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1 Opvolging onder bijzondere titel in de schuld 
 
 
Ontwikkelingen ten aanzien van het begrip verbintenis 
 
1.1. Inleiding 
 
Voor ons huidig recht kan de verbintenis worden omschreven als de 
vermogensrechtelijke rechtsbetrekking tussen twee personen krachtens 
welke de ene persoon (de crediteur) recht heeft op een prestatie en 
krachtens welke de ander (de debiteur) tot het verrichten van die prestatie 
gehouden is.1 De verbintenis vindt haar grondslag in de romeinsrechtelijke 
obligatio.2 Hoe dicht onze opvatting van de verbintenis aanligt tegen de 
romeinsrechtelijke, blijkt uit de omschrijving die Justinianus in zijn 
Instituten van de obligatio heeft gegeven: 
 
Een verbintenis is een band van het recht waardoor wij dwingend gebonden worden om de 
een of andere prestatie te verrichten volgens de rechtsregels van onze staat.3 
 
De verbintenis, zoals wij die sedert de Justiniaanse wetgeving kennen, 
verenigt twee afzonderlijke elementen in zich. Allereerst roept de 
verbintenis voor de debiteur een verplichting jegens de crediteur in het 
leven. De debiteur is op grond van de verbintenis gehouden om de vast-
gestelde prestatie te verrichten. Maar daarnaast brengt de obligatio ook 
verhaalsaansprakelijkheid mee. Deze aansprakelijkheid houdt in dat de 
crediteur de waarde van de prestatie kan verhalen op het vermogen van de 
debiteur, indien deze niet vrijwillig presteert.  
Beide aspecten gezamenlijk bepalen het karakter van de verbintenis.4  
Voor de beantwoording van de vraag of opvolging onder bijzondere titel in 
de  passieve zijde van de verbintenis mogelijk is, maakt het verschil op 
welk aspect van de verbintenis de nadruk wordt gelegd. 

 
1 Asser-Hartkamp 4-I, pag. 4: ‘Onder verbintenis moet worden verstaan de vermogens-
rechtelijke betrekking tussen twee personen krachtens welke de een jegens de ander tot een 
prestatie gerechtigd is en deze jegens gene tot die prestatie verplicht is.’ In dezelfde zin 
reeds Asser-Van Goudoever III.1, pag. 6. Zie ook Pitlo, Systeem, pag. 264.  
2 Niet alleen het begrip verbintenis zelf, maar het gehele verbintenissenrecht is in sterke 
mate door het Romeinse recht beïnvloed. Zimmermann, Preface, pag. viii; Van Oven, pag. 
183; Wenck, pag. 291. 
3 Inst. 3,13,pr.: Obligatio est vinculum iuris quo necessitate obstringimur alicuius solvendae 
rei secundum nostrae civitatis iura. (Vertaling: Spruit I, pag. 178.) 
4 Kunkel-Honsell, pag. 213; Kaser RPI, pag. 479; Zimmermann, pag. 5; Brinz, Begriff, pag. 
21; Monier, pag. 4. Het hier gemaakte onderscheid tussen de verplichting van de debiteur 
om te presteren en zijn aansprakelijkheid  jegens de crediteur valt samen met het onder-
scheid tussen ‘Schuld und Haftung’ dat in het bijzonder in de Duitse rechtswetenschap aan 
het begin van de twintigste eeuw een grote rol heeft gespeeld. Hierover meer in 1.3. 
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De Romeinse en de middeleeuwse geleerde juristen zagen in de persoon-
lijke band tussen debiteur en crediteur de karakteristieke eigenschap van de 
verbintenis. Volgens hen waren de partijen bepalend voor de identiteit 
ervan. Daarom was het in hun opvatting niet mogelijk om de crediteur of de 
debiteur in de verbintenis te vervangen zonder dat de verbintenis zelf 
ophield te bestaan. Deze zienswijze heeft nog tot in de negentiende eeuw 
haar invloed uitgeoefend.  
 
Anderzijds werd reeds in het Justiniaanse recht erkend dat de vordering 
door de economische waarde die zij vertegenwoordigt een vermogens-
bestanddeel is en dat zij daarom kan worden beschouwd als een onlichame-
lijke zaak. Vanuit deze gedachte werd in het bijzonder in het Rooms-
Hollands recht en in het natuurecht aanvaard dat een vordering, evenals 
andere zaken, aan een derde kan worden overgedragen. Omdat de schuld 
echter niet als een zaak werd beschouwd, kon in deze visie de passieve 
zijde van de verbintenis niet onder bijzondere titel worden overgedragen. 
In hun poging om het wezen van de verbintenis vast te stellen, kwamen 
negentiende-eeuwse Pandektisten op hun beurt tot de conclusie dat de band 
tussen crediteur en debiteur niet zozeer wordt gekarakteriseerd door de 
partijen, maar dat zij voornamelijk wordt bepaald door de prestatie die 
moet worden verricht. Zolang de prestatie maar dezelfde blijft, kan zij in 
deze visie jegens een andere crediteur of door een andere debiteur worden 
verricht, zonder dat de verbintenis daardoor wijzigt. Hiermee hebben zij de 
weg vrijgemaakt voor de mogelijkheid om niet alleen de crediteur, maar 
ook de debiteur in de verbintenis te vervangen. 
Op deze ontwikkelingen zal hieronder worden ingegaan. 
 
1.2. De verbintenis als betrekking tussen debiteur en crediteur 
 
1.2.1. De subjecten als bepalend aspect van de betrekking 
 
In het Justiniaanse recht wordt geen aandacht besteed aan de theoretische 
grondslagen van de verbintenis.5 Uit de omschrijving van Justinianus blijkt 
dat zij werd beschouwd als een rechtsketen tussen crediteur en debiteur, die 
erop was gericht dat de debiteur een prestatie jegens de crediteur verrichtte. 
In de Justiniaanse wetgeving is niet expliciet aangegeven dat de verbintenis 
voornamelijk wordt gekarakteriseerd door de personen die partij zijn bij de 
verbintenis dan wel door de prestatie die moet worden verricht. 
Wel staat vast dat in het Justiniaanse recht verbintenissen slechts werking 

 
5 Kunkel-Honsell, pag. 86. In het algemeen geldt voor het Romeinse privaatrecht dat aan de 
theoretische grondslagen weinig aandacht werd besteed. Veelzeggend is de zienswijze van 
Javolenus, blijkend uit D. 50,17,202: omnis definitio in iure civile periculosa est. Zie 
hierover B.H. Stolte, pag. 103 e.v. 
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hadden tussen de oorspronkelijke partijen die de verbintenis waren aan-
gegaan. Zo was het voor partijen niet mogelijk om een beding ten behoeve 
van een derde in het leven te roepen6 of om via vertegenwoordiging een 
verbintenis aan te gaan.7 Ook een daadwerkelijke overdracht van een 
vordering was in het Justiniaanse recht niet mogelijk.8 Cessie kon slechts 
tot stand worden gebracht door aan de cessionaris een lastgeving tot inning 
van de vordering te verstrekken. Op deze wijze werd niet het recht zelf, 
maar de bevoegdheid om de vordering te innen overgedragen. Op grond 
van deze uitgangspunten wordt aangenomen dat de verbintenis in het 
Justiniaanse recht werd bepaald door de persoonlijke betrekking die zij 
tussen partijen in het leven riep.9 
De glossatoren kwamen op grond van de Justiniaanse wetgeving tot de 
conclusie dat de verbintenis een hoogstpersoonlijke rechtsband is, die niet 
los van de oorspronkelijke debiteur en crediteur kan voortbestaan. Treffend 
is de bekende uitdrukking in de Accursische Glosse: 
 
“Vorderingen zijn zozeer verbonden aan de beenderen van mensen dat zij daarvan nooit 
gescheiden kunnen worden. Zij kunnen niet van de rechthebbende gescheiden worden, zoals 
ook de ziel niet van het lichaam gescheiden kan worden.” 10 
 
Bachovius voegde daar later, om op dit punt geen enkele onduidelijkheid te 
laten bestaan, nog aan toe:  
 
“evenmin als lepra van de leproos kan worden gescheiden.”11 
 
De persoonlijke gebondenheid van de debiteur wordt al even duidelijk 
weergegeven door bijvoorbeeld Bartolus, die in zijn commentaar op Codex 
8,41,8 stelt dat “de debiteur kan worden beschouwd als een slaaf van de 
crediteur.”12 
Deze zienswijze op de verbintenis, als een persoonlijke band tussen 

 
6 D. 45,1,38,17. Zie hierover Kunkel-Honsell, pag. 223; Kaser, RPII, pag. 339. 
7 D. 45,1,38,17. Zie hierover Kunkel-Honsell, pag. 111; Kaser, RPII, pag. 100. 
8 Kunkel-Honsell, pag. 277; Kaser, RPII, pag. 451; Zimmermann, pag. 59; Vangerow III, 
pag. 100. 
9 In deze zin onder meer Kunkel-Honsell, pag. 268; Kaser RPI, pag. 478; Zimmermann, pag. 
58; Cuq, pag. 365, 368; Koch, pag. 28; Scheurl, pag. 15. In andere zin Gide, pag. 235 en 
Wiarda, pag. 15. 
10 Accursische Glosse, glosse In nominibus ad D. 15,1,16: “Nomina adeo ossibus hominum 
inhaerent ut nunquam separentur, -non possunt separari a domino sicut nec anima a 
corpore.” In soortgelijke zin ook reeds Azo, Lectura super codicem ad C. 4,10,1 no. 6 
11 Bachovius, De actionibus disp. IV, no. 2: “ut lepra leprosum”, geciteerd door 
Mühlenbruch, pag. 24.  
12 Bartolus, Commentarium in secundam codicis partem, ad C. 8.41.8: “Debitor videt 
quodamodo servus creditoris.” 
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crediteur en debiteur, die niet van de oorspronkelijke subjecten kan worden 
gescheiden, heeft lang voortbestaan. Zo is zij in het oud-Vaderlandse recht 
onder meer terug te vinden bij Van der Sande, Vinnius en Huber.13  In het 
oud-Franse recht komen we deze opvatting nog tegen bij Pothier, die 
omtrent de vordering stelt dat zij is “(...) un droit personnel du créancier, un 
droit inherent à sa personne (...).”14 
Ook de juristen uit de Duitse rechtswetenschap in de eerste helft van de 
negentiende eeuw, die meer dan hun voorgangers theoretische beschou-
wingen aan het begrip obligatio wijdden om zodoende de karakteristieke 
kenmerken ervan te doorgronden, kwamen nog tot de slotsom dat de 
verbintenis voornamelijk wordt bepaald door de persoonlijke band die 
tussen de crediteur en debiteur in het leven wordt geroepen. Zo stelde 
Mühlenbruch dat de verbintenis weliswaar een rechtsbetrekking is die aan-
spraak geeft op het verrichten van een handeling, maar hij acht deze 
handeling niet bepalend voor de identiteit van de verbintenis.15 Bepalend 
voor het karakter van de verbintenis is volgens hem de persoonlijke 
betrekking, waaruit de aanspraak op de handeling voortvloeit. Hij schrijft: 
 
“Das Characteristische aller Forderungsrechte nun zeigt sich eben darin: sie existiren nur 
durch die wechselseitige Beziehung, worin bestimmte Personen zu einander stehen; fällt 
diese Beziehung weg, so hört auch das Recht selbst auf.” 16 
 
De subjecten bij de verbintenis achtte Mühlenbruch belangrijker voor de 
identiteit van de verbintenis dan de prestatie, omdat de persoonlijke 
betrekking tussen partijen mede het karakter van haar object bepaalt. 
Volgens Mühlenbruch namelijk “(...) besteht das Wesen einer Forderung 
gerade in der wechselseitigen Beziehung Mehrerer zu einander, und die 
dadurch bestimmte Richtung der Kraftäusserung eines Verpflichteten ist 
das eigentliche Object derselben.”17 In zijn opvatting is de verbintenis der-
halve een persoonlijke rechtsbetrekking die, hoewel gericht op het 
verkrijgen van een prestatie, geheel wordt bepaald door de identiteit van de 
verbonden subjecten. 

