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5   De erkenning van de schuldoverneming door de 
  Pandektisten 
 
 
5.1. Inleiding 
 
Gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw bestond er in de Duitse 
rechtswetenschap geen bijzondere aandacht voor het leerstuk betreffende 
de overdracht van schulden.  
Dat neemt niet weg dat in de praktijk geregeld gebruik werd gemaakt van 
overeenkomsten die erop waren gericht om een overdracht van een schuld 
tot stand te brengen. In het bijzonder vond overneming van schulden plaats 
bij de verkoop van onroerend goed (hypotheek-overneming) en bij de 
verkoop van een handelszaak.1 Veelal beoogden partijen dat door een 
dergelijke overeenkomst de bestaande schuld overging op de overnemer en 
niet dat er een nieuwe verbintenis ontstond tussen de overnemer en de 
crediteur. Volgens Delbrück en Kassebeer zou reeds voor de negentiende 
eeuw in het Duitse handelsverkeer de gedachte zijn aanvaard dat een schuld 
tengevolge van een schuldoverneming onder bijzondere titel op de 
opvolgend debiteur werd overgedragen.2 Genoemde auteurs waren van 
oordeel dat ook in het Algemeines Landrecht van 1794 aan § 399, waarin 
de expromissie was geregeld, de gedachte ten grondslag zou hebben 
gelegen dat een schuld onder instandhouding van de verbintenis kan 
worden overgedragen.3 Ook volgens een uitspraak van het Reichsgericht uit 
1880 zou toepassing van deze bepaling leiden tot “(...) der Eintritt des 
Uebernehmers dem Gläubiger gegenüber unter Befreiung des bisherigen 
Schuldners, (...)”.4 Dernburg ziet in de expromissie uit hoofde van § 399 
ALR echter een toepassing van de schuldvernieuwing.5 
 
Het uitgangspunt dat een schuld onder instandhouding van de verbintenis 
op de overnemer kan worden overgedragen, is in de eerste helft van de 

 
1 Blume, Schuldübernahme, pag. 404, gaf aan dat drie kwart van de gevallen van schuld-
overneming die door de hogere gerechtsinstanties werd behandeld, betrekking hadden op de 
verkoop van een handelszaak of op een hypotheekoverneming. 
2 Delbrück, pag. 10; Kassebeer, pag. 4.  In andere zin Kuntze, pag. 25 e.v.; Buch, pag. 14. 
3 § 399 uit Deel 1, titel 14 van het Algemeines Landrecht für die Preussischen Staaten 
luidde: “Wenn jemand eine fremde Schuld statt des ersten Schuldners übernimmt, (Expro-
mission) so fällt alle Verbindung zwischen letzterm und dem Gläubiger hinweg.” 
4 RGZ 2, 263. 
5 Dernburg, Lehrbuch des preussischen Privatrechts II, pag. 137. Ook ten aanzien van de 
delegatie uit hoofde van  § 1400 en 1401 ABGB uit 1811 werd wel betoogd dat zij de 
schuldoverneming erkende. In deze zin oordeelden Gürgens, pag. 239 en Menzel, pag. 602 
e.v. Volgens Kassebeer, pag. 6, leidde toepassing van deze paragraaf echter niet tot een 
opvolging onder bijzondere titel in de schuld. 
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negentiende eeuw echter niet terug te vinden in de romeinsrechtelijk 
geörienteerde Duitse rechtswetenschap.6 
Overeenkomstig de uitgangspunten van het Romeinse recht werd geoor-
deeld dat een schuld niet op een derde kan worden overgedragen en dat 
overeenkomsten die zijn gericht op de overdracht van een schuld moeten 
worden gekwalificeerd als een delegatie of als een beding ten behoeve van 
een derde.7 In deze zienswijze verbindt de overnemer zich op grond van 
een zelfstandige verbintenis jegens de crediteur, zodat er een nieuwe schuld 
ontstaat.  
 
In 1853 verscheen van de hand van Delbrück het werk ‘Die Uebernahme 
fremder Schulden nach gemeinem und preussischem Rechte’. Delbrück gaf 
in deze studie aan dat aan de bedoeling van partijen veelal geen recht wordt 
gedaan als een overeenkomst, bedoeld als een  overneming van een schuld, 
als een delegatie of als een beding ten behoeve van een derde wordt aan-
gemerkt. De overeenkomst is er in de meeste gevallen op gericht dat de 
overnemer in de bestaande schuld opvolgt. Delbrück was van oordeel dat 
het recht aan deze bedoeling van partijen tegemoet behoort te komen. In 
afwijking van de heersende opvatting verdedigde hij het standpunt dat een 
opvolging onder bijzondere titel in de schuld wel degelijk past binnen het 
systeem van het op dat moment geldende recht. Ook gaf hij aan op welke 
wijze een zodanige opvolging volgens hem naar geldend recht tot stand kan 
worden gebracht en welke rechtsgevolgen daaraan zijn verbonden.  
De publicatie van Delbrück leidde in de tweede helft van de negentiende 
eeuw binnen de Duitse  rechtswetenschap tot een fundamenteel debat over 
de vraag of het mogelijk is om een schuld onder bijzondere titel aan een 
derde over te dragen en de wijze waarop een dergelijke overdracht dan tot 
stand kan worden gebracht. De discussie resulteerde er uiteindelijk in dat 
aan het einde van de negentiende eeuw binnen de Duitse rechtswetenschap 
de schuldoverneming in het algemeen toelaatbaar werd geacht en dat deze 
rechtsfiguur haar eigen plaats kreeg in het BGB. 
Het staat buiten kijf dat Delbrück de eerste is geweest die heeft geprobeerd 
om de schuldoverneming theoretisch te onderbouwen en dat het zijn 
verdienste is dat het onderwerp een vaste plaats heeft gekregen in de 
moderne rechtswetenschap.8 Vandaar dat in onderstaande bespreking over 

 
6 In deze zin ook Buch, pag. 14 ; Kassebeer, pag. 3. 
7 Savigny, System III, pag. 15; Puchta, Vorlesungen II, pag. 116 e.v. Bähr, Verträge zu 
Gunsten Dritter, pag. 180. 
8 Bähr, Verträge zu Gunsten Dritter, pag. 171; Gürgens, pag. 221; Blume, Schuldüber-
nahme, pag. 392; Regelsberger, pag. 463; Strohal, pag. 253; Saleilles, pag. 3 (nt. 2); Canes, 
Schuldoverneming, pag. 60; Kassebeer, pag. 7; Köhler, pag. 13; Nörr-Scheyhing, pag. 284; 
Loggerenberg, pag. 10. 
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de ontwikkeling van het leerstuk van de schuldoverneming in het Duitse 
recht de theorie van Delbrück als uitgangspunt zal worden genomen. 
 
5.2. De theorie van Delbrück 
 
5.2.1. De totstandkoming van de schuldoverneming volgens Delbrück 
 
De aanleiding voor de praktijkjurist Delbrück9 om een studie te wijden aan 
het onderwerp schuldoverneming was de omstandigheid dat schuldover-
neming een in de praktijk veel voorkomende rechtsfiguur was, maar dat 
door wetenschap en wetgeving aan het bestaan ervan volledig voorbij werd 
gegaan.  
In de Romeinsrechtelijk georiënteerde rechtswetenschap werd een opvol-
ging onder bijzondere titel in de schuld eenvoudigweg niet mogelijk geacht, 
omdat zij in strijd zou zijn met de uitgangspunten van het verbintenissen-
recht. Delbrück vond echter dat het niet aan de rechtswetenschap is om 
rechtsfiguren die in de praktijk worden toegepast voor onmogelijk te 
verklaren, omdat ze niet in het bestaande rechtssysteem zouden passen. Het 
is volgens hem daarentegen de taak van de wetenschap om  rechtsfiguren 
waaraan de praktijk kennelijk behoefte heeft van een theoretische onder-
bouwing te voorzien. Waar een conflict bestaat tussen theorie en praktijk, 
“(...) liegt die Schuld nicht am Verkehr, sondern an der Theorie, die das ihr 
überwiesene Problem nicht zu lösen vermag.”10 Vandaar dat Delbrück in 
zijn werk probeerde om overeenkomsten tot schuldoverneming van een 
theoretische onderbouwing te voorzien. 
Om het bestaan van schuldoverneming in het geldende recht aan te tonen, 
zocht Delbrück geen aansluiting bij het Romeinse, maar bij het oud-Duitse 
recht. Het Romeinse vermogensrecht wordt volgens Delbrück gekenmerkt 
door een sterke scheiding tussen het zaken- en verbintenissenrecht. De 
begrippen eigendom en overdracht van rechten horen in het Romeinse recht 
thuis in het zakenrecht en kunnen om die reden niet op verbintenissen 
worden toegepast. In het oud-Duitse recht daarentegen zou volgens 
Delbrück het onderscheid tussen zaken- en verbintenissenrecht veel minder 
sterk zijn.11 Weliswaar is ook in het Duitse recht de verbintenis evenals in 
het Romeinse recht een rechtsband tussen twee personen op grond waarvan 
de een tot een bepaalde prestatie is gerechtigd en de ander tot het verrichten 
van die prestatie is gehouden, maar de verbintenis heeft volgens Delbrück 
in het Duitse recht een minder zelfstandige positie dan in het Romeinse 

