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4  Schuldvernieuwing en assignatie in het OBW en BW 
 
 
4.1. Inleiding 
 
Op het moment van totstandkoming van het BW van 1838 (hierna OBW), 
was in de juridische literatuur nooit de vraag aan de orde gesteld of 
opvolging onder bijzondere titel in de passieve zijde van de verbintenis 
mogelijk is. Het ontbreken van aandacht voor het onderwerp in de 
wetenschap bracht mee dat de wetgever ook geen regeling trof voor de 
schuldoverneming. 
Hiermee werd echter geen recht gedaan aan de behoeften uit de praktijk. In 
de praktijk kwamen velerlei afspraken voor waarmee partijen beoogden dat 
een bestaande schuld voor rekening kwam van of werd overgenomen door 
een opvolgend debiteur. Veelal bleek uit de gemaakte afspraken dat zij de 
strekking hadden dat de oorspronkelijk debiteur, onder instandhouding van 
de verbintenis zelf, door de overeenkomst zou worden bevrijd.1 Gedacht 
kan worden aan overeenkomsten die strekten tot hypotheekoverneming of 
tot de overneming van schulden bij de overdracht van een handelszaak.2 In 
aktes waarin partijen hun afspraken vastlegden, werd in dergelijke gevallen 
ook wel de term ‘het overnemen van een schuld’ of ‘schuldoverneming’ 
gebruikt. 
Bij het aangaan van afspraken die (mede) de overgang van een schuld 
impliceerden, leken partijen zich niet te bekommeren om de vraag wat de 
juridische grondslag was van hun afspraken en of het recht überhaupt wel 
de mogelijkheid bood om het door hen gewenste gevolg te bereiken. Dit 
was ook niet nodig, omdat de wet “(…) gelukkiger wijze (…) aan contrac-
tanten, voor de groote meerderheid leeken, niet de verplichting heeft 
opgelegd om de fijne rechtsgeleerde constructie, waarvan de betalingsplicht 
van eens anders schuld het middelpunt uitmaakt, aan te geven.”3 
Ontstond er tussen partijen onenigheid omtrent de uitvoering van de door 
hen gesloten overeenkomst, dan was het aan de rechtspraak om dergelijke 
afspraken van een juridische grondslag te voorzien, teneinde de 
rechtsgevolgen ervan te kunnen vaststellen. Eén van de mogelijkheden was 
dat een dergelijke overeenkomst werd gekwalificeerd als een schuld-
vernieuwing. Een schuldvernieuwing bewerkstelligde voor een groot deel 
het resultaat dat partijen met een overeenkomst tot schuldoverneming voor 

 
1 Goudsmit, pag. 171; Miseroy, pag. 30; Scholten, WPNR 2627, pag. 241; Völlmar, pag. 
464, 466; Vrijberghe de Coningh, pag. 613; Schoordijk, Drie-partijen-verhoudingen, pag. 
55; TM, PG Boek 6, pag. 572; Asser-Rutten 4-I (1978), pag. 391.  
2 Zie Inleiding 
3 Hof Arnhem 9 mei 1906, W. 8522 
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ogen stond. De opvolgende debiteur werd jegens de crediteur aansprakelijk 
tot voldoening van de schuld onder gelijktijdige bevrijding van de oor-
spronkelijke debiteur. De schuldvernieuwing kwam echter niet tegemoet 
aan de bedoeling van partijen voorzover zij voor ogen hadden dat de 
oorspronkelijke verbintenis in stand zou blijven. De regeling betreffende de 
schuldvernieuwing en haar toepassing op overeenkomsten gericht op de 
overdracht van een schuld bespreek ik hieronder. Daarbij zal tegelijkertijd 
aandacht worden besteed aan de schuldvernieuwing naar huidig recht.  
Omdat overeenkomsten tot overdracht van een schuld niet altijd voldeden 
aan de voorwaarden die het OBW stelde aan een schuldvernieuwing, werd 
in zowel de literatuur als in de rechtspraak ook wel aansluiting gezocht bij 
de regeling betreffende het beding ten behoeve van een derde om de 
rechtsgevolgen van dergelijke afspraken vast te stellen. Na de bespreking 
van de schuldvernieuwing zal aan deze regeling kort aandacht worden 
besteed. 
 
4.2. Schuldvernieuwing 
 
4.2.1. Begripsbepaling 
 
Onder het OBW werd de schuldvernieuwing beschouwd als de rechts-
handeling waardoor een nieuwe verbintenis in het leven werd geroepen die 
in de plaats van een bestaande verbintenis werd gesteld. De oorspronkelijke 
verbintenis ging door de schuldvernieuwing teniet.4 Zij was dus zowel een 
wijze van ontstaan als van tenietgaan van verbintenissen, waarbij het 
tenietgaan van de oorspronkelijke en het ontstaan van de nieuwe verbinte-
nis niet los van elkaar konden worden gezien.5 
De schuldvernieuwing is vanuit het Justiniaanse recht, via het oud-Franse 
en Rooms-Hollandse recht in het OBW terecht gekomen. Anders dan in het 
Justiniaanse recht, waar een formele stipulatio was vereist voor het aangaan 
van een geldige novatio, kon in het OBW de schuldvernieuwing vormvrij 
tot stand worden gebracht.6 Veelal werd aangenomen dat een speciale rege-
ling voor de schuldvernieuwing in het OBW niet nodig was geweest om de 
geldigheid van deze rechtsfiguur te erkennen.7 In andere zin oordeelde 

 
4 Kappeyne van de Coppello, Novatie, pag. 541; Diephuis X, pag. 610; Land III.1, pag. 347; 
Suijling II.2, pag. 33; Van Brakel, pag. 184; Asser-Rutten 4-I (1978), pag. 378.; Asser-
Hartkamp 4-I (1988), pag. 563; Mellema, Novatie, nr. 2153. 
5 Goudsmit II, pag. 185; Opzoomer VII, pag. 128; Land III.1, pag. 351; Suijling II.2, pag. 
33; Mellema, Novatie, 2153, 2161. 
6 Opzoomer VII, pag. 143;  Mellema, Novatie, nr. 215. 
7 Kappeyne van de Coppello, Novatie, pag. 546,547; Van Brakel, pag. 184; Vrijberghe de 
Coningh, pag. 605; Asser-Rutten 4-I (1978), pag. 379. Zie hierover ook Land III.1, pag. 348. 
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echter uitdrukkelijk Diephuis, die van mening was dat gezien het eigen-
aardige karakter van de schuldvernieuwing een afzonderlijke behandeling 
in het OBW zeker niet ongepast of overbodig was. Voor het vaststellen van 
de rechtsgevolgen van een schuldvernieuwing achtte hij het algemene 
begrip overeenkomst en de algemene bepaling van artikel 1374 OBW 
onvoldoende.8 
Met de meerderheid van de schrijvers was Meijers blijkens de parlemen-
taire geschiedenis van oordeel dat de schuldvernieuwing zonder wettelijke 
regeling tot stand kon worden gebracht. Schuldvernieuwing is volgens hem 
niets anders dan het afstand doen van een verbintenis in samenhang met het 
vestigen van een nieuwe verbintenis, zodat zij niet afzonderlijk in het 
nieuw BW hoefde te worden geregeld.9 De kwalificatie van Meijers van de 
schuldvernieuwing als een afstand van recht gecombineerd met het vestigen 
van een nieuwe verbintenis, was echter niet in overeenstemming met de op 
dat moment gebruikelijke zienswijze. Meijers zag in de schuldvernieuwing 
twee zelfstandige rechtshandelingen, de ene gericht op het tenietgaan van 
de verbintenis, de andere gericht op het vestigen van een nieuwe. Het 
bijzondere van de schuldvernieuwing is echter altijd geweest dat zij werd 
beschouwd als één rechtshandeling waardoor tegelijkertijd een verbintenis 
werd vernietigd en een nieuwe in het leven werd geroepen. Het tenietgaan 
en het vestigen van de verbintenissen had één gezamenlijke oorzaak, 
waaruit een aantal bijzondere rechtsgevolgen voortvloeide. Door de schuld-
vernieuwing aan te merken als een samenstel van rechtshandelingen wordt 
afbreuk gedaan aan het specifieke karakter van de schuldvernieuwing. 
Reeds Land merkt omtrent de aanduiding van de schuldvernieuwing als een 
samenstel van rechtshandelingen op: 
 
“Maar ik kan toch niet inzien, wat daarmede zoude gewonnen zijn; met die nieuwere 
formuleeringen zoude men elkander misschien nog minder verstaan dan met de thans 
gebruikelijke termen.”10 
 
Kon in het Justiniaanse recht door middel van een novatio een bestaande 
verbintenis slechts worden omgezet in een verbintenis uit een stipulatio, 
onder het OBW kon wegens het ontbreken van formele vereisten voor de 
totstandkoming van een schuldvernieuwing de bestaande verbintenis 
worden omgezet in een willekeurige andere verbintenis. Zo kon een 
verbintenis tot betaling van een koopsom worden omgezet in één uit geld-
lening of één uit schenking. Uit het ontbreken van het vereiste van een 

 
8 Diephuis X, pag. 610, 611 (nt. 1). 
9 TM, PG boek 6, pag. 571. In dezelfde zin laat Asser-Hartkamp, 4-I (1988), pag. 563, zich 
uit. 
10 Land III.1, pag. 348. 
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formele stipulatio in het moderne recht, leidde Gide af dat “(…) la novation 
moderne n’a guère que le nom de commun avec la novation d’autrefois.”11 
Niettemin kan worden geconstateerd dat zowel in het Justiniaanse recht als 
onder het OBW de novatie erop was gericht een nieuwe verbintenis in het 
leven te roepen die haar oorzaak vond in het tenietgaan van een reeds 
bestaande verbintenis. Legt men hierop de nadruk, dan kan geconcludeerd 
worden dat “(…) de afstand tusschen de Novatio tijdens Justinianus en 
onze Schuldvernieuwing gering mag heeten.”12 
 
Zoals hiervoor al is aangegeven, kon de nieuwe verbintenis verschillen van 
de oude door haar object, maar ook door de persoon van de crediteur of 
door de persoon van de debiteur.13 In het eerste geval werd gesproken van 
een objectieve novatie, in de twee andere gevallen van een subjectieve 
novatie. Hartkamp wijst erop dat deze terminologie in zoverre misleidend 
is, dat een subjectieve novatie altijd een objectieve novatie in zich bergt, 
omdat ook in dat geval de oorspronkelijke verbintenis teniet gaat.14 De 
vervanging van de debiteur door middel van een novatie had dus een 
verandering van de verbintenis tengevolge.  
Opzoomer stelde hieromtrent dat een verbintenis op twee verschillende 
manieren kan worden veranderd. De eerste mogelijkheid is dat door de 
verandering een wijziging wordt aangebracht in een bestaande verbintenis, 
waarbij de bestaande verbintenis wordt gecontinueerd. De tweede 
mogelijkheid is een vernieuwing van de verbintenis, in welk geval “(…) de 
verandering van een ruimere natuur is, zoodat de oude verbintenis geheel 
teniet gaat, en wel doordat een nieuwe in hare plaats komt, haar opheft en 
vervangt.”15 Algemeen werd er vanuit gegaan dat in geval van een schuld-
vernieuwing zich een verandering in laatstgenoemde zin voordeed en dat de 
verandering niet was beperkt tot een wijziging.16 De schuldvernieuwing in 

 
11 Gide, pag. 1 (voor de motivering van zijn stelling, zie pag. 4). Deze constatering wordt 
met instemming aangehaald door Feenstra, L’effet extinctif de la novation, pag. 397: “On 
peut se demander si les auteurs modernes n’ont pas trop négligé la vérité de cette simple 
contestation.” In dezelfde zin oordeelt ook Cappeyne van de Coppello, Novatie, pag. 541 
e.v.  
12 Land III.1, pag. 347 (nt. 2). In dezelfde zin Goudsmit II, pag. 188 (nt. 1), Wessels II, pag. 
660. 
13 Zie 3.2. en art. 1449 OBW. 
14 Asser-Hartkamp 4-I (1988), pag. 569. 
15 Opzoomer VII, pag. 128. Zie ook Meijers, Algemene Begrippen, pag. 26. 
16 Goudsmit II, pag. 185; Opzoomer VII, pag. 129; Diephuis X, pag. 610; Hofmann I, pag. 
342; Suijling II.2, pag. 33; Mellema, Novatie, nr. 2180; Asser-Hartkamp 4-I (1988), pag. 
571. 
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het OBW leidde in deze zienswijze dus niet tot een opvolging onder 
bijzondere titel in de schuld.17 Voor het huidige recht geldt dit nog steeds.18 
Daarentegen is echter ook wel de opvatting verdedigd dat in het OBW de 
passieve schuldvernieuwing kon worden gebruikt om een opvolging onder 
bijzondere titel in de schuld tot stand te brengen. Zo oordeelde Naber dat 
men in geval van een schuldvernieuwing veeleer de nadruk moet leggen op 
“(…) de continuïteit, de innerlijke eenheid, der oude en der nieuwe 
vordering” die partijen voor ogen staat.19 Erkent men dat aspect van de 
schuldvernieuwing, dan blijkt volgens hem vanzelf dat het Romeins-
rechtelijke uitgangspunt dat een novatie de bestaande verbintenis vernietigt 
niet voor de hand liggend is en “(…) komt men vanzelf tot eene andere 
voorstellingswijze, waarnaar de novatie niets anders is, dan eene 
overeenkomst, die het bestaande vorderingsrecht alleen maar wijzigt.”20  
Rutten stelde eveneens dat in geval van een passieve novatie partijen 
meestal beogen dat met behoud van de verbintenis de ene debiteur wordt 
vervangen door een andere.21 Volgens hem volgde uit de wettelijke 
regeling der schuldvernieuwing niet automatisch dat door de novatie de 
bestaande verbintenis teniet zou gaan. Hij achtte het veel meer in overeen-
stemming met de bedoeling van partijen dat in geval van een passieve 
novatie zou worden aangenomen dat met behoud van de verbintenis de 
debiteur kon worden vervangen door een ander. Hoewel Gomperts oordeelt 
dat uit de regeling in het OBW voortvloeide dat de schuldvernieuwing 
vernietigende werking had, is volgens hem een schuldvernieuwing zonder 
vernietigende werking eveneens denkbaar. 22In deze visie is er geen 
principieel onderscheid tussen de schuldvernieuwing enerzijds en de cessie 
en de schuldoverneming anderzijds. 
 
Op zich is de constatering juist dat partijen veelal niet beogen dat door een 
vervanging van de debiteur of crediteur de bestaande verbintenis wordt 
opgeheven en wordt vervangen door een nieuwe. Een schuldvernieuwing 
die, conform de heersende opvatting, leidt tot een vernietiging van de 
verbintenis, kan in dergelijke gevallen niet volledig aan de bedoeling van 
partijen tegemoet komen. Om die reden zijn naast de schuldvernieuwing de 
cessie en uiteindelijk de schuldoverneming als zelfstandige rechtsfiguren 

 
17 Uitdrukkelijk in deze zin Suijling II.2, pag. 48,49. 
18 PG boek 6, pag. 571; Asser-Hartkamp 4-I, pag. 557; Van Achterberg, pag. 92; Mellema, 
Novatie, nr. 2153.  
19 Naber, pag. 346. 
20 Naber, pag. 346. 
21 Asser-Rutten 4-I (1978), pag. 390 e.v. In dezelfde zin Vrijberghe de Coningh, pag. 613; 
Schoordijk, Drie-partijen-verhoudingen, pag. 45 e.v. 
22 Gomperts, pag. 87. In dezelfde zin Feenstra, pag. 415. 
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ontwikkeld om een opvolging van de crediteur respectievelijk van de 
debiteur in de verbintenis tot stand te brengen. Over het algemeen wordt 
aangenomen dat de cessie en de schuldoverneming zich onderscheiden van 
de actieve respectievelijk de passieve schuldvernieuwing.23  
Natuurlijk had men de mogelijkheid om één van de subjecten in de 
verbintenis te vervangen, onder instandhouding van de verbintenis zelf, ook 
kunnen bereiken door de bestaande rechtsfiguur van de schuldvernieuwing 
zo aan te passen dat in de gevallen dat de crediteur of debiteur wordt 
vervangen, aan de schuldvernieuwing geen vernietigende werking wordt 
toegekend. Het is echter de vraag of een zodanige aanpassing van de 
schuldvernieuwing zinvol is. Zou worden aanvaard dat de schuld-
vernieuwing, anders dan altijd het geval was geweest, is gericht op de 
continuïteit van de bestaande verbintenis, dan zou er geen verschil meer 
zijn tussen de actieve en passieve novatie enerzijds en de cessie en de 
schuldoverneming anderzijds.24 Dat heeft een ongewenst gevolg. Het kan 
namelijk zijn dat partijen er de voorkeur aan geven dat met de vervanging 
van de crediteur of debiteur wél een geheel nieuwe verbintenis ontstaat, 
omdat zij niet verrast willen worden door excepties of voorrechten die zijn 
verbonden aan de oude schuld.25 Wordt aan de schuldvernieuwing haar 
vernietigende werking onthouden, dan kunnen partijen dat gevolg niet 
langer bereiken door het aangaan van een schuldvernieuwing. Zij zouden in 
dat geval een (onbenoemde) overeenkomst moeten aangaan die is gericht 
op een vernieuwing van de verbintenis, maar die geen schuldvernieuwing 
zou zijn. Het is de vraag of met deze benadering iets gewonnen zou zijn. 
Overigens zou ik hier nog willen opmerken dat het bevreemdt dat men met 
betrekking tot de cessie altijd heeft aanvaard dat deze rechtsfiguur zich 
wezenlijk onderscheidt van de actieve schuldvernieuwing en dat nimmer is 
bepleit dat de regelingen betreffende de cessie in het OBW en het BW 
overbodig zijn, omdat een vervanging van de crediteur evengoed kan 
worden bereikt door een actieve novatie waaraan de vernietigende werking 
is onthouden.  
 
