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3 Overdracht van schulden in het ius commune 
 
 
3.1. Inleiding 
 
In de opvatting van de glossatoren vormde de verbintenis een 
hoogstpersoonlijke betrekking tussen crediteur en debiteur, die niet langer 
kon voortbestaan indien één van de partijen uit de betrekking trad.1 Deze 
zienswijze op het karakter van de verbintenis bleef tot in de negentiende 
eeuw algemeen aanvaard. Een schuldoverneming, waarbij de passieve zijde 
van de verbintenis onder bijzondere titel overgaat op een opvolgend 
debiteur, past niet in deze opvatting. De mogelijkheid hiertoe wordt door de 
juristen uit het ius commune dan ook onbesproken gelaten. 
In navolging van het Justiniaanse recht kon in het ius commune een 
vervanging van de debiteur plaatsvinden door middel van een novatie, 
waartoe vanaf de glossatoren ook werd gerekend de opvolging door middel 
van een litis contestatio.2 Een passieve novatie kon in het commune recht, 
evenals in het Justiniaanse recht, tot stand komen op grond van een 
delegatie. Tengevolge van de uitleg die op grond van Digestentitel 46,2 
werd gegeven aan de delegatie, werd aan deze rechtsfiguur in het ius 
commune een bijzondere plaats toegekend op het terrein van debiteurs-
vervanging. Na een bespreking van de novatie in het algemeen, zal daarom 
in een afzonderlijke paragraaf aandacht worden besteed aan de 
rechtsontwikkelingen met betrekking tot de delegatie. 
 
3.2. Novatio en litis contestatio 
 
Voor de beschrijving van de novatie en haar gevolgen baseerden de 
glossatoren en commentatoren zich in beginsel op de tekst van Ulpianus uit 
D. 46,2,1,pr.: 
 
Schuldvernieuwing is de verandering en overgang van een eerdere schuld in een andere 
verbintenis, hetzij een civiele, hetzij een natuurlijke, hetgeen plaatsvindt wanneer uit een 
voorafgaande oorzaak een dusdanige nieuwe tot stand komt, dat de eerste teniet gaat.3   
 
Evenals in het Justiniaanse recht het geval was geweest, zagen de 
glossatoren en commentatoren in de novatie een omzetting van een 

 
1  Zie 1.2.1. 
2  De glossatoren bespreken ook nog de eed (iusiurandum) en het constitutum debiti als 
wijze van debiteursvervanging. Omdat deze wijzen van debiteurs vervanging in het middel-
eeuwse geleerde recht een ondergeschikte rol speelden, blijven zij hier buiten beschouwing. 
3 Ulpianus libro quadragensimo sexto as Sabinum: “Novatio est prioris debiti in aliam 
obligationem vel civilem vel naturalem transfusio atque translatio, hoc est cum ex 
praecedenti causa ita nova constituatur, ut prior perematur.” 
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bestaande verbintenis in een andere en wel zo dat er een nieuwe verbintenis 
ontstaat en dat de oude van rechtswege teniet gaat.4 Het tenietgaan van de 
oorspronkelijke verbintenis had als gevolg dat ook de daaraan verbonden 
accessoire rechten tenietgingen. Wel werd in navolging van de Digesten 
aanvaard dat de crediteur zich de pandrechten kon voorbehouden, die aan 
de vordering waren verbonden.5 De oude verbintenis kon in hun opvatting 
van de nieuwe verschillen door de wijziging van haar object, dan wel door 
een wijziging van de crediteur of debiteur. In de opvatting van de 
glossatoren kon de novatie derhalve ook worden gebruikt om een opvol-
gende debiteur in de plaats van de oorspronkelijke te stellen.6  
De glossatoren waren van oordeel dat op grond van de Justiniaanse wet-
geving voor de totstandkoming van een geldige schuldvernieuwing als 
vereiste gold dat de animus novandi expliciet in de overeenkomst tot 
schuldvernieuwing was uitgedrukt. Zo is in de Accursische Glosse te lezen:  
 
“En dat moet uitdrukkelijk plaatsvinden met de bedoeling dat er novatie plaatsvindt, want 
anders zullen er twee verbintenissen zijn.” 7 

 
Was de animus novandi niet in de overeenkomst uitgedrukt, dan ontstond 
er door de overeenkomst wel een nieuwe verbintenis, maar dan ging de 
oude niet van rechtswege teniet. Wel oordeelde Azo reeds dat, wanneer 
partijen eigenlijk de bedoeling hadden om te noveren, maar verzuimd 
hadden om dit expressis verbis in de overeenkomst uit te drukken, aan de 
debiteur een exceptie ter beschikking kon worden gesteld als hij toch op 
grond van de oude verbintenis werd aangesproken. Azo stelde echter niet 
dat er in dat geval van een novatie kan worden gesproken: 
 
“Indien echter stilzwijgend wordt gehandeld, dan kunnen we zeggen dat de exceptie van 
toepassing is.”8 
 
Dezelfde zienswijze is terug te vinden in de Glosse. Ook hierin wordt op 

 
4 Glosse ad D. 46,2,1,pr. Zie voorts Nijkamp, pag. 37 en 59; Schrage, pag. 45. 
5 Glosse Repetatur op D. 13,7,11,1: “ut remaneat” 
6 Glosse Cui recte ad D. 46,2,10. Zie voorts Nijkamp, pag. 55 en 81. 
7 Glosse Novatio ad D. 46,2,1,pr: “& debet hoc expresse agi ut fiat novatio, alias erunt duae 
obligationes.” Zie ook Glosse Agatur ad D. 46,2,2: “expresse vel tacite (...) Sed hodie 
expresse tantum.” (uitdrukkelijk of stilzwijgend, (…) maar tegenwoordig alleen uit-
drukkelijk.) en Azo, Lectura super codicem ad C. 8,41,8: “Licet alias quod tacite agitur inter 
partes, pro cauto habendum sit, hic contra est, nisi exprimatur.” (Ofschoon elders dat wat 
stilzwijgend plaatsvindt tussen partijen voor vaststaand gehouden moet worden, dat is 
daarentegen hier alleen het geval als het uitdrukkelijk wordt gezegd.) Zie voorts Nijkamp, 
pag. 41, 47 en 69; Schrage, pag. 44 e.v. 
8 Azo, Summa Codicis ad C. 8,41: “Si vero agetur tacite dici potest habere locum 
exceptionem, (...)” 
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verschillende plaatsen aangegeven dat in de gevallen dat de animus 
novandi niet met zoveel woorden in de overeenkomst is uit, maar waarin uit 
de omstandigheden wel blijkt dat partijen de bedoeling hadden om te 
noveren, de eerste verbintenis door een exceptie wordt verlamd. Zo is in het 
commentaar op D. 46,2,2 te lezen:  
 
“Maar als het alleen stilzwijgend plaatsvindt, dan zou ik zeggen dat er ook heden een 
exceptie wordt toegekend.”9 
 
Zowel Azo als de Accursische Glosse beroepen zich voor dit standpunt op 
D. 46,5,10.10 In dit fragment is te lezen dat, indien het de bedoeling is van 
een tweede stipulatie om de eerste ongedaan te maken, een actie uit de 
eerste stipulatie met behulp van een exceptie kan worden verlamd. 
De zienswijze dat de overeenkomst waarin de animus novandi niet expliciet 
is uitgedrukt, maar die wel is verricht met de bedoeling om te noveren, de 
eerdere verbintenis door een exceptie buiten werking stelt, leidde ertoe dat 
ook de overeenkomst waarin de animus novandi stilzwijgend ligt besloten 
als een schuldvernieuwing wordt aangemerkt. Bartolus stelde bijvoorbeeld 
in zijn commentaar op D. 46,2,2: 
 
“Maar je moet zeggen dat in alle gevallen waarin vroeger stilzwijgend een novatie 
plaatsvond, dit heden ten dage gebeurt met een exceptie. Deze glosse houd ik voor waar.”11 
 
Voor een novatie werd dus niet langer de eis gesteld dat de eerste 
verbintenis teniet ging, zoals wel in D. 46,2,1,1 voor een geldige 
schuldvernieuwing werd verlangd. Kenmerkend voor de novatie was 
kennelijk vooral dat er een nieuwe verbintenis ontstond, ofwel in plaats van 

 
9 Glosse Agatur op D. 46,2,2: “Sed si tantum fieret tacite, etiam dicam hodie competere 
exceptionem.” Zie ook Glosse Naturalibus ad C. 8,41,8: (...) si multas cautiones, puta 
decem, per varia tempora tibi feci (…) super eodem debito, agesne ex omnibus? Certe non, 
quia praesumitur animo novandi factum (...)” (Indien ik voor jou een heleboel cauties, 
bijvoorbeeld 10, op verschillende tijdstippen voor dezelfde schuld heb afgelegd, (…) ageer 
jij dan uit allemaal? Zeker niet, omdat er wordt aangenomen dat dit gebeurd is met de 
bedoeling om te noveren.) 
10 Ulpianus libro primo responsorum: “Valeriano respondit: si praeses, qui ante in triennum 
caveri iusserat, postea in longum tempus caveri praecepit: quia a prima stipulatione prorsus 
discedi voluerat, exceptionem primae stipulationi obligatis peperisse videtur.” (Vertaling: 
Hij antwoordde aan Valerianus: Indien een gouverneur, die aanvankelijk opdracht had 
gegeven om voor een periode van drie jaar zekerheid te stellen, vervolgens zekerheid heeft 
bevolen voor een langere periode, dan schijnt hij een exceptie in het leven te roepen voor 
hen die aan de eerste stipulatie verbonden waren, omdat hij de eerste verbintenis geheel en 
al wilde opgeven.) 
11 Bartolus, Commentaria, ad D. 46,2,2 (lex Omnes res): “Dic tamen quod ubicumque olim 
fiebat novatio tacite, hodie fit ope exceptionis. Istam glossam habeo pro vera.” Zie ook 
Bartolus, Commentaria,  ad D. 46,5,10. In dezelfde zin Nijkamp, pag. 115. 
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de oude, ofwel naast de oude.12 
Wilden partijen derhalve via een schuldvernieuwing bereiken dat een 
opvolgend debiteur in plaats van de oorspronkelijke debiteur jegens de 
crediteur verbonden werd om een schuld te voldoen, dan diende uit de 
overeenkomst met de crediteur expliciet dan wel stilzwijgend te blijken dat 
partijen de bedoeling hadden om de bestaande verbintenis te noveren. Was 
deze bedoeling expliciet tot uitdrukking gebracht, dan werd de debiteur 
door het tenietgaan van de oorspronkelijke verbintenis bevrijd. Was de 
animus novandi niet met zoveel woorden uitgedrukt, dan was de debiteur 
ten gevolge van een exceptie bevrijd. Kon daarentegen geen animus 
novandi uit de overeenkomst worden afgeleid, dan behield de eerste 
verbintenis haar werking en werd de opvolgend debiteur naast de oor-
spronkelijk debiteur aansprakelijk voor betaling van de schuld. In dat geval 
was er dus sprake van een zogenaamde cumulatieve schuldoverneming, die 
leidde tot een hoofdelijke aansprakelijkheid van beide debiteuren. 
 