 
13 Van de Sande, De actionem cessione, 12.1 en 12.2: “Ratio est, quia cessione non 
admittitur actio directa, quae primi creditoris ossibus, ut loquuntur Doctores, adeo inhaerent, 
ut ab eo separari non magis possit, quam anima a corpore.” (De reden is dat een actio directa 
niet vatbaar is voor overdracht, omdat deze zozeer vastzit aan de beenderen van de eerste 
crediteur, zoals de Doctores zeggen, dat zij hiervan evenmin kunnen worden gescheiden als 
de ziel van het lichaam); Vinnius, Institutionum, Lib. III, tit. XIV, pag. 572; Huber, 
Praelectiones, ad D.17,1 no. 10: “(...) sed ius ipsum manere penes cedentem, quasi ossibus 
ejus inhaerens.” (Maar dat het recht zelf bij de cedent blijft, omdat dit als het ware aan zijn 
botten vastzit.) 
14 Pothier, Vente, no. 550. 
15 Mühlenbruch, pag. 14. 
16 Mühlenbruch, pag. 14. 
17 Mühlenbruch, pag. 17. 
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Een soortgelijke opvatting vinden we terug bij onder meer Puchta en 
Savigny. 
Hoewel Puchta erkende dat de prestatie een belangrijk element is van de 
rechtsbetrekking tussen partijen, stelde ook hij dat deze rechtsbetrekking 
een zuiver persoonlijke is, die voor haar voortbestaan afhankelijk is van de 
identiteit van beide subjecten tussen welke zij is ontstaan: 
 
“Die strenge Verbindung mit den Subjecten liegt im juristischen Wesen des Verhältnisses 
und auch die factische Natur desselben stimmt damit überein, wonach weder für den Gläubi-
ger die individuelle Person seines Schuldners, noch für den Schuldner die seines Gläubigers 
gleichgültig ist.”18 
 
1.2.2. Het object als bepalend aspect van de betrekking 
 
Bij de Pandektisten krijgt de opvatting de overhand dat de verbintenis niet 
primair wordt gekarakteriseerd door haar subjecten, maar dat zij haar 
identiteit ontleent aan de prestatie waartoe zij verplicht. De gedachte dat de 
prestatie een belangrijk aspect is van de verbintenis was op zichzelf niet 
nieuw. Het werd reeds onderkend in het Justiniaanse recht, hetgeen onder 
meer volgt uit de omschrijving van de verbintenis, afkomstig van Paulus, 
die is opgenomen in D. 44,7,3,pr: 
 
De kern der verbintenissen bestaat niet hierin, dat zij een of andere zaak ons eigendom 
maakt of voor ons een dienstbaarheid vestigt, maar dat zij een ander jegens ons verplicht om 
iets te geven, te doen of te presteren.19 
 
Ook in het Rooms-Hollandse recht werd erkend dat de prestatie die de 
debiteur moet verrichten een belangrijk aspect is van de verbintenis. De 
Groot omschrijft de verbintenis als “(...) ‘t recht van toe-behooren dat den 
eenen mensch heeft op den anderen om van hem eenige zake ofte daed te 
genieten.”20 Vanaf de vijftiende eeuw werd het steeds gebruikelijker om het 
vermogensrecht in te delen in persoonlijke rechten en zakelijke rechten. Ter 
onderscheiding van de zakelijke rechten, de iura in re, werd de verbintenis 
aangeduid met de term ius ad rem.21 Zo omschrijft Vinnius het ius ad rem 

 
18 Puchta, Institutionen III, pag. 59. Zie ook zijn Vorlesungen II, pag. 116. Zie verder 
Savigny, Pandektenvorlesungen, pag. 201 en pag. 228; Kuntze, pag. 12 e.v.; Scheurl, pag. 
12. 
19 Paulus libro secundo instititutionum: Obligationum substantia non in eo consistit, ut 
aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad 
dandum aliquid vel faciendum vel praestandum. (Vertaling: Prota, pag. 208.) 
20 De Groot, Inleidinge, II,1,59. In dezelfde zin Huber, Hedendaegse Rechtsgeleertheyt I, 
pag. 437; Van Leeuwen, pag. 275. 
21 De indeling van de vermogensrechten in iura in re en het ius ad rem is reeds terug te 
vinden bij Azo, ad l.13 § 1. C. de jud. 3,1 (no. 14). Pas in de vijftiende eeuw wordt het 
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als “(…) het recht op een zaak, wat wij met één woord een verbintenis 
noemen.”22 Het begrip ius ad rem geeft aan dat de crediteur het recht heeft 
jegens een bepaalde persoon op afgifte van een zaak, of algemener, het 
recht op het verrichten van een prestatie.23 Door de verbintenis aan te 
duiden als een ius ad rem,  wordt erkend dat de prestatie een belangrijk 
aspect van de verbintenis is. Duidelijk wordt dit door Vinnius 
weergegeven: 
 
“Want het hoogste doel van de verbintenis is niet dat wij een persoon aan ons verbonden 
hebben, maar dat wij de zaak die het object is van de verbintenis kunnen opeisen.”24 
 
Het onderscheid tussen het ius in re en het ius ad rem keerde, zij het in 
andere bewoordingen, terug bij de juristen van de Historische School. 
Puchta en Savigny maakten ten aanzien van de vermogensrechten een 
hoofdonderscheid tussen rechten over zaken (Rechte an Sachen, zakelijke 
rechten) en rechten over handelingen (Rechte an Handlungen, verbinte-
nissen).25 Hoewel in de visie van Puchta de verbintenis een persoonlijke 
betrekking in het leven roept, stelde hij bij de vaststelling van het begrip 
verbintenis voorop dat de verbintenis de debiteur verplicht om een prestatie 
te verrichten. Evenals Paulus stelde hij: 
 
“Die Obligatio gibt nicht ein unmittelbare Macht über die Sache, weder eine totale, noch 
partielle, sondern sie verpflichtet einen Andern zu eine Leistung.”26 
 
Savigny stelde eveneens dat kenmerkend voor de obligatio is dat zij aan de 
crediteur de aanspraak verschaft dat een ander een bepaalde handeling 
verricht. De obligatio bestaat in zijn opvatting "(...) in der Herrschaft über 
eine fremde Person; jedoch nicht über diese Person im Ganzen (wodurch 
deren Persönlichkeit aufgehoben sein würde), sondern über einzelne 
Handlungen derselben, die als aus ihrer Freiheit ausscheidend, und unserm 

 
gebruik van dit onderscheid gebruikelijk.  Zie omtrent de ontwikkeling van het leerstuk van 
het ius ad rem onder meer Meijers, R.M. 1907, pag. 277 e.v.; Zwalve, Hoofdstukken, pag. 
53 e.v. 
22 Vinnius, Institutionum, Lib. III, tit. XIV, pag. 572: “(…) ius ad rem, quod uno verbo 
dicimus obligationem.” De term ‘ius ad rem’ wordt in dezelfde zin gebruikt door onder meer 
Huber, Hedendaegse Rechtsgeleertheyt I, pag. 437. Zie omtrent het begrip ius ad rem ook 
Wolff, pars II, § 135: “Jus ad rem dicitur, quod habemus ad id, ad quod praestandum alter 
nobis obligatus est.” (Het recht op een zaak wordt genoemd, het recht dat wij hebben op 
datgene, tot het presteren waarvan een ander jegens ons gebonden is.). Zie voorts 
Heineccius, Recitationes, Ad Inst. III, tit. XIV, pag. 421. 
23 Zwalve, Hoofdstukken, pag. 55. 
24 Vinnius, Institutionum, Lib. III, Titel XIV, pag. 572: “Neq enim hic finis summus est 
obligationis, ut personam nobis obligatam habeamus, sed ut rem in obligationem deductam 
consequamur. 
25 Puchta, Vorlesungen I en II; Savigny, System I, pag. 369. 
26 Puchta, Vorlesungen II, pag. 2. 
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Willen unterworfen, gedacht werden müssen. Die Entwickelung dieses 
Begriffs muss gerichtet werden theils auf die Personen, welche in der Obli-
gation stehen, theils auf die Handlungen, worauf die Obligation gerichtet 
ist."27 Volgens Savigny is het niet de debiteur, maar de handeling die is 
onderworpen aan de macht van de schuldeiser. Deze handeling die de 
debiteur moet verrichten neemt volgens Savigny een belangrijke plaats in 
bij de vaststelling van de identiteit van de verbintenis. Letterlijk zegt hij 
daarover dat “(...) das Wesen der Obligation in die Leistung des Schuldners 
gesetzt wird.”28 
  
Puchta en Savigny kenden dus beiden aan de prestatie een zelfstandige 
betekenis toe, die mede bepalend is voor het karakter van de obligatio. Zij 
waren daarnaast echter tevens van oordeel dat de verbintenis ook een 
persoonlijke band is, die niet los kan worden gezien van de subjecten die 
haar zijn aangegaan.29 
Een stap verder dan Puchta en Savigny ging Windscheid. Ook Windscheid 
was van oordeel dat de verbintenis moet worden gezien als een 
rechtsbetrekking, die de crediteur aanspraak geeft op een prestatie van de 
debiteur. 
Maar Windscheid ontkende dat deze betrekking onverbrekelijk zou zijn 
verbonden met de subjecten: 
 
“Es ist eben nicht wahr, dass die Obligation ein an die Person unzertrennlich geknüpftes 
Verhältniss sei. Gebrauchen wir das Bild, von dem die Bezeichnung “obligatio” hergenom-
men ist. Dem Gläubiger ist der Wille des Schuldners gebunden; das Band, mit dem ihm der-
selbe gebunden ist, gibt er einem andern in die Hand; dieser hat es nun; ist das Band nicht 
mehr dasselbe, weil ein anderer es in der Hand hält?”30  
 
Gaf Windscheid in deze passage aan dat de verbintenis niet onverbrekelijk 
is verbonden met de persoon van de crediteur, hetzelfde geldt volgens hem 
voor de debiteur: 
 
“Der Inhalt des obligatorischen Rechtsverhältnisses ist von der Person des Schuldners so 
unabhängig, wie von der des Gläubigers.”31 

 
27 Savigny, Obligationenrecht I, pag. 4. Zie ook zijn System I, pag. 369 e.v. 
28 Savigny, Obligationenrecht I, pag. 5 (noot c). Op dezelfde pagina merkt hij op dat “(...) 
die Thätigkeit des Schuldners als die Hauptsache, als das eigentliche Wesen der Obligation, 
(...) angesehen werden (muss)”.  Zie ook zijn System VIII, pag. 201. 
29 Reeds voor Puchta en Savigny gaf ook Wencke, pag. 294, aan de handeling als onderdeel 
van de verbintenis een zelfstandige betekenis. Volgens Kuntze, pag. 3, en Brinz, Begriff, 
pag. 12, is een wezenlijke aanzet tot een gewijzigde kijk op de verbintenis gegeven door 
Puchta. Wiarda, pag. 75, dicht deze rol toe aan Savigny. 
30 Windscheid, Singularsuccession, pag. 40. 
31 Windscheid, Singularsuccession, pag. 43. 
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In de opvatting van Windscheid zijn de subjecten niet doorslaggevend voor 
de identiteit van de verbintenis. Hoewel Windscheid in zijn artikel in de 
Kritische Ueberschau uit 1853 niet expliciet aangaf waardoor de inhoud 
van de verbintenis wel wordt bepaald, blijkt uit de rest van zijn betoog, 
alsmede uit zijn pandektencommentaar, dat naar zijn mening de inhoud 
erop is gericht  “(...) dass eine Person (...) in gewisser Weise handele.”32 
Volgens Windscheid wordt de verbintenis derhalve niet bepaald door haar 
subjecten, maar door de prestatie die moet worden verricht.33 Deze visie 
van Windscheid vond spoedig algemene ingang in de Duitse rechts-
wetenschap. 
Reeds Bluntschli oordeelde in zijn Deutsches Privatrecht uit 1854 dat in het 
Duitse recht de obligatio niet langer in de Romeinsrechtelijke traditie wordt 
gekarakteriseerd als een persoonlijke rechtsband tussen twee personen:  
 
“Unser neueres Recht dagegen betont mehr den objectiven Gehalt der Forderung oder 
Schuld und lässt daher leichter eine Änderung in den persönlichen Verhältnissen zu, wenn 
nur der Inhalt derselbe bleibt.”34 
 
Gaan we er vanuit dat Bluntschli met de inhoud van de verbintenis evenals 
Windscheid  de prestatie op het oog heeft, dan gaf ook hij te kennen dat de 
prestatie bepalend is voor de verbintenis en niet de persoonlijke rechts-
betrekking. Opvallend is overigens dat Bluntschli uitdrukkelijk spreekt over 
‘unser neueres Recht’.  Daarmee erkende hij dat deze opvatting een breuk 
vormde met de tot dan toe geldende uitgangspunten binnen de rechts-
wetenschap.35 
De zienswijze dat de verbintenis wordt gekarakteriseerd door de prestatie 
en dat zij om die reden geen hoogst persoonlijke betrekking is, werd in 
korte tijd door de meeste auteurs uit de Duitse rechtswetenschap 
overgenomen. Wächter maakt bij de behandeling van vermogensrechten 
een onderscheid tussen rechten die betrekking hebben op een zaak en 
rechten die “(...) unmittelbar eine Handlung, die Leistung einer uns 
verpflichteten Person” tot voorwerp hebben.36 Deze laatste categorie 
rechten vormen een onmiddellijke band tussen de gerechtigde (crediteur) en 
de persoon van de verbondene (debiteur). Deze band is de obligatio. Hoe-
wel Wächter niet expliciet de vraag aan de orde stelde door welk element in 
de verbintenis haar identiteit wordt bepaald, stelt hij dat “(...) gerade die 

 
32 Windscheid, Pandekten II, pag. 2. 
33 In dezelfde zin over de zienswijze van Windscheid oordeelt Wiarda, pag. 81. 
34 Bluntschli II, pag. 3 (de cursivering is van Bluntschli zelf). 
35 Bluntschli’s Deutsches Privatrecht verscheen een jaar na de publikatie van Windscheids 
artikel in de Kritische Ueberschau. In 1853 maakte Bluntschli deel uit van de redaktie van 
dit tijdschrift, zodat het aannemelijk is dat Bluntschli zijn visie direkt aan Windscheid heeft 
ontleend.  
36 Wächter, Pandekten I, pag. 177. 



