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8 Schuldoverneming in het Burgerlijk Wetboek 
 
 
8.1. Inleiding 
 
Op het moment dat begonnen werd met het ontwerp voor een nieuw 
Burgerlijk Wetboek, werd de mogelijkheid om onder bijzondere titel in een 
schuld op te volgen nog niet ten volle erkend. Meijers ging blijkens zijn 
toelichting op het ontwerp wel uit van deze mogelijkheid.1 Hij benaderde 
de schuldoverneming bovendien als een reeds aanvaarde rechtsfiguur. 
Volgens hem was het opnemen van een regeling in het NBW slechts 
noodzakelijk om te bepalen “(...) op welke wijze met welke rechtsgevolgen 
een schuldoverneming plaatsvindt; (...)”.2 De regeling is neergelegd in de 
artikelen 6:155 tot en met 6:158 BW, in de afdeling waarin de gevolgen 
van de overgang van vorderingen en schulden beschreven zijn. 
Meijers heeft zich bij het ontwerp van de betreffende artikelen voor-
namelijk laten leiden door het Duitse recht.3 Hoewel de wettelijke 
bepalingen op een aantal punten duidelijk afwijken van de §§ 414 tot en 
met 418 BGB, is de Nederlandse regeling voor een groot deel gelijk aan de 
Duitse. De uitleg die in de Duitse literatuur en rechtspraak aan de 
bepalingen in het BGB wordt gegeven, kan derhalve ook van belang zijn 
voor de toepassing van de regeling in het BW. 
 
Vragen die zich bij de uitleg en de toepassing van de regeling betreffende 
de schuldoverneming voordoen, kunnen zich op soortgelijke wijze voor-
doen bij de cessie, de rechtsfiguur die de tegenhanger vormt van de schuld-
overneming. Vandaar dat hieronder bij de uitleg van de regeling van de 
schuldoverneming op een aantal plaatsen de vergelijking zal worden 
gemaakt met de cessie, teneinde te beoordelen of de oplossingen waarvoor 
is gekozen in geval van de cessie analoog op de schuldoverneming kunnen 
worden toegepast.4 
 
De overnemer zal de schuld veelal op zich nemen, omdat hij zelf een 
prestatie aan de debiteur is verschuldigd. De schuldoverneming fungeert in 
de relatie tussen debiteur en overnemer dan als een betaling van de 
overnemer aan de debiteur. In deze gevallen vertoont de schuldoverneming 
veel gelijkenis met de delegatie uit het Justiniaanse recht. Men kan stellen 
dat in dergelijke gevallen aan de schuldoverneming een delegatie ten 

 
1 TM, PG boek 6, pag. 571. 
2 TM, PG boek 6, pag. 571. 
3 In deze zin ook Van Marwijk Kooy, pag. 33; Mincke, pag. 41. 
4 In deze zin Cahen, pag. 14. 
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grondslag ligt.5 Waar het gaat om de vaststelling van de gevolgen van de 
schuldoverneming voor de rechtsverhoudingen die er bestaan tussen 
debiteur, overnemer en crediteur, kunnen de uitgangspunten die reeds 
golden in het Justiniaanse recht ten aanzien van de delegatie, een leidraad 
zijn bij de toepassing van de regeling uit het BW.  
 
Over het algemeen wordt aangenomen dat de schuldoverneming voor de 
praktijk een belangrijkere rechtsfiguur is dan de schuldvernieuwing, omdat 
zij, anders dan de schuldvernieuwing, tegemoet komt aan de wens van 
partijen om de debiteur in de verbintenis te vervangen zonder dat de 
verbintenis verdere wijzigingen ondergaat.6 Hoewel de schuldvernieuwing 
in het BW niet is teruggekeerd, kan zij ook thans, zoals reeds is besproken, 
nog steeds tot stand worden gebracht. Bij de bespreking van de 
schuldoverneming zal ook de schuldvernieuwing worden betrokken, om 
vast te stellen in welke opzichten de invoering van de schuldoverneming 
daadwerkelijk een breuk betekent met het verleden. 
 
8.2. De overeenkomst tot schuldoverneming in het BW 
 
8.2.1. De overeenkomst tussen debiteur en overnemer 
 
Anders dan het Duitse recht geeft de Nederlandse regeling slechts één 
mogelijkheid om een geldige schuldoverneming tot stand te brengen. 
Blijkens het Ontwerp Meijers  is er voor gekozen om alleen een regeling te 
treffen voor de schuldoverneming die tot stand komt door een overeen-
komst tussen de debiteur en de overnemer.7 De schuldoverneming die 
wordt bewerkstelligd door een overeenkomst tussen de overnemer en de 
crediteur, die in het Duitse recht is terug te vinden in § 414 BGB, heeft in 
de Nederlandse regeling geen plaats gekregen.8 
Bij het ontwerp van de regeling in het BW stond voorop dat een 
schuldoverneming niet buiten de crediteur om moet kunnen plaatsvinden, 
aangezien door de schuldoverneming wordt ingegrepen in zijn rechts-
positie. Vandaar dat in navolging van de Duitse regeling is bepaald  dat een 
schuldoverneming tot stand kan worden gebracht door een overeenkomst 
tussen de debiteur en de overnemer, die pas haar volledig effect heeft als de 

 
5 In deze zin Schoordijk, Driehoeksverhoudingen, pag. 89. Nog verder gaat Van Ravenhorst, 
WPNR 6070, pag. 846, die stelt dat in ons recht de delegatie is geregeld onder de schuld-
overneming in de artt. 6:155 – 158 BW. 
6 In deze zin onder meer de TM, PG boek 6, pag. 572. 
7 TM, PG boek 6, pag. 574. In de praktijk komt deze vorm van schuldoverneming het 
meeste voor. Zie Loggerenberg, pag. 69. 
8 Zie omtrent deze overeenkomst hieronder,  8.3.. 
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schuldeiser zijn toestemming aan de overneming heeft verleend. Artikel 
6:155 BW luidt: 
 
Een schuld gaat van de schuldenaar over op een derde, indien deze haar van de schuldenaar 
overneemt. De schuldoverneming heeft pas werking jegens de schuldeiser, indien deze zijn 
toestemming geeft nadat partijen hem van de overneming kennis hebben gegeven. 
 
In zijn toelichting gaf Meijers te kennen dat de crediteur door het geven van 
zijn toestemming geen partij wordt bij de overeenkomst.9 Dat betekent dat, 
evenals in het Duitse recht, de overeenkomst tot schuldoverneming geen 
driezijdige, maar een tweezijdige rechtshandeling is tussen de debiteur en 
de overnemer.10  
Een nadeel van het feit dat de crediteur zijn toestemming aan de 
overeenkomst moet verlenen, is dat partijen tot aan de toestemming geen 
zekerheid hebben omtrent hun rechtspositie, terwijl zij ook het tijdstip 
waarop de toestemming wordt gegeven niet zelf in de hand hebben. Om op 
dit punt aan de debiteur en overnemer tegemoet  te komen, is er blijkens de 
toelichting op het ontwerp voor gekozen dat de schuld op het moment van 
het sluiten van de overeenkomst terstond op de opvolgende debiteur over-
gaat.11 Dit komt tot uitdrukking in de zinsnede dat de schuld van de 
schuldenaar overgaat op de derde, als deze derde de schuld overneemt.12 
Deze overgang is volgens de wetgever echter een relatieve; zij werkt alleen 
tussen debiteur en overnemer. De overneming heeft pas haar werking 
jegens de schuldeiser als deze na de kennisgeving door partijen zijn toe-
stemming heeft verleend. Vanaf dat moment is de debiteur bevrijd en kan 
de overnemer door de schuldeiser worden aangesproken. In de Memorie 
van Antwoord is dit aldus verwoord: 
 
Het gewijzigd ontwerp heeft daarom gekozen voor een stelsel waarin de gevolgen van de 
schuldoverneming worden gerelativeerd al naar gelang het gaat om het effect ervan tussen 
de schuldenaar en de overnemer of tussen deze en de schuldeiser. De eerste zin van het 
artikel bepaalt thans, dat een schuld op de derde overgaat, indien deze haar van de 
schuldenaar overneemt. Dit brengt onder meer met zich mee dat partijen niet alleen vrij zijn 
om het tijdstip der overneming in hun overeenkomst te bepalen, maar ook dat dit tijdstip niet 
met dat van de kennisgeving aan de schuldeiser behoeft samen te vallen. In de tweede zin 
wordt vervolgens bepaald dat de schuldoverneming pas werking tegenover de schuldeiser 
heeft, indien deze daartoe zijn toestemming verleent. Tegenover de schuldeiser is dus pas op 

 
9  TM, PG boek 6, pag. 574. 
10 Zie ook Asser-Hartkamp 4-I, pag. 532; Van Achterberg, pag. 60; Mellema, 
Schuldoverneming, art. 6:155 aant. 4. 
11 MvA, PG boek 6, pag. 578. 
12 Letterlijk genomen is deze bepaling weinigzeggend, omdat niet wordt aangegeven hoe de 
schuld door een derde moet worden overgenomen. Bedoeld is aan te geven dat de schuld 
overgaat als de debiteur en de overnemer de overeenkomst, die de strekking heeft om de 
schuld te doen overgaan, afsluiten. 
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dit ogenblik de schuld op de nieuwe schuldenaar overgegaan, zodat hij zich tegenover deze 
bijv. op een inmiddels jegens de oorspronkelijk schuldenaar uitgebrachte ingebrekestelling 
kan beroepen.13 
 
In het oorspronkelijk ontwerp van Meijers was bepaald dat de schuld pas 
overging op de derde -ook in de verhouding waarin de overnemer tot de 
debiteur staat- nadat de schuldeiser aan de overneming zijn toestemming 
had gegeven. De toestemming had terugwerkende kracht tot aan het 
moment van kennisgeving. De tekst van artikel 6.2.10 lid 1 OM luidde: 
 
Een schuld gaat over op een derde, indien deze haar overneemt van de schuldenaar, en de 
schuldeiser hierin toestemt nadat een der beide partijen hem kennis heeft gegeven van de 
schuldoverneming. De toestemming werkt terug tot het tijdstip van de kennisgeving. 
 
Het voordeel van deze terugwerkende kracht tot aan het moment van 
kennisgeving was dat debiteur en overnemer het zelf in de hand konden 
houden op welk tijdstip de overgang plaats zou vinden. Zij bepaalden 
immers zelf het tijdstip van kennisgeving aan de schuldeiser en daarmee het 
tijdstip van de overgang. Het verlenen van terugwerkende kracht aan de 
toestemming tot het ogenblik van totstandkomen van de wilsovereen-
stemming tussen de debiteur en de overnemer, zoals in het BGB het geval 
is, werd door Meijers niet gewenst geacht. Het kan zich immers voordoen 
dat de schuldeiser, onkundig van de gesloten overeenkomst, in het tijdvak 
tussen de wilsovereenstemming en de kennisgeving rechtsbeschermende 
maatregelen jegens de schuldenaar neemt of een betaling van hem 
ontvangt. Indien aan de toestemming terugwerkende kracht zou worden 
verleend tot het tijdstip van de overeenkomst, dan zouden de verrichte 
rechtshandelingen hun geldigheid verliezen, omdat achteraf zou blijken dat 
op het moment van het verrichten van de handelingen geen rechts-
betrekking meer bestond tussen de schuldeiser en zijn oorspronkelijke 
debiteur. Deze consequentie zou de schuldeiser slechts kunnen voorkomen 
door zijn toestemming te onthouden. Omdat het heel goed mogelijk is dat 
de schuldeiser op zich geen bezwaren heeft tegen de overneming of daarbij 
zelfs gebaat is, werd de terugwerkende kracht van de toestemming tot aan 
het tijdstip van de overeenkomst ongewenst geacht. 
Terecht werd in de Memorie van Antwoord gesteld dat ditzelfde probleem 
zich kan voordoen bij het verlenen van terugwerkende kracht aan de 
toestemming tot aan het moment van kennisgeving.14 Het is immers 
evenzeer mogelijk dat tussen het moment van kennisgeving en het moment 
van toestemming geruime tijd verstrijkt, bijvoorbeeld omdat de schuldeiser 
zich beraadt of inlichtingen inwint of omdat hij eenvoudigweg nalatig is 

 
13 MvA, PG boek 6, pag. 578. 
14 MvA, PG boek 6, pag. 577 e.v. 
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met het geven van zijn toestemming.15 Ook dan kan het zo zijn dat hij 
ondertussen rechtsbeschermende maatregelen wenst te nemen, zoals het 
aanzeggen van rente dan wel het stuiten van een lopende verjaring of 
andere termijnen. Deze maatregelen zal hij moeten richten tot de oorspron-
kelijke debiteur, omdat hij nog niet in een rechtsbetrekking staat tot de 
overnemer. Als hij vervolgens zijn toestemming verleent zou hij zelf, door 
de terugwerkende kracht van zijn toestemming, aan de genomen maat-
regelen hun geldigheid ontnemen. 
Vandaar dat is besloten aan de toestemming in het geheel geen terug-
werkende kracht meer toe te kennen.16 Zonder verdere wijziging van artikel 
3.2.10 OM zou dit tot gevolg hebben gehad dat de schuldoverneming pas 
tot stand zou komen op het moment dat de schuldeiser zijn toestemming 
heeft gegeven. Daarmee zouden de schuldenaar en zijn opvolger het tijdstip 
van de overgang niet zelf meer in de hand hebben. Bovendien zou het tijd-
stip in bepaalde gevallen onzeker zijn, omdat de toestemming ook stilzwij-
gend kan worden verleend.17 Dit gevolg werd door de opstellers van het 
NBW niet gewenst geacht. 
In het definitieve ontwerp is er daarom voor gekozen dat de schuld in de 
verhouding van de schuldenaar tot de overnemer overgaat op de overnemer 
op het moment dat deze haar, door het aangaan van de daarop gerichte 
overeenkomst, van zijn voorganger overneemt. Hierdoor zijn partijen zelf 
in staat om het tijdstip van de overgang te bepalen. Het is echter niet aan-
vaardbaar dat op deze wijze de overneming geheel buiten de schuldeiser 
om geschiedt. Vandaar dat de wetgever heeft bepaald dat de overeenkomst 
tot aan de toestemming slechts interne werking heeft tussen debiteur en 
overnemer en dat zij nog geen gevolgen heeft ten aanzien van de schuld-
eiser. De overneming heeft haar werking tegenover de schuldeiser pas, 
nadat deze zijn toestemming hieraan heeft gegeven. 
Zoals in de Memorie van Antwoord wordt aangegeven, zijn de gevolgen 
van de overneming gerelativeerd waar het gaat om het effect ervan tussen 
de schuldenaar en de overnemer enerzijds en tussen de overnemer en de 
schuldeiser anderzijds. 
 