Verder vond er bij de glossatoren een uitbreiding van het begrip novatie ten 
opzichte van het Justiniaanse recht plaats, doordat zij op grond van D. 
46,2,29 de litis contestatio en op grond van C. 7,54,3,2 het vonnis als een 
wijze van noveren beschouwden.13 De schuldvernieuwing die door middel 
van de litis contestatio of het vonnis tot stand kwam, werd gekwalificeerd 
als een noodzakelijke schuldvernieuwing, terwijl de novatie uit hoofde van 
D. 46,2,1 voortaan als een vrijwillige schuldvernieuwing werd aangeduid. 
In de Glosse op D. 46,2,29 is hieromtrent te lezen:  
 
“Er zijn twee soorten novatie: de een is vrijwillig de andere noodzakelijk. Vrijwillig is de 
schuldvernieuwing die plaatsvindt door stipulatie buiten een proces. Noodzakelijk is de 
schuldvernieuwing die in een proces plaatsvindt, door middel van een litis contestatio.”14 
 
Azo gaf aan waarom de schuldvernieuwing door middel van een litis 
contestatio als een noodzakelijke moet worden gekwalificeerd:  

 
12 Zie hierover Nijkamp, pag. 46. 
13 D. 46,2,29: Paulus libro vicesimo quarto quaestionum. “Aliam causam esse novationis 
voluntariae, aliam iudicii accepti multa exempla ostendunt.” (Er zijn vele voorbeelden die 
aantonen dat de causa van een vrijwillige novatie een andere is dan de causa van een 
aanvaarde formula.) Zie voorts Nijkamp, pag. 38 en 60; Schrage, pag. 41 e.v. 
14 Glosse Aliam Causam op D. 46,2,29 “Duplex est novatio, quaedam est voluntaria, 
quaedam necessaria. Voluntaria est, quae fit per stipulationem extra iudicium. Necessaria 
est, quae fit in iudicio per litis contestationem.” In dezelfde zin oordeelden Azo, Lectura 
super codicem ad C. 3,1,1 en Bartolus, Commentaria, ad D. 46,2,1 (lex Novatio): “Dat 
glossa aliud exemplum per quod litis contestatione fit novatio. (…) sed certe per litis 
contestationem inducitur novatio necessaria.” (De glosse geeft een ander voorbeeld waarin 
door een litis contestatio een novatie plaatsvindt. (…) Maar het staat vast dat door een litis 
contestatio een noodzakelijke schuldvernieuwing tot stand komt.) 
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“Een noodzakelijke schuldvernieuwing komt echter tot stand wanneer ik tegen een debiteur 
die niet bereid is aan mij te betalen een litis contestatio verwerf, en die wordt zo genoemd, 
omdat ik jou daar zelfs tegen je zin in betrek. Of omdat ik in zekere zin gedwongen ben om 
jou in rechte te betrekken, aangezien ik op een andere wijze mijn schuld niet kan innen 
(…).”15 
 
Tengevolge van de noodzakelijke schuldvernieuwing ging de 
oorspronkelijke verbintenis in de opvatting van de glossatoren echter niet 
teniet. Zo stelde de Glosse op D. 46,2,1,pr., in welk fragment is bepaald dat 
door de novatio de oorspronkelijke verbintenis tenietgaat: 
 
“En bedenk dat  hij een vrijwillige novatie beschrijft en niet een noodzakelijke.”16 
 
De oude verbintenis, met de daaraan verbonden nevenbedingen en 
accessoire rechten, bleef derhalve in geval van een noodzakelijke schuld-
vernieuwing in stand. Omdat het niet de bedoeling is dat de positie van de 
schuldeiser door het aangaan van een procedure verslechtert, was het 
volgens de glossatoren evident dat de crediteur ook na de litis contestatio 
nog een beroep kon doen op de nevenrechten die aan de oorspronkelijke 
verbintenis waren  verbonden.17 De Glosse: 
 
“Want door een vrijwillige novatie gaan de privileges van de actie die vernieuwd wordt 
verloren, zoals blijkt bij de actio uit voogdij, want als een pupil na het bereiken van de 
puberteit die actie tot voorwerp van een stipulatie maakt, dan verliest hij zijn privileges (…) 
Anders is het bij een noodzakelijke novatie die door een litis contestatio plaatsvindt, 
aangezien wij door een litis contestatio onze positie verbeteren.”18 
Indien echter de derde met de bedoeling om de schuld van de debiteur over 

 
15 Azo, Lectura super codicem ad C. 3,1,1: “necessaria autem fit, cum contra debitorem mihi 
solvere nolentem litem contestor, quae ideo sic dicitur, quia etiam invitum te traho. Vel ideo, 
quia quodammodo cogor te vocare in ius, cum aliter debitum mihi consequi non possum 
(...).” 
16 Glosse Novatio ad D. 46,2,1,pr.: “Et nota voluntariam novationem describit, non 
necessariam.”  
17 Dit was ook het geval in het Justiniaanse recht, zie bijv. D. 20,1,13,4, maar in het 
Justiniaanse recht ging de oorspronkelijke verbintenis wel teniet. Zie Kaser RPI, pag. 650; 
Endemann, pag. 24. 
18 Glosse Aliam Causam ad D. 46,2,29: “Nam per voluntariam novationem perduntur 
privilegia illius actionis quae novatur, ut apparet in actione tutelae: quam si pupillus post 
pubertatem deducat in stipulatum, perdit sua privilegia. (...) Secus autem est in novatione 
necessaria, quae per litis contestationem fit: quia per litis contestationem facimus 
conditionem nostram meliorem: (...).” Zie ook Azo, Lectura super codicem ad C. 3,1,1. In 
dezelfde zin ook Bartolus, Commentaria, ad D. 46,2 (lex Aliam): “Per litis contestationem 
non fit deterius ius agentis. (...) Non enim tollitur prima actio: sed ei nova forma adjicitur.” 
(Door de litis contestatio wordt het recht van de agerende niet slechter. Want de eerste actie  
wordt niet opgeheven, maar zij krijgt een nieuwe gedaante.) Zie hierover ook Schrage, pag. 
45. 
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te nemen, optrad als gedaagde in de procedure, dan werd het sluiten van de 
litis contestatio beschouwd als een vrijwillige handeling en werd de 
schuldvernieuwing die daarop volgde ook gezien als een vrijwillige. Zo 
zegt  Azo over deze wijze van schuldvernieuwing: 
 
“Ook deze vrijwillige kan tot stand komen door een litis contestatio, bijvoorbeeld indien ik, 
in de wens om mijn debiteur te bevrijden, met de bedoeling te noveren een litis contestatio 
met een ander aanga.”19 
 
Dit is ook de zienswijze die is terug te vinden in de Accursische Glosse20, 
waarin bovendien is bepaald dat in een dergelijk geval de oude verbintenis 
van rechtswege teniet gaat:  
 
“Maar bij een vonnis word ik volgens sommigen alleen door een exceptie bevrijd (…) Maar 
je kunt beter zeggen dat dat van rechtswege gebeurt, indien door beide partijen wordt 
gehandeld, want zowel hier als elders worden betaling en vonnis op een lijn gesteld.”21 
 
Deze opvatting impliceert dat in de gevallen waarin de litis contestatio 
werd gebruikt om een vervanging van de debiteur te bewerkstelligen, de 
crediteur in de visie van de glossatoren niet langer gebruik kon maken van 
de accessoire rechten die aan de oorspronkelijke vordering waren 
verbonden, omdat deze door de vrijwillig aangegane schuldvernieuwing 
teniet waren gegaan. 
 
De hier beschreven opvattingen omtrent de novatie, ontwikkeld op basis 
van de Justiniaanse wetgeving, ondergingen tot aan de totstandkoming van 
de codificaties in de negentiende eeuw geen wezenlijke veranderingen; de 
opvattingen van de juristen uit het oud-Franse recht en uit het Rooms-
Hollands recht sloten aan bij die van hun voorgangers. 
Zo beschouwden deze juristen de vrijwillige schuldvernieuwing als de 
rechtsfiguur waarbij de oude verbintenis tenietgaat en wordt vervangen 

 
19 Azo, Lectura super Codicem ad C. 3,1,1: “Potest etiam haec voluntaria fieri litis 
contestatione, ut si alium volens debitorem meum liberare, animo novandi litem contestor.” 
Zie ook Bartolus, Commentaria, ad D. 46,2 (lex Novatio): “Fit per litis contestationem 
novatio voluntaria: quia voluntarie contestaris lite.” (Door litis contestatio komt een 
vrijwillige novatie tot stand, omdat je vrijwillig een litis contestatio aangaat.) Hierover 
Nijkamp, pag. 38, 39 en pag. 60 nt. 3. 
20 Glosse Voluntaria ad D. 46,2,29: “(…) quae fit per stipulationem & per litis contes-
tationem cum alio sponte.” (… dat is die welke tot stand komt door een stipulatie en door 
een litis contestatio met een ander uit vrije wil.) 
21 Glosse Solutionem ad D. 46,3,23: “Sed in iudicio liberor per exceptionem tantum 
secundum alios (...) vel verius dic quod ipso iure, si agatur ab utroque, nam et hic et alias 
assignantur ut paria solutio et iudicium, (...).” 
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door een andere.22  De schuldvernieuwing kon volgens hen ook worden 
gebruikt om de debiteur in de verbintenis te vervangen.23 Omdat tengevolge 
van de novatie de oorspronkelijke verbintenis teniet ging, gingen ook de 
accessoire rechten teniet.24 Een aantal auteurs stelde echter dat de crediteur 
zich een voor de vordering gesteld pandrecht kon voorbehouden.25 
De meeste juristen uit het Rooms-Hollandse en uit het Rooms-Friese recht 
legden het bepaalde in C. 8,41,8 zo uit dat de animus novandi expliciet in 
de overeenkomst moet worden uitgedrukt. Zo oordeelde Huber dat van een 
schuldvernieuwing slechts sprake is "(...) als wanneer sulks by partijen is 
versprooken ende uitgedrukt."26 Indien partijen beogen om door middel van 
een novatie een andere debiteur in de plaats van de oorspronkelijke te 
stellen, dan brengt deze eis met zich mee dat duidelijk moet blijken dat de 
crediteur de eerste debiteur bevrijd acht: 
 