  Opvolging onder bijzondere titel in de schuld 
 

 25 

                                                

Verpflichting eines Schuldners (...) Zweck und Wesen der persönlichen 
oder Forderungsrechten” bepaalt.37 Dernburg oordeelde eveneens dat “Das 
Wesen der Obligation besteht in der Leistungspflicht des Schuldners; aber 
schliesslich kommt es dem Gläubiger doch auf den Erfolg an, welcher 
durch die Leistung herbeigeführt werden soll.”38  Dezelfde visie zien we bij 
Kipp. Deze oordeelde dat een vorderingsrecht erop is gericht dat de debi-
teur op een bepaalde wijze handelt. Zij kan daarom worden beschouwd als 
een recht op een handeling.39 
 
Aan het einde van de negentiende eeuw was het de heersende opvatting in 
de Duitse rechtswetenschap geworden dat het kenmerkende van de 
verbintenis eruit bestaat dat zij een recht geeft op een prestatie.40 Deze 
zienswijze heeft ook zijn weg gevonden in het BGB. In § 241 BGB is niet 
de nadruk gelegd op het feit dat de verbintenis een rechtsverhouding tussen 
twee personen in het leven roept, maar op het feit dat de schuldeiser 
bevoegd is van de schuldenaar een prestatie te vorderen.41 
Deze opvatting impliceert dat de verbintenis primair wordt bepaald door 
haar object en dat de subjecten niet doorslaggevend zijn voor de identiteit 
ervan. In de Motiven wordt dan ook ten aanzien van de verbintenis 
opgemerkt dat zij ‘versachenrechtlicht’ is.42 In de huidige Duitse rechts-
wetenschap kan deze visie nog steeds als algemeen geldend  worden 
beschouwd. Zo stelt bijvoorbeeld Larenz omtrent de verbintenis dat, 
datgene “(...) was dem Schuldverhältniss vornehmlich Inhalt und Bedeu-
tung gibt und den Charakter seines Typus bestimmt, (...) jedoch die 
bestimmte Leistungspflicht” is. 43 
 

 
37 Wächter, Pandekten I, pag. 180 (nt. 13). 
38 Dernburg, Pandekten II, pag. 4. Zie ook Dernburg, Lehrbuch des Preussischen 
Privatrechts II, pag. 136. 
39 Windscheid-Kipp II, pag. 2 (zie ook nt. 2: “Die Forderungsre. sind Re. auf eine 
Handlung”). 
40 In deze zin ook Saleilles, pag.2, die met betrekking tot het Duitse recht opmerkt: 
“L’essence juridique de l’obligation est constituée par la valeur économique de l’obliga-
tion.” en Colin-Capitant II, pag. 436: “Le développement du capitalisme a fait apparaître au 
contraire cette idée que le plus important dans l’obligation (...) c’est moins la personnalité 
du débiteur que la prestation en elle-même (...).” In dezelfde zin Canes, Schuldoverneming, 
pag. 78; Wiarda, pag. 81. 
41 § 241 BGB: “Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem 
Schuldner eine Leistung zu fordern. Die Leistung kann auch in einem Unterlassen 
bestehen.” Zie ook Knoke, pag. 412, die stelt dat de identiteit van de vordering dezelfde 
blijft “(…) wenn das Leistensollen dasselbe bleibt.”   
42 Mugdan II, pag. 67. 
43 Larenz I, pag. 7. In dezelfde zin Esser I, pag. 84, die stelt dat de “Leistungsanspruch in 
Zentrum des Schuldverhältnisses” staat. 
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Deze Duitse visie is in de Nederlandse rechtswetenschap overgenomen. 
Volgens Canes, die  zich bij de vaststelling van het karakter van de 
verbintenis vooral liet leiden door de discussie binnen de Duitse 
rechtswetenschap, wordt de kern van de verbintenis gevormd door het recht 
op de prestatie en wordt haar identiteit niet door haar subjecten bepaald.44 
Iedere verbintenis is volgens hem gericht op de betaling aan de crediteur. 
“Verandert al de persoon des debiteurs, hij behoudt toch een schuldenaar 
(...).” Hiermee sloot hij zich aan bij de opvatting van Windscheid, die het 
voldoende achtte dat er iemand gehouden is te presteren. Weliswaar 
erkende Canes dat er overeenkomsten worden aangegaan, waarbij het aan-
komt op de individualiteit van de debiteur, maar het staat volgens hem in 
dergelijke gevallen de crediteur ter beoordeling of hij door de wijziging van 
de debiteur in werkelijkheid nog verkrijgt waarop hij recht heeft. Indien de 
crediteur instemt, blijft de verbintenis naar haar voorwerp van prestatie en 
naar haar omvang ongewijzigd.45 In dezelfde zin oordeelt Wiarda.46 
Volgens hem is de verbintenis weliswaar een persoonlijke band, maar zij 
moet toch primair worden gezien als een recht op en een plicht tot prestatie. 
Het is volgens Wiarda in beginsel onverschillig of de oorspronkelijke 
partijen dan wel rechtverkrijgenden het recht uitoefenen of de plicht uit-
voeren. De auteurs die de opvatting huldigen dat de band tussen partijen zo 
persoonlijk is dat een vervanging van een van de subjecten tevens een 
verandering van de identiteit van de verbintenis inhoudt, gaan volgens 
Wiarda uit van een verkeerde waardering van de begrippen 'feit' en 'recht'.  
Inderdaad is het zo, aldus Wiarda, dat bij een opvolging van een van de 
subjecten bij de verbintenis de feitelijke verhouding A - Z een andere is dan 
de feitelijke verhouding B - Z. Maar de rechtsverhouding A - Z is wel 
gelijk aan de rechtsverhouding B - Z. Daarmee staat volgens Wiarda vast 
dat de verbintenis geen hoogst persoonlijke band is.  
Deze zienswijze kan voor ons huidig recht als de heersende worden 
beschouwd. Zo stellen bijvoorbeeld G.J. Scholten en Schut dat in ons recht 
de benadering dat de verbintenis een rechtsplicht in het leven roept 
prevaleert boven de benadering dat de verbintenis een rechtsbetrekking is 
tussen crediteur en debiteur.47 
 
In het Franse recht is dezelfde ontwikkeling terug te vinden. Ook daar 
wordt de verbintenis niet langer beschouwd als een betrekking die wordt 
bepaald door haar subjecten, maar veeleer als een band die wordt gekarak-
teriseerd door de prestatie die moet worden verricht: 
 

 
44 Canes, Schuldoverneming, pag. 53 e.v. 
45 Canes, Schuldoverneming, pag. 54, onder verwijzing naar Gürgens, pag. 231. 
46 Wiarda, pag. 74 e.v. 
47 G.J. Scholten, pag. 12; Schut, pag. 98. Zie ook Vranken, WPNR 5789. 
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‘On voit quelle est la notion moderne de l’obligation: celle-ci, même au point de vue passif, 
n’est plus consideréé comme un lien personnel sauf quand son exécution n’est susceptible 
d’émaner que du débiteur primitif à raison des aptitudes ou des qualités de ces dernier. Mais 
hors de cette hypothèse, la personne du débiteur n’est pas un des éléments de la dette. 
L’essence de l’obligation, suivant les expressions de M. Saleilles, consiste <dans la nature 
de la prestation à accomplir> (…).”48 
 
De vaststelling dat de verbintenis primair door de prestatie wordt bepaald, 
neemt niet weg dat, zoals ook blijkt uit het hierboven geciteerde fragment,  
in bepaalde gevallen de persoon van de debiteur toch medebepalend kan 
zijn voor de identiteit van de verbintenis. Dat is het geval bij die 
verbintenissen, waarvan de inhoud van de prestatie mede wordt bepaald 
door de individualiteit van de debiteur. Het gaat hier om de bekende 
voorbeelden zoals de verplichting van de kunstschilder om een portret te 
maken of die van de violist om een voorstelling te geven. Over het 
algemeen wordt deze categorie van verbintenissen als een uitzondering 
beschouwd en wordt er geen poging ondernomen om in zijn algemeenheid 
aan te geven welke verbintenissen hiertoe behoren.49 Naar mijn mening is 
het wel mogelijk om nader te preciseren bij welke verbintenissen de inhoud 
mede wordt bepaald door de individualiteit van de debiteur. 
In navolging van het Justiniaanse recht maken wij in ons recht met 
betrekking tot de prestatie nog steeds een onderscheid tussen verbintenissen 
die zijn gericht op een geven, op een doen of op een nalaten.50 
Is de verbintenis gericht op een geven, dan is de prestatie niet afhankelijk 
van de persoon van de debiteur. Of de verplichting nu bestaat uit het geven 
van een geldsom, uit het geven van een naar soort bepaalde zaak of uit het 
geven van een individueel bepaalde zaak, de persoon van de debiteur 
beinvloedt de prestatie niet. Het gaat bij deze verbintenissen louter om de 
vraag of het beoogde resultaat, het geven, tot stand wordt gebracht. Dat 
betekent dat de inhoud van de verbintenis bij deze categorie niet door de 
debiteur wordt bepaald. 
Anders is het echter met de verbintenissen die zijn gericht op een nalaten. 
Deze kunnen naar hun aard slechts worden nagekomen door de debiteur die 
zich heeft verbonden. Hier wordt de verbintenis derhalve geheel bepaald 
door de persoon van de debiteur. 
Ten aanzien van de derde categorie, de verbintenissen die zijn gericht op 

 
48 Baudry-Lacantinerie XIV, pag. 90. Zie voorts Saleilles, pag. 15; Starck-Boyer, pag. 5; 
Marty-Raynaud I, pag. 7; Demogue, pag. 17; Colin-Capitant II, pag. 424. 
49 Zie bijvoorbeeld Canes, Schuldoverneming, pag. 53; Van Loggerenberg, pag.  57. 
50 De omschrijving van Paulus uit D. 44,7,3,pr. was terug te vinden in artikel 1270 OBW: 
“Zij strekken om iets te geven, te doen, of niet te doen.” In het huidig BW is dit onderscheid 
niet meer opgenomen. Niettemin geldt het ook voor ons huidig recht nog steeds. Zie Asser-
Hartkamp 4-I, pag. 15. 
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een doen, kan niet in abstracto worden bepaald of de prestatie al dan niet 
door een derde kan worden verricht. Als uitgangspunt kan worden 
geformuleerd dat de prestatie mede wordt bepaald door de individualiteit 
van de debiteur als de crediteur de verbintenis heeft gesloten met het oog 
op de persoon van de debiteur. In veel gevallen zal zich dit niet voordoen, 
omdat het voor de crediteur niet uitmaakt of de afgesproken verrichting 
door de één of door de ander wordt verricht. Bij de opdracht aan 
bijvoorbeeld een huisschilder of een verhuizer gaat het er meestal om dat 
het beoogde resultaat wordt bereikt. Als in de ogen van de crediteur dit 
resultaat evengoed door een ander kan worden bereikt, dan is de prestatie 
niet afhankelijk van de persoon van de debiteur. Het kan zich echter 
voordoen dat de persoon van de debiteur wel van belang is voor de credi-
teur, omdat naar het oordeel van de crediteur de debiteur wegens bijzondere 
vaardigheden of eigenschappen doorslaggevende invloed heeft op de wijze 
waarop de verbintenis wordt uitgevoerd of op het resultaat dat uiteindelijk 
wordt bereikt. Of bij de uitvoering van een verbintenis in een concreet 
geval de prestatie inderdaad afhankelijk is van de persoon van de debiteur, 
wordt niet bepaald door objectieve criteria, maar door overwegingen die de 
crediteur bij het aangaan van de verbintenis heeft gehad. 
 
1.3. De verhaalsaansprakelijkheid 
 
Naast de verplichting van de debiteur om te presteren, brengt de verbintenis 
ook verhaalsaansprakelijkheid mee. Deze gebondenheid van de debiteur 
betekende in het Justiniaanse recht, evenals tegenwoordig, dat de debiteur 
met zijn vermogen aansprakelijk was voor de nakoming van de prestatie of 
voor betaling van schadevergoeding indien hij niet vrijwillig presteerde.51 
D. 50,16,108: 
 
“Onder ‘debiteur’ wordt verstaan, diegene van wie tegen diens wil geld kan worden 
opgeëist.”52 
 
Het zijn Bekker en Brinz geweest die er in de negentiende eeuw als eersten 
op hebben gewezen dat het voor de obligatio kenmerkend is dat zij niet 
alleen een verplichting voor de debiteur in het leven roept om een bepaalde 
prestatie te verrichten, welk aspect voorop staat in de definities van 
Justinianus en Paulus, maar dat zij ook een gebondenheid van de debiteur 
met zijn vermogen meebrengt.53 De verplichting tot presteren en de 
aansprakelijkheid van de debiteur met zijn vermogen moeten volgens Brinz 