4.2.2.  De eisen voor totstandkoming 
 
4.2.2.1. De medewerking van de crediteur en de opvolgende debiteur 
Omdat tengevolge van de schuldvernieuwing de oorspronkelijke verbin-
tenis teniet gaat, is in geval van een passieve novatie de oorspronkelijke 

 
23 Land III.1, pag. 350; Hofmann I, pag. 350; TM, PG boek 6, pag. 571. Uit het OBW, 
waarin de cessie naast de actieve novatie afzonderlijk was geregeld, volgt dat de wetgever er 
twee verschillende rechtsfiguren in zag. 
24 Naber, pag. 353, geeft dit ook toe. 
25 Goudsmit, pag. 186 (nt. 3); Opzoomer VII, pag. 131 (nt. 1); Land III.1, pag. 350 (nt. 4). 
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debiteur in beginsel niet langer aansprakelijk jegens de crediteur voor de 
betaling van de schuld. De crediteur kan zich nog slechts verhalen op de 
opvolgende debiteur, waardoor het risico voor insolvabiliteit van de 
opvolgend debiteur bij de crediteur komt te liggen.26 Het spreekt dan ook 
voor zich dat de crediteur zijn medewerking dient te verlenen aan de 
totstandkoming van een passieve novatie, zodat hij zelf kan overwegen of 
hij dat risico wenst aan te gaan. Omdat de aansprakelijkheid voor de 
voldoening van de schuld op de opvolgende debiteur komt te liggen, is het 
vereist dat ook deze als partij aan de passieve schuldvernieuwing 
meewerkt. De medewerking van de oorspronkelijke debiteur wordt 
daarentegen niet vereist. Artikel 1452 OBW bepaalde hieromtrent: 
 
Schuldvernieuwing, door het in de plaats stellen van eenen nieuwen schuldenaar, kan 
geschieden zonder medewerking van den eersten schuldenaar. 
 
Met deze bepaling sloot het OBW aan bij hetgeen op dit punt reeds in het 
Justiniaanse recht en, in aansluiting daarop, in het oud-Franse recht en in 
het Rooms-Hollandse recht had gegolden.27 Bovendien stemde de regeling 
van de passieve novatie door het bepaalde in artikel 1452 OBW overeen 
met  hetgeen in artikel 1418 lid 2 OBW was geregeld ten aanzien van de 
betaling door een derde.28 Een betaling door een derde kon immers 
bevrijdend geschieden, ook al had zij plaatsgevonden zonder medewerking 
van de debiteur. Over het algemeen werd aangenomen dat de betaling door 
een derde kon geschieden zonder medeweten van de debiteur en zelfs tegen 
diens wil.29 Voor de passieve novatie werd dit beginsel eveneens aanvaard.  
In dit opzicht week het OBW niet af van de uitgangspunten die sedert het 
Justiniaanse recht hadden gegolden.30  
In het huidige recht gelden de hiergenoemde uitgangspunten omtrent de 
betaling door een derde nog steeds.31 Vandaar dat mag worden aan-

 
26 Opzoomer VII, pag. 148; Gomperts, pag. 31; Hofmann I, pag. 346; Van Brakel, pag. 194; 
Asser-Rutten 4-I (1978), pag. 385; Mellema, Novatie, nr. 2174. Voor uitzonderingen op dit 
beginsel, zie hierna 4.2.4.1.. 
27 Zie 2.3. en 3.3.  
28 Artikel 1418 lid 2 OBW: “Eene verbindtenis kan zelfs gekweten worden door eenen 
derde, die daarbij geen belang heeft, mits die derde handele in naam en tot kwijting van den 
schuldenaar, […].” Zie over het verband tussen de artikelen 1418 en 1452 OBW: Diephuis 
X, pag. 629; Opzoomer VII, pag. 145; Kappeyne van de Coppello, Novatie, pag. 548; Land 
III.1, pag. 349; Gomperts, pag. 17; Van Brakel, pag. 190 (nt. 3); Asser-Rutten 4-I (1978), 
pag. 387.  
29 Zie Opzoomer VII, pag.  145; Begheyn, pag. 25 e.v.; Asser-Hartkamp, 4-I (1988), pag. 
166 e.v.  
30 D. 46,2,8,5.  
31 Artikel 6:30 BW. Hierover Asser-Hartkamp 4-I, pag. 143 e.v. 
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genomen dat een passieve novatie in het huidige recht nog steeds zonder 
medewerking van de oorspronkelijke debiteur kan plaatsvinden. In de visie 
van Meijers daarentegen, inhoudende dat schuldvernieuwing afstand van 
recht is, kan een passieve schuldvernieuwing niet zonder medewerking van 
de oorspronkelijke debiteur plaatsvinden. Kwijtschelding is op grond van 
artikel 6: 160 BW een meerzijdige rechtshandeling, die niet zonder mede-
werking van de debiteur tot stand kan komen. In deze benadering zou de 
expromissie niet langer tot de mogelijkheden behoren. 
 
Reeds in het Justiniaanse recht gold dat een schuldvernieuwing ook tot 
stand kon komen doordat de overnemer zich in opdracht van de debiteur 
jegens de crediteur verbond om de schuld te voldoen. Dit was één van de 
manieren waarop een delegatie tot stand kon worden gebracht. Zoals 
hierboven is besproken werd de delegatie op grond van ontwikkelingen in 
het oud-Franse en in het Rooms-Hollandse recht uiteindelijk beschouwd als 
een rechtsfiguur die slechts kon worden gebruikt om een passieve novatie 
tot stand te brengen. Deze wijze van delegeren was door de wetgever 
geregeld in 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 schuldeischer niet uitdrukkelijk verklaard heeft dat hij 
van  meening was om zijnen schuldenaar, die de overzetting gedaan heeft, van deszelfs 
verbintenis te ontslaan. 
 
De delegatie was een drie-partijen-overeenkomst.32 Dat impliceerde dat 
voor de totstandkoming van een geldige delegatie wilsovereenstemming 
moest zijn bereikt tussen alle drie de betrokkenen. De toestemming van de 
drie partijen hoefde echter niet gelijktijdig te worden gegeven.33 
 
In de praktijk werd, zoals in het geval van een hypotheekoverneming of de 
overdracht van een handelszaak, de overeenkomst tot overdracht van een 
schuld veelal gesloten tussen de oorspronkelijke debiteur en de overnemer. 
De crediteur stond buiten deze overeenkomst en volstond vaak met het, al 
dan niet stilzwijgend, geven van zijn toestemming aan de overeenkomst. In 
dergelijke gevallen kon het twijfelachtig zijn of de crediteur wel als partij 
had meegewerkt aan de totstandkoming van de overeenkomst. Oordeelde 
de rechter in een dergelijk geval dat de crediteur door het verlenen van zijn 
toestemming geen partij was geworden bij de overeenkomst, dan kon deze 
niet als een schuldvernieuwing worden gekwalificeerd. Voor de vaststelling 

 
32 Opzoomer VII, pag. 135 en 146; Land III.1, pag. 349; Mellema, Novatie, nr. 2171. 
33 Opzoomer VII, pag. 145; Diephuis X, pag. 624; Mellema, Novatie, nr. 2171. 
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van de rechtsgevolgen kon dan geen aansluiting worden gezocht bij de 
regeling van de artikelen 1449 e.v. OBW.34 
 
4.2.2.2. De wil tot schuldvernieuwing 
Het enkele feit dat een derde zich jegens de crediteur verbindt om een 
bestaande schuld van de debiteur te voldoen wil nog niet zeggen dat 
partijen de bedoeling hebben dat de verbintenis tussen de crediteur en de 
derde in de plaats zal treden van de oorspronkelijke verbintenis en dat de 
oorspronkelijke debiteur hierdoor jegens de crediteur zal zijn bevrijd. De 
crediteur kan evengoed beogen dat het door het aangaan van de verbintenis 
met de derde aan hem een extra verhaalsmogelijkheid wordt geboden. Ook 
voor de derde geldt dat hij met het aangaan van een verbintenis met de 
crediteur slechts de bedoeling zou kunnen hebben om zich naast de 
oorspronkelijke debiteur te verbinden en niet dat hij voortaan als enig 
debiteur verbonden zal zijn. Vandaar dat artikel 1451 OBW in zijn 
algemeenheid als voorwaarde voor het aangaan van een novatie stelde dat 
de bedoeling van partijen om te noveren duidelijk uit de overeenkomst 
moest blijken. Het artikel bepaalde: 
 
Schuldvernieuwing wordt niet voorondersteld; de wil om dezelve daar te stellen moet 
duidelijk uit de akte blijken. 
 
Zoals hierboven al is aangegeven, was artikel 1451 OBW een vertaling van 
artikel 1273 Cc., waarin was bepaald dat het voor de totstandkoming van 
een novatie noodzakelijk is dat de wil tot schuldvernieuwing “résulte 
clairement de l’acte”.35 Uit het gebruik van de term ‘akte’ in artikel 1451 
OBW mocht daarom niet worden afgeleid dat een novatie schriftelijk zou 
moeten worden aangegaan en dat de animus novandi in deze schriftelijke 
akte zou moeten zijn uitgedrukt. De term ‘akte’ uit artikel 1451 OBW was 
een vertaling van het Franse ‘acte’, hetgeen handeling betekent. Vandaar 
dat het op grond van deze bepaling voldoende was dat de wil tot schuld-
vernieuwing uit de feitelijke gang van zaken, zoals die zich tussen partijen 
had voorgedaan, kon worden afgeleid.36 Ook door de Hoge Raad is de 
bepaling altijd in deze zin uitgelegd.37 De animus novandi kon derhalve 

 
34 Rb. Arnhem 8 januari 1906, W 8407. De toestemming werd wel beschouwd als 
medewerking in Rb. Arnhem 22 november 1923; W. 11253 (Sliedrechtse Middenstands-
bank/Van der Garde). 
35 Zie 3.2. 
36 Opzoomer VII, pag. 143; Diephuis X, pag. 618; Land III.1, pag. 354; Hofmann II, pag. 
346; Asser-Rutten 4-I (1978), pag. 381; Mellema, Novatie, nr. 2156. 
37 HR 2 januari 1874, W. 3675; HR 24 november 1893, W. 6438. 
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ook door vermoedens worden bewezen, mits die vermoedens maar uit de 
gedragingen van partijen konden worden afgeleid.38  
Het belang van dit artikel was dus vooral dat zij bepaalde dat partijen niet 
werden geacht een verbintenis op te geven, als dit niet uitdrukkelijk uit de 
overeenkomst bleek. Zij was dus vooral bewijsrechtelijke van aard.39 
Aangenomen mag worden dat ook zonder het bepaalde in artikel 1451 
OBW het uitgangspunt gegolden zou hebben dat slechts de aanwezigheid 
van een schuldvernieuwing met het tenietgaan van de oorspronkelijke 
verbintenis kon worden aangenomen, als dit uit de overeenkomst tussen 
partijen kon worden afgeleid.40 Ook voor het huidige recht geldt dat slechts 
een schuldvernieuwing tussen partijen tot stand kan worden gebracht als 
duidelijk uit de overeenkomst blijkt dat beide partijen de bedoeling hebben 
dat een nieuwe verbintenis in het leven wordt geroepen, terwijl de 
bestaande tenietgaat.41 
 
Omdat partijen bij het aangaan van een overeenkomst tot overdracht van 
een schuld veelal beoogden dat de bestaande schuld onder instandhouding 
van de verbintenis zou overgaan op de nieuwe debiteur, was van een 
daadwerkelijke wil tot schuldvernieuwing meestal geen sprake. Omdat deze 
wil in geval van een expromissie niet expliciet tot uitdrukking hoefde te 
zijn gebracht, kon een afspraak tot overdracht van een schuld toch als een 
schuldvernieuwing worden gekwalificeerd als zij was gesloten tussen de 
crediteur en de opvolgende debiteur en als naar het oordeel van de rechter 
uit de omstandigheden van het geval kon worden afgeleid dat partijen de 
bedoeling hadden gehad om te noveren. Zo leidde het Hof Den Bosch uit 
de beoogde bevrijding van de oorspronkelijke debiteur af dat bij partijen de 
wil tot schuldvernieuwing had voorgestaan.42  
 
Van Oers had een schuld van zijn, op het sterfbed liggende, schoonvader, M. Leenderts, aan 
J.C. Meuwese (handelend onder de naam weduwe P.J. Moonen) overgenomen. Van Oers 
had de daartoe strekkende overeenkomst rechtstreeks met Meuwese gesloten. Daarbij was 
volgens Van Oers met de crediteur overeengekomen dat hij niet meer hoefde te betalen dan 
bij onderzoek zou blijken dat M. Leenderts aan de crediteur schuldig was. Partijen hadden 
van de overeenkomst een onderhandse akte opgemaakt, waarin was opgenomen: 
 

 
38 Opzoomer VII, pag. 143; Diephuis X, pag. 618; Land III.1, pag. 355; Hofmann I, pag. 
346; Asser-Rutten 4-I (1978), pag. 382; Mellema, Novatie, nr. 2156.  
39 Mellema, Novatie, nr. 2156. In deze zin ook Hof Den Bosch 14 oktober 1879, W 4501. 
40 Kappeyne van de Coppello, Novatie, pag. 548; Vrijberghe de Coningh, pag. 610;  Asser-
Rutten 4-I (1978), pag. 382. 
41 Van Achterberg, pag. 89; Asser-Hartkamp 4-I, pag. 550. 
42 Hof Den Bosch 14 oktober 1879, W. 4501 (Meuwese/Van Oers). 
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‘De ondergetekende R. van Oers, te Stiphout, bekent de schulden te hebben overgenomen 
van M. Leenderts, ten behoeve van weduwe P.J. Moonen, ‘s-Bosch, bedragende f 1169,81 
(...)’ 
Toen er onenigheid ontstond omtrent de nakoming van deze afspraak, vorderde Meuwese in 
rechte nakoming van Van Oers. In eerste aanleg besliste de rechtbank dat de overeenkomst 
tussen Meuwese en Van Oers niet kon worden aangemerkt als een schuldvernieuwing, 
omdat de oorspronkelijk debiteur in de opgestelde akte niet van zijn verbintenis was 
ontslagen. Daarmee was volgens de Rechtbank niet voldaan aan de eis van artikel 1451 
OBW dat de wil tot schuldvernieuwing  duidelijk uit de akte moest blijken, zodat er tussen 
Meuwese en Van Oers geen schuldvernieuwing had plaatsgevonden. Omdat er volgens de 
rechtbank geen andere grondslag was om gebondenheid aan te nemen, achtte de rechtbank 
Van Oers ook niet jegens Meuwese gehouden om de schuld te voldoen.  
In hoger beroep zocht het Hof Den Bosch voor de berechting van het geschil eveneens 
aansluiting bij de regeling van de schuldvernieuwing, maar het kwam op grond van de 
inhoud van de afspraak tot een andere oplossing. Het Hof overwoog: 
“ ...dat de uitdrukking: ‘iets overnemen’ de handelingen van twee personen te kennen geeft: 
iets afgeven of van iets bevrijden door den eenen en dit tot zich nemen of zich daarmede 
belasten door den anderen; dat derhalve de bewoordingen: ‘bekent te hebben overgenomen, 
de schulden van M. Leenderts’, geene andere betekenis kan hebben, dan dat de geint. bekent 
zich met betaling der schulden te hebben belast en wel in plaats van Leenderts, welke van de 
verplichting werd bevrijd...; dat mitsdien de overeenkomst, zooals ze in meergezegde acte is 
omschreven, alle vereischten in zich vereenigt, welke voor schuldvernieuwing worden 
gevorderd;” 
 