“ (...) en dient tot meerdere seekerheyt daer wel by te koomen bevrijdinge ende quyteeringe 
van den eersten Debiteur, om dat anders lichtelijk soude konnen getwijvelt worden, of de 
nieuwe aenneemer zich als borge of als eenige schuldenaer hadde verbonden.”27 
 
Volgens Voet was het daarentegen niet noodzakelijk dat de animus novandi 
in uitdrukkelijke bewoordingen werd uitgesproken. Hij was op zich wel van 
mening dat Justinianus deze voorwaarde, in afwijking van het klassieke 
Romeinse recht, wel had gesteld en dat ook moderne schrijvers deze 
voorwaarde van Justinianus hadden overgenomen, maar hij was zelf van 
oordeel dat de animus novandi ook uit vermoedens kan worden afgeleid: 
 
“Het verdient echter de voorkeur met anderen de mening aan te hangen dat tegenwoordig 
ook op grond van gissingen het vermoeden van een schuldvernieuwing kan worden afgeleid, 

 
22 Donellus, liber XVI, caput XX (pag. 928); Cuiacius, In librum II Codicis, Opera Omnia, t. 
IX c. 1282D; Domat I, livre IV, tit. 3 (pag. 286); Pothier, Obligations II, pag. 100; De Groot, 
III, 43; Van Leeuwen, pag. 443; Huber, Heedendaegse Rechtsgeleertheyt I, pag. 668; Voet, 
Commentarius, ad D. 46,2, nr. 2; Noodt, Jurisconsulti, ad D. 46,2 (pag. 294); Van der 
Keessel, 3,43,1. 
23 Donellus, lib. XVI, caput XX (pag. 930); Cuiacius, In librum II Codicis, Opera Omnia, t. 
IX c. 1284C; Domat I, liv. IV, tit.3 (pag. 286); Pothier, Obligations II, pag. 101; Vinnius, 
lib. III, tit XXX (pag. 711); Huber, Heedendaegse Rechtsgeleertheyt I, pag. 669; Voet, 
Commentarius, ad D. 46,2 nr. 11; Noodt, Jurisconsulti, ad D. 46,2 (pag. 294). 
24 Voet, Commentarius, ad D. 46,2 nr. 10; Huber, pag. 672; Wessels II, pag. 670; Domat I, 
liv. IV, tit.3 (pag. 286); Pothier, Obligations II, pag. 119. 
25 Voet, Commentarius, ad D. 46,2 nr. 10; Pothier, Obligations II, pag. 120; Wessels II, pag. 
671. Domat bespreekt de mogelijkheid tot voorbehoud van het pandrecht niet bij de novatie, 
maar wel (terloops) bij de bespreking van het pandrecht, Domat I, Liv. III, tit. 1.  
26  Huber, Heedendaegse Rechtsgeleertheyt I, pag. 669. In dezelfde zin oordelen onder meer 
De Groot, III,43,4; Groenewegen, De legibus abrogatis ad Inst 3,30; Noodt, Jurisconsulti, ad 
D. 46,2 (pag. 295); Van der Keessel, 3.43.3. 
27 Huber, Heedendaegse Rechtsgleertheyt I, pag. 669. 
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l’ancienne, laquelle est  éteinte; 
2. Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué a l’ancien qui est dechargé par la créancier; 
3. Lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à 
l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.33 
 
Voor een geldige novatie wordt in de Code civil de eis gesteld dat uit de 
overeenkomst blijkt dat partijen de bedoeling hebben om te noveren. Het is 
niet noodzakelijk dat de animus novandi expressis verbis in de 
overeenkomst is uitgedrukt, maar het is voldoende als de bedoeling om te 
noveren uit de handeling van partijen kan worden afgeleid. Artikel 1273 
Cc. bepaalt: 
 
La novation ne se présume point; il faut que la volonté de s’opérer résulte clairement de 
l’acte.34  
 
Hoewel in het Rooms-Hollandse en het Rooms-Friese recht de meerderheid 
van de schrijvers van oordeel was geweest dat de animus novandi expliciet 
in de overeenkomst moet zijn uitgedrukt, werd artikel 1273 Cc. in het 
OBW overgenomen. Artikel 1451 OBW bepaalde: 

Schuldvernieuwing wordt niet voorondersteld; de wil om dezelve daar te stellen moet 
duidelijk uit de akte blijken. 
 
Met betrekking tot de uitleg van artikel 1451 OBW werd algemeen 
aanvaard dat uit het gebruik van het woord ‘akte’ in de Nederlandse tekst 
niet mocht worden afgeleid dat de novatie schriftelijk zou moeten worden 
aangegaan en dat de animus novandi in een schriftelijke akte zou moeten 
worden opgenomen. De term ‘akte’ uit 1451 OBW is een vertaling van het 
Franse ‘acte’, hetgeen handeling betekent. Vandaar dat de wil tot 
schuldvernieuwing ook in ons recht uit de feitelijke gang van zaken mocht 
worden afgeleid.35 
 
Het tenietgaan van de oorspronkelijke verbintenis heeft tot gevolg dat alle 

 
33 Art. 1449 OBW: Schuldvernieuwing wordt op driederlei wijze te weeg gebragt: 1. 
Wanneer een schuldenaar ten behoeve van zijnen schuldeischer eene nieuwe schuld-
verbindtenis aangaat, welke in de plaats gesteld wordt van de oude, die daardoor vernietigd 
wordt; 2. Wanneer een nieuwe schuldenaar wordt gesteld in de plaats van den vorigen, die 
door den schuldeischer van zijne verbindtenis ontslagen wordt; 3. Wanneer, ten gevolge 
eener nieuwe overeenkomst, een nieuwe schuldeischer gesteld wordt in de plaats van den 
vorigen, te wiens opzigte de schuldenaar van zijne verbindtenis ontslagen wordt. 
34 Overeenkomstig het bepaalde in art. 1273 Cc. wordt in de literatuur nog steeds aanvaard 
dat de animus novandi uit vermoedens kan worden afgeleid. Zie o.m. Delvincourt V, pag. 
381; Marty-Raynaud II, pag. 388. 
35 Zie HR 2 januari 1874, W. 3675; HR 24 november 1893, W. 6438. In dezelfde zin 
Opzoomer VII, pag. 143 en Diephuis X, pag. 618. 
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accessoire rechten tenietgaan. Dit volgt nog eens uitdrukkelijk uit de 
artikelen 1278 Cc. en 1457 OBW36, waarin echter tevens aan de crediteur 
de bevoegdheid werd gegeven om zich bestaande hypotheekrechten voor te 
behouden. Voor alle zekerheid was voor de novatie, die werd gebruikt om 
de schuld op een opvolgend debiteur over te dragen, bepaald dat ook de 
voorrechten die waren gevestigd op de goederen van de oorspronkelijk 
schuldenaar niet overgingen op de goederen van de opvolgend debiteur.37 
 
Evenals in het Justiniaanse recht, in het oud-Franse en in het Rooms-
Hollandse recht, was in de Code civil en in het OBW de passieve novatie 
de rechtshandeling waardoor ten laste van de opvolgend debiteur een 
nieuwe verbintenis ontstond in samenhang waarmee de oorspronkelijk 
debiteur van zijn verplichtingen werd ontslagen.38 De passieve novatio riep 
derhalve voor de opvolgend debiteur een nieuwe schuld in het leven, zodat 
zij niet leidde tot een opvolging onder bijzondere titel in de schuld.39 
De Code civil en het OBW onderscheidden twee manieren om een passieve 
novatie tot stand te brengen40. De eerste mogelijkheid was de expromissie, 
waarbij de opvolgend debiteur en de crediteur zonder de medewerking van 
de oorspronkelijke debiteur de novatie tot stand brachten.41 De tweede 
mogelijkheid was de delegatie, waarbij de overnemer zich in opdracht van 
de debiteur verbond jegens de crediteur. Op grond van ontwikkelingen die 
zich sedert de receptie van het Justiniaanse recht hadden voorgedaan, werd 
de delegatie in de Code civil en in het OBW beschouwd als een drie-
partijenovereenkomst tussen de crediteur, de oorspronkelijke debiteur en de 
opvolgend debiteur, die alleen kon worden gebruikt om de opvolgend 
debiteur naast of in plaats van de oorspronkelijke debiteur voor de schuld te 
verbinden.42. Op genoemde ontwikkelingen zal ik hieronder nader ingaan. 
 
3.3. Expromissio en delegatio 
 
In navolging van hetgeen was bepaald in D. 46,2,8,5 werd sedert de 

 
36 Art. 1278 Cc.: Les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne passent point à 
celle qui lui est substituée, a moins que le créancier ne les ait expréssement réservés. Art. 
1457 OBW: De voorregten en hypotheken, aan de oude schuldvordering verbonden, gaan 
niet over tot die welke in derzelver plaats is gesteld, ten ware de schuldeischer zich zulks 
uitdrukkelijk hebben voorbehouden. 
37 Art. 1279 Cc. en 1458 OBW. 
38 Opzoomer VII, pag. 128 e.v.; Diephuis X, pag. 610; Gomperts, pag. 8. 
39 In deze zin voor ons recht onder meer Opzoomer VII, pag. 128 e.v.; Diephuis X, pag. 612; 
Land-Lohman IV, pag. 428. 
40 Deze twee mogelijkheden kent de Code civil nog steeds. 
41 Art. 1274 Cc. respectievelijk art. 1452 OBW. Zie 3.3. 
42 Art. 1275 Cc. respectievelijk art. 1453 OBW. Zie 3.3. 
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receptie van het Justiniaanse recht over het algemeen aanvaard dat een 
passieve novatie tot stand kan worden gebracht zonder medewerking van 
de oorspronkelijke debiteur. Laatstgenoemde werd door een dergelijke 
expromissie uit de verbintenis bevrijd, zelfs indien hij van de novatie niet 
op de hoogte was of indien zij plaatsvond tegen zijn wil.43 De mogelijkheid 
om door middel van een expromissie een novatie tot stand te brengen, 
wordt ook erkend in de Code civil en was eveneens opgenomen in het 
OBW. Artikel 1274 Cc. bepaalt: 
 
La novation par la substitution d’un nouveau débiteur peut s’opérer sans le concours de 
premier débiteur.44 
 
Deze mogelijkheid was in overeenstemming met de bevoegheid die in 
beide codificaties was gegeven aan een derde om zonder medewerking van 
de debiteur diens schuld te betalen.45 
 
