwerpen, Intersentia, 2000, 276; A. DE BOECK, “Uitlegging” in Bijzondere overeenkomsten – Artikelsgewijze com-
mentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer – Verbintenissenrecht, titel II, Contractenrecht, Antwerpen, Kluwer,
2010, 11; W. DE BONDT, “Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatie-
ven”, RW 1996-97, 1005; B. DE CONINCK, “Le droit commun de l’interprétation des contrats”, D.A. O.R. 2001,
41; B. DELCOURT, “La Convention-Loi” in Obligations – Traité théorique et pratique, Brussels, Kluwer, losbl., II.1.3-
113; I. DEMUYNCK, “Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten”, DCCR 2002, 74; F. DUMON, “De motivering
van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten”, RW 1978-79, 276, 308; A. GUILMOT en
Y. NINANE, “L’interprétation du contrat” in Obligations – Traité théorique et pratique, Brussel, Kluwer, losbl., II.1.5-
7, II.1.5-31-86; N. LABEEUW, “Het primeren van de akte boven de (beweerde) werkelijke wil bij de interpretatie
van testamenten” (noot onder Brussel 9 maart 1999), AJT 2000-01, 226; W. VAN EECKHOUTTE, “‘Gezag’ in de
cassatierechtspraak – Een kwestie van bewijs, interpretatie en kwalificatie”, NjW 2005, 9; B. VEECKMANS, “Inter-
pretatie en aanverwante rechtsbegrippen in geschillen tussen contractanten”, Limb.Rechtsl. 2000, 337; F. VERMAN-
DER, “De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht” in J. SMITS en S. STIJNS (eds.),
Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 26-27.

(49) W. DE BONDT, “Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven”,
RW 1996-97, 1005; F. DUMON, “De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten”,
RW 1978-79, 310.

(50) F. DUMON, ”De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten”, RW 1978-1979, 310.
(51) Cass. 13 januari 1961, Pas. 1961, I, 515; Cass. 20 december 1962, Pas. 1963, I, 493; Cass. 28 maart 1963, Pas. 1963,

I, 824; Cass. 20 september 1963, Pas. 1964, I, 68; Cass. 29 mei 1964, Pas. 1964, I, 1019; RW 1965-66, 197, noot
C. CANEPEEL; Cass. 9 oktober 1964, Pas. 1965, I, 134; Cass. 5 november 1964, Pas. 1965, I, 230; Cass. 12 mei
1966, JT 1967, 43; Pas. 1966, I, 1137; RGAR 1967, nr. 7842; Cass. 8 september 1966, Arr.Cass. 1967, 29; Pas. 1967,
I, 27; Cass. 22 december 1966, Arr.Cass. 1967, 520; Pas. 1967, I, 516; Cass. 9 december 1971, Arr.Cass. 1972, 354;
Cass. 6 april 1971, Arr.Cass. 1971, 747; Cass. 18 mei 1972, Arr.Cass. 1972, 872; Cass. 26 oktober 1972, Arr.Cass.
1973, 208; Cass. 16 november 1972, Arr.Cass. 1973, 271; Cass. 30 november 1972, Arr.Cass. 1973, 319; Cass.
21 maart 1973, Arr.Cass. 1973, 724; Cass. 27 maart 1973, Arr.Cass. 1973, 750; Pas. 1973, I, 713; Cass. 11 oktober 1973,
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legging die de feitenrechter aan de overeen-
komst gaf, in het licht van de bewoordingen
van de akte, een mogelijke interpretatie was.

41. In zijn openingsrede van 1 september
1978 werd deze rechtspraak sterk bekritiseerd
door F. Dumon. Hij vond het niet opportuun
te spreken van een (on)verenigbaarheid met
de bewoordingen van de akte (52). In het normale
taalgebruik wordt de term bewoordingen
gebruikt om de bestanddelen van een geschrift
aan te duiden, namelijk de termen, de woor-
den en de uitdrukkingen (53). Het viel, aldus
Dumon, niet te verantwoorden dat het Hof
van Cassatie bij de uitoefening van zijn toe-
zicht op de wettelijkheid van de interpretatie
door de feitenrechter enkel moest beslissen of
de gegeven uitlegging al dan niet verenigbaar
was met de bewoordingen, in de taalkundige
betekenis van de term (54). Deze bewoordingen
konden immers “verkeerdelijk, onjuist, onhandig
of ongelegen gebruikt zijn” (55). Het leek Dumon
dan ook juister in dit verband te stellen dat “de
uitlegging (on)verenigbaar is met de zin en draag-

wijdte van de akte en dat haar bewijskracht dus al
dan niet werd geschonden” (56). Dit betekent dat
hij van oordeel was dat het hof, om na te gaan
of een rechter de bewijskracht van de akte had
miskend, moest vaststellen wat de feitenrech-
ter de akte had ‘doen zeggen’ en het bekomen
resultaat diende te vergelijken met de zin en
de draagwijdte van de akte, zoals het Hof van
Cassatie deze zin en draagwijdte zelf
invulde (57).

