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7 Schuldoverneming onder het Burgerlijk  Wetboek 
van 1838 

 
 

                                                     

7.1. Inleiding  
 
Met rechtsfiguren als de schuldvernieuwing en het beding ten behoeve van 
een derde werd veelal niet volledig recht gedaan aan de bedoeling van 
partijen, indien zij beoogden dat een opvolgend debiteur in plaats van de 
oorspronkelijk debiteur voor dezelfde verbintenis jegens de crediteur 
verbonden zou zijn. In de praktijk bestond ook in ons land aan de mogelijk-
heid daartoe wel een uitdrukkelijke behoefte.1  
Delbrück had opgemerkt dat de rechtswetenschap niet blind mag zijn voor 
de wensen van de praktijk en dat het haar taak is om het recht waar 
mogelijk aan te passen aan de behoeften van het dagelijks verkeer.2 Het is 
echter pas enige tijd na de verschijning van Delbrücks werk in 1853 dat ook 
in Nederland aandacht ontstond voor de vraag of een overeenkomst gericht 
op de overdracht van een schuld, veelal aangeduid met de term 
schuldoverneming, mee kan brengen dat de schuld onder bijzondere titel op 
de opvolgend debiteur overgaat. Een werkelijk debat, zoals zich dat in de 
tweede helft van de negentiende eeuw in de Duitse rechtswetenschap had 
voorgedaan, deed zich bij ons echter niet voor. Dit heeft er mede toe geleid 
dat  het begrip schuldoverneming pas kort voor de invoering van het BW in 
1992 een duidelijk afgebakende betekenis heeft gekregen en dat het onder 
vigeur van het OBW nooit volledig duidelijk is geworden of een opvolging 
onder bijzondere titel in de schuld in ons recht mogelijk was.  
 
7.2. Schuldoverneming in de literatuur 
 
De eerste aandacht voor het leerstuk van de schuldoverneming is terug te 
vinden in de negentiende eeuwse commentaren op het burgerlijk recht. Bij 
de bespreking van de schuldvernieuwing ging Diephuis kort in op de vraag 
of de overdracht ("of zoo men wil overneming") van een schuld evenals de 
overdracht van een vordering in ons recht mogelijk was.3 Diephuis 
beantwoordde deze vraag ontkennend, waartoe hij twee argumenten 
aanvoerde. 
Als schulden evenals vorderingen vatbaar zijn voor overdracht, zo luidt zijn 
eerste argument, dan impliceert dit dat de schuldenaar onafhankelijk van de 
wil van de schuldeiser zijn schuld aan een ander zou kunnen overdragen, 
evenals de crediteur zijn vordering zonder toestemming van de debiteur kan 

 
1 Völlmar, pag. 464, 466; Scholten, pag. 241; Miseroy, pag. 30; Goudsmit, pag. 171 e.v. 
2 Delbrück, pag. 7. 
3 Diephuis X, p. 56 e.v. 
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cederen. Erkenning van de schuldoverneming zou in de visie van Diephuis 
derhalve meebrengen dat zij tot stand kan worden gebracht door een 
overeenkomst tussen de debiteur en zijn opvolger, gevolgd door een enkele 
kennisgeving aan de crediteur. En dat kon volgens Diephuis niet, omdat het 
niet mogelijk behoorde te zijn dat een schuld zonder medewerking van de 
crediteur op een ander zou overgaan. 
Op zich heeft Diephuis gelijk als hij betoogt dat een overdracht van een 
schuld niet zonder medewerking van de crediteur kan plaatsvinden.  Maar 
erkenning van de mogelijkheid van een opvolging onder bijzondere titel in 
de schuld, impliceert nog niet dat deze opvolging zonder medewerking van 
de crediteur tot stand zou kunnen komen. Auteurs die in deze periode 
pleitten voor de erkenning van de schuldoverneming, aanvaardden allen dat 
een schuldoverneming nooit buiten de crediteur om tot stand kan worden 
gebracht.4  
Door bovengenoemd bezwaar aan te voeren tegen de totstandkoming van 
de schuldoverneming, geeft Diephuis geen overtuigend argument tegen de 
aanvaarding van de mogelijkheid van de overdracht van een schuld onder 
bijzondere titel. 
Wel een principieel argument was Diephuis’ tweede bedenking dat hij de 
overdracht van een schuld in strijd acht met het stelsel van ons verbintenis-
senrecht. Dat een schuldvordering voor overdracht vatbaar is, acht Diephuis 
vanzelfsprekend, omdat de vordering een zaak is, een bestanddeel van het 
vermogen. Zij kan dus evengoed als andere zaken en vermogens-
bestanddelen onder bijzondere titel worden overgedragen. Een schuld 
daarentegen is in de visie van Diephuis geen zaak, geen onderdeel van het 
vermogen met een positieve waarde. Een schuld is een last die op iemands 
boedel rust. 
Vorderingen en schulden kunnen volgens Diephuis om die reden niet met 
elkaar worden gelijkgesteld. Uit het feit dat een vorderingsrecht kan 
worden overgedragen, mag dan ook niet worden afgeleid dat ook een 
schuld overdraagbaar is. Diephuis achtte overneming van een schuld in 
strijd met het karakter ervan.5 
 
In tegenstelling tot Diephuis zag Opzoomer in het karakter van de schuld 
geen belemmering om de schuldoverneming te aanvaarden: 
 

 
4 Menzel, pag. 586; Windscheid, Singularsuccession, pag. 43 en Actio, pag. 204; Blume, 
Schuldübernahme, pag. 396; Gürgens, pag. 231; Regelsberger, pag. 468. 
5 In dezelfde zin als Diephuis oordelen in deze tijd  Asser-Van Goudoever III.1, pag. 82; 
Van Gelder, pag. 92 e.v.  Land, III.1 (1892) , pag. 347 e.v., bespreekt bij de schuldver-
nieuwing niet de schuldoverneming. In Land-Lohman IV (1907), pag. 422 e.v., is dit wel het 
geval. 
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 "Waar door overdracht eener inschuld de persoon van de schuldeiser kan worden veranderd, 
waarom zou daar met de persoon des schuldenaars niet hetzelfde kunnen geschieden."6 
 
Ter ondersteuning van zijn standpunt verwees Opzoomer slechts in een 
noot naar Windscheid, die stelde dat de persoon van de debiteur niet 
wezenlijker is voor het bestaan van de verbintenis dan de persoon van de 
schuldeiser. Het ontbreken van een uitdrukkelijke regeling in het OBW 
stond volgens Opzoomer aan het aanvaarden van de schuldoverneming niet 
in de weg, omdat de contractsvrijheid het mogelijk maakt een dergelijke 
overeenkomst aan te gaan. Opzoomer achtte de mogelijkheid van een 
schuldoverneming kennelijk zo vanzelfsprekend, dat hij een nadere motive-
ring niet nodig vond.7 Tasman stelde omtrent de argumentatie van 
Opzoomer dat  “(...) hij het zich toch wat al te gemakkelijk maakt.” 8 Zo 
ging Opzoomer niet in op de verschillen die er bestaan tussen de overdracht 
van een vordering en die van een schuld en ging hij voorbij aan de vraag 
waarom de identiteit van de verbintenis ondanks een wijziging van de 
debiteur gehandhaafd blijft.  
In dezelfde zin als Opzoomer oordeelde Goudsmit. Hij stelde vast dat de 
praktijk behoefte heeft aan de mogelijkheid om schulden over te dragen en 
stelde daaromtrent: 
 
 

                                                     

“(...) en men zal het inderdaad zeer begrijpelijk vinden, dat zoowel in de latere wetgevingen 
als in de wetenschap en praktijk in meerdere of mindere mate het denkbeeld heeft ingang 
gevonden, dat ook door overeenkomst in de plaats van den oorspronkelijk schuldenaar, een 
andere kan worden gesteld, zonder dat de schuld zelve vernieuwd wordt."9  
 
Terloops, in een noot, merkte hij op:  
 
“Ook in ons recht houd ik eene zoodanige schuldoverdracht, als waarvan hier sprake is, 
alleszins geldig.” 10 
   
Voor de geldigheid van de schuldoverneming zocht hij, net als Opzoomer, 
steun bij de opvatingen van de Pandektisten.  

 
6  OpzoomerVII, pag. 131. 
7 Zelfs acht Opzoomer, pag. 131, een wijziging van het object van de verbintenis mogelijk 
zonder dat de verbintenis ophoudt te bestaan. Een dergelijke wijziging acht ik wel in strijd 
met het karakter van de verbintenis, omdat de identiteit van de verbintenis wordt bepaald 
door de prestatie die moet worden verricht. Een wijziging van de prestatie leidt daarom tot 
een andere verbintenis. Zie 1.7. 
8 Tasman, pag. 59. 
9 Goudsmit, pag. 172. Hij vermeldt niet in welke wetgevingen de schuldoverneming ingang 
zou hebben gevonden en waar te lande zowel wetenschap als praktijk het denkbeeld ingang 
had gevonden dat overgang van een schuld bestaanbaar is. 
10 Goudsmit, pag. 172, noot 3. 
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In 1900, het jaar waarin de schuldoverneming met de invoering van het 
BGB in Duitsland een wettelijke basis had gekregen, verscheen van de 
hand van Miseroy in het Tijdschrift voor Privaatrecht een artikel waarin hij 
de vraag aan de orde stelde of schuldoverneming, ondanks het ontbreken 
van een wettelijke regeling in het OBW, in het toen geldende recht voor 
mogelijk moest worden gehouden.11 Miseroy, zelf werkzaam als notaris,12 
stelde voorop dat de praktijk buiten twijfel behoefte heeft aan de “(...) 
juridische mogelijkheid om, met behoud der verbintenis, den schuldenaar 
door een derde te vervangen.”13 
Miseroy achtte een dergelijke opvolging onder bijzondere titel in de schuld 
op zich niet in strijd met het stelsel van het verbintenissenrecht en was van 
oordeel dat een dergelijke schuldoverneming in ons recht erkend zou 
behoren te worden.14 Toch is het volgens Miseroy aan ernstige twijfel 
onderhevig of in het op dat moment geldende recht de schuldoverneming 
als erkend kon worden beschouwd. Hij voelde zelf de “(...) geneigdheid tot 
een ontkennende beantwoording dier vraag.” 
Miseroy was het niet zonder meer eens met Opzoomer en Goudsmit, die bij 
het ontbreken van een wettelijke regeling de erkenning van de schuld-
overneming in het geldende recht voornamelijk baseerden op de contacts-
vrijheid van partijen. De contractsvrijheid vindt zijn grenzen volgens 
Miseroy in de beperkingen die door de wetgever zijn gesteld. Uit het ont-
breken van een wettelijke regeling op het gebied van de schuldoverneming 
mag volgens Miseroy niet worden afgeleid dat dit gebied door de contracts-
vrijheid wordt beheerst.15 
Miseroy ging uit van het algemeen geldende beginsel in ons recht dat 
verbintenissen slechts tussen partijen gelden. Cessie en subrogatie moeten 
volgens hem worden beschouwd als een door de wetgever erkende 
afwijking op dit uitgangspunt. Aangezien de wetgever de overgang van een 
schuld onder bijzondere titel destijds niet had geregeld, volgde daaruit 
volgens hem dat de wetgever deze niet voor mogelijk hield en dat zij 
derhalve niet paste in het systeem van het OBW. Het is op grond van deze 
overwegingen dat Miseroy tot zijn voorzichtige oordeel komt dat 
schuldoverneming op dat moment nog niet mogelijk was. 
 