Verstrekkender dan de wijzigingen met betrekking tot de novatie in het 
algemeen en met betrekking tot de expromissie, waren de wijzigingen ten 
opzichte van het Justiniaanse recht waar het de delegatie betreft. De 
delegatie was in het Justiniaanse recht de rechtsfiguur waarbij de 
gedelegeerde in opdracht van de delegans een handeling verrichtte jegens 
de delegataris. Deze handeling kon bestaan uit het verrichten van een 
betaling (delegatio ad solvendum) of uit het aangaan van een verbintenis 
met de delegataris (delegatio ad promittendum). In het laatste geval kon de 
gedelegeerde een zelfstandige verbintenis aangaan met de delegataris 
(abstracte delegatie) of kon hij zich door middel van een novatie jegens de 
delegataris verbinden. Ging de gedelegeerde een novatie aan, dan ontleende 
de nieuwe verbintenis haar inhoud aan de oude (causale delegatie). Novatie 
en delegatie waren in het Justiniaanse recht derhalve twee afzonderlijke 
rechtsfiguren, die zich zeker niet noodzakelijkerwijs gezamenlijk hoefden 
voor te doen.  In het middeleeuwse geleerde recht daarentegen werd de 
delegatie, waarschijnlijk tengevolge van de samenvoeging van de novatie 
en delegatie in één Digestentitel46, beschouwd als een speciale wijze van 
noveren. De delegatie kon in deze visie slechts worden gebruikt om door 
middel van een novatie een wisseling van één van de subjecten in de 

 
43 Zie omtrent de mogelijkheid van de expromissie: Accursische Glosse Etiam si nolim  ad  
D. 46,2,8,5; Bartolus, Commentaria, ad D. 46,2 (lex Si ab alio); Donellus, lib. XVI, cap. XX 
(pag. 931); Domat I, liv. IV, tit. 3, sect. 2, § 5. Pothier, Obligations II, pag. 118, verwijst 
hierbij naar de mogelijkheid van de betaling door een derde. 
44 Art. 1452 OBW: “ Schuldvernieuwing, door het in de plaats stellen van eenen nieuwen 
schuldenaar, kan geschieden zonder medewerking van den eersten schuldenaar.” 
45 Zie art. 1236 e.v. Cc en art. 1418 OBW. 
46 Tatovici, pag. 37; Endemann, pag. 23. 
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verbintenis tot stand te brengen. Het begrip delegatie werd dus beperkt tot 
de causale delegatie ad promittendum. Dat de delegatie werd gezien als een 
bijzondere wijze van noveren, werd duidelijk tot uitdrukking gebracht in de 
Glosse:  
 
“En let erop dat door delegatie novatie tot stand komt. De reden dat hij genus en species aan 
de orde stelt, is dat hij het voornamelijk heeft over die novatie die door delegatie tot stand 
komt.”47 
 
Ook bij Cuiacius zien we de opvatting dat een delegatie altijd leidt tot een 
novatie. Cuiacius ziet in de delegatie een mandaat om een verbintenis aan 
te gaan, waaraan vervolgens uitvoering wordt gegeven door het verrichten 
van een schuldvernieuwing: 
 
“Delegatie is de opdracht tot het aangaan van een stipulatie gericht op het vernieuwen en 
overdragen van een eerdere verbintenis (…). Delegatie komt echter pas tot stand, nadat de 
novatie heeft plaatsgevonden (…). Want de oorsprong en de oorzaak van de delegatie is de 
opdracht, de totstandkoming en de afronding is de stipulatie die met de bedoeling om te 
vernieuwen wordt aangegaan.”48 
 
In dezelfde zin als de Glosse leerde ook Donellus dat de delegatie een 
species is van de novatie.49  
De delegatie werd dus beschouwd als een speciale wijze van noveren. 
Salpius was van oordeel dat deze opvatting impliceerde dat een tussen 
partijen tot stand gekomen delegatie altijd een novatie meebracht, ook 
indien in de overeenkomst waarmee bijvoorbeeld een opvolgend debiteur 
zich in opdracht van de oorspronkelijke debiteur verbond jegens de 
crediteur, de animus novandi niet was uitgedrukt.50 Volgens Gaudemet gold 
deze zienswijze ook in het oud-Franse recht.51 Dit uitgangspunt is in de 

 
47 Glosse ad D. 46,2 (De novationibus et delegationibus) rubricam: “Et nota quod per 
delegationem fit novatio. Ideo tamen posuit genus et speciem, quia maxime tractat de ea 
novatione quae fit per delegationem.” Zie ook Nijkamp, pag. 81. 
48 Cuiacius, Paratitla in libros IX Codici Justiniana ad tit. 8,41, t. II c. 556B. “Delegatio est 
mandatum in stipulationem novandae et transferendae prioris obligationis (...) Perficitur 
autem delegatio secuta novatione (...) Nam origo et causa delegationis est mandatum, 
executio et exitus stipulatio novandi causa interposita.” 
49 Donellus, lib. XVI cap XX, pag. 931: “hinc delegatio species novationis.” (Vandaar dat de 
delegatie een species is van de novatie) Zie ook Donellus, t.a.p., pag. 928: “(…) dicitur 
delegatio, quae est species novationis” 
50 Salpius, pag. 6 e.v. Salpius beroept zich voor zijn standpunt voornamelijk op een tekst van 
Durantis, Speculum Iuris, liber IV, pars 3, tit. ‘De obligationes et solutiones’,  waarin deze 
een definitie geeft van de novatie en de delegatie. Anders dan in de definitie die Durantis 
van de novatie geeft, stelt hij voor een geldige delegatie niet het vereiste van de 
aanwezigheid van de animus novandi. De opvatting van Salpius is overgenomen door onder 
meer Gaudemet, pag. 201 e.v. 
51 Gaudemet, pag. 208. In navolging van Gaudemet, Tatovici, pag. 42. 
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Accursische Glosse bij de bespreking van de delegatie echter niet terug te 
vinden. Bartolus stelde zelfs uitdrukkelijk dat niet iedere delegatie waarbij 
een opvolgend debiteur zich verbindt jegens de crediteur een novatie tot 
gevolg heeft: 
 
“(…) aangezien er een nieuwe persoon tussen kan komen zonder opdracht en delegatie van 
de debiteur; maar als de debiteur hem delegeert of een andere expromissor aanbiedt, dan 
komt er mogelijk geen novatie tot stand.”52 
 
Uit dit fragment volgt in ieder geval dat in de opvatting van Bartolus niet 
iedere delegatie leidt tot een novatie. Het is zeer wel mogelijk dat Bartolus 
voor de totstandkoming van een geldige novatie door een delegatie de 
aanwezigheid van de wil tot schuldvernieuwing veronderstelde. Expliciet 
stelde Cuiacius als vereiste voor een geldige delegatie dat de wil tot 
schuldvernieuwing aanwezig moet zijn, waar hij aangaf dat aan een 
delegatie uitvoering wordt gegeven door ‘novandi causa’ een stipulatio aan 
te gaan.53 De opvatting van Salpius en Gaudemet dat in het middeleeuwse 
geleerde recht en in het oud-Franse recht in het algemeen voor een geldige 
delegatie geen wil tot schuldvernieuwing werd vereist, lijkt dan ook niet 
juist.54 
  
Door de hier besproken uitleg die de middeleeuwse geleerde juristen aan de 
delegatie gaven, werd haar werkingsgebied teruggebracht tot het terrein van 
de schuldvernieuwing. Een andere ingrijpende wijziging ten aanzien van de 
toepassing van de delegatie was dat langzamerhand de gedachte ingang 
vond dat de delegatie slechts kon worden gebruikt om de debiteur in de 
verbintenis te vervangen en niet om een vervanging van de crediteur in de 
verbintenis tot stand te brengen.  
Cuiacius gaf nog een ruime betekenis aan de delegatie. Hoewel ook hij de 
werkingssfeer van de delegatie beperkte tot het terrein van de schuld-
vernieuwing, kon volgens hem de delegatie ook worden gebruikt om de 
vordering over te dragen aan een andere crediteur: 
 
“Het is nodig om te weten dat een vrijwillige novatie op vier manieren tot stand kan worden 
gebracht. Namelijk ten eerste zonder delegatie, in de andere gevallen na voorafgaande 
delegatie (…) De tweede wijze van novatie vindt plaats door een verandering van de 

 
52 Bartolus, Commentaria,  ad 46,2,11,pr. (lex Delegare): “quia nova persona possit 
intervenire absque iussu & delegatione debitoris: sed si debitor delegat eum, vel dat alium 
expromissorem, forte novatio non inducitur.” 
53 Zie hiervoor, pag. 51 (noot 41).Ook Donellus lijkt in lib. XVI, cap. XX bij de bespreking 
van de delegatie er impliciet van uit te gaan dat een geldige delegatie een ‘animus novandi’ 
vereist. 
54 De opvattingen van Domat en Pothier omtrent het vereiste van de animus novandi in 
geval van een delegatie, zullen hierna, par. 3.5. ,  worden besproken. 
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persoon van de crediteur, bijvoorbeeld als ik dat wat ik aan jou verschuldigd ben aan een 
andere crediteur van jou beloof; hetgeen gebeurt als jij mij delegeert om dit aan een ander te 
beloven. De derde wijze is een verandering van de persoon van de debiteur, bijvoorbeeld als 
jij dat wat ik jou verschuldigd ben, stipuleert van een ander die geen debiteur van mij is en 
die zijnerzijds  mijn schuld op zich neemt. En de laatste door een verandering van beide 
personen.”55 
 
Volgens Donellus was de delegatie echter een species van de novatie die 
slechts kan worden gebruikt om een wijziging van de debiteur tot stand te 
brengen en niet om de verbintenis over te laten gaan op een andere 
crediteur: 
 
“Delegeren is in plaats van zichzelf een andere gedaagde geven (…) dat wil zeggen een 
andere debiteur, die doordat de verbintenis door ons wordt overgedragen, zich in onze plaats 
en voor ons als vervanger aanbiedt.”56 
 
Donellus geeft zijn opvatting weer onder verwijzing naar D. 46,2,11,pr. 
Hierin is inderdaad bepaald dat door middel van een delegatie een andere 
debiteur in de plaats van de oorspronkelijke kan worden gesteld.57 Cuiacius 
echter had ten aanzien van deze Digestentekst opgemerkt dat zij is geplaatst 
in titel 46,2, welke volgens hem beperkt was tot de behandeling van de 
passieve delegatie. Vandaar dat hij aan deze tekst niet de conclusie verbond 
dat de delegatie alleen voor een vervanging van de debiteur zou kunnen 
worden gebruikt.58 Toch werd de opvatting zoals verwoord door Donellus 
de overheersende in het oud-Franse en in het Rooms-Hollandse recht. Tot 
en met de invoering van de Franse en Nederlandse codificaties werd de 
delegatie algemeen beschouwd als een speciale manier van noveren die 
slechts kan worden gebruikt om de debiteur in de verbintenis te 