De gekozen oplossing van een relatieve schuldoverneming lijkt aldus op 
het eerste gezicht op een adequate wijze aan de belangen van zowel de 
debiteur en de overnemer als  van de schuldeiser tegemoet te komen. Maar 
bij een betere beschouwing blijkt dat de door de wetgever gekozen regeling 
moeilijk te verenigen is met de grondbeginselen van ons verbintenissen-

 
15 Dat er geruime tijd tussen de kennisgeving en de toestemming kan verstrijken blijkt uit de 
Duitse rechtspraak. Zie hoofdstuk 6.4.3. 
16 MvA, PG boek 6, pag. 578. 
17 Zie 8.2.6.5. 
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recht. 
Artikel 6:155 BW zou, volgens hetgeen in de Memorie van Toelichting is 
gesteld, meebrengen dat de schuld in de onderlinge verhouding tussen de 
schuldenaar en zijn opvolger terstond bij het bereiken van de wilsovereen-
stemming overgaat op de opvolgend schuldenaar. Met andere woorden, in 
de verhouding met de oorspronkelijke debiteur zou de schuld deel gaan 
uitmaken van het vermogen van de overnemer. Het is echter de oorspronke-
lijke debiteur die in een rechtsbetrekking tot de crediteur blijft staan. De 
overnemer  komt pas in een rechtsbetrekking tot de crediteur te staan, nadat 
deze zijn toestemming aan de overneming heeft verleend. 
In de opzet van de wetgever behoudt de crediteur dus een vordering op de 
oorspronkelijke debiteur, zonder dat deze nog een schuld heeft en verkrijgt 
de opvolgende debiteur een schuld, waar geen vordering van de schuldeiser 
tegenover staat. Deze constructie miskent het wezen van de verbintenis en 
is in strijd met de beginselen van ons verbintenissenrecht. 
Een verbintenis is een rechtsbetrekking tussen twee (of meer) personen, 
krachtens welke verhouding de ene partij is gehouden een prestatie te 
verrichten  (de schuld) en de andere partij aanspraak heeft op nakoming van 
die prestatie (de vordering).18 Het strookt niet met het karakter van de 
verbintenis dat de oorspronkelijke debiteur in een rechtsbetrekking blijft 
staan met de crediteur op grond waarvan hij tot nakoming kan worden 
aangesproken, terwijl de negatieve kant ervan (de schuld) overgaat op de 
overnemer. De schuld maakt deel uit van het vermogen van degene die tot 
nakoming kan worden aangesproken. De overnemer kan, zolang hij niet 
met de crediteur in een rechtsbetrekking is komen te staan, nog niet worden 
aangesproken, zodat men niet kan volhouden dat de schuld in juridisch 
opzicht deel is gaan uitmaken van zijn vermogen. 
De wetgever heeft bij de vaststelling van het bepaalde in artikel 6:155 BW 
miskend dat een  verbintenis, schuld en vordering niets meer zijn dan de 
verschillende verschijningsvormen van de rechtsverhouding waarin 
debiteur en crediteur tot elkaar staan. Weliswaar wordt een schuld tegen-
woordig, anders dan vroeger, beschouwd als een negatief vermogens-
bestanddeel van de debiteur, maar het is onjuist daaruit de conclusie te 
trekken dat de schuld daarmee los zou kunnen worden gezien van de 
rechtsbetrekking waarin debiteur en crediteur tot elkaar staan. Feitelijk 
heeft de wetgever hier dezelfde onzuivere gedachtengang gevolgd als 
destijds ook Delbrück heeft gedaan bij het opstellen van de theoretische 
uitgangspunten van de schuldoverneming. Ook Delbrück verbond aan de 
constatering dat de schuld als een vermogensbestanddeel kan worden 
beschouwd, de conclusie dat de schuld los van de verbintenis waaruit zij 

 
18 Zie 1.1. 



Schuldoverneming in het Burgerlijk Wetboek 
 

 245 

                                                     

voortvloeit op de overnemer kan worden overgedragen. Terecht is op deze 
theorie vanuit de Duitse rechtswetenschap veel kritiek uitgeoefend en heeft 
zij in het Duitse recht “(…) auch nicht einen unbedingten Anhänger 
gefunden.”19  
 
Het is onjuist dat de wetgever spreekt van een schuldoverneming tussen 
debiteur en overnemer, zolang de overnemer nog niet jegens de crediteur is 
gebonden.20 Uitgaande van de gebruikelijke opvatting van het begrip 
verbintenis is de door de wetgever in het leven geroepen relatieve schuld-
overneming een juridische onmogelijkheid. De wettelijke regeling dient 
daarom zo te worden toegepast, dat zij alsnog in overeenstemming is met 
de uitgangspunten van het verbintenissenrecht. 
Voor artikel 6:155 BW betekent dit dat zij zo zal moeten worden uitgelegd 
dat er pas sprake is van een daadwerkelijke overgang van de schuld, niet 
alleen ten aanzien van de schuldeiser, maar ten aanzien van alle betrokke-
nen, als de overnemer door het verlenen van de toestemming in een 
rechtsbetrekking tot de crediteur is komen te staan. Met deze uitleg wordt 
de letterlijke tekst van het artikel nauwelijks geweld aangedaan. De eerste 
volzin van artikel 6:155 BW blijft haar betekenis houden, voorzover zij 
aangeeft dat de overeenkomst tot schuldoverneming een rechtshandeling is 
tussen debiteur en overnemer, waarbij de schuldeiser niet als partij is 
betrokken. In de tweede volzin verliezen de woorden "jegens de schuld-
eiser" hun zelfstandige betekenis, nu de overgang van de schuld ook voor 
de debiteur en de overnemer pas plaatsvindt door de toestemming van de 
schuldeiser. 
Het loslaten van de gedachte van de relativiteit van de schuldoverneming 
wil niet zeggen dat de uitgangspunten die de wetgever voor ogen hebben 
gestaan bij het construeren van een relatieve schuldoverneming, geheel 
zullen worden genegeerd. Hieronder zal op een aantal punten worden 
aangegeven dat de gedachte van de wetgever, dat debiteur en overnemer 
zoveel mogelijk in staat moeten worden gesteld hun onderlinge rechts-
positie onafhankelijk van de crediteur te bepalen, gevolgen heeft voor de 
vaststelling van de onderlinge rechten en verplichtingen van debiteur en 
overnemer zolang de crediteur nog geen toestemming heeft  verleend.21 
 
Een belangrijk onderscheid tussen de totstandkoming van de overeenkomst 
tot schuldoverneming in het BW en de schuldvernieuwing in het OBW is 
dat bij de schuldvernieuwing de crediteur altijd aan de overeenkomst 

 
19 Menzel, pag. 583. Zie 5.3.5. 
20 In dezelfde zin Schoordijk, WPNR 5361, pag. 568; Van Marwijk Kooy, pag. 34; Van 
Achterberg, pag. 60; Van Loggerenberg, pag. 94. 
21 Zie 8.2.4.2.  
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diende mee te werken. Bij de schuldoverneming kan de crediteur volstaan 
met het geven van zijn toestemming aan de overeenkomst die debiteur en 
overnemer hebben gesloten. Daarmee wordt met de regeling van de 
schuldoverneming recht gedaan aan de gang van zaken in de praktijk. 
Overeenkomsten om de schuld van een ander te voldoen, vinden hun 
grondslag meestal in de rechtsverhouding tussen de debiteur en de 
overnemer. Tussen deze partijen komt de wilsovereenstemming tot stand en 
zij bepalen de inhoud van de overeenkomst. De crediteur volstaat veelal 
met het, al dan niet stilzwijgend, geven van zijn toestemming aan de 
overneming. 
 
De tekst van artikel 6:155 BW gaat er vanuit dat de overnemer in beginsel 
de schuld in zijn geheel overneemt. Met betrekking tot de cessie is 
aanvaard dat een vordering ook gedeeltelijk kan worden overgedragen. Het 
gevolg van een dergelijke partiële cessie is dat de vordering wordt gesplitst 
in twee zelfstandige vorderingen. Een partiële cessie is daarom alleen 
mogelijk als de prestatie deelbaar is.22 Ook voor de schuldoverneming mag 
worden aangenomen dat overneming van een deel van de schuld mogelijk 
is, indien de verschuldigde prestatie deelbaar is.23 
Behalve dat een deel van de schuld wordt overgenomen, is het naar mijn 
mening ook mogelijk dat door één schuldoverneming meerdere schulden 
tegelijk worden overgenomen.24 Dit zal zich vooral kunnen voordoen bij de 
schuldoverneming die plaatsvindt in het kader van bijvoorbeeld de 
overdracht van een onderneming. In dat geval kunnen debiteur en over-
nemer door het aangaan van één overeenkomst afspreken dat laatst-
genoemde alle schulden zal overnemen die samenhangen met de exploitatie 
van de onderneming. Het is daarom niet noodzakelijk om iedere schuld 
door een afzonderlijke overeenkomst aan de overnemer over te dragen. 
Worden meerdere schulden tegelijkertijd overgenomen, dan zal aan de 
hand van de uitleg van de overeenkomst moeten worden vastgesteld welke 
schulden tot de overneming behoren. 

 
22 Wiarda, pag. 307; Verhagen/Rongen, pag. 119; Van Achterberg, pag. 5; Asser-Mijnssen-
De Haan, pag. 246; Pitlo-Reehuis-Heisterkamp, pag. 205.  
23 Canes, pag. 171; Van Achterberg, pag. 60; Mellema, Schuldoverneming, art. 6:155 aant. 
8. 
24 T.a.v. de mogelijkheid om door één cessie meerdere vorderingen tegelijk over te dragen, 
zie HR 19 december 1997, NJ 1998, 690 nt. WMK (Zuidgeest/Furness). Hierover 
Verhagen/Rongen, pag. 121. 
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8.2.2. Het beschikkingskarakter van de schuldoverneming 
 
In zijn toelichting beschreef Meijers de schuldoverneming als “(...) de 
rechtshandeling waarbij onder bijzondere titel de schuldenaar wordt 
vervangen door een andere schuldenaar, met handhaving van de identiteit 
van de verbintenis”.25 In het Duitse recht wordt de schuldoverneming in dit 
opzicht niet gezien als een obligatoire overeenkomst, maar als een “sog. 
dinglicher Vertrag”.26 Meijers stelde in zijn toelichting dat in het 
Nederlandse recht eveneens geldt dat de schuldoverneming, daar zij is 
gericht op een overdracht van de schuld op de overnemer, geen obligatoire 
overeenkomst is. Deze zienswijze wordt in de literatuur onderschreven.27  
Uit deze zienswijze vloeien twee vragen voort. De eerste is of de 
schuldoverneming in ons recht, evenals in het Duitse recht, kan worden 
gekwalificeerd als een rechtshandeling met een goederenrechtelijk karakter. 
De tweede is of men inderdaad zonder meer kan stellen dat de schuld-
overneming, nu zij is gericht op de overdracht van de schuld, in het geheel 
geen obligatoir karakter heeft. Ten aanzien van de beantwoording van beide 
vragen kan een vergelijking met de overdracht van de vordering helderheid 
verschaffen. 
 
Ten aanzien van de overdracht van vorderingen geldt dat voor een geldige 
overdracht is vereist dat de vordering aan de cessionaris wordt geleverd op 
grond van een geldige titel tot overdracht.28 In dit opzicht wijkt de 
overdracht van een vordering in het BW niet af van het systeem dat geldt 
voor de overdracht van goederen in het algemeen. De term cessie wordt 
soms gebruikt om de gehele overdracht aan te duiden29, maar in de meeste 
gevallen wordt met cessie alleen de leveringshandeling bedoeld.30 
Onderdeel van de overdracht van een vordering is dus de levering. Deze is 
gericht “(…) op de daadwerkelijke overdracht van eene schuldvordering op 
naam van den schuldeischer aan een ander.”31 Zij is tegelijkertijd de 
wilsovereenstemming tussen cedent en cessionaris, waarbij de cedent 
aangeeft de vordering te willen overdragen en waarbij de cessionaris de 

 
25 TM, PG boek 6, pag. 571. 
26 Mugdan II, pag. 79. Zie 6.2.1. 
27 TM, PG boek 6, pag. 574. In deze zin ook Van Achterberg, pag. 60; Asser-Hartkamp 4-I, 
pag. 533; Mellema, Schuldoverneming, art. 6:155, aant. 4. 
28 Zie voor het huidige recht, art. 3:84 BW. Daarover Wiarda, pag. 133; Asser-Mijnssen-De 
Haan, pag. 162; Pitlo-Reehuis-Heisterkamp, pag. 80. 
29 Zie hierover Pitlo-Reehuis-Heisterkamp, pag. 204; Wiarda, pag. 73. 
30 Wiarda, pag. 72; Pitlo-Reehuis-Heisterkamp, pag. 204; Asser-Mijnssen-De Haan, pag. 
245; Koch, ALR, pag. 815. 
31 Wiarda, pag. 72. 
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ontvangst van de vordering aanvaardt.32 De cessie in de zin van leverings-
handeling, is in dit opzicht te beschouwen als een goederenrechtelijke 
overeenkomst.33 
Waar in het Duitse recht de overeenkomst tot schuldoverneming wordt 
gekwalificeerd als een overeenkomst die “(…) auf unmittelbaren Ueber-
gang der Schuld vom alten Schuldner auf der neuen (…)” is gericht en 
daarmee wordt gezien als een “Veräusserungsvertrag, sog. dingliche 
Vertrag” 34, wordt zij dus gelijkgesteld met de goederenrechtelijke overeen-
komst die de overdracht van een vorderingsrecht tot stand brengt. Zo wordt 
in de Motive omtrent het karakter van de cessie gesteld: 
 
“Die Abtretung ist, wie der Erlass (die Tradition, die Auflassung usw.) ein Veräusserungs-
vertrag, sog. dinglicher Vertrag, und deshalb ein abstraktes, von seiner causa in Ansehung 
seiner Wirksamkeit unabhängiges Rechtsgeschäft.”35 
 
Als Meijers stelt dat de schuldoverneming de rechtshandeling is waarbij de 
schuldenaar onder bijzondere titel wordt vervangen en dat zij geen 
obligatoire overeenkomst is, dan ziet ook hij in de schuldoverneming een 
‘Veräusserungsvertrag’, dat een daadwerkelijke overdracht van de schuld 
tot stand brengt.36 Omdat een schuld in de terminologie van het BW geen 
‘goed’ is37, kan deze overeenkomst echter niet worden gekwalificeerd als 
een goederenrechtelijke overeenkomst. Wel zou men naar analogie van het 
goederenrecht de schuldoverneming, voorzover zij is gericht op een 
daadwerkelijke overdracht van de schuld, kunnen aanduiden als een 
leveringshandeling.38  
 
De levering van een vordering leidt alleen tot een daadwerkelijke 
overdracht als zij geschiedt op grond van een geldige titel. De titel is het 
obligatoire rechtsfeit waarmee de cedent zich jegens de cessionaris tot 
levering verplicht. De gedachte achter het titelvereiste is dat een overdracht 
niet een op zichzelf staande rechtshandeling is, maar dat zij een aan haar 
voorafgaande rechtsbetrekking veronderstelt.39 De obligatoire overeen-
komst waarbij partijen zich verbinden de vordering te zullen overdragen, 