 
11 Ch. Miseroy, Schuldoverneming, Tijdschrift voor privaatrecht, notariaat en fiscaalrecht, 
1900, eerste jaarggang, pag. 26 tot en met 46. 
12 Door Canes, Preadvies, pag. 171, wordt hij genoemd ‘een coryphee van het notariaat’. Zie 
omtrent Miseroy en zijn opvatting over de schuldoverneming ook C.J.H. Jansen en 
J.H.A.Lokin, “Charles Miseroy (1865-1921): de Hersteller der Broederschap” in: WPNR 
6094 (1993).  
13 Miseroy, pag. 30. 
14 Miseroy, pag. 36, 37. 
15 Miseroy, pag. 41 e.v. In dezelfde zin Schoordijk, Drie-partijen-verhoudingen, pag. 50. 
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Canes leidde, in tegenstelling tot Miseroy, uit het ontbreken van wets-
bepalingen op het gebied van de schuldoverneming a contrario af dat zij 
onder de bestaande wetgeving voor mogelijk kon worden gehouden, indien 
op grond van algemeen erkende rechtsbeginselen een opvolging onder 
bijzondere titel in de passieve zijde van de verbintenis rechtens bestaanbaar 
moet worden geacht.16 Beantwoording van deze vraag hing volgens Canes 
af van de invulling die men geeft aan de begrippen verbintenis en 
opvolging onder bijzondere titel. Vandaar dat Canes allereerst onderzocht 
of voor het op dat moment geldende recht de toepassing van het beginsel 
van opvolging onder bijzondere titel op de passieve zijde van de verbintenis 
kon worden aanvaard. Canes beantwoordde deze vraag bevestigend, daarbij 
vooral steun zoekend bij de discussie die zich in de tweede helft van de 
negentiende eeuw binnen de Duitse rechtswetenschap had afgespeeld. Op 
grond van deze vaststelling achtte hij de schuldoverneming in ons recht 
mogelijk. 
In hun besprekingen van Canes’ dissertatie gaven zowel De Savornin 
Lohman als Van Goudoever aan dat zij met Canes de privatieve schuld-
overneming voor ons recht geldig achtten.17 Van Goudoever kwam daar-
mee dus terug op zijn eerder ingenomen standpunt in zijn bewerking van 
het deel verbintenissenrecht uit de Asser-serie. Molengraaff liet in zijn 
bespreking van Canes’ proefschrift in het midden of hij de conclusies van 
Canes ten aanzien van de toelaatbaarheid van schuldoverneming in het 
geldende recht al dan niet deelt.18 Hij stelde niet dat schuldoverneming niet 
mogelijk zou zijn. 
Ook Gomperts zag de schuldoverneming als een toepassing van de 
opvolging onder bijzondere titel en is met Canes van oordeel dat een 
dergelijke opvolging in de schuld ook voor ons recht voor mogelijk moet 
worden gehouden. Dezelfde opvatting is terug te vinden bij Suijling.19 Hij 
stelde: 
 
“Maar waarom zouden de belanghebbenden, de crediteur, de oorspronkelijk schuldenaar en 
diens opvolger, niet mogen overeenkomen, dat voortaan, in plaats van den ouden 
schuldenaar, de aangewezen derde als debiteur van de oorspronkelijke schuld zal gelden? In 
een dergelijke, enkel op wijziging van een bestaande schuld gerichte afspraak schuilt niets 
ongeoorloofds; zij bevredigt een erkende behoefte van het verkeer; dus is zij toegelaten. Dat 
heeft de jurisprudentie in de laatste jaren ingezien. Met behoud van de identiteit van de 
schuld kan de persoon van den schuldenaar -altijd onder medewerking van den crediteur- 
worden vervangen.” 
 

 
16 Canes, Schuldoverneming, pag. 42. 
17 De Savornin Lohman, W. 8022; Van Goudoever, WPNR 1779, pag. 59, 60. 
18 Molengraaff, pag. 379 e.v. 
19 Suijling II, pag. 48. 
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Suijling benadrukte dat de schuldoverneming en schuldvernieuwing in zijn 
visie twee zelfstandige rechtsfiguren zijn die duidelijk van elkaar moeten 
worden onderscheiden. Opvallend is wel dat Suijling zijn opvatting dat 
schuldoverneming geoorloofd is verder niet beargumenteerde en dat hij 
evenmin verwees naar uitspraken waaruit blijkt dat ‘de jurisprudentie’ de 
schuldoverneming heeft aanvaard.  
 
Tegenover de auteurs die stelden dat de schuldoverneming in de zin van 
een opvolging onder bijzondere titel in de schuld binnen het op dat moment 
geldende recht mogelijk moest worden geacht, stond echter een groot aantal 
auteurs die van oordeel waren dat een opvolging onder bijzondere titel in 
de schuld in ons recht niet kon worden erkend.  
Hoewel Tasman van oordeel was dat het op zichzelf niet met het karakter 
van de verbintenis in strijd is om de debiteur, onder instandhouding van de 
verbintenis, door een overnemer te vervangen, was hij evenals Miseroy van 
mening dat de opvolging onder bijzondere titel in de schuld in het geldende 
recht niet mogelijk was.20 De schuldoverneming werd in het OBW welis-
waar niet verboden, maar Tasman was van oordeel dat het bepaalde in 
artikel 1376 OBW21  “(...) schuldoverneming als overeenkomst tusschen de 
twee debiteuren, zonder dat de crediteur als derde partij toetreedt, krachte-
loos maakt.”22 
Veel auteurs vonden het bovendien niet nodig om voor een verklaring van 
de schuldoverneming de mogelijkheid van opvolging onder bijzondere titel 
in de schuld te aanvaarden. Zo ging Van Starkenborgh Stachouwer, die 
reeds vóór Canes een proefschrift wijdde aan de schuldoverneming, de 
vraag of naar Nederlands recht een opvolging onder bijzondere titel voor 
mogelijk moet worden gehouden uitdrukkelijk uit de weg: 
 
“Men verge niet, dat ik als grondslag voor al het volgende een antwoord geve op de bij deze 
materie zoveel besproken vraag of obligaties vatbaar zijn voor successio singularis...”.23 
 
Van Starkenborgh Stachouwer achtte de beantwoording van deze vraag 
voor het leerstuk van de schuldoverneming niet van belang, omdat voor 
hem het kenmerkende van de schuldoverneming daaruit bestond dat de 
overnemer de oorspronkelijk debiteur vrijwaart tegen aanspraken van de 
kant van de crediteur. Daarmee gaf hij een invulling aan het begrip schuld-
overneming die aansloot bij de opvatting van Delbrück.  

 
20 Tasman, pag. 59. 
21 Artikel 1376 OBW: Overeenkomsten zijn alleen van kracht tusschen handelende partijen. 
22 Tasman, pag. 66. 
23 E. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, pag. 63. 
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Ook Zijlstra achtte de vraag of een opvolging onder bijzondere titel in de 
schuld mogelijk is niet van belang, omdat volgens hem de overdracht van 
een schuld in het op dat moment geldende recht kan geschieden door een 
schuldvernieuwing.24 Borret stelde eveneens dat een overdracht van een 
schuld slechts door een novatie tot stand kan worden gebracht. Een 
opvolging onder bijzondere titel in de schuld achtte hij niet alleen in strijd 
met het positieve recht, maar ook in strijd met de beginselen die aan het 
positieve recht ten grondslag liggen.25 
Scholten zag de schuldoverneming evenmin als een opvolging onder 
bijzondere titel in de schuld.26 Scholten vroeg zich af of partijen in de 
praktijk bij afspraken die zijn gericht op de betaling van andermans schuld 
er daadwerkelijk vanuit gaan dat de oorspronkelijk debiteur zal zijn bevrijd. 
Volgens hem is het veeleer regel dat partijen afspreken dat de nieuwe 
debiteur de schuld voor zijn rekening neemt. Zij zouden slechts voor ogen 
hebben dat de opvolgend debiteur jegens de crediteur verbonden zal zijn, 
niet dat de oorspronkelijk debiteur zal zijn bevrijd. Gebondenheid van de 
opvolgend debiteur jegens de crediteur kan volgens Scholten volledig 
worden verklaard indien de afspraak tussen beide debiteuren als een beding 
ten behoeve van een derde wordt beschouwd. Uit de uitspraak van de Hoge 
Raad van 29 januari 192027 leidde Scholten af dat een afspraak tussen 
partijen dat de overnemer de schuld van de oorspronkelijk debiteur zal vol-
doen in beginsel meebrengt dat er sprake is van een beding ten behoeve van 
een derde, zodat de crediteur door middel van een aanvaarding kan bewerk-
stelligen dat hij een rechtstreekse aanspraak jegens de overnemer verkrijgt.  
Volgens Scholten is het recht dat de crediteur door de aanvaarding van het 
beding verkrijgt identiek met het recht dat hij heeft jegens de oor-
spronkelijk debiteur, omdat de opvolger zich heeft verbonden deze schuld, 
dat is de verplichting zoals zij is, voor zijn rekening te nemen. Vandaar dat 
de overnemer zich ook kan beroepen op verweermiddelen van de oorspron-
kelijk debiteur. En zolang laatstgenoemde is gebonden, kan de crediteur 
gebruik blijven maken van bestaande voorrechten, zoals pand en hypo-
theek. 
Omdat de overnemer op deze wijze gebonden wordt náást de 
oorspronkelijk debiteur, duidde Scholten deze rechtsfiguur aan als een 
cumulatieve schuldoverneming. Zij is pas volledig als de oorspronkelijk 
debiteur door een uitdrukkelijke verklaring van de crediteur wordt bevrijd. 
Over het rechtskarakter van dit ontslag is Scholten onduidelijk. Naar mijn 
mening zou een dergelijke bevrijding tot stand kunnen worden gebracht 

 
24 J.W. Zijlstra, pag. 52. 
25 Borret, pag. 74. 
26 Scholten, pag. 241. 
27 HR 29 januari 1920, NJ 1920, pag. 225. Zie 4.3. voor een bespreking van dit arrest. 
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door middel van een afstand van recht. Scholten lijkt echter van oordeel te 
zijn dat een bevrijding slechts door een novatie kan plaatsvinden. Hij zegt 
hierover: 
 
“Maar waarom is nu de oude schuldenaar bevrijd? (...) dat geschiedt door novatie.”28 
 
Hoewel Scholten onduidelijk is over het rechtskarakter van de schuld-
overneming, blijkt in ieder geval wel dat in de visie van Scholten de 
overnemer wordt gebonden op grond van een nieuwe verbintenis en dat hij 
de schuldoverneming niet ziet als de toepassing van het beginsel van 
opvolging onder bijzondere titel in de schuld. Als een toepassing van het 
beding ten behoeve van een derde werd de schuldoverneming ook gezien 
door Van Brakel en Schoordijk.29 
 
Völlmar erkende in zijn ‘Nederlands Burgerlijk Recht’ uit 1952 dat partijen 
bij velerlei transacties, zoals in geval van de hierboven al eerder 
aangehaalde voorbeelden van een overneming van een handelszaak of in 
geval van een hypotheekoverneming, beogen dat een nieuwe debiteur met 
instandhouding van de bestaande rechtsband wordt verbonden jegens de 
crediteur.30 Hij gaf niet aan of hijzelf een dergelijke overdracht van de 
schuld juridisch  mogelijk achtte. Hij vermeldde slechts dat de mogelijk-
heid van schuldoverneming in de literatuur nog steeds een betwist punt is 
en dat het met betrekking tot de rechtspraak nog steeds de vraag is “(...) of 
de Hoge Raad wel de mogelijkheid van schuldoverneming in de meer enge 
zin des woords heeft erkend.”31 Gezien de uiteenlopende opvattingen die in 
de literatuur zijn terug te vinden, acht ik de constatering van Völlmar op dat 
moment juist. Het verbaast dan ook enigszins  dat Rutten niet veel later on-
omwonden stelde:32 
 
“Hoewel de wet geen algemene regeling bevat omtrent het overnemen van schulden, is de 
schuldoverneming rechtsgeldig.” 
 