42. De invloed van Dumons opinie was
zeer verregaand te noemen, want in de jaren
tachtig viel er een duidelijke kentering op te
merken in de uitspraken van het Hof van Cas-
satie. Het hof ging niet meer na of de inter-
pretatie van de feitenrechter al dan niet
verenigbaar was met de bewoordingen van de
akte, maar keek naar de verenigbaarheid met
de zin van de akte (58), met de zin en de draag-
wijdte van het woord (59), met de zin en de draag-
wijdte van de akte (60), met de betekenis en
draagwijdte van een beding (61), met de zin en
strekking van een clausule (62), met de bewoordin-

(52) F. DUMON, “De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten”, RW 1978-79, 310-311.
(53) F. DUMON, “De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten”, RW 1978-79, 323.
(54) F. DUMON, ”De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten”, RW 1978-1979, 324.
(55) F. DUMON, “De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten”, RW 1978-79, 310.

Arr.Cass. 1974, 172; Cass. 20 juni 1974, Arr.Cass. 1974, 1165; Cass. 30 maart 1973, Arr.Cass. 1973, 767; Cass.
23 november 1973, Arr.Cass. 1974, 335; Cass. 29 november 1974, Arr.Cass. 1975, 380; Cass. 13 december 1974,
Arr.Cass. 1975, 443; Cass. 24 januari 1975, Arr.Cass. 1975, 583; Cass. 5 februari 1975, Arr.Cass. 1975, 634; Cass.
24 juni 1975, Arr.Cass. 1975, 1136; Cass. 27 juni 1975, Arr.Cass. 1975, 1163; Pas. 1975, I, 1053; Cass. 3 oktober
1975, Arr.Cass. 1976, 155; T.Aann. 1979, 407; Pas. 1976, I, 146; Cass. 11 december 1975, Arr.Cass. 1976, 452; Cass.
31 oktober 1975, Arr.Cass. 1976, 285; Cass. 5 december 1975, Arr.Cass. 1976, 434; Cass. 15 januari 1976, Arr.Cass.
1976, 575; Cass. 11 maart 1976, Arr.Cass. 1976, 800; Cass. 12 maart 1976, Arr.Cass. 1976, 807; Cass. 4 november
1976, Arr.Cass. 1977, 263; Cass. 5 november 1976, Arr.Cass. 1977, 268; Pas. 1977, I, 266; Cass. 18 februari 1977,
Arr.Cass. 1977, 675; Pas. 1977, I, 652; Cass. 27 april 1979, Arr.Cass. 1979, 1023; Pas. 1979, I, 1017; JT 1980, 372;
Cass. 6 september 1979, Arr.Cass. 1979-80, 11, noot; Pas. 1980, I, 10; Cass. 29 mei 1980, Arr.Cass. 1979-80, 1208,
noot; Bull. 1980, 1196, noot; Pas. 1980, I, 1196, noot.

(56) F. DUMON, “De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten”, RW 1978-79, 324. Zie
ook C. CORNELIS, “Les clauses d’exonération de responsabilité couvrant la faute personnelle et leur interpréta-
tion” (noot onder Cass. 22 maart 1979), RCJB 1981, 213; N. LABEEUW, “Het primeren van de akte boven de
(beweerde) werkelijke wil bij de interpretatie van testamenten” (noot onder Brussel 9 maart 1999), AJT 2000-01,
226; M. PUELINCKX-COENE, N. GEELHAND en F. BUYSSENS, “Overzicht van rechtspraak: giften”, TPR 1999,
1749.

(57) F. DUMON, “De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten”, RW 1978-79, 310.
(58) Cass. 17 april 1980, Arr.Cass. 1979-80, 1040, noot; Bull. 1980, 1032, noot; Pas. 1980, I, 1032, noot.
(59) Cass. 25 oktober 1984, Arr.Cass. 1984-85, 313; Bull. 1985, 277; De Verz. 1986, 375; JT 1985 (verkort), 125; Pas.

1985, I, 277.
(60) Cass. 19 juni 1980, Arr.Cass. 1979-80, 1314, noot; Bull. 1980, 1295; JT 1980, 616; Pas. 1980, I, 1295; RW 1981-82,

940; Cass. 13 november 1980, Arr.Cass. 1980-81, 293, noot; Bull. 1981, 314, noot; Pas. 1981, I, 314, noot; Cass.
15 april 1982, Arr.Cass. 1981, 987; Bull. 1982, 932; Pas. 1982, I, 932; Cass. 27 mei 1983, Arr.Cass. 1982-83, 1185;
Bull. 1983, 1080; Pas. 1983, I, 1080; Cass. 11 januari 1985, Arr.Cass. 1984-85, 632; Bull. 1985, 556; Pas. 1985, I,
556; Cass. 8 januari 1990, Arr.Cass. 1989-90, 600; Bull. 1990, 539; JTT 1991, 204, noot; Pas. 1990, I, 539;
RW 1989-90 (verkort), 1323; TSR 1990, 131.