 
51 Kunkel-Honsell, pag. 214. 
52 Modestinus libro quarto pandectarum: ‘Debitor’ intellegitur is, a quo invito exigi pecunia 
potest. 
53 Bekker, Rechtssubjecte, pag. 69 e.v.; Brinz, Begriff, pag. 17. 
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als twee afzonderlijke elementen van de verbintenis worden beschouwd, 
die beide de verbintenis mede bepalen. De verplichting tot presteren is de 
‘Schuld’, terwijl de aansprakelijkheid wordt aangeduid met de term 
‘Haftung’. De zienswijze dat in de Justiniaanse wetgeving de obligatio door 
dit onderscheid werd gekenmerkt, is thans algemeen aanvaard.54 
Volgens Brinz is de verhaalsaansprakelijkheid die de verbintenis in het 
leven roept, het meest kenmerkende aspect ervan. Vandaar dat volgens 
Brinz het wezen van de verbintenis niet moet worden gezocht in de 
subjecten of in de prestatie, maar in deze aansprakelijkheid. Hij stelt daar 
zelf over dat “in der Haftung (...) der Begriff der Obligation (...)” ligt. Bij 
deze opvatting van Brinz sloot Strohal zich aan. Deze oordeelde dat de 
verhaalsaansprakelijkheid het belangrijkste aspect van de verbintenis is en 
concludeerde daaruit dat de identiteit van de verbintenis wordt bepaald 
door het vermogen dat aan de verhaalsaansprakelijkheid is onderworpen.55 
Nog voor Brinz en Strohal had Savigny echter als zijn mening uitgesproken 
dat de gebondenheid van de debiteur juist als een ondergeschikt aspect van 
de verbintenis moet worden beschouwd. Omtrent de kern van de verbin-
tenis merkte Savigny op dat “(...) die Thätigkeit des Schuldners als die 
Hauptsache, als das eigentliche Wesen der Obligation, die des Gläubigers 
als das Untergeordnete angesehen werden (muss).”56 Daarbij gaf hij aan dat 
hij met de handeling van de crediteur doelde op diens mogelijkheid om 
nakoming af te dwingen. Volgens Savigny wordt de verbintenis evenmin 
bepaald door de mogelijkheid om nakoming af te dwingen, als dat de 
mogelijkheid van revindicatie het eigendomsrecht bepaalt. 
Hoewel Savigny op zich gelijk heeft dat de verhaalsaansprakelijkheid niet 
de identiteit van de verbintenis bepaalt, kan niet worden ontkend dat de 
aansprakelijkheid van de debiteur met zijn vermogen een belangrijk aspect 
vormt van de verbintenis. Hiermee onderscheidt de verbintenis zich van 
afspraken in het maatschappelijk verkeer die niet afdwingbaar zijn.57 
Omdat de crediteur in de gelegenheid wordt gesteld om de prestatie, of 
althans de waarde hiervan, te verhalen op het vermogen van de debiteur, 

 
54 Kaser, RPI, pag. 479; Zimmermann, pag. 5; Monier, pag. 4. 
55 Strohal, pag. 305. 
56 Savigny, Obligationenrecht I, pag. 5. In dezelfde zin oordeelde Knoke, pag. 411: “Trotz 
aller Bedeutung der Haftung für den Obligationsbegriff darf man nicht verkennen, dass das 
Leistensollen das Erste, die Haftung das Zweite ist.” Knoke, pag. 422, wijst er voorts op dat 
de omvang van de Haftung kan worden uitgebreid zonder dat daardoor de identiteit van de 
vordering wijzigt. 
57 Slechts voor een beperkte groep verbintenissen die niet afdwingbaar zijn wordt sinds het 
hoogklassieke romeinse recht wel de term obligatio naturalis (natuurlijke verbintenis) 
gebruikt. De toevoeging naturalis diende er echter juist voor om deze verbintenissen af te 
grenzen van de ‘obligationes civiles’. Zie hierover Kaser, RPI, pag. 480; Zimmermann, pag. 
7; Radin, pag. 1724. 
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krijgt de verbintenis een vermogenswaarde.58 Vorderingen en schulden 
worden daarom naast de zakelijke rechten beschouwd als bestanddelen van 
het vermogen.59  
Dit heeft consequenties gehad voor de wijze waarop de verbintenis wordt 
gekarakteriseerd. Omdat de verbintenis voor de crediteur vermogenswaarde 
heeft, wordt de vordering beschouwd als een onlichamelijke zaak, die haar 
plaats heeft in het zakenrecht of, in de terminologie van onze wetgever, het 
goederenrecht. Zo geeft reeds Gaius aan dat zaken kunnen worden onder-
scheiden in lichamelijke en onlichamelijke zaken.60 Tot de categorie van 
onlichamelijke zaken behoort volgens hem de zaken die niet “(...) kunnen 
(…) worden aangeraakt. Dat zijn zulke die bestaan in een recht, zoals (...) 
vorderingsrechten, hoe ook tot stand gekomen”61 Deze omschrijving is door 
Justinianus opgenomen in zijn Instituten.62 De zienswijze dat de vordering 

 
58 Volgens mij ontleent de verbintenis haar waarde aan het feit dat zij afdwingbaar is op het 
vermogen van de debiteur. Vooral in de Franse literatuur wordt wel betoogd dat de 
verbintenis haar vermogenswaarde ontleent aan het feit dat de verbintenis voornamelijk door 
de prestatie wordt gekarakteriseerd. Zo is bij Marty-Raynaud I (1988), pag. 6, te lezen dat 
“(...) d’autres auteurs comme Saleilles (...) ont voulu mettre l’accent sur l’élément objectif, 
sur le objet de l’obligation, en montrant que l’obligation est aussi une valeur, une valeur 
passive pour le débiteur et une valeur active pour le créancier.” In dezelfde zin oordeelt 
Starck-Boyer, pag. 5, die eveneens ‘la dépersonnalisation de l’obligation’ op een lijn stelt 
met het aanvaarden van ‘la valeur patriomonial du lien de droit’. Ook Baudry-Lacantinerie 
(Des Obligations III), pag. 90, stelt dat de verbintenis wordt bepaald door de prestatie en dat 
“(...) ce praestare peut avoir une valeur à part indepéndente de la personne et circuler 
comme tel.” (Zie voorts Colin-Capitant II, pag. 424). Op zich is het juist dat de omvang van 
de waarde die de verbintenis vertegenwoordigt door de prestatie wordt bepaald. Het feit dat 
de verbintenis  een waarde vertegenwoordigt ontleent ze echter aan de afdwingbaarheid. Een 
verbintenis die niet kan worden afgedwongen, zoals de natuurlijke verbintenis die na de 
verjaring resteert of zoals de verbintenis die wegens insolvabiliteit feitelijk niet inbaar is, 
vertegenwoordigt geen vermogenswaarde. Ondernemingen zullen uit bedrijfseconomisch 
oogpunt dergelijke vorderingen afschrijven en niet langer tot het vermogen van de 
onderneming rekenen. 
59 Dit was reeds in het Romeinse recht het geval. Zie hiervoor Bekker, Actio, pag. 396 e.v. 
en Cuq, pag. 365 e.v. Ook in het moderne recht is deze zienswijze algemeen aanvaard. Zie 
voor ons huidig recht Pitlo-Reehuis-Heisterkamp, pag. 2. Voor het Franse recht wordt 
verwezen naar Marty-Raynaud I, pag. 7; Starck-Boyer, pag. 5. 
60 Gaius II, 12. 
61 Gaius II,14: (...) quae tangi non possunt, qualia sunt ea, quae in iure consitunt, sicut 
hereditas, ususfructus obligationes quoquo modo contractae. (Vertaling: Spruit en 
Bongenaar, pag. 49) 
62 Inst. 2.2.: Incorporales autem sunt, quae tangi non possunt. Qualia sunt ea, quae in iure 
consistunt: sicut (...) obligationes quoquo modo contractae.” (Onlichamelijke zaken kunnen 
niet worden aangeraakt. Dat zijn zulke die bestaan in een recht, zoals (...) vorderingsrechten, 
hoe ook tot stand gekomen. (Vertaling, Spruit I, pag. 68.) Zie voor het begrip onlichamelijke 
zaak in het Justiniaanse recht ook D. 1,8,1,1. Hierover Kunkel-Mayer-Maly, pag. 82; Kaser, 
RPI, pag. 376. 
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een onlichamelijke zaak is, is sedertdien niet meer verlaten.63 Zij had ook 
haar neerslag gekregen in het OBW. Artikel 559 OBW64 verdeelde de 
zaken in lichamelijke en onlichamelijke, waarbij blijkens artikel 668 
OBW65 vorderingen werden gerekend tot de laatste categorie. In de 
literatuur is de zienswijze dat de vordering als een onlichamelijke zaak kan 
worden beschouwd, altijd onderschreven.66 In het huidige BW wordt zij, 
overeenkomstig de door de wetgever gehanteerde terminologie, nog steeds 
tot de goederen gerekend.67Ook in de moderne Franse literatuur wordt de 
vordering beschouwd als een onlichamelijke zaak.68 
 
De omstandigheid dat de verbintenis enerzijds een persoonlijke rechts-
betrekking is tussen crediteur en debiteur en dat anderzijds de vordering en 
schuld vermogensbestanddelen zijn, waarbij de vordering van oudsher 
altijd als zaak een plaats is toebedeeld in het zakenrecht, geeft de verbin-
tenis een hybride karakter.69 Dit maakt dat de verbintenis lang niet altijd 
goed begrepen wordt. Sommige auteurs zien beide aspecten als een 
tegenstelling, die niet met elkaar te verenigen zijn.70 Anderen verbinden aan 
het dubbele karakter de gevolgtrekking dat de verbintenis als rechts-
betrekking en de uit haar voortvloeiende vordering en schuld los van elkaar 
kunnen bestaan. In deze zin oordeelde bijvoorbeeld Delbrück, waar hij stelt 
dat de verbintenis wegens het persoonlijke karakter niet overdraagbaar is, 
maar dat vorderingen en schulden dat wel zijn.71 Dezelfde visie ligt ook ten 
grondslag aan artikel 6:155 BW, dat er vanuit gaat dat de schuld overgaat 
op de overnemer, nog voordat laatstgenoemde in een rechtsbetrekking tot 

 
63 Verwezen wordt onder meer naar de Accursische Glosse ad D. 1,8; De Groot, Inleidinge, 
II,1,9; Huber,  Hedendaegse Rechtsgeleertheyt I, pag. 123; Voet, Commentarius ad 
pandectas ad Lib. 1, tit. VIII, par. 11: “Altera rerum divisio est, quod vel corporalis sunt vel 
incorporalis (…) ut (…) nomina.” (Een andere verdeling van zaken is, dat ze lichamelijk of 
onlichamelijk zijn, (…) zoals (…) vorderingen.); Domat, Liv. I, tit. 3, sect. 2, § 3. 
64 Art. 559 OBW: Zaken zijn ligchamelijk of onligchamelijk. 
65 Art. 668 lid 1 OBW: De levering van schuldvorderingen op naam en andere 
onligchamelijke zaken (...). 
66 Diephuis VI, pag. 96; Opzoomer III, pag. 28; Pitlo-Brahn, pag. 14 e.v. 
67 Artikel 3:1 jo. 3:6 BW. 
68 Starck-Boyer, pag. 1; Marty-Raynaud I, pag. 7; Aubry&Rau-Esmein V, pag. 143; Planiol-
Ripert X, pag. 382 e.v. 
69 Kappeyne van de Coppello, Subrogatie, pag. 56; Scott, pag. 70; Mazeaud-Chabas II.1, 
pag. 1208. 
70 Kappeyne van de Coppello, Subrogatie, pag. 56. Na de bespreking van de verbintenis als 
een persoonlijke rechtsbetrekking vervolgt hij: “Doch de verbindtenis laat nog een andere 
juist tegenovergestelde opvatting toe.” Zie ook Asser-Scholten , pag. 161 (hierover Wiarda, 
219); Wiarda, pag. 236.  
71 Delbrück, pag. 10. Zie 5.2.1. 
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de crediteur komt te staan.72 Deze gevolgtrekkingen zijn echter onjuist. De 
verbintenis als rechtsbetrekking en de verbintenis als vermogensbestand-
deel zijn twee verschillende manieren waarop tegen deze rechtsfiguur kan 
worden aangekeken. De verbintenis aan de ene kant en de vordering en 
schuld aan de andere kant, doen zich tegelijkertijd voor en kunnen niet los 
van elkaar worden gezien. Treffend stelde Diephuis omtrent de verhouding 
tussen vordering en schuld enerzijds en de verbintenis anderzijds: 
 
“Zal men nu zeggen dat zij (vordering en schuld, JV) uit een rechtsbetrekking voortspruiten, 
of dat zij haar uitmaken? Het laatste schijnt het meest aannemelijk.”73 
 
Opvolging onder bijzondere titel 
 
1.4.  Inleiding  
 
In het Romeinse recht werd ten aanzien van de verkrijging van goederen 
een onderscheid gemaakt tussen de successio per universitatem (opvolging 
onder algemene titel) enerzijds en de successio singularis (opvolging onder 
bijzondere titel) anderzijds.74 Dit onderscheid is in het BW opnieuw als 
uitgangspunt genomen.75 Artikel 3:80 lid 1 BW bepaalt: 
 
Men kan goederen onder algemene en onder bijzondere titel verkrijgen. 
 