Rutten voegde daar aan toe dat vroeger wel werd geleerd dat de verbintenis 
een persoonlijke band is, die niet van de persoon van de debiteur kan 
worden losgemaakt, maar dat dit standpunt naar het moderne recht niet kan 

 
28 Scholten, pag. 242. 
29 Van Brakel, pag. 198 e.v.; Schoordijk, Drie-partijen-verhoudingen, pag. 163 e.v. Mijns 
inziens ten onrechte stellen zowel Völlmar, pag. 466 als Asser-Rutten (1956), pag. 438, dat 
Van Brakel de schuldoverneming als opvolging onder instandhouding van de identiteit van 
de verbintenis heeft aanvaard. 
30 Völlmar (1952), pag. 464 e.v. 
31 Völlmar, pag. 466 en 467. 
32 Asser-Rutten (1956), pag. 437. 
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worden volgehouden. Volgens hem vereist het moderne rechtsverkeer de 
mogelijkheid om schulden over te nemen en wordt dit instituut door de 
meeste auteurs ook erkend. Hij schreef daarover:33 
 
“Door de meeste auteurs wordt thans dan ook wel aangenomen, dat een schuld kan worden 
overgedragen, met dien verstande, dat de identiteit van de schuld daardoor niet verloren  
gaat.” 
 
Maar uit een nadere toevoeging blijkt vervolgens dat Rutten de term 
schuldoverneming op een hele andere wijze opvatte dan in de door mij 
bedoelde zin. Hij stelde namelijk:34 
 
“Het overnemen door een derde van een schuld heeft in het algemeen geen invloed op de 
verhouding tussen schuldeiser en schuldenaar. 
Schuldoverneming kan tot gevolg hebben, dat de schuldeiser behalve zijn schuldenaar ook 
degene, die de schuld heeft overgenomen, kan aanspreken.” 
 
Schuldoverneming is in de visie van Rutten kennelijk een overeenkomst die 
slechts interne werking heeft in de verhouding tussen de debiteur en de 
overnemer. Zij brengt geenszins noodzakelijkerwijs mee dat de overnemer 
door de crediteur kan worden aangesproken en dat de debiteur uit de 
verbintenis is bevrijd. Rutten vatte de schuldoverneming daarmee op als 
een betalingsovereenkomst. 
Gaat de schuldoverneming gepaard met het ontslag van de oorspronkelijk 
debiteur en aanvaarding van de overnemer, dan vindt er volgens Rutten een 
schuldvernieuwing plaats. De leer dat in geval van een schuldoverneming 
de passieve zijde van de verbintenis overgaat op de opvolgend debiteur, 
acht Rutten uitdrukkelijk niet juist. Indien de crediteur de overnemer als 
zijn debiteur aanvaardt en tegelijkertijd de debiteur van zijn verplichting 
ontslaat, dan is de omschrijving van artikel 1449 sub 2 OBW op deze 
handeling van toepassing. Rutten concludeert dan ook: 
 
“Dat de voltooide schuldoverneming een onbenoemd contract, een niet door de wet 
geregelde rechtshandeling zou zijn, lijkt mij dan ook niet juist. Deze rechtsfiguur is door de 
wet erkend en geregeld en aangeduid als schuldvernieuwing.”35 
 
In zijn ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek nam Meijers in 
navolging van het Duitse BGB een regeling op betreffende de 
schuldoverneming. Uit de toelichting op het ontwerp blijkt dat de schuld-
overneming daar wordt beschouwd als de rechtshandeling waardoor de 

 
33 Asser-Rutten (1956), pag. 438. 
34 Asser-Rutten (1956), pag. 438. 
35 Asser-Rutten (1956), pag. 441. 
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schuldenaar onder bijzondere titel wordt vervangen door een andere 
schuldenaar, met handhaving van de identiteit van de verbintenis. Deze 
rechtsfiguur moet, aldus de toelichting, uitdrukkelijk worden onderscheiden 
van de schuldvernieuwing.36 Kennelijk beschouwden de opstellers van het 
NBW de opvolging onder bijzondere titel in de passieve zijde van de 
verbintenis niet in strijd met de uitgangspunten van het verbintenissenrecht. 
Gezien het ontbreken binnen de rechtswetenschap van een eenduidige visie 
op de schuldoverneming, bevreemdt het dat de keuze voor het opnemen 
van de schuldoverneming en de werking die haar in het NBW wordt 
toegekend, niet uitgebreider werd toegelicht. 
 
Met het opnemen van de regeling betreffende de schuldoverneming in het 
Ontwerp NBW ontstond er binnen de rechtswetenschap uiteindelijk meer 
eenduidigheid omtrent de inhoud van het begrip schuldoverneming en 
omtrent de mogelijkheid ervan binnen het geldende rechtsstelsel. 
Onder verwijzing naar het Ontwerp definieerde Bleeker de schuldover-
neming als de rechtshandeling waarbij met behoud van de verbintenis de 
debiteur onder bijzondere titel wordt vervangen.37 Bleeker achtte de moge-
lijkheid om aldus een schuld over te nemen algemeen aanvaard.38 Ook zelf 
ontkende hij de mogelijkheid van een dergelijke overneming niet. Wel 
vond hij dat het verschil tussen een novatie en een schuldoverneming niet 
moet worden overschat en was hij van mening dat er weinig behoefte 
bestaan aan de erkenning van de schuldoverneming naast de passieve 
novatie. 
Ook Bolweg onderscheidde uitdrukkelijk de schuldoverneming van de 
schuldvernieuwing. Kenmerkend voor de schuldoverneming is volgens 
Bolweg dat de oorspronkelijke schuld niet teniet gaat, maar juist blijft 
voortbestaan, zodat alle accessoire rechten en verweermiddelen in stand 
blijven. Daarmee sloot Bolweg zich aan bij de definiëring van de schuld-
overneming in het Ontwerp NBW. Evenals Bleeker stelde Bolweg, 
overigens zonder verdere motivering, dat de heersende leer de mogelijkheid 
van schuldoverneming onder het op dat moment geldende recht 
aanvaardde.39 
Dezelfde opvatting is kort voor de invoering van het NBW ook terug te 
vinden bij Hartkamp, die stelt: 
 

 
36 TM, PG boek 6, pag. 571. Het Ontwerp Meijers is van 1961. 
37 Bleeker, pag. 43. 
38 Bleeker, pag. 44. 
39 Pitlo-Bolweg, pag. 399. 
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“Hoewel de huidige wet geen algemene regeling bevat omtrent het overnemen van schulden, 
is de schuldoverneming rechtsgeldig.”40 
 
Blijkens zijn bespreking van de schuldoverneming vatte ook Hartkamp 
deze rechtsfiguur op als een opvolging in de schuld onder gelijktijdige 
bevrijding van de oorspronkelijk schuldenaar. 
 
Uit het bovenstaande volgt dat uiteindelijk nog onder vigeur van het OBW 
de mogelijkheid om een schuldoverneming tot stand te brengen in de 
literatuur algemeen is aanvaard. Het opnemen van het leerstuk in het 
Ontwerp BW heeft naar mijn mening zeker bijgedragen aan een uniforme 
definiëring van de schuldoverneming en haar aanvaarding. 
De erkenning heeft echter in alle stilte plaatsgevonden. Ook het opnemen 
van deze rechtsfiguur in het Ontwerp BW leidde niet tot een debat. In het 
bijzonder was er weinig aandacht voor de vraag op welke wijze een 
opvolging onder bijzondere titel in de schuld tot stand kan worden 
gebracht. In navolging van het Ontwerp Meijers wordt aanvaard dat een 
overgang van een schuld ook in het op dat moment geldende recht tot stand 
kon worden gebracht door een overeenkomst tussen de debiteur en de 
overnemer, waaraan de crediteur zijn goedkeuring verleent. De vraag naar 
het rechtskarakter van de goedkeuring en de vraag op welke wijze door de 
goedkeuring een overdracht wordt bewerkstelligd zonder dat de crediteur 
bij de overneming partij wordt, kwam daarbij niet aan de orde. 
Omdat de schuldoverneming in het huidige BW is geconstrueerd op een 
wijze waarop vanuit dogmatisch oogpunt veel kritiek is te leveren, zoals 
hierna nog zal blijken, is het te betreuren dat in de rechtswetenschap de 
opneming van deze rechtsfiguur in het NBW niet is aangegrepen om op dit 
punt een fundamenteel debat te voeren. 
 
7.3. Schuldoverneming in de rechtspraak 
 
Delbrück, die zelf als rechter werkzaam was, had zijn theorie omtrent de 
schuldoverneming ontwikkeld om aan de noden van de praktijk tegemoet te 
komen. Ook in Nederland werd in de literatuur erkend dat er in de praktijk 
behoefte bestond aan de mogelijkheid om een schuld onder bijzondere titel 
over te dragen.  
Men zou dus verwachten dat er in de rechtspraak, spoedig nadat de 
schuldoverneming in de literatuur haar intrede had gedaan, een beroep zou 
worden gedaan op deze rechtsfiguur in die gevallen waarin partijen toch 
duidelijk de bedoeling hadden gehad om een bestaande schuld over te 
dragen op een opvolgend debiteur. Toch is dit niet gebeurd. Slechts zeer 

 
40Asser-Hartkamp 4-I (1988), pag. 544. 
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geleidelijk vond de schuldoverneming haar weg in de rechtspraak. Nog 
lange tijd nadat ook hier te lande in de wetenschap aandacht was ontstaan 
voor het leerstuk van de schuldoverneming, werd in de rechtspraak gebruik 
gemaakt van rechtsfiguren als het beding ten behoeve van een derde en de 
schuldvernieuwing om de rechtsverhouding tussen partijen een juridische 
grondslag te geven.41 Evenals in de literatuur werd daarbij bovendien niet 
altijd op dezelfde wijze inhoud gegeven aan de term schuldoverneming. In 
sommige gevallen werd een afspraak tussen partijen als een schuldover-
neming aangemerkt, hoewel duidelijk was dat in de betreffende uitspraak 
deze schuldoverneming niet werd beschouwd als een opvolging onder 
bijzondere titel in de passieve zijde van de verbintenis. Gewezen kan 
worden op de uitspraak van de Hoge Raad van 17 februari 184342, waarin 
de Hoge Raad de afspraak tussen partijen expliciet als een schuldover-
neming bestempelde, terwijl voor het vaststellen van de rechtsgevolgen 
tussen partijen werd aangesloten bij het beding ten behoeve van een derde. 
Het Hof Den Bosch oordeelde in zijn uitspraak van 14 oktober 187943 dat 
het gebruik in een overeenkomst van de bewoordingen ‘het overnemen van 
een schuld’ impliceert dat partijen een schuldvernieuwing zijn overeen-
gekomen. 
Het ontbreken van een duidelijke definiëring van het begrip schuld-
overneming brengt mee dat in die gevallen dat in een uitspraak de term 
‘schuldoverneming’ of ‘overdracht van een schuld’ wordt gebruikt, zonder 
dat wordt aangegeven hoe deze term wordt opgevat, niet kan worden 
geconcludeerd dat er sprake is van een erkenning van de mogelijkheid om 
schulden onder bijzondere titel over te dragen op een derde.  
 