(61) Cass. 29 januari 1981, Arr.Cass. 1980-81, 600; Bull. 1981, 581; Pas. 1981, I, 581; RGAR 1981, nr. 10.407; Cass.
16 september 1982, Arr.Cass. 1982-83, 74; Bull. 1983, 70; JT 1983, 273; Pas. 1983, I, 70; RW 1982-83, 2338; Cass.
10 maart 1983, Arr.Cass. 1982-83, 850; Bull. 1983, 759; Pas. 1983, I, 759.

(62) Cass. 29 september 1982, Arr.Cass. 1982-83, 152; Bull. 1983, 137; De Verz. 1984, 121, noot J.R.; Pas. 1983, I, 137;
RGAR 1983, nr. 10656, noot M. GODFROID.
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gen en de strekking van een clausule (63), met de
bewoordingen, de betekenis en de draagwijdte van
de akte (64), met de bewoordingen en de draag-
wijdte van de akte (65) of eenvoudigweg met de
akte op zich (66).

43. In zijn conclusie bij het cassatiearrest
van 13 mei 1988 waarschuwde procureur-
generaal Krings echter voor de invulling die
door Dumon aan het leerstuk van de misken-
ning van de bewijskracht van de akte werd
gegeven (67). Krings argumenteerde immers
dat het Hof van Cassatie niet mocht nagaan of
de interpretatie die de feitenrechter gaf, al dan
niet bestaanbaar was met de zin en de draag-
wijdte van de akte. In dat geval zou het hof
namelijk zelf die draagwijdte moeten nagaan
op grond van bepaalde feiten of omstandighe-
den, die mogelijk anders zouden zijn dan die-
gene waarop de feitenrechter zich heeft
gesteund (68). Zoals in alle feitenkwesties, moet
de controle van het hof beperkt blijven tot de
conclusie die de rechter uit die vaststellingen
heeft afgeleid (69).

44. Het Hof van Cassatie gaf gevolg aan
het pleidooi van Krings en keerde terug tot
haar oorspronkelijke formulering. De misken-
ning van de bewijskracht van de akte wordt

sinds het einde van de jaren tachtig opnieuw
gekoppeld aan het respect voor de bewoordin-
gen en de termen van de akte, zoals talloze
rechtspraak aantoont (70).

Concreet

45. Wat betekent dit nu concreet? Moet
men uit het feit dat de feitenrechter de bewijs-
kracht van de akte niet mag schenden, afleiden
dat overeenkomsten op een letterlijke manier
moeten geïnterpreteerd worden? Dat is
geenszins het geval. Immers, al lang vóór de
rede van Dumon werd in de rechtsleer een
overtuigende manier voorgesteld om de inter-
pretatieregels en de bewijsregels met elkaar te
verzoenen (71). Er moet namelijk een onder-
scheid gemaakt worden tussen de akte, het
instrumentum, aan de ene kant en de overeen-
komst, het negotium, aan de andere kant (72).
De akte zelf is eigenlijk niet meer dan een
tekst, die “n’enchaîne pas l’interprète, il
n’enchaîne que l’ouvrier imprimeur et le premier
ne doit pas être confondu avec le second. Le texte est
l’enveloppe de la chose essentielle: la pensée que
l’auteur du texte a, par celui-ci, voulu exprimer.
C’est la pensée, le contenu, qui enchaîne l’inter-
prète, et non le texte, le contenant. Or le texte,
même clair, peut ne pas être l’expression de la pen-

(63) Cass. 28 september 1983, Arr.Cass. 1983-84, 77; Bull. 1984, 78; Pas. 1984, I, 78; RW 1983-84, 2630.
(64) Cass. 29 mei 1980, Arr.Cass. 1979-80, 1208, noot; Bull. 1980, 1196, noot; Pas. 1980, I, 1196, noot.
(65) Cass. 6 maart 1985, Arr.Cass. 1984-85, 929; Bull. 1985, 832; Pas. 1985, I, 832.
(66) Cass. 25 september 1980, Arr.Cass. 1980-81, 89; Bull. 1981, 89; Pas. 1981, I, 89.
(67) E. Krings, Conclusie bij Cass. 13 mei 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1198.
(68) E. Krings, Conclusie bij Cass. 13 mei 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1198.
(69) E. Krings, Conclusie bij Cass. 13 mei 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1198; B. MAES, “Bewijskracht en bewijswaarde:

kanttekeningen bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie”, P&B 1995, 141. Contra: E. CAUSIN, “La preuve et
l’interprétation en droit privé” in C. PERELMAN en P. FORIERS (eds.), La preuve en droit, Brussel, Bruylant, 1981,
228.