De Rechtbank Arnhem oordeelde in haar beslissing van 22 november 1923 
ten aanzien van de overgang van schulden in het kader van de overdracht 
van een handelszaak, dat uit de feitelijke gang van zaken kon worden 
afgeleid dat partijen een schuldvernieuwing waren aangegaan.43 
 
In deze zaak had Rosier als vennoot van de firma Rijsdijk en Rosier een rekening-courant-
verhouding bij de N.V. Sliedrechtse Middenstandscredietbank. Voor de schuld van Rosier 
had Van der Garde zich tot een bedrag van fl. 33.892,00 borg gesteld. De firma Rijsdijk en 
Rosier werd vervolgens met alle activa en passiva op 1 januari 1919 ingebracht in de N.V. 
Handelsmaatschappij “Holland-Belgie”. In een circulaire, die ook aan de bank werd 
verzonden, maakten Rosier en de NV bekend dat de ‘geheele firma met alle activa en 
passiva door de N.V. is overgenomen’. De bank zette de rekening-courantverhouding 
vervolgens ten name van de naamloze vennootschap voort. Toen de NV niet langer in staat 
was de lening af te lossen, sprak de bank Van der Garde aan. Deze stelde zich op het 
standpunt dat Rosier door de overgang van alle activa en passiva op de N.V. Handels-
maatschappij ‘Holland-Belgie’ niet langer voor de schuld jegens de bank was verbonden, 
zodat ook hij als borg van zijn verplichtingen was ontslagen en hij weigerde derhalve aan de 
vordering van de bank te voldoen. De bank sprak hem daarop in rechte aan. 
De Rechtbank overwoog dat in het voortzetten van de rekening-courantverhouding door de 
bank met de NV een goedkeuring kan worden gelezen van het overnemen door de NV van 
het krediet en dat ‘een dergelijke overneming van verbintenissen met goedkeuring van den 
schuldeischer van nature medebrengt dat er schuldvernieuwing plaats heeft ten aanzien van 
den hoofdschuldenaar en ontslag van zijn verbintenis...’  

 
43 Rechtbank Arnhem 22 november 1923; W. 11253 (Sliedrechtse Middenstandscrediet-
bank/Van der Garde). 
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In deze uitspraken oordeelde de rechter dat het de bedoeling van partijen 
was dat de oorspronkelijk debiteur niet naast de opvolgend debiteur voor de 
betaling van de schuld aansprakelijk bleef, maar dat deze uit zijn 
verbintenis met de crediteur zou zijn bevrijd. Door uit deze bedoeling de 
animus novandi af te leiden en daarmee de overeenkomst als een schuld-
vernieuwing te kwalificeren, kon dit beoogde rechtsgevolg worden 
bereikt.44 Feitelijk werd hiermee de aanwezigheid van de animus novandi 
niet uit de partijbedoeling, maar uit vermoedens afgeleid. Daarmee werd in 
deze uitspraken aangesloten bij een traditie die Justinianus destijds met de 
uitvaardiging van C. 8,41,8 definitief had willen afschaffen. 
Op grond van het bepaalde in artikel 1451 OBW was het voor de totstand-
koming van de novatie in zijn algemeenheid voldoende dat de animus 
novandi uit de handeling van partijen kon worden afgeleid. Artikel 1453 
OBW stelde daarentegen met betrekking tot de delegatie dat zij slechts een 
schuldvernieuwing meebracht, als de schuldeiser uitdrukkelijk had ver-
klaard dat de oorspronkelijke debiteur uit de verbintenis was bevrijd. Was 
dit niet het geval, dan vond er geen schuldvernieuwing plaats en bleef de 
oorspronkelijke debiteur naast de opvolgende debiteur aansprakelijk. Zoals 
hierboven al is besproken, is deze bepaling ontleend aan artikel 1275 Cc., 
welk artikel in navolging van Pothier voor de totstandkoming van een 
delegatie met noverende werking de voorwaarde stelde dat de oorspronke-
lijke debiteur uitdrukkelijk uit zijn verbintenis werd ontslagen.45 Daarmee 
werden in het Franse recht aan de wil tot schuldvernieuwing in het geval 
van de delegatie zwaardere eisen gesteld dan in de andere gevallen van 
schuldvernieuwing, daaronder begrepen de expromissie. Deze bepaling in 
de Code civil is over het algemeen overeenkomstig de opvatting van 
Pothier uitgelegd.46 Door het bepaalde in artikel 1275 Cc. over te nemen in 
artikel 1543 OBW stelde onze wetgever eveneens aan de totstandkoming 
van de delegatie zwaardere eisen dan aan de novatie in het algemeen. Ook 
voor ons recht geldt dat het betreffende artikel in zijn algemeenheid 
conform de oorspronkelijke bedoeling is uitgelegd en dat een uitdrukkelijke 
verklaring van de zijde van de crediteur werd vereist.47  

 
44 Andere uitspraken waarin de overdracht van een schuld als een schuldvernieuwing werd 
gekwalificeerd zijn Rb. Rotterdam 22 nov 1843, W 466; Ktg. Almelo 4 aug 1983; NJ 1984, 
625. Daarentegen oordeelden Hof Amsterdam 3 juni 1918, W. 10309 en Hof Arnhem 26 
juni 1923, W. 11103 dat gezien de bedoeling van partijen om de verbintenis in stand te 
houden, geen animus novandi aanwezig was, zodat van een novatie geen sprake was.  
45 Zie 3.5. 
46 Marty-Raynaud II, pag. 401; Mazeaud-Chabas II.1, pag. 1215; Aubry-Rau-Bartin IV, pag. 
330. In andere zin oordeelde Delvincourt V, pag. 387. 
47 Opzoomer VII, pag. 146; Diephuis X, pag. 624; Gomperts, pag. 21. Met betrekking tot de 
rechtspraak wordt verwezen naar de in noot 53 genoemde uitspraken. 
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Het is de vraag of er een rechtvaardiging bestaat voor het feit dat aan de 
aanwezigheid van de wil tot schuldvernieuwing bij de crediteur bij een 
delegatie zwaardere eisen worden gesteld dan bij een expromissie.48 Men 
kan de bepalingen met elkaar in overeenstemming brengen door het ook in 
geval van een delegatie voldoende te achten dat de wil tot schuldvernieu-
wing uit de feitelijke gang van zaken kan worden afgeleid. In deze zin 
oordeelt Mellema, die zonder nadere motivering stelt dat ook in geval van 
toepassing van artikel 1453 OBW een “(…) uitdrukkelijke verklaring van 
de kant van de crediteur (…) niet (is) vereist.”49 Een dergelijke uitleg van 
artikel 1453 OBW is echter in strijd met de tekst en de ontstaans-
geschiedenis van deze bepaling. In de Franse rechtspraak heeft men het 
verschil in rechtsgevolg tussen de toepassing van artikelen 1273 en 1275 
Cc zoveel mogelijk getracht te voorkomen door overeenkomsten tot schuld-
vernieuwing die feitelijk met medewerking van de oorspronkelijke debiteur 
tot stand waren gekomen (en daarmee zouden vallen onder de werking van 
artikel 1275 Cc) toch te kwalificeren als een expromissie.50 Daarmee wordt 
de overeenkomst beheerst door het bepaalde in artikel 1273 Cc, zodat ook 
de wil tot schuldvernieuwing van de crediteur kan worden afgeleid uit de 
feitelijke gang van zaken. 
Deze benadering spreekt ook uit de hierboven besproken uitspraak van de 
rechtbank Arnhem van 22 november 1923.51 Daar de Rechtbank de animus 
novandi uit de omstandigheden afleidde, had er volgens haar een 
expromissie en geen delegatie plaatsgevonden. Daarentegen zijn er ook 
uitspraken waarin de overdracht van een schuld in het kader van de 
overneming van een handelszaak waaraan de debiteur had meegewerkt, 
werd aangemerkt als een delegatie in de zin van artikel 1453 OBW.52 
 
Daar het bepaalde in artikel 1453 OBW in het huidige recht niet is terug-
gekeerd, is er ook geen grond meer om ten aanzien van het bewijs van de 
animus novandi een onderscheid te maken tussen de expromissie en de 
delegatie. Voor het huidige recht geldt daarom ook voor de passieve 
schuldvernieuwing die met medewerking van de oorspronkelijke debiteur 

 
48 In dezelfde zin Kappeyne van de Coppello, Novatie, pag. 549; Gomperts, pag. 22. 
49 Mellema, Novatie, nr. 2171. In dezelfde zin oordelen Kappeyne van de Coppello, 
Novatie, pag. 549; Land III.1, pag. 359; Van Brakel, pag. 193 (nt. 3). Asser-Rutten 4-I 
(1978), pag. 388, brengt beide bepalingen met elkaar in overeenstemming door stellen dat 
ook voor de expromissie een uitdrukkelijk ontslag door de crediteur nodig is. 
50 Gaudemet, pag. 268 e.v.; Gomperts, pag. 22.  
51 Deze benadering spreekt ook uit de hierboven besproken uitspraak van de Rb. Arnhem 
van 22 november 1923, W. 11253.  
52 Hof Amsterdam 28 mei 1907, W. 8632; Rb. Arnhem 6 januari 1921, NJ 1921, 622; HR 26 
november 1982, NJ 1983, 124 (Struik/NMB); HR 9 februari 1990, NJ 1990, 404 
(Spedimex/Nedlloyd). 
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tot stand is gekomen, dat het voldoende is dat de wil tot schuldvernieuwing 
uit de omstandigheden kan worden afgeleid. 
 
4.2.2.3.  Het bestaan van de voorafgaande verbintenis en het ontstaan van 

een nieuwe verbintenis 
Omdat de novatie is gericht op het tenietgaan van de oorspronkelijke 
verbintenis, kan zij slechts plaatsvinden als er op het moment van het aan-
gaan van de schuldvernieuwing inderdaad een rechtsgeldig bestaande 
verbintenis voorhanden is, die kan worden genoveerd. 
Bleek na het sluiten van de overeenkomst tot schuldvernieuwing dat de 
oorspronkelijke schuld die partijen hadden beoogd te noveren, niet bestond, 
dan werd de schuldvernieuwing ongeldig geacht. Over het algemeen werd 
daartoe aangevoerd dat met het ontbreken van een te noveren verbintenis 
niet was voldaan aan het vereiste van artikel 1371 OBW dat aan de over-
eenkomst een geldige oorzaak ten grondslag moest liggen.53  
Het niet bestaan van de oorspronkelijke verbintenis kon zijn grondslag 
vinden in het feit dat de overeenkomst waaruit deze zou zijn voortgevloeid, 
nietig was wegens het ontbreken van een oorzaak of het hebben van een 
ongeldige oorzaak.54 Ook was het mogelijk dat de overeenkomst was 
vernietigd wegens bijvoorbeeld een wilsgebrek of dat de verbintenis door 
een betaling teniet was gegaan. Het gevolg van de ongeldigheid van de 
overeenkomst tot schuldvernieuwing wegens het niet bestaan van de 
oorspronkelijke verbintenis, was dat er ook geen nieuwe verbintenis tot 
stand kwam en dat, in geval van een passieve novatie, de opvolgend 
debiteur niet jegens de crediteur was gebonden. Een vordering tot 
nakoming kon de opvolgende debiteur dan ook op deze grond afweren. Had 
de opvolgende debiteur betaald, dan kon hij het betaalde op grond van 
onverschuldigde betaling terugvorderen. Natuurlijk konden partijen 
afspreken dat de opvolgende debiteur ongeacht het bestaan van de oor-
spronkelijke verbintenis toch gebonden zou zijn jegens de crediteur, maar 
in dat geval was er geen sprake van een schuldvernieuwing.55 Een 
dergelijke expliciete afspraak had als gevolg dat de overnemer gebonden 
werd jegens de crediteur, zonder dat de geldigheid van deze verbintenis 
afhankelijk is van de geldigheid van de oorspronkelijke verbintenis. Er is in 
dit geval een grote gelijkenis met de abstracte delegatie uit het Justiniaanse 

 
53 Goudsmit, pag. 190; Diephuis X, pag. 612; Land III.1, pag. 352; Suijling II.2, pag. 35; 
Van Brakel, pag. 189,191; Asser-Rutten 4-I (1978), pag. 379; Asser-Hartkamp 4-II (1989), 
pag. 216; Mellema, Novatie, nr. 2159. Zie ook HR 3 november 1927, W. 11752 en NJ 1928, 
43 (met nt. EEM). Artikel 1371 OBW luidde: Eene overeenkomst zonder oorzaak, of uit 
eene valsche of ongeoorloofde oorzaak, aangegaan, is krachteloos.  
54 Zie de artikelen 1371 en 1373  OBW. 
55 Goudsmit, pag. 190; Land III.1, pag. 352; Wessels II, pag. 661. 
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recht, waarbij de geldigheid van de verbintenis in de relatie tussen de 
crediteur (delegataris) en de opvolgende debiteur (gedelegeerde) evenmin 
afhankelijk was van de geldigheid van de oorspronkelijke verbintenis 
tussen de crediteur en de oorspronkelijke debiteur (delegant). 
 
Uit de aard van de schuldvernieuwing volgt dat ook in het huidige recht 
geen novatie tot stand kan komen, als de verbintenis die partijen beogen te 
noveren niet rechtsgeldig is. Volgens Hartkamp zou een schuldvernieuwing 
wegens het ontbreken van een voorafgaande verbintenis echter niet van 
rechtswege nietig zijn.56 Omdat de overeenkomst beoogt voort te bouwen 
op een niet bestaande rechtsverhouding, kan de novatie volgens Hartkamp 
worden vernietigd. Dit vloeit voort uit hetgeen is bepaald in artikel 6:229 
BW. Daarmee stelt hij de geldigheid van de novatie in geval van het 
ontbreken van een bestaande verbintenis afhankelijk van de wil van 
partijen. Zolang partijen wensen dat de nieuwe verbintenis blijft bestaan, is 
in zijn visie de schuldvernieuwing geldig. Deze consequentie lijkt mij in 
strijd met het karakter van de schuldvernieuwing. Omdat de schuld-
vernieuwing uit haar aard het omzetten van een bestaande verbintenis in 
een nieuwe is, is de geldigheid ervan afhankelijk van het bestaan van een 
oorspronkelijke verbintenis. Natuurlijk kunnen partijen bij het aangaan van 
de novatie of achteraf overeenkomen dat ondanks het ontbreken van de 
oorspronkelijke verbintenis, de nieuwe toch in stand blijft. Zoals Goudsmit 
en Land reeds constateerden, is er dan echter geen sprake van een novatie. 
Het bepaalde in artikel 6:229 BW brengt naar mijn mening niet mee dat het 
aloude uitgangspunt dat een novatie waaraan een oorspronkelijke 
verbintenis ontbreekt van rechtswege ongeldig is, in het huidige recht opzij 
zou zijn gezet. 
 