7.3.1. De eerste uitspraken van de Hoge Raad 
 
Een eerste uitspraak waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de Hoge Raad 
zich in beginsel niet lijkt te verzetten tegen de mogelijkheid om schulden 
aan een derde over te dragen, is zijn uitspraak van 4 februari 1887.44 
 
In deze zaak was in eerste aanleg vonnis gewezen tegen de oorspronkelijke eigenaren van 
een boekhandel. Na het wijzen van het vonnis werd de boekhandel overgenomen door een 
nieuw opgerichte vennootschap onder firma. Het hoger beroep werd vervolgens ingesteld 
door de rechtsopvolgers. De wederpartij stelde zich in hoger beroep en in cassatie op het 
standpunt dat de rechtsopvolger niet-ontvankelijk behoorde te worden verklaard, omdat ze 
niet als proces-partij kan worden aangemerkt. In hoger beroep overwoog het Hof dat de 
rechtsopvolger wel als proces-partij kan worden aangemerkt, omdat de opvolger de 

 
41 Zie 4.2.2.2. en 4.3. 
42 HR 17 februari 1843, W. 410. Zie 4.3. 
43 Hof Den Bosch 14 oktober 1879, W 4501. Zie 4.2.2.2. 
44 HR 4 februari 1887, W. 5399. 
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bedoeling had om alle rechten en plichten van de vennootschap jegens derden in haar geheel 
over te nemen. Ten aanzien van deze overweging merkte de Hoge Raad op “(...) dat het Hof 
den overgang krachtens de overeenkomst tusschen den overgebleven vennoot der eerste 
firma en zijn nieuwe medevennooten heeft aangemerkt (...) als een tegelijkertijd plaats 
gevonden hebbenden overgang van elk der baten en lasten van de vroegere vennootschap 
titulo speciali. 
O. dat die titel, voor wat de inschulden betreft, dus is geweest cessie;” 
 
Ten aanzien van de door de oorspronkelijke vennootschap ingestelde 
vordering stelde de Hoge Raad vast dat deze tegelijk met alle andere 
vorderingen door cessie is overgegaan op de opvolgende vennootschap, 
zodat deze op grond hiervan gerechtigd was om als schuldeiser hoger 
beroep in te stellen. De Hoge Raad hoefde in zijn uitspraak geen expliciete 
beslissing te nemen over de overdracht van de schulden. Uit de hier 
weergegeven overweging zou kunnen worden afgeleid dat de Hoge Raad 
niet onwelwillend stond tegenover de mogelijkheid om ook schulden onder 
bijzondere titel over te dragen. Hij stelde de overgang van lasten immers op 
een lijn met de overgang van inschulden door middel van een cessie.45 
Na deze uitspraak werd de Hoge Raad niet op korte termijn opnieuw in de 
gelegenheid gesteld zich uit te laten over de overdraagbaarheid van 
schulden. Het arrest is daarmee op zichzelf blijven staan en kan niet worden 
gezien als een eerste stap op weg naar erkenning van schuldoverneming. 
Ook in de lagere jurisprudentie is er naar aanleiding van deze uitspraak 
geen tendens te bespeuren om, al dan niet in het kader van een overdracht 
van een geheel vermogen, de mogelijkheid van overdracht van schulden te 
aanvaarden. Zo kwalificeerde de Rechtbank Roermond in haar uitspraak 
van 21 februari 1895 een overeenkomst tot hypotheekoverneming nog 
uitdrukkelijk als een beding ten behoeve van een derde.46 
 
Het is pas in 1907 dat de Hoge Raad opnieuw besliste dat het in beginsel 
mogelijk is om zowel de rechten als verplichtingen uit een contract aan een 
derde over te dragen. De uitspraak betrof een geschil tussen een Scheve-
ningse reder, J. van der Toorn, en de sleepdienstmaatschappij ‘N.V. 
Sleepdienst Hoek van Holland’.47 
 
Op 1 januari 1897 had Van der Toorn met W. van Eijk een overeenkomst gesloten, 
inhoudende dat Van der Toorn gedurende een de periode van 10 jaar zijn schepen door Van 
Eijk zou laten slepen als deze ter haringvisserij zouden uitgaan. Van Eijk verbond zich om 
gedurende deze periode tegen een vastgestelde prijs sleepkracht te leveren, indien dat nodig 

 
45 Canes, Preadvies, pag. 151, en Gomperts, pag. 99, zien deze uitspraak als een erkenning 
van de mogelijkheid om schulden over te dragen. 
46 Rb. Roermond 21 februari 1895, W. 6794. 
47 HR 29 november 1907, W. 8481. 
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was. In artikel 7 van de overeenkomst was bepaald dat Van Eijk zich het recht voorbehield 
om de overeenkomst over te dragen aan een nog op te richten naamloze vennootschap. 
Van deze bevoegdheid maakte Van Eijk gebruik door op 26 oktober 1897 de overeenkomst 
over te dragen aan de N.V. Sleepdienst Hoek van Holland. 
Nadat Van der Toorn in 1903 en in 1904 zijn schepen 15 keer had laten uitvaren zonder 
gebruik te maken van de diensten van de Sleepdient Hoek van Holland, vorderde deze in 
rechte betaling van het bedongen sleeptarief. 
In de procedure stelde Van der Toorn zich onder meer op het standpunt dat op grond van de 
overdracht-clausule van artikel 7 van de overeenkomst van 1 januari 1897 nimmer de 
verplichtingen van Van Eijk op de Sleepdienst Hoek van Holland konden zijn overgegaan 
(bedoeld werd de verplichting om sleepkracht te leveren, JV). 
De Rechtbank overwoog dienaangaande dat uit het contract van 1 januari 1897 voor Van 
Eijk de bevoegdheid voortvloeide om verbintenissen aan de Sleepdienst over te dragen. De 
Rechtbank maakte in haar overweging geen onderscheid tussen de overdracht van rechten en 
plichten die uit de overeenkomst waren voortgevloeid en ging daarmee niet in op het stand-
punt van Van der Toorn dat de verplichtingen van Van Eijk niet op de Sleepdienst konden 
zijn overgegaan. Zij liet derhalve in het midden of op grond van de overeenkomst tussen 
Van Eijk en de Sleepdienst alleen de rechten of ook de plichten waren overgegaan. 
Advocaat-Generaal Noyon stelde in zijn conclusie dat het vonnis van de Rechtbank zich niet 
uitlaat over de overdracht van de verplichtingen uit de overeenkomst maar dat “(…) alleen 
beslist is over het recht dat hij (Van Eijk, JV) tegen deze kon uitoefenen.” 
 
Deze lezing van de uitspraak van de rechtbank door Noyon is goed te 
verdedigen, omdat de Sleepdienst Hoek van Holland, die zelf de procedure 
was begonnen, zich niet op het standpunt had gesteld dat zij niet in de 
gelegenheid was gesteld om overgenomen verplichtingen na te komen, 
maar dat haar recht om de schepen van Van der Toorn naar zee te slepen 
was geschonden. De verplichting om benodigde sleepkracht te leveren, 
kwam in de procedure niet aan de orde. Deze verplichting zou slechts een 
rol hebben gespeeld als de NV niet had voldaan aan een concreet verzoek 
om één van de schepen van Van der Toorn naar zee te slepen. 
Het is echter duidelijk dat de oorspronkelijke partijen bij het aangaan van 
de overeenkomst de bedoeling hadden dat zowel de rechten als de plichten 
uit de overeenkomst zouden overgaan op de nog op te richten vennoot-
schap. Door niet expliciet aan te geven of onder het geldende recht de 
beoogde rechtsgevolgen ook daadwerkelijk door partijen waren bereikt, 
wekten rechtbank en advocaat-generaal de indruk de vraag naar de moge-
lijkheid van de overdracht van verplichtingen te willen omzeilen.48 De 
Hoge Raad daarentegen miskende bij de vaststelling van de rechtspositie 
van de betrokkenen de bedoeling van partijen niet en “(…) vat de koe bij de 
horens.”49 Hij overwoog: 
 
“(…) dat uit het in art. 1374 B.W. uitgesproken hoofdbeginsel volgt, dat eene overeenkomst, 
waarbij met goedvinden van alle betrokken partijen aan een derde de bevoegdheid gegeven 

 
48 In deze zin Houwing, pag. 47 en Canes, Een nieuw instituut, pag. 3. 
49 Houwing, pag. 47. 
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wordt om later in de plaats van een der oorspronkelijke partijen te treden en aldus alle diens 
rechten en verplichtingen uit het contract voortvloeiende over te nemen, alleen dan als 
onbestaanbaar zou moeten worden aangemerkt, indien dit beding in strijd was met eenig 
wetsvoorschrift of eenig algemeen rechtsbeginsel; - hetgeen niet het geval is;” 
 
Om deze uitspraak te kunnen beoordelen, kan niet voorbij worden gegaan 
aan de beslissing die de Hoge Raad een jaar eerder in een vergelijkbare 
zaak had gedaan tussen de N.V. Sleepdienst Hoek van Holland (als 
opvolgster van Van Eijk) en de Scheveninger J. Tuyt Tzn.50 
Ook hier had de procureur-generaal in zijn conclusie aangegeven dat het 
geschil de vraag betrof of Van Eijk zijn rechten uit de overeenkomst met 
Tuyt aan de Sleepdienst had kunnen overdragen. Volgens de procureur-
generaal had de rechtbank zich in de uitspraak niet hoeven uit te laten over 
de vraag of het al dan niet in strijd is met het karakter van de verbintenis 
dat de debiteur zich aan zijn verplichting kon onttrekken door een derde in 
zijn plaats te stellen. 
Opvallend is dat de procureur-generaal direct daarop wel de mogelijkheid 
lijkt te aanvaarden om ook verplichtingen over te dragen door te overwegen 
dat “(...) indien de eischer zou willen beweren, dat tusschen hem en van 
Eijk rechtens niet is kunnen worden overeengekomen, dat van Eijk voor de 
nakoming zijner verplichtingen bevoegd zou zijn eene op te richten 
naamlooze vennootschap in zijne plaats te stellen, de eischer dan toch, wat 
hij niet doet, de wettelijke bepaling zou moeten aanwijzen, waarbij het 
aangaan van eene zoodanige overeenkomst verboden is.” 
De Hoge Raad leek in deze zaak echter een principiële uitspraak op dit punt 
nog te willen ontlopen door zich aan de beslissing van de rechtbank en aan 
de conclusie van het Openbaar Ministerie te conformeren: 
 