 
55 Cuiacius, Paratitla in libros IX Codicis Justiniana, T. II, c. 556E: “Ad haec sciendum est, 
novationem voluntariam quatuor modis fieri, et primo quidem sine delegatione, ceteris 
praecedente delegatione (...) Secundo autem modo novatio fit mutata persona creditoris, ut si 
quod tibi debeo alii creditori tuo promittam: quod fit, si tu me delegaveris, ut id alii 
promitterem. Tertio modo fit mutata persona debitoris , ut si quod tibi debeo stipuleris ab 
alio non debitorem meo ultro suscipiente nomen meum: (...) Et ultimo fit mutata persona 
utriusque.” Zie ook: Cuiacius, In librum II Codicis, T. IX, c. 1283a: “Haec est delegatio 
actionis, non debitoris.” 
56 Donellus, lib. XVI cap. 20 (pag. 930, 931): “(…) delegare est vice sua alium reum dare 
(...) id est, alium debitorem, qui translata a nobis obligatione, se in locum & vicem nostram 
substituat. 
57 D. 46,2,11,pr. Ulpianus libro vicensimo septimo ad edictum. “Delegare est vice sua alium 
reum dare creditori vel cui iusserit.” (Delegeren is in plaats van zichzelf een andere 
gedaagde geven aan de crediteur of aan degene aan wie hij opdracht heeft gegeven dat te 
doen.) 
58 Cuiacius, Paratitla in libros IX Codici Justiniana ad tit. 8,41, t. II c. 556C: “& haec est 
delegatio debitoris, de qua hic titulus.” 
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vervangen.59 
Voor wat betreft het Rooms-Hollandse recht kan allereerst verwezen 
worden naar De Groot. Deze behandelde de delegatie, waarvoor hij de 
Nederlandse term ‘overzetting’ gebruikte, na de bespreking van de schuld-
vernieuwing ‘in ‘t gemeen’  als een zelfstandige wijze van noveren, die 
slechts kan worden gebruikt om de debiteur te vervangen: 
 
“Overzetting is wanneer den eene schuldenaer werd bevrijd, stellende een andere die daer 
toe willig is in sijn plaetze.”60  
 
Ook Huber beschouwde de delegatie als een bijzondere wijze van noveren 
en omschrijft haar als de handeling “(...) waardoor de schuldenaer in 
plaetse van hem, een andere Debiteur tot genoegen van de crediteur komt 
stellen.”61 Voet zag in de delegatie eveneens een speciale wijze van 
noveren. Volgens Voet moet iedere schuldvernieuwing die ertoe leidt dat 
een nieuwe persoon partij wordt bij de verbintenis, worden gekwalificeerd 
als een delegatie. Hiermee lijkt hij ook de vervanging van de crediteur door 
middel van een novatie te beschouwen als een delegatie.62  In de definitie 
die hij van de delegatie geeft, stelt hij echter dat zij slechts kan worden 
gebruikt om een ander in de plaats van de debiteur te stellen: 
 
“Aangezien een op wettige wijze tot stand gebrachte delegatie de novatie en de opheffing 
van eerdere verbintenissen in zich bevat, terwijl delegeren betekent in plaats van zichzelf 
een andere debiteur aan zijn crediteur geven (…).”63 
 
Dezelfde zienswijze op de delegatie is terug te vinden bij Van Leeuwen en 
Van der Keessel.64 Laatstgenoemde stelt nog eens uitdrukkelijk dat de 
delegatie in zijn algemeenheid als een speciale wijze van schuldvernieu-
wing wordt beschouwd: 
 
“Het is algemeen bekend dat er onderscheid wordt gemaakt tussen novatie in stricte zin en 
delegatie.”65 

 
59 Zie omtrent deze ontwikkeling Salpius, pag. 14 e.v. Deze schrijft de zienswijze dat een 
delegatie slechts kan worden gebruikt om de debiteur te vervangen geheel toe aan Donellus. 
In dezelfde zin oordeelt in navolging van Salpius, Gaudemet, pag. 208. 
60 De Groot, III, 44. 
61 Huber, Heedendaegse Rechtsgeleertheyt I, pag. 669 e.v. 
62 Voet, Commentarius, ad D. 46,2 nr. 11. Zie Wessels II, pag. 659. 
63 Voet, Commentarius, ad D. 46,2 nr. 14: “Cumque delegatio legitima facta veram in se 
contineat obligationum priorum novationem ac dissolutionem, dum delegare est vice sua 
alium debitorem suo creditori dare (…)”. 
64 Van Leeuwen, pag. 444; Van der Keessel, 44.2. Zie voorts de schrijvers genoemd door 
Salpius op pag. 1-14. 
65 Van der Keessel, 43.1.: “Notum autem est eam distingui in novationem in specie dictam et 
delegationem.” 



Schuldoverneming 
 

 92

                                                     

Dezelfde uitleg die in het Rooms-Hollands recht is te vinden, werd in 
navolging van Donellus ook door de Franse juristen aan de delegatie 
gegeven.66 Zo stelde Domat dat “(...) toute Délégation renferme une 
Novation” en dat zij kan worden gebruikt voor “(...) le changement d’un 
débiteur au lieu d’une autre (...)”.67 Ook Pothier beschouwde de delegatie 
als een bijzondere vorm van de novatie, zijnde een driepartijenovereen-
komst, die kan worden gebruikt om een verandering van de debiteur tot 
stand te brengen: 
 
“La délégation est une espèce de novation, par laquelle l’ancien débiteur, pour s’acquitter 
envers son créancier, lui donne une tierce personne qui à sa place s’oblige envers le 
créancier (...)”.68 
 
Het uitgangspunt dat de delegatie een wijze van noveren is, brengt mee dat 
tengevolge van de delegatie de eerste verbintenis teniet gaat en de 
oorspronkelijke debiteur wordt bevrijd. Deze kan na de delegatie niet meer 
door de crediteur worden aangesproken, ook niet indien de opvolgend 
debiteur geen verhaal biedt.69 
Op dit uitgangspunt is echter een aantal uitzonderingen aanvaard. De eerste 
uitzondering doet zich voor als de crediteur bij het aangaan van de 
delegatie uitdrukkelijk van de debiteur heeft bedongen dat de delegatie zou 
plaatsvinden op risico van de debiteur.70 Volgens Pothier handelt de 
crediteur bij de uitvoering van de delegatie in dat geval op last van de 
debiteur, zodat hij in geval van nadien intredende insolventie van de 
opvolgend debiteur een actie uit lastgeving heeft jegens de eerste 
debiteur.71 Voet gaat er vanuit dat de eerste debiteur als borg verbonden 
is.72 Omdat de aansprakelijkheid van de debiteur in dit geval niet op de 

 
66 Zie hiervoor Salpius, pag. 17; Gaudemet, pag. 213 e.v. 
67 Domat I, liv. IV, tit. 4. 
68 Pothier, Obligations II, pag. 122. 
69 Voet, Commentarius, ad D. 46,2 nr. 13; Cuiacius, In librum II Codicis, T. IX, c. 1283B; 
Pothier, Obligations II, pag. 128. In andere zin Domat, liv. IV, tit. 4, § 8, die in geval van 
insolventie de crediteur de bevoegdheid geeft om zich op de oorspronkelijke debiteur te 
verhalen. 
70 Pothier, Obligations II, pag. 128 e.v.; Voet, Commentarius, ad D. 46,2 nr. 13; Wessels II, 
pag. 674. 
71 Ter ondersteuning van zijn opvatting verwijst Pothier naar Paulus. Pothier heeft hier 
wellicht D. 17,1,45,7 op het oog gehad:  Paulus libro quinto ad Plautium: “Quod mihi 
debebas a debitore tuo stipulatus sum periculo tuo: posse me agere tecum mandati in id, 
quod minus ab illo servare potero, Nerva Atilicinus aiunt, quamvis id mandatum ad tuam 
rem pertineat (…) (Wat u mij schuldig was heb ik [in uw opdracht] bij stipulatie op uw 
risico van uw schuldenaar bedongen. Nerva en Atilicinus zeggen dat ik dan tegen u op grond 
van lastgeving kan procederen voor wat ik te weinig van hem verkrijg, hoewel die opdracht 
op uw belang betrekking heeft. Vertaling: Spruit III, pag. 376.) 
72 Voet, Commentarius, ad D. 46,2 nr. 13; Wessels II, pag. 674. 
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delegatie zelf berust, maar op een afzonderlijk overeengekomen mandaat, 
mag de aanwezigheid van het beding dat op risico van de debiteur is 
gehandeld volgens Pothier niet zonder meer worden verondersteld. Het 
beding moet expliciet worden overeengekomen en de crediteur die zich 
hierop beroept zal de aanwezigheid van een zodanig beding moeten 
aantonen. 
Een tweede uitzondering betreft het geval dat de opvolgend debiteur ten 
tijde van de delegatie in staat van insolventie verkeerde, zonder dat de 
crediteur hiervan op de hoogte was.73 Volgens Pothier is het op grond van 
de billijkheid dat de crediteur de oorspronkelijke debiteur ondanks het 
tenietgaan van de oorspronkelijke verbintenis alsnog kan aanspreken. 
Tot slot bleef de oude debiteur aansprakelijk, indien de crediteur opzettelijk 
verkeerd was ingelicht omtrent de kredietwaardigheid van de overnemer.74 
 
De opvatting uit het oud-Franse en het Rooms-Hollandse recht dat de 
delegatie een zelfstandige wijze van schuldvernieuwing is, die slechts kan 
worden gebruikt om een vervanging van de debiteur in de verbintenis tot 
stand te brengen, heeft uiteindelijk ook zijn weg gevonden in de Code civil 
en in het OBW.  In deze codificaties is de delegatie geconstrueerd als een 
driepartijenovereenkomst, waarbij ook de oorspronkelijk debiteur partij is. 
Artikel 1275 Cc: 
 
La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige 
envers le créancier, (...) opère une novation (...). 
 
Bij het opstellen van het OBW had de Nederlandse wetgever deze 
bepalingen uit de Code civil overgenomen. Vandaar dat ook in het OBW, 
in afwijking van het Justiniaanse recht, maar in aansluiting op de 
opvattingen van de Rooms-Hollandse juristen, de delegatie als een 
afzonderlijke manier van noveren werd beschouwd, die uitsluitend kon 
worden gebruikt voor de vervanging van de debiteur. Art. 1453 OBW 
luidde als volgt:  
 
Delegatie of overzetting, waarbij een schuldenaar aan zijnen schuldeischer eenen anderen 
schuldenaar geeft, die zich ten behoeve van den schuldeischer verbindt, brengt (...) 
schuldvernieuwing te weeg, (...). 
 