Er bestond onder het OBW geen eenstemmigheid over de vraag of na de 
totstandkoming van de schuldvernieuwing de vernietiging van de over-
eenkomst waaruit de oorspronkelijke verbintenis voortvloeide, kon worden 
ingeroepen en of de opvolgende debiteur daarop een beroep kon doen. 
Diephuis was van oordeel dat een vernietigbare verbintenis, zolang de 
vernietiging ervan niet was ingeroepen, op zich het voorwerp kon zijn van 
een geldige novatie. Door de novatie ging volgens Diephuis de verbintenis 
teniet, zodat vervolgens de vernietiging ervan niet meer kón worden 
ingeroepen “(…) omdat het oude is voorbijgegaan.”57 

 
56 Asser-Hartkamp 4-I, pag. 549. In dezelfde zin Mellema, Novatie, nr. 2187; Van 
Achterberg, pag. 89. 
57 Diephuis X, pag. 613. In dezelfde zin Vrijberghe de Coningh, pag. 607, 608. Ook 
Opzoomer VII, pag. 152,  lijkt zich in deze zin uit te spreken. 
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Over het algemeen werd echter aangenomen dat ook na de schuld-
vernieuwing de vernietiging van de overeenkomst waaruit de oor-
spronkelijke schuld was voortgesproten nog kon worden ingeroepen. Na 
het tenietgaan van de verbintenis door bijvoorbeeld een betaling kan 
immers ook nog de vernietiging van de overeenkomst worden ingeroepen. 
Omtrent de consequenties van de vernietiging van de overeenkomst nadat 
de schuldvernieuwing had plaatsgevonden, bestonden twee opvattingen. 
De eerste zienswijze hield in dat de vernietiging van de oorspronkelijke 
verbintenis ertoe leidde dat de vernietiging van de schuldvernieuwing kon 
worden ingeroepen. De gedachte hierachter was dat het vereiste van een 
geldige oorzaak slechts gold op het tijdstip van het sluiten van de 
overeenkomst, zodat het later wegvallen van de oorspronkelijke verbintenis 
niet van rechtswege meebracht dat de overeenkomst tot schuldvernieuwing 
haar geldigheid verloor. De vernietiging van de overeenkomst tot schuld-
vernieuwing kon worden gegrond op het later wegvallen van de oorzaak of 
eventueel op dwaling.58 
De andere opvatting hield in dat de vernietiging van de oorspronkelijke 
verbintenis leidde tot nietigheid van de schuldvernieuwing. Aan deze 
opvatting lag de gedachte ten grondslag dat een vernietiging59 terug-
werkende kracht had tot aan het tijdstip van het ontstaan van de 
rechtshandeling die werd vernietigd. Werd dus de overeenkomst, waaruit 
de oorspronkelijke verbintenis was ontstaan, vernietigd, dan betekende dit 
dat de oorspronkelijke verbintenis werd geacht niet te hebben bestaan. Had 
deze verbintenis ten grondslag gelegen aan een schuldvernieuwing, dan 
impliceerde de terugwerkende kracht van de vernietiging dat aan de schuld-
vernieuwing achteraf gezien op het moment van het sluiten ervan geen 
geldige oorzaak ten grondslag had gelegen. Omdat het ontbreken van de 
oorzaak de consequentie had dat de schuldvernieuwing nietig was, betekent 
dit dat de terugwerkende kracht van de vernietiging als gevolg had dat de 
schuldvernieuwing van rechtswege ongeldig was geworden.60 
 
Indien er geen nieuwe verbintenis ontstond, miste de schuldvernieuwing 
haar werking eveneens. Ook dit volgt uit het feit dat het ontstaan en 
tenietgaan van de verbintenis onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en 
dat derhalve het tenietgaan van de oude haar oorzaak vindt in het ontstaan 
van een nieuwe verbintenis. Bij het ontbreken van een nieuwe verbintenis, 

 
58 Asser-Rutten 4-I (1978), pag. 394; Mellema, Novatie, nr. 2188. 
59 ‘Nietigverklaring’ in de terminologie van het OBW. Zie hierover Asser-Rutten 4-II, pag. 
351 e.v. 
60 In deze zin Suijling II.2, pag. 35; Van Brakel I, pag. 189; Asser-Hartkamp 4-I (1988), pag. 
573.  



Schuldvernieuwing en assignatie in het OBW en BW 
 

 119 

                                                     

bleef de oorspronkelijke verbintenis derhalve in stand.61 In geval van een 
passieve novatie impliceerde dit dat de oorspronkelijke debiteur verbonden 
bleef. 
Datzelfde uitgangspunt geldt voor het huidige recht nog steeds, tenminste 
als men de schuldvernieuwing nog steeds beschouwt als één rechts-
handeling die tegelijkertijd een verbintenis vernietigt én in het leven roept. 
Is men van oordeel dat de schuldvernieuwing tot stand komt door twee 
afzonderlijke rechtshandelingen, een kwijtschelding gevolgd door het 
aangaan van een nieuwe verbintenis, dan is het niet zonder meer van-
zelfsprekend dat het niet ontstaan van een nieuwe verbintenis het tenietgaan 
van de oude verhindert. Indien de crediteur en de oorspronkelijke debiteur 
overeenkomen dat de schuld wordt kwijtgescholden, dan gaat deze 
daardoor teniet. Deze werking staat in beginsel los van het al dan niet 
ontstaan van een nieuwe verbintenis. Slechts als partijen de werking van de 
kwijtschelding afhankelijk hebben gemaakt van het ontstaan van een 
nieuwe verbintenis, dan zal het uitblijven van een nieuwe verbintenis het 
tenietgaan van de oude verhinderen. 
 
4.2.3. De zogenaamde dubbele novatie 
 
De passieve novatie heeft van rechtswege tot gevolg dat de nieuwe debiteur 
jegens de crediteur is verbonden op grond van een nieuwe verbintenis. De 
oorspronkelijke verbintenis tussen crediteur en debiteur is teniet gegaan. De 
overnemer verbindt zich veelal om de schuld van de debiteur te voldoen, 
omdat hij zijnerzijds een verplichting heeft jegens de debiteur. De passieve 
novatie strekt er dan toe dat in de verhouding tussen de debiteur en 
overnemer laatstgenoemde jegens de debiteur wordt bevrijd. In dat geval 
wordt door het aangaan van de nieuwe verbintenis tussen de overnemer en 
de crediteur feitelijk twee verbintenissen vervangen; één in de verhouding 
tussen de crediteur en de oorspronkelijke debiteur en één in de verhouding 
tussen de oorspronkelijke debiteur en de overnemer. In de literatuur wordt 
deze rechtsfiguur over het algemeen aangeduid als een dubbele novatie.62 
In deze zienswijze worden er dus twee verbintenissen omgezet in één 
nieuwe verbintenis. Deze zienswijze lijkt mij echter niet juist. De passieve 
novatie heeft als gevolg dat er een nieuwe verbintenis ontstaat tussen de 
crediteur en de overnemer waarvan de inhoud wordt bepaald door de 
verbintenis die er bestond tussen de crediteur en de oorspronkelijke 

 
61 Suijling II.2, pag. 34; Van Brakel, pag. 189; Asser-Rutten 4-I (1978), pag. 380.  Asser-
Hartkamp 4-I (1988), pag. 564. 
62 Pothier, Obligations II, pag. 124; Wessels II, pag. 673; Van Brakel I, pag. 193; 
Schoordijk, Drie-partijen-verhoudingen, pag. 51; Mellema, Novatie, nr. 2178.  
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debiteur. Haar inhoud wordt op generlei wijze bepaald door de verbintenis 
die er bestond tussen de overnemer en de debiteur. Men kan daarom niet 
stellen dat ook deze verbintenis wordt genoveerd in een andere verbintenis. 
De verbintenis tussen de debiteur en de overnemer gaat daarentegen teniet 
omdat deze partijen het sluiten door de overnemer van de passieve novatie 
met de crediteur beschouwen als een betaling door de overnemer aan de 
debiteur. De verbintenis tussen debiteur en overnemer gaat dus niet door 
novatie, maar door betaling teniet. 
De zogenaamde dubbele novatie is derhalve niets anders dan een toe-
passing van de uitgangspunten van de Romeinsrechtelijke delegatie.63 De 
overnemer (gedelegeerde) verbindt zich in opdracht van de debiteur 
(delegans) jegens de crediteur (delegataris) om de schuld aan de crediteur te 
voldoen. Omdat de delegatie plaatsvindt door een novatie van de 
verbintenis in de valutaverhouding, is er sprake van een causale delegatie. 
De debiteur wordt door de novatie uit zijn verbintenis in de valuta-
verhouding bevrijd, terwijl de delegatie in de dekkingsrelatie tussen 
debiteur en overnemer wordt aangemerkt als een betaling door de over-
nemer aan de debiteur.64 
 
4.2.4. De rechtsgevolgen van de schuldvernieuwing 
 
4.2.4.1.  Bevrijding van de debiteur 
De schuldvernieuwing heeft als gevolg dat een nieuwe verbintenis wordt 
gesteld in de plaats van de oude. De oude verbintenis gaat teniet. Is er 
sprake van een passieve novatie, dan impliceert het teniet gaan van de oude 
schuld dat de oorspronkelijke debiteur niet langer tegenover de crediteur 
aansprakelijk is voor de voldoening van de schuld.65 Dit uitgangspunt is ten 
aanzien van de passieve novatie door middel van een delegatie nog eens 
uitdrukkelijk bepaald in artikel 1454 OBW, hoewel dit ook zonder deze 
zinsnede uit de aard der schuldvernieuwing zou zijn voortgevloeid.66 
Artikel 1454 OBW bevatte echter twee uitzonderingen op dit algemene 
beginsel: 
 

 
63 Zie ook Schoordijk, Drie-partijen-verhoudingen, pag. 51 e.v., die eveneens de 
vergelijking maakt tussen de zogenaamde dubbele novatie en, wat hij noemt, de ‘zuivere’ 
delegatie. Van Brakel, pag. 193, ziet de dubbele novatie als een toepassing van het beding 
ten behoeve van een derde. 
64 Dat in dergelijke gevallen ook in het Romeinse recht geen dubbele novatie plaatsvond, 
maar dat er sprake was van een passieve delegatie wordt betoogd door Endemann, pag. 21. 
65 Diephuis X, pag. 624; Land III.1, pag. 360; Hofmann I, pag. 346;Van Brakel, pag. 194; 
Mellema, Novatie, nrs.  2170 en 2174. 
66 Kappeyne van de Coppello, Novatie, pag. 549. 
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De schuldeischer, zijnen schuldenaar, door wien de overzetting67 geschied is, van zijne 
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. 
 
De eerste uitzondering betrof het geval dat de crediteur zich in een over-
eenkomst met de oorspronkelijke debiteur uitdrukkelijk de mogelijkheid 
van verhaal had voorbehouden. Dat de crediteur deze mogelijkheid heeft, 
spreekt voor zich en zou ook bij het ontbreken van het bepaalde in artikel 
1454 OBW hebben bestaan.68 Bovendien was de mogelijkheid van de 
schuldeiser om een dergelijk voorbehoud te maken niet beperkt tot het 
geval dat de opvolgende debiteur in staat van faillissement verkeerde.69 De 
tweede uitzondering deed zich voor als de opvolgend debiteur op het 
moment van het aangaan van de delegatie in staat van faillissement 
verkeerde.  
Het was de heersende opvatting dat het bepaalde in artikel 1454 OBW niet 
verhinderde dat de overeenkomst tot schuldvernieuwing in geval van een 
gemaakt voorbehoud of in geval van faillissement van de oorspronkelijke 
debiteur, op zichzelf wel geldig was. Dat impliceerde dat de oude schuld 
wel werd genoveerd en daarmee definitief teniet ging. Het artikel bood niet 
de mogelijkheid om op grond van de oude verbintenis de oorspronkelijke 
debiteur aan te spreken, maar het vestigde een zelfstandige actie tot schade-
vergoeding voor de crediteur.70 Dat betekende dat de crediteur die op grond 
van artikel 1454 OBW verhaal zocht op de oude debiteur, geen gebruik kon 
maken van eventuele voorrrechten en zekerheidsrechten die aan de 
oorspronkelijke schuld verbonden waren geweest.71 
De mogelijkheid om in geval van faillissement van de opvolgende debiteur 
verhaal te nemen op de oorspronkelijke, was ontleend aan het oud-Franse 
recht.72 In het oud-Franse recht werd deze verhaalsmogelijkheid gebaseerd 
op de billijkheid, omdat de crediteur zijn rechten tegenover de oude 
debiteur had prijsgegeven in de verwachting dat hij een gelijk recht zou 

 
67 Uit de tekst van het artikel zou men kunnen afleiden dat het bepaalde alleen geldt in geval 
van een delegatie en niet in geval van een expromissie. In deze zin oordeelt Opzoomer VII, 
pag. 148. In andere zin Van Brakel, pag. 194. 
68 Opzoomer VII, pag. 149; Diephuis X, pag. 625; Land III.1, pag. 360; Asser-Rutten 4-I 
(1978), pag. 401. 
69 Opzoomer VII, pag. 149; Diephuis X, pag. 625; Land III.1, pag. 360; Gomperts, pag. 31 
70 Opzoomer VII, pag. 150; Diephuis X, pag. 625; Land III.1, pag. 361; Van Brakel, pag. 
195; Mellema, Novatie, nr. 2174. 
71 Opzoomer VII, pag. 150; Diephuis X, pag. 625; Gomperts, pag. 33; Mellema, Novatie, nr. 
2174 
72 Zie 3.3.  
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terugkrijgen jegens de nieuwe debiteur. In het Nederlandse recht werd deze 
zienswijze overgenomen.73 
Gomperts daarentegen zag in het bepaalde in artikel 1454 OBW een 
verplichting tot vrijwaring, overeenkomstig de vrijwaringsplicht die in de 
artikelen 1570 e.v. OBW gold voor de cedent van een vordering.74 De 
achtergrond van de vrijwaringsplicht van de cedent, aldus Gomperts, is dat 
de cessie geschiedt solutionis causa. De cedent beoogt met de cessie 
inderdaad meestal ofwel een reeds vóór de cessie bestaande schuld aan de 
cessionaris te voldoen ofwel hij heeft de vordering aan de cessionaris 
verkocht, zodat de cessie geschiedt om de verplichting uit deze koop-
overeenkomst te voldoen. Blijkt de vordering na de cessie wegens 
onvermogen van de debitor cessus oninbaar, dan verkrijgt de cessionaris, 
anders dan partijen bij de cessie voor ogen stond, feitelijk geen betaling. De 
vrijwaringsplicht van de cedent heeft in dat geval de strekking dat de 
cessionaris alsnog van de cedent daadwerkelijk de betaling ontvangt die hij 
van hem te vorderen had. 
Legt men er de nadruk op dat cessie en passieve novatie veelal solutionis 
causa geschieden en dat zij beide een toepassing zijn van de delegatie uit 
het Justinaanse recht, dan is er inderdaad een duidelijke parallel te zien 
tussen de positie van de cedent en die van de oorspronkelijke debiteur bij 
de passieve novatie. Zoals de cedent (delegant), die opdracht geeft aan de 
debitor cessus (gedelegeerde) om aan de cessionaris (delegataris) te 
betalen, feitelijk beoogt een schuld in de (valuta)verhouding aan de cessio-
naris te voldoen, zo beoogt bij een passieve novatie ook de debiteur 
(delegant) die opdracht geeft aan een derde (gedelegeerde) om zich in zijn 
plaats aan de crediteur (delegataris) te verbinden, zich te bevrijden van de 
schuld in de valutaverhouding. Legt men op deze parallel de nadruk, dan 
zou men de verplichting van de debiteur om in geval van een delegatie in 
de zin van artikel 1454 OB in te staan voor de gegoedheid van de 
overnemer, inderdaad kunnen beschouwen als een vrijwaringsplicht. 
Toch doet men met deze vergelijking geen recht aan het verschil in rechts-
karakter tussen de overdracht van een vordering en de overneming van een 
schuld door middel van een passieve novatie. 
Bij de cessie ligt het zwaartepunt van de rechtsverhouding tussen de cedent 
en de cessionaris. Zij zijn de partijen die de cessie met elkaar overeen-
komen en deze tegelijkertijd aanmerken als een betaling (in de valuta-
verhouding) door de cedent aan de cessionaris. De cessionaris wordt pas 
daadwerkelijk in zijn vermogen verrijkt, als de debitor cessus tot betaling 

 
73 Land III.1, pag. 361;  Asser-Rutten 4-I (1978), pag. 401. Zie hierover ook Gomperts, pag. 
37. 
74 Gomperts, pag. 36 e.v. 
 