“(…) dat voorts de Rechtbank niet uitmaakt dat hij, die zich verbonden heeft om iets te 
doen, zich aan zijn verbintenis willekeurig kan onttrekken, daar immers de Rechtbank 
beslist dat de rechten voortvloeiende uit de overeenkomst tusschen van Eijk en den eischer 
in cassatie, door den gerechtigde mochten worden overgedragen, zoodat, wat het tweede der 
bij het middel aangevoerde bezwaren aangaat, dit zijn feitelijke grondslag mist;” 
 
In het licht van deze uitspraak van slechts een jaar eerder bezien, kan 
worden vastgesteld dat de Hoge Raad in zijn beslissing van 29 november 
1907 bewust de mogelijkheid heeft aanvaard om ook verplichtingen uit een 
contract aan een derde over te dragen. 
Volgens Canes kan deze beslissing worden gezien als een definitieve 
erkenning door de Hoge Raad van de schuldoverneming.51 De Hoge Raad 
beslist in het arrest dat overeenkomsten in hun geheel overdraagbaar zijn en 

 
50 HR 23 november 1906, W. 8460. 
51 Canes, Een nieuw instituut, pag. 3 en Pre-advies, pag. 180. 
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een dergelijke contractsoverneming is volgens Canes niet meer dan een 
optelsom van de overdracht van de vorderingen en de overneming van de 
schulden uit de overeenkomst. De erkenning van de mogelijkheid van 
contractsoverneming impliceert derhalve de erkenning van schuld-
overneming. 
Ter ondersteuning van zijn opvatting dat de Hoge Raad in zijn uitspraak 29 
november 1907 de schuldoverneming heeft erkend, beriep Canes zich in 
zijn Preadvies ook nog op de rede van mr P.R. Feith, waarmee deze in 1908 
het vice-presidentschap van de Hoge Raad aanvaardde.52 Feith stelde in zijn 
rede omtrent het rechtscheppende karakter van de rechtspraak onder 
verwijzing naar de uitspraak van november 1907, dat “(...) nog onlangs 
door den Hooge Raad de schuldoverneming erkend is, niettegenstaande in 
de wet van dit instituut geen sprake is.”53 
Canes achtte deze opmerking van Feith doorslaggevend voor zijn standpunt 
dat de Hoge Raad in de betreffende uitspraak de schuldoverneming heeft 
erkend, omdat Feith zelf aan de totstandkoming van de betreffende uit-
spraak had meegewerkt. 
Terecht stelde Tasman echter omtrent deze summiere opmerking van Feith 
dat uit zijn betoog niet duidelijk blijkt wat Feith precies onder schuld-
overneming verstaat, zodat ook niet kan worden geconcludeerd dat de Hoge 
Raad de mogelijkheid van een opvolging onder bijzondere titel hiermee had 
aanvaard.54 Weliswaar fulmineerde Canes hiertegen door te stellen: 
 
“Alsof schuldoverneming iets anders is en kan zijn dan schuldoverneming. Hoe uit het hart 
gegrepen zijn mij hier de in een ander verband door Delbrück (pag. 49) gebezigde woorden: 
“Uebernahme ist eben nichts als Uebernahme”! Waarlijk voor een slecht verstaander is soms 
zelfs een heel woord niet voldoende” 55, 
 
maar feit is dat Tasman gelijk heeft. Aan de term schuldoverneming 
worden in deze periode zowel in de rechtspraak als in de literatuur 
uiteenlopende betekenissen gegeven. Canes kan dan wel een beroep doen 
op de opmerking van Delbrück dat ‘Uebernahme’ niets anders is als 
‘Uebernahme’, maar ook Delbrück gaf aan de ‘Uebernahme’ een geheel 
andere betekenis dan Canes zelf aan de ‘schuldoverneming’. Aangezien uit 
niets blijkt dat Feith, en met hem de Hoge Raad, de term schuldoverneming 
opvatte als een opvolging onder bijzondere titel, kan aan de korte 
opmerking van hem geen doorslaggevend argument worden ontleend dat de 
Hoge Raad de opvolging in schulden in zijn arrest van november 1907 zou 

 
52 Canes, Preadvies, pag. 204. 
53 Feith, pag. 1. 
54 Tasman, W.v.h.N., nr. 134. 
55 Canes, Preadvies, pag. 205. 
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hebben erkend.  
Behalve Canes beschouwde ook Houwing de beslissing van 29 november 
1907 als een erkenning van de schuldoverneming.56 Kennelijk was ook 
Houwing van oordeel, hoewel hij dit niet expliciet uitsprak, dat de over-
dracht van een overeenkomst een schuldoverneming impliceert. Houwing 
achtte het arrest vooral van belang, omdat eruit zou volgen op welke wijze 
een schuldoverneming tot stand kan worden gebracht. De Hoge Raad had 
in deze zaak volgens hem erkend dat de overdracht tot stand kan worden 
gebracht door een overeenkomst tussen de debiteur en de overnemer, waar-
bij de crediteur geen partij hoeft te zijn. De rol van laatstgenoemde is 
beperkt tot een bekrachtiging van de overeenkomst. In onderhavige casus 
had de crediteur weliswaar reeds van tevoren zijn toestemming aan een 
eventuele overdracht verleend, maar in beginsel zou de uitspraak hetzelfde 
moeten luiden als de toestemming pas na de schuldoverneming was 
gegeven. 
 
Naar mijn mening kan uit deze uitspraak echter niet de verstrekkende 
conclusie worden getrokken dat de Hoge Raad schuldoverneming had 
aanvaard. Schuldoverneming is hierboven omschreven als de opvolging 
onder bijzondere titel in de passieve zijde van een verbintenis.57 In de 
onderhavige uitspraak beslist de Hoge Raad echter niet dat het mogelijk 
zou zijn om rechten en verplichtingen uit een bestaande verbintenis over te 
nemen, maar dat het mogelijk is om in de plaats van een der partijen bij een 
overeenkomst te treden en om zodoende ‘rechten en verplichtingen uit het 
contract voortvloeiende’ over te nemen. De Hoge Raad erkende in zijn 
uitspraak derhalve niet de schuldoverneming, maar de contractsover-
neming.  Anders dan Canes stelde, impliceert naar mijn mening de moge-
lijkheid om te treden in de positie van één der partijen bij een over-
eenkomst, niet zonder meer dat ook schuldoverneming wordt erkend. Dit 
geldt temeer nu in deze zaak de overdracht betrekking had op een duur-
overeenkomst. Kenmerkend voor een duurovereenkomst is dat partijen 
voor een langere periode hun onderlinge rechtspositie regelen en dat er op 
grond van deze contractuele verhouding achtereenvolgens verbintenissen 
tussen partijen ontstaan. De beslissing dat men zijn rechtspositie bij een 
dergelijke overeenkomst kan overdragen, impliceert niet zonder meer dat 
wordt erkend dat ten aanzien van de reeds ontstane verbintenissen de 
positie van de debiteur wordt overgedragen. In onderhavige zaak hoefde de 
Hoge Raad op dit punt geen beslissing te nemen. De NV Sleepdienst Hoek 
van Holland vorderde namelijk slechts nakoming van verbintenissen 

 
56 J.F. Houwing, pag. 47 e.v. 
57 Zie Inleiding. 
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waarbij zij crediteur was en die bovendien alle na de overdracht van de 
overeenkomst waren ontstaan. De vraag of ook de reeds vóór de overdracht 
ontstane verplichtingen uit de overeenkomst bij een contractsoverneming 
overgaan, hoefde om die reden dan ook niet door ons hoogste rechtscollege 
te worden beantwoord. 
Het is echter zeer de vraag of de Hoge Raad bereid zou zijn geweest om in 
het voorkomende geval deze laatste vraag bevestigend te beantwoorden. In 
zijn uitspraak had de Hoge Raad ter motivering van zijn beslissing dat 
overdracht van een overeenkomst in beginsel binnen ons rechtssysteem 
mogelijk moet worden geacht, aansluiting gezocht bij artikel 1595 OBW en 
bij artikel 1612 OBW58, waarin de overdracht van een huurovereenkomst 
mogelijk is gemaakt. Met betrekking nu tot de uitleg van artikel 1612 
OBW, overwoog de Hoge Raad in zijn beslissing van 13 november 190859 
dat uit het bepaalde in artikel 1612 OBW “(...) geenszins volgt dat de koper 
in alle rechten en verplichtingen des verhuurders opvolgt, in dier voege als 
hier sprake ware van een treden in de plaats van zijn verkooper, den 
oorspronkelijken verhuurder, als ware hij diens erfgenaam;” En even 
verderop overwoog de Hoge Raad nadrukkelijk dat de overdracht van de 
huurovereenkomst pas werking heeft “(...) vanaf het tijdstip, waarop ten 
gevolge van den eigendomsovergang van het gehuurde, de huurovereen-
komst op den kooper, als nieuwen verhuurder, is overgegaan;” 
De Hoge Raad verbond daaraan dan ook de conclusie dat de opvolgend 
eigenaar van de gehuurde zaak geen rechten kan ontlenen aan verbin-
tenissen tot betaling van huurpenningen die voor de eigendomsovergang 
tussen de vorige eigenaar en de verhuurder zijn ontstaan. Dit zou slechts 
anders zijn als de oorspronkelijk eigenaar mede zijn op dat moment 
bestaande rechten jegens de huurder aan zijn opvolger zou hebben 
overgedragen. Op deze uitleg is de Hoge Raad tot op heden  niet terug-
gekomen.60 
Naar mijn mening kan, in het licht van de uitspraak van 13 november 1908, 
uit de beslissing van 29 november 1907 slechts worden afgeleid dat de 
Hoge Raad de mogelijkheid heeft erkend dat een partij bij een voortdurende 
overeenkomst, evenals bij de huurovereenkomst, de bevoegdheid heeft om 
haar rechtspositie aan een ander over te dragen. Tengevolge hiervan wordt 
de opvolger partij bij de verbintenissen die na de overdracht van die rechts-
positie uit de overeenkomst voortvloeien. Ten aanzien van de verbinte-
nissen die reeds op het moment van de overdracht uit de overeenkomst zijn 

 
58 Artikel 1612 lid 1 OBW: Door verkoop van het verhuurde wordt eene tevoren aangegane 
huur niet verbroken, ten ware dit bij de verhuring mogt voorbehouden zijn. 
59 Hoge Raad 13 november 1908, W. 8764. 
60 Zie J.A. de Mol, pag. 67; Asser-Abas, pag. 104; Asser-Abas (supplement), pag. 100, alle 
onder verwijzing naar HR 13 november 1908. 
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ontstaan, treedt geen wijziging op in de positie van de debiteur dan wel van 
de crediteur. Van een erkenning van schuldoverneming is om deze reden 
geen sprake.61  
Dat de erkenning van de contractsoverneming door de Hoge Raad niet 
meebrengt dat hij daarmee aanvaardt dat de voor de overneming ontstane 
verplichtingen overgaan op de overnemende partij, volgt uit de uitspraak 
van 27 juni 1997, nog gewezen onder het oude recht.62 In deze uitspraak 
overwoog de Hoge Raad omtrent de rechtsgevolgen van een contracts-
overneming: 
 
“Een dergelijke overeenkomst hield actieve en passieve schuldvernieuwing in.” 
 