(70) Cass. 13 mei 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1196, concl. E. Krings; Bull. 1988, 1120; Pas. 1988, I, 1120; Cass. 20 april
1989, Arr.Cass. 1988-89, 961; Cass. 11 december 1989, Arr.Cass. 1989-90, 504; Cass. 9 november 1990, Arr.Cass.
1990-91, 288; Cass. 24 september 1992, Arr.Cass. 1991-92, 1131; Bull. 1992, 1052; Pas. 1992, I, 1052; RW 1992-93
(verkort), 789; Verkeersrecht 1993, 7, noot A. MEEUS; Cass. 31 maart 1993, Arr.Cass. 1993, 344; Cass. 21 mei 1993,
T.Verz. 1995, 126, noot N. DENOEL; Cass. 10 januari 1994, Arr.Cass. 1994, 16; Bull. 1994, 12; JTT 1994, 141,
noot; Pas. 1994, I, 12; Cass. 9 september 1994, Arr.Cass. 1994, 711, concl. D’hoore; Bull. 1994, 697; Pas. 1994, I,
697; RW 1994-95, 987; T.Not. 1995, 225, concl. O.M.; Cass. 15 januari 1996, Arr.Cass. 1996, 187 (samenvatting);
Cass. 25 november 1996, Or. (katern) 1997 (weergave A. VANOPPEN), 4; Cass. 11 maart 2002, Arr.Cass. 2002, 762;
Or. (katern) 2002 (weergave B. PATERNOSTRE), 2; Pas. 2002, 697; RW 2002-03 (verkort), 1219, noot; Cass. 11 april
2003, Arr.Cass. 2003, 965, concl. G. Dubrulle; Huur 2003, 193; Pas. 2003, 807, concl. G. Dubrulle; RW 2005-06
(verkort), noot; Cass. 15 april 2004, Arr.Cass. 2004, 643; Pas. 2004, 626; TRV 2004, 686, noot J. VANANROYE; Cass.
10 februari 2005, Arr.Cass. 2005, 351; Pas. 2005, 345; Cass 2 maart 2006, Arr.Cass. 2006, 489; Pas. 2006, 486; TBO
2007, 89; Cass. 3 november 2006, Pas. 2006, 2252; RW 2009-10 (samenvatting), 927; RDC-TBH 2007, 780; Cass.
19 november 2007, Pas. 2007, 2053; RGAR 2008, nr. 14443; Cass. 23 oktober 2009, Arr.Cass. 2009, 2462; Cass
28 januari 1997, Arr.Cass. 1997, 114; Bull. 1997, 120; Pas. 1997, I, 120.

(71) L. Cornil, conclusie bij Cass. 4 april 1941, Pas. 1941, I, 120; J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947,
RCJB 1947, 215-228; M. HAYOIT DE TERMICOURT, noot onder Cass. 13 juli 1939, Pas. 1939, I, 367.

(72) E. CAUSIN, “La preuve et l’interprétation en droit privé” in C. PERELMAN en P. FORIERS (eds.), La preuve en droit,
Brussel, Bruylant, 1981, 225; L. Cornil, conclusie bij Cass. 4 april 1941, Pas. 1941, I, 124; J. DABIN, noot onder
Cass. 30 januari 1947, RCJB 1947, 216, 222; A. MEEUS, noot onder Cass. 24 september 1992, Verkeersrecht 1993, 7.
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sée...” (73). Het is namelijk zo dat woorden, ter-
men, zinnen en leestekens, hoewel zeer
belangrijk, slechts middelen zijn om, op een al
dan niet volmaakte manier, een bepaalde
bedoeling uit te drukken (74). Ze kunnen op
een foute, op een onhandige of op een onge-
paste manier gebruikt zijn door de partijen (75).
Bij het interpreteren van een overeenkomst
moet een rechter aan de woorden, zoals ze
verschijnen in het instrumentum, bijgevolg
vaak een zin en een draagwijdte toekennen die
verschilt van de gebruikelijke, normale,
gewone, taalkundige of juridische betekenis
en gebaseerd is op externe omstandighe-
den (76). Hij is immers, op grond van arti-
kel 1156 BW, verplicht om de
gemeenschappelijke bedoeling van de partijen
te achterhalen. “C’est le système de la prédomi-
nance de la volonté réelle sur l’expression, de la
psychologie sur le dictionnare et le grammaire” (77).
Wanneer de rechter ervan overtuigd is dat de
bewoordingen de werkelijke wil van de par-

tijen onvolmaakt of slecht uitdrukken, moet
hij dus, volgens artikel 1156 BW, de gemeen-
schappelijke intentie laten voorgaan (78). Wan-
neer de overeenkomst door middel van een
akte wordt vastgesteld, blijft de rechter ver-
plicht de bedoeling van de partijen te achter-
halen, maar moet hij rekening houden met de
akte en met het feit dat deze een volledige
bewijswaarde heeft (79). Het geschrift vervult
immers de dubbele rol van uitdrukkingsmid-
del aan de ene kant, en bewijsmiddel aan de
andere (80). Meer concreet betekent dit dat er
aandacht moet zijn voor de materiële inhoud
van de akte (id quod scriptum est) en voor de
intellectuele inhoud (id quod significatum est).