Schuldvernieuwing en assignatie in het OBW en BW 
 

 123 

                                                     

overgaat. De vrijwaringsplicht van de cedent voor het geval de debitor 
cessus insolvabel is, heeft dus de strekking om alsnog aan de oor-
spronkelijke bedoeling van cedent en cessionaris recht te doen. Geheel 
anders ligt dit bij de passieve novatie. Hier ligt het zwaartepunt van de 
rechtshandeling tussen de delegerende debiteur en de overnemer. De 
overnemer verbindt zich veelal jegens de crediteur, omdat hij op deze wijze 
een betaling in de dekkingsrelatie beoogt te doen aan de oorspronkelijke 
debiteur. Dit rechtsgevolg tussen debiteur en overnemer treedt door de 
delegatie van artikel 1453 OBW onmiddellijk in. Door deze delegatie is de 
debiteur bevrijd, zodat hij daarmee daadwerkelijk is betaald. De vrij-
waringsplicht, zoals opgelegd in artikel 1454 OBW heeft in dit geval dus 
niet, zoals bij de cessie, de strekking om de bedoeling van partijen alsnog te 
effectueren, maar is een bescherming van de crediteur (die derde is ten 
aanzien van de dekkingsrelatie), die de strekking van de overeenkomst 
tussen de debiteur en de overnemer juist doorkruist. De vrijwaring van 
artikel 1454 OBW kan daarom niet worden gezien als een toepassing van 
de artikelen 1570 e.v. OBW op de passieve novatie. 
Beter lijkt het daarom om haar, in navolging van Pothier, te beschouwen als 
een toepassing van de billijkheid. 
 
Artikel 1454 OBW stelde in navolging van artikel 1276 Cc. aan de 
mogelijkheid om de oude debiteur aan te spreken niet de voorwaarde dat de 
crediteur op het moment van het aangaan van de delegatie onbekend moest 
zijn geweest met het faillissement. Pothier had dit voorbehoud wel 
gemaakt.75 Een crediteur, bekend met het faillissement van de opvolgende 
debiteur, kwam volgens hem geen bescherming toe, als hij met deze 
wetenschap de opvolgende debiteur in plaats van de oorspronkelijke 
aanvaardde. Omdat deze beperking in artikel 1454 OBW niet was 
opgenomen, was Diephuis van oordeel, nu “(…) de wet des schuldeischers 
recht van verhaal niet afhankelijk van zijnde onbekendheid met den 
bestaanden toestand van den nieuwen schuldenaar” maakte, dat een 
eventuele bekendheid van de crediteur met het faillissement niet in de weg 
stond aan de mogelijkheid om op grond van artikel 1454 OBW verhaal te 
nemen op de oude debiteur.76 Deze opvatting van Diephuis is echter niet 
gevolgd. Over het algemeen werd aangenomen dat de verhaalsmogelijkheid 
die in artikel 1454 OBW aan de crediteur werd geboden, was gebaseerd op 
de veronderstelling dat de crediteur onbekend was met het faillissement van 
de debiteur.77 Verhaal op de oorspronkelijke debiteur was in deze opvatting 

 
75 Pothier, Obligations II, pag. 130. 
76 Diephuis X, pag. 628. 
77 Opzoomer VII, pag. 149 (nt. 6); Gomperts, pag. 37; Asser-Rutten 4-I (1978), pag. 401; 
Mellema, Novatie, nr. 2174. 
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niet mogelijk indien deze kon aantonen dat de crediteur op de hoogte was 
geweest van het faillissement van de opvolger. Inderdaad valt moeilijk in te 
zien waarom de billijkheid mee zou brengen dat een crediteur, die willens 
en wetens een passieve novatie aangaat met een failliet, zou moeten worden 
beschermd door hem verhaal te geven op de oude debiteur.78  
Voor het huidige recht geldt dat het mogelijk is dat de crediteur zich het 
recht voorbehoudt zich op de oude debiteur te verhalen als de nieuwe 
debiteur niet solvabel blijkt.  In dat geval geldt, evenals in het OBW, dat de 
oude verbintenis door de novatie wel tenietgaat, maar dat de crediteur een 
nieuw verhaalsrecht krijgt jegens de oorspronkelijke debiteur. Heeft de 
crediteur geen voorbehoud gemaakt, dan heeft hij in geval van insolvabi-
liteit wel de mogelijkheid om op grond van dwaling de overeenkomst te 
vernietigen.79 Deze mogelijkheid is, anders dan hetgeen was bepaald in 
artikel 1454 OBW, niet beperkt tot de omstandigheid dat de debiteur in 
staat van faillissement verkeert, maar zij bestaat ook als de debiteur buiten 
faillissement feitelijk niet vermogend genoeg is om de schuld te voldoen. 
Uiteraard moet voor een geslaagd beroep op dwaling aan de vereisten van 
artikel 6:228 BW zijn voldaan. Om die reden is onder meer vereist dat de 
crediteur niet bekend was met de insolvabiliteit van de overnemer en dat de 
insolvabiliteit aanwezig was op het moment van het aangaan van de 
schuldvernieuwing. Omdat een vernietiging op grond van dwaling niet 
mogelijk is op grond van een toekomstige omstandigheid, kan op 
insolvabiliteit, die na de novatie is ingetreden, geen beroep worden gedaan. 
In dat opzicht bestaat er geen verschil met hetgeen bepaald was in artikel 
1454 OBW. 
 
4.2.4.2. Het tenietgaan van accessoire rechten 
Een tweede belangrijke consequentie van het tenietgaan van de oude 
verbintenis door de novatie was dat met de oorspronkelijke verbintenis ook 
de aan haar verbonden accessoire rechten tenietgaan. De crediteur kon na 
de novatie niet meer de aan de oorspronkelijke vordering verbonden zeker-
heids- of voorrechten inroepen.80 

 
78 Zie Pothier, Obligations II, pag. 131 en Opzoomer VII, pag. 149 (nt. 6): ‘volenti non fit 
injuria.’ 
79 Mellema, Novatie, nr. 2174. Voor het oude recht werd dit betoogd door Van Brakel, pag. 
194, die om die reden het bepaalde in art. 1454 OBW overbodig vond.  
80 Goudsmit II, pag. 193; Opzoomer VII, pag. 155; Diephuis X, pag. 638; Land III.1, pag. 
262,263; Suijling II.2, pag. 37; Hofmann I, pag. 347; Mellema, Novatie, nr. 2180. Zie Rb. 
Arnhem 22 november 1923. W. 11253 (Sliedrechtse Middenstandsbank/Van der Garde). 
Voor het huidige recht Asser-Hartkamp 4-I, pag. 557. Een afwijkende opvatting met 
betrekking tot de subjectieve novatie in het OBW is terug te vinden bij Naber, pag. 402 en 
Asser-Rutten 4-I (1978), pag. 389. Omdat zij van oordeel zijn dat in geval van een 



Schuldvernieuwing en assignatie in het OBW en BW 
 

 125 

                                                                                                                          

Vanzelfsprekend had de crediteur de mogelijkheid om te bedingen dat hem 
voor de nieuwe schuld opnieuw zekerheid werd verstrekt, eventueel op 
dezelfde goederen die voor de oude schuld waren verbonden. Dit laatste 
had echter een belangrijk nadeel. Waren op het verbonden goed, na het 
vestigen van de hypotheek ten behoeve van de schuldeiser, meerdere 
hypotheken gevestigd, dan had het tenietgaan van de schuld door de 
novatie als consequentie dat de schuldeiser zijn positie van eerste 
hypotheekhouder kwijt was. Bedong de crediteur vervolgens voor de 
nieuwe schuld een nieuwe hypotheek op hetzelfde goed, dan werd zijn 
recht -omdat het als laatste was gevestigd- het laagste in rang. 
Het Justiniaanse recht kwam op dit punt aan de schuldeiser tegemoet door 
hem de mogelijkheid te bieden zich hetzelfde recht van hypotheek voor de 
nieuwe schuld voor te behouden.81 Ook Pothier aanvaardde, onder 
verwijzing naar de Digesten, de mogelijkheid om het recht van hypotheek 
ten behoeve van de nieuwe schuld voor te behouden.82 Die mogelijkheid  is 
vervolgens, via het bepaalde in artikel 1278 Cc., in artikel 1457 OBW 
opgenomen. De bepaling luidde:  
 
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 
hebbe voorbehouden.83 
 
Maakte de crediteur van de mogelijkheid tot voorbehoud van het recht van 
hypotheek gebruik, dan bleef ondanks het tenietgaan van de 
oorspronkelijke schuld, het recht van hypotheek, inclusief de daaraan 
verbonden rang, ten behoeve van de nieuwe schuld in stand.84 Algemeen 
werd aanvaard dat dit voorbehoud niet alleen kon worden gemaakt voor 
hypotheken, maar ook voor ten behoeve van de oude schuld gevestigde 

 
subjectieve novatie de verbintenis niet teniet gaat, blijven in hun opvatting ook de accessoire 
rechten in stand. 
81 Zie 2.3. 
82 Pothier, Obligations II, pag. 119. 
83 Gezien de mogelijkheid die in de Cc. en in het OBW werd geboden om pand- en 
hypotheekrechten voor te behouden, een mogelijkheid die rechtstreeks is terug te voeren op 
de Justiniaanse wetgeving, is niet goed te plaatsen de opmerking van Feenstra, pag. 414, die 
met betrekking tot de vernietigende werking van de schuldvernieuwing stelt dat altijd is 
vastgehouden aan het tenietgaan van de accessoire rechten: “La meilleure preuve en est que 
l’extinction des accessoires (hypothèques, gages et cautions) a toujours été maintenue. Si 
l’on met l’accent sur l’animus novandi on pourrait aussi arriver à la réserve tacite de la part 
du créancier: “pour autant que mes hypothèques subsisteront”. Dans le droit classique une 
telle réserve, même explicitement formulée dans un pacte, ne pouvait pas être valable. (…) 
Il fallait pour cela un changement radical du droit civil, auquel on n’est pas parvenu à 
l’epoque classique et que Justinien n’a pas fait puisqu’il avait choisi une autre voie, (…)” 
84 Diephuis X, pag. 638; Land III.1, pag. 363; Hofmann I, pag. 350; Van Brakel, pag. 196 
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pandrechten.85 In de literatuur werd erkend dat deze bepaling een uitzonde-
ring was op het uitgangspunt dat het recht van hypotheek, vanwege haar 
accessoire karakter, in beginsel met de oude schuld teniet zou moeten 
gaan.86  
Artikel 1457 OBW was niet erg duidelijk geredigeerd. Uit de tekst was niet 
af te leiden of de bepaling slechts gold voor de objectieve novatie, waarbij 
crediteur en debiteur dezelfden bleven, of  dat zij ook kon worden toegepast 
bij een subjectieve novatie. Werd het laatste aangenomen, dan rees ten 
aanzien van de toepassing van de bepaling bij een subjectieve novatie de 
vraag of voor de instandhouding van de hypotheek de medewerking nodig 
was van de eigenaar die het goed in zekerheid had gegeven. 
Opzoomer was van oordeel dat uit de strekking van artikel 1457 OBW 
volgde dat het slechts kon worden toegepast op de objectieve novatie.87 
Verandert door de novatie namelijk de crediteur, dan verliest de oorspron-
kelijke crediteur zijn recht jegens de debiteur, zodat van een voorbehoud 
van accessoire rechten door de oorspronkelijke crediteur geen sprake kan 
zijn. De nieuwe crediteur heeft voorafgaand aan de novatie nog geen recht 
tegen de debiteur, zodat deze zich evenmin iets kan voorbehouden. Een 
soortgelijk bezwaar stond in de zienswijze van Opzoomer in de weg aan de 
toepassing van artikel 1457 OBW op de passieve novatie. Een voorbehoud 
moet volgens hem altijd jegens een ander worden gemaakt en niet is 
duidelijk, aldus Opzoomer, jegens wie het voorbehoud bij een passieve 
novatie zou moeten worden gemaakt. Niet jegens de oude debiteur, die 
volgens Opzoomer geen zeggenschap heeft over voorrechten die zullen zijn 
verbonden aan de schuld van een ander, en niet jegens de nieuwe debiteur, 
die niet kan beschikken over het hypotheekrecht dat is gevestigd op de 
goederen van een ander. 
Over het algemeen werd echter aanvaard dat het voorbehoud van artikel 
1457 OBW ook kon worden gemaakt in geval van een passieve 
schuldvernieuwing.88 Het voorbehoud waar artikel 1457 OBW over 
spreekt, moet worden gezien als een voorwaarde die de crediteur stelt aan 
zijn medewerking aan de schuldvernieuwing.  Niets staat er aan in de weg 

 
85 Diephuis X, pag. 639; Hofmann I, pag. 351; Suijling II.2., pag. 37; Van Brakel, pag. 196; 
Mellema, Novatie, nr. 2182. 
86 Opzoomer VII, pag. 156 (nt. 1); Diephuis X, pag. 639; Land III.1, pag. 363 (nt. 3); 
Kappeyne van de Coppello, pag. 555; Suijling II.2, pag. 37; Vrijberghe de Coningh, pag. 
615; Asser-Rutten 4-I (1978), pag. 397; Mellema, Novatie, nr. 2182. 
87 Opzoomer VII, pag. 156 e.v. In dezelfde zin J.K. in WPNR 1421, pag. 157; Suijling II.2, 
pag. 37; Asser-Rutten 4-I (1978), pag. 390. 
88 Kappeyne van de Coppello, Novatie, pag. 557; Diephuis X, pag. 641; Land III.1, pag. 
364. Deze auteurs achtten het voorbehoud bovendien mogelijk bij een actieve novatie. Zie 
hierover nog Mellema, Novatie, nr. 2182. Van Brakel, pag. 197, nt. 2, acht het voorbehoud 
wel toegestaan bij een passieve, niet bij een actieve novatie. 
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om dit voorbehoud ook toe te staan bij een passieve novatie. Het was in dat 
geval wel nodig  dat  de eigenaar van het verhypothekeerde goed zijn 
toestemming verleende aan de instandhouding van de hypotheek. Het was 
immers de eigenaar van het goed die de hypotheek heeft verleend, zodat hij 
degene is die moet beslissen of hij de hypotheek voor een nieuwe schuld 
met een andere debiteur wil laten  voortbestaan.89 Het standpunt van 
Opzoomer dat het voorbehoud van artikel 1457 OBW in geval van een 
passieve novatie niet kan worden gemaakt, omdat niet duidelijk zou zijn 
tegenover wie het zou moeten worden ingeroepen, is daarom niet juist. Het 
voorbehoud moet worden gemaakt tegenover de eigenaar van het 
verhypothekeerde goed. In de meeste gevallen zal dit overigens de 
oorspronkelijke debiteur zijn geweest. 
Voor het huidige recht geldt dat uit de aard van het recht van hypotheek 
volgt dat het recht van hypotheek tenietgaat als ook de schuld waarvoor zij 
was gevestigd teniet gaat.90 Omdat een bepaling dat de crediteur zich in het 
geval van een schuldvernieuwing het recht van hypotheek kan 
voorbehouden, ontbreekt, is een dergelijk voorbehoud in beginsel niet 
mogelijk. Wel biedt artikel 3:231 BW de mogelijkheid om in de 
hypotheekakte te bepalen dat het recht van hypotheek ook wordt gevestigd 
voor toekomstige vorderingen. Mits deze vordering op het moment van het 
vestigen van de hypotheek voldoende kan worden bepaald, kan de 
hypotheek dus ook voor de schuld die door novatie zal ontstaan, worden 
gevestigd. 
Artikel 1458 OBW bepaalde voor de passieve schuldvernieuwing nog 
expliciet dat voorrechten en hypotheken niet konden overgaan op de 
goederen van de nieuwe debiteur. Dat dit niet kan, is echter zo van-
zelfsprekend, dat dit niet in een afzonderlijke bepaling had hoeven te 
worden neergelegd.91 Aan deze bepaling werd dan ook geen bijzondere 
aandacht besteed. 