7.3.2. De erkenning van de schuldoverneming in de lagere rechtspraak 
 
In de lagere rechtspraak uit het begin van de twintigste eeuw is daarentegen 
langzamerhand wel een tendens te bespeuren om de schuldoverneming te 
erkennen. Een eerste uitspraak waarop kan worden gewezen, is het arrest 
van het Hof Arnhem van 9 mei 1906.63 
  
In deze zaak had een ex-echtgenoot zich verbonden tot een aflossing in termijnen van een 
schuld van zijn ex-vrouw aan een bankier. Wanneer de ex-echtgenoot, na een aantal jaren de 
aflossingen te hebben betaald, weigerde om verdere aflossingen te voldoen en in rechte tot 
betaling van het restant van de hoofdsom werd aangesproken, stelde hij dat hij hiertoe niet 
jegens de crediteur is gebonden, omdat hij niet de schuld zelf zou hebben overgenomen, 
maar omdat hij zich slechts zou hebben verbonden om voor zijn ex-vrouw de overeen-
gekomen maandelijkse betalingen te voldoen. Uit de met de crediteur gemaakte afspraak 
kon echter worden afgeleid dat hij zich weldegelijk tot terugbetaling van de hoofdsom zelf 
had verbonden. 
Het Hof overwoog nadat het had vastgesteld dat door partijen geen borgtocht is gesloten dat 
“ (...) het onzeker blijft of partijen op het oog hebben gehad: schuldvernieuwing, schuld-
overneming, of hoofdelijk schuldig zijn: dat niet de oorzaak, maar de aard der overeenkomst 
gedeeltelijk in het duister blijft; dat welke dezer rechtsfiguren ook aanwezig mogen zijn, de 
derde steeds verplicht blijft te betalen en dus die figuur geen invloed heeft op zijn 
betalingsplicht ...” 
 
Het Hof liet in zijn overweging duidelijk doorklinken dat de overeenkomst 
als een schuldoverneming had kunnen worden beschouwd, als duidelijk 
was geweest dat partijen die bedoeling hadden gehad. Omdat het Hof hier 
de schuldoverneming als zelfstandige rechtsfiguur stelt naast de borgtocht, 
de schuldvernieuwing en de hoofdelijke aansprakelijkheid, is het niet 
ondenkbaar dat het de schuldoverneming opvat als een opvolging onder 

 
61 Dat deze uitspraak van de Hoge Raad geen erkenning van schuldoverneming bevat, is ook 
terug te vinden bij Scholten, pag. 242; Tasman, pag. 83; Naber, pag. 412. 
62 HR 27 juni 1997; NJ 1997, 641 (Budde/ Toa Moa Cruising Ltd.). 
63 Hof Arnhem 9 mei 1906, W. 8522. 
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bijzondere titel in de schuld. Stelliger op dit punt is Houwing die meent dat 
de mogelijkheid van schuldoverneming “ (...) (bij arrest van 9 mei 1906 W. 
8522) reeds door het Hof te Arnhem, zooal niet met zoovele woorden 
beslist, dan toch stilzwijgend aangenomen (is)”.64 
 
Ook het Hof Amsterdam leek in zijn uitspraak van 28 mei 1907 de 
rechtsgeldigheid van schuldoverneming te erkennen.65 In hoger beroep was 
door de oorspronkelijk debiteur ter ondersteuning van zijn stelling dat hij 
niet langer jegens de crediteur gebonden was, aangevoerd dat er een 
overeenkomst van schuldoverneming had plaatsgevonden met het gevolg 
dat door “(...) de overeenkomst met medewerking van de crediteur aan-
gegaan tusschen den overnemer en de oorspronkelijk debiteur, waarbij met 
instandhouding van de overeenkomst tusschen dien debiteur en zijn 
crediteur getroffen, de overnemer de schuld van den debiteur als de zijne op 
zich neemt, zoodanig dat laatstgemelde van zijn crediteur bevrijd wordt, en 
in plaats van dezen de overnemer als debiteur aan den crediteur verbonden 
wordt;” 
Het Hof ontkende de mogelijkheid van een aldus omschreven schuld-
overneming niet, maar overwoog slechts dat uit de feiten, zoals het 
ontvangen van rente door de crediteur uit handen van de overnemer 
alsmede het aanmelden door de crediteur van zijn vordering in het faillisse-
ment van de overnemer, niet kon worden afgeleid dat de crediteur had 
ingestemd met de gestelde schuldoverneming. Het Hof achtte de oor-
spronkelijk debiteur om die reden nog steeds aansprakelijk voor de betaling 
van de schuld. 
De eerste uitspraak, waarin de mogelijkheid van schuldoverneming niet 
alleen wordt erkend, maar waarin de schuldoverneming ook wordt toe-
gepast, is die van de Rechtbank Amsterdam van 4 juni 1909 naar aanleiding 
van het volgende geschil.66 
 
Pool, steenfabrikant, had stenen geleverd aan Verkooy en had uit dien hoofde fl. 2.501,20 te 
vorderen. Verkooy was een zogenaamde eigenbouwer en zou de stenen gebruiken voor de 
bouw van zes woningen op een stuk grond van hem in Amsterdam. Tot zekerheid van 
betaling van de vordering kreeg Pool een (tweede) hypotheek op het perceel van Verkooy. 
Nog tijdens de bouw ging Verkooy failliet. De in aanbouw zijnde huizen werden gekocht 
door Visser, die de curator fl. 700,00 betaalde en de koopprijs voor het overige voldeed door 
overneming van de schuld aan Pool. Pool stemde hiermee in en hij en Visser kwamen als 
onderdeel van een meer omvattende afspraak overeen dat de hypotheek zou worden 
doorgehaald. 

 
64 Houwing, pag. 47. 
65 Hof Amsterdam 28 mei 1907, W. 8632 (Mr F.A. Bijvoet q.q./Bolland). Canes, Preadvies, 
pag. 170 ziet in deze uitspraak een erkenning van de schuldoverneming. 
66 Rb. Amsterdam 4 juni 1909, W. 9031. 
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Toen ook Visser niet betaalde, sprak Pool hem in rechte aan. Visser stelde daarop dat hij niet 
persoonlijk jegens Pool was verbonden. Weliswaar had hij met de curator afgesproken dat 
hij de schuld aan Pool zou voldoen, maar Pool zou daarmee geen persoonlijke vordering op 
hem, Visser, hebben gekregen, omdat Pool bij de overeenkomst met de curator geen partij 
was geweest. Na het sluiten van de transactie met de curator had Visser echter aan Pool 
geschreven: 
“Niet twijfelende, of u zult mijne handelingen in deze wel goedvinden; voor den curator heb 
ik thans geheel uwe vordering overgenomen dus U niet bij de concurrente crediteuren meer 
behoort;”.67 
De Rechtbank leidde uit de gekozen bewoordingen af dat de overeenkomst met de curator er 
wel degelijk op was gericht dat Visser de schuld aan Pool overnam. De rechtbank overwoog 
verder dat de crediteur een dergelijke schuldoverneming niet uitdrukkelijk hoeft te aanvaar-
den, maar dat voldoende is dat blijkt dat de crediteur de overnemer als zijn debiteur 
beschouwt. De rechtbank leidde de vereiste toestemming van Pool onder meer af uit het 
gestelde in de dagvaarding en de conclusie van eis. Nadat de rechtbank dit alles had 
vastgesteld, overwoog zij als volgt verder: 
 
“Thans te onderzoeken is, of dit door de praktijk ingevoerde rechtsinstituut ook als door de 
wet toegelaten kan worden aangemerkt; 
dat dergelijke schuldoverneming, waartoe de hypotheekoverneming behoort, bestaat in de 
overeenkomst, met toestemming van den crediteur aangegaan tusschen den overnemer en 
den oorspronkelijken debiteur, waarbij, met instandhouding van de verbintenis, zooals die 
tusschen dien debiteur en den crediteur bestond, de overnemer de schuld van den debiteur 
als de zijne op zich neemt, zoodanig dat laatstgemelde van zijn crediteur bevrijd wordt, en, 
in plaats van dezen, de overnemer als debiteur aan den crediteur verbonden wordt; 
dat deze instelling in de Nederlandsche wet niet geregeld is, doch ook niet is buitengesloten; 
dat toch, volgens art. 1374 B.W. alle wettelijk gemaakte overeenkomsten degenen die 
dezelve hebben aangegaan, tot wet strekken; 
dat voorts, uit de artt 864, 1595 en 1612 B.W. blijkt, -hoewel het daar eene wederkeerige 
overeenkomst geldt-, dat een overgang van verplichtingen, zonder vernietiging der 
oorspronkelijke verbintenis, door den wetgever niet onbestaanbaar is geacht;” 
 
Duidelijker had de Rechtbank zich niet kunnen uitdrukken. Evenals de 
Hoge Raad in zijn uitspraak van 30 november 1907 beriep de Rechtbank 
zich op de wettelijke bepalingen inzake de huurovereenkomst, teneinde aan 
te tonen dat de wetgever de overgang van een verplichting niet onbestaan-
baar achtte. Het is niet ondenkbaar dat de Rechtbank zich in haar beslissing 
om de schuldoverneming te erkennen heeft laten leiden door de uitspraak 
van de Hoge Raad van 30 november 1907, die al eerder door een aantal 
auteurs was opgevat als een erkenning van de schuldoverneming. De 
omstandigheid dat de Rechtbank evenals de Hoge Raad van 30 november 
1907 aansluiting zocht bij de bepalingen betreffende de huurovereenkomst 
kan hierop wijzen. De Rechtbank ging echter een stuk verder dan de Hoge 
Raad. Zij besliste duidelijk dat  het mogelijk is om een individuele schuld 

 
67 Visser zag over het hoofd dat Pool geen concurrente crediteur was, maar uit hoofde van 
de hypotheek preferent crediteur. Duidelijk blijkt echter uit de bewoordingen dat ook Visser 
er vanuit ging dat Pool niet langer een vordering op Verkooy had. 
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over te nemen. 
 
Nog hetzelfde jaar oordeelde de Rechtbank Amsterdam opnieuw dat 
schuldoverneming mogelijk is.68 In deze zaak betrof het niet een 
hypotheekoverneming, maar de overdracht van een verzekeringsmaat-
schappij. 
 
Wisdom had op 11 januari 1901 een inboedelverzekering afgesloten bij de verzekerings-
maatschappij ‘Les Provinces Reunies’, lopende van 11 februari 1901 tot 11 februari 1902 
tegen vooruit betaalde premie. In juli 1901 droeg ‘Les Provinces Reunies’ haar gehele polis-
portefeuille over op de ‘N.V. Assurantie-Maatschappij de Rijn’.  Toen Wisdom ‘Les 
Provinces Reunies’ in januari 1902 aansprak om door hem geleden brandschade te vergoe-
den, deelde de verzekeraar mee dat de polis door ‘N.V. Assurantie-Maatschappij de Rijn’ 
was overgenomen. Twee maanden later ontving hij een brief van ‘De Rijn’, waarin deze de 
claim van Wisdom afwees. Hierop sprak Wisdom ‘De Rijn’ in rechte aan, zich erop 
beroepende dat ‘De Rijn’ door de overname van de portefeuille jegens hem verbonden was 
geworden. Omtrent de aansprakelijkheid van ‘De Rijn’ jegens Wisdom overwoog de 
rechtbank: 
 
“O. dat de voormelde overeenkomst tusschen de twee verzekeringsmaatschappijen niet 
voldoet aan de wettelijke vereisten voor schuldvernieuwing, doch zij alleen als eene schuld-
overneming (als hoedanig eischer haar ook voorstelt) zou kunnen worden aangemerkt; 
dat inderdaad eene dergelijke schuldoverneming, ofschoon niet in de wet geregeld, bestaan-
baar is, waarbij onder goedkeuring van den schuldeischer en met instandhouding van de 
verbintenis, zooals die tusschen den schuldenaar en diens schuldeischer bestond, de 
overnemer de schuld van den debiteur als de zijne op zich neemt, zoodanig dat laatst-
gemelde van zijnen crediteur bevrijd wordt en in plaats van deze de overnemer als debiteur 
aan den crediteur verbonden wordt;”. 
 