 
32 Wiarda, pag. 101. 
33 Zie hierover uitgebreid Wiarda, pag. 101 e.v. Zie over de goederenrechtelijke over-
eenkomst in het algemeen: Asser-Mijnssen-De Haan, pag. 164; Pitlo-Reehuis-Heisterkamp, 
pag. 105. 
34 Mugdan II, pag. 79. 
35 Mugdan II, pag. 66. 
36 TM, PG boek 6, pag. 571 en 574. 
37 Zie de artt. 3:1 jo. 3:6 BW 
38 Zie hieromtrent Menzel, pag. 581. 
39 Asser-Mijnssen-De Haan, pag. 206.  
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moet dus worden onderscheiden van de goederenrechtelijke overeenkomst 
waardoor de levering plaatsvindt.40  
Ook voor de schuldoverneming geldt dat de overnemer de schuld niet 
zomaar op zich neemt, maar omdat hij daartoe jegens de debiteur gehouden 
is. Evenals voor de overdracht van een goed in het algemeen en voor de 
overdracht van de vordering in het bijzonder geldt, is een schuldover-
neming niet denkbaar als hieraan niet een obligatoire overeenkomst ten 
grondslag ligt.41 Hierin leggen partijen vast welke schuld de debiteur 
overdraagt, welke omvang zij heeft, welke tegenprestatie de debiteur zal 
verrichten en eventueel welke voorwaarden aan de overneming zijn 
verbonden.  Deze obligatoire overeenkomst zal veelal samenvallen met de 
overeenkomst die is gericht op de daadwerkelijke vervanging van de 
debiteur. Dit werd voor de invoering van het BGB reeds onderkend door 
Menzel, die stelde dat de “(…) Ueberweisung der Schuld und das 
Versprechen des neuen Schuldners (…) im heutigen Rechte zu einem Act 
verschmolzen (sind).”42  De schuldoverneming kan in ons recht dus niet 
alleen als een leveringshandeling worden getypeerd, maar zij bergt ook de 
obligatoire overeenkomst in zich, die de overdracht van de schuld 
rechtvaardigt.  
Ook al zijn beide aspecten in één handeling verenigd, zij dienen wel van 
elkaar te worden onderscheiden. Wiarda merkte hieromtrent ten aanzien 
van de cessie op: 
 
“Het brengen van twee zoo geheel verschillende begrippen als obligatoire overeenkomst en 
daadwerkelijke overdracht onder één uitdrukking is hoogst onwenschelijk: het leidt tot 
begripsverwarring en biedt aan de verschillende cessie-vraagstukken een onvast 
uitgangspunt.” 
 
Hieronder zal blijken dat ook voor het begrip schuldoverneming geldt dat 
de uitleg daarvan onduidelijk is, nu de wetgever niet een duidelijk 
onderscheidt heeft gemaakt tussen de obligatoire overeenkomst en de 
leveringshandeling.  
 
Uit het bovenstaande volgt dat de schuldoverneming veel verwantschap 
heeft met de beschikking uit het goederenrecht. Zoals de levering van de 
vordering op grond van een geldige titel wordt beschouwd als een 
beschikking over de vordering, zo kan de opvolging onder bijzondere titel 
van de debiteur tals gevolg van de schuldoverneming worden beschouwd 

 
40 Op dit punt wordt van oudsher een onderscheid gemaakt tussen het pactum de cedendo en 
het pactum cessionis. Zie Bähr, Zur Cessionslehre, pag. 406; Wiarda, pag. 157; Steffens, 
pag. 17. 
41 De gevolgen van de ongeldigheid van deze overeenkomst worden behandeld in 8.4.4. 
42 Menzel, pag. 664. 
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als een beschikking over de schuld. Wel wordt voor de duidelijkheid 
opgemerkt dat hiermee niet wordt aangesloten bij de ‘Verfügungstheorie’ 
uit het Duitse recht. In deze theorie wordt de schuldoverneming niet 
beschouwd als een beschikking over de schuld, maar als een beschikking 
over het vorderingsrecht van de crediteur.  
 
8.2.3. De wijze van totstandkoming van de schuldoverneming 
 
In artikel 6:155 BW worden geen vormvereisten gesteld aan de 
totstandkoming van de schuldoverneming. Op grond van de algemene 
uitgangspunten van het vermogensrecht geldt dus dat zij vormvrij tot stand 
kan komen. Op dit punt verschilt de regeling van de schuldoverneming in 
belangrijke mate van die van de cessie. In artikel 3:94 BW wordt voor de 
geldige levering van de vordering onder meer als voorwaarde gesteld dat 
daartoe een akte wordt opgemaakt. Deze voorwaarde werd in het oude 
recht reeds gesteld in artikel 668 OBW, welke bepaling op haar beurt was 
ontleend aan het Rooms-Hollandse recht.43 Deze akte heeft onder meer een 
bewijsrechtelijke functie.44 Dit is in het bijzonder voor de cessionaris van 
belang. De cessie vindt plaats door een overeenkomst tussen cedent en 
cessionaris. De debiteur is bij deze overeenkomst geen partij. Wordt de 
debiteur door de cessionaris aangesproken tot betaling, dan zal hij graag 
zekerheid willen hebben dat de cessionaris inderdaad de rechtmatige 
schuldeiser is en dat hij na betaling aan de cessionaris ook daadwerkelijk 
bevrijd zal zijn. Weliswaar is in het huidige recht de cessie pas voltooid als 
zij is medegedeeld aan de debiteur, maar deze mededeling kan geschieden 
door de cessionaris, zodat een dergelijke mededeling de debiteur nog geen 
zekerheid verschaft of een cessie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Met 
de akte van cessie is de cessionaris in staat om zijn recht tegenover de 
debitor cessus te bewijzen, zodat deze zekerheid heeft dat hij bevrijdend 
aan de cessionaris kan betalen.45 
In geval van een schuldoverneming doet het probleem dat de debitor cessus 
bij een cessie heeft, zich niet op gelijke wijze voor ten aanzien van de 
crediteur. De schuldoverneming kan immers niet zonder toestemming van 
de crediteur tot stand komen. Deze toestemming kan hij pas geven nadat 

 
43 Art. 668 lid 1 OBW: De levering van schuldvorderingen op naam en andere onligcha-
melijke zaken, geschiedt door middel van eene authentieke of onderhandsche akte, waarbij 
de regten op die voorwerpen aan een ander worden overgedragen. Zie hierover Wiarda, pag. 
152.  
44 Wiarda, pag. 152 e.v.; Asser-Mijnssen-De Haan, pag. 248. 
45 Zie omtrent de functie van de akte ten aanzien van de debitor cessus: Wiarda, pag. 216; 
Asser-Mijnssen-De Haan, pag. 256.  Zie ook art. 3:94 lid 3 BW, dat de debitor cessus recht 
geeft op inzage in de akte van cessie. 
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beide partijen hem gezamenlijk van de schuldoverneming in kennis hebben 
gesteld. Daarmee heeft de crediteur in beginsel bewijs gekregen van het 
bestaan van de overeenkomst tot schuldoverneming tussen debiteur en 
overnemer. Mocht de crediteur toch twijfels hebben omtrent het bestaan 
van de overeenkomst, omdat bijvoorbeeld één van de partijen ook namens 
de andere de kennisgeving uitbrengt, of omtrent de precieze inhoud ervan, 
dan kan hij zijn toestemming afhankelijk stellen van de ontvangst van een 
schriftelijk bewijsstuk.46 Door het ontbreken van een wettelijke eis op dit 
punt, wordt de crediteur derhalve niet benadeeld. 
 
Overeenkomstig de algemene uitgangspunten van ons vermogensrecht 
geldt dus dat de overeenkomst vormvrij tot stand kan komen. Evenals ten 
aanzien van de regeling in het Duitse recht is opgemerkt, geldt ook voor het 
Nederlandse recht dat een overeenkomst slechts als een schuldoverneming 
mag worden gekwalificeerd als duidelijk blijkt dat de wil van beide partijen 
is gericht op een bevrijding van de oorspronkelijke debiteur onder 
instandhouding van de oorspronkelijke verbintenis.  Ten aanzien van de 
schuldvernieuwing in het OBW gold op dit punt dat de wil tot schuld-
vernieuwing niet mocht worden verondersteld, maar dat zij in de overeen-
komst moest zijn uitgedrukt. Met betrekking tot de schuldoverneming geldt 
eveneens dat de bedoeling tot het aangaan van een bevrijdende schuldover-
neming niet mag worden verondersteld als een derde zich verbindt om een 
schuld van de debiteur te voldoen. Het feit dat op dit punt ten aanzien van 
de schuldoverneming, anders dan bij de schuldvernieuwing in artikel 1451 
OBW, geen afzonderlijke bepaling is opgenomen, vormt geen reden om op 
dit punt anders te beslissen. Omdat in de wettelijke regeling niet de eis 
wordt gesteld dat de bedoeling om de debiteur te bevrijden met zoveel 
worden in de overeenkomst moet zijn uitgedrukt, kan deze bedoeling uit 
gedragingen van partijen en uit de feiten en omstandigheden van het geval 
worden afgeleid. Bij de bespreking van het Duitse recht is al gebleken dat 
vermoedens op dit punt echter niet kunnen worden opgesteld.47 Zo is het 
gebruik van de term ‘schuldoverneming’ geen doorslaggevend argument 
om aan te nemen dat partijen daadwerkelijk een bevrijdende schuldover-
neming hebben beoogd. Zij kunnen evenzeer een cumulatieve schuld-
overneming op het oog hebben gehad. Als partijen zich ten aanzien van de 
bevrijding van de debiteur niet uitdrukkelijk hebben uitgesproken en er 
tussen hen onenigheid ontstaat omtrent de uitleg van de overeenkomst, dan 
zal aan de hand van het criterium van artikel 3:35 BW moeten worden 
vastgesteld of al dan niet een bevrijdende schuldoverneming is aangegaan. 

 
46 TM, PG boek 6, pag. 574. 
47 Zie 6.2.2. 
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Al met al is er op dit punt weinig verschil met de problematiek van de 
animus novandi ten aanzien van de schuldvernieuwing onder het OBW.48 
 
Met betrekking tot de levering van goederen wordt de eis gesteld dat het 
goed waarop de levering betrekking heeft in voldoende mate moet zijn 
bepaald. Het moet voor zowel de vervreemder als de verkrijger voldoende 
duidelijk zijn welk goed wordt geleverd.49 
Waar het de levering van vorderingen betreft, heeft de Hoge Raad beslist 
dat de vordering ten tijde van de levering in voldoende mate door de in 
artikel 3:94 BW bedoelde akte moet worden bepaald.50 Uit de juris-
prudentie van de Hoge Raad volgt dat de te leveren vordering niet in de 
akte hoeft te worden gespecificeerd door bijvoorbeeld vermelding van de 
debiteur of het factuurnummer. De vordering is voldoende bepaald als de 
akte voldoende gegevens bevat op grond waarvan achteraf, eventueel aan 
de hand van de administratie van de cedent, kan worden vastgesteld welke 
vordering in de levering is begrepen.51 
Om dezelfde reden die geldt voor de  overdracht van goederen, geldt ook 
voor de overdracht van een schuld dat zij op het moment van levering 
voldoende bepaald moet zijn. Omdat de overeenkomst tussen debiteur en 
overnemer in de meeste gevallen mede de strekking heeft om een 
daadwerkelijke overdracht tot stand te brengen, zal in beginsel reeds in 
deze overeenkomst de schuld voldoende bepaald moeten zijn. Hebben 
partijen dit nagelaten, dan is het niet uitgesloten dat in de kennisgeving aan 
de crediteur alsnog een concretisering van de overgenomen schuld 
plaatsvindt, waardoor zij alsnog voldoende wordt bepaald. Analoog aan 
hetgeen de Hoge Raad voor de cessie heeft beslist, is de schuld voldoende 
bepaald indien aan de hand van gegevens die de debiteur heeft vermeld, 
kan worden vastgesteld welke schuld is overgenomen. Hoewel een akte niet 
is vereist, doen partijen er in verband met de eis van bepaalbaarheid wel 
verstandig aan om schriftelijk vast te leggen welke schuld aan de over-
nemer wordt overgedragen. Dit geldt temeer indien door één schuld-
overneming, bijvoorbeeld in het kader van de overdracht van een 
onderneming, meerdere schulden,  worden overgedragen.  
 

 
48 Zie 4.2.2.2. 
49 Hierover Pitlo-Reehuis-Heisterkamp, pag. 88; Asser-Mijnssen-De Haan, pag. 174. 
50 HR 14 oktober 1994; NJ 1995, 447 (Spaarbank Rivierland/Gispen). Hierover Pitlo-
Reehuis-Heisterkamp, pag. 207; Asser-Mijnssen-De Haan, pag. 259; Verhagen/Rongen, 
pag. 85. 
51 HR 19 september 1997; NJ 1998, 689 m.nt. WMK (Verhagen q.q./INB); HR 19 december 
1997; NJ 1978, 690 m.nt. WMK (Zuidgeest/Furness). Hierover Verhagen/Rongen, pag. 88 
e.v.; Pitlo-Reehuis-Heisterkamp, pag. 207; Asser-Mijnssen-De Haan, pag. 249. 
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8.2.4. De verplichting van de overnemer tot vrijwaring van de debiteur 
 