 
89 Dat instemming van de eigenaar van het verhypothekeerde goed nodig is, oordelen ook 
Land III.1, pag. 364; Gomperts, pag. 60; Vrijberghe de Coningh, pag. 615; Asser-Rutten 4-I 
(1978), pag. 397; Mellema, Novatie, 2182. Zie hierover ook Pothier, Obligations II, pag. 
120 en Wessels II, pag. 671.  Toestemming van de eigenaar wordt niet nodig geacht door  
Diephuis X, pag. 643; Hamaker, WPNR 1421, pag. 158. Een afwijkend standpunt wordt 
ingenomen door Kappeyne van de Coppello, Novatie, pag. 553, Hofmann I, pag. 351 en 
Suijling II.2, pag. 37, die van oordeel zijn  dat het voorbehoud niet kan worden gemaakt 
indien de hypotheek is gevestigd op goederen van een derde. 
90 Hierover Pitlo-Reehuis-Heisterkamp, pag. 639. 
91 Opzoomer VII, pag. 158; Land III.1, pag. 365; Kappeyne van de Coppello, Novatie, pag. 
553.  
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4.2.4.3.  Het tenietgaan van verweermiddelen 
Het tenietgaan van de oorspronkelijke verbintenis heeft niet alleen 
tengevolge dat de aan de vordering verbonden accessoire rechten teniet-
gaan, maar ook de aan de schuld verbonden verweermiddelen.92 Deze 
kunnen dus niet door de opvolgende debiteur jegens zijn crediteur worden 
ingeroepen. 
Dit wil echter niet zeggen dat de opvolgende debiteur geen enkel verweer-
middel zou kunnen inroepen, dat aan de oorspronkelijke debiteur ten 
dienste zou hebben gestaan. Verweermiddelen die aan een debiteur ten 
dienste staan om een vordering tot nakoming af te weren, kunnen namelijk 
van uiteenlopende aard zijn en hun grondslag vinden in uiteenlopende 
oorzaken. 
Allereerst zijn er de verweermiddelen die strikt zijn verbonden aan de 
verbintenis zelf. Gedacht kan worden aan een afspraak tussen partijen die 
de debiteur de bevoegdheid geeft om de betaling uit te stellen of om de 
betaling in termijnen te verrichten. Ook het verweer dat de vordering is 
verjaard is direct aan de verbintenis zelf gerelateerd. Deze verweer-
middelen zijn onlosmakelijk met de verbintenis verbonden en zijn daarmee 
voor hun voortbestaan afhankelijk van deze verbintenis. Evenals de 
accessoire rechten door de novatie tenietgaan, zo gaan ook deze verweer-
middelen teniet. De opvolgende debiteur kan ze daarom niet inroepen. Ten 
aanzien van het Justiniaanse recht is de opvatting verdedigd dat de 
opvolgende debiteur deze verweermiddelen wel kon inroepen, indien bij 
het aangaan van de novatie de nieuwe schuld zo werd geformuleerd dat 
daarin ook de verweermiddelen, verbonden aan de oude schuld, waren 
begrepen.93 Dit kan voor het Nederlandse recht ook worden aangenomen.94 
Niets staat eraan in de weg dat de opvolgende debiteur bij het sluiten van 
de novatie de inhoud van de nieuwe verbintenis zodanig laat formuleren dat 
de verweermiddelen van de oude debiteur daarin zijn begrepen. Verzuimt 
hij echter om de verweermiddelen uitdrukkelijk in de novatie te betrekken, 
dan brengt het tenietgaan van de oude verbintenis mee dat hij zich daarop 
niet langer kan beroepen. 
Naast de verweermiddelen die zijn verbonden aan de schuld zelf, zijn er de 
verweermiddelen die de debiteur ontleent aan de rechtsverhouding waarin 
hij tot de crediteur staat. Gedacht kan worden aan een opschortingsrecht 

 
92 Goudsmit, pag. 193; Opzoomer VII, pag. 152; Diephuis X, pag. 647; Land III.1, pag. 363; 
Hofmann I, pag. 347; Suijling II.2, pag. 36; Asser-Hartkamp 4-I (1988), pag. 572; Mellema, 
Novatie, nr. 2180. 
93 Zie 2.3. 
94 Uitdrukkelijk in deze zin Suijling II.2., pag. 36; Mellema, Novatie, nr. 2181. Land III.1 en 
Hofmann I, pag. 347 aanvaarden niet de mogelijkheid om excepties voor te behouden. 
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vanwege het niet leveren door de crediteur van een bedongen tegenprestatie 
of aan een beroep op compensatie met een tegenvordering. Deze verweer-
middelen kunnen evenmin door de nieuwe debiteur worden ingeroepen. 
Niet omdat ze door de novatie teniet zijn gegaan, maar omdat de 
opvolgende debiteur door de novatie geen partij wordt bij de rechts-
verhouding tussen de oorspronkelijke debiteur en de crediteur, zodat hij aan 
deze rechtsverhouding ook geen verweermiddelen kan ontlenen. Om 
dezelfde reden kan de opvolgende debiteur ook geen beroep doen op een 
vernietiging van de overeenkomst, waaruit de genoveerde schuld is voort-
gevloeid.  
Als echter de crediteur of de oorspronkelijke debiteur, al dan niet 
voorafgaand aan de novatie, een beroep heeft gedaan op de vernietiging 
van de overeenkomst, of indien de overeenkomst waaruit de schuld zou zijn 
voortgesproten nietig blijkt te zijn, dan kan de nieuwe debiteur daarop wel 
een beroep doen. In dat geval doet hij echter geen beroep op een 
verweermiddel dat de oude debiteur had, maar beroept hij zich erop dat 
wegens het ontbreken van een oorzaak de overeenkomst tot schuld-
vernieuwing zelf niet geldig is geweest. Het gevolg daarvan is dat er geen 
nieuwe verbintenis is ontstaan, zodat hij op die grond niet jegens de 
crediteur is verbonden.95 Hetzelfde gold onder het OBW als de overeen-
komst waaruit de vernieuwde verbintenis was voortgevloeid werd 
ontbonden, omdat de ontbinding in het OBW terugwerkende kracht had. 
Betoogd wordt wel dat in de overeenkomst tot schuldvernieuwing een 
bekrachtiging kan liggen besloten van de vernietigbare verbintenis, indien 
partijen bij het aangaan van de schuldvernieuwing van de vernietigings-
grond op de hoogte zijn.96 Voor de passieve novatie kan dit volgens mij 
niet worden aangenomen. De nieuwe debiteur wordt geen partij bij de 
rechtsverhouding tussen de crediteur en de oorspronkelijke debiteur. 
Evenmin als hij de vernietiging van de overeenkomst tussen hen kan 
inroepen, kan hij deze overeenkomst bekrachtigen. Wel zou de opvolgend 
debiteur bij voorbaat afstand kunnen doen van het recht om zich op een 
eventuele vernietiging van de oorspronkelijke verbintenis door de crediteur 
of de oorspronkelijke debiteur te beroepen. Abstraheren partijen op deze 
wijze de geldigheid van de nieuwe verbintenis van de geldigheid van de 
oorspronkelijke dan is, zoals hierboven al is opgemerkt, van een schuld-
vernieuwing geen sprake meer.97 Een dergelijke rechtsfiguur is niets anders 
dan een abstracte delegatie, zoals die ook in het Justiniaanse recht 
voorkwam. De overnemer (gedelegeerde) verbindt zich op grond van een 

 
95 In dezelfde zin Asser-Hartkamp 4-I (1988), pag. 572. 
96 Suijling II,2, pag. 35; Asser-Hartkamp 4-I, (1988), pag. 573. 
97 Zie 2.4. 
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zelfstandige verbintenis jegens de crediteur (delegataris), waardoor de 
debiteur (delegant) uit zijn verbintenis jegens de crediteur in de valuta-
verhouding wordt bevrijd. Deze bevrijding vindt plaats, omdat de delegatie 
wordt beschouwd als een betaling door de debiteur aan de crediteur. Blijkt 
de verbintenis in de valutaverhouding niet rechtsgeldig te zijn geweest, dan 
is het niet de overnemer, maar de debiteur die zijn betaling kan 
terugvorderen van de crediteur.  
Een dergelijke abstracte delegatie kan slechts worden aangenomen als de 
overnemer geen animus novandi had op het moment dat hij met de credi-
teur de nieuwe verbintenis aanging. Is de opvolgend debiteur op de hoogte 
van een vernietigingsgrond, terwijl  duidelijk blijkt dat hij desondanks een 
schuldvernieuwing beoogt af te sluiten, dan kan daarom niet worden 
aangenomen dat hij afstand heeft gedaan van het recht om zich op deze 
vernietigingsgrond te beroepen. 
 
Hetgeen hier is gesteld omtrent de mogelijkheden van de overnemer om 
onder het OBW een beroep te doen op de verweermiddelen, geldt evenzeer 
in het huidige recht. Alleen in het geval dat de overeenkomst waaruit de 
oorspronkelijke schuld is voortgevloeid, wordt ontbonden, geldt in het 
huidige recht niet langer dat de overeenkomst tot schuldvernieuwing 
wegens het ontbreken van een voorafgaande verbintenis van rechtswege 
nietig is en dat de overnemer op die grond is bevrijd. Ontbinding heeft op 
grond van artikel 6:269 BW geen terugwerkende kracht, maar zij bevrijdt 
partijen van de bestaande verbintenis. Omdat de verbintenis van de 
oorspronkelijke debiteur is vervangen door die van de overnemer, mag naar 
mijn mening worden aangenomen dat het bepaalde van artikel 6:269 BW 
zich uitstrekt over de verbintenis die ten laste van de overnemer is ontstaan, 
zodat ook de overnemer op deze grond wordt bevrijd. 
 
4.2.5. De (on)geldigheid van de novatie-overeenkomst  
 
Afgezien van de bijzondere eisen die in de artikelen 1449 e.v. OBW aan 
een geldige schulvernieuwing werden gesteld, golden voor de tot-
standkoming en het voortbestaan van deze overeenkomst vanzelfsprekend 
de algemene beginselen van het overeenkomstenrecht. De novatie kon op 
grond van deze uitgangspunten dus nietig blijken te zijn, er kon sprake zijn 
van een vernietigingsgrond of zij kon worden ontbonden op grond van 
wanprestatie. 
Een logisch gevolg van de nietigheid of de vernietiging met terugwerkende 
kracht van de schuldvernieuwing was dat ook de rechtsgevolgen die 
partijen voor ogen hadden gestaan niet waren ingetreden. Dit betekende dat 
de oorspronkelijke verbintenis niet teniet was gegaan en dat er evenmin een 
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nieuwe verbintenis was ontstaan. In geval van een passieve novatie 
impliceerde dit dat de debiteur nog op grond van de oorspronkelijke 
verbintenis verbonden was jegens de crediteur en dat de opvolgende 
debiteur niet gebonden was. Indien de overnemer toch door de crediteur 
werd aangesproken, dan kon hij dus de ongeldigheid van de novatie-
overeenkomst tegen de crediteur inroepen. 
Een afwijkend standpunt werd ingenomen door Vrijberghe de Coningh.98 
Volgens hem kon in zijn algemeenheid niet worden gezegd dat de 
ongeldigheid van de novatie ook de ongeldigheid van de nieuwe 
verbintenis meebracht. Eveneens achtte hij het denkbaar dat partijen bij het 
aangaan van de overeenkomst beoogden dat de oorspronkelijke verbintenis 
definitief tenietging. Dezelfde zienswijze is terug te vinden in de uitspaak 
van de Hoge Raad van 28 maart 1940, waar hij overwoog:99 
 
“Dat, nu het Hof op de boven aangevoerde gronden aanneemt, dat bij het sluiten der 
overeenkomst d.d. 5 augustus 1936 schuldvernieuwing heeft plaatsgevonden, de ontbinding 
dezer laatste overeenkomst de gevolgen der schuldvernieuwing niet te niet doet en mitsdien 
de herleving van de overeenkomst d.d. 25 juli 1932 hiervan niet het gevolg is; 
dat blijkens de hooger staande overwegingen van het bestreden arrest het Hof heeft 
vastgesteld, dat de overeenkomst van 5 Augustus 1936 naar hare woorden en strekking, 
alsook naar de bedoeling van partijen, inhield dat der partijen verhouding geheel los kwam 
te staan van de bij de overeenkomst van 25 juli 1932 getroffen regeling en dat, onverschillig 
het lot der overeenkomst van 5 Augustus 1936, een terugvallen op die vroegere regeling was 
uitgesloten.” 
 
Het Hof had hier vastgesteld dat het de bedoeling was van partijen dat de 
oorspronkelijke overeenkomst van 25 juli 1932 definitief teniet was 
gegaan. Uiteraard is een dergelijke overeenkomst tussen partijen mogelijk 
Maar als de ongeldigheid van de overeenkomst van 5 augustus 1936 geen 
gevolgen heeft voor het tenietgaan van de verbintenis waarvoor zij feitelijk 
in de plaats kwam, dan wordt deze overeenkomst ten onrechte als een 
schuldvernieuwing gekwalificeerd. Nu het Hof oordeelde dat, ondanks de 
ongeldigheid van de later gesloten overeenkomst, de eerdere toch definitief 
teniet was gegaan, dan kan het tenietgaan van de eerste overeenkomst haar 
oorzaak niet hebben gevonden in de overeenkomst, die door het Hof als een 
‘schuldvernieuwing’ wordt aangeduid. Zou dat wel zo zijn geweest, dan 
zou de ongeldigheid van die overeenkomst van rechtswege meebrengen dat 
de eerste overeenkomst niet teniet was gegaan.  
 
Hetgeen op dit punt gold in het OBW geldt nog steeds in het huidige recht. 
 

 
98 Vrijberghe de Coningh, pag. 609. 
99 HR 28 maart 1940, NJ 1941,2. 
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4.2.6.  De invloed van de rechtsverhouding tussen de debiteur en zijn 
opvolger op de geldigheid van de novatie 

 
Het is al vaker gezegd: de overnemer verbindt zich veelal in plaats van de 
oorspronkelijke debiteur jegens de crediteur, om op deze wijze een schuld 
aan de oorspronkelijke debiteur te voldoen. Nadat de opvolgende debiteur 
zich jegens de crediteur heeft verbonden, kan blijken dat de schuld die hij 
in de dekkingsrelatie aan de debiteur wilde voldoen, niet rechtsgeldig is. De 
vraag is dan of de opvolgende debiteur aan deze ongeldigheid van de 
verbintenis in de dekkingsrelatie een verweermiddel kan ontlenen tegen-
over de crediteur. Met andere woorden, mag de overnemer betaling 
weigeren, omdat hij zich achteraf zonder rechtsgrond jegens de crediteur 
blijkt te hebben verbonden. 
In het Justiniaanse recht werd in geval van een delegatie deze mogelijkheid 
niet aan de overnemer geboden. Aan gebreken in de dekkingsrelatie kon de 
gedelegeerde (overnemer) geen verweermiddelen ontlenen jegens de 
delegataris (crediteur). De delegataris hoefde deze gebreken niet tegen zich 
te laten gelden, omdat hij de delegatie kon beschouwen als een betaling 
door de delegant (debiteur) waarmee hij ‘suum recipit’.100 In het 
Justiniaanse recht was daarmee gekozen voor de bescherming van de 
crediteur, die als derde buiten de rechtsbetrekking tussen de overnemer en 
de debiteur stond.101 
Bij de bespreking van de novatie onder het OBW werd aan deze 
problematiek over het algemeen weinig aandacht besteed. Pothier had aan 
de overnemer niet de mogelijkheid toegekend om zich tegenover de 
crediteur te beroepen op de ongeldigheid van de verbintenis jegens de 
debiteur: 
 
“Si la personne déléguée n’étoit pas débitrice du délégant, quoiqu’elle ne se fût obligé en sa 
place envers son créancier que dans la fausse persuasion qu’elle étoit débitrice du délégant, 
l’obligation qu’elle auroit contractée envers ce créancier n’en seroit pas moins valable, & 
elle ne pourroit se défendre de le payer; sauf à elle son recours contre le délégant, pour qu’il 
fût tenu de l’acquitter.”102 
 
Pothier verwees voor zijn opvatting naar D. 46,2,12: 
 
Si per ignorantiam promiserit, nulla quidem exceptione uti poterit adversus creditorem, qua 
ille suum recipit; sed is qui delegavit, tenetur condictione. 
 