 
9 Delbrück was rechter in Bergen op het eiland Rügen. 
10 Delbrück, pag. 7. 
11 Volgens Delbrück staat in het Duitse recht van oudsher het onderscheid tussen roerende 
en onroerende zaken op de voorgrond, pag. 4. 
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recht. Het belang van de verbintenis is voornamelijk dat zij de oorzaak is 
van de vordering en schuld die uit haar voortvloeien en dat zij hiervan de 
inhoud bepaalt. Delbrück zegt hierover:  
 
“Obligatio ist ein Verhältniss zwischen Personen (...) Allein dieses Verhältniss erzeugt in 
seiner lebendigen Entwicklung aus sich heraus etwas anderes, das ist die Forderung, das ist 
die Schuld.”12 
 
Deze vordering en schuld zouden volgens hem in het Duitse vermogens-
recht een veel belangrijkere plaats innemen dan de verbintenis. Zij worden 
van oudsher als zelfstandige zaken beschouwd en als voorwerpen van het 
verkeer.13 Delbrück wijst erop dat in het oud-Duitse recht het begrip 
eigendom (Eigenthum) niet wordt beperkt tot lichamelijke zaken, maar ook 
wordt gebruikt met betrekking tot vorderingen.14 Ook schulden worden niet 
alleen gezien als lasten die op een vermogen drukken, maar ze worden 
naast de zakelijke rechten en de vorderingen beschouwd als onderdelen van 
het vermogen. Aan hen wordt derhalve een zelfstandig bestaansrecht 
toegekend.15 
Aan de andere kant moest Delbrück erkennen dat vorderingen en schulden 
niet geheel kunnen worden gelijkgesteld met gewone zaken. Volgens hem 
kunnen zij daarom op grond van hun “eigenthümliche Natur” noch in het 
zaken- noch in het verbintenissenrecht worden ingedeeld. Hij concludeerde 
daaruit dat er naast het zaken- en verbintenissenrecht nog een derde 
rechtsgebied bestaat, namelijk het recht der vorderingen en schulden.16 
Omdat schulden en vorderingen vermogensbestanddelen vormen, kan 
hierop echter wel een aantal grondbeginselen uit het zakenrecht worden 
toegepast. In het bijzonder is het beginsel van overdracht onder bijzondere 
titel ook ten aanzien van schulden en vorderingen denkbaar. De overdracht 
van een vordering heet cessie, die van de schuld ‘Uebernahme’.17 De 
schuldoverneming kan volgens Delbrück worden gedefinieerd als: 
 
 “ (...) der Act, durch welchen einen Schuld aus dem Passivvermögen des Schuldners aus-
geschieden und in dat Passivvermögen des Uebernehmers übertragen wird; er erfordert 
Seitens des Uebernehmers die Erklärung, dass er die Schuld übernehme und Seitens des 
Schuldners die Annahme dieser erklärung.”18 
 
In de visie van  Delbrück houdt de schuldoverneming dus in dat de schuld 

 
12 Delbrück, pag. 10. 
13 Delbrück, pag. 11. 
14 Delbrück, pag 3. 
15 Delbrück, pag. 16 en 17. 
16 Delbrück, pag. 14. 
17 Delbrück, pag. 12 en 18. 
18 Delbrück, pag. 18 en 19. 
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in de zin van een passief vermogensbestanddeel uit het vermogen van de 
oorspronkelijk debiteur overgaat in het vermogen van de overnemer. 
Hiermee lijkt Delbrück de schuldoverneming op te vatten in de door mij 
omschreven zin, namelijk dat er sprake is van een opvolging onder 
bijzondere titel in de schuld, welke gelijktijdig bevrijding van de oorspron-
kelijk debiteur meebrengt.19 Uit de verdere toelichting die Delbrück geeft 
op de gevolgen van een schuldoverneming blijkt echter dat hij de schuld-
overneming een geheel andere betekenis geeft. De overneming heeft in de 
visie van Delbrück slechts tot gevolg dat de schuld als vermogens-
bestanddeel overgaat op de opvolgend debiteur. In de obligatoire verhou-
ding tussen de crediteur en debiteur treedt door de overneming geen 
wijziging op: 
 
“Der Uebernehemer hat es lediglich und allein mit der Schuld zu thun, insofern sie Gegen-
stand des Verkehrs ist, das obligatorische Verhältniss zwischen Gläubiger und Schuldner 
bleibt dem Geschäft ganz fern (...)”.20 
 
Schuldoverneming is voor Delbrück dus geen vervanging van de debiteur 
in de verbintenis, maar veeleer een zakenrechtelijke overdracht van de 
schuld als object. 
 
5.2.2. De rechtsgevolgen van de overneming voor de crediteur, debiteur 

en overnemer 
 
De opvatting dat in de obligatoire verhouding tussen partijen geen 
wijziging optreedt, impliceert dat de door Delbrück voorgestane schuld-
overneming niet meebrengt dat de schuldenaar ten opzichte van de 
crediteur wordt bevrijd. Een bevrijding van de oorspronkelijk debiteur 
vindt volgens Delbrück alleen plaats als deze door de crediteur 
uitdrukkelijk wordt ontslagen. Deze bevrijding acht Delbrück voor het 
begrip schuldoverneming echter niet wezenlijk. Het belangrijkste gevolg 
van de overgang van de schuld is dat zij in de verhouding tussen de 
debiteur en de overnemer ten laste van de overnemer komt en dat derhalve 
de overnemer ervoor moet instaan dat de debiteur niet door de crediteur 
wordt aangesproken. Op de overnemer ligt jegens de debiteur geen 
verplichting om de schuld te voldoen, maar een vrijwaringsverplichting.21 
De overnemer kan zelf bepalen hoe hij aan deze verplichting voldoet; hij 
kan besluiten de schuld af te lossen, hij kan de crediteur verzoeken de 

 
19 Zie Inleiding. 
20 Delbrück, pag. 20. 
21 Delbrück, pag. 49: “(...) der Uebernehmer hat dem Schuldner dafür zu haften, dass er 
nicht in Anspruch genommen werde.” 
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debiteur uit zijn aansprakelijkheid te ontslaan, maar hij kan ook rustig een 
handeling van de kant van de crediteur afwachten. 
De oorspronkelijke schuldenaar die toch door de schuldeiser wordt aan-
gesproken heeft in dat geval een regresrecht op de overnemer. Zolang de 
debiteur echter niet daadwerkelijk wordt aangesproken, heeft hij ook geen 
aanspraken jegens de overnemer. In het bijzonder kan hij niet van de over-
nemer verlangen dat hij het verschuldigde aan de crediteur betaalt, dat hij 
zekerheid stelt of dat hij anderszins bevrijding van de debiteur tot stand 
brengt.22 De overnemer heeft in de visie van Delbrück aan zijn verplichting 
voldaan als hij de schuld heeft overgenomen en deze deel is gaan uitmaken 
van zijn vermogen. Tot meer is de overnemer jegens de debiteur niet 
gehouden:23 
 
 

                                                     

“Uebernahme ist eben nichts als Uebernahme, der Schuldner kann nicht verlangen, dass der 
Uebernehmer noch mehr tun solle als übernehmen (...)”. 
 
Over de gevolgen van de schuldoverneming in de verhouding tussen de 
crediteur en de debiteur is Delbrück kort. In zijn visie verandert er door de 
schuldoverneming niets in deze betrekking. De overneming leidt slechts tot 
een opvolging in de schuld, voorzover zij als vermogensbestanddeel wordt 
voorgesteld. Zij heeft geen gevolgen voor de obligatoire verhouding, die 
niet voor overgang vatbaar is. Dat brengt met zich mee dat de crediteur na 
de schuldoverneming twee tot betaling verbonden personen heeft. Hij heeft 
de vrije keus om de ene of de andere aan te spreken. Er is dus sprake van, 
wat tegenwoordig wordt genoemd, een cumulatieve schuldoverneming. 
Wel geeft Delbrück toe dat in veel gevallen partijen mede beogen dat de 
schuldenaar door de overneming ten opzichte van de crediteur zal zijn 
bevrijd. Het tenietgaan van de verbintenis tussen de crediteur en de debiteur 
kan echter alleen op grond van een afzonderlijke afspraak met de crediteur 
geschieden. Deze bevrijding van de debiteur is een zelfstandige handeling, 
die geen deel uitmaakt van de schuldoverneming. Indien crediteur en 
debiteur overeenkomen dat de laatste uit zijn verbintenis zal zijn ontslagen, 
gaat ten gevolge hiervan de schuld, die deel is gaan uitmaken van het 
vermogen van de overnemer, niet teniet.24 
Meer problemen geeft, als we de opvattingen van Delbrück hanteren, de 
verhouding tussen de overnemer en de schuldeiser. Delbrück stelt voorop 
dat de schuldeiser na de schuldoverneming de bevoegdheid heeft om de 
overnemer rechtstreeks aan te spreken. Dit volgt volgens hem uit de 
rechtsfiguur schuldoverneming zelf, maar ook uit de behoeften van het 