In afwijking van de Franse tekst had de Nederlandse wetgever naast de 
latijnse term delegatie ook de Hollandse benaming ‘overzetting’ in de 

 
73 Cuiacius, Opera Omnia, T. V, chap. 464;  Pothier, Obligations II, pag. 128. In andere zin 
Wessels II, pag. 673. 
74 Voet, Commentarius, ad D. 46,2 nr. 13; Huber, Heedendaegse Rechtsgeleertheyt I, pag. 
671; Wessels II, pag. 674. 
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bepaling opgenomen. Dit was bewust gedaan, omdat de term ‘overzetting’ 
volgens de regering de uitdrukking was waarvan “(...) De Groot en andere 
voorname schrijvers zich bedienen.”75 
Omdat de delegatie een schuldvernieuwing teweeg bracht, was ook in de 
codificaties net uitgangspunt dat zij een bevrijding van de oorspronkelijke 
debiteur tot gevolg had. De crediteur die uiteindelijk geen verhaal wist te 
vinden bij de opvolgend debiteur, kon zich daarom niet alsnog wenden tot 
de oorspronkelijk debiteur. In aansluiting op de opvattingen op dit punt in 
het oud-Franse en Rooms-Hollandse recht, werd in artikel 1276 Cc. op dit 
beginsel een uitzondering gemaakt voor het geval dat de opvolgend 
debiteur reeds op het moment van de delegatie in staat van faillissement 
verkeerde of indien de crediteur bij het aangaan van de delegatie het 
uitdrukkelijke beding had gemaakt dat het faillissement van de opvolgend 
debiteur voor risico zou zijn van de oorspronkelijk debiteur. Artikel 1276 
Cc.: 
 
Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été fait la délégation, n’a point de recours 
contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l’acte n’en contienne une 
réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture 
au moment de la délégation.  
 
In het Nederlandse recht was deze bepaling overgenomen in artikel 1454 
OBW. 76 
 
3.4. Assignatie 
 
De definitieve bevrijding van de oorspronkelijke debiteur tengevolge van 
een delegatie, was een consequentie welke in de handelspraktijk door 
crediteuren in veel gevallen niet werd aanvaard. Crediteuren waren bij een 
aanwijzing van een andere debiteur veelal niet bereid de oorspronkelijk 
debiteur uit zijn aansprakelijkheid te ontslaan, voordat de vordering 
daadwerkelijk was voldaan. Een delegatie, gericht op een bevrijding van de 
oorspronkelijke debiteur, kon in dat geval niet worden aangegaan. 
Vandaar dat er vaak mee werd volstaan dat de debiteur opdracht gaf aan de 
overnemend debiteur om namens hem aan de crediteur te betalen. Door de 
opvolgend debiteur werd dan geen verbintenis aangegaan met de crediteur. 
Deze rechtsfiguur verwierf in het Rooms-Hollands recht naast de delegatie 

 
75 Voorduin, Deel V, 1838, pag. 119. 
76 Art. 1454 OBW: “De schuldeischer, zijnen schuldenaar, door wien de overzetting 
geschied is, van zijn verpligting ontslagen hebbende, heeft op denzelven geen verhaal, 
indien de in de plaats gestelde in staat van faillissement is geraakt, ten ware zulks bij de 
overeenkomst uitdrukkelijk mogt zijn voorbehouden, of de in de plaats gestelde schuldenaar 
reeds op het oogenblik der overzetting in staat van faillissement mogt zijn geraakt.” 
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een vaste plaats.77 Zij werd aangeduid met de latijnse term ‘assignatio’ dan 
wel met de Hollandse benaming ‘aenwijzingh’.78 Zij vond haar regeling 
onder meer in de ‘Rechten en costumen van Antwerpen’ van 1582.79 Ook 
in de rechtswetenschap kreeg deze rechtsfiguur haar erkenning. De Groot 
behandelde de aanwijzing als een zelfstandige rechtsfiguur en stelde haar 
tegenover de overzetting. Ten aanzien van de overzetting vermeldde De 
Groot uitdrukkelijk dat hierdoor “(...) den eene schuldenaer werd bevrijd 
(...)”80, terwijl volgens hem “(...) aenwijzing geschied wanneer een 
schuldenaer sijne schuldenaer verzoeckt aen sijne inschulder bethalinge te 
doen van zijnent wegen.”81 Dezelfde zienswijze is terug te vinden bij Van 
Leeuwen, Huber, Voet en Van der Keessel.82 
De aanwijzing was, anders dan de delegatie, geen drie-, maar een twee-
partijenovereenkomst. Het was de afspraak tussen de debiteur en de derde 
dat de laatstgenoemde de schuld van de debiteur zou voldoen. In beginsel 
kwam hierdoor geen rechtsbetrekking tot stand met de crediteur. Zij 
vertoonde gelijkenis met de delegatio ad solvendum uit het Justiniaanse 
recht en was wat tegenwoordig wel een betalingsovereenkomst wordt 
genoemd.  
Diverse auteurs vermeldden dat de crediteur de mogelijkheid had om de 
aanwijzing aan te nemen.83  Hoewel daarbij over het algemeen in het 
midden wordt gelaten wat de volledige gevolgen van het aannemen van een 
aanwijzing waren, was het in ieder geval communis opinio dat de 
oorspronkelijk debiteur door de aanvaarding niet uit zijn aansprakelijkheid 
jegens de crediteur werd bevrijd. Zo bepaalden de  Rechten en Costumen 
van Antwerpen: 
 
Ende de bewijsinghe aenveerdende blijft des niet te min d’eerste debiteur verbonden soo 
lange dat hy metter daet betaelt, oft effectuelijck vernuecht van sijne schult, midts dat 
bewijsinghe gheen betalinghe en is.84 
 
Hetzelfde stelt ook Van Leeuwen expliciet: 
 
“(...) ende soude, alwaert dat die (de aenwijsinghe, JV) aengenomen was, den eersten 

 
77 Gaudemet, pag. 211. 
78 Daarnaast komt ook de benaming ‘bewijsinghe’ voor. 
79 Rechten en costumen van Antwerpen van 1582, titel 64, par. 2.  
80 De Groot, III, 44. 
81 De Groot, III, 45. 
82 Van Leeuwen,  pag. 444; Huber, Heedendaegse Rechtsgeleertheyt I, pag. 672; Voet, 
Commentarius, ad D. 46,2, no. 13; Van der Keessel,  44, 5. Zie voorts Rechten en Costumen 
van Antwerpen, titel 64,  par. 2. 
83 De Groot, III, 44,5; Van Leeuwen, pag. 444; Van der Keessel, 44.5. 
84 Rechten en Costumen van Antwerpen, titel 64, par. 2. 



Schuldoverneming 
 

 96

                                                     

schuldenaer evenwel mogen aangesproocken werden.”85 
 
Werd dus uitdrukkelijk bepaald dat het aannemen van een aanwijzing door 
de crediteur niet leidde tot een bevrijding van de eerste debiteur, niet werd 
met zoveel woorden gesteld of de crediteur door de aanvaarding van de 
assignatie een zelfstandig recht verkreeg jegens de opvolgend debiteur. 
Hiervan mag echter wel worden uitgegaan. Het aannemen van een 
aanwijzing kon slechts betekenis hebben als de crediteur hierdoor een 
aanspraak verwierf jegens de opvolgend debiteur. Ook de bepaling uit de 
Costumen van Antwerpen en de passage bij Van Leeuwen en Van der 
Keessel, die bepaalden dat de eerste debiteur gebonden blijft ook al is de 
aanwijzing aangenomen, zijn slechts te begrijpen als er vanuit wordt 
gegaan dat de crediteur door de aanvaarding een aanspraak verwerft jegens 
de opvolgende debiteur. Zou de crediteur deze aanspraak niet verwerven, 
dan speelt ook de vraag naar de eventuele bevrijding van de oorspronkelijk 
debiteur immers niet. 
De door de crediteur aangenomen aanwijzing is daarmee feitelijk te 
beschouwen als een toepassing van het beding ten behoeve van een derde. 
Het was de oorspronkelijk debiteur die als stipulator van zijn opvolger 
(promittor) bedong dat laatstgenoemde de schuld aan de crediteur (de 
derde) zou voldoen. Aan dit beding kon de crediteur vervolgens rechten 
jegens de opvolgende debiteur ontlenen door het beding te aanvaarden. De 
mogelijkheid om via de aanwijzing een recht jegens de opvolgende 
debiteur in het leven te roepen voor de crediteur, indien deze de aanwijzing 
aanvaardde, paste daarmee goed binnen de ontwikkelingen in het Rooms-
Hollandse recht. Daarin werd in afwijking van het tot dan toe altijd in acht 
genomen Romeinsrechtelijke beginsel ‘nemo alteri stipulari potest’86 de 
algemene geldigheid van het beding ten behoeve van een derde langzamer-
hand aanvaard. Zo schrijft De Groot over de mogelijkheid om voor een 
derde die buiten het contract staat, rechten in het leven te roepen: 
 
“Maar alzoo bij ons meer werd gezien op de billickheid als op de scherpheid van rechten 
zoude oock buiten deze uitzonderingen een derde de toezegginge mogen aennemen,87 ende 
alzoo recht bekomen;”88 