 
100 D. 12,6,44. 
101 Zie 2.4.5.  
102 Pothier, Obligations II, pag. 125. 
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De opvatting van Pothier is onder meer overgenomen door Delvincourt en 
Toullier.103 Met een verwijzing naar deze auteurs uit het Franse recht 
overweegt Van Brakel dat ook voor het Nederlandse recht moet worden 
aangenomen dat aan de overnemer geen verweermiddelen jegens de 
crediteur toekomen die zijn gegrond op de ongeldigheid van de rechts-
betrekking met de oorspronkelijke debiteur.104 
Mijnssen komt op basis van een zelfstandige afweging tot eenzelfde 
oordeel. Mijnssen is in beginsel van oordeel dat aan een rechtshandeling 
die beoogt voort te bouwen op een reeds bestaande rechtshandeling, een 
causaal karakter moet worden toegekend.105 De reden daarvoor is dat de 
onderliggende rechtsbetrekking de oorzaak vormt voor de uitvoerings-
handeling; 
 
“Is de onderliggende verhouding ongeldig dan onvalt daarmee het fundament aan de 
uitvoeringshandeling.”106 
 
Wel kunnen onder omstandigheden belangen van derden meebrengen dat 
men ervoor kiest om de ongeldigheid van de onderliggende rechts-
verhouding niet in de uitvoeringshandeling te laten doorwerken. Dit doet 
zich volgens Mijnssen voor indien een tweede debiteur zich in plaats van 
de eerste debiteur jegens de crediteur verbindt om zodoende een schuld aan 
de eerste debiteur te voldoen.107 De reden om hier de crediteur te 
beschermen tegen de ongeldigheid van de verbintenis in de dekkingsrelatie 
is voor Mijnssen het feit dat de crediteur buiten de rechtsbetrekking tussen 
de debiteur en de overnemer staat en daarop ook geen invloed kan 
uitoefenen. Daarom mag het recht van de crediteur jegens de overnemer 
ook niet afhangen van de geldigheid van de rechtsbetrekking in de 
dekkingsrelatie. 
Schoordijk kiest er eveneens voor om de crediteur te beschermen tegen de 
ongeldigheid van de rechtsbetrekking tussen de debiteur en de overnemer. 
Hij acht het daarbij vooral van belang dat de crediteur in geval van een 
passieve novatie de oorspronkelijke debiteur uit zijn verbintenis ontslaat en 
dat de verbintenis die hij met de overnemer aangaat, heeft te gelden als een 
contraprestatie.108 De ongeldigheid van de rechtsbetrekking tussen de 
overnemer en de debiteur ligt volgens Schoordijk daarom in de risicosfeer 

 
103 Delvincourt V (1825), pag. 386; Toullier VII (Le droit civil francais, 1824),  
par. 291. 
104 Van Brakel I, pag. 195. 
105 Mijnssen, pag. 10. 
106 Mijnssen, pag. 10. 
107 Mijnssen, pag. 17. 
108 Schoordijk, Drie-partijen-verhoudingen, pag. 55. 



Schuldoverneming 
 

 134

                                                     

van de overnemer. Het maakt daarbij niet uit of de overnemer op de hoogte 
was van de ongeldigheid in de rechtsbetrekking, in welk geval dit manco 
geacht wordt door hem verdisconteerd te zijn, of niet. Een uitzondering 
erkent Schoordijk slechts voor het geval dat de overnemer niet en de 
crediteur wel van het gebrek in de rechtsverhouding tussen de overnemer 
en de debiteur op de hoogte was.109 
Schoordijk ontleent een argument voor zijn opvatting ook aan artikel 1455 
OBW. Deze bepaling luidde als volgt: 
 
De schuldenaar die zich bij overzetting aan een nieuwe schuldeiser verbonden heeft en 
daardoor ten aanzien van zijn vorige schuldeiser ontslagen is, kan aan de nieuwe schuldeiser 
niet tegenwerpen de excepties welke hij tegen de eerste zou hebben kunnen doen gelden, al 
ware het dat dezelve bij het aangaan der nieuwe verbintenis niet bekend zijn geweest, 
behoudens echter in het laatste geval, deszelfs verhaal op de oorspronkelijke schuldeiser. 
 
Over het algemeen werd met betrekking tot artikel 1455 OBW aangenomen 
dat zij zag op een actieve novatie. Het zou zijn geschreven voor het geval 
een schuldenaar zich verbond om de schuld die hij had aan zijn crediteur 
niet te betalen aan deze crediteur, maar aan een nieuwe schuldeiser.110 Het 
artikel bepaalde in deze zienswijze voor een dergelijke actieve novatie dat 
de debiteur de verweermiddelen die hij had jegens de eerste schuldeiser na 
de novatie niet kon tegenwerpen aan de nieuwe schuldeiser. Op deze wijze 
uitgelegd, sloot het artikel, voorzover het ging om de verweermiddelen die 
zijn verbonden aan de schuld zelf, aan bij de algemene uitgangspunten van 
de novatie. Deze had immers tot gevolg had dat de oorspronkelijke 
verbintenis met alle daaraan verbonden verweermiddelen teniet ging. Het 
belang van de bepaling werd vooral gezien in het feit dat de debiteur 
expliciet de mogelijkheid werd geboden om zich op de oorspronkelijke 
schuldeiser te verhalen.111 
Schoordijk is daarentegen van oordeel dat artikel 1455 OBW niet voor de 
actieve novatie is geschreven, maar voor de delegatie van artikel 1453 
OBW. Het artikel is volgens hem een weergave van het reeds in het 
Justiniaanse recht geformuleerde uitgangspunt dat gebreken in de 
dekkingsrelatie door de gedelegeerde niet kunnen worden tegengeworpen 
aan de delegataris.112 Leest men de bepaling inderdaad zo dat met de term 
‘nieuwe schuldeiser’ niet wordt bedoeld dat de schuldeiser in de bestaande 
verbintenis tussen de debiteur en de schuldeiser wordt vervangen, in welk 

 
109 Schoordijk, Drie-partijen-verhoudingen, pag. 55. 
110 In deze zin Opzoomer VII, pag. 152; Diephuis X, pag. 645; Land III.1, pag. 362; 
Hofmann I, pag. 349; Asser-Rutten 4-I (1978), pag. 400; Mellema, Novatie, nr. 2177. 
111 Opzoomer VII, pag. 153; Diephuis X, pag. 647; Land III.1, pag. 362; Hofmann I, pag. 
349. 
112 Schoordijk, Drie-partijen-verhoudingen, pag. 58 en Driehoeksverhoudingen, pag. 25. 



Schuldvernieuwing en assignatie in het OBW en BW 
 

 135 

                                                     

geval er sprake is van een actieve novatie, maar dat de debiteur zich 
verbindt jegens de schuldeiser van zijn schuldeiser, in welk geval er voor 
hem ook sprake is van een nieuwe schuldeiser, dan ziet de bepaling 
inderdaad op een passieve novatie. 
Deze uitleg lijkt mij juist. Voor de uitleg van Schoordijk pleit onder meer 
dat in artikel 1455 OBW wordt gesproken van een overzetting. Blijkens 
artikel 1453 OBW en de historische achtergrond van deze bepaling, zag de 
term overzetting of delegatie op een passieve novatie en niet op een actieve. 
Schoordijk zelf wijst erop dat de tekst, op de door hem voorgestane wijze 
uitgelegd, niet meer is dan een weergave van de hierboven geciteerde 
opvatting van Pothier. Aangezien de bepalingen in het OBW betreffende de 
novatie voor een groot deel aan Pothier zijn ontleend, is het inderdaad 
waarschijnlijk dat artikel 1455 OBW is ontleend aan het betreffende 
fragment van Pothier. 
Gaat men er vanuit dat artikel 1455 OBW geschreven is voor de passieve 
novatie113, dan bepaalt het artikel dat de overnemer (gedelegeerde) die zich 
in opdracht van de oorspronkelijke debiteur (delegant) door middel van een 
delegatie heeft verbonden aan de crediteur (delegataris), geen beroep kan 
doen tegenover de crediteur op gebreken in de rechtsbetrekking die hij 
heeft tot de oorspronkelijke debiteur. De overnemer is dus gehouden om de 
door hem toegezegde prestatie aan de crediteur te verrichten. Hetgeen hij 
aldus betaalt, zal hij, evenals in het Justiniaanse recht, moeten verhalen op 
de oorspronkelijke debiteur, die ten onrechte wordt bevoordeeld. Deze 
laatste mogelijkheid werd door artikel 1455 OBW uitdrukkelijk buiten 
twijfel gesteld. In de slotzin werd bepaald dat de overnemer verhaal kon 
halen op zijn oorspronkelijke schuldeiser. Daarmee sloot de oplossing die 
in het OBW voor deze problematiek gold, aan bij hetgeen reeds in het  
Justiniaanse recht was bepaald. 
 
Ook voor het huidige recht mag naar mijn mening nog steeds worden 
aangenomen dat de overnemer, die zich door middel van een passieve 
novatie heeft verbonden jegens de crediteur, geen beroep kan doen 
tegenover laatstgenoemde op gebreken in de rechtsverhouding tussen hem 
en de oorspronkelijke debiteur. Er is geen reden om op dit punt af te wijken 
van de uitgangspunten die reeds zo lang hebben gegolden. 

 
113 Schoordijk, Driehoeksverhoudingen, pag. 24,  lijkt er vanuit te gaan dat artikel 1455 
OBW niet slechts is geschreven voor de passieve novatie (een getituleerde delegatie), maar 
dat zij ook gold  voor een abstracte delegatie, die niet met een novatie gepaard ging.  
Hoewel het in artikel 1455 OBW geformuleerde uitgangspunt ook zal moeten gelden voor 
een abstracte delegatie, lijkt het mij dat de wetgever bij de redactie van het artikel zijn 
toepassing op een passieve novatie voor ogen heeft gehad. Hierop wijst de plaatsing van het 
artikel in de afdeling over de novatie en het gebruik van de term ‘overzetting’ in het artikel.  
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4.3. Het beding ten behoeve van een derde; de praktijk van de 
assignatie voortgezet onder het OBW  

 
Om een overeenkomst gericht op de overdracht van een schuld te kunnen 
kwalificeren als een schuldvernieuwing of als een onvolledige delegatie, 
moest de crediteur als contractspartij aan de totstandkoming van de 
overeenkomst hebben meegewerkt. 
In de praktijk werd de overeenkomst tot overneming van een schuld veelal 
gesloten tussen de oorspronkelijk debiteur en de overnemer, zoals in geval 
van de overneming van een handelszaak of in geval van een 
hypotheekoverneming. De medewerking van de crediteur beperkte zich tot 
het (stilzwijgend) verlenen van zijn toestemming, zonder daadwerkelijk een 
overeenkomst met de overnemer of met beide debiteuren aan te gaan. Daar 
de crediteur niet als partij aan de overeenkomst deelnam, kon in deze 
gevallen voor de vaststelling van de rechtsgevolgen van de overeenkomst 
geen aansluiting worden gezocht bij de regeling van de schuldvernieuwing 
of die van de delegatie. Ook in de gevallen dat de oorspronkelijk en de 
opvolgende debiteur hadden beoogd de aan de verbintenis verbonden 
nevenrechten en verweermiddelen te handhaven zonder dat de instand-
houding ervan uitdrukkelijk was bedongen, kon niet worden aangesloten bij 
de regeling betreffende de schuldvernieuwing. 
Om de crediteur in dergelijke gevallen toch een aanspraak te verlenen tegen 
de overnemer, werd na de invoering van het OBW in de rechtspraak wel 
een beroep gedaan op de regeling betreffende het beding ten behoeve van 
een derde. In artikel 1353 OBW had de wetgever in zijn algemeenheid de 
mogelijkheid geboden dat een contractspartij (stipulator) van zijn 
wederpartij (promissor) bedong dat deze een prestatie jegens een derde zou 
verrichten. Door de aanvaarding van dit beding kon ook de derde hieraan 
rechtstreeks aanspraken ontlenen jegens de promissor. Wordt deze regeling 
toegepast op de overeenkomst die is gericht op de overdracht van een 
schuld, dan is het de oorspronkelijk debiteur die als stipulator van de 
overnemend debiteur als promissor bedingt dat deze de betaling aan de 
crediteur (de derde) zal voldoen. De crediteur verwerft vervolgens een 
zelfstandig recht jegens de opvolgend debiteur indien hij het beding 
aanvaardt. Deze aanvaarding kan besloten liggen in het in ontvangst nemen 
van een betaling of in het zelfstandig aanspreken tot betaling van de 
opvolgend debiteur. 
 
Niet lang na de invoering van het OBW besliste ons hoogste rechtscollege 
voor de eerste keer dat de rechtsgevolgen van een overeenkomst tot 
hypotheekoverneming konden worden vastgesteld aan de hand van het 
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beding ten behoeve van een derde.114 Aan het geschil lagen de volgende 
feiten ten grondslag. 
 
Op 29 januari en 25 september 1801 hadden J. Bloo en zijn huisvrouw bij 2 obligatoire 
actieën in totaal fl. 4000,00 geleend van baron Van Reede tegen een rente van 5% per jaar. 
Tot zekerheid hadden Bloo en zijn echtgenote op een aantal goederen, waaronder het 
Landgoed de Bijvanck bij Voorst, een hypotheek gevestigd. Na de dood van Van Reede 
gingen de obligaties over op zijn weduwe, douairiere Van Boecop. 
In 1823 verkocht Bloo het landgoed de Bijvanck aan Pennink voor fl. 5.700,00. Een deel 
van de koopprijs werd voldaan doordat Pennink de schuld van fl. 4.000,00 aan Van Boecop 
overnam. De hypotheek op het landgoed bleef in stand. Van Boecop stemde met de hele 
transactie in en ging er verder mee accoord dat de hypotheken op de overige goederen van 
Bloo en zijn vrouw worden doorgehaald. Vanaf 29 januari 1823 betaalde Pennink de rente 
rechtstreeks aan Van Boecop. In 1832 werd de rente in onderling overleg tussen Van 
Boecop en Pennink verlaagd naar 4,5%. 
Van Boecop had voorts in haar eigen effecten- en obligatiënboek met betrekking tot de 
vordering achter de woorden <<ten laste J. Bloo gevestigd>> de aantekening gesteld <<nu 
Pennink>> en even verderop <<dit kapitaal heeft dr. Pennink overgenomen>>. Tevens 
schreef zij op de achterzijde van de obligatiën <<twee afgeloste obligatiën van Bloo>>. 
Uit de door haar gebruikte bewoordingen, alsmede uit het doorhalen van de niet op de 
Bijvanck gevestigde hypotheken, kan worden afgeleid dat Boecop in het vervolg alleen 
Pennink als schuldenaar voor de schuld verbonden achtte en dat Bloo ten opzichte van haar 
was bevrijd. 
Dat partijen bovendien van oordeel waren dat de bestaande schuld op Pennink was 
overgegaan en dat geen schuldvernieuwing had plaatsgevonden blijkt enerzijds uit de 
aantekening <<dit kapitaal heeft dr. Pennink overgenomen>> en anderzijds uit het feit dat 
partijen er vanuit gingen dat het hypothecaire recht op de Bijvanck in stand was gebleven. 
 
Pennink was behalve schuldenaar van Van Boecop ook haar huisarts en was bovendien ter 
plaatse als vrederechter werkzaam. Na het overlijden van Boecop was hij het die de boedel 
verzegelde. Hij trof daarbij de twee obligatiën aan, waarop door Boecop op de achterzijde 
was aangetekend <<twee afgeloste obligatiën van Bloo>>. Hij weigerde daarop nog langer 
om de bedongen rente te betalen, daartoe stellende dat Boecop de schuld als afgelost 
beschouwde, zodat ook hij van de schuld en de rente was bevrijd.115 Vervolgens vorderde 
Pennink in rechte afgifte van de obligatieën, waarop de erfgenamen van Van Boecop 
Pennink in reconventie aanspreken tot betaling van de vervallen rentetermijnen. 
 