De opvolging onder algemene titel kan voor ons recht worden omschreven 
als de verkrijging van een geheel of een evenredig deel van een 
vermogen.76 Deze verkrijging betreft zowel de actieve als de passieve 
bestanddelen uit een vermogen. Van een opvolging onder bijzondere titel is 
daarentegen sprake indien iemand een of meer bepaalde goederen ver-
werft.77 In ons huidig recht kunnen zowel absolute als persoonlijke rechten 
onder bijzondere titel worden overgedragen. Teneinde de vraag te kunnen 

 
72 Zie 8.2.1. 
73 Diephuis II (1872), pag. 11 en 12. 
74 Gaius behandelt in Instituten II,19 e.v. eerst de ‘singularum rerum adquisitiones’ en in 
II,99 e.v. de wijzen waarop ‘per universitatem res nobis adquiruntur’. Dit onderscheid is 
door Justianus in zijn Instituten opgenomen. Zie Inst. 2,9,6. Zie ook Van Oven, pag. 518. 
75 De verkrijging van goederen is geregeld in boek 3 titel 4. ‘verkrijging en verlies van 
goederen’, artt. 3:80 tot en met 3:106 BW. 
76 Meijers, Ontwerp, Toelichting I, pag. 209; Pitlo-Reehuis-Heisterkamp, pag. 55; Asser-
Mijnssen-De Haan 3-I, pag. 155; Verstappen, pag. 77. Voor het Franse recht kan worden 
gewezen op Aubry-Rau-Esmein II, pag. 102; Mazeaud II.2, pag. 238. 
77 Pitlo-Reehuis-Heisterkamp, pag. 55. Meijers, Ontwerp, Toelichting I en Asser-Mijnssen-
De Haan geven wel een omschrijving van de opvolging onder algemene titel, maar niet van 
de opvolging onder bijzondere titel. In de Franse literatuur wordt de opvolging onder 
bijzondere titel in de hier aangegeven zin omschreven. Verwezen wordt ondermeer naar 
Aubry&Rau II, pag. 52; Aubry&Rau-Esmein II, pag. 102. 
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beantwoorden of ook de overneming van een schuld kan worden 
beschouwd als een opvolging onder bijzondere titel, zullen wij hieronder 
allereerst het rechtskarakter van deze wijze van opvolging vaststellen.78 
 
1.5. Opvolging onder bijzondere titel in absolute rechten 
 
In de Romeinse bronnen wordt weinig aandacht besteed aan het rechts-
karakter van de opvolging onder bijzondere titel. Wel staat vast dat een 
dergelijke opvolging slechts mogelijk werd geacht met betrekking tot de 
iura in re, de zakelijke rechten. Verbintenissen konden in het Romeinse 
recht noch aan de actieve zijde noch aan de passieve zijde worden over-
gedragen. De opvolging onder bijzondere titel vindt haar oorsprong 
derhalve in het zakenrecht.79 
Het is onduidelijk of reeds van oudsher opvolging in een bestaand zakelijk 
recht in het Romeinse recht mogelijk werd geacht. Wellicht werd er in het 
vroege Romeinse recht vanuit gegaan dat bij de overdracht van een eigen-
domsrecht voor de opvolgend eigenaar een nieuw recht ontstond.80 In het 
klassieke recht wordt de eigendomsoverdracht aangeduid met de termen 
‘transire’ en ‘transferre’.81 Hiermee lijkt zij te worden beschouwd als de 
overdracht van een bestaand recht.  Mitteis82 gaat er vanuit dat vanaf de 
klassieke periode de mogelijkheid van een opvolging in een bestaand recht 
in het eigendomsrecht langzamerhand is aanvaard. 
Evenals in het Romeinse recht werd ook in het middeleeuwse geleerde 

 
78 Omdat schuldoverneming in het moderne recht wordt gezien als een toepassing van het 
beginsel van de opvolging onder bijzondere titel zal het rechtskarakter van de opvolging 
onder algemene titel hier buiten beschouwing worden gelaten. Van oudsher wordt een 
opvolging onder algemene titel in schulden in beginsel wel mogelijk geacht. 
79 Mitteis, pag. 112; Cuq, pag. 679. 
80 De Romeinse juristen hebben nimmer theoretische beschouwingen gewijd aan het karak-
ter van de eigendomsoverdracht. Kaser (RPI, pag. 223 en 413) en Mitteis (pag. 112) gaan er 
vanuit dat de verkrijging van een individueel recht er aanvankelijk toe leidde dat er voor de 
opvolgend eigenaar een nieuw eigendomsrecht ontstond. Men zou in deze visie de opvol-
ging derhalve niet als een overdracht van een bestaand recht op de opvolgend rechthebbende 
hebben beschouwd. De mancipatio en de in iure cessio waren, als oudste wijzen van 
eigendomsverkrijging, geen handelingen waarbij de vervreemder beoogde om een bestaand 
recht over te dragen, maar het waren handelingen waarbij de opvolgend rechthebbende zich 
ten overstaan van de eigenaar gedroeg als rechthebbende, zonder dat de oorspronkelijk 
eigenaar zich daartegen verzette. Hierdoor werd de opvolger als nieuw eigenaar beschouwd. 
Kaser, ZS 74, pag. 437. 
81 Zie onder meer Labeo in D. 18,1,80,3 (dominium transire) en Ulpianus in D. 39,3,6,4 
(dominium transferre). 
82 Mitteis, pag. 112. In andere zin Kaser, RPI, pag. 413, die er vanuit gaat dat in het 
klassieke Romeinse recht nog werd uitgegaan van de zienswijze dat voor de opvolger een 
nieuw recht ontstond. Zie hierover ook Kaser, ZS 74, pag.433 e.v. 
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recht, in het oud-Franse recht en in het Rooms-Hollands recht weinig 
aandacht besteed aan het rechtskarakter van de opvolging onder bijzondere 
titel. Meer aandacht voor deze vraag komen we tegen in de Duitse rechts-
wetenschap. 
Puchta en Savigny waren van oordeel dat de opvolging onder bijzondere 
titel in een eigendomsrecht meebrengt dat het oorspronkelijke eigendoms-
recht teniet gaat en dat er voor de opvolgend rechthebbende een nieuw 
recht ontstaat. Zo stelde Puchta omtrent de gevolgen van een opvolging 
onder bijzondere titel  "(...) dass der Erwerber dasselbe Recht erwirbt, wie 
er der Auctor hatte; nich bloss das gleiche, aber ein neues, (...)".83 Puchta 
voerde verder geen motivering aan waarom het recht van de opvolger als 
een nieuw recht moet worden beschouwd en waarom opvolging niet zou 
kunnen impliceren dat het bestaande recht in stand blijft. Ook Savigny 
stelde dat er sprake is van opvolging in een recht als een rechtsbetrekking 
ten aanzien van een subject ongedaan wordt gemaakt en het tegelijkertijd 
ten aanzien van een opvolgend subject weer in het leven wordt geroepen.84 
Voor een daadwerkelijke opvolging is wel vereist dat er sprake is van een 
gelijke identiteit van de rechtsverhouding.85 Identiteit is aanwezig, zo stelde 
Savigny, als de rechten gelijksoortig zijn, als het object van het recht 
hetzelfde is, als het recht in tijd onmiddellijk aansluit en als het wordt 
afgeleid van het recht van de voorganger.86 Ook voor Savigny gold dus dat 
bij opvolging het recht van de opvolger niet hetzelfde recht is als dat van 
zijn voorganger, maar dat de rechten wel gelijk zijn. 
Deze zienswijze vond binnen de Duitse rechtswetenschap echter geen 
navolging. De Pandektisten uit de tweede helft van de negentiende eeuw 
gingen uit van de zienswijze dat de opvolging onder bijzondere titel een 
overdracht van een bestaand recht is op de opvolgend rechthebbende. Bähr 
oordeelde dat de opvolging gewoonlijk wordt beschouwd als  “(...) den 
Eintritt in ein fremdes, objectiv unverändert bleibendes, Recht (...).”87 
Volgens Gürgens was  dit de gebruikelijke zienswijze: 
 
“Nach der herrschende Anschauung ist die Singularsuccession ein rechtlicher Vorgang, 
wodurch ein einzelnes Rechtsverhältniss von der Person seines Trägers auf eine andere 
übergeht, eine rein subjective Umwandlung desselben, wobei es objectiv als dasselbe 

 
83 Puchta, Vorlesungen I, pag. 96. 
84 Savigny, System III, pag. 3-21. 
85 Savigny, System III, pag. 9. Hij spreekt hier over een “fortdauernde Identität des Rechts-
verhältnisses”. 
86 Savigny, System III, pag. 9. In soortgelijke zin als Puchta en Savigny oordelen onder 
meer Göscher, Vorlesungen, Band I, par. 118; Kuntze, pag. 61. 
87 Bähr, Zur Cessionslehre, pag. 412. 
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bestehen bleibt.”88  
 
Dezelfde zienswijze is terug te vinden bij Brinz, Windscheid, Wächter, 
Dernburg en  Kipp en kan voor het hedendaagse Duitse recht als algemeen 
aanvaard worden beschouwd.89 Ook voor de Nederlandse rechtswetenschap 
geldt dat de opvolging onder bijzondere titel in een absoluut recht wordt 
beschouwd als een vervanging van de gerechtigde in de rechtsbetrekking. 
Canes, die als een van de weinigen is ingegaan op het rechtskarakter van de 
eigendomsoverdracht90, stelde  allereerst vast dat het eigendomsrecht kan 
worden omschreven als “(...) eene verhouding, zoo ruim mogelijk geno-
men, van een mensch tot een goed.”91 Opvolging onder bijzondere titel in 
een zakelijk recht betekent volgens Canes dat de rechtsbetrekking waarin 
de oorspronkelijk gerechtigde tot de zaak staat, wordt overgenomen door 
diens opvolger: 
 
“Overdracht van eigendom is dus de betrekking, waarin de oorspronkelijk eigenaar staat tot 
eenig goed, overdragen op zijn rechtsverkrijgende, welke overgedragen verhouding juist 
vormt den eigendom en haar drager maakt tot eigenaar (...).”92 
 
Dezelfde opvatting had Meijers: 
 
“Erfopvolging en levering van goederen behoren ongetwijfeld tot die veranderingen, welke 
geen nieuwe rechten of rechtsbetrekkingen scheppen, maar de oude met een nieuw 
rechtssubjekt laten voortbestaan.”93  

Opvolging onder bijzondere titel in een eigendomsrecht houdt in deze visie 
 

88 Gürgens, pag. 223. Opmerkelijk is dat Gürgens ter ondersteuning van zijn opvatting naar 
Puchta en Savigny verwijst, die juist van oordeel waren dat het recht van de opvolger een 
nieuw recht is. 
89 Brinz, Pandekten I, pag. 562; Windscheid, Pandekten I, pag. 167; Wächter, Pandekten I, 
pag. 311; Windscheid-Kipp I, pag. 256. 
90 Opvallend is dat in de Nederlandse rechtswetenschap over het algemeen niet de vraag 
wordt gesteld naar het rechtskarakter van de opvolging onder bijzondere titel. 
91 Canes, Schuldoverneming, pag. 45. Deze opvatting, dat het eigendomsrecht een rechts-
betrekking vormt tussen enerzijds de drager van het recht en anderzijds het object waarop de 
rechthebbende zijn recht uitoefent, kan voor ons recht als algemeen aanvaard worden 
beschouwd. Zie hieromtrent Diephuis X,  pag. 7; Asser-Van Goudoever III.1, pag. 1;  Rank-
Berenschot, pag. 101. Voor het Franse recht kan o.m. worden verwezen naar Aubry&Rau II, 
pag. 50; Mazeaud II.2, pag. 3. Voor het Duitse recht zie Brinz, Pandekten I, pag. 562 (‘Die 
rechtliche Verbindung zwischen Person und Sache’); Eichler, pag. 19 en de daar genoemde 
auteurs. 
92 Canes, Schuldoverneming, pag. 45. 
93 Meijers, Algemene Begrippen, pag. 121. Asser-Mijnssen-De Haan, Zakenrecht (1992), 
pag. 153, stelt omtrent het gevolg van de opvolging onder bijzondere titel dat “(...) het recht, 
met alle eigenaardigheden, die eraan kleven, van een vroeger rechthebbende op de verkrijger 
(...)” overgaat. 



Schuldoverneming 
 

36

 

                                                

in dat de rechtsbetrekking, waarin de eigenaar tot het object van het recht 
staat, wordt overgedragen aan de opvolger. Er wordt geen nieuw recht in 
het leven geroepen, maar “An die Stelle des bisherigen Subjects tritt ein 
anderes Subject.”94 
 
1.6. Opvolging onder bijzondere titel in persoonlijke rechten 
 
Opvolging onder bijzondere titel in persoonlijke rechten is in het Romeinse 
recht niet aanvaard. Niettemin bestond in de Romeinse samenleving 
behoefte aan de mogelijkheid om een vordering, evenals andere 
vermogensbestanddelen, over te dragen. 
Om in ieder geval toch een overdracht van de economische waarde van de 
vordering tot stand te brengen, werd in het Romeins recht onder meer 
gebruik gemaakt van de lastgeving tot inning van de vordering. De 
crediteur gaf in dat geval aan de beoogd opvolger de last om de vordering 
te innen. Daarbij kreeg de opvolger de bevoegdheid om de lastgeving in 
eigen belang uit te oefenen (procuratio in rem suam), zodat hij na de inning 
van de vordering de opbrengst zelf kon houden. Nadeel van de procuratio 
in rem suam was dat het recht van de opvolger afhankelijk was van het 
voortbestaan van de lastgeving. De lastgeving eindigde van rechtswege bij 
de dood van de lastgever, zodat daardoor het recht van de lasthebber 
ophield te bestaan. Ter versterking van de positie van de cessionaris werd 
hem daarom een actio utilis ter beschikking gesteld, een eigen recht jegens 
de debiteur, waardoor hij niet langer afhankelijk was van het voortbestaan 
van de mandaatsverhouding.95 Hoewel de positie van de lasthebber veel 
gelijkenis vertoonde met die van de cessionaris in ons recht, bleef de 
oorspronkelijk crediteur in juridisch opzicht schuldeiser, zodat er geen 
opvolging onder bijzondere titel in het recht plaatsvond.96 
 