46. Bij het onderzoek van de bewoordin-
gen mag de rechter oordelen dat ze, gelet het-
zij op interne omstandigheden, hetzij op de
extrinsieke context van de akte, van de gebrui-
kelijke betekenis afwijken en dat de draag-
wijdte ervan anders is (81). Wanneer de

(73) P. Leclercq, conclusie bij Cass. 26 januari 1928, Pas. 1928, I, 65. Leclercq citeert hier Laurent. Deze woorden zijn
geuit naar aanleiding van wetsinterpretatie, maar kunnen per analogie ook toegepast worden op de interpretatie
van overeenkomsten (zie A. MEEUS, “Le contrôle de la Cour de cassation sur l’interprétation des contrats d’assu-
rance par le juge du fond” in Mélanges Roger O. Dalcq: responsabilités et assurances, Brussel, Larcier, 1994, 411).

(74) F. DUMON, “De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten”, RW 1978-79, 290;
P. Leclercq, conclusie bij Cass. 26 januari 1928, Pas. 1928, I, 66; B. MAES, “Bewijskracht en bewijswaarde: kantte-
keningen bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie”, P&B 1995, 144; A. MEEUS, “Le contrôle de la Cour de cas-
sation sur l’interprétation des contrats d’assurance par le juge du fond” in Mélanges Roger O. Dalcq: responsabilités et
assurances, Brussel, Larcier, 1994, 408.

(75) L. Cornil, conclusie bij Cass. 4 april 1941, Pas. 1941, I, 125; W. DE BONDT, “Uitlegging van overeenkomsten naar
de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven”, RW 1996-97, 1005; F. DUMON, “De motivering van de von-
nissen en arresten en de bewijskracht van de akten”, RW 1978-79, 310-311; M. HAYOIT DE TERMICOURT, noot
onder Cass. 13 juli 1939, Pas. 1939, I, 367; A. MEEUS, “Le contrôle de la Cour de cassation sur l’interprétation des
contrats d’assurance par le juge du fond” in Mélanges Roger O. Dalcq: responsabilités et assurances, Brussel, Larcier,
1994, 423.

(76) C. CORNELIS, “Les clauses d’exonération de responsabilité couvrant la faute personnelle et leur interpréta-
tion” (noot onder Cass. 22 maart 1979), RCJB 1981, 211; L. Cornil, conclusie bij Cass. 4 april 1941, Pas. 1941, I,
125; W. DE BONDT, “Uitlegging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven”,
RW 1996-97, 1007, 1016; F. DUMON, “De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de
akten”, RW 1978-79, 324; P. Leclercq, concl. bij Cass. 17 november 1932, Pas. 1933, I, 11.

(77) J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947, RCJB 1947, 218.
(78) L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 277; J. DABIN, noot onder Cass.

30 januari 1947, RCJB 1947, 217; B. MAES, “Bewijskracht en bewijswaarde: kanttekeningen bij de rechtspraak van
het Hof van Cassatie”, P&B 1995, 145; A. MEEUS, “Le contrôle de la Cour de cassation sur l’interprétation des
contrats d’assurance par le juge du fond” in Mélanges Roger O. Dalcq: responsabilités et assurances, Brussel, Larcier,
1994, 408.

(79) J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947, RCJB 1947, 222; E. Krings, conclusie bij Cass. 13 mei 1988, Arr.Cass.
1987-88, 1196.

(80) J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947, RCJB 1947, 222.
(81) Cass. 17 november 1932, Pas. 1933, I, 9, concl. P. Leclercq; E. CAUSIN, “La preuve et l’interprétation en droit