 
22 Delbrück, pag. 49. 
23 Delbrück, pag. 50. 
24 Delbrück, pag 57 en 69: "(...) die Befreiung des Schuldners hebt die Schuld nicht auf.” 
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verkeer en bestendig gebruik in de praktijk.25 De bevoegdheid van de 
crediteur om rechtstreeks de overnemer aan te spreken, kan volgens 
Delbrück echter niet worden gegrond op de verbintenis, omdat de 
obligatoire verhouding niet op de overnemer is overgegaan. De aansprake-
lijkheid van de overnemer jegens de schuldeiser kan volgens hem daarom 
alleen worden verklaard als men met hem aanvaardt dat vorderingen en 
schulden in het vermogensrecht een zelfstandige plaats innemen en dat zij 
worden beheerst door eigen regels, namelijk het recht der vorderingen en 
schulden. Dit rechtsgebied kent een eigen soort rechtsvorderingen, waar-
voor de volgende uitgangspunten gelden:26 
 
“Jeder, zu dessen Activvermögen eine Forderung gehört, ist berechtigt, die entsprechende 
Klage gegen den Schuldner anzustellen und 
Jeder, zu dessen Passivvermögen eine Schuld gehört, kann von dem Gläubiger mit der 
entsprechenden Klage belangt werden.” 
 
In tegenstelling tot het Romeinse recht zou het Duitse recht rechten en 
verplichtingen niet aan een persoon koppelen, maar zouden zij worden 
beschouwd als bestanddelen van een bepaald vermogen. Vandaar dat 
rechtsvorderingen worden ingesteld door degene tot wiens vermogen het 
recht behoort en tegen degene tot wiens vermogen de schuld behoort. In 
wezen construeert Delbrück hiermee de rechtsvordering niet als een 
persoonlijke, maar als een zakelijke actie, die zich richt tegen de bezitter 
van een schuld. Ook Delbrück zelf erkent dat er in zijn opvatting een 
nauwe verwantschap bestaat met de in rem actio. Toch stelt hij dat de 
vordering noch persoonlijk noch zakelijk is. Zij is niet zakelijk, omdat zij 
niet wordt ingesteld op grond van een eigendomsrecht met betrekking tot 
een lichamelijke zaak; zij is evenmin persoonlijk, omdat er tussen partijen 
geen obligatoire verhouding bestaat.27 
 
5.3. Reacties op de theorie van Delbrück 
 
Met zijn theorie heeft Delbrück op een oorspronkelijke wijze getracht om 
de bestaande praktijk op het gebied van schuldoverneming dogmatisch te 
onderbouwen. Of zoals Windscheid het uitdrukt, uit het werk waait  “(...) 
dem Leser etwas von der frischen Waldes- und Seeluft der grünen Insel 
entgegen, auf der sie entstanden ist.”28 
Uitgangspunt van de theorie van Delbrück is dat in het Duitse recht een 

 
25 Delbrück, pag 70. 
26 Delbrück, pag 71. 
27 Delbrück, pag. 72. 
28 Windscheid, Singularsuccession, pag. 29. 
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scherp onderscheid zou bestaan tussen het begrip verbintenis aan de ene 
kant en de daaruit voortvloeiende schuld en vordering aan de andere kant. 
Schuld en vorderingen zouden in het Duitse recht vermogensbestanddelen 
vormen, die onafhankelijk van de verbintenis kunnen voortbestaan. 
Overgang van de schuld is in zijn visie niet een opvolging onder bijzondere 
titel in de obligatoire verhouding, maar een opvolging onder bijzonder titel 
in een vermogensbestanddeel. 
Zoals Delbrück ook zelf constateerde, wijkt zijn zienswijze sterk af van de 
gangbare uitgangspunten van de romeinsrechtelijk georiënteerde Duitse 
rechtswetenschap van dat moment. Maar ook zijn opvatting dat in het 
Duitse recht aan de begrippen schuld en verbintenis een andere betekenis 
wordt gegeven dan in het Romeinse recht, gaat in tegen de algemeen 
geldende zienswijze. Delbrücks theorie ondervond dan ook veel kritiek. 
 
Windscheid 
Zo stelde Windscheid uitdrukkelijk dat hij het uitgangpunt van Delbrück 
dat in het Duitse recht van oudsher het obligatoire karakter van vorderingen 
en schulden zou worden ontkend, onjuist acht. In ieder geval worden in zijn 
tijd, aldus Windscheid, de romeinsrechtelijke uitgangspunten op het gebied 
van het zaken- en verbintenissenrecht als maatgevend beschouwd.29  
Windscheid gaf Delbrück wel toe dat in het Duitse recht vorderingen en 
schulden inderdaad als positieve en negatieve bestanddelen (Werthe) en 
dientengevolge als voorwerp van het handelsverkeer worden beschouwd, 
maar “(...) deswegen sind doch Forderungen und Schulden nicht bloss 
Vermögensbestandtheile im allgemeinen, sie sind Vermögensbestandtheile 
bestimmter Art.”30 Vermogensbestanddelen doen zich volgens Windscheid 
altijd voor als een recht op een zaak of als een rechtsverhouding tussen per-
sonen. Naast deze zakelijke rechten en rechtsverhoudingen bestaan geen 
andere vermogensbestanddelen. Windscheid was van oordeel dat de 
begrippen vordering en schuld, zoals door Delbrück gedefinieerd, in geen 
van beide categorieen kunnen worden ondergebracht en daarom als vermo-
gensbestanddeel ook niet denkbaar zijn.31 Windscheid achtte Delbrück er 
dan ook niet in geslaagd om een juiste verklaring te geven voor de schuld-
overneming. 
 
Kuntze 
Ook Kuntze stelde dat de betekenis die Delbrück aan de begrippen 
vordering en schuld gaf onjuist is en niet in overeenstemming met het 

 
29 Windscheid, Singularsuccession, pag. 38. 
30 Windscheid, Singularsuccession, pag. 38. 
31 Windscheid maakt niet duidelijk wat hij ermee bedoelt dat vordering en schuld 
“Vermögensbestandtheile bestimmter Art” zijn. 
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geldende recht.32 
Allereerst lijdt de opvatting van Delbrück volgens Kuntze aan een 
innerlijke tegenstrijdigheid. Enerzijds zou Delbrück namelijk stellen dat de 
verbintenis een zelfstandig bestaan heeft, anderzijds zou hij stellen dat de 
verbintenis, als zij eenmaal vordering en schuld in het leven heeft geroepen, 
ophoudt te bestaan. Hij zou daarmee de verbintenis als doel en als middel 
beschouwen. Dat de verbintenis ophoudt te bestaan, is door Delbrück 
echter niet betoogd. Hij stelde dat de verbintenis ten opzichte van de 
vordering en schuld een ondergeschikte rol speelt.33 Kuntze had echter in 
zoverre wel gelijk met zijn kritiek, dat Delbrück niet verklaarde waarom er 
naast de vordering en schuld als zelfstandige vermogensbestanddelen nog 
plaats zou zijn voor het voortbestaan van de verbintenis. 
Daarnaast beargumenteerde Kuntze, uitvoeriger dan Windscheid, dat de 
opvatting van Delbrück omtrent de begrippen vorderingen en schuld geen 
steun vindt in het Duitse recht. 
Weliswaar ligt de nadruk in het Romeinse vermogensrecht op het begrip 
obligatio en in het Duitse vermogensrecht op de begrippen vordering en 
schuld, maar dat betekent volgens Kuntze nog niet dat aan schuld en 
vordering als vermogensbestanddeel een zelfstandig bestaan kan worden 
toegekend. 
Ook in het Duitse recht wordt de vordering niet los gezien van de schuld, 
maar bestaan deze twee slechts in verhouding tot elkaar en zijn zij ook niet 
los te zien van de verhouding waarin de twee rechtssubjecten (crediteur en 
debiteur) tot elkaar staan. Schuld en vordering zijn, aldus Kuntze, niets 
anders dan twee kanten van eenzelfde rechtsfiguur: 
 
“(...) so bleibt nur die Möglichkeit, Forderung und Schuld, in Anknüpfung an Subjekte, als 
logische Elemente desselben Rechtsbegriffes, beide als die zwei Seiten desselben Rechts-
körpers anzusehen und zu behandeln.”34 
 