Op grond van de uitleg die zij aan de Justiniaanse wetgeving gaven, 
erkenden de glossatoren en commentatoren evenmin de mogelijkheid om 
de vordering over te dragen. Volgens hen kon slechts de uitoefening van 
het persoonlijk recht door middel van een lastgeving tot inning aan een 
ander worden overgedragen.97 Deze zienswijze dat niet het recht zelf, maar 
slechts de actie kon worden overgedragen, is ook terug te vinden bij een 

 
94 Windscheid, Pandekten I, pag. 168. 
95 Voor de cessiepraktijk in het Romeinse recht wordt verwezen naar 2.2. en de daar 
genoemde literatuur. 
96 Kunkel-Honsell, pag 277; Kaser, pag. RPI, pag. 654; Vangerow III, pag. 105. 
97 Azo, Lectura super Codicem 4.10.1 no. 6; Accursische Glosse, glosse Suo autem nomine 
ad C. 4.15.5. 
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groot aantal juristen uit het Rooms-Hollandse en het oud-Franse recht.98 
Hoezeer deze opvatting de juristen uit het ius commune in de greep heeft 
gehouden, blijkt uit de omstandigheid dat Pothier aan het einde van de acht-
tiende eeuw en juristen uit de Historische School uit de eerste helft van de 
negentiende eeuw de cessie nog steeds zagen als de overdracht van de actie 
die uit het recht voortsproot. Zo stelde Pothier omtrent het karakter van de 
cessie dat “(...) le créancier qui veut transporter sa créance à un tiers, fait ce 
tiers son mandataire pour exercer son action contre son débiteur;(...)”.99 
 
Het bovenstaande neemt niet weg dat in het bijzonder juristen uit het 
Rooms-Hollandse recht en uit het natuurrecht een ontwikkeling in gang 
hebben gezet, die ertoe leidde dat de cessie niet langer werd gezien als de 
overdracht van de actie, maar als de overdracht van het recht zelf, waardoor 
zij uiteindelijk werd beschouwd als een opvolging onder bijzondere titel in 
de actieve zijde van de verbintenis.100  Deze verandering in opvatting hing 
samen met het feit dat bij de bespreking van de cessie niet langer voorop 
werd gesteld dat de verbintenis een persoonlijke rechtsbetrekking vormt, 
maar dat steeds meer werd benadrukt dat de vordering een onlichamelijke 
zaak is. De cessie als overdracht van een onlichamelijke zaak werd 
vergeleken met de eigendomsoverdracht van een lichamelijke zaak en werd 
daaraan vervolgens steeds meer gelijkgesteld. Evenals tengevolge van de 
eigendomsoverdracht van een lichamelijke zaak alle rechten van de 
eigenaar overgaan op de opvolgend rechthebbende, zo konden, in deze 
voorstelling, tengevolge van de cessie van de vordering als onlichamelijke 
zaak ook alle rechten die de cedent heeft, overgaan op de cessionaris. 
Reeds Damhouder bijvoorbeeld zag bij de bespreking van de cessie 
duidelijk de parallel met de eigendomsoverdracht. Hij legde de nadruk 
echter nog niet op de overeenkomsten die er tussen beide rechtsfiguren 
bestaan, maar op het verschil. Hij stelde: 
 
“(…) datter groot onderscheyt is tusschen actie cederen en iemandt de saeck selfs leveren. 
Want yemandt sijn actie cederen is eenich onlichamelijck recht ’t gheen men op een ander 
heeft overdraghen ghelijck leveren is een lichamelijck ding een ander metter daet 

 
98 Ten aanzien van de opvatting dat de cessie moet worden beschouwd als een overdracht 
van de actie, als een procuratio in rem suam, wordt verwezen naar Huber, Hedendaegse 
Rechtsgeleertheyt, boek 3, caput 13; Noodt, Opera Omnia, Commentarius ad digesta seu 
pandectas, ad D. 18,4.  
99 Pothier, Vente, nr. 550. In dezelfde zin oordelen onder meer Mühlenbruch, pag. 16; 
Puchta, Vorlesungen II, pag. 117; Savigny, System III, pag. 15. 
100 Zie omtrent de invloed van de juristen uit het Rooms-Hollands recht en uit het natuur-
recht op het leerstuk van de cessie Coing, pag. 445 e.v.; Kunkel-Honsell, pag. 280; 
Zimmermann, pag. 65 en  Grosskopf, pag. 103 e.v. 
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overgheven.”101  
 
Voet, die eveneens de vergelijking maakte tussen de cessie en de eigen-
domsoverdracht, legde daarentegen de nadruk op de overeenkomsten die er 
bestaan en is van oordeel dat bij de overdracht van de vordering de cessie 
de plaats inneemt van de levering bij de overdracht van een lichamelijke 
zaak.102  Hiermee, zo zou kunnen worden gezegd, “(...) trekt Voet de cessie 
als het ware binnen de cirkel van het goederenrecht.”103 Deze verdergaande 
gelijkstelling van de cessie met de eigendomsoverdracht van een 
lichamelijke zaak, is ook terug te vinden in het natuurrecht. Zo is in de visie 
van Wolff de cessie niets anders dan een “translatio juris sui ad rem in 
alium (...)”104, welke hij kan verklaren “(...) cum jus ad rem sit res 
incorporalis, quae est in dominio cedentis.”105 
Deze zienswijze heeft haar invloed uitgeoefend op Pothier. Hoewel volgens 
Pothier een crediteur vanwege het persoonlijke karakter van de verbintenis 
niet door een derde kan worden vervangen, was ook hij van oordeel dat de 
cessie eigenlijk kan worden beschouwd als, “(...) quant à l’effet, un vrai 
transport que le créancier fait de sa créance; (...)”.106 Hij stelde de cessie 
vervolgens op één lijn met de eigendomsoverdracht door de cessie te 
beschouwen als een overdracht van de eigendom van de vordering. Pothier, 
die van mening was dat de cessie eerst is voltooid door de betekening aan 
de debiteur, stelde omtrent de gevolgen van deze betekening dat “Elle tient 
lieu de la tradition de créance cédée, et en transfère la propriété au 
cessionaire.”107  

 
101 Damhouder, cap. XLIX (pag. 101). De vergelijking is ook reeds terug te vinden in de 
Glosse. Zo stelt de glosse Suo autem nomine ad C. 4,15,5: “Et est similitudo inter emptione 
rem corporalis, & nominis dationem. Nota per solam venditionem non transfertur dominium 
rei venditae, nisi sequatur traditio. Sic non transfertur actio directa per donationem in 
solutum, nisi ea cedatur.” (Er bestaat een overeenkomst tussen koop van een lichamelijke 
zaak en het schenken van een vordering. Let erop dat door de verkoop alleen de eigendom 
van een verkochte zaak niet overgaat, tenzij er levering op volgt. Zo gaat de actio directa 
niet over door een inbetalinggeving, tenzij ze wordt gecedeerd.) 
102 Voet, Commentarius, ad D. 18,4 nr. 17, ult.: (...) quia cessio in actionibus traditionis loco 
est. Zie ook Huber, Heedendaegse Rechtsgeleertheyt I, pag. 447: “Konnen ook verkocht 
worden onlichamelijke dingen, als (…) actien.” 
103 Lokin-Jansen-Brandsma, Rooms-Fries recht, pag. 79. 
104 Wolff, pars II, § 338. Zie ook Zwalve, Hoofdstukken, pag. 282 en Zimmermann, pag. 65, 
die eveneens aangeven dat Wolff de cessie beschouwt als de overdracht van een 
onlichamelijke zaak. 
105 Wolff, pars II, § 338. 
106 Pothier, Vente, nr. 550. Zie ook nr. 551, waar Pothier spreekt over de eigendom van een 
vordering. 
107 Pothier, Propriété, nr. 215. Zie ook Pothier, Vente, nr. 554 e.v. Zie hierover voorts 
Wiarda, pag. 35 en Zwalve, Hoofdstukken, pag. 284. Vermeldenswaard is in dit verband de 
opvatting van Savigny met betrekking tot de overdracht van vorderingen aan toonder. 
Hoewel Savigny de overdracht van een vordering niet mogelijk acht (zie o.m. Obligationen-
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Deze benadering heeft zijn neerslag gekregen in de Code civil en 
vervolgens in het OBW. In deze codificaties is definitief gebroken met het 
uitgangspunt dat ten gevolge van de cessie slechts een last tot inning van de 
vordering wordt verkregen. Daarentegen wordt de mogelijkheid opgeno-
men om de eigendom van de vordering aan een derde over te dragen.108 
Cessie was in de systematiek van de Code civil en van het OBW derhalve 
opvolging onder bijzondere titel in de eigendom van de vordering. Wiarda 
stelde omtrent het karakter van de cessie in deze wetgevingen:  
 
 “(...) de cessie, behandeld bij de wijzen waarop eigendom wordt verkregen, is een 
zakenrechtelijk instituut. Zij is niet eene verbintenisrechtelijke vervanging van den 
schuldeischer, maar eene zakenrechtelijke overdracht van eigendom.”109 
 
Deze visie is in het Franse recht na de invoering van de Code civil altijd 
blijven bestaan. Zo stelt Baudry-Lacantinerie omtrent de cessie dat “(...) la 
créance cédée devient la propriété de cessionaire (...)”.110 In soortgelijke zin 
oordeelt Esmein die schrijft dat “(...) la propriété d’une créance passe au 
cessionaire.”111 
Een zelfde benadering van het leerstuk van de cessie is ook terug te vinden 
in de Duitse rechtswetenschap uit de negentiende eeuw. In het Algemeines 
Landrecht werd de cessie beschouwd als een overdracht van de eigendom 
van de vordering.112 Ook de opvatting van Delbrück lag dicht aan tegen die 
van de ontwerpers van de Code civil en het OBW. Cessie van de vordering 
is in de ogen van Delbrück niet een opvolging in de verbintenis, maar een 
overdracht van de vordering als vermogensbestanddeel uit het vermogen 
van de vervreemder in dat van de verkrijger.113 Nog explicieter stelde Bähr 

 
recht II, pag. 95 e.v.), is volgens hem de overdracht van een recht aan toonder wel mogelijk: 
“Eine solche Urkunde ist ein Körper, eine Sache, also möglicher Gegenstand des Eigen-
thums und des Besitzes. Damit ist ein Weg angedeutet, wie das Verhältniss des Gläubigers 
zu dieser Sache (der Schuld-Urkunde) zugleich zur leichteren Uebertragung der Forderung, 
also des Rechts gegen den Schuldner, benutzt werden könnte.” (Obligationenrecht II, pag. 
99). 
108 In de Code civil is de cessie geregeld in de artikelen 1607 en 1689 e.v., welke zijn 
geplaatst in de titel betreffende de levering van goederen. Voor een zelfde benadering was 
ook gekozen in het OBW, waarin de cessie eveneens bij de eigendomsverkrijging was 
geregeld. 
109 Wiarda, pag. 54. Zie ook Wiarda, pag. 94; Scott, pag. 69 e.v. 
110 Baudry-Lacantinerie, Precis III, pag. 385. 
111 Aubry&Rau-Esmein V, pag. 143. Voor de meer recente literatuur wordt verwezen naar 
Mazeaud-Chabas II.1, pag. 1208 en Starck-Boyer, pag. 5, die de cessie eveneens beschou-
wen als de beschikking over een vermogensbestanddeel. 
112  Zie o.m. deel I,II § 376 en § 393 ALR. Zie hierover Koch, Allgemeines Landrecht I, pag. 
815 e.v. 
113 Delbrück, pag. 21. 