privé” in C. PERELMAN en P. FORIERS (eds.), La preuve en droit, Brussel, Bruylant, 1981, 229, 233; C. CORNE-
LIS, “Les clauses d’exonération de responsabilité couvrant la faute personnelle et leur interprétation” (noot onder
Cass. 22 maart 1979), RCJB 1981, 211; L. Cornil, conclusie bij Cass. 4 april 1941, Pas. 1941, I, 125-126; J. DABIN,
noot onder Cass. 30 januari 1947, RCJB 1947, 219, 225; E. Krings, Conclusie bij Cass. 13 mei 1988, Arr.Cass.
1987-88, 1207; P. Leclercq, conclusie bij Cass. 17 november 1932, Pas. 1933, I, 11. Interessant is hier de visie van
Causin, die van oordeel is dat de rechter de bewoordingen mag invullen op een ongewone wijze, maar dat hij ook
de normale betekenis van de term moet vermelden in zijn beslissing. Zie E. CAUSIN, “La preuve et l’interprétation
en droit privé” in C. PERELMAN en P. FORIERS (eds.), La preuve en droit, Brussel, Bruylant, 1981, 228.
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feitenrechter afwijkt van de gebruikelijke
betekenis van woorden, moet hij steeds een
motivering opgeven waarin hij deze beslissing
rechtvaardigt (82). De taak van het Hof van
Cassatie bestaat erin om na te gaan of de rech-
ter, wanneer de overeenkomst haar neerslag
heeft gevonden in een geschrift, aan de
bewoordingen ervan al dan niet hun gebruike-
lijke zin heeft toegekend en, als dit niet het
geval is, of de gegeven uitlegging niettemin
met die bewoordingen kan verzoend worden,
gelet op de betekenis die de rechter aan de
termen gegeven heeft (83). Bovendien toetst het
hof of er aan de motiveringsverplichting vol-
daan is (84). Wanneer er meer dan één moge-
lijke gebruikelijke betekenis bestaat, dan moet
de rechter uitmaken welke betekenis in over-
eenstemming is met de bedoeling van de par-
tijen (85). Geeft de rechter aan de gebruikte
woorden een bepaalde, van de gebruikelijke
zin afwijkende, betekenis, of kiest hij één van
meerdere mogelijke betekenissen en dicht hij
vervolgens aan de akte een uitlegging toe die
met die gegeven betekenis onbestaanbaar is,
dan miskent hij de bewijskracht van de
akte (86).

Een jachtpacht was schriftelijk opgesteld “pour
un terme de cinq années consécutives à prendre cours le
1er janvier 1939 sans tacite reconduction et sans qu’il soit
besoin de donner renon”. Op 1 januari 1944 stelde de
verhuurder dat er aan het recht op jagen een einde

was gekomen. De huurder was echter van oordeel
dat “cinq années consécutives” moest verstaan worden
als “cinq années effectives”. Hij was immers, als gevolg
van de oorlog, gedurende vier jaar in de onmogelijk-
heid geweest zijn jachtrecht uit te oefenen, wat vol-
gens hem moest beschouwd worden als “une période
de suspension”. Hij vond dat het contract moest “re-
prendre cours pour une période de quatre ans égale à celle
qui restait à courir au moment de cette suspension”. De
rechtbank van eerste aanleg van Hoei, die rechtsprak
in hoger beroep, oordeelde dat “cinq années consécu-
tives” inderdaad, volgens de gemeenschappelijke in-
tentie van de partijen, kon verstaan worden als “cinq
années effectives” (87). Het Hof van Cassatie was in de
onmogelijkheid uitspraak te doen over deze kwestie,
omdat de middelen het niet toelieten. De uitspraak
van de rechtbank van eerste aanleg verdient navol-
ging, zoals ook Dabin in zijn noot onder het arrest
concludeert (88).

47. De beoordeling van de feiten zelf en
van de extrinsieke omstandigheden ontsnap-
pen aan de toetsingsbevoegdheid van het
hof en worden onaantastbaar door de feiten-
rechter vastgesteld (89). Dit houdt in dat het
Hof van Cassatie in geen geval zelf overgaat
tot interpretatie van de overeenkomst. Het
kan zijn eigen uitlegging niet in de plaats
stellen van de interpretatie van de feiten-
rechter en verifieert bijgevolg enkel of de
door de feitenrechter gegeven betekenis
mogelijk en plausibel is (90). Het Hof van
Cassatie heeft slechts de bevoegdheid om

(82) C. CORNELIS, “Les clauses d’exonération de responsabilité couvrant la faute personnelle et leur interpréta-
tion” (noot onder Cass. 22 maart 1979), RCJB 1981, 212; W. DE BONDT, “Uitlegging van overeenkomsten naar de
geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven”, RW 1996-97, 1008; J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947,
RCJB 1947, 220; M. HAYOIT DE TERMICOURT, noot onder Cass. 13 juli 1939, Pas. 1939, I, 367; P. Leclercq, con-
clusie bij Cass. 17 november 1932, Pas. 1933, I, 11; B. MAES, “Bewijskracht en bewijswaarde: kanttekeningen bij de
rechtspraak van het Hof van Cassatie”, P&B 1995, 148; A. MEEUS, “Le contrôle de la Cour de cassation sur l’inter-
prétation des contrats d’assurance par le juge du fond” in Mélanges Roger O. Dalcq: responsabilités et assurances, Brus-
sel, Larcier, 1994, 408.

(83) Cass. 28 januari 1997, Arr.Cass. 1997, 114; Bull. 1997, 120; Pas. 1997, I, 120; L. Cornil, conclusie bij Cass. 4 april
1941, Pas. 1941, I, 131; F. DUMON, “De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten”,
RW 1978-79, 276, 313-314; E. Krings, Conclusie bij Cass. 13 mei 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1206;
B. MAES, “Bewijskracht en bewijswaarde: kanttekeningen bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie”, P&B 1995,
149.