8.2.4.1. Inleiding 
Hierboven is vastgesteld dat de schuld pas overgaat op de overnemer als de 
crediteur zijn toestemming heeft verleend aan de schuldoverneming. Tot 
aan de toestemming komt de overnemer nog niet in een rechtsverhouding 
tot de crediteur te staan. De vraag is echter of uit de overeenkomst voor de 
overnemer jegens de debiteur de verplichting voorvloeit om hem te vrij-
waren tegen aanspraken van de crediteur, zolang deze zijn toestemming 
nog niet heeft verleend. Dezelfde vraag doet zich voor als de crediteur zijn 
toestemming definitief heeft geweigerd. 
In het Duitse recht zijn beide vragen expliciet bevestigend beantwoord. In § 
415 Abs. 3 BGB is bepaald dat de overnemer, zolang de toestemming niet 
is verleend en wanneer zij definitief is geweigerd, ten opzichte van de 
oorspronkelijk debiteur gehouden is om de schuld aan de crediteur te 
voldoen.52 In de Nederlandse regeling ontbreekt een overeenkomstige 
bepaling. Waar het de periode tussen het bereiken van wilsovereen-
stemming en het verlenen van de toestemming door de crediteur betreft, 
bevreemdt dit niet. De wetgever was immers van oordeel dat de schuld-
overneming slechts is gericht op de overgang van de schuld en dat zij geen 
obligatoire overeenkomst is. Hierdoor zou op het moment van het aangaan 
van de overeenkomst de schuld in de verhouding tussen de debiteur en de 
overnemer terstond op de overnemer overgaan. Bij deze voorstelling van 
zaken is vanaf dat moment de overnemer als debiteur gehouden om de 
verschuldigde prestatie aan de crediteur te voldoen. Het bevreemdt wel dat 
de wetgever geen bepaling heeft opgenomen omtrent de rechtspositie van 
debiteur en overnemer in geval van een weigering van de toestemming. In 
de voorstelling van de wetgever zou de overnemer door het sluiten van de 
overeenkomst terstond debiteur zijn geworden, zodat verwacht had mogen 
worden dat was geregeld welke rechten en plichten partijen jegens elkaar 
zouden hebben, indien de overneming in de verhouding met de crediteur 
geen doorgang vindt. 
Omdat, anders dan de wettelijke regeling beoogde, de schuld eerst door de 
toestemming van de crediteur daadwerkelijk overgaat op de overnemer, zal 
voor ons recht alsnog moeten worden bepaald of de overeenkomst tot 
schuldoverneming tevens de verplichting in het leven roept voor de 
debiteur om voorafgaand aan de toestemming de oorspronkelijke debiteur 
te vrijwaren. Ook voor het geval de toestemming niet wordt verleend, zal 
moeten worden vastgesteld of de overnemer dan de verplichting heeft om 
de debiteur te vrijwaren. Beide vragen zullen hieronder achtereenvolgens 

 
52 Zie 6.4.4. 
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worden besproken. 
 
8.2.4.2. De verplichtingen van de overnemer in het tijdvak tot de 

toestemming of de weigering daarvan 
 
In de opvatting van de wetgever heeft de overeenkomst tot schuld-
overneming tot gevolg dat de schuld in de verhouding tussen de overnemer 
en de debiteur, terstond op de overnemer overgaat. Ten opzichte van de 
crediteur heeft deze overneming echter nog geen werking. Dit is uitgedrukt 
in de zinsnede dat ‘de schuld van de schuldenaar op de derde overgaat als 
deze haar van de schuldenaar overneemt.’ 
Zoals hierboven uiteen is gezet, kan de overnemer voordat de crediteur zijn 
toestemming heeft verleend, nog niet als debiteur worden beschouwd. Dat 
neemt niet weg dat de overnemer, in de zienswijze van de wetgever, zolang 
de toestemming niet is verleend, ten opzichte van de debiteur gehouden is 
om de verschuldigde prestatie te voldoen. Een uitleg van artikel 6:155 BW 
waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling van de 
wetgever om een relatieve schuldoverneming tot stand te brengen, brengt 
dan ook mee dat moet worden aangenomen dat de overnemer op grond van 
deze bepaling jegens de debiteur gehouden is om de verschuldigde prestatie 
te verrichten zolang crediteur nog geen toestemming heeft verleend. 
De hier gegeven uitleg betekent derhalve dat de eerste zin van artikel 6:155 
BW zo wordt gelezen dat zij niet tot gevolg heeft dat de overnemer 
daadwerkelijk schuldenaar wordt, maar dat zij een verplichting op de 
overnemer legt jegens de debiteur om deze van aanspraken van de zijde van 
de crediteur te vrijwaren totdat deze zijn toestemming heeft verleend. Er is 
dus sprake van een betalingsoverneming.53 Deze uitleg impliceert dat de 
overeenkomst tot schuldoverneming in dit opzicht tevens een obligatoire 
overeenkomst is.54 Daarmee sluit de regeling aan bij hetgeen in het Duitse 
recht geldt op grond van § 415 Abs. 3 BGB. 
 
8.2.4.3. De verplichting van de overnemer na het weigeren van de 

toestemming 
 
De hierboven aangevoerde redenering, op grond waarvan een 
betalingsovereenkomst wordt aangenomen tot aan het tijdstip dat de 
crediteur zich over het verlenen van zijn toestemming uitlaat, gaat niet op 
indien de crediteur zijn toestemming aan de overneming onthoudt. 

 
53 Van Achterberg, pag. 60; Mellema, Schuldoverneming, art. 6:155 aant. 3, die deze 
verplichting pas aanneemt, nadat partijen de crediteur in kennis hebben gesteld. 
54 Volgens de TM, PG boek 6,  pag. 574, zou de schuldoverneming geen obligatoir karakter 
hebben. Zie 8.2.2. 
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De bedoeling van partijen bij het aangaan van de schuldoverneming is niet 
dat de overnemer jegens de debiteur gehouden zal zijn om de prestatie aan 
de crediteur te verrichten, maar is dat hij uiteindelijk na de toestemming 
van de crediteur in een rechtstreekse betrekking tot de crediteur komt te 
staan, onder gelijktijdige bevrijding van de oorspronkelijk debiteur uit deze 
rechtsband. Mede op deze daadwerkelijke overgang van de schuld in de 
verhouding tot de crediteur is de wilsovereenstemming van partijen gericht. 
Zou het voor beide partijen voldoende zijn geweest dat voortaan in hun 
onderlinge verhouding de overnemer gehouden zou zijn om de 
verschuldigde prestatie te verrichten, dan hadden zij kunnen volstaan met 
het aangaan van een betalingsovereenkomst en was het niet nodig om een 
schuldoverneming in de zin van artikel 6:155 BW aan te gaan. 
Zowel de debiteur als de overnemer kunnen ieder hun eigen belangen 
hebben bij een daadwerkelijke overgang van de schuld. De schuldenaar kan 
in ruil voor de overneming van de schuld een tegenprestatie jegens de 
overnemer hebben verricht, zodat de debiteur daadwerkelijk van de schuld 
bevrijd wil worden. Gedacht kan worden aan een schuldoverneming die 
plaats vindt in het kader van de verkoop van een handelszaak. Stel dat de 
activa een waarde hebben van 100.000 euro en dat de zaak wordt verkocht 
tegen een prijs van 90.000 euro onder de voorwaarde dat de koper van de 
zaak een openstaande schuld van 10.000 euro aan een leverancier 
overneemt. Weigert de leverancier zijn toestemming aan de schuldover-
neming dan blijft de verkoper jegens hem aansprakelijk tot aan de 
voldoening van de schuld. Zou de schuldoverneming vervolgens als een 
betalingsovereenkomst worden beschouwd, dan heeft de oorspronkelijke 
debiteur enerzijds niet de zekerheid dat hij niet door de crediteur zal 
worden aangesproken, terwijl anderzijds het bedrag van de schuld al in 
mindering is gebracht op de koopprijs van de handelszaak. De verkoper zal 
er wellicht de voorkeur aan geven dat de schuldoverneming geen enkel 
rechtsgevolg heeft en dat hij alsnog een koopprijs van 100.000 euro 
ontvangt en dat hij er zelf voor zorgt dat de schuld aan de leverancier zal 
worden voldaan. 
Ook de overnemer kan er overigens belang bij hebben dat hij zelf 
daadwerkelijk in een verhouding tot de crediteur komt te staan. Zo zou hij 
bijvoorbeeld de mogelijkheid kunnen hebben om de schuld na de 
overneming te verrekenen met een vordering die hij op zijn beurt op de 
crediteur heeft.  Een betalingsovereenkomst, waardoor hij niet in een 
rechtsverhouding tot de crediteur komt te staan, heeft voor hem in dat geval 
minder waarde. 
 
Indien zou worden aangenomen dat na een definitieve weigering van de 
toestemming de overeenkomst zou worden omgezet in een verplichting van 
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de overnemer om de debiteur te vrijwaren, dan wordt aan de inhoud van de 
verbintenis een andere betekenis gegeven dan partijen bij het aangaan ervan 
voor ogen stond. De debiteur blijft in een rechtsverhouding tot de crediteur 
staan, zodat het risico van het niet-nakomen van de verbintenis bij hem 
blijft liggen. Dit rechtsgevolg verschilt zo wezenlijk van de bedoeling van 
partijen bij het aangaan van de overeenkomst, dat een dergelijke wijziging 
van de overeenkomst alleen kan worden aangenomen als zij haar grondslag 
vindt in een partijafspraak of in een wettelijke bepaling. Anders dan in het 
Duitse recht, waarin in § 415 Abs. 3 BGB een vrijwaringsplicht op de over-
nemer wordt gelegd, ontbreekt een wettelijke bepaling in ons recht. Naar 
mijn mening kan uit de tekst van artikel 6:155 BW niet worden afgeleid dat 
de wetgever de bedoeling had dat de overnemer in geval van de weigering 
van de toestemming gehouden zou zijn om de debiteur te vrijwaren. De 
wetgever heeft in de toelichting op het ontwerp juist expliciet gesteld dat de 
overeenkomst tot schuldoverneming geen obligatoire overeenkomst is.55 
Vandaar dat moet worden aangenomen dat, zolang partijen niet anders 
hebben afgesproken, uit de schuldoverneming na het weigeren van de 
toestemming niet de obligatoire verplichting voortvloeit om de debiteur te 
vrijwaren tegen aanspraken van de crediteur.56 
 
8.2.5. De kennisgeving 
 
Voorwaarde voor een geldige schuldoverneming is dat partijen de schuld-
eiser, alvorens deze zijn toestemming kan verlenen, van de overneming in 
kennis stellen. In het Ontwerp Meijers was deze kennisgeving een essen-
tieel bestanddeel omdat aan de toestemming van de crediteur terug-
werkende kracht werd verleend tot aan het moment van de kennisgeving. 
Omdat de schuldenaren het zelf in de hand hebben op welk tijdstip zij de 
schuldeiser van de overneming in kennis stellen, konden zij op deze wijze 
zelf het tijdstip bepalen waarop de overgang zijn beslag zou krijgen.  
Hoewel er uiteindelijk in het definitieve ontwerp voor is gekozen aan de 
toestemming de terugwerkende kracht te ontnemen, is de kennisgeving als 
een noodzakelijk bestanddeel voor een geldige schuldoverneming gehand-
haafd. Wil de toestemming van de crediteur effect hebben, dan is het dus 
nodig dat zij is gegeven naar aanleiding van de kennisgeving van partijen.  
Een schuldeiser die toevallig van een overeenkomst tot schuldoverneming 
op de hoogte is geraakt, heeft niet de mogelijkheid om door het verlenen 

 
55 TM, PG boek 6, pag. 574. 
56 In dezelfde zin Asser-Hartkamp 4-I, pag. 535. Mellema, Schuldoverneming, art. 6:155 
aant. 15 en Van Achterberg, pag. 62, geven beiden geen algemene regel, maar achten de 
partijbedoeling doorslaggevend. Wat rechtens geldt indien de partijbedoeling niet kan 
worden vastgesteld, geven zij  niet aan. 
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van zijn toestemming de schuldoverneming te voltooien nog voordat hij 
door de schuldenaren zelf van de overneming in kennis is gesteld. Hierdoor 
kunnen de schuldenaren het overgaan van de schuld en tot op zekere hoogte 
ook het tijdstip zelf in de hand houden en houden zij ook de mogelijkheid 
open om de overeenkomst nog te wijzigen of op te heffen. 57 
 
Werd in het oorspronkelijke Ontwerp Meijers de eis gesteld dat de 
schuldeiser door één van de partijen in kennis werd gesteld van de over-
neming, in artikel 6:155 BW is bepaald dat partijen de schuldeiser van de 
overneming kennis moeten geven. In de Memorie van Antwoord is aan-
gegeven dat deze wijziging bewust tot stand is gebracht en dat de kennis-
geving inderdaad van beide partijen tezamen -schuldenaar en overnemer- 
moet uitgaan.58 Op deze wijze wordt voorkomen dat de schuldeiser het 
verweer krijgt tegengeworpen dat hij ten onrechte op de kennisgeving van 
een der schuldenaren is afgegaan. 
De kennisgeving moet dus van beide partijen uitgaan. Artikel 6:248 BW 
brengt mee dat zij op grond van de overeenkomst ook jegens elkander 
verplicht zijn om hieraan hun medewerking te verlenen. Wel kan worden 
aangenomen dat partijen de bevoegdheid hebben om elkaar bij het doen van 
de kennisgeving te vertegenwoordigen.59 In de praktijk zal vooral de 
debiteur er verstandig aan doen om zich te laten machtigen en om een 
dergelijke machtiging op schrift te stellen of om deze in de overeenkomst 
tot overneming op te nemen. In dat geval is de debiteur niet afhankelijk van 
de medewerking van de overnemer om aan de overeenkomst haar werking 
te verlenen.  
 
In het Duitse recht wordt algemeen aanvaard dat de kennisgeving geen 
rechtshandeling is.60 Voor het Nederlandse recht zou ik echter willen 
aannemen dat zij wel een rechtshandeling is. De kennisgeving die van 
partijen uitgaat, roept voor de crediteur de bevoegdheid in het leven om aan 
de schuldoverneming zijn toestemming te verlenen. Zij is dus een 
handeling, die erop is gericht om een rechtsgevolg in het leven te roepen. 
Daarmee beantwoordt de kennisgeving aan de omschrijving die in artikel 
3:33 BW van de rechtshandeling wordt gegeven. De kennisgeving geeft 
echter niet een onherroepelijk recht aan de crediteur om door zijn 
toestemming de schuldoverneming te effectueren. Zoals hieronder nog zal 