Dat betekent dat vordering en schuld geen zelfstandige, objectieve 
bestaansmogelijkheid hebben, zoals bij lichamelijke zaken wel het geval is. 
De omstandigheid dat in het Duitse recht de nadruk wordt gelegd op de 
vordering en de schuld en in het Romeinse recht op de verbintenis, geeft 
volgens Kuntze slechts aan dat in het Romeinse recht meer de rechts-
verhouding tussen partijen als uitgangspunt wordt genomen en in het 
Duitse recht de vermogensrechtelijke kant van deze rechtsverhouding. 
Kan de opvatting van Delbrück over het eigen karakter van de vordering en 
schuld theoretisch niet worden onderbouwd, in de Duitse rechtspraktijk was 

 
32 Kuntze, pag. 98 e.v. 
33 Delbrück, pag. 10 e.v. 
34 Kuntze, pag. 105. 
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volgens Kuntze evenmin een gewoonte aan te wijzen die in 
overeenstemming was met Delbrücks opvatting. Kuntze wijst erop dat 
Delbrück zelf aangeeft dat hij zijn opvatting niet door middel van bronnen-
materiaal kan onderbouwen. Kuntze acht dit bedenkelijk, vanwege het feit 
dat uit het oud-Duitse recht zeer veel oorkonden bewaard zijn gebleven.35 
 
Gürgens 
Gürgens viel over de betekenis van het begrip schuld, die Delbrück aan zijn 
theorie ten grondslag legde.36 Evenals Windscheid was Gürgens van oor-
deel dat Delbrück een schuld niet als een rechtsverhouding, hetzij tot een 
persoon hetzij tot een zaak, lijkt te beschouwen. Delbrück vat volgens hem 
de schuld eerder op als een eigenschap en eigenschappen zijn niet over-
draagbaar. 
Gürgens kon zich echter niet voorstellen dat Delbrück over het hoofd zou 
hebben gezien dat een schuld uitdrukking is van een rechtsverhouding en 
dat zij niet alleen een eigenschap is. 
Waar Delbrück stelde dat een schuld een bestanddeel is van een vermogen 
en dat iemand aansprakelijk is voor een schuld, voorzover hij de gerech-
tigde tot dat vermogen is, daar definieert Delbrück een schuld als een 
rechtsverhouding tussen de schuldeiser en het vermogen van de schulde-
naar.37 Op zich is deze opvatting volgens Gürgens naar Duits recht nog wel 
te verdedigen, maar door de schuld te definiëren als een rechtsverhouding 
tussen crediteur en het vermogen van de debiteur, kan de overdracht van de 
schuld in een ander vermogen nog niet worden verklaard.38 Opvolging kan 
slechts plaatsvinden in de rechtsverhouding tussen personen. Als een 
schuld een rechtsverhouding tot een vermogen in het leven roept, dan is 
niet denkbaar hoe een ander vermogen in de schuld kan opvolgen.39 
 
Conclusie 
De kritiek van de hierboven genoemde auteurs komt er op neer dat 
Delbrück uit zijn constatering dat de schuld als een vermogensbestandeel 
kan worden beschouwd, ten onrechte de conclusie trok dat zij los zou 
kunnen worden gezien van de obligatoire verhouding waaruit zij is 
voortgekomen. Delbrück zag in de verbintenis als vermogensbestanddeel 

 
35 Kuntze, pag. 103. 
36 Gürgens, pag 250 e.v. 
37 Daar Delbrück de vordering op dezelfde wijze definieert als de schuld, zou Gürgens 
hebben bedoeld een verhouding tussen het vermogen van de schuldeiser en het vermogen 
van de schuldenaar. 
38 Zie Gürgens, pag 255.  
39 Voor soortgelijke kritiek als de hier behandelde auteurs wordt verwezen naar Bähr, 
Verträge zu Gunsten Dritter, pag. 172; Menzel, pag. 583, “Die Schuld als selbständiges 
Rechtsgebilde neben der Obligation ist etwas juristisch unfassbares.”; Strohal, pag. 253.  
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en de verbintenis als rechtsbetrekking een tegenstelling en miskende dat 
een schuld altijd een uitdrukking is van een rechtsverhouding waarin de 
debiteur tot de crediteur staat. Deze genoemde kritiek hierop acht ik juist.  
Naar mijn mening is de onjuiste gedachtegang van Delbrück een gevolg 
van het feit dat hij aan de economische waarde van een schuld een 
zelfstandige juridische betekenis gaf. Dat een schuld als een vermogens-
bestanddeel wordt beschouwd, is een gevolg van het feit dat zij een 
economische waarde heeft. Evenals de economische eigendom van een 
zaak los van de juridische eigendom kan worden overgedragen, kan ook de 
economische waarde van een schuld worden overgedragen aan een derde. 
Delbrück heeft hieraan de conclusie verbonden dat in dat geval de schuld 
ook in juridisch opzicht zou overgaan, daarbij veronachtzamend dat in 
juridisch opzicht de schuld niet los kan worden gezien van de obligatoire 
verhouding met de crediteur en dat aansprakelijkheid jegens de crediteur 
altijd een rechtsbetrekking met deze veronderstelt. 
 
De onjuiste begripsvorming betreffende schuld, vordering en verbintenis 
leidt ertoe dat ook Delbrücks theorie omtrent schuldoverneming niet 
bruikbaar is. Het gevolg daarvan is geweest dat “Die Lehre Delbrück’s (...) 
in der Wissenschaft bei aller Anerkennung der Verdienste seiner Schrift 
auch nicht einen unbedingten Anhänger gefunden (hat).”40 
Hoewel Delbrück er zelf vanuit ging dat hij een dogmatische onderbouwing 
had gegeven voor de opvolging onder bijzondere titel in een schuld, sluit de 
oplossing die hij bood feitelijk nauw aan bij de praktijk van de assignatie 
uit het Rooms-Hollands recht. Immers, de overnemer verbindt zich in de 
visie van Delbrück jegens de debiteur om de verplichtingen uit de verbin-
tenis na te komen. Hieraan ontleent de crediteur volgens Delbrück de 
bevoegdheid om de overnemer rechtstreeks aan te spreken. Deze bevoegd-
heid is identiek aan de mogelijkheid van het aannemen van de assignatie. 
Gaat de crediteur daartoe over, dan is de overnemer gebonden op grond van 
een zelfstandige verbintenis, die bestaat naast de oorspronkelijke verbin-
tenis tussen crediteur en debiteur. De oorspronkelijk debiteur blijft 
gebonden, zolang hij niet uitdrukkelijk is bevrijd 
 
5.4. De beschikkingstheorie versus de aanbodtheorie 
 
5.4.1. Het ontstaan van de beschikkingstheorie 
 
Hoewel de wijze waarop Delbrück de schuldoverneming dogmatisch 
onderbouwde in de Duitse rechtswetenschap geen bijval kreeg, werd wel 

 
40 Menzel, pag. 583. 
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het door hem geformuleerde uitgangspunt aanvaard dat dat het recht de 
praktijk de mogelijkheid behoort te bieden om schulden aan derden over te 
dragen.Dat een overgang van een schuld door middel van een opvolging 
onder bijzondere titel kan plaatsvinden, vindt enige decennia na het 
verschijnen van Delbrücks werk geen serieuze bestrijding meer. De 
opvolging in een schuld wordt door de Duitse rechtswetenschap echter niet 
verklaard als de overdracht van een object, maar als de vervanging van de 
debiteur in de verbintenis.41 
Omtrent de wijze waarop een dergelijke opvolging tot stand kan worden 
gebracht, bestond echter nog geruime tijd geen duidelijkheid. Blume 
schreef dit toe aan de omstandigheid dat de rechtswetenschap zich  “(...) 
nach bekannter Weise um die Prinzipienfrage geschlagen (hatte), ob eine 
Sondernachfolge in die Schuld konstruibar sei, (...)” en daarbij vergeten 
was “(...) nach dem praktischen Zweck des umstrittenen Rechtsinstitutes zu 
fragen und die einzelne Rechtssätze so herauszuarbeiten, dass sie den 
anforderungen des Lebens entsprachen.”42 
 
Een aantal auteurs besteedt echter wel degelijk aandacht aan de vraag hoe 
naar hun oordeel een schuldoverneming tot stand kan worden gebracht. 
 