(84) J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947, RCJB 1947, 220-221; M. HAYOIT DE TERMICOURT, noot onder Cass.
13 juli 1939, Pas. 1939, I, 367; B. MAES, “Bewijskracht en bewijswaarde: kanttekeningen bij de rechtspraak van het
Hof van Cassatie”, P&B 1995, 148.

(85) E. CAUSIN, “La preuve et l’interprétation en droit privé” in C. PERELMAN en P. FORIERS (eds.), La preuve en droit,
Brussel, Bruylant, 1981, 233; E. Krings, Conclusie bij Cass. 13 mei 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1207.

(86) E. Krings, Conclusie bij Cass. 13 mei 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1207.
(87) Cass. 30 januari 1947, RCJB 1947, 211, noot J. DABIN.
(88) J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947, RCJB 1947, 225-228.
(89) Cass. 17 november 1932, Pas. 1933, I, 9, concl. P. Leclercq; J. DABIN, noot onder Cass. 30 januari 1947,

RCJB 1947, 220-221; E. Krings, conclusie bij Cass. 13 mei 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1206.
(90) L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 276-277; A. DE BOECK, “Uitleg-

ging” in Bijzondere overeenkomsten – Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer – Verbin-
tenissenrecht, Titel II, Contractenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2010, 12; W. DE BONDT, “Uitlegging van overeenkom-
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een marginale toetsing uit te oefenen: enkel
wanneer de uitlegging door de feitenrechter
manifest onverenigbaar is met de bewoor-
dingen van het contract, in de betekenis die
de feitenrechter eraan heeft gegeven, kan
het hof de beslissing vernietigen (91). De fei-
tenrechter beschikt dus over heel wat
manœuvreerruimte in zijn interpretatie-
werkzaamheid. Het respect voor de bewijs-
kracht van de akte, zoals gecontroleerd door
het Hof van Cassatie, vormt slechts een
uiterste grens aan de interpretatiebevoegd-
heid.

Het Hof van Cassatie oordeelde bijvoorbeeld dat
de bewijskracht van de akte niet miskend werd, hoe-
wel de uitspraak van de feitenrechter op het eerste
gezicht helemaal niet in overeenstemming leek met
de termen van de akte, aangezien de gebruikte be-
woordingen de werkelijke wil van de partijen onvol-
maakt uitdrukten en de gemeenschappelijke intentie
de voorkeur moest krijgen (92). Op grond van de voor-
beelden die weergegeven waren in de overeenkomst
oordeelde de rechter dat de partijen van de gebruike-
lijke betekenis wilden afwijken. Het Hof van Cassa-
tie ging dus enkel na of de uitlegging, zoals gegeven
door de feitenrechter, met de bewoordingen kon
verzoend worden. In casu bepaalde een verzeke-
ringspolis voor een aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen in klare, duidelijke en ondub-
belzinnige bewoordingen dat de verzekeraar een re-
gresvordering kon instellen “wanneer het motorrijtuig

op het ogenblik van het ongeval bestuurd wordt door een

persoon die niet voldoet aan de voorwaarden door de Bel-

gische wet en reglementen voorgeschreven om dat motor-

rijtuig te mogen besturen, bijvoorbeeld door een persoon

die van zijn recht om te besturen vervallen verklaard is

of een persoon die de vereiste minimumleeftijd niet bereikt

heeft”. Artikel 21 van de gecoördineerde wetten van
16 maart 1968 betreffende de politie over het weg-
verkeer bepaalt: “Niemand mag op de openbare weg een

motorvoertuig besturen, tenzij hij houder is van, en te-
vens bij zich heeft, een rijbewijs in België regelmatig af-
gegeven, of een buitenlands nationaal of internationaal
rijbewijs onder de voorwaarden vastgesteld door de bepa-
lingen die inzake internationaal wegverkeer van toepas-
sing zijn”. Toen de verzekerde in een ongeluk be-
trokken was, werd de verzekeraar aangesproken om
tussen te komen in de kosten. De maatschappij oe-
fende regres uit op de verzekerde, aangezien hij op
het ogenblik van de feiten enkel houder was van een
Italiaans rijbewijs en dat hij had nagelaten dat rijbe-
wijs aan zijn bevoegd gemeentebestuur voor te leg-
gen om het door een geldig bewijs te doen vervan-
gen. Hij voldeed dus niet aan de voorwaarden door
de Belgische wet en reglementen voorgeschreven om
dat motorrijtuig te mogen besturen. Het hof van be-
roep van Luik oordeelde, met verwijzing naar de
geest van de overeenkomst, die, volgens het hof,
goed tot uiting werd gebracht in de voorbeelden die
de betwiste tekst gaf, dat de niet-inachtneming van
een administratieve formaliteit het verhaal niet kon
wettigen, omdat het beginsel  ‘overeenkomst-
wet’ uitgelegd en toegepast moest worden aan de
hand van het beginsel dat overeenkomsten te goeder
trouw ten uitvoer moeten worden gebracht. Het Hof
van Cassatie bevestigde deze uitspraak en bepaalde
dat “het hof van beroep dus van voormelde clausule 25.6
geen met haar bewoordingen onverenigbare uitlegging
geeft en derhalve de bewijskracht van de verzekerings-
overeenkomst waarin ze voorkomt niet miskent, maar dat
het, overeenkomstig artikel 1156 van het Burgerlijk
Wetboek, de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen
verkiest boven de letterlijke zin van de woorden en aan die
clausule de gevolgen toekent welke die de te goeder trouw
ten uitvoer gebrachte clausule, volgens de uitlegging van
het arrest, wettig tussen de partijen heeft”.