In beide uitspraken gaf de Rechtbank aan op welke wijze een 
schuldoverneming geldig tot stand kan worden gebracht. Voldoende is een 
overeenkomst tussen de oorspronkelijk debiteur en de overnemer, waaraan 
de crediteur vervolgens zijn toestemming verleent. De crediteur wordt in de 
opvatting van de Rechtbank geen partij bij de overeenkomst. Daarmee sloot 
zij aan bij de door Canes in zijn proefschrift verdedigde theorie en bij de 
uitgangspunten van het Duitse recht. De vereiste toestemming hoefde 
volgens de Rechtbank niet uitdrukkelijk, maar kon ook stilzwijgend worden 
gegeven. In haar uitspraak van 10 december 1909 leidde de Rechtbank uit 
de omstandigheid dat Wisdom ‘De Rijn’ uiteindelijk aansprak tot betaling 
van de schadevergoeding af dat hij als schuldeiser de schuldoverneming 
door ‘De Rijn’ goedkeurde. 
 

 
68 Rb. Amsterdam, 10 december 1909, W. 9034. 
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Er zijn in deze periode nog diverse uitspraken gewezen waarin de 
schuldoverneming als zelfstandige rechtsfiguur is erkend.69 
 
Hoewel de schuldoverneming met genoemde uitspraken definitief zijn 
intrede in de rechtspraak had gedaan, mag uit deze uitspraken niet zonder 
meer worden geconcludeerd dat de schuldoverneming algemeen werd 
erkend. Dit was ook de opvatting van Bonga die in het WPNR van 1915 
stelde dat het op grond van de jurisprudentie nog niet vaststond of 
schuldoverneming mogelijk was.70 Ook uit de uitspraken van de Rechtbank 
Arnhem d.d. 6 juni 1921 en 22 november 1923 blijkt dat in de lagere 
rechtspraak ook nog wel aansluiting werd gezocht bij de schuldvernieuwing 
om de overdracht van een schuld juridisch te verklaren.71 
 
7.3.3. Latere uitspraken van de Hoge Raad 
 
De Hoge Raad heeft in deze periode geen uitspraak gedaan waarin een 
erkenning door hem van de schuldoverneming kan worden gezien. Volgens 
Meijers zou de Hoge Raad in zijn uitspraak van 26 juni 191472 ten aanzien 
van de overdracht van een arbeidsovereenkomst de mogelijkheid van 
schuldoverneming zelfs hebben ontkend.73 Aan het geschil lag de volgende 
casus ten grondslag. 
 
IJff was werknemer van W. van Amerongen. Onderdeel van de schriftelijk aangegane 
arbeidsovereenkomst was een concurrentiebeding. Na de dood van de werkgever zetten zijn 
zoons de zaak voort en brachten haar onder in de 'N.V. Nederlandse Handelsvennootschap'. 
Ook de arbeidsovereenkomst met IJff werd voortgezet. Toen IJff vervolgens de arbeids-
overeenkomst beëindigde, vorderde de Nederlandse Handelsvennootschap nakoming van 
het concurrentiebeding. IJff beriep zich erop dat hij jegens de handelsvennootschap niet aan 
het beding was gehouden, omdat tussen hen dit beding niet overeenkomstig het gestelde in 
artikel 1637x OBW schriftelijk was aangegaan. Kennelijk had Ijff het standpunt dat de 
overeenkomst met de 'NV Nederlandse Handelsvennootschap' een andere was als die met de 
rechtsvoorganger W. van Amerongen. 
De Rechtbank oordeelde in hoger beroep dat de bestaande overeenkomst stilzwijgend was 
voortgezet, zodat IJff ook jegens de 'NV Nederlandse Handelsvennootschap' aan het 
concurrentiebeding was gebonden. 
Naar aanleiding van de feitelijke vaststelling van de Rechtbank dat de arbeidsovereenkomst 
stilzwijgend was voortgezet, overwoog de Hoge Raad dat de stilzwijgende voortzetting 
betekende dat IJff met de NV was overeengekomen een arbeidsovereenkomst aan te gaan 

 
69 Zie onder meer Rb. Amsterdam 27 november 1916, NJ 1917, p. 157; Hof Amsterdam 3 
juni 1918, NJ 1918, p. 913 en Hof Arnhem 26 juni 1923, W. 11103. 
70 Bonga, pag. 375. 
71 Rb. Arnhem 6 jan 1921, NJ 1921, 622; Rb. Arnhem 22 november 1923, W. 11 253. Zie 
4.2.2.2. 
72 HR 26 juni 1914, NJ 1914, pag. 1032. 
73 Meijers, De arbeidsovereenkomst, pag. 52. 
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onder dezelfde voorwaarden als met Van Amerongen. Dat bracht volgens de Hoge Raad met 
zich mee: 
 
"dat echter alsdan niet de schriftelijke arbeidsovereenkomst tusschen hem en wijlen Van 
Amerongen tot stand gekomen, achtereenvolgens op die twee zoons en op de N.V., nu 
verweerster, is overgegaan, doch dat dan eerst met die zoons, later met die N.V. stilzwijgend 
dus niet schriftelijk  nieuwe arbeidsovereenkomsten zijn tot stand gekomen voor welke -
doch dan natuurlijk alleen voor zoover de wet zulks toelaat- dezelfde voorwaarden als voor 
de aanvankelijke arbeidsovereenkomst zullen moeten gelden.". 
 
Hoewel de Hoge Raad in deze zaak inderdaad aanneemt dat niet de 
bestaande arbeidsovereenkomst met alle rechten en plichten op de 
rechtsopvolger was overgegaan, maar dat een nieuwe overeenkomst was 
ontstaan, kan naar mijn mening niet uit deze afspraak worden afgeleid dat 
de Hoge Raad de mogelijkheid van schuldoverneming heeft ontkend. 
Volgens mij laat de Hoge Raad zich in deze uitspraak in het geheel niet uit 
over de mogelijkheid van schuldoverneming. 
Voorop zij gesteld dat in deze uitspraak, evenals in de uitspraak van 30 
november 1907, niet de overgang van een schuld, maar de overdracht van 
een gehele overeenkomst centraal staat, en dat partijen twistten over de 
mogelijkheid om een uit die overeenkomst voortvloeiend recht (namelijk 
het recht van de werkgever uit het concurrentiebeding) uit te oefenen. De 
overdracht van een schuld stond derhalve ook in deze uitspraak niet ter 
discussie. Daarbij komt dat de Hoge Raad niet stelde dat het op zich 
onmogelijk zou zijn voor een partij om zijn rechtspositie bij een over-
eenkomst over te dragen. Hij legde slechts uit dat de stilzwijgende 
voortzetting van een arbeidsovereenkomst met een andere partij inhoudt dat 
een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan onder dezelfde voorwaarden.74 
De Hoge Raad sloot niet de mogelijkheid uit dat bij een andere gang van 
zaken, bijvoorbeeld in geval van een uitdrukkelijk daartoe strekkende 
afspraak, het bestaande contract had kunnen worden overgedragen op een 
derde. 
 
In de hierboven reeds besproken  uitspraak van 29 januari 192075 zocht de 
Hoge Raad aansluiting bij het beding ten behoeve van een derde om de 
overeenkomst te kwalificeren, waarbij een overnemer zich had verbonden 
de schuld van de oorspronkelijk debiteur te voldoen. Hieruit kan naar mijn 
mening echter niet worden afgeleid dat de Hoge Raad de mogelijkheid van 
schuldoverneming principieel afwees. 
In deze procedure had de crediteur zelf zich op het standpunt gesteld dat zij 

 
74 In dezelfde zin oordeelt ook Canes, Preadvies, pag. 201. Canes stelt eveneens dat dit 
arrest “(...) geen principiële strekking in direct verband met de schuldoverneming heeft”. 
75 HR 29 januari 1920, NJ 1920, pag. 225. 
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de bevoegdheid had om de overnemer rechtstreeks aan te spreken, omdat 
de afspraak tussen de debiteur en de overnemer moet worden 
gekwalificeerd als een beding ten behoeve van een derde, waaraan zij na de 
aanvaarding een zelfstandig recht kon ontlenen. Het cassatiemiddel richtte 
zich dan ook tegen de overweging van de Rechtbank dat in de afspraak 
tussen debiteur en overnemer geen beding ten behoeve van een derde kan 
worden gezien. Het was voor de Hoge Raad niet nodig zich over de 
toelaatbaarheid van schuldoverneming uit te laten, omdat hij de visie van 
eiser deelde dat het beding ten behoeve van een derde een rechtsgeldige 
grondslag bood om de opvolgend debiteur aan te spreken. 
 
Pas in 1958 deed de Hoge Raad opnieuw uitspraak in een zaak, waarin de 
overdracht van een schuld centraal stond.76 De uitspraak betrof een geschil 
tussen landbouwer X met de Inspecteur van de Belastingdienst. 
  
X had schulden aan zijn kinderen terzake van arbeid die de kinderen in zijn landbouwbedrijf 
hadden verricht. Afgesproken was dat de schulden gedurende het leven van X en zijn 
echtgenote niet opeisbaar waren. Toen X vervolgens met zijn kinderen een v.o.f. aanging 
voor de uitoefening van het landbouwbedrijf, bracht X niet alleen zijn landbouwbedrijf in, 
maar ook de schulden aan zijn kinderen. Volgens de Inspecteur werden deze schulden voor 
een verkeerd bedrag op de balans opgenomen. 
Het Hof besliste dat de inbreng van schulden in een v.o.f. in strijd is met artikel 1656 lid 2 
OBW, dat vereist dat gelden, goederen of nijverheid in de maatschap wordt ingebracht. De 
Hoge Raad overwoog echter op dit punt: 
 
“dat ‘inbreng’ van een schuld, zoals deze bij oprichting van vennootschappen geregeld 
voorkomt, niet is een inbreng in den zin van art. 1656, lid 2, B.W., doch niet anders is dan 
een als onderdeel van de regeling van den inbreng overeengekomen overneming van de 
schuld door de vennootschap; dat geen wetsbepaling zich tegen zulk een overneming 
verzet;” 
 
Volgens Rutten was het de eerste keer dat de Hoge Raad met zoveel 
woorden erkende dat de overneming van een schuld mogelijk is.77 Bedacht 
moet echter worden dat in de visie van Rutten een schuldoverneming niet 
noodzakelijkerwijze hoeft mee te brengen dat de overnemer door de 
crediteur kan worden aangesproken en dat de debiteur van zijn verplich-
tingen is bevrijd. Rutten achtte een schuldoverneming reeds aanwezig als 
slechts in de interne verhouding tussen debiteur en overnemer de schuld 
voor rekening van laatstgenoemde komt.78 
Uit een nadere overweging van de Hoge Raad blijkt dat hij de schuld-
overneming inderdaad wel in de door Rutten bedoelde zin aanvaardde, 