Schuldoverneming 
 

40

 

                                                

dat de cessie kan worden verklaard als een overdracht van de eigendom van 
het vorderingsrecht: 
 
“Demgemäss bildet die Cession in ihrer dermaligen Bedeutung ein Rechtsgeschäft, welches, 
ganz ähnlich wie die Tradition das Eigenthum an einder Sache, die Klagberechtigung aus 
einer Forderung oder auch  -denn ich scheue den Ausdruck nicht- das Eigenthum an einer 
Forderung aus dem Vermögen des Cedenten in das des Cessionars überträgt.”114 
 
Delbrück en Bähr verbonden aan hun zienswijze dat door de cessie (de 
eigendom van) een vermogensbestanddeel wordt overgedragen de con-
clusie dat de cessie slechts een zakenrechtelijke werking heeft en dat zij 
geen gevolgen heeft voor de verbintenis. Delbrück stelde dat ondanks de 
cessie de verbintenis tussen cedent en debitor cessus blijft bestaan en dat de 
cessionaris niet in een rechtstreekse betrekking komt te staan met de debitor 
cessus.115 Ook volgens Bähr wordt de cessionaris door de overdracht van de 
eigendom van de vordering geen crediteur, maar is “(...) der Cessionar auch 
jetzt noch im Wesentlichen nach dem Grundsätzen eines procurator des 
ursprünglichen Gläubigers zu beurtheilen.”116 Dezelfde benadering van de 
cessie zien we terug bij Wiarda. Zoals hierboven is aangegeven, stelde 
Wiarda dat de cessie, als zij wordt behandeld als een wijze van 
eigendomsverkrijging, een zakenrechtelijk instituut is. Daaraan verbond hij 
de conclusie dat er dan geen ‘verbintenisrechtelijke vervanging van den 
schuldeischer’ plaatsvindt.117 
Als de cessie wordt beschouwd als de overdracht van de eigendom van de 
vordering zonder vervanging van de schuldeiser in de verbintenis, dan 
verwerft de cessionaris strikt genomen niet het vorderingsrecht dat voor-
heen de cedent had. In deze visie wordt, evenals bij de romeinsrechtelijke 
procuratio in rem suam, slechts de bevoegdheid tot inning van de vordering 
overgedragen.  
De opvatting dat de cessie moet worden beschouwd als een zaken-
rechtelijke levering van de eigendom van de vordering, zonder verbintenis-
rechtelijke vervanging van de crediteur, heeft echter geen algemene 
navolging gevonden. Zoals besproken, vond bij de Pandektisten vanaf de 
tweede helft van de negentiende eeuw de gedachte ingang dat de 
verbintenis niet een hoogstpersoonlijke band is die haar identiteit ontleent 
aan haar subjecten, maar dat zij wordt bepaald door de prestatie die moet 
worden verricht.118 Uit deze visie werd de gevolgtrekking gemaakt dat het 
mogelijk zou moeten zijn om de persoon van de crediteur in de rechts-

 
114 Bähr, Zur Cessionslehre, pag. 361. Zie ook Mincke, pag. 57, die de cessie ziet als de 
overdracht van een recht ten aanzien van een objekt. 
115 Delbrück, pag. 10 t/m 12. 
116 Bähr, Zur Cessionslehre, pag. 361. 
117  Wiarda, pag. 54. 
118 Zie 1.2.2. 
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betrekking te vervangen zonder dat deze betrekking zelf een inhoudelijke 
wijziging ondergaat, omdat de prestatie gelijk blijft.  
Zo maakte Windscheid de vergelijking met de band die de crediteur in de 
hand heeft en overdraagt aan zijn opvolger. Zoals ook deze band niet 
verandert als een ander hem in de hand houdt, zo wijzigt ook de verbintenis 
niet als een andere crediteur in de rechtsbetrekking treedt. In dat geval 
verandert slechts de crediteur; de band blijft hetzelfde. Bekijkt men de 
verbintenis op deze wijze “(...) so wird man umgekehrt geneigt sein, sich 
darüber zu verwundern, dass das römische Recht die Singularsuccession in 
Forderungsrechte nicht anerkannt hat”.119 Kort voor Windscheid had ook 
Brinz zich in soortgelijke zin uitgelaten. Brinz vergeleek daarbij de cessie 
met de overdracht van een eigendomsrecht. Als men, zo redeneerde Brinz, 
erkent dat het eigendomsrecht hetzelfde blijft bij een wisseling van de 
eigenaar, waarom zou dan bij de vervanging van de crediteur in de 
verbintenis de rechtsbetrekking niet hetzelfde kunnen blijven.120  Deze visie 
werd kort daarna overgenomen door Bluntschli, die in zijn Deutsches 
Privatrecht ten aanzien van de mogelijkheid van cessie schrijft: 
 
“ (...) so lässt unser Recht ohne Bedenken die Forderung selbst veräussern, so dass der 
ursprüngliche Gläubiger auch der Idee nach aufhört es zu sein, und ein neuerer Gläubiger zu 
eigenem Recht in dieselbe eintritt (laatste cursivering van mij, JV). Es geht so das Band, das 
der frühere Gläubiger in freier Hand gehalten, ganz in die Hand des neuen Erwerbers der 
Forderung über.”121 
 
Ook Bluntschli zag in de cessie dus niet de overdracht van de eigendom 
van de vordering, maar een vervanging van de crediteur in de rechts-
betrekking. Deze opvatting, dat de cessie tot stand kan worden gebracht 
doordat de cessionaris de plaats van de cedent in de verbintenis inneemt, is 
verder terug te vinden bij Gürgens, Wächter en lijkt ook door Kipp te 
worden aanvaard.122 Voor eenzelfde benadering is gekozen door de 
opstellers van het BGB. § 398 BGB, handelend over de cessie, luidt: 
 
Eine Forderung kann von dem Gläubiger durch Vertrag mit einem anderen auf diesen 
übertragen werden (Abtretung). Mit dem Abschlusse der Vertrags tritt der neue Gläubiger 
an die Stelle des bisherigen Gläubigers. 
 
Beschouwt men de cessie als een vervanging van de crediteur in de rechts-

 
119 Windscheid, Singularsuccession, pag. 41. 
120 Brinz, Kritische Blätter, nr. 2, pag. 34. 
121 Bluntschli II, pag. 4. 
122 Gürgens, pag. 225; Wächter, Pandekten II, pag. 405; Windscheid-Kipp II, pag. 335. Kipp 
verzet zich hier niet tegen de zienswijze van het BGB dat de cessionaris “an die Stelle des 
bisherigen Gläubigers” treedt. Ook Menzel, pag. 599, stelt dat het wezen van de verbintenis 
zich niet verzet tegen een opvolging onder bijzondere titel. 
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betrekking met de debiteur, dan vindt, zoals ook Brinz al aangaf, in geval 
van een cessie in wezen hetzelfde plaats als bij een overdracht onder 
bijzondere titel van een eigendomsrecht. Zoals bij een eigendoms-
overdracht de eigenaar in de rechtsbetrekking tot de zaak wordt vervangen 
door een opvolgend rechthebbende, zo wordt in geval van cessie de 
crediteur in de rechtsbetrekking tot de debiteur vervangen door een 
opvolgend rechthebbende. Daarmee zou men de cessie, op gelijke wijze als 
de eigendomsoverdracht wordt gezien als een opvolging onder bijzondere 
titel, kunnen beschouwen als een opvolging onder bijzondere titel in de 
actieve zijde van de verbintenis. 
Deze gevolgtrekking wordt in de Duitse literatuur zonder meer gemaakt. 
De auteurs die van oordeel zijn dat een cessie tot stand kan worden 
gebracht door een vervanging van de crediteur in de verbintenis, duiden 
haar aan als een opvolging onder bijzondere titel (Sondernachfolge) in de 
actieve zijde van de verbintenis.123 In de Motive valt hieromtrent te lezen: 
 
“Wenn auch das Prinzip der Sondernachfolge in die Forderung dem röm. Rechte fremd war 
und in der Doktrin des heutigen gemeinen Rechtes wieder Gegner gefunden hat 
(Windscheid II, § 329), so ist andererseits von gewichtigen Autoritäten die volle 
Vereinbarkeit jenes Prinzipes mit der Natur der Forderungen anerkannt, und diese 
Anerkennung durch das Verkehrsbedürfniss sowie die auch in der Praxis der Gerichte mehr 
und mehr zum Durchbruche gekommene Anschauung geboten.”124 
 
Van de Duitse regeling betreffende de cessie wordt wel opgemerkt dat de 
cessie in deze regeling niet als een zakenrechtelijke overdracht van 
eigendom behandeld wordt, maar als een verbintenisrechtelijke vervanging 
van de crediteur.125 Naar mijn mening is deze benadering helderder dan de 
opvatting dat de cessie een zakenrechtelijke overdracht is van de eigendom 
van de vordering. Beschouwt men de cessie als een overdracht van de 
eigendom van de vordering als een onlichamelijke zaak, zonder dat deze 
overdracht gevolgen zou hebben voor de verbintenis, dan kan strict 
geredeneerd niet verklaard worden hoe de cessionaris, die in deze opvatting 

 
123 Windscheid, Singularsuccession, pag. 40 e.v., Pandekten I, pag. 168 en Pandekten II, 
pag. 253 e.v.; Wächter, Pandekten II, pag. 405; Brinz, Pandekten II, pag. 245, is aarzelend 
op dit punt, waar hij stelt dat de persoon van de crediteur en de debiteur in de verbintenis 
kunnen worden vervangen door “(...) Universalsuccession -Singularsuccession?- Expro-
mission und Delegation.” 
124 Mugdan II, pag. 65. 
125 Mugdan II, pag. 65; Wiarda, pag. 94. Zie ook Scott, pag. 70, die hetzelfde zegt over de 
regeling in het BW. Dat het bij dit onderscheid niet gaat om een woordenspel, maar om een 
fundamenteel verschillende benadering van de problematiek, wordt betoogd  door 
Opzoomer-Goudeket III (1911), pag. 129: “Niet uit de eigenschap der verbintenis als 
onlichamelijke zaak, maar uit het karakter der verbintenis zelve moet de aard van de cessie 
worden afgeleid. (…) De aard van de verbintenis zelve is dus beslissend, en de cessie zal 
verschillend worden opgevat, naar gelang men de verbintenis beschouwt als een rechtsband 
tusschen twee personen, dan wel als een recht op een prestatie.” 
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immers niet de plaats van de crediteur in de rechtsbetrekking tot de debiteur 
zou innemen, toch hetzelfde recht verwerft jegens de debiteur. De 
mogelijkheid van de cessionaris om na de overdracht van de vordering de 
rechten uit dezelfde verbintenis jegens de debiteur uit te oefenen, kan alleen 
worden verklaard als de crediteur in de verbintenis wordt vervangen door 
de cessionaris. 
Dit werd reeds erkend door Wolff.126 Hoewel hij de cessie verklaart als de 
overdracht van de eigendom van de vordering, merkte hij omtrent de 
gevolgen van de overdracht van de vordering op dat de cessionaris hierdoor 
‘in locum cedentis’ opvolgde. Ook in de Nederlandse rechtswetenschap 
was de algemeen aanvaarde opvatting omtrent de werking van artikel 668 
OBW dat tengevolge van de cessie de cessionaris in dezelfde rechts-
betrekking tot de debitor cessus kwam te staan als voorheen de cedent 
stond. Daarmee werd erkend dat de cessie ook gevolgen had voor de 
verbintenis waarin de cedent en de debitor cessus tot elkaar stonden. Dit 
was blijkens het ontwerp van artikel 668 OBW reeds de opvatting van de 
regering, die omtrent de cessie opmerkte: “... de ware levering van 
soortgelijke zaken, bestaat derhalve alleen daarin, dat aan den schuldenaar 
op eene wettige wijze van de overdragt wordt kennis gegeven, ten einde de 
betaling aan den gesubstitueerden schuldeischer (laatste cursivering van 
mij, JV) en aan niemand anders geschiede.”127 Uit de omstandigheid dat de 
regering sprak over de gesubstitueerde schuldeiser kan worden afgeleid dat 
in de visie van de regering niet zozeer de eigendom van de vordering werd 
overgedragen, maar dat tengevolge van de cessie de schuldeiser in de 
verbintenis werd vervangen. Dezelfde benadering is terug te vinden in de 
literatuur. Diephuis stelt bijvoorbeeld dat “ (...) uit kracht van die akte (van 
cessie, JV) kan deze zich nu als den eigenaar der schuldvordering enz., als 
den schuldeischer of regthebbende (cursivering van mij, JV) doen 
gelden.”128  Het zijn van eigenaar van de schuldvordering is in de visie van 
Diephuis dus niets anders dan het zijn van schuldeiser.129 De vaststelling 
dat een cessie op grond van artikel 668 OBW meebracht dat de crediteur in 
de verbintenis werd vervangen, impliceert echter dat dit artikel in feite 
dezelfde werking had, met dezelfde verbintenisrechtelijke gevolgen, als § 

 
126 Wolff, pars II, § 338. 
127 Voorduin, deel III, pag. 458. 
128 Diephuis VI,  pag. 97. 
129 Dat de cessie o.g.v. art. 668 OBW leidt tot een vervanging van de crediteur is terug te 
vinden bij Opzoomer VII, pag. 131;  Land-Lohman IV, pag. 351; Pitlo-Brahn, pag. 232. In 
het Franse recht worden aan de cessie dezelfde gevolgen toegeschreven. Zie o.m. Mazeaud, 
II.1, pag. 1239 en Colin-Capitant II, pag. 426. Reeds Domat I, liv. III, tit. I, sect. 6, pr., gaf 
zonder meer aan dat de cessie niets meer is dan een vervanging van de crediteur: “Toutes 
ces sortes de transports ont cet effet, que le cessionaire succède à la place de créancier (...)” 
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398 BGB heeft. Cessie in het OBW was niets anders dan de vervanging van 
de crediteur in de rechtsbetrekking met de debiteur. 
Scholten komt, uitgaande van het dubbele karakter dat volgens hem de 
verbintenis kenmerkt, tot een iets genuanceerder standpunt. Omdat de 
schuldeiser enerzijds in een verbintenisrechtelijke betrekking staat tot de 
debiteur, maar anderzijds ‘eigenaar van de schuldvordering is’, treden bij 
de cessie zowel zakenrechtelijke als verbintenisrechtelijke gevolgen naar 
voren: 
 
“Men kan betwijfelen of de behandeling van dit onderwerp hier thuis hoort, of zij niet veel-
eer in het verbintenissenrecht op haar plaats is. Die twijfel is een gevolg van het tweeledig 
karakter der cessie. Men kan haar beschouwen als het leerstuk van de vervanging van een 
schuldeiser door een ander. Dan hoort zij in het verbintenissenrecht thuis. Men kan in de 
schuldvordering niet de betrekking tusschen de beide partijen, maar de vermogenswaarde op 
de voorgrond stellen, in haar de “onlichamelijke zaak” zien. Dan past behandeling hier.”130 
 
De Hoge Raad achtte blijkens zijn beslissing van 14 januari 1927 het 
onderscheid tussen de ‘overdracht van de schuldvordering’ en de ‘over-
dracht van de hoedanigheid van schuldeiser’ louter woordenspel. 
Opvolgend crediteur is, aldus de Hoge Raad, hij die naar de terminologie 
van artikel 668 OBW de eigendom van de vordering heeft verkregen.131 Dit 
lijkt mij de juiste zienswijze. Het verbintenisrechtelijke en het goederen-
rechtelijke aspect van de cessie zijn niet twee aspecten die tegenover elkaar 
staan, maar het zijn twee aspecten die zich tegelijkertijd voordoen. Voorop 
staat dat de cessie niets anders is dan een vervanging van de crediteur in de 
verbintenis. Primair is zij dus een verbintenisrechtelijke rechtsfiguur. Het 
gevolg van de vervanging van de crediteur is dat het vorderingsrecht dat de 
crediteur aan de verbintenis ontleent na de cessie deel gaat uitmaken van 
het vermogen van de cessionaris. Inherent aan  de vervanging van de 
schuldeiser is dus de overdracht van de vordering. Omdat de vordering 
wordt beschouwd als een goed, is de cessie tevens te beschouwen als een 
goederenrechtelijke rechtsfiguur. Dat beide aspecten zich tegelijkertijd 
voordoen, wordt tegenwoordig algemeen aanvaard.132 Het tweeledige 
karakter van de cessie is in onze wet tot uitdrukking gebracht doordat de 
materie deels is geregeld in boek 3 BW bij de overdracht van goederen en 
deels in boek 6 BW in het verbintenissenrecht. Uit de plaatsing van de 
cessie in boek 3 bij de overdracht, volgt dat de vervanging van de crediteur 
in de rechtsbetrekking in ons recht wordt beschouwd als een opvolging 
onder bijzondere titel in de vordering. 