(91) A. DE BOECK, “Uitlegging” in Bijzondere overeenkomsten – Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak
en rechtsleer – Verbintenissenrecht, titel II, Contractenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2010, 12; W. DE BONDT, “Uitleg-
ging van overeenkomsten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven”, RW 1996-97, 1007;
B. MAES, “Bewijskracht en bewijswaarde: kanttekeningen bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie”, P&B 1995,
142; F. VERMANDER, “De interpretatie en aanvulling van een overeenkomst naar Belgisch recht” in J. SMITS en
S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia,
2005, 26-27.

(92) Cass. 24 september 1992, Arr.Cass. 1991-92, 1131; Bull. 1992, 1052; Pas. 1992, I, 1052; RW 1992-93 (verkort), 789;
Verkeersrecht 1993, 7, noot A. MEEUS.

sten naar de geest: mogelijkheden, grenzen en alternatieven”, RW 1996-97, 1007-1008, 1016; B. DE
CONINCK, “Le droit commun de l’interprétation des contrats”, D.A. O.R. 2001, 41; F. DUMON, “De motivering
van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten”, RW 1978-79, 276, 311; E. Krings, conclusie bij
Cass. 13 mei 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1206; B. MAES, “Bewijskracht en bewijswaarde: kanttekeningen bij de recht-
spraak van het Hof van Cassatie”, P&B 1995, 141, 149; F. VERMANDER, “De interpretatie en aanvulling van een
overeenkomst naar Belgisch recht” in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Bel-
gisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 26-27.
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c. Schending van de bewijskracht van de akte
in Cass. 1 maart 2012

48. Het Hof van Cassatie oordeelt met
betrekking tot artikel 6: “Dit beding maakt enkel
melding van structurele wijzigingen van de
gewaarborgde maatschappij en bepaalt niets voor
het geval de gewaarborgde vennootschap ophoudt te
bestaan en door een opslorpende vennootschap wordt
opgevolgd”. Het hof concludeert bijgevolg dat
de appelrechters een uitlegging van de borg-
tochtovereenkomst hebben gegeven die met de
bewoordingen ervan niet verenigbaar is.

49. Deze uitspraak doet de wenkbrauwen
fronsen. Het staat buiten kijf dat de partijen in
hun overeenkomst geenszins duidelijk hebben
uiteengezet wat volgens hen een verandering
van de structuur van een vennootschap is. In
een dergelijk geval is het steeds aan de feiten-
rechter om, op grond van interne en externe
omstandigheden, soeverein te beslissen wat de
partijen bedoelden. De bevoegdheid van het
Hof van Cassatie gaat niet verder dan het
marginaal toetsen van de interpretatie door de
feitenrechter door na te gaan of de door de
feitenrechter gegeven uitlegging met de

bewoordingen kan verzoend worden, gelet op
de betekenis die de rechter aan de termen
gegeven heeft. In casu kan er geen twijfel
bestaan dat de interpretatie van de feitenrech-
ter perfect in lijn ligt met de betekenis die hij
aan de termen ‘verandering van struc-
tuur’ geeft. Het houdt geen enkele steek deze
beslissing te casseren. Bovendien gaat het Hof
van Cassatie door deze beslissing te verbreken
duidelijk zijn boekje te buiten. Het oordeelt
immers dat het geval waarin de gewaarborgde
vennootschap ophoudt te bestaan en door een
opslorpende vennootschap wordt opgevolgd
niet valt onder ‘structurele wijzigingen’ van de
gewaarborgde maatschappij. Op die manier
treedt het Hof van Cassatie in de taak van de
feitenrechter door zelf de borgtochtovereen-
komst te interpreteren, wat compleet buiten
zijn bevoegdheid ligt. Het hof moet erover
waken zich niet te laten verleiden tot handelen
als een derde aanleg, aangezien zulk een afwij-
king “niet alleen de magistraten van het hof
afleidt van hun zeer zware en kiese opdrachten,
maar bovendien de rechtsplegingen nutteloos rekt
ten aanzien van de rechtszoekenden” (93).
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