 
76 HR 9 april 1958, NJ 1958, 331 (X/Ontvanger) 
77 Volgens Asser-Rutten (1967), pag. 429, kan uit de uitspaak van 29 november 1907 wel 
worden afgeleid dat de Hoge Raad schuldoverneming mogelijk acht. 
78 Asser-Rutten  (1967), pag. 430.  
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maar dat hij niet zonder meer aanvaardde dat de schuldoverneming ook 
doorwerkt in de verhouding met de crediteur. Hij vervolgde namelijk: 
 
“dat, daargelaten wat haar werking ten aanzien van de schuldeiser der 
overgenomen schuld is, zij in elk geval ten gevolg heeft, dat in de verhouding 
tussen den vennoot, die "inbrengt", en de vennootschap de schuld ten laste van de 
vennootschap komt;” 
 
De Hoge Raad liet in zijn beslissing dus in het midden of de overneming 
ook daadwerkelijk werking heeft ten aanzien van de schuldeiser. Deze 
vraag hoefde door de Hoge Raad ook niet te worden beantwoord. De Hoge 
Raad moest beslissen of op grond van de overeenkomst tussen de oor-
spronkelijk debiteur en de v.o.f. als overnemer de schuld ten laste van de 
vennootschap kon worden gebracht. Deze werking had de overneming van 
de schuld 'in elk geval'.79  Hiermee lijkt de zienswijze van de Hoge Raad 
veel op die van Blume. Deze stelde immers dat het in veel gevallen dat 
partijen een schuldoverneming afspreken onduidelijk is of deze overeen-
komst ook werking heeft jegens de schuldeiser, maar dat “Auf alle Fälle 
(...) der Erwerber der Schuldner die Schuld wirtschaftlich abnehmen 
(soll).”80 
De Hoge Raad sloot met zijn formulering overigens niet uit dat de 
schuldoverneming ook werking kan hebben ten opzichte van de schuld-
eiser. Het is zeer wel mogelijk dat de Hoge Raad met zijn overweging tot 
uitdrukking wilde brengen dat aan een overeengekomen schuldoverneming 
niet zonder meer werking tegenover de crediteur kan worden toegekend, 
maar dat deze werking van andere factoren afhankelijk is, waaronder 
bijvoorbeeld de medewerking van de crediteur.81 
 
Een erkenning van de schuldoverneming door de Hoge Raad wordt ook wel 

 
79 Geen erkenning van de schuldoverneming wordt in deze uitspraak gezien door Bleeker, 
pag. 46. Wel een erkenning wordt gezien door Bolweg, pag. 401. 
80 Blume, Schuldübernahme, pag. 403. 
81 In HR 15 januari 1988; NJ 1988, 889, moest de Hoge Raad eveneens de vraag beantwoor-
den of aan de inbreng van een schuld in een vennootschap werking jegens de crediteur kon 
worden toegekend. In deze zaak had de crediteur de overnemende vennootschap aan-
gesproken, zich erop beroepend dat de overnemende vennootschap door de overeenkomst 
met de oorspronkelijke debiteur ook jegens hem was gebonden. De Hoge Raad ontzegde de 
vordering, omdat de overnemer zich volgens de Raad door zijn overeenkomst met de 
debiteur niet jegens de crediteur had verbonden. Voor de vraag of de Hoge Raad onder het 
OBW de schuldoverneming heeft erkend is deze uitspraak van minder belang, omdat de 
crediteur zich in het geding er niet op had beroepen dat er een schuldoverneming had plaats-
gevonden, maar dat de vennootschap zich naast de debiteur jegens hem had verbonden tot 
betaling van de schuld.  
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gezien in de uitspraak van 11 juni 1976.82 
 
In deze zaak had de bank Maduro & Curiel’s Bank NV te Curaçao een vordering van USD 
19.876,74 op de vennootschap naar Spaans recht Asentextil S.A., uit hoofde van betalingen 
die zij in opdracht van deze vennootschap had verricht.  Asentextil is een dochteronder-
neming van de Spaanse vennootschap Matesa. De litigieuze betalingen die Maduro had 
verricht voor Asentextil, waren gedaan uit hoofde van een huurovereenkomst betreffende 
opslagruimtes te Willemstad waarin goederen van Matesa lagen opgeslagen.  
Op 8 januari 1970 schreef Matesa een brief aan de Curaçao Trading Co. waarin zij verwees 
naar besprekingen die waren gevoerd tussen enerzijds Matesa en anderzijds Curaçao 
Trading, Shell Nederland en Curaçao Port Services omtrent verplichtingen van haar dochter-
onderneming Asentextil S.A. Omtrent de schulden van Asentextil scheef Matesa: 
 
“While accepting all commitments taken by Asentextil S.A. -who acted under the orders of 
our old Administration-  we are now taking over their responsibilities in order to clear all 
debts etc., and find a way to remove or dispose of the machinery stored in Willemstad.” 
 
Naar aanleiding van deze brief, die niet tot haar gericht was, sprak Maduro bij brief van 8 
juni 1972 Matesa aan tot betaling van de schuld die Asentextil aan Maduro had. Maduro 
stelde zich op het standpunt dat uit de brief van Matesa bleek dat deze de schulden van 
Asentextil had overgenomen. Matesa weigerde Maduro echter te betalen, omdat zij zich naar 
haar oordeel niet jegens Maduro had verbonden om schulden van Asentextil voor haar 
rekening te nemen. 
 
Het Gerecht in eerste aanleg te Curaçao stelde Maduro in het gelijk. Het 
leidde uit de brief van 8 januari 1970 en in het bijzonder uit de zinsnede dat 
Asentextil in opdracht van Matesa (“under the order of our old 
Administration”) handelde af, dat Asentextil had gehandeld en had mogen 
handelen ten behoeve en voor rekening van Matesa. Op grond hiervan 
achtte zij Matesa jegens Maduro gebonden om de schuld die door 
betalingsopdrachten van Asentextil was ontstaan, te voldoen. Het Hof keek 
hier in hoger beroep anders tegenaan. Volgens het Hof kon uit de feiten niet 
worden afgeleid dat er sprake was van een vertegenwoordiging van Matesa 
door Asentextil. 
Het Hof achtte de vordering van Maduro echter wel toewijsbaar op grond 
van de door Maduro gestelde  schuldoverneming. Het Hof leidde uit de 
brief van Matesa d.d. 8 januari 1970 aan Curaçao Trading Co. af dat zij alle 
schulden van haar dochtermaatschappij Asentextil had overgenomen die in 
verband stonden met de agentschapsovereenkomst en opslagcontracten. De 
schuld aan Maduro hoorde hier volgens het Hof ook toe. Weliswaar kan 
volgens het Hof een dergelijke overneming van een schuld niet zonder 
toestemming van de crediteur geschieden, maar uit de brief van 8 juni 1972 
van Maduro aan Matesa blijkt dat Maduro met de overneming instemde, 

 
82 HR 11 juni 1976, NJ 1976, 488 nt. GJS. Als een erkenning van schuldoverneming wordt 
deze uitspraak gezien door Biegman-Hartogh, conclusie bij HR 26 november 1982, NJ 
1983, 124. 
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waardoor Maduro aan de overneming rechten kon ontlenen jegens Matesa. 
Matesa ging tegen deze beslissing in cassatie, onder meer stellende dat haar 
brief van 8 januari 1970 niet aan Maduro was gericht, zodat daaruit ook 
niet kon worden afgeleid dat Matesa zich ook jegens Maduro had willen 
verbinden. 
Advocaat-Generaal Ten Kate was van oordeel dat een crediteur slechts 
rechten aan een schuldoverneming kan ontlenen, als hij door partijen bij de 
overnemingsovereenkomst is betrokken. Dit kan door een aan hem gerichte 
kennisgeving, gevolgd door een aanvaarding. Een mededeling van de 
schuldoverneming aan een ander dan de crediteur acht de advocaat-
generaal onvoldoende grondslag voor de crediteur om tot de overeenkomst 
toe te treden. De advocaat-generaal wees in dit verband ook op de  regeling 
van de schuldoverneming in het ontwerp voor het nieuw BW. In de 
toelichting op het ontwerp wordt er de nadruk op gelegd dat de ‘kennis-
geving een essentieel bestanddeel van schuldoverneming’ is en dat een 
toestemming zonder kennisgeving aan de crediteur de schuld niet jegens de 
crediteur doet overgaan. Het verbaast dan ook niet dat de advocaat-generaal 
concludeerde tot vernietiging van de uitspraak van het Hof. 
De Hoge Raad liet de uitspraak van het Hof echter in stand. Hij was niet 
alleen van oordeel dat het Hof terecht uit de brief van 8 januari 1970 had 
kunnen afleiden dat Matesa de schulden van Asentextil had overgenomen, 
maar dat een zodanige overeenkomst van schuldoverneming meebrengt dat 
de schuldeiser tot die overeenkomst kan toetreden en aldus de overneming 
kan aanvaarden. 
Toch moet ook hier de kanttekening worden gemaakt dat noch het Hof 
noch de Hoge Raad in zijn beslissing omschreef wat onder een schuld-
overneming moet worden verstaan. De Hoge Raad stelde vast dat het Hof 
aan de brief van 8 januari 1970 het bewijs had ontleend dat Matesa de 
schuld van Asentextil had overgenomen en stelde omtrent de inhoud van 
deze rechtsfiguur: 
 
“dat het Hof de onderhavige door het Hof aangenomen overeenkomst van schuld-
overneming blijkbaar aldus heeft verstaan dat ook Maduro, wat haar vordering op Asentextil 
betreft, daartoe kon toetreden en tevens heeft aangenomen dat Maduro dat ook in de door 
het Hof vermelde brief van Maduro aan Matesa van 8 juni 1972 heeft gedaan;” 
 
In het bijzonder werd in de uitspraak van de Hoge Raad niet overwogen dat 
door het toetreden door de crediteur een overgang onder bijzondere titel tot 
stand komt, waardoor de debiteur direct zou zijn bevrijd. 
Ook in latere arresten die nog onder vigeur van het OBW zijn gewezen en 
waarin overdracht van een schuld aan de orde is, heeft de Hoge Raad zich 
niet expliciet uitgelaten over de vraag welke rechtsgevolgen er naar zijn 
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oordeel zijn verbonden aan dergelijke overeenkomsten.83 Hoewel deze 
overeenkomsten door de Hoge Raad wel als schuldoverneming worden 
aangeduid, heeft hij in het bijzonder nooit vastgesteld dat de overnemer 
jegens de crediteur is gebonden tengevolge van een opvolging onder 
bijzondere titel in de passieve zijde van de verbintenis en dat door een 
dergelijke ‘schuldoverneming’ de oorspronkelijk debiteur van rechtswege 
zou zijn bevrijd. Ook het Ontwerp NBW heeft de Hoge Raad nimmer aan-
gegrepen om op dit punt een duidelijke beslissing te nemen. Of dit bewust 
is gedaan is niet duidelijk. Wat mij betreft volstaat de vaststelling dat uit de 
jurisprudentie van de Hoge Raad slechts kan worden geconcludeerd dat de 
schuldoverneming onder het OBW in de rechtspraak nooit een volwaardige 
erkenning heeft gevonden. 

 
83 HR 8 februari 1980, NJ 1980, 316 en HR 25 februari 1994, NJ 1994, 378. 
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