 
57 TM, PG boek 6, pag. 574. Van Achterberg, pag. 60; Mellema, Schuldoverneming, aant. 
10. 
58 MvA, PG boek 6, pag. 578. Hier wijkt de regeling uit het BW af van die uit het BGB, die 
de mogelijkeheid biedt dat debiteur of overnemer afzonderlijk de kennisgeving doet. 
59 Van Marwijk Kooy, pag. 34 en 35; Van Achterberg, pag. 60.  
60 Zie 6.4.2. 
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worden besproken, hebben de debiteur en de overnemer ook na de kennis-
geving nog de mogelijkheid om de overeenkomst tot schuldoverneming 
ongedaan te maken, zodat een nadien gegeven toestemming geen effect 
heeft.61 
Op de kennisgeving zijn de bepalingen uit titel 2 van boek 3 
(rechtshandelingen) van toepassing. Dit brengt onder meer mee dat het 
bepaalde in artikel 3:37 BW op de kennisgeving van toepassing is.62 Dat 
betekent allereerst dat de kennisgeving vormvrij kan geschieden en dat zij 
in één of meer gedragingen besloten kan liggen. Wel zal in het geval van 
een stilzwijgende kennisgeving duidelijk moeten zijn voor de crediteur dat 
de overeenkomst waarvan hij in kennis wordt gesteld, is gericht op een 
bevrijdende schuldoverneming.  
Om haar werking te hebben, dient de kennisgeving de crediteur op grond 
van lid 3 van artikel 3:37 BW te hebben bereikt. Zoals ook in de Duitse 
rechtspraak wordt aangenomen, is de kennisgeving die niet aan de crediteur 
is gericht, maar die hem uiteindelijk wel bereikt, rechtsgeldig.63 
In artikel 6:155 BW wordt geen termijn gesteld waarbinnen de kennis-
geving na het sluiten van de overeenkomst moet plaatsvinden. De 
voorbeelden uit de Duitse rechtspraak leren dat er in de praktijk een lange 
periode kan liggen tussen het aangaan van de overeenkomst en het doen 
van de kennisgeving. In de Duitse rechtspraak is aanvaard dat ook een 
kennisgeving die pas na vele jaren wordt gedaan, nog tot een geldige 
schuldoverneming kan leiden.64 Ook voor het Nederlandse recht kan dit in 
beginsel worden aangenomen. Door het aangaan van de overeenkomst tot 
schuldoverneming geven partijen over en weer te kennen dat het de 
bedoeling is dat de schuld overgaat op de overnemer onder bevrijding van 
de debiteur. Zolang partijen deze overeenkomst niet wijzigen of opheffen, 
moeten zij de mogelijkheid hebben om door het doen van de kennisgeving 
de overeenkomst te effectueren. Dat betekent dat, zolang partijen over en 
weer nakoming van de overeenkomst tot schuldoverneming kunnen 
vorderen, zij ook jegens elkander verplicht zijn om de medewerking aan de 
kennisgeving te verlenen. Als de ene partij de andere heeft gemachtigd om 
namens hem de kennisgeving aan de crediteur te doen, dan loopt de 
vertegenwoordigde het risico dat pas na lange tijd, en wellicht op een 
moment dat dat niet meer werd verwacht, de kennisgeving aan de crediteur 
wordt gedaan. Wel moet worden aangenomen dat de artikelen 6:2 en 6:248 

 
61 Zie 8.2.6.2.  
62 In deze zin Van Marwijk Kooy, pag. 35; Asser-Hartkamp 4-I, pag. 533 en Mellema, 
Schuldoverneming, aant. 10, die art. 3.2.4. Ontwerp BW respectievelijk artikel 3:37 BW van 
toepassing achten. 
63 Zie 6.4.2. 
64 Zie 6.4.2. 
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BW onder omstandigheden kunnen meebrengen dat na verloop van een 
lange periode de kennisgeving niet meer rechtsgeldig kan plaatsvinden. 
Vanzelfsprekend kunnen partijen voorkomen dat na geruime tijd alsnog de 
kennisgeving wordt uitgebracht, door bij het aangaan van de overeenkomst 
een termijn af te spreken waarbinnen de kennisgeving uiterlijk zal mogen 
worden gedaan. Een na die termijn uitgebrachte kennisgeving is geen 
rechtsgeldige basis voor de toestemming van de crediteur. 
 
8.2.6. De toestemming  
 
8.2.6.1. Het rechtskarakter van de toestemming 
Het verlenen van toestemming door de crediteur aan de overeenkomst 
tussen debiteur en overnemer, heeft tot gevolg dat de schuld in de 
verhouding tot de schuldeiser overgaat op de overnemer en dat de 
oorspronkelijke debiteur is bevrijd. De crediteur wordt door het verlenen 
van zijn toestemming geen partij bij de overeenkomst.65 In het Duitse recht 
wordt ten aanzien van de toestemming die de crediteur op grond van § 415 
BGB moet verlenen eveneens aangenomen dat de crediteur hierdoor geen 
partij wordt bij de overeenkomst. Daarmee is § 415 BGB de neerslag van 
de beschikkingstheorie, die inhoudt dat de crediteur met zijn toestemming 
achteraf goedkeuring verleent aan een beschikking die de debiteur en de 
overnemer hebben getroffen over een hem toekomend recht. Door de 
toestemming worden aan deze beschikking alsnog de beoogde rechts-
gevolgen verbonden.66 Voor de invoering van het BGB was tegen de 
beschikkingstheorie door onder meer Blume en Menzel reeds aangevoerd 
dat met deze theorie niet kan worden verklaard dat de crediteur door het 
verlenen van zijn toestemming rechtsgevolgen aan de overeenkomst tussen 
de debiteur en de overnemer kan verbinden, zonder  partij te worden bij de 
overeenkomst.67 Soortgelijke kritiek op de beschikkingstheorie had in ons 
land  Canes.68  
Canes achtte de beschikkingstheorie echter wel juist, voorzover zij er 
vanuit gaat dat de overeenkomst tussen debiteur en overnemer de grondslag 
vormt voor de overgang van de schuld. Dit sluit volgens hem aan bij de 
gebruikelijke gang van zaken in de praktijk. De aanbodtheorie, die er vanuit 
gaat dat de crediteur door het verlenen van zijn toestemming een 
overeenkomst aangaat met de overnemer, verwierp hij om die reden. 
Evenzeer vond Canes de beschikkingstheorie juist, waar zij stelt dat de 
overeenkomst tot schuldoverneming nog geen rechtsgevolgen heeft, zolang 

 
65 TM, PG boek 6, pag. 574. 
66 Zie 5.4.1.  
67 Zie 5.4.2. 
68 Canes, Schuldoverneming, pag. 95. 
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de crediteur er geen toestemming aan heeft verleend. Volgens hem kon de 
toestemming echter niet worden beschouwd als een goedkeuring van een 
beschikking over de vordering van de crediteur. Als pas door de 
toestemming van de crediteur de beoogde gevolgen in werking treden, dan 
betekent dat volgens Canes niets anders dan dat de toestemming moet 
worden beschouwd als een voorwaarde die de overeenkomst effectueert. 
De overgang van de schuld tengevolge van de overeenkomst tussen 
debiteur en overnemer kan volledig worden verklaard als zij wordt 
beschouwd als een voorwaardelijke overeenkomst: 
 
“Partijen komen bij de schuldoverneming overeen, dat de een den ander zal opvolgen in zijn 
passieve verbintenis, onder voorwaarde, dat de crediteur deze opvolging goedkeurt. Is deze 
voorwaarde vervuld, de overeenkomst is zuiver geworden, de overnemer is de debiteur in 
zijn schuld opgevolgd.” 69 
 
Nu zullen partijen niet altijd uitdrukkelijk afspreken dat de crediteur zijn 
toestemming nog moet verlenen, maar feitelijk is het zo dat de afspraak pas 
werking heeft als de crediteur zijn toestemming heeft gegeven. Daarmee is 
de toestemming, aldus Canes, een noodzakelijke voorwaarde van iedere 
overeenkomst tot schuldoverneming. 
Canes’ kwalificatie van de schuldoverneming als een voorwaardelijke 
overeenkomst is echter evenmin als de beschikkingstheorie in staat is om te 
verklaren waarom de crediteur door het verlenen van zijn toestemming een 
recht verkrijgt jegens de overnemer, zonder dat hij partij wordt bij de over-
eenkomst. Beschouwt men de overeenkomst tussen de debiteur en de over-
nemer als een voorwaardelijke overeenkomst, dan heeft de toestemming 
van de crediteur tot gevolg dat de voorwaarde is vervuld en dat de overeen-
komst haar werking tussen partijen verkrijgt. 
 
“Welnu die overeenkomst wordt voorwaardeloos, wordt zuiver, maar blijft eene 
overeenkomst tusschen partijen. Door haar wordt de crediteur geen crediteur.”70  
 
Het vervullen van de voorwaarde heeft inderdaad slechts tot gevolg dat de 
overeenkomst tussen partijen bij de overeenkomst werking verkrijgt, zodat 
daarmee nog niet verklaard is waarom zij meebrengt dat de overeenkomst 
rechtsgevolgen krijgt voor de crediteur, die buiten deze overeenkomst 
staat.71 
Gomperts was van oordeel dat het niet mogelijk is dat de crediteur voor 
hemzelf rechtsgevolgen verbindt aan de schuldoverneming zonder daardoor 

 
69 Canes, Schuldoverneming, pag. 114. 
70 Tasman, pag. 66. 
71 Zie voor kritiek in deze zin op de opvatting van Canes behalve Tasman ook Gomperts, 
pag. 95 e.v. en Schoordijk, Drie-partijen-verhoudingen, pag. 162. 
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partij te worden bij de overeenkomst. In zijn visie treedt de crediteur door 
het verlenen van zijn toestemming als partij toe tot de overeenkomst tot 
schuldoverneming.72 
De wetgever heeft zich bij het opstellen van de regeling in het BW niet 
bekommerd om de vraag naar het rechtskarakter van de toestemming. Hij 
heeft volstaan met de overweging dat de crediteur voor zichzelf 
rechtsgevolgen aan de schuldoverneming verbindt door het verlenen van 
zijn toestemming, zonder dat hij daardoor partij wordt bij de overeenkomst.  
Nu de wetgever zelf geen afdoende verklaring heeft geboden omtrent het 
karakter van de toestemming, zal voor ons recht alsnog de vraag moeten 
worden beantwoord of het inderdaad mogelijk is dat de schuld door de 
toestemming rechtsgevolgen krijgt voor de crediteur, zonder dat deze partij 
wordt bij de overeenkomst. Ook op dit punt kan meer helderheid worden 
verkregen als een vergelijking wordt gemaakt met de overdracht van een  
vordering.  
Overdracht van een vordering komt tot stand doordat op grond van een 
geldige titel een levering plaatsvindt. De levering bestaat uit het opstellen 
van een akte en mededeling van de akte aan de debitor cessus. Omdat voor 
de levering meerdere handelingen zijn vereist, wordt zij wel aangeduid als 
een samengestelde levering. De overdracht van de vordering die op deze 
wijze wordt gerealiseerd, is vanuit verbintenisrechtelijke invalshoek niets 
meer dan een vervanging van de crediteur in de verbintenis. 73 
Hierboven is reeds aangegeven dat ook de overdracht van de schuld niet tot 
stand komt door slechts een obligatoire overeenkomst tussen debiteur en 
crediteur, maar dat de schuldoverneming tevens fungeert als leverings-
handeling die een daadwerkelijke vervanging van de debiteur in de 
verbintenis tot stand brengt. Deze leveringshandeling tussen partijen is 
echter niet voldoende om de wijziging van de debiteur te effectueren, 
omdat een daadwerkelijke vervanging van de debiteur niet kan plaatsvinden 
zonder medewerking van de crediteur. De levering is pas voltooid als de 
crediteur hieraan, door zijn toestemming, zijn medewerking heeft gegeven.  
De toestemming van de crediteur is daarmee, evenals de mededeling aan de 
debiteur in geval van een cessie, onderdeel van de leveringshandeling. De 
toestemming richt zich dus niet op de obligatoire overeenkomst, die van 
meet af aan haar werking heeft tussen partijen. De crediteur wordt daarom 
door zijn goedkeuring geen partij bij deze overeenkomst.74 
Door binnen de schuldoverneming te onderscheiden tussen de obligatoire 

 
72 Gomperts, pag. 96.  
73 Zie 1.6.  
74 In soortgelijke zin Jhering, pag. 124, die oordeelt dat een rechthebbende die achteraf 
goedkeuring verleent aan een zonder zijn medewerking verrichte beschikking over diens 
recht “(…) eine sachlichen Antheil an den fremden Rechtsgeschäft nimmt (…)”. 
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overeenkomst enerzijds en de leveringshandeling anderzijds, kan worden 
verklaard dat pas de toestemming van de crediteur de schuld doet overgaan, 
zonder dat de crediteur partij wordt bij de overeenkomst tot schuld-
overneming. Zoals gezegd, vertoont de toestemming van de crediteur 
gelijkenis met de mededeling van de cessie aan de debitor cessus. Evenals 
bij de cessie is er in geval van een schuldoverneming sprake van een 
samengestelde leveringshandeling. Een verschil is echter dat bij de cessie 
de mededeling uitgaat van één van de contractspartijen, terwijl bij de 
schuldoverneming de toestemming wordt verleend door de crediteur die 
geen partij is bij de obligatoire overeenkomst. Nu is in de parlementaire 
geschiedenis met betrekking tot de cessie te lezen dat de wetgever van 
oordeel was dat de cessie niet afhankelijk mocht worden gemaakt van de 
erkenning van de cessie door de debitor cessus, omdat het “(…) immers 
niet in de macht van deze derde (mag) staan om (…) de overgang van het 
recht op een bepaald moment te bewerkstelligen.”75 Blijkbaar ging de 
wetgever er, gezien het gebruik van het woord ‘immers’, vanuit dat het een 
uitgangspunt is in ons recht dat een levering van een recht niet afhankelijk 
mag worden gesteld van een derde. Ook al zou dit uitgangspunt voor de 
levering van rechten moeten worden aanvaard76, in geval van een 
schuldoverneming rechtvaardigt het belang van de crediteur dat hij zijn 
medewerking aan de levering moet verlenen. 
 
8.2.6.2. De geldigheid van de toestemming 
Omdat de toestemming van de crediteur erop is gericht om de 
overeenkomst tot schuldoverneming te effectueren en omdat zij daarmee 
aan deze overeenkomst rechtsgevolg toekent, is zij een rechtshandeling.77 
Dit brengt mee dat de bepalingen van titel 2 van boek 3 BW van toepassing 
zijn.78 Hieruit volgt dat de toestemming vormvrij kan geschieden. 
Voldoende is dat er een wilsuiting is van de crediteur, waaruit blijkt dat hij 
instemt met de aanvaarding van de overnemer als debiteur en de bevrijding 
van de oorspronkelijke schuldenaar.79 Een uitdrukkelijke verklaring van de 
zijde van de crediteur dat hij de debiteur uit zijn verbintenis bevrijd acht, 
zoals voor een volledige delegatie op grond van artikel 1453 OBW wel 
werd vereist, is in het huidige recht derhalve niet langer nodig. Zoals ook 

 
75 PG boek 3, pag. 396. Zie hierover Zwalve, Het Proteïsch paradigma, pag. 12. 
76 Dit is maar zeer de vraag. Zie bijvoorbeeld art. 3: 89 BW, waarin voor de levering van 
registergoederen de medewerking is vereist van notaris en kadaster.  
77 Dit geldt ook in het Duitse recht; zie 6.4.3.  
78 Van Marwijk Kooy, pag. 36, stelt dat ook de regels van overeenkomstenrecht op de 
toestemming van toepassing zijn. 
79 TM, PG boek 6, pag. 575; Van Achterberg, pag. 61; Mellema, Schuldoverneming, art. 
6:155, aant. 11; Asser-Hartkamp 4-I, pag. 533. 
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bij de beschrijving van de regeling in het BGB uiteen is gezet, betekent dit 
niet dat een louter stilzwijgen van de crediteur of een aanvaarding van 
betalingen uit handen van de overnemer als een toestemming mogen 
worden beschouwd. Op dit punt kan worden verwezen naar de uitspraak 
van het Gerechtshof te Amsterdam d.d. 28 mei 1907, waarin met 
betrekking tot de passieve schuldvernieuwing eveneens werd overwogen 
dat het aanvaarden van een betaling door een derde nog niet betekent dat 
deze derde als (enige) debiteur wordt geaccepteerd: 
 
 “(… ) omdat de wet betaling door een derde kent, en geïntimeerde wien het onverschillig 
moest zijn wie hem de renten betaalde, mits deze hem maar werden uitgekeerd, zich niet 
behoefde te verdiepen in de vraag, uit welke hoofde zich die derde deze betaling getroostte.” 