 
85 Van Leeuwen,  pag. 444. 
86 Gaius II, 95; Ulpianus in D. 45,1,38,17. 
87 Ook hier wordt de term ‘aennemen’ gebruikt voor de handeling van de derde waardoor 
deze derde een recht verkrijgt jegens de promittor. 
88 De Groot, III, 3,38. Het is hier niet de plaats om op de ontwikkelingen op het gebied van 
het beding ten behoeve van een derde in het Rooms-Hollandse recht in te gaan. Zie hiervoor 
onder meer De Groot, De iure belli ac pacis, Deel II, cap. 11, par. 18,1 en 19; Van der 
Keessel, Praelectiones IV, pag. 119 e.v. Voor secundaire literatuur over dit onderwerp wordt 
verwezen naar Zimmermann, pag. 42 ; Ankum, De voorouders, pag. 27 e.v.; Lambert, La 
stipulation pour autrui; Moltzer, De overeenkomst ten behoeve van derden.   
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Had de crediteur de aanwijzing aangenomen, dan had hij dus twee 
debiteuren die hij tot voldoening van de schuld kon aanspreken. Voor de 
oorspronkelijke debiteur zal het zeker niet de bedoeling zijn geweest dat de 
opvolgend debiteur zou fungeren als een borg, die slechts subsidiair door 
de crediteur kon worden aangesproken. Het zal daarentegen veelal de 
bedoeling van de oorspronkelijke debiteur zijn geweest dat de opvolgend 
debiteur tijdig zou betalen, zodat hij niet meer door de crediteur tot betaling 
zou worden aangesproken.  
Het is echter opmerkelijk dat in de Rooms-Hollandse literatuur weinig 
aandacht wordt besteed aan de bevoegdheden die de crediteur jegens beide 
debiteuren had, nadat hij de aanwijzing had aangenomen. Over het 
algemeen wordt niet vermeld of de crediteur volledig vrij was om de ene 
dan wel de andere debiteur aan te spreken of dat hij door de aanvaarding 
van de aanwijzing de oorspronkelijke debiteur nog slechts subsidiair kon 
aanspreken. Dit laatste zal de oorspronkelijke debiteur veelal voor ogen 
hebben gehad. Wel is bij Huber te lezen dat in geval van een aangenomen 
aanwijzing de oorspronkelijke debiteur instaat voor de betaling door de 
nieuwe debiteur, maar dat hem niet toekomt een beroep op het beneficium 
van orde, dat aan de borg werd toegekend. Kennelijk achtte Huber de 
oorspronkelijk debiteur hoofdelijk naast de opvolgend debiteur 
verbonden.89 De assignatie die door de crediteur was aangenomen, leidde in 
deze visie tot een, om een moderne uitdrukking te gebruiken, cumulatieve 
schuldoverneming. 
Ook Pothier besteedde na de bespreking van de delegatie, zij het zeer kort, 
aandacht aan de rechtsfiguur die hij aanduidt met de benaming ‘simple 
indication’.90 Volgens Pothier is er sprake van een simpele aanwijzing als 
de debiteur aan de crediteur een derde aanwijst van wie de crediteur de 
betaling, waartoe de debiteur gehouden is, zal ontvangen. Hierdoor wordt 
de derde naast de oorspronkelijk debiteur gebonden om de schuld te 
voldoen. Een aanwijzing leidt niet tot een novatie, aldus Pothier.  
Van de assignatie werd in het oud-Franse recht weinig gebruik gemaakt. In 
het bijzonder is niet aanvaard dat door aanvaarding van de assignatie door 
de crediteur een recht voor deze jegens de overnemend debiteur ontstond.91 
Dat betekent echter niet dat in het oud-Franse recht de overdracht van een 
schuld aan een derde slechts plaats vond door middel van een delegatie met 
noverende werking. Ook in de Franse handelspraktijk wensten crediteuren 
veelal slechts een opvolgend debiteur te aanvaarden als tegelijkertijd de 
oorspronkelijk debiteur voor betaling van de schuld aansprakelijk bleef. 

 
89 Huber, Heedendaegse Rechtsgeleertheyt I, pag. 672. 
90 Pothier, Obligations II, pag. 132. 
91 Noch bij Pothier noch bij Domat wordt deze mogelijkheid besproken. Tot dezelfde 
conclusie  komt ook Gaudemet, pag.  213 e.v. 
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Om dit te bereiken, werd over het algemeen, evenals bij de delegatie, 
gebruik gemaakt van een driepartijenovereenkomst. Deze overeenkomst 
hield in dat de opvolgende debiteur zich op grond van een daartoe 
strekkende opdracht naast de oorspronkelijke debiteur jegens de crediteur 
verbond tot voldoening van de schuld. Deze overeenkomst vertoonde 
derhalve een zeer grote gelijkenis met de delegatie, met als enig verschil 
dat een noverende werking aan de overeenkomst werd onthouden.92 
 
3.5. Het onderscheid tussen delegatie en assignatie 
 
Wilde een debiteur zijn betalingsverplichting overdragen aan een derde, 
dan kon daarvoor in het Rooms-Hollandse recht dus enerzijds gebruik 
worden gemaakt van de delegatie, waardoor de debiteur jegens de crediteur 
werd bevrijd, en anderszijds van de assignatio of, zoals in het oud-Franse 
recht gebruikelijk was, een driepartijenovereenkomst, waardoor de 
opvolgend debiteur naast de oorspronkelijke aansprakelijk werd. 
Met de erkenning van onder meer de aanwijzing als een zelfstandige 
rechtsfiguur, kon uit de enkele aanvaarding door de crediteur van een 
aangewezen derde als opvolgend debiteur, zeker niet worden afgeleid dat 
de crediteur met deze handeling kenbaar maakte dat hij animo novandi met 
de opvolgend debiteur een verbintenis aanging, waardoor een bevrijdende 
delegatie tot stand kwam. Even goed kon het zijn dat de crediteur de 
handeling bedoelde als de aanvaarding van een assignatie, waardoor de 
oorspronkelijk debiteur in zijn opvatting naast de nieuwe debiteur 
aansprakelijk zou blijven. 
Teneinde problemen bij de uitleg van een overeenkomst tot overdracht van 
een schuld aan een andere debiteur te voorkomen, werd in het Rooms-
Hollands recht ook voor de totstandkoming van een geldige delegatie 
vastgehouden aan het uitgangspunt dat de wil tot schuldvernieuwing in de 
handeling van de crediteur was uitgedrukt. Met andere woorden, de 
aanwijzing van een andere debiteur, ook al werd deze door de crediteur 
aanvaard, bracht nog geen delegatie mee. De Groot stelt hieromtrent: 
 
“By ons werd noit verstaen overzetting te gheschieden, ‘t en zy duidelick blijcke dat de wille 
is gheweest dat de eerste schuldenaer soude zijn bevrijd. 
Ende daerom aenwijzinge, schoon aengenomen zijnde, brengt geen overzetting mede.”93 
 
Huber stelde eveneens met betrekking tot de delegatie dat de wil van de 
crediteur om de nieuwe debiteur “(..) in plaetse van den eersten (…)” aan te 
nemen “(…) moeste zijn uitgedrukt, anders soude het voor borgtochte 

 
92 Gaudemet, pag. 213. 
93 De Groot, III,44,4 en 5. 
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konnen worden aengezien.”94 Van Leeuwen vervolgde na de uitleg van de 
delegatie dat, indien niet duidelijk blijkt dat de crediteur de oorspronkelijk 
debiteur heeft ontslagen, er sprake is van een aanwijzing: 
 
“Anders indien den eersten Schuldenaer door sulk doen niet duydelijk bleek ontslagen ende 
bevryd te zijn, soude het maer voor enkele aenwijsinge gehouden werden;”95 
 
Volgens Van der Keessel was het in zijn tijd nog steeds de heersende 
opvatting dat de aanvaarding van een andere debiteur niet leidt tot een 
bevrijdende delegatie: 
 
“(…) want wie een aan hem voorgestelde assignatie accepteert, dan wordt niet aangenomen, 
als niet blijkt dat iets anders is afgesproken, dat hij zijn debiteur die de assignatie aanbood 
had willen bevrijden, maar eerder dat hij een ander die vlotter zou betalen extra aan zich had 
willen verbinden.”96 
 
Niet alleen in het geval van een gewone novatie, maar ook in geval van een 
delegatie moest derhalve volgens de uitgangspunten van het Rooms-
Hollands recht de animus novandi in de overeenkomst worden uitgedrukt. 
In het oud-Franse recht gold voor de totstandkoming van een geldige 
novatie ten aanzien van de animus novandi slechts het vereiste dat hij uit de 
overeenkomst tussen partijen kon worden afgeleid. Pothier was echter van 
oordeel dat uit de enkele aanvaarding door de crediteur van een opvolgend 
debiteur niet het vermoeden mocht worden afgeleid dat de crediteur de wil 
had om een schuldvernieuwing aan te gaan. Voor de bevrijding van een 
debiteur achtte hij een uitdrukkelijk ontslag door de crediteur noodzakelijk: 
 
“Pour qu’il y ait délégation, il faut que la volonté du créancier de décharger le premier 
débiteur, & de se contenter de l’obligation de ce nouveau débiteur qui s’oblige envers lui à 
la place du premier soit bien marquée.”97 
  
Anders dan in het geval van een gewone novatie, kon voor een geldige 
delegatie in de opvatting van Pothier de animus novandi niet uit de 
handelingen van partijen worden afgeleid. Opvallend is dat Pothier 
daarmee aan de totstandkoming van de delegatie als een wijze van 
debiteursvervanging een zwaardere eis stelde dan aan de totstandkoming 
van een expromissie. Opmerkelijk is eveneens dat Pothier er vooral belang 
aan hechtte dat de bedoeling van de crediteur om de oorspronkelijke 

 
94 Huber, Heedendaegse rechtsgeleertheyt I, pag. 669. 
95 Van Leeuwen, pag. 444. 
96 Van der Keessel, 44.5.: “(…)  nam qui adsignationem sibi oblatam acceptat, si nihil aliud 
actum esse appareat, non praesumitur debitorem suum adsignationem offerentem liberare 
voluisse, sed magis alium prompte soluturum sibi insuper obligare.” 
97 Pothier, Obligations II, pag. 123. 
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debiteur te ontslaan duidelijk in de overeenkomst tot uitdrukking wordt 
gebracht. De bedoeling van de overnemer achtte hij kennelijk van minder 
belang. Naar mijn mening ten onrechte, omdat de opvolgende debiteur er 
eveneens belang bij heeft dat niet tegen zijn bedoeling een 
schuldvernieuwing plaatsvindt waardoor hij niet naast, maar in de plaats 
van de oorspronkelijk debiteur wordt gebonden. Het uitgangspunt van 
Pothier is echter terug te vinden in artikel 1275 Cc. Deze bepaling, die 
hierboven slechts gedeeltelijk is weergegeven, luidt voluit: 
 
La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige 
envers le créancier, n’opère point de novation si le créancier n’a expressément déclaré qu’il 
entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation. 
 
De opstellers van het OBW hebben de bepaling in zijn geheel 
overgenomen. Artikel 1453 OBW: 
 
Delegatie of overzetting, waarbij een schuldenaar aan zijnen schuldeischer eenen anderen 
schuldenaar geeft, die zich ten behoeve van den schuldeischer verbindt, brengt geene 
schuldvernieuwing te weeg, indien de schuldeiser niet uitdrukkelijk verklaard heeft dat hij 
van meening was om zijnen schuldenaar, die de overzetting gedaan heeft, van deszelfs 
verbintenis te ontslaan. 
 