In hoger beroep had het Hof in Gelderland in zijn arrest van 22 december 
1841 bepaald dat er tussen Pennink en Van Boecop geen verplichtingen 
waren ontstaan "vermits geene novatie van schuld ten deze zoude hebben 
plaatsgehad" en dat Pennink evenmin door "voornoemde stipulatie, door 
Bloo c.s. te zijnen laste gemaakt, aan mevrouw Van Boecop zoude zijn 

 
114 HR 17 februari 1843, W. 410. 
115 Tussen partijen stond vast dat de schuld in werkelijkheid nooit was afgelost. Uit de 
houding van Pennink kan nog eens worden afgeleid dat hij er vanuit ging dat hij voor 
dezelfde schuld als Bloo was verbonden en dat hem op die grond alle verweermiddelen 
toekwamen die ook Bloo had kunnen inroepen. 
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verbonden geworden (…)"  Blijkens overwegingen van de Hoge Raad had 
het Hof in het bijzonder gesteld dat de afspraak tussen Bloo en Pennink niet 
kon worden aangemerkt als een beding ten behoeve van Van Boecop 
gemaakt, omdat het beding voor haar geen voordeel opleverde. Deze 
afspraak vormde voor het Hof derhalve geen geldige grondslag om Pennink 
jegens Van Boecop verbonden te achten. 
De Hoge Raad volgde dit oordeel van het Hof niet. Hij overwoog dat er 
tussen Pennink en wijlen mevrouw Van Boecop "wel degelijk een 
verplichting of vinculum iuris als debiteur en crediteur is geboren (…)" Uit 
de term 'is geboren', blijkt dat de Hoge Raad er niet vanuit ging dat de 
oorspronkelijk verbintenis tussen Van Boecop en Bloo was overgegaan op 
Pennink, maar dat er tussen hen een nieuwe verbintenis was ontstaan. 
Volgens de Hoge Raad kon de afspraak tussen Bloo en Pennink, die ertoe 
strekte dat Pennink de hoofdsom en de rentes aan Van Boecop zou voldoen, 
wel degelijk worden beschouwd als een beding ten behoeve van een derde. 
Volgens de Hoge Raad is er sprake van een geldig beding ten behoeve van 
een derde als de derde door het beding weliswaar geen “eigenlijk profijt of 
voordeel geniet, maar de stipulatie alleen in zijn belang aanneemt.”  
De gedragingen van Van Boecop naar aanleiding van de afspraak tussen 
Bloo en Pennink, zoals het doorhalen van de hypotheken die niet op de 
Bijvank waren gevestigd, het in ontvangst nemen van de rente en het 
quiteren van de rente ten behoeve van Pennink zelf en de afspraak tot 
verlaging van de rente, beschouwde de Hoge Raad als de aanvaarding van 
het beding ten behoeve van haar gemaakt. Door de aanvaarding van het 
beding door de crediteur Van Boecop was er vervolgens een rechtsband 
ontstaan tussen haar en Pennink als opvolgend debiteur. De Hoge Raad 
besliste vervolgens dat Pennink verbonden was jegens de erfgenamen van 
Van Boecop om de hoofdsom en de jaarlijkse rente te betalen en dat de 
Bijvank tot zekerheid voor deze schuld was verbonden. 
 
Door de overeenkomst tussen de debiteur en de overnemer te kwalificeren 
als een beding ten behoeve van een derde in de zin van artikel 1353 OBW, 
waaraan de crediteur door aanvaarding zelfstandige aanspraken kan 
ontlenen, zette de Hoge Raad feitelijk de praktijk van de assignatie, die 
door de crediteur kan worden aangenomen, uit het Rooms-Hollandse recht 
voort.116 
Een probleem bij de toepassing van artikel 1353 OBW op overeenkomsten 
die zijn gericht op de overdracht van een schuld was echter dat de debiteur 
de overeenkomst met de overnemer niet aanging om de belangen van de 
crediteur (de derde) te dienen, maar in zijn eigen belang. Pothier had om 

 
116 Zie 3.4.  
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die reden betoogd dat een overeenkomst gericht op de overdracht van een 
verplichting buiten de reikwijdte van deze bepaling viel.117 
Toch vond de uitleg die de Hoge Raad gaf aan het beding ten behoeve van 
een derde met betrekking tot overeenkomsten die zijn gericht op de 
overdracht van een schuld in de Nederlandse literatuur weinig bestrij-
ding.118 Zo betoogde Moltzer dat er ook sprake kan zijn van een geldig 
beding ten behoeve van een derde, waaraan de derde een zelfstandig recht 
kan ontlenen jegens de promissor, indien de stipulator alleen zijn eigen 
belangen op het oog heeft gehad bij het aangaan van het beding.119 Met de 
uitdrukking ten behoeve van een derde wordt volgens Moltzer niet bedoeld 
dat in het belang van een derde moet zijn gehandeld, maar er wordt slechts 
mee aangegeven dat men een recht wil vestigen voor iemand die buiten het 
contract staat. Hoewel Moltzer zelf niet de toepassing van het beding ten 
behoeve van een derde op het gebied van de schuldoverneming bespreekt, 
geeft hij er een zelfde uitleg aan als de Hoge Raad deed in zijn uitspraak 
van 17 februari 1843. 
Van Gelder stelde eveneens dat in geval van de overdracht van een 
handelszaak de overname van de passiva kan worden verklaard door de 
toepassing van artikel 1353 OBW:  
 
“In de overname der affaire ligt een overeenkomst ten behoeve der crediteuren opgesloten, 
voor den overnemer der affaire de verbintenis vestigende tot uitbetaling der bij de affaire-
overdracht overgedragen handelsschulden aan de crediteuren, welke daaruit een recht van 
vorderen tegen hem ontleenen in gevolge de uitzondering, door art. 1353 B.W. op het 
beginsel der ongeldigheid der overeenkomsten ten behoeve van derden (art. 1351 eodem) 
gemaakt.”120 
 
In navolging van Moltzer stelde Van Gelder dat er sprake is van een geldig 
beding ten behoeve van een derde als door de overeenkomst tussen 
stipulator en promissor aan de derde een eigen zelfstandig recht wordt 
verschaft. Het is daarbij volgens hem onverschillig wat het motief is 
geweest van de handelende partijen om de derde dit recht te geven. Het kan 
zijn dat partijen louter de bedoeling hadden de derde te bevoordelen, maar 

 
117 Pothier, Obligations I, pag. 77. In dezelfde zin Menzel, pag. 587. 
118 Ook in het Franse recht werd na de invoering van de Code civil gebruik gemaakt van het 
beding ten behoeve van een derde (geregeld in art. 1121 Cc.) om de overeenkomst tot 
overdracht van een schuld juridisch te funderen. Zie hiervoor Gaudemet, pag. 319 e.v. In de 
Duitse rechtswetenschap werd eveneens de opvatting verdedigd dat het beding ten behoeve 
van een derde kan worden gebruikt om de overdracht van een schuld tot stand te brengen. 
Zie hiervoor Bähr, Verträge zu Gunsten Dritter, pag. 170 e.v.   
119 J.P. Moltzer, pag. 14 tot en met 22. 
120 Van Gelder, pag. 94 en 95. 
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evenzeer is het mogelijk dat het beding wordt gemaakt ten voordele van de 
stipulator: 
 
“Ten behoeve van derden wil niet zeggen ‘ter begunstiging van derden’, maar staat 
tegenover ‘ten behoeve van zichzelf’”.121 
 
Volgens Diephuis122 was het echter niet mogelijk dat de crediteur op grond 
van artikel 1353 OBW een zelfstandig recht zou verwerven tegen de 
opvolgend debiteur. In navolging van Pothier oordeelde Diephuis dat de 
overeenkomst, waarbij men van de wederpartij bedingt dat deze iets aan 
een derde zal geven of voor hem zal doen wat men anders zelf moet doen, 
op zichzelf volkomen geldig is. Zij valt echter buiten de grenzen van artikel 
1353 OBW, omdat de stipulator niet voor een ander maar voor zichzelf 
bedingt. Vandaar dat de derde niet op grond van artikel 1353 OBW aan 
deze afspraak een recht kan ontlenen of nakoming van het beding kan 
vorderen. Deze zienswijze brengt mee dat een crediteur aan de afspraak 
tussen de debiteur en de overnemer dat laatstgenoemde de schuld van de 
debiteur zal voldoen, geen rechten kan ontlenen jegens de overnemer. 
In dezelfde zin als Diephuis oordeelden ook de Rechtbank en Procureur-
Generaal Noyon in de zaak die leidde tot het arrest van de Hoge Raad van 
29 januari 1920.123  
 
In de casus die ten grondslag lag aan deze procedure had Van Leeuwen in november 1910 
een lening van fl. 1.000,00 tegen een rente van 4,5% verstrekt aan J.Th. Ruygrok van de 
Werve. 
In december 1910 verkocht J.Th. Ruygrok van de Werve een hem toebehorende woning aan 
C.L. Ruygrok van de Werve. Bij deze koopovereenkomst werd door J.Th. Ruygrok onder 
meer bedongen dat C.L. Ruygrok ter voldoening van de koopprijs de verplichtingen uit de 
schuldvordering jegens Van Leeuwen voor zijn rekening zou nemen.  Warmerdam, de 
weduwe van Van Leeuwen, gaf vervolgens als rechtverkrijgende van Van Leeuwen te 
kennen van dit beding gebruik te willen maken en sprak de weduwe van C.L. Ruygrok, 
Damen, aan tot betaling van de schuld. Toen deze weigerde om de schuld aan Warmerdam 
te betalen, sprak zij Damen in rechte aan. 
 
De Rechtbank had als hoogste feitelijke instantie Warmerdam in haar 
vordering niet ontvankelijk verklaard, omdat zij van oordeel was dat de 
overeenkomst tussen J.Th. Ruygrok en C.L. Ruygrok een beding bevatte 
dat was gemaakt in het persoonlijk belang van de stipulator en derhalve 
geen beding ten behoeve van een derde was. Warmerdam kon hieraan als 
crediteur volgens de Rechtbank dan ook geen rechten ontlenen. 

 
121 Van Gelder, pag. 96. 
122 Diephuis X, pag. 432 e.v., die daarmee in dezelfde zin oordeelt als Pothier en Menzel. 
123 HR 29 januari 1920, NJ 1920, pag. 225 (ook gepubliceerd in WPNR 2625 en W. 10555. 
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Het oordeel van Noyon in zijn conclusie in de cassatieprocedure kwam in 
grote lijnen overeen met het oordeel van de Rechtbank. Ook hij vond dat er 
slechts sprake kan zijn van een beding ten behoeve van een derde, indien de 
derde door het beding een voordeel verkrijgt. Volgens Noyon is er van een 
voordeel geen sprake als een ander zich in de plaats stelt van de 
schuldenaar; integendeel, het kan de schuldeiser zelfs tot nadeel strekken. 
Vandaar dat de overeenkomst tussen de stipulator en de promissor niet als 
een beding ten behoeve van de crediteur kan worden beschouwd, waaraan 
deze op grond van artikel 1353 OBW een zelfstandig recht kan ontlenen 
tegenover de promissor. 
Noyon gaf daarbij nog aan dat hij de overwegingen van de Hoge Raad in 
zijn uitspraak van 17 februari 1843, volgens hem de enige in de juris-
prudentie waarin een soortgelijke beslissing is genomen124, hem niet 
duidelijk is. Hij begrijpt niet hoe iemand die geen voordeel heeft van een 
beding dit toch in zijn belang kan aannemen. 
In een korte uitspraak overwoog de Hoge Raad dat uit de afspraak tussen 
beide debiteuren blijkt dat zij beoogden de derde jegens de overnemend 
debiteur een recht op betaling te geven en dat niets aan toepassing van 
artikel 1353 OBW in de weg staat.  
De Hoge Raad bevestigde daarmee zijn uitspraak uit 1843. Scholten sloot 
zich bij de opvatting van de Hoge Raad aan en keerde zich expliciet tegen 
de opvatting van Noyon.125  Scholten stelde vast dat acceptatie van het 
beding er niet toe leidt dat er een andere schuldenaar in de plaats van de 
oorspronkelijke komt, zoals Noyon had opgemerkt, maar dat de crediteur er 
door het beding een debiteur bijkrijgt. Zijn positie wordt dus versterkt.126 
En zo de derde al een voordeel zou moeten hebben om het beding te 

 
124 Deze vaststelling is niet geheel juist. Gewezen kan bijvoorbeeld worden op Rb. 
Roermond 21 februari 1895, W. 6794, waarin de rechtbank ten aanzien van een geval van 
hypotheekoverneming eveneens overwoog dat de afspraak tussen een debiteur en zijn 
opvolger dat laatstgenoemde de schuld voor zijn rekening neemt, kan worden aangemerkt 
als een beding ten behoeve van een derde, waaraan de crediteur rechten jegens de promittens 
kan ontlenen door het beding te aanvaarden. Opmerkelijk in deze zaak was dat het hier een 
hypothecaire lening betrof van in totaal 400 Pathacons die reeds bij aktes van oktober 1790 
en mei 1794 waren verstrekt. Nadat de woning een aantal keren in eigendom was over-
gedragen, weigerde de laatste koper om de verplichtingen uit de lening, waartoe hij zich in 
de notariële akte had verbonden, na te komen. Zie voorts Rb. Zutphen 17 april 1879, W. 
4439, waarin met een beroep op artikel 1353 OBW werd geoordeeld dat de aanvaarding van 
een legaat onder de last om de schulden van de erflater te voldoen een recht van de crediteur 
jegens de legataris in het leven riep. Zie ook HR 15 mei 1891, W. 6038 en Rb. Arnhem 2 
januari 1908, WPNR 2002, waarin de hypotheekoverneming als beding ten behoeve van een 
derde werd gekwalificeerd.  
125 Scholten, pag. 214. 
126 Terecht concludeert Scholten dat aanvaarding van het beding, anders dan Noyon stelt, 
niet leidt tot een schuldoverneming, maar tot een cumulatieve schuldoverneming. 
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kunnen aanvaarden, dan kan dat voordeel volgens Scholten ook van 
formele aard zijn en, zoals in casu, bestaan uit de versterking van de 
rechtspositie van de derde. Dat een beding in het voordeel van de derde kan 
worden geacht, blijkt alleen al daaruit dat de derde gebruik maakt van het 
beding. Het wekt volgens Scholten bevreemding dat een rechter de door de 
derde ingestelde vordering afwijst, omdat aanvaarding van het beding voor 
deze derde geen voordeel zou opleveren.  
Wel moet bedacht worden dat slechts aansluiting kon worden gezocht bij 
het beding ten behoeve van een derde als uit de overeenkomst tussen de 
debiteur en de overnemer duidelijk bleek dat het de bedoeling was van 
partijen dat ook de crediteur aan de afspraak met de debiteur rechten kon 
ontlenen. Zo wees de Rechtbank Arnhem in haar uitspraak van 8 januari 
1906 de vordering van de crediteur tegen de overnemer van een 
handelszaak af, omdat niet was gebleken dat de overnemer zich ook jegens 
de crediteuren van de firma had willen binden.127 
 
G.J.E. had bij overeenkomst van 9 juli 1903 een zaak in mode-artikelen, gevestigd te 
Arnhem, overgenomen van P.S. In de overeenkomst was opgenomen dat G.J.E. alle 
schulden van P.S. blijkend uit de balans van 1 januari 1903 overnam om deze “uit eigen 
beurze te zullen voldoen.” Tot deze schulden behoorde ook een lening die G.B.J.W.S. (de 
broer van de debiteur) in 1892 had verstrekt. G.B.J.W.S. sprak G.J.E. daarop aan tot 
terugbetaling van de lening, waarbij hij zich erop beriep dat de afspraak tussen P.S. en 
G.J.E. moeten worden gekwalificeerd als een beding ten behoeve van een derde waaraan hij 
een zelfstandig recht tegenover G.J.E. ontleent.  
 
De Rechtbank overwoog echter dat uit de akte die P.S. en G.J.E. hebben 
opgemaakt, niet blijkt dat G.J.E. een recht ten behoeve van de crediteur in 
het leven wilde roepen: 
 
“(...) dat het voor de hand ligt, dat indien het in de bedoeling van contractanten had gelegen 
om aan de crediteuren van voormelde S het recht te geven zich op voormelde clausule te 
beroepen teneinde betaling hunner vorderingen te verkrijgen van gedaagde, zulks met 
duidelijke woorden in de clausule zou zijn uitgedrukt, hetgeen echter absoluut niet is 
geschied;” 
 
De vordering van de crediteur tegen de overnemer werd dan ook af-
gewezen.   
 
Evenals de schuldvernieuwing kwam ook het beding ten behoeve van een 
derde slechts in beperkte mate tegemoet aan de bedoeling van partijen. Met 
de gekozen oplossing kon slechts bereikt worden dat de crediteur een 
aanspraak krijgt jegens de opvolgend debiteur. Dit is een zelfstandige 

 
127 Rb. Arnhem 8 januari 1906, W. 8407. 
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verbintenis, waaraan niet automatisch alle accessoire rechten en verweer-
middelen zijn verbonden die ook aan de oorspronkelijke verbintenis zijn 
verbonden128. Evenmin is de oorspronkelijk debiteur, anders dan hij 
beoogde, door de aanvaarding van het beding van zijn aansprakelijkheid 
bevrijd. Natuurlijk was het mogelijk dat de crediteur na de aanvaarding van 
het beding de oorspronkelijk debiteur, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, 
van zijn aansprakelijkheid ontsloeg. Maar in geval van hypotheek-
overneming keerde een dergelijk ontslag van aansprakelijkheid zich 
onmiddellijk tegen de crediteur; het tenietgaan van de verbintenis met de 
oorspronkelijk debiteur zou er toe leiden dat ook de gevestigde hypotheek 
teniet ging. Juist om de instandhouding van de hypotheek was het alle 
betrokken partijen in geval van een hypotheekoverneming te doen. 
 

 
128 Gaudemet, pag. 352. 
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