Windscheid 
Evenals Delbrück is Windscheid van oordeel dat in aansluiting op de gang-
bare praktijk een schuldoverneming tot stand moet kunnen worden gebracht 
door een overeenkomst tussen de oorspronkelijk debiteur en de overnemer. 
Omdat in de opvatting van Windscheid een schuldoverneming is gericht op 
bevrijding van de debiteur, kan volgens hem de overgang van de schuld op 
een opvolgend debiteur niet geheel buiten de schuldeiser om plaatsvinden. 
Reden daarvoor is dat door de vervanging van de debiteur de mogelijk-
heden voor de crediteur om betaling te verkrijgen zich kunnen wijzigen. 
Immers "Es fordert der Eine in derselbe Weise, wie der Andere, aber es 
zahlt nicht der Eine in derselbe Weise, wie der Andere."43 Wijziging van de 
debiteur kan daardoor invloed hebben op de economische waarde van de 
vordering en daarmee tot nadelige gevolgen voor de positie van de 
crediteur leiden. 
Het is volgens Windscheid echter niet nodig dat de crediteur als partij tot de 
overeenkomst van schuldoverneming toetreedt. In de regel is het zo, aldus 
Windscheid, dat de schuldoverneming plaatsvindt zonder medewerking van 
de crediteur. Diens rol beperkt zich tot het verlenen van toestemming 
achteraf. Door deze toestemming gaat de schuld daadwerkelijk over op de 

 
41 Zie 1.7. 
42 Blume, Schuldübernahme, pag. 392. 
43 Windscheid, Actio, pag. 204. 
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overnemer en ontstaat er gebondenheid van deze jegens de crediteur.  
Over het algemeen zal de crediteur zijn toestemming pas verlenen als 
partijen hem van de overeenkomst tot schuldoverneming op de hoogte 
hebben gesteld. Deze mededeling van partijen is volgens Windscheid 
echter geen noodzakelijk vereiste voor de geldigheid van de toestemming. 
Uit de overeenkomst die de overnemer met de debiteur sluit, volgt al dat hij 
zich jegens de crediteur wenst te verbinden, zodat de crediteur zonder een 
mededeling aan de overeenkomst de bevoegdheid ontleent om zijn 
toestemming aan de schuldoverneming te verlenen. Windscheid maakt hier 
de vergelijking met het beding ten behoeve van een derde. Een zodanig 
beding kan door de derde worden aanvaard zonder dat hij officiëel door 
partijen van het beding op de hoogte is gesteld. Voor de aanvaarding is het 
voldoende dat uit de afspraak tussen partijen blijkt dat zij de bedoeling 
hadden om voor de derde een recht in het leven te roepen. Wel zal in het 
geval dat de crediteur zijn toestemming verleent aan een schuldoverneming 
waarvan partijen hem geen mededeling hebben gedaan, uit de overeen-
komst tussen partijen duidelijk moeten blijken dat de overnemer inderdaad 
de bedoeling had om zich ook jegens de crediteur te verbinden.44 
De toestemming kan, aldus Windscheid, vormvrij worden gegeven en kan 
daarom ook uit gedragingen van de crediteur worden afgeleid. Wordt zij 
geweigerd, dan vloeit uit de overeenkomst tot schuldoverneming voort dat 
de overnemer gehouden is om de debiteur tegen aanspraken van de 
crediteur te vrijwaren. 
 
Gürgens 
Net als Windscheid is Gürgens van oordeel dat de overdracht van een 
schuld op een ander "(...) nur geschehen (kann) durch eine Willenseinigung 
zwischen dem Schuldner und dem Uebernehmer; jener muss sie übertragen, 
dieser sie übernehmen wollen."45 In de overeenkomst tussen debiteur en 
overnemer ligt het zwaartepunt van de schuldoverneming. Maar ook 
Gürgens kan niet ontkennen dat de vervanging van de debiteur gevolgen 
heeft voor de economische positie van de crediteur en dat om die reden de 
overneming van een schuld niet kan plaatsvinden zonder diens mede-
werking.46 Omdat de positie van de crediteur slechts zijdelings bij de 
handeling is betrokken en omdat voor de crediteur geen nieuw vorderings-
recht ontstaat, oordeelt Gürgens, evenals Windscheid, dat het voldoende is 
dat de crediteur aan de overneming zijn toestemming verleent. Een over-
eenkomst met de schuldeiser acht ook hij niet nodig.47 

 
44 Windscheid, Singularsuccession, pag. 45. 
45 Gürgens, pag. 262. 
46 Gürgens, pag. 231. 
47 Gürgens, pag. 272. 
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Mocht men echter van oordeel zijn dat de crediteur als partij bij de 
schuldoverneming moet worden betrokken, dan betekent dat volgens 
Gürgens nog niet dat de crediteur niet zou kunnen volstaan met het geven 
van zijn toestemming. Men zou in dat geval de schuldenaar die de 
overeenkomst sluit met de overnemer tegelijkertijd kunnen beschouwen als 
een vertegenwoordiger van de crediteur. Als vertegenwoordiger verwerft de 
debiteur voor de crediteur het recht om de overnemer aan te spreken. 
Doordat de crediteur achteraf zijn toestemming verleent aan deze, 
aanvankelijk onbevoegde vertegenwoordiging, verwerft de schuldeiser op 
zijn beurt het recht om de overnemer aan te spreken.48 
De toestemming kan volgens Gürgens stilzwijgend geschieden en kan 
eventueel uit het instellen van de vordering tegen de overnemer worden 
afgeleid.49  
 
Regelsberger 
In navolging van Windscheid en Gürgens stelt ook Regelsberger dat een 
schuldoverneming tot stand kan komen door een overeenkomst waarbij 
slechts de oorspronkelijk debiteur en de overnemer partij zijn. Omdat 
partijen door deze handeling ingrijpen in de vermogenspositie van de credi-
teur, beschikken zij, in de opvatting van Regelsberger, feitelijk over het 
vorderingsrecht van de crediteur. Vandaar dat deze handeling afhankelijk is 
van diens toestemming. Hij zegt daarover: 
 
"Dieses Geschäft zielt auf einen Eingriff in die Vermögenssphäre des Gläubigers -es soll 
ihm ein anderer Schuldner gestellt werden- und erreicht diesen Zweck, wie jede andere 
Verfügung über fremde Rechte, nur mit Genehmigung des Berechtigten, hier des 
Gläubigers."50 
 
Om de ingreep in zijn rechtspositie daadwerkelijk te effectueren, is het 
volgens Regelsberger voldoende dat de crediteur zijn goedkeuring verleent 
aan de schuldoverneming. Deze goedkeuring is een eenzijdige handeling, 
die niet tot gevolg heeft dat de crediteur partij wordt bij de schuld-
overneming. De overeenkomst tussen debiteur en overnemer biedt vol-
doende grondslag voor de goedkeuring om rechtsgevolgen ten opzichte van 
de crediteur in het leven te roepen. 
Omdat in de opvatting van Regelsberger debiteur en overnemer feitelijk 
zouden beschikken over de vordering van de crediteur, aan welke beschik-
king deze achteraf zijn goedkeuring verleent, noemde hij zijn opvatting de 

 
48 Gürgens, pag. 273. 
49 Gürgens, pag. 276. 
50 Regelsberger, pag. 472. 
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‘beschikkingstheorie’51. Volgens Regelsberger sluit de beschikkingstheorie 
aan bij de gebruiken in de praktijk en biedt zij een goede grondslag voor de 
aanspraken van de crediteur jegens de overnemer. 
 
Het Reichsgericht 
In navolging van Regelsberger was het Reichsgericht van oordeel dat een 
schuldoverneming tot stand kan worden gebracht door een overeenkomst 
tussen debiteur en overnemer en dat daarmee een beschikking plaatsvindt 
over het recht van de crediteur. Dit volgt onder meer uit de uitspraak van 24 
mei 1894.52 
 
Chr. Cl verkocht aan E zijn vruchtgebruik op een stuk land met alle contracten die 
betrekking hadden op de exploitatie van de grond, waartegenover E een bedrag van 10.000 
M contant zou betalen en onder meer een schuld van Cl aan Cln “(...) als eine von E selbst 
kontrahierte Schuld (...)” overnam. Na het overlijden van Cln spraken diens erfgenamen E 
aan tot betaling van de schuld. De erfgenamen stelden daartoe dat zij aan de overeenkomst 
tussen Cl en E het recht ontleenden om E rechtstreeks aan te spreken. E daarentegen stelde 
zich op het standpunt dat hij zich door de overeenkomst met Cl niet tegenover Cln had 
verbonden en dat diens erfgenamen hem dus ook niet kunnen aanspreken.  
Het Reichsgericht erkende in zijn overwegingen de mogelijkheid dat een schuld onder 
bijzondere titel op een ander kan worden overgedragen en overwoog dat een “(...) derartige 
Schuldübertragung (...) nun allerdings auch durch Vertrag zwischen dem bisherigen 
Schuldner und dem “Uebernehmer” (dem neuen Schuldner) (...) vereinbart werden 
(kann).”53 
Voor zijn werking is deze overeenkomst echter afhankelijk van de toestemming van de 
crediteur, omdat door de overeenkomst tussen debiteur en overnemer “(...) über die Rechte 
des Gläubigers verfügt wird (...)”.54 
 
Het Reichsgericht overwoog expliciet dat de toestemming door de crediteur 
pas geldig kan worden verleend als hij door de debiteur of de overnemer 
van de schuldoverneming in kennis is gesteld. Een crediteur die toevallig 
op de hoogte raakt van de schuldoverneming, kan door het verlenen van 
zijn toestemming niet bewerkstelligen dat hij aan de overeenkomst jegens 
de overnemer rechten ontleent. In dit opzicht week het standpunt van het 
Gericht af van dat van Windscheid, die stelde dat de crediteur aan de 
overeenkomst tussen debiteur en overnemer het recht verwierf om aan de 
schuldoverneming zijn toestemming te verlenen. 
De reden waarom het Reichsgericht een kennisgeving vereiste door de 
debiteur en de overnemer, is dat de overeenkomst tot schuldoverneming in 
het algemeen onderdeel uitmaakt van een meer omvattende rechts-
verhouding. De overnemer verbindt zich veelal in ruil voor een tegen-