80 
 
Het zelfstandig aanspreken door de crediteur van de overnemer mag 
daarentegen wel als een toestemming worden gezien. Zoals bij de 
bespreking van het Duitse recht is aangegeven, kan de crediteur de 
mogelijkheid om de overnemer, die geen contractspartij van de crediteur is, 
aan te spreken slechts ontlenen aan de schuldoverneming, zodat in het 
aanspreken van de overnemer een erkennning van de schuldoverneming 
mag worden gezien.81 
Heeft de debiteur uit gedragingen van de crediteur afgeleid dat deze zijn 
toestemming aan de overneming heeft verleend, terwijl de crediteur zich op 
het standpunt stelt dat het verlenen van toestemming niet in zijn bedoeling 
lag, dan zal aan de hand van het bepaalde in artikel 3:35 BW de vraag 
moeten worden beantwoord of de crediteur op het ontbreken van zijn 
toestemming een beroep kan doen. 
 
Aangezien de toestemming een rechtshandeling is, kan zij op grond van 
artikel 3:38 BW onder een voorwaarde of tijdsbepaling worden gegeven. In 
dat geval heeft de toestemming pas rechtsgevolg als degene tot wie de 
voorwaarde zich richt, deze voorwaarde heeft aanvaard. 
Zo zal de crediteur aan zijn toestemming de voorwaarde kunnen verbinden 
dat de door een derde gestelde zekerheden ook na de overneming in stand 
blijven.82 Eveneens kan de crediteur als voorwaarde stellen dat de debiteur 
na de overneming als borg verbonden blijft.83 In dat geval kan de crediteur, 
als de overnemer niet solvent blijkt, alsnog verhaal nemen op de debiteur. 
Hiermee voorkomt hij dat het risico van insolvabiliteit van de overnemer 

 
80 Hof Amsterdam 28 mei 1907, W. 8632.   
81 Zie 6.4.3. 
82 Zie omtrent de mogelijkheid van de crediteur om na de overneming de aan de verbintenis 
verbonden zekerheidsrechten in te roepen, 8.4.2.1.  
83 Van Achterberg, pag. 61. 
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geheel op hem komt te rusten. Op deze wijze bereikt de crediteur hetzelfde 
gevolg als de crediteur die, als partij aan een schuldvernieuwing 
meewerkend, het voorbehoud van verhaal op de oorspronkelijke debiteur 
ex artikel 1454 OBW maakte.   
In artikel 6:155 BW wordt niet voorgeschreven tot wie de schuldeiser zijn 
toestemming moet richten. Volgens de Toelichting Meijers kan de schuld-
eiser zijn toestemming naar keuze aan de oorspronkelijke debiteur of aan de 
overnemer richten.84 Om haar werking te hebben, is het echter op grond van 
artikel 3:37 lid 3 BW wel noodzakelijk dat de toestemming ook 
daadwerkelijk die partij bereikt tot wie zij is gericht. 
In het Duitse recht is aanvaard dat in het geval dat een schuld meerdere 
keren achter elkaar wordt overgenomen, het voldoende is als de crediteur 
zijn toestemming aan de laatste overnemer richt.85 Ditzelfde mag ook voor 
het Nederlandse recht worden aangenomen. Zoals hierboven is aangegeven, 
maakt de toestemming onderdeel uit van de leveringshandeling die is 
gericht op de overdracht van de schuld. Deze overdracht vindt haar grond-
slag in de obligatoire overeenkomst tussen debiteur en overnemer. De 
obligatoire overeenkomst tot schuldoverneming fungeert feitelijk als een 
titel voor de overdracht van de schuld. Wordt een schuld van A door B en 
vervolgens door C overgenomen, dan zou men strict geredeneerd kunnen 
stellen dat een toestemming van de crediteur aan de schuldoverneming 
tussen B en C niet tot gevolg kan hebben dat de schuld van A op C 
overgaat. De overeenkomst A-B en de overeenkomst B-C bieden ieder op 
zichzelf genomen immers geen grondslag voor de overgang van de schuld 
van A op C, zodat er geen titel is voor de levering van de schuld van A aan 
C. Ten aanzien van de overdracht van goederen wordt thans echter 
algemeen aanvaard dat  de titel tot overdracht niet noodzakelijk hoeft te 
bestaan uit één verbintenis, maar dat zij ook kan worden gevormd door 
meerdere verbintenissen die gezamenlijk zijn gericht op de overdracht van 
het betreffende goed van de vervreemder op de verkrijger.86 Ook de Hoge 
Raad besliste in zijn uitspraak van 20 november 1968 dat een overeenkomst 
gericht op de overdracht van een onroerende zaak van A op B en een 
overeenkomst gericht op de overdracht van die zaak van B op C 
gezamenlijk een titel kunnen vormen voor de levering door A aan C.87  In 
de literatuur wordt een dergelijke titel aangeduid als een samengestelde 
titel. Analoog hieraan kan ook voor de schuldoverneming worden aanvaard 

 
84 PG, boek 6, pag. 575. Hiermee wordt aangesloten bij hetgeen op dit punt in het Duitse 
recht is bepaald. 
85 Zie 6.4.3. 
86 Hartkamp, WPNR 5267, pag. 395 e.v.; Brahn-Reehuis, Monografieen Nieuw BW, pag. 
12. 
87 HR 12 november 1968; NJ 1969, 27 (Ontvanger/De Ruiterwaard).  



Schuldoverneming in het Burgerlijk Wetboek 
 

 265 

                                                     

dat opvolgende overeenkomsten tot schuldoverneming een samengestelde 
titel kunnen vormen voor de levering van de schuld van de oorspronkelijk 
debiteur op de laatste overnemer.  
 
Evenmin als voor de kennisgeving wordt ook aan het verlenen van de 
toestemming in de wet geen termijn gesteld. Ook hier geldt dat in de Duitse 
rechtspraktijk is gebleken dat de toestemming nog geruime tijd na de 
kennisgeving kan plaatsvinden. In navolging van de rechtspraak van het 
Reichsgericht geldt naar mijn mening ook voor ons recht dat een late 
toestemming rechtsgeldig is.88 Ter ondersteuning van zijn opvatting dat 
partijen de rechtsgevolgen van een late toestemming moeten aanvaarden, 
voerde het Reichsgericht aan dat § 415 Abs. 2 BGB partijen de mogelijk-
heid geeft om de crediteur een termijn te stellen waarbinnen hij de moge-
lijkheid heeft om zijn toestemming te verlenen. Maken zij van deze moge-
lijkheid geen gebruik, dan aanvaarden ze daarmee de kans dat door een late 
toestemming de schuld alsnog overgaat. Voor het Nederlandse recht 
ontbreekt een dergelijke bepaling. Ook voor ons recht kan echter worden 
aangenomen dat partijen de bevoegdheid hebben om aan de crediteur een 
termijn te stellen waarbinnen hij zijn toestemming kan verlenen.89 Het laten 
verstrijken van deze termijn brengt mee dat de schuldeiser niet langer de 
mogelijkheid heeft om zijn toestemming te verlenen, zodat zij heeft te 
gelden als geweigerd. Stellen partijen geen termijn, dan loopt de overnemer 
het risico dat op een laat, en wellicht onverwacht, moment de crediteur 
alsnog zijn toestemming verleent. 
Het lijkt mij dat een termijn door debiteur en overnemer gezamenlijk zal 
moeten worden gesteld. Zou bijvoorbeeld de overnemer zelfstandig een 
termijn mogen stellen, dan beperkt hij buiten medeweten van de debiteur de 
mogelijkheid voor de crediteur om zijn toestemming te verlenen. Dit lijkt 
mij in strijd met het uitgangspunt van de wet dat debiteur en overnemer 
gezamenlijk de inhoud van de overeenkomst bepalen. 
 
Zolang de schuldeiser zijn toestemming nog niet aan de overneming heeft 
verleend en de schuldoverneming derhalve nog niet is voltooid, kunnen 
partijen de overeenkomst nog wijzigen of teniet doen. Voor het Duitse 
recht is deze bevoegdheid in § 415 lid 1 BGB uitdrukkelijk opgenomen. In 
de Nederlandse regeling ontbreekt een dergelijke bepaling, maar ook voor 
ons recht wordt aangenomen dat partijen deze bevoegdheid hebben.90 Dit 

 
88 Zie 6.4.3. 
89 Canes, Schuldoverneming, pag. 116, 120, 193; Asser-Hartkamp 4-I,pag. 534; Van 
Achterberg, pag. 61; Mellema, Schuldoverneming, art. 6:155 aant. 11.  
90 MvA, PG pag. 578; Van Marwijk Kooy, pag. 36; Van Achterberg, pag. 61; Asser-
Hartkamp 4-I, pag. 533; Mellema, Schuldoverneming, art. 6:155 aant. 11. 
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lijkt mij juist. De schuldeiser is geen partij bij de overeenkomst tot 
schuldoverneming. Zolang hij zijn toestemming nog niet heeft verleend, is 
er door de overeenkomst nog geen wijziging in zijn rechtspositie teweeg-
gebracht. Aan de kennisgeving ontleent de crediteur evenmin een aan-
spraak jegens debiteur en overnemer dat zij de schuldoverneming gestand 
moeten doen. Vandaar dat kan worden aangenomen dat de debiteur en 
overnemer aan het beginsel van contractsvrijheid de bevoegdheid ontlenen 
om, zolang de toestemming nog niet is verleend, de overeenkomst te 
wijzigen of te ongedaan te maken. Doen zij dit, dan heeft een naar 
aanleiding van de kennisgeving gegeven toestemming geen effect. 
Indien partijen de overeenkomst niet ongedaan maken, maar wijzigen na de 
kennisgeving aan de crediteur, door de overneming bijvoorbeeld te 
beperken tot een deel van de schuld, dan zullen zij de crediteur van deze 
wijziging wel op de hoogte moeten stellen. De schuldeiser wordt zodoende 
in de gelegenheid gesteld zijn toestemming te verlenen aan de gewijzigde 
overeenkomst. Indien de crediteur naar aanleiding van de eerste 
kennisgeving zijn toestemming verleent aan de schuldoverneming zonder 
van een wijziging op de hoogte te zijn gesteld, dan zal deze toestemming 
ten aanzien van de gewijzigde overeenkomst geen effect sorteren. 
 
In artikel 6:156 BW wordt aan de schuldeiser de mogelijkheid geboden om 
bij voorbaat zijn toestemming te verlenen om de schuld op een derde over 
te dragen. Het eerste lid van deze bepaling luidt: 
 
Heeft de schuldeiser bij voorbaat zijn toestemming tot een schuldoverneming gegeven, dan 
vindt de overgang plaats, zodra de schuldenaar tot overeenstemming is gekomen met de 
derde en partijen de schuldeiser schriftelijk van de overneming kennis hebben gegeven. 
 
Van een toestemming bij voorbaat is sprake, indien deze wordt verleend 
ofwel vóór het bereiken van de wilsovereenstemming tussen partijen, ofwel 
indien deze wordt verleend in de periode tussen het aangaan van de 
overeenkomst en de kennisgeving door partijen aan de crediteur. Indien de 
schuldeiser bij voorbaat toestemming heeft verleend aan een overneming 
van de schuld, dan gaat de schuld over op het moment dat beide debiteuren 
de schuldeiser schriftelijk van de overeenkomst op de hoogte stellen.  De 
kennisgeving dient in dit geval schriftelijk te geschieden, om te voorkomen 
dat de schuldeiser in een moeilijke bewijspositie kan komen te verkeren.91 
Omdat de schuldeiser bij voorbaat zijn toestemming heeft gegeven, is hij 
niet in de gelegenheid om na de kennisgeving zijn toestemming eventueel 
afhankelijk te stellen van de ontvangst van een schriftelijk bewijsstuk. De 
schuldeiser die zijn toestemming achteraf geeft en moeilijkheden vreest, 

 
91 TM, PG boek 6, pag. 579. 
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heeft die mogelijkheid wel.  
Een bij voorbaat gegeven toestemming kan niet worden herroepen. Artikel 
6:156 lid 2 BW: 
 
De schuldeiser kan een bij voorbaat gegeven toestemming niet herroepen, tenzij hij zich de 
bevoegdheid daartoe bij de toestemming heeft voorbehouden. 
 
De reden hiervoor is dat een schuldenaar op een gegeven toestemming 
moet kunnen vertrouwen en dat hij niet het risico moet lopen dat, nadat hij 
tijd, geld en moeite in de overneming van de schuld heeft gestoken, de 
toestemming alsnog wordt ingetrokken.92 Wel kan de schuldeiser zich 
uitdrukkelijk de mogelijkheid voorbehouden de gegeven toestemming te 
herroepen. De herroeping kan in dat geval slechts geschieden tot aan het 
moment van de kennisgeving. Door de kennisgeving gaat de schuld direct 
op de overnemer over. Vanaf dat moment sorteert herroeping van de 
toestemming geen effect meer. 
 