Uit de artikelen 1275 Cc. respectievelijk 1453 OBW volgt allereerst dat in 
deze codificaties de delegatie nog steeds werd beschouwd als een 
bijzondere wijze van schuldvernieuwing; zij was een driepartijen-
overeenkomst die slechts kon worden gebruikt om de debiteur in de 
verbintenis te vervangen. Op grond van de artikelen 1273 Cc. 
respectievelijk 1451 OBW gold reeds dat er slechts sprake was van een 
novatie die een bevrijding van de debiteur meebracht, als de animus 
novandi van de betrokken partijen in de overeenkomst was uitgedrukt. In 
aansluiting op de zienswijze van Pothier wordt in de artikelen 1275 Cc. en 
1453 OBW bovendien nog als voorwaarde voor een bevrijdende delegatie 
gesteld dat de schuldeiser uitdrukkelijk verklaart dat hij de eerste debiteur 
uit de verbintenis ontslaat. Het is derhalve volgens de tekst van de artikelen 
niet voldoende dat de animus novandi uit de handeling van de crediteur kan 
worden afgeleid; zij moet in expliciete bewoordingen tot uitdrukking zijn 
gebracht.98 
Anders dan voorheen het geval was, werd in de geciteerde bepalingen in de 
Code Civil en in het OBW de overeenkomst waarbij de opvolgend debiteur 

 
98 Zo werden zij ook uitgelegd. Diephuis X, pag. 624; Opzoomer VII, pag. 146; Land-
Lohman IV, pag. 439. Voor de franse literatuur wordt verwezen naar Marty-Raynaud II, 
pag. 401; Mazeaud-Chabas, II.1, pag. 1215; Aubry&Rau-Bartier IV, pag. 330. In andere zin 
oordeelde Delvincourt V, pag. 387. 
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zich naast de oorspronkelijk debiteur verbond tot voldoening van de schuld, 
in het vervolg aangemerkt als een delegatie. Daarmee erkenden het Franse 
en Nederlandse recht voortaan naast de delegatie met noverende werking 
een delegatie zonder noverende werking. Laatstgenoemde delegatie leidde 
tot een cumulatieve schuldoverneming, die een hoofdelijke aansprakelijk-
heid van de opvolgend debiteur naast de oorspronkelijke debiteur in het 
leven riep. In tegenstelling tot de aanwijzing is de delegatie zonder 
noverende werking een driepartijenovereenkomst, waarbij ook de crediteur 
partij is.99 
Naast de delegatie werd ook de aanwijzing nog als zelfstandige 
rechtsfiguur in de afdeling over de schuldvernieuwing genoemd. Welhaast 
ten overvloede bepaalt artikel 1277 Cc. dat zij geen schuldvernieuwing met 
zich brengt: 
 
La simple indication, faite par le débiteur, d’une personne qui doit payer a sa place, n’opère 
point de novation.100 
 
Geheel in de lijn met het oud-Franse recht was  niet de mogelijkheid voor 
de crediteur in het leven geroepen om de aanwijzing te aanvaarden, 
waardoor hij een zelfstandige aanspraak zou kunnen verwerven jegens de 
opvolgend debiteur. 
 
 
3.6. Slotopmerking 
 
De meest geëigende manier om de overdracht van een schuld tot stand te 
brengen onder gelijktijdige bevrijding van de debiteur was zowel in het 
middeleeuwse geleerde recht als in het oud-Franse en Rooms-Hollandse 
recht het aangaan van een novatie, waarbij de opvolgende debiteur zich in 
plaats van de oorspronkelijke jegens de crediteur verbond. Daarmee werd 
het leerstuk van de overdracht van schulden voor een groot deel beïnvloed 
door het Justiniaanse recht. 
Een novatie waarbij de debiteur werd vervangen, kon tot stand worden 
gebracht door een expromissie of door een delegatie. De delegatie 
onderging na de receptie van het Justiniaanse recht in de Europese 
rechtswetenschap een ingrijpende wijziging. Allereerst werd deze 

 
99 De delegatie zonder noverende werking werd in de literatuur aangeduid als de onvolledige 
delegatie en de delegatie die wel noverende werking had als een volledige. Zie onder meer 
Opzoomer  VII, pag. 146. De terminologie is afkomstig uit het Franse recht, waar de 
begrippen ‘délégation imparfait’ en ‘délégation parfait’ worden gebruikt. 
100 Deze bepaling was opgenomen in art. 1456 OBW: “Enkele aanwijzing, door den 
schuldenaar gedaan, van iemand die voor hem betalen moet, brengt geene 
schuldvernieuwing te weeg.” 
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indien zij zo waarschijnlijk en dwingend van aard zijn, dat het op grond daarvan evident kan 
zijn dat partijen van hun eerste verbintenis terugkomen en die hebben willen doen overgaan 
in een andere; zodat de uitwerking van een stilzwijgende maar wel overduidelijke bedoeling 
dezelfde is als van een uitdrukkelijke wil (…).”28 
 
Daarmee sloot de opvatting van Voet aan bij die van Accursius en Bartolus. 
Dezelfde zienswijze had Vinnius.29 In het oud-Franse recht werd in 
navolging van het middeleeuwse geleerde recht evenmin de eis gesteld dat 
de animus novandi met zoveel worden in de overeenkomst moest zijn 
uitgedrukt. Donellus oordeelde dat de animus novandi stilzwijgend in de 
overeenkomst besloten kon liggen.30 Ook volgens Domat was het vol-
doende dat “(...) l'intention d'éteindre la première (obligation, JV)” uit de 
handeling blijkt.31 Was er geen sprake van een animus novandi, dan 
ontstond de tweede verbintenis niet in de plaats van, maar naast de 
oorspronkelijke verbintenis. Pothier stelde eveneens dat het slechts nodig 
was dat de bedoeling om te noveren “(...) paroisse si évidente qu’elle ne 
puisse être révoquée en doute.”32 
 
De opvattingen zoals verwoord door Domat en Pothier hebben duidelijk ten 
grondslag gelegen aan de regeling van de schuldvernieuwing in de Code 
civil. Schuldvernieuwing is blijkens artikel 1271 Cc. de overeenkomst 
waardoor een oude verbintenis wordt vervangen door een nieuwe en 
waarbij de nieuwe verbintenis zich van de oude kan onderscheiden door de 
persoon van de crediteur, de persoon van de debiteur of door de prestatie. 
Art. 1271 Cc.: 
 
La novation s’opère de trois manières:  
1. Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée a 

 
28 Voet, Commentarius, ad D. 46,2 nr. 3. “magis tamen est, ut cum aliis existimemus, etiam 
ex conjecturis praesumtionem novationis induci nunc posse, si illae adeo verisimiles ac 
urgentes sint, ut ex iis perspicuum esse possit, a prima obligatione partes recedere, & illam 
in secundum transferre voluisse; ut ita tacitae, sed satis perspicuae, idem qui expressae 
voluntatis effectus fit (…)”. Van der Keessel, 3.43.4, wijst erop dat Voet met deze opvatting 
alleen staat en dat zij evenmin in overeenstemming is met een uitspraak van het Hof van 
Holland uit 1609. 
29 Vinnius, lib. III, tit. XXX (pag. 713). Wessels II, pag. 664, stelt onder verwijzing naar 
Voet dat dir de heersende opvatting was in het Rooms-Hollandse recht. 
30 Donellus, lib. XVI, caput XX (pag. 932). Zie omtrent het feit dat in het oud-Franse recht 
de animus novandi uit vermoedens kon worden afgeleid ook Groenewegen van der Made, ad 
Inst. III, tit. XXX, § 3. Cuiacius daarentegen volgde de heersende opvatting niet en keerde 
terug naar het Justiniaanse uitgangspunt dat de animus novandi duidelijk in de overeenkomst 
moest worden uitgedrukt. Zie hiervoor Cuiacius, In librum II Codicis, Opera Omnia, t. IX c. 
1284D. 
31 Domat I, liv. IV, tit. 3, sect. 1, § 2. 
32 Pothier, Obligations II, pag. 108. 
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rechtsfiguur sedert de glossatoren beschouwd als een speciale wijze van 
noveren; een delegatie leidde in deze visie altijd tot een novatie. Daarnaast 
werd sedert Donellus op grond van D. 46,2,11,pr. aangenomen dat een 
delegatie slechts kon worden gebruikt om de debiteur in de verbintenis te 
vervangen. 
In het Rooms-Hollandse recht ontwikkelde zich naast de schuld-
vernieuwing de aanwijzing als rechtsfiguur die kon worden gebruikt om 
een ander tegenover de debiteur te verbinden om diens schuld te voldoen. 
Deze aanwijzing kon door de crediteur worden aangenomen, waardoor 
deze een aanspraak verwierf jegens de opvolgend debiteur. Deze rechts-
figuur was feitelijk een toepassing van het beding ten behoeve van een 
derde, waarmee zij afweek van de uitgangspunten van het Justiniaanse 
recht. In het oud-Franse recht is de mogelijkheid voor de crediteur om de 
aanwijzing aan te nemen, niet erkend. Ook in de Code civil is zij niet 
opgenomen.  
Met de erkenning in het Nederlandse recht van de schuldoverneming, 
gericht op een opvolging onder bijzondere titel in de schuld, spelen de 
novatie en de aanwijzing bij ons geen rol van betekenis meer bij de 
overdracht van schulden. In de Code civil daarentegen is de delegatie nog 
steeds de enige rechtsfiguur die specifiek is gericht op de overdracht van 
een schuld. De schuldoverneming, gericht op een opvolging onder 
bijzondere titel in de schuld, kent de Code civil nog steeds niet. Ook in de 
Franse literatuur en rechtspraak wordt de mogelijkheid hiertoe in zijn 
algemeenheid niet aanvaard:  
 
« (...) mais la succession à titre particulier à une dette, que l’on qualifie de cession de dette, 
transport de dette ou encore reprise de dette, si elle est réglementée par le Code civil 
allemand, n’est pas prévue par le Code civil francais et il est généralement affirmé qu’elle 
n’est pas possible, encore que l’opinion contraire ait été soutenu par Eugène Gaudemet et 
que des efforts aient été faits au cours de l’histoire pour organiser une cession de dette par 
des moyens détournés. »101 
 
Artikel 1275 Cc. is daarmee nog steeds de aangewezen weg om een 
wijziging van de debiteur tot stand te brengen. Anders dan het Nederlandse 
recht staat het Franse recht daarmee ten aanzien van het leerstuk van de 
overdracht van schulden nog steeds in de traditie van het ius commune. 
 

 
101 Marty-Raynaud II, pag. 371. In dezelfde zin Starck-Roland-Boyer, pag. 3 en Mazeaud-
Chabas, II.1, pag. 1211. De mogelijkheid van schuldoverneming wordt in de Franse 
literatuur behalve door Gaudemet, pag. 538, ook verdedigd door Demogue, pag. 17 en 
Baudry-Lacantinerie XIV, pag. 92 e.v. 