 
51 Regelsberger, pag. 473: “(...) ich möchte sie der Verfügungstheorie nennen (...)”. 
52 RGZ 33, 185. 
53 RGZ 33, 185, 189. 
54 RGZ 33, 185, 189. 
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prestatie die hij van de debiteur heeft bedongen. Op grond van 
verschillende overwegingen kunnen partijen er belang bij hebben om in 
hun rechtsverhouding nog wijzigingen door te voeren of om haar op te 
heffen.55 Hoewel het Gericht dat niet zelf met zoveel woorden overwoog, 
kan voor de overnemer bijvoorbeeld het uitblijven van de bedongen 
tegenprestatie van de zijde van de debiteur reden zijn om de overeenkomst 
tot schuldoverneming ongedaan te maken. Zou de crediteur inmiddels aan 
de schuldoverneming zijn toestemming hebben verleend, waardoor hij in 
een rechtsbetrekking tot de overnemer is komen te staan en de debiteur is 
bevrijd, dan zou deze mogelijkheid zijn uitgesloten. Door de eis te stellen 
dat partijen de crediteur de schuldoverneming moeten mededelen, wordt 
voorkomen dat de goedkeuring wordt gegeven op een tijdstip dat partijen 
de rechtsgevolgen nog niet definitief willen doen intreden. 
 
5.4.2. De aanbodtheorie 
 
Menzel 
Het uitgangspunt dat een schuldoverneming tot stand kan worden gebracht 
door een overeenkomst tussen de debiteur en de overnemer, waarbij de 
crediteur geen partij is, werd echter niet door iedereen onderschreven.  
Zo stelde Menzel dat de overgang van de schuld, waardoor wordt 
ingegrepen in de rechtspositie van de crediteur, niet kan worden verklaard 
als de medewerking van de crediteur aan de overneming slechts wordt 
aangemerkt als een goedkeuring van een ingreep in zijn rechtspositie.56  
Volgens Menzel zijn er twee manieren denkbaar waarop partijen een 
handeling kunnen verrichten die betrekking heeft op het recht van een 
derde. De eerste mogelijkheid is dat partijen een rechtshandeling aangaan 
die het recht van een derde als voorwerp heeft, zoals de verkoop van een 
zaak die eigendom is van een derde. Deze categorie handelingen, zo 
betoogt Menzel, is volkomen geldig. Door de overeenkomst wordt geen 
wijziging gebracht in de rechtspositie van de derde en zij is voor haar 
geldigheid dus ook niet van diens toestemming afhankelijk.57 De tweede 
mogelijkheid is dat partijen door het verrichten van een feitelijke handeling 
tegelijkertijd over het recht van een derde beogen te beschikken, zoals in 
het geval van de levering van een anders zaak, de vestiging van een 

 
55 RGZ 33, 189, 191. 
56 Menzel, pag. 594 e.v. 
57 Menzel, pag. 593 en 596. Deze overeenkomst, waardoor partijen niet beogen een 
rechtsverhouding te wijzigen, is nog niet aan te merken als een beschikkingshandeling. Zij is 
slechts een obligatoire overeenkomst, waaruit de verplichting tot overdracht voortvloeit. In 
andere zin recentelijk Van Swaaij, pag. 247, die de obligatoire overeenkomst kwalificeert 
als een verbintenisrechtelijke beschikking. 
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vuistpand op een anders zaak of door de incassering van een vordering. 
Deze feitelijk ingreep heeft ten aanzien van de rechtspositie van de derde 
nog geen gevolgen. Door een goedkeuring achteraf van de derde kunnen 
echter aan de feitelijke handeling  alsnog de beoogde rechtsgevolgen 
worden verbonden. 
Wanneer met betrekking tot de schuldoverneming in de beschikkings-
theorie de goedkeuring van de crediteur nodig wordt geacht om aan de 
overeenkomst van de debiteur en overnemer alsnog rechtsgevolgen te 
verbinden, dan wordt deze overeenkomst niet gezien als een overeenkomst 
die slechts een recht van de crediteur tot voorwerp zou hebben, maar als 
een overeenkomst waardoor rechtstreeks in de rechtspositie van de credi-
teur zou zijn ingegrepen. Aan deze ingreep zouden door de goedkeuring 
alsnog rechtsgevolgen worden verbonden. Tegen deze voorstelling had 
Menzel echter een aantal bedenkingen.58  
Het belangrijkste bezwaar van Menzel was dat door de schuldoverneming 
tussen de debiteur en de overnemer, anders dan in het geval eens anders 
zaak wordt geleverd, feitelijk niet wordt ingegrepen in de positie van de 
crediteur. Zoals ook de cessie van een vordering van een ander in het 
geheel geen gevolgen heeft voor het recht van de crediteur, zo heeft ook 
een overeenkomst tot schuldoverneming die tussen de debiteur en de 
overnemer is afgesproken, voor de crediteur geen enkele consequentie. Het 
is volgens hem een handeling die “(...) die fremde Forderung überhaupt gar 
nicht trifft, weder der Wirkung, noch dem Gegenstande nach.”59 Vandaar 
dat in de ogen van Menzel de schuldoverneming niet kan worden aan-
gemerkt als een handeling waaraan door een enkele goedkeuring van de 
crediteur, zonder dat de crediteur hierdoor partij wordt bij de overeen-
komst, bindende gevolgen voor de crediteur kunnen worden verbonden.  
De opvatting, zoals die onder meer was verwoord door Gürgens, dat de 
debiteur als onbevoegd vertegenwoordiger handelt voor de crediteur, zodat 
op deze wijze verklaard kan worden dat door de goedkeuring de crediteur 
een aanspraak jegens de overnemer verkrijgt, werd eveneens door Menzel 
verworpen.60 Volgens Menzel handelt de debiteur bij een overeenkomst tot 
schuldoverneming gewoon in eigen naam, zodat op die grond geen 
vertegenwoordiging kan worden aangenomen. 
Gezien het bovenstaande kon in de ogen van Menzel de beschikkings-
theorie geen goede verklaring geven waarom een enkele goedkeuring van 
de crediteur tot gevolg zou hebben dat de crediteur in een rechtsbetrekking 
tot de overnemer komt te staan. 
Een ander bezwaar van Menzel ten aanzien van de beschikkingstheorie was 

 
58 Menzel, pag. 594 e.v. 
59 Menzel, pag. 594. 
60 Menzel, pag. 595 (nt. 38). 
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dat de deze theorie ook niet duidelijk maakt wie over de schuld beschikt. 
Ogenschijnlijk is het de debiteur die in de rechtspositie van de crediteur 
ingrijpt en daarmee over de schuld beschikt. Aan de andere kant wordt in 
de beschikkingstheorie aangenomen dat de overnemer “ (...) wie der 
Veräusserer einer fremden Sache”61 gebonden is, waaruit lijkt te volgen dat 
de overnemer degene is die over de schuld beschikt. 
Wel onderschreef Menzel de uitgangspunten van de beschikkingstheorie, 
voorzover zij er vanuit gaat dat de schuldoverneming is gericht op een 
opvolging onder bijzondere titel in de schuld. Hij constateerde dat deze 
overgang in de praktijk op twee manieren tot stand kan worden gebracht. 
Allereerst is het mogelijk dat onder gelijktijdige medewerking van de 
debiteur, overnemer en crediteur een overeenkomst tot stand komt. 
Hierdoor is de schuldoverneming voltooid. 
Een tweede mogelijkheid is dat de schuldeiser na een kennisgeving van de 
debiteur of de overnemer van een tussen hen gesloten schuldoverneming 
zijn goedkeuring aan de schuldoverneming verleent. Omdat de schuldover-
neming haar werking pas verkrijgt door de goedkeuring, kan niet aan de 
gevolgtrekking ontkomen worden dat ook in dat geval de crediteur partij 
wordt bij de overeenkomst en op die grond een aanspraak krijgt tegenover 
de overnemer.62 Uitdrukkelijk wijst Menzel erop dat er in zijn opvatting 
door de drie wilsverklaringen slechts één overeenkomst tot stand komt. 
Door de mededeling wordt de crediteur in de gelegenheid gesteld om tot de 
overeenkomst toe te treden. Deze mededeling maakt de overeenkomst 
tussen debiteur en overnemer tot een gezamenlijk aanbod aan de 
schuldeiser, die het aanbod door zijn goedkeuring aanvaardt.63 
 