8.2.6.3. De toestemming en de belangen van derden 
De schuldoverneming is afhankelijk gemaakt van de toestemming van de 
crediteur, omdat deze na de overneming het risico van insolvabiliteit van de 
overnemer draagt. De crediteur heeft zodoende de mogelijkheid om te 
beoordelen of de overnemer voor hem solvent genoeg is. Aanvaardt de 
crediteur, al dan niet willens en wetens, een overnemer die niet krediet-
waardig genoeg is om de schuld te betalen, dan is dit risico in beginsel voor 
hem.93 Het kan echter zijn dat de crediteur, door genoegen te nemen met 
een overnemer die minder solvent is dan de debiteur, anderen benadeelt. 
Gedacht kan worden aan schuldeisers van de crediteur die door de schuld-
overneming hun verhaalsmogelijkheden achteruit zien gaan of derden die 
een beperkt recht hebben op de vordering dan wel daarop beslag hebben 
gelegd. 
Schuldeisers van de crediteur die door de schuldoverneming in hun 
verhaalsmogelijkheden worden benadeeld, hebben op grond van artikel 
3:45 BW de mogelijkheid om de vernietiging van de toestemming in te 
roepen.94 In geval van faillissement van de crediteur komt deze bevoegd-
heid op grond van artikel 42 Fw. toe aan de curator.95 
Indien een beperkt gerechtigde of een beslaglegger door de schuld-
overneming wordt benadeeld en het wenselijk wordt geacht om hem te 
beschermen, dan zal volgens de parlementaire geschiedenis in deze 

 
92 TM, PG boek 6, pag. 579. 
93 Een uitzondering geldt als de crediteur op dit punt een voorbehoud heeft gemaakt 
(8.2.5.2.) dan wel heeft gedwaald (8.4.4.3.) 
94 Cahen, pag. 14. 
95 Voor de gevolgen van de vernietiging van de toestemming wordt verwezen naar 8.4.4.3. 
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bescherming moeten worden voorzien –voorzover bescherming niet uit 
andere wettelijke bepalingen voortvloeit-, door “(…) de bepalingen die de 
beschikkingsbevoegdheid regelen van pandgevers, blote eigenaren, 
personen onder wie beslag is gelegd, en andere personen die de volledige 
beschikkingsbevoegdheid over een hun toekomende vordering missen.”96 
Wat betreft de opvatting dat ter bescherming van de benadeelde derde een 
beroep kan worden gedaan op de bepalingen die de beschikkings-
onbevoegdheid over de vordering regelen, dient te worden opgemerkt dat 
het verlenen van toestemming door de crediteur geen beschikking over de 
vordering is. Van een beschikking is sprake als het goed wordt vervreemd 
of met een beperkt recht wordt belast.97 Daarvan is geen sprake als de 
crediteur instemt met een vervanging van de debiteur.98 De bepalingen die 
de beschikkingsbevoegdheid regelen van blote eigenaren en van personen 
onder wie beslag is gelegd, kunnen daarom niet rechtstreeks worden 
toegepast. Aangezien de toestemming van de crediteur echter wel een 
handeling is waardoor de economische waarde van de vordering mogelijk 
wordt veranderd, kan er reden zijn om de bepalingen eventueel analoog toe 
te passen. Primair zal echter de bevoegdheid van de crediteur om zijn 
toestemming te verlenen, moeten worden afgeleid uit de wettelijke 
bepalingen die de rechten van de betrokken derden regelen.99  
Is door een schuldeiser van de crediteur beslag gelegd op de vordering die 
de crediteur op zijn debiteur heeft, dan zal daarom allereerst geprobeerd 
moeten worden om op grond van de regeling betreffende het beslag vast te 
stellen of toestemming van de crediteur nog het gevolg kan hebben dat de 
schuld van de debiteur op de overnemer overgaat. Het derdenbeslag dat de 
schuldeiser van de crediteur op een vordering van laatstgenoemde legt, 
houdt feitelijk in dat de schuldeiser beslag legt onder de debiteur; derden-
beslag vindt plaats doordat de beslaglegger bevel doet aan de debiteur om 
al hetgeen deze aan diens crediteur verschuldigd is, onder zich te houden. 
Op deze wijze worden de gelden ten behoeve van de beslaglegger 
geblokkeerd.100 Betalingen die door de debiteur in weerwil van het beslag 
worden gedaan, kunnen niet tegen de beslaglegger worden ingeroepen.101 
Dit blokkeringseffect van het derdenbeslag wordt doorkruist als het 

 
96 TM, PG boek 6, pag. 575. Hierbij sluit zich aan Mellema, Schuldoverneming, art. 6:155 
aant. 12. Zie hierover ook Asser-Hartkamp 4-I,  pag. 534 en Van Achterberg, pag. 70. 
97 Pitlo-Reehuis-Heisterkamp, pag. 110. 
98 Zie 5.4.3. voor hetgeen hieromtrent is opgemerkt bij de bespreking van de beschikkings-
stheorie in het Duitse recht.  
99 Asser-Hartkamp 4-I, pag. 534 is van oordeel dat hier de bepalingen die een derde beogen 
te beschermen tegen rechtshandelingen die leiden tot een afstand van een vorderingsrecht 
analoog kunnen worden toegepast. 
100 Zie art. 475 Rv.  
101 Zie art. 475h Rv. 
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mogelijk zou zijn voor de debiteur om met toestemming van de crediteur de 
schuld over te dragen aan een minder solvente overnemer onder gelijk-
tijdige bevrijding van de debiteur ten opzichte van zowel de crediteur als de 
beslaglegger.  
Men zou daarom kunnen betogen dat, evenals geldt voor een betaling die in 
weerwil van het gelegde beslag door de debiteur aan de crediteur wordt 
gedaan, de toestemming op zichzelf wel rechtsgeldig is en daarmee leidt tot 
een schuldoverneming, maar dat zij niet tegenover de beslaglegger kan 
worden ingeroepen. De debiteur zal in deze visie, ondanks zijn bevrijding 
jegens de crediteur, toch aan de beslaglegger moeten betalen.102 Deze 
opvatting doet mijns inziens echter geen recht aan de positie van debiteur 
en overnemer. Het is in geval van een derdenbeslag te rechtvaardigen dat 
een betaling na de beslaglegging gedaan aan de crediteur, niet bevrijdend 
werkt tegenover de beslaglegger, omdat de debiteur onder wie het beslag is 
gelegd het zelf in de hand heeft of hij desondanks aan de crediteur betaalt. 
In het geval van een schuldoverneming ligt dit anders. Zou men oordelen 
dat de crediteur na een gelegd beslag alsnog rechtsgeldig zijn toestemming 
kan verlenen aan een schuldoverneming die voor het beslag was aangegaan, 
dan zou hij daarmee bewerkstelligen dat door zijn handeling twee personen 
zijn verbonden om de schuld te voldoen. De overnemer zal de schuld aan 
de crediteur moeten betalen, terwijl de debiteur op grond van het beslag 
gebonden blijft tegenover de beslaglegger. Hierdoor zou de crediteur zijn 
positie verbeteren ten koste van de debiteur. In geval van een gelegd 
derdenbeslag kan daarom alleen aan de belangen van zowel de beslaglegger 
als de debiteur volledig tegemoet worden gekomen, als wordt aangenomen 
dat de crediteur na het beslag, net zomin als hij nog over de vordering kan 
beschikken, geen toestemming meer kan verlenen aan de schuldover-
neming. Een eventueel toch verleende toestemming heeft geen enkel effect, 
zodat hiervoor geen verplichting ontstaat voor de overnemer jegens de 
crediteur om de schuld te voldoen. Om te voorkomen dat de overnemer 
toch op grond van een eventueel na het beslag verleende toestemming 
onverschuldigd betaalt, mag worden aangenomen dat de debiteur op grond 
van de overeenkomst tot schuldoverneming en op grond van hetgeen is 
bepaald in artikel 6:248 BW jegens de overnemer is gehouden om hem 
omtrent het gelegde beslag te informeren. 
 
Heeft de crediteur op de vordering een beperkt recht gevestigd, zoals een 
pandrecht of een vruchtgebruik, dan kan het verlenen van toestemming aan 
een schuldoverneming tot gevolg hebben dat het beperkte recht in waarde 
vermindert en dat de crediteur daarmee inbreuk maakt op de rechten van de 

 
102 In deze zin Asser-Hartkamp 4-I, pag. 548; Van Achterberg, pag. 70. 
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beperkt gerechtigde.  
Met betrekking tot vruchtgebruik heeft de wetgever in artikel 3:207 lid 2 
BW bepaald dat handelingen ten aanzien van het goed waarop het 
vruchtgebruik rust slechts door de hoofdgerechtigde en de vruchtgebruiker 
tezamen kunnen worden verricht. Deze bepaling acht ik ook van toepassing 
bij de schuldoverneming, zodat de toestemming door schuldeiser en 
vruchtgebruiker gezamenlijk moet worden gegeven.103  
Ten aanzien het pandrecht ontbreekt een soortgelijke bepaling. De pand-
houder die is benadeeld, doordat de crediteur met een schuldoverneming 
heeft ingestemd, kan echter als iedere schuldeiser van de crediteur op grond 
van artikel 3:45 BW de vernietiging van de toestemming inroepen.104 
 
8.2.7. Wijzigingen in de schuld in het tijdvak tussen het sluiten van de 

overeenkomst en de toestemming 
 
In het Duitse recht is aan de toestemming terugwerkende kracht verleend 
tot aan het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst. Zoals we hebben 
gezien is de consequentie hiervan dat niet alle wijzigingen in de schuld die 
zich voor het verlenen van de toestemming hebben voorgedaan hun 
geldigheid behouden. Wijzigingen die alleen geldig zijn als ze zich in de 
verhouding met de debiteur zelf hebben voorgedaan, zoals het aanzeggen 
van rente, het sturen van een ingebrekestelling of het stuiten van een 
verjaringstermijn, komen tengevolge van de terugwerkende kracht te 
vervallen. 
Blijkens de Memorie van Antwoord was de wetgever van oordeel dat 
rechtsbeschermende maatregelen die de crediteur had genomen in het 
tijdvak tussen het sluiten van de overeenkomst en het verlenen van de 
toestemming, hun werking moesten behouden.105 Voorkomen moest 
worden dat een crediteur, die op zich instemde met de schuldoverneming, 
toch van het verlenen van zijn toestemming zou afzien om te voorkomen 
dat zijn positie zou verslechteren. Om die reden heeft de wetgever aan de 
toestemming geen terugwerkende kracht verleend. 
De consequentie van het onthouden van terugwerkende kracht aan de 
toestemming is inderdaad dat de schuld overgaat zoals deze is in de 
verhouding van de crediteur tot de debiteur op het moment van de 
toestemming. Zolang de toestemming niet is verleend, blijft de debiteur 
immers nog in de rechtsbetrekking tot de crediteur staan. Rechts-
maatregelen die de crediteur voor de toestemming richt tot de debiteur 
hebben vanzelfsprekend hun werking in de verhouding tot de debiteur. 

 
103 In deze zin ook Asser-Hartkamp 4-I, pag. 548. 
104 In deze zin ook Asser-Hartkamp 4-I, pag. 548. 
105 MvA, PG boek 6, pag. 577 e.v. 
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Ditzelfde geldt ook voor handelingen van de kant van de debiteur die de 
schuld beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld het verrichten van een deelbetaling. 
Omdat de schuldoverneming als gevolg heeft dat de overnemer de plaats 
van de debiteur in de verbintenis inneemt op het moment van de 
toestemming, gaat die schuld over op de overnemer zoals zij op dat 
moment tussen crediteur en debiteur bestaat. Wijzigingen die zich na het 
sluiten van de overeenkomst hebben voorgedaan, behouden hun werking 
ten opzichte van de overnemer.106 De schuldoverneming verschilt in dit 
opzicht niet van de cessie. Bij de cessie geldt eveneens dat de cedent tot aan 
de mededeling van de cessie aan de debitor cessus schuldeiser blijft, zodat 
wijzigingen die zich in hun rechtsverhouding voordoen, rechtsgeldig zijn 
en ook na de overdracht in de verhouding met de cessionaris blijven 
gelden.107 
In geval van een schuldoverneming rust op de debiteur, die ook vóór het 
sluiten van de overeenkomst tot schuldoverneming is gehouden om de 
overnemer volledig te informeren omtrent de omvang van de schuld, de 
verplichting om de overnemer op de hoogte te stellen van de wijzigingen 
die zich voor de toestemming hebben voorgedaan.108 
Nadeel van het feit dat wijzigingen hun werking ten aanzien van de 
overnemer behouden, is dat de overnemer geconfronteerd kan worden met 
veranderingen waarmee hij ten tijde van het aangaan van de schuld-
overneming geen rekening hield en ook niet hoefde te houden. Zo zouden 
crediteur en debiteur voor het verlenen van de toestemming kunnen 
besluiten dat een bedongen rentepercentage wordt verhoogd, dat een boete 
verschuldigd zal zijn in geval van verzuim of dat de debiteur van bepaalde 
verweermiddelen zal afzien. 
De contractuele verhouding waarin overnemer en debiteur tot elkaar staan, 
brengt op grond van het bepaalde in artikel 6:248 BW mee dat de debiteur 
jegens de overnemer gehouden is om geen onverplichte handelingen te 
verrichten met de crediteur, waardoor de positie van de overnemer 
verslechtert. Verricht de debiteur een dergelijke handeling toch, dan 
schendt hij daarmee een verplichting jegens de overnemer. De overnemer 
kan in dat geval op grond van artikel 6:74 BW e.v. schadevergoeding 
vorderen of op grond van artikel 6:265 BW de ontbinding van de 
overeenkomst inroepen. 
Is de crediteur eenmaal van de overeenkomst tussen debiteur en overnemer 
in kennis gesteld of anderszins daarvan op de hoogte geraakt, dan zal hij 
zich eveneens moeten onthouden van afspraken met de debiteur waardoor 
de positie van de overnemer zonder redelijke grond verslechtert. Een 

 
106 Cahen, pag. 15. 
107 Asser-Mijnssen-De Haan, pag. 253; Pitlo-Reehuis-Heisterkamp, pag. 210. 
108 Cahen, pag. 15. 
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dergelijke handelwijze kan een onrechtmatige gedraging van de crediteur 
jegens de overnemer opleveren, daar de crediteur in dit geval ten koste van 
de overnemer profiteert van de wanprestatie die de debiteur jegens de over-
nemer verricht.109 Heeft de crediteur inderdaad onrechtmatig gehandeld, 
dan zal de overnemer aanspraak kunnen maken op de ongedaanmaking van 
de handelingen, waardoor hij is benadeeld.110 
 
8.3. Schuldoverneming door een overeenkomst tussen crediteur en 

overnemer 
 
8.3.1. Inleiding 
 
In artikel 6:155 BW heeft de wetgever bepaald dat een overneming van een 
schuld tot stand kan worden gebracht door middel van een overeenkomst 
tussen de debiteur en de overnemer. In het Duitse recht wordt naast deze 
overeenkomst in § 414 BGB de mogelijkheid geboden om een overgang 
van een schuld tot stand te brengen door een overeenkomst tussen 
overnemer en crediteur. De oorspronkelijke debiteur is bij deze rechts-
handeling geen partij. Zonder dat hij op enige wijze zijn medewerking of 
goedkeuring hoeft te verlenen, wordt hij van zijn verplichtingen jegens de 
crediteur bevrijd. In het BW is de mogelijkheid om op deze wijze een 
schuldoverneming tot stand te brengen niet opgenomen. Blijkens de 
parlementaire geschiedenis heeft Meijers er bewust van afgezien om deze 
vorm van schuldoverneming op te nemen, omdat hij vond dat het niet 
mogelijk moest zijn om de debiteur zonder zijn medewerking van zijn 
verplichting te ontslaan.111 
Toch komt  het in de praktijk voor dat de overnemer met de crediteur een 
schuldoverneming aangaat met de bedoeling dat de debiteur bevrijd zal 
zijn. Een dergelijke overneming kan zijn grondslag vinden in een 
rechtsverhouding waarin de overnemer tot de debiteur staat, op grond 
waarvan de overnemer jegens de debiteur gehouden is om een schuld-
overneming met de crediteur aan te gaan. De overnemer kan echter ook 
geheel onverplicht een schuldoverneming met de crediteur sluiten. 
Gewezen kan worden op de uitspraak van het Hof Den Bosch van 14 

 
109 Zie omtrent het misbruik maken van wanprestatie: Asser-Hartkamp 4-III, pag. 62; Du 
Perron, pag. 149 e.v.  
110 Zie hiervoor art. 6:103 BW. In HR 17 november 1967, NJ 1968, 42 (Pos/Van den Bosch) 
werd reeds aanvaard dat schadevergoeding ook kan worden toegekend in een andere vorm 
dan betaling van een geldsom.  
111 OM, PG boek 6, pag. 574. 