 
130 Asser-Scholten, pag. 161. In dezelfde zin Wiarda, pag. 226; Eggens, pag. 280; De Bruyn, 
WPNR 3107; Van Oven, NJB 1932, pag. 45 e.v. 
131 HR 14 januari 1927; NJ 1927, 409. In dezelfde zin De Bruyn, WPNR 3107. 
132 Zie Verhagen/Rongen, pag. 5 en pag. 148; Asser-Mijnssen-De Haan, pag. 246; Pitlo-
Reehuis-Heisterkamp, pag. 204. 
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1.7. Opvolging onder bijzondere titel in schulden 
 
Beschouwt men de cessie als de overdracht van de eigendom op een 
onlichamelijke zaak, dan is het niet vanzelfsprekend dat men tevens de 
mogelijkheid aanvaardt om een schuld over te dragen. Weliswaar kan men 
de schuld beschouwen als een vermogensbestanddeel, maar zij heeft een 
negatieve waarde, zodat zij om die reden niet kan worden beschouwd als 
een onlichamelijk zaak die zich leent voor een eigendomsoverdracht.133 
Duidelijk werd dit weergegeven door Bähr, die op dit punt zegt: 
 
"Dürfte ich ein etwas triviales Bild gebrauchen, so würde ich sagen: ein Haufen 
kann ich von einer Stelle zur andern schieben, ein Loch aber kann ich nicht 
verschieben, sondern ich kann nur daneben ein neues graben und das gewonnene 
Material zur Ausfüllung des ersten benutzen."134 
 
Aanvaardt men echter de gedachte dat de cessie niets anders is dan de 
vervanging van de crediteur door een derde onder instandhouding van de 
verbintenis, dan dringt zich vanzelf de vraag op of een dergelijke opvolging 
onder bijzondere titel eveneens mogelijk is aan de passieve zijde van de 
verbintenis.  
Windscheid beantwoordde deze vraag zonder meer bevestigend. Indien de 
crediteur kan worden vervangen zonder dat de identiteit van de verbintenis 
een wijziging ondergaat, dan is volgens hem niet in te zien waarom op 
gelijke wijze niet ook de debiteur kan worden vervangen. Dit is alleen 
anders als de vervanging van de debiteur “(...) in die juristische Bestimmt-
heit der Obligation tiefer eingreift, als der Eintritt eines neuen 
Gläubigers.”135 Dat is volgens Windscheid niet het geval. Doorslaggevend 
voor de identiteit van de verbintenis is volgens hem  de prestatie, zodat de 
inhoud van de rechtsbetrekking noch van de persoon van de crediteur noch 
van die van de debiteur afhankelijk is. “Die obligatorische Herrschaft 
verliert und gewinnt dadurch nicht an Umfang, dass ihr ein anderer Wille 
als Gegenstand gegeben wird, (...)”.136 Omdat voor de crediteur de 
mogelijkheid om de vordering te innen wel van de persoon van de debiteur 
afhangt en het niet mogelijk mag zijn dat een debiteur die voldoende 
solvabel is door een minder solvabele wordt vervangen, is volgens 

 
133 Diephuis X, pag. 14 en pag. 57; Van Gelder, pag. 93; Borret, pag. 74; Asser-Van 
Goudoever 3-I, pag. 106. In dezelfde zin meer recent ook Mincke, pag. 51. Deze acht cessie 
mogelijk, omdat hier sprake is van de overdracht van een object. Omdat de schuld geen 
object is, acht hij de overdracht ervan ook niet mogelijk. 
134 Bähr, Verträge zu gunsten Dritter, pag. 172. 
135 Windscheid, Singularsuccession, pag. 43. 
136 Windscheid, Singularsuccession, pag. 43. Zie ook nog Windscheid, Actio, pag. 204. 
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Windscheid voor een vervanging van de debiteur de instemming van de 
crediteur noodzakelijk. 
Bluntschli sloot zich in zijn Deutsches Privatrecht bij de opvatting van 
Windscheid aan.137 Hij stelde voorop dat een vervanging van de debiteur 
niet zo eenvoudig gaat als die van de crediteur, omdat een debiteur zich niet 
willekeurig moet kunnen ontrekken aan zijn verplichtingen door een ander 
op zijn plaats te stellen. Maar een vervanging van de debiteur die de 
instemming heeft van de crediteur, heeft volgens Bluntschli volledige 
werking. Ook Gürgens was van oordeel dat de identiteit van de verbintenis 
noch door de persoon van de crediteur noch door de persoon van de 
debiteur wordt bepaald en dat om die reden een opvolging onder bijzondere 
titel in de passieve zijde van de verbintenis mogelijk is. Ook al wordt de 
persoon van de debiteur in de verbintenis vervangen, “(...) so bleibt jenes 
doch nach Gegenstand der Leistung, nach Umfang und nach Modalität ganz 
unberührt (...)”.138 Wel zal de crediteur aan de overdracht van de schuld zijn 
instemming moeten verlenen, maar dat verhindert niet dat, “(...) das Wesen 
der Schuld die Anwendung der Singularsuccession auf dieselbe sehr wohl 
gestättet (...).”139 In gelijke zin oordeelden Wächter, Dernburg en Kipp.140 
Ook het Reichsgericht aanvaardde de mogelijkheid om een schuld onder 
bijzondere titel over te dragen als de crediteur hiermee instemt. Zo 
oordeelde het Reichsgericht in zijn uitspraak van 9 juli 1880: 
 
“Eine solche Sondernachfolge in die Schuld wäre (...) möglich, wenn der Wille aller 
Beteiligten auf den Eintritt des Beklagten in das gesammte streitige Rechtsverhältniss 
gerichtet gewesen wäre (...).141 
 
Aan het einde van de negentiende eeuw kan de leer dat een schuld onder 
bijzondere titel kan worden overgedragen als de heersende in de Duitse 
rechtswetenschap worden beschouwd.142 De ontwerpers van het BGB 
hebben zich hierbij aangesloten. De schuldoverneming, die in de §§ 414 
BGB e.v. haar erkenning heeft gevonden, is door de Duitse wetgever 
geconstrueerd als een opvolging onder bijzondere titel in de schuld. § 414 
BGB bepaalt dat een overneming van een schuld tot gevolg heeft dat “(...) 
der Dritte an die Stelle des bisherigen Schuldners tritt.” In de Motive is 

 
137 Bluntschli II, pag. 4. 
138 Gürgens, pag. 231 
139 Gürgens, pag. 231. 
140 Wächter II, pag. 413; Windscheid-Kipp II, pag. 369. In dezelfde zin Saleilles, pag. 3. In 
andere zin oordeelt Strohal, pag. 255 e.v. Omdat in zijn opvatting de identiteit van de 
verbintenis wordt bepaald door het aansprakelijke vermogen, wijzigt volgens Strohal bij een 
vervanging van de debiteur ook de identiteit van de verbintenis. De opvatting van Strohal 
wordt bestreden door onder meer Knoke, pag. 407 e.v. 
141 RG 9 juli 1880; RGZ 49,55. 
142 Kassebeer, pag. 7; Köhler, pag. 15; Loggerenberg, pag. 17. 
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omtrent het karakter van de schuldoverneming te lezen dat het ontwerp 
“(...) eine Sondernachfolge in die Schuld mit der Wirkung für rechtlich 
zulässig erklärt, dass an die Stelle des alten ein neuer Schuldner unter 
wesentlicher Aufrechthaltung der Identität des Schuldverhältnisses tritt 
(...)”.143 
Hiermee is de schuldoverneming geconstrueerd als een volwaardige tegen-
hanger van de cessie, welke in het BGB zijn plek heeft gekregen in het 
hoofdstuk dat vooraf gaat aan de schuldoverneming.. 
 
In ons land namen Opzoomer en Goudsmit in navolging van de heersende 
leer in Duitsland aan dat een opvolging onder bijzondere titel in de schuld 
mogelijk moet worden geacht. Een daadwerkelijke motivering voor hun 
standpunt geven ze niet. Opzoomer verwees slechts naar Windscheid, 
Goudsmit verwees daarnaast ook naar Delbrück.144  De mogelijkheid van 
opvolging onder bijzondere titel in een schuld is in ons recht uiteindelijk 
algemeen aanvaard.145 Meijers vond de mogelijkheid van een opvolging 
onder bijzondere titel in de schuld kennelijk zo vanzelfsprekend dat hij dit 
als uitgangspunt in het ontwerp voor het Nieuw Burgerlijk Wetboek opnam 
zonder aan deze kwestie bijzondere aandacht te besteden.146   
 
De regeling van de schuldoverneming in het huidige BW is in de literatuur 
nooit principieel bestreden.147 
 
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de opvolging onder 
bijzondere titel in de passieve zijde van de verbintenis in ons huidig recht 
mogelijk is.  
Deze zienswijze lijkt me juist. De opvolging onder bijzondere titel is in het 
voorafgaande omschreven als een vervanging van een subject in de rechts-
betrekking. Naar mijn mening kan deze vervanging inderdaad ook plaats-
vinden aan de passieve zijde van de verbintenis, zonder dat de identiteit van 
de verbintenis daardoor een wijziging ondergaat. Deze identiteit wordt 
immers bepaald door haar prestatie, niet door haar subjecten. Dit betekent 
dat de verbintenis een verandering van de debiteur kan doorstaan, zonder 

 
143 Mugdan II, pag. 78. Dat in het BGB de schuldoverneming moet worden gezien als een 
opvolging onder bijzondere titel in de schuld, wordt ook erkend door Strohal, pag. 254 e.v. 
144 Opzoomer VII, pag. 131; Goudsmit II, pag. 172. 
145 Zij wordt onder meer gevolgd door Tasman, pag. 59; Canes, pag. 53; Gomperts, pag. 88. 
In andere zin oordeelden onder meer nog Diephuis X, pag. 56, Asser-Van Goudoever III.1, 
pag. 82; Van Gelder, pag. 92. 
146  TM, PG boek 6, pag. 571. 
147 Zie bijvoorbeeld de bespreking van de (ontwerp)regeling door Bleeker, pag. 43; Van 
Marwijk Kooy, pag. 33; Achterberg, pag. 59; Pitlo-Bolweg, pag. 401. 
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dat de identiteit daardoor wijzigt. Slechts in die gevallen waarin de persoon 
van de debiteur bepalend is voor de prestatie die moet worden verricht, kan 
de verbintenis een vervanging van de debiteur niet doorstaan. In die 
gevallen ondergaat immers de prestatie door de verandering van de debiteur 
een wijziging, zodat ook de verbintenis, die haar identiteit aan de prestatie 
ontleent, van rechtswege een andere is. Dit doet zich voor bij alle verbin-
tenissen die zijn gericht op een nalaten, alsmede bij de verbintenissen die 
zijn gericht op een doen en die de crediteur met het oog op de persoon van 
de debiteur heeft afgesloten.148 Bij deze twee groepen van verbintenissen is 
een opvolging onder bijzondere titel in de schuld derhalve niet mogelijk en 
leidt een vervanging van de debiteur van rechtswege tot een schuld-
vernieuwing. 
 
Ook al is de debiteur in beginsel niet bepalend voor de identiteit van de 
verbintenis, algemeen wordt erkend dat een vervanging van de debiteur van 
invloed kan zijn op de mogelijkheid om de vordering te innen. De crediteur 
hoeft dan ook niet te aanvaarden dat buiten hem om een vervanging van de 
debiteur plaatsvindt, hetgeen de waarde van de vordering nadelig kan 
beïnvloeden. Dit kan worden ondervangen door de opvolging afhankelijk te 
stellen van de medewerking van de crediteur. Aan het uitgangspunt dat er 
sprake is van een opvolging onder bijzondere titel, doet deze medewerking 
geen afbreuk.149 

 
148 Zie 1.2.2. 
149  In deze zin uitdrukkelijk o.m. Knoke, pag. 421. 
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