Blume 
De bezwaren die Menzel heeft tegen de beschikkingstheorie zijn ook terug 
te vinden bij Blume.64 Ook hij concludeerde dat de goedkeuring die de 
crediteur verleent aan de schuldoverneming, niet kan worden vergeleken 
met de goedkeuring die een rechthebbende verleent aan een feitelijke 
ingreep in zijn rechtspositie. Bovendien heeft de goedkeuring in laatst-
genoemde zin betrekking op de rechtshandeling van degene die het recht 
vervreemdt. Evenals Menzel meende ook Blume dat in de beschikkings-
theorie niet duidelijk wordt gemaakt wie er eigenlijk over het recht van de 
crediteur beschikt; de debiteur of de overnemer.65 Toch verwierp Blume de 
beschikkingstheorie niet op dogmatische gronden als verklaring voor de 

 
61 Menzel, pag. 595. 
62 Menzel, pag. 595. 
63 Menzel, pag. 666 e.v., die spreekt van een ‘Kollectivofferte’. 
64 Blume, Schuldübernahme, pag. 390 t/m 428. 
65 Blume, Schuldübernahme, pag. 401. 
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overgang van een schuld. Hij is veeleer van oordeel dat de verklaring die de 
beschikkingstheorie biedt, niet strookt met de wijze waarop in de praktijk 
feitelijk een schuldoverneming door betrokkenen tot stand wordt gebracht. 
Blume gaf de aanhangers van de beschikkingstheorie toe dat in de meeste 
gevallen de beslissing van een derde om een schuld over te nemen haar 
grondslag vindt in een rechtsverhouding tussen deze overnemer en de 
oorpronkelijke debiteur. Ook is het juist dat deze overgang van de schuld 
niet zonder medewerking van de crediteur tot stand kan worden gebracht. 
Partijen zullen derhalve de crediteur van de overneming op de hoogte 
moeten stellen, zodat deze aan de overneming zijn medewerking kan 
verlenen. Volgens Blume zal een crediteur deze mededeling in de praktijk 
in de meeste gevallen opvatten als een aanbod van de debiteur en 
overnemer om met hem een overeenkomst tot schuldoverneming aan te 
gaan. Door het verlenen van zijn toestemming treedt de crediteur als partij 
toe bij de overeenkomst tot schuldoverneming. 
De theorie van Blume is bekend geworden als de ‘aanbodtheorie’ en wordt 
tegenwoordig ook wel de ‘contractstheorie’ genoemd.66  
 
Een belangrijk argument voor Blume waarop hij zijn aanbodtheorie 
baseerde, was dat in de praktijk in veel gevallen waarin een debiteur en een 
overnemer afspreken dat laatstgenoemde de schuld van de debiteur zal 
voldoen, in het midden blijft of zij een bevrijdende schuldoverneming 
beogen of dat partijen slechts een betalingsovereenkomst op het oog 
hebben. Het is partijen er uiteindelijk slechts om te doen dat de overnemer 
degene zal zijn die de schuld zal betalen. Blume duidt deze afspraak tussen 
partijen, die in het geheel nog geen gevolgen heeft voor de crediteur, aan 
met de term interne schuldoverneming.67 
Indien de overnemer vervolgens besluit dat hij aan de overneming ook 
gevolgen wil geven in de verhouding tot de crediteur, dan zal hij genood-
zaakt zijn om deze te verzoeken aan de schuldoverneming zijn mede-
werking te verlenen. Het rechtskarakter van de noodzakelijke medewerking 
van de crediteur is echter een andere indien de debiteur en de overnemer 

 
66 In het Duitse recht worden de termen ‘Angebottheorie’ en ‘Vertragstheorie’ gebruikt. 
67 Ten onrechte stelt naar mijn mening Regelsberger, pag. 465, deze interne schuldover-
neming gelijk met de betalingsovereenkomst. In geval van een betalingsovereenkomst is het 
duidelijk dat partijen de bedoeling hebben dat de overnemer slechts in de onderlinge 
verhouding gebonden is om de schuld te voldoen en dat het niet de bedoeling is dat de 
debiteur uit zijn verbintenis met de crediteur wordt bevrijd. Met de interne schuldover-
neming beoogt Blume aan te geven dat in veel gevallen partijen slechts afspreken dat de 
overnemer de schuld zal voldoen, daarbij in het midden latend of de overnemer hieraan 
gevolgen verbindt in de verhouding met de crediteur. De interne schuldoverneming van  
Blume vertoont veel gelijkenis met de schuldoverneming van Delbrück, die eveneens het 
ontslag van de debiteur niet wezenlijk achtte, maar evenmin uitsloot. 
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van meet af aan de bedoeling hebben gehad om de overeenkomst ook 
rechtsgevolgen te geven ten aanzien van de crediteur dan wanneer partijen 
zich over dit aspect in het geheel niet hebben uitgelaten. 
Indien partijen expliciet een bevrijdende schuldoverneming zijn aangegaan, 
dan kan de crediteur om een aanspraak jegens de overnemer te verkrijgen 
volgens Blume inderdaad volstaan met het geven van zijn goedkeuring. De 
bevrijdende schuldovernemingsovereenkomst en de daaruit voortvloeiende 
wil van de overnemer om gebonden te worden jegens de crediteur, bieden 
in dat geval de grondslag voor de gebondenheid van de overnemer. Als de 
debiteur en de overnemer zich echter niet hebben uitgelaten over de vraag 
of zij de overeenkomst tot schuldoverneming ook werking willen verlenen 
in de verhouding met de crediteur, dan kan deze overeenkomst ook geen 
juridische grondslag vormen om door een goedkeuring een rechtsverhou-
ding tussen de crediteur en de overnemer te laten ontstaan. De crediteur kan 
in een dergelijk geval dus niet volstaan met het verlenen van zijn goed-
keuring; zijn medewerking zal eruit moeten bestaan dat hijzelf een 
overeenkomst aangaat met de overnemer. 
Welnu, vervolgde Blume, als een overnemer zich wendt tot een crediteur 
met de mededeling dat hij de schuld van de debiteur heeft overgenomen en 
aangeeft dat hij in het vervolg als enige jegens de crediteur gebonden wil 
zijn, dan weet de crediteur, die zelf niet bij de overeenkomst tussen 
debiteur en overnemer betrokken was, niet of partijen van meet af aan de 
bedoeling hadden om een bevrijdende schuldoverneming aan te gaan, 
waaraan hij slechts zijn toestemming hoeft te verlenen, of dat partijen zich 
over een bevrijdende schuldoverneming in het geheel niet hebben uit-
gelaten en dat het dus nooodzakelijk voor hem is om een afzonderlijke 
overeenkomst met de overnemer aan te gaan, teneinde met hem in een 
rechtsbetrekking te komen te staan. Vandaar dat Blume tot de gevolg-
trekking kwam dat de crediteur de mededeling van de overnemer, wil hij er 
zeker van zijn dat de overnemer jegens hem gebonden wordt, noodzakelij-
kerwijs wel moet opvatten als een aanbod om met hem een overeenkomst 
tot schuldoverneming aan te gaan. Hij zei daar over: 
 
"Sollte ein Gläubiger überhaupt die möglichkeit in Betracht ziehen, dass die Mittheilung, die 
ihm der Uebernehmer macht, etwas anderes bedeute als ein Angebot zum Schuldüber-
nahme-Vertrage? Ich glaube, die Antwort kann nur verneinend lauten.”68  
 
Het kan ook voorkomen dat de mededeling aan de crediteur niet van de 
overnemer uitgaat, maar van de oorspronkelijke debiteur. In dat geval is de 
debiteur te beschouwen als vertegenwoordiger van de overnemer, zodat 
ook in dat geval een overeenkomst tot stand komt tussen crediteur en 

 
68 Blume, Schuldübernahme, pag. 416. 
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overnemer. Blume concludeerde zelf tot slot: 
 
"So ist denn abermals das Resultat: der Schuldübernahme-Vertrag zwischen Urschuldner 
und Uebernehmer soll nach Absicht der Betheiligten nur interne Wirkung haben, nach 
aussen wird eine Wirkung erst erzielt durch ein an den Gläubiger gerichtetes Angebot zur 
Schuldübernahme, das sowohl der Uebernehmer wie auch als sein Bevollmächtigter der 
Urschuldner abgeben kann.”69  
 
Uit het betoog van Blume blijkt dat zijn bezwaar tegen de beschikkings-
theorie erop neer komt dat zij niet in alle gevallen zekerheid biedt dat door 
de goedkeuring de overnemer ook daadwerkelijk jegens hem in een rechts-
verhouding komt te staan. In de praktijk zal volgens hem de goedkeuring 
van de crediteur impliceren dat er een overeenkomst tot stand komt tussen 
de crediteur en de overnemer. 
 
Kipp 
Kipp sloot zich aan bij de contracttheorie. Volgens Kipp kan de gebon-
denheid van de overnemer jegens de crediteur inderdaad slechts worden 
verklaard als men er vanuit gaat dat de overnemer een overeenkomst met 
de crediteur sluit. Een argument van Kipp dat de crediteur als contracts-
partij met de overnemer moet handelen was “(...) dass der Uebernehmer, da 
er Schuldner des Gläubigers werden soll, als Vertragspartner in dem mit 
dem Gläubiger zu schliessenden Vertrage unentbehrlich ist, (...)”.70 Anders 
dan Blume was Kipp niet van mening dat deze gebondenheid slechts tot 
stand kan komen door middel van een tweezijdige overeenkomst tussen 
crediteur en overnemer. Het kan zich volgens Kipp ook voordoen dat aan 
de crediteur een aanbod wordt gedaan om als derde toe te treden tot de 
overeenkomst tussen debiteur en overnemer. Daarmee aanvaardde Kipp 
ook de ‘Kollektiv-offerte’ van Menzel als mogelijkheid om een schuldover-
neming tot stand te brengen. 
 
5.4.3. De beschikkingstheorie als heersende leer 
 
De beschikkingstheorie kan aan het einde van de negentiende eeuw als de 
heersende opvatting worden beschouwd. Dit geeft ook Blume toe als hij 
stelt dat zij "(...) in der gemeinrechtlichen Theorie, wenn nich in der Zahl, 
so doch um des Ansehens seinen Anhänger willen, als herschend 
bezeichnet werden darf und auch von der obersten Gerichten mehrfach 

 
69 Blume, Schuldübernahme, pag. 416. 
70 Kipp, Schuldübernahme, pag. 352. Zie voor de opvatting van Kipp ook nog Windscheid-
Kipp II, pag. 373. 
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vetreten worden ist."71  
Zij is in het BGB als uitgangspunt genomen voor de regeling van de 
schuldoverneming. In § 415 BGB is bepaald dat een schuldoverneming tot 
stand wordt gebracht door een overeenkomst tussen de debiteur en de over-
nemer, die haar werking pas verkrijgt door de toestemming van de 
crediteur. De bepaling luidt: 
 
“Wird die Schuldübernahme von dem Dritten mit dem Schuldner vereinbart, so hängt ihre 
Wirksamkeit von der Genehmigung des Gläubigers ab. Die Genehmigung kann erst erfol-
gen, wenn der Schuldner oder der Dritte dem Gläubiger die Schuldübernahme mitgeteilt hat. 
Bis zur Genehmigung können die Parteien den Vertrag ändern oder aufheben.” 
 
Uit de Motive en Protokolle volgt dat met deze bepaling bewust aansluiting 
is gezocht bij de beschikkingstheorie.72 Reden hiervoor was niet alleen het 
feit dat zij binnen de wetenschap als de heersende opvatting kon worden 
beschouwd, maar ook omdat deze theorie “(...) sich auf die natürliche 
Auffassung des Lebens und auf die vermuthliche Absicht des Kontrahenten 
zurückführen lasse (...)”.73  
De aanbodtheorie is blijkens de Motive zelfs uitdrukkelijk verworpen: 
 
"Hiermit ist von Entw. zugleich diejenige Anschauung zurückgewiesen, der im Vertrage 
zwischen dem alten und dem neuen Schuldner oder in der Notification dieses Vertrages an 
den Gläubiger eine (Kollektiv) Offerte an den Letzteren zum Beitritte zum Verträge 
erblickt."74 
 
Daarnaast is in § 414 BGB wel de mogelijkheid geboden om een schuld-
overneming tot stand te brengen door middel van een overeenkomst die 
wordt gesloten tussen de overnemer en de crediteur: 
 
“Eine Schuld kann von einem Dritten durch Vertrag mit dem Gläubiger in der Weise 
übernommen werden, dass der Dritte an die Stelle des bisherigen Schuldners tritt.” 
 
Blijkens de Motive achtte de wetgever de medewerking van de debiteur 
niet noodzakelijk, zodat een schuldoverneming ook buiten hem om kan 
plaatsvinden.75 Volgens de Motive  zou de regeling van § 414 BGB in de 
praktijk een ondergeschikte rol gaan spelen en zou het belang van de 

 
71 Blume, Schuldübernahme, pag. 400. Strohal, pag. 251, stelt eveneens dat met een 
schuldoverneming wordt beschikt over de vordering van de crediteur. Evenals Blume stelt 
ook Menzel, pag. 592 en 593, dat de heersende leer de schuldoverneming beschouwd als een 
beschikkingshandeling over het vermogensrecht van de crediteur. 
72 Mugdan II, pag. 79 en pag. 588. 
73 Mugdan II, pag. 590. 
74  Mugdan II, pag. 79. 
75 Mugdan II, pag. 79. 
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regeling liggen in de schuldoverneming van § 415 BGB.76 Geheel in de lijn 
met zijn opvatting concludeerde Blume echter voor de invoering van het 
BGB dat het zwaartepunt op § 414 BGB zou komen te liggen en dat de 
regeling van § 415 BGB “(...) ein todtgeborenes Kind sein wird.”77 
Uit de expliciete mededeling in de toelichting op § 415 BGB dat de 
aanbodtheorie is verworpen, volgt dat de bepaling van § 414 BGB niet als 
een uitwerking van deze theorie kan worden gezien. In het bijzonder mag 
uit deze bepaling dus niet worden afgeleid dat een op grond van § 415 BGB 
gegeven toestemming leidt tot een overeenkomst tussen crediteur en 
overnemer op grond van § 414 BGB. Een dergelijke uitleg is niet alleen in 
tegenspraak met de toelichting, maar zou ook aan § 415 BGB iedere 
zelfstandige betekenis ontnemen.78  
 
In de huidige Duitse rechtswetenschap speelt de controverse tussen de 
beschikkings- en aanbodtheorie geen rol meer. Algemeen wordt aanvaard 
dat overeenkomstig het bepaalde in § 415 BGB een schuldoverneming tot 
stand kan worden gebracht door een overeenkomst tussen de debiteur en de 
overnemer, waaraan de crediteur slechts zijn goedkeuring verleent. In 
navolging van Regelsberger wordt deze overeenkomst tussen debiteur en 
overnemer nog steeds gezien als een beschikking over het vorderingsrecht 
van de crediteur, omdat door de vervanging van de debiteur in de positie 
van de crediteur wordt ingegrepen.79 Deze krijgt door de overdracht 
wellicht een debiteur die minder kredietwaardig is dan de vorige of minder 
bereidwillig is om de verschuldigde prestatie te voldoen. De schuldover-
neming kan derhalve een negatieve invloed hebben op de economische 
waarde van de vordering. 
Men kan zich afvragen of de voorstellingswijze dat er met de 
schuldoverneming een beschikking over het vorderingsrecht plaatsvindt 
wel zo gelukkig is. Van een beschikking is immers sprake als een goed 
wordt overgedragen of als hierop een beperkt absoluut recht wordt 
gevestigd. Zo stelde het Bundesgerichtshof omtrent het begrip beschikking: 
 
“Nach der in der Rechtsprechung und auch im Schrifttum jetzt wohl einhelligen Meinung ist 
darunter ein Rechtsgeschäft zu verstehen, durch das der Verfügende auf ein Recht 
unmittelbar einwirkt, es also entweder auf einen Dritten überträgt oder mit einem Recht 

 
76 Mugdan II, pag. 79. 
77 Blume, Schuldübernahme, pag. 419. 
78 Windscheid-Kipp, pag. 373. 
79 BGB-RGRK-Weber, Vor § 414 Rz. 9; Staudinger-Kaduk, § 415 Rz. 52b; Zeiss, §§ 414, 
415 Rz. 1; Nörr-Scheyhing, pag. 285; Larenz, pag. 603. 
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belastet oder das Recht aufhebt oder es sonstwie in seinen Inhalt ändert (RGRK zum BGB 
Vorbem. Von § 104 Anm. 7; Planck BGB 4. Aufl. Bd. I S. 233; RGZ 90, 395 [399])”.80  
 
Bij een schuldoverneming is geen sprake van de overdracht van het recht 
van de crediteur. Dat de waarde van de vordering door de wijziging van de 
debiteur mogelijkerwijze een vermindering ondergaat, is naar mijn mening 
onvoldoende reden om de schuldoverneming aan te merken als een 
beschikking over de vordering. In deze opvatting zou men ook andere 
juridische of feitelijke handelingen die de waarde van een goed een 
(mogelijke) wijziging doen ondergaan als beschikkingshandeling moeten 
aanmerken. Een dergelijke interpretatie van het begrip beschikken lijkt me 
niet juist.81 

 
80 BGHZ 1, 294, 304. Deze omschrijving is letterlijk herhaald in BGHZ 75, 221,226 en 
BGHZ 101, 24, 26. Zie ook Staudinger-Dilcher, Einl. Zu § 104-185 Rz. 44 en Larenz, pag. 
570. 
81 In deze zin ook Mincke, pag. 51, die het voorbeeld geeft van een afstand van recht, dat 
ook niet als een beschikking over het recht wordt beschouwd. Saleilles, pag. 15,  was 
eveneens van oordeel dat de debiteur niet beschikt over het recht van de crediteur. 
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