Schuldoverneming in het Burgerlijk Wetboek 
 

 273 

                                                     

oktober 1879.112 In deze zaak had de overnemer de schuld van zijn 
schoonvader, die op zijn sterfbed lag, door het aangaan van een passieve 
novatie met crediteur, overgenomen. Schoonvader, die wellicht tot enig 
handelen niet in staat was, was bij deze overeenkomst geen partij. Door op 
de hier beschreven wijze rechtstreeks een overeenkomst te sluiten met de 
crediteur, kan soms op een eenvoudigere wijze een overgang van de schuld 
tot stand worden gebracht dan wanneer eerst een overeenkomst met de 
debiteur wordt gesloten, waaraan de crediteur vervolgens zijn toestemming 
moet verlenen. Als een schuldoverneming door een overeenkomst tussen de 
crediteur en overnemer echter niet mogelijk wordt geacht, omdat zij in de 
wet niet is geregeld, dan betekent dit in voorkomende gevallen dat, anders 
dan partijen van oordeel zijn, geen overgang van de schuld tot stand komt 
en dat de oorspronkelijk debiteur dus nog steeds gebonden is. 
 
Meijers was van oordeel dat een schuldoverneming tussen overnemer en 
crediteur niet past in het systeem van de wet. Een dergelijke schuld-
overneming zou impliceren dat de schuldeiser zijn oorspronkelijke debiteur 
kan ontslaan van zijn schuld zonder medeweten en medewerking van de 
debiteur. Dit uitgangspunt paste volgens Meijers niet bij het gekozen 
systeem van de kwijtschelding, die op grond van artikel 6:160 BW niet kan 
plaatsvinden door een eenzijdige verklaring van de schuldeiser zonder 
medewerking van de debiteur. Om die reden achtte Meijers een schuld-
overneming zonder medewerking van de debiteur evenmin mogelijk.113    
In zijn motivering heeft Meijers echter miskend dat ons recht twee andere 
rechtsfiguren kent, namelijk de betaling door een derde en de passieve 
schuldvernieuwing (expromissie), die wél de mogelijkheid bieden dat de 
oorspronkelijk debiteur van zijn verplichtingen wordt ontslagen zonder dat 
hij daarbij betrokken is. Gezien de gelijkenis tussen deze twee rechtsfiguren 
enerzijds en de schuldoverneming door een overeenkomst tussen crediteur 
en overnemer anderzijds, kan niet zonder meer worden gesteld dat een 
schuldoverneming zonder medewerking van de debiteur in strijd is met het 
systeem van de wet. De vergelijking van Meijers met de kwijtschelding is 
op dit punt niet doorslaggevend, omdat deze redenering toch wel erg kort 
door de bocht is en “(…) omdat de wetgever nu eenmaal geen 
wetenschappelijke autoriteit is en derhalve zijne blunders op dit gebied van 
geenerlei belang zijn.”114 

 
112 Hof Den Bosch 14 oktober 1879, W. 4501. Zie 4.2.2.2. voor een bespreking van dit 
arrest. 
113 OM, PG boek 6, pag. 574. 
114 Naber, WvhN no. 524. 
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8.3.2. Betaling door een derde en expromissie vergeleken met de 
schuldoverneming 

 
Van oudsher is erkend dat een verbintenis niet alleen kan worden gekweten 
door de debiteur zelf, maar dat ook een derde in zijn naam de betaling 
bevrijdend kan verrichten. De debiteur wordt door deze betaling bevrijd en 
de derde kan hetgeen hij heeft betaald niet op grond van onverschuldigde 
betaling terugvorderen. Met betrekking tot de geldigheid van de betaling 
door een derde wordt niet als eis gesteld dat de derde handelt met 
instemming of met medeweten van de debiteur. Een bevrijdende betaling 
door de derde kan zonder medeweten van de debiteur geschieden en zelfs 
tegen de wil van de schuldenaar.115 
Met betrekking tot de passieve novatie werd eveneens sedert het 
Justiniaanse recht aanvaard dat zij kan plaatsvinden door een overeenkomst 
tussen de crediteur en de overnemer. In het oude recht was deze 
mogelijkheid uitdrukkelijk erkend in artikel 1452 OBW.116 In het huidige 
BW is niet langer een regeling opgenomen met betrekking tot de schuld-
vernieuwing. Meijers achtte het niet nodig om een afzonderlijke regeling op 
te nemen, onder meer omdat hij voor haar erkenning een afzonderlijke 
wettelijke bepaling niet nodig achtte. Reeds onder het OBW oordeelden 
veel schrijvers dat de wettelijke regeling van de schuldvernieuwing niet 
nodig was geweest om haar geldigheid te erkennen.117 
Nu met de invoering van het nieuw BW niet werd beoogd om een wijziging 
aan te brengen op het gebied van de schuldvernieuwing, is er geen reden 
om er vanuit te gaan dat de expromissie thans in strijd zou zijn met de 
uitgangspunten van het verbintenissenrecht. Toegegeven moet worden dat 
in de opvatting van Meijers omtrent het rechtskarakter van de 
schuldvernieuwing een expromissie niet langer mogelijk zou zijn. Volgens 
Meijers zou de schuldvernieuwing een samenstel van rechtshandelingen 
zijn, bestaande uit een afstand van recht in samenhang met het vestigen van 
een nieuwe verbintenis. In deze zienswijze kan een expromissie niet langer 
geldig tot stand worden gebracht, omdat een afstand van recht op grond van 
het bepaalde in artikel 6:160 e.v. BW niet zonder medewerking van de 
debiteur mogelijk is. Hierboven is reeds betoogd dat de omschrijving van 
de schuldvernieuwing als een samenstel van rechtshandelingen niet juist 
is.118 De schuldvernieuwing is één rechtshandeling waarmee wordt 
bewerkstelligd dat door het vestigen van een nieuwe verbintenis tevens de 
oorspronkelijke wordt vernietigd. Zij is derhalve geen bijzondere 

 
115 Zie D. 3.5.38, art. 1418 OBW en art. 6:30 BW. 
116 Deze bepaling vond haar oorsprong in D. 46,2,8,5. Zie 2.3.  
117 Zie 4.2.1. 
118 Zie 4.2.1. 
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toepassing van de kwijtschelding. Aan de regeling van de afstand van recht 
in het BW kan daarom geen argument worden ontleend om de expromissie 
in het huidige recht niet langer geldig te achten.  
 
Op zich bevreemdt het wel dat ons recht het mogelijk maakt dat een 
debiteur zonder zijn medewerking en eventueel tegen zijn wil kan worden 
bevrijd door een betaling door een derde of door een passieve novatie, maar 
dat voor kwijtschelding zijn toestemming is vereist.  
Toch is er, ondanks de grote gelijkenis die er tussen de rechtsfiguren 
bestaat, een belangrijk onderscheid tussen de expromissie en de betaling 
door een derde enerzijds en de kwijtschelding anderzijds. Bij een kwijt-
schelding gaat de verbintenis teniet en wordt de debiteur bevrijd zonder dat 
de verschuldigde prestatie wordt verricht. In het geval van een expromissie 
of een betaling door een derde gaat de verbintenis daarentegen teniet, 
omdat de verschuldigde betaling wordt verricht door een ander dan de 
debiteur.119 
Vergelijkt men de schuldoverneming met de kwijtschelding, de betaling 
door een derde en de expromissie, dan kan worden geconcludeerd dat zij 
meer verwantschap vertoont met de betaling door een derde en de 
expromissie dan met de kwijtschelding. Evenals bij de betaling door een 
derde en de expromissie wordt bij de schuldoverneming de schuldenaar 
bevrijd, omdat een ander de betaling op zich neemt. De verbintenis gaat 
uiteindelijk pas teniet als de verschuldigde prestatie wordt verricht. Gezien 
de gelijkenis die de schuldoverneming heeft met de expromissie en de 
betaling door een derde, lijkt mij een schuldoverneming die tot stand komt 
door een overeenkomst tussen crediteur en overnemer niet in strijd met het 
systeem van ons verbintenissenrecht. Hoewel Meijers deze wijze van 
schuldovernening bewust niet in de wet heeft geregeld, acht ik haar wel 
toelaatbaar. 
 
8.3.3. De totstandkoming van de schuldoverneming tussen crediteur en 

overnemer 
 
Aan de schuldoverneming tussen de debiteur en de overnemer, die in 
artikel 6:155 BW is geregeld, zijn geen bijzondere vormvoorschriften 
verbonden. Daarom mag worden aangenomen dat ook de schuldover-
neming tussen crediteur en overnemer vormvrij kan plaatsvinden. Dit is in 
het Duitse recht eveneens het geval. 
Dit betekent dat de overeenkomst mondeling en ook stilzwijgend kan 

 
119 Het is de vraag of het hier geconstateerde onderscheid rechtvaardigt dat de 
kwijtschelding alleen met de debiteur en de andere rechtsfiguren ook zonder de debiteur 
kunnen plaatsvinden. 
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worden aangegaan. Voorwaarde is wel dat de crediteur duidelijk heeft laten 
blijken dat hij bereid is een bevrijdende  schuldoverneming met de over-
nemer te sluiten. Uit de verklaringen dan wel gedragingen van de crediteur 
moet kunnen worden afgeleid dat de wil van de crediteur erop is gericht om 
de debiteur uit zijn verplichtingen te ontslaan. Uit de enkele mededeling 
van de crediteur bijvoorbeeld dat hij ermee instemt dat de schuld zal 
worden voldaan door een derde, kan niet worden afgeleid dat hij de oor-
spronkelijke debiteur van zijn verplichtingen ontslaat. Ook het in ontvangst 
nemen van deelbetalingen of vervallen rentes van een derde leidt nog niet 
tot een schuldoverneming.  Evenals ten aanzien van de overeenkomst 
tussen de debiteur en de overnemer is opgemerkt, geldt ook hier dat 
algemene vermoedens niet kunnen worden opgesteld. Op dit punt is er 
weinig verschil met de problematiek van de animus novandi in het geval 
van een expromissie die op grond van artikel 1452 OBW tot stand kwam. 
 
Zoals hierboven is aangegeven, zal er vaak een onderliggende rechts-
verhouding met de debiteur ten grondslag liggen aan de schuldoverneming 
die een overnemer met de crediteur aangaat. Voor de geldigheid van de 
schuldoverneming is het echter niet noodzakelijk dat de overnemer handelt 
op basis van een rechtsverhouding tot de oorspronkelijk debiteur. In dit 
opzicht kan worden aangesloten bij hetgeen geldt voor de betaling van een 
schuld door een derde en voor de expromissie. Artikel 6:30 BW formuleert 
in geval van een betaling door een derde niet als voorwaarde dat de derde 
jegens de debiteur een verplichting moet hebben om de verbintenis te 
voldoen. Evenmin wordt verlangd dat de derde belang heeft bij de betaling 
en de daarmee samenhangende bevrijding van de debiteur.120 Blijkens de 
wetsgeschiedenis kan de derde ook handelen buiten medeweten van de 
schuldenaar. Betaling kan zelfs tegen de wil van de debiteur geschieden.121 
Ook voor de expromissie is altijd aanvaard dat zij zonder medeweten van 
de debiteur en zelfs tegen diens zin kan worden verricht.122 
Het bovenstaande betekent niet dat er in het geheel geen beperkingen 
kunnen worden gesteld aan het overnemen van de schuld buiten de debiteur 
om. Zoals hierboven bij de bespreking van de expromissie is aangegeven, 
kunnen subjectieve overwegingen van de debiteur ertoe leiden dat de 
debiteur er belang bij heeft dat hij de prestatie persoonlijk verricht dan wel 
dat de prestatie niet door een derde wordt verricht. Hartkamp geeft het 
voorbeeld van een debiteur die om principiële redenen weigert zijn 
belastingaanslag te betalen. Het is volgens hem in dat geval niet aan een 

 
120 Een belang van de derde kan bijvoorbeeld aanwezig zijn als zijn vermogen ter 
voldoening van de schuld kan worden uitgewonnen. 
121Asser-Hartkamp 4-I, pag. 144; Begheyn, pag 25 e.v. 
122 D. 46,2,8,5. Zie 3.3.met betrekking tot de expromissie in het ius commune.  
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derde om zich te mengen in de rechtssfeer van de debiteur door de betaling 
wel te verrichten. Hetzelfde kan zich voordoen als de debiteur weigert te 
betalen, omdat hij zich beroept op een opschortingsrecht. Het opschorten 
van de betaling is een mogelijkheid om nakoming door de crediteur af te 
dwingen ten aanzien van een tegenprestatie die de crediteur moet 
verrichten. De debiteur zou deze dwangspositie verliezen, indien een derde 
in dat geval de schuld overneemt en zich bereid toont haar ook te betalen. 
In dergelijke gevallen vloeit uit de rechtsverhouding tussen debiteur en 
crediteur voort dat een derde de schuld niet mag overnemen. Gebeurt dit 
toch, dan is de overneming op zich wel geldig, maar in dat geval is de 
overnemer jegens de debiteur schadeplichtig. 
 
8.4. De verhouding tussen betrokkenen na de overgang van de 

schuld 
 
8.4.1 Inleiding 
 
Nadat de schuldeiser zijn toestemming aan de schuldoverneming heeft 
verleend, komt de overnemer in een rechtsbetrekking tot de crediteur te 
staan. Omdat de schuldoverneming een opvolging onder bijzondere titel in 
de verbintenis is, zal de inhoud van deze rechtsbetrekking primair worden 
bepaald door de verhouding waarin de crediteur en de oorspronkelijke 
debiteur tot de overgang van de schuld tot elkaar stonden. 
Naast de rechtsbetrekking die er door de overneming tussen overnemer en 
crediteur is ontstaan, is er een rechtsverhouding tussen de overnemer en de 
debiteur. Tevens zal er tussen de crediteur en de debiteur, hoewel de 
debiteur van zijn schuld bevrijd is, veelal een rechtsverhouding blijven 
bestaan. Het is de vraag in hoeverre de onderlinge rechtsverhouding tussen 
crediteur en overnemer na de overgang van de schuld mede wordt 
beïnvloed door de rechtsbetrekkingen waarin beiden afzonderlijk tot de 
debiteur staan. 
In de regeling van het BW is aan deze problematiek weinig aandacht 
besteed. In het bijzonder is niet bepaald in hoeverre de overnemer 
verweermiddelen jegens de crediteur kan ontlenen aan de rechtsbetrekking 
waarin hijzelf tot de debiteur staat dan wel aan de rechtsverhouding waarin 
de crediteur tot de debiteur staat. Evenmin is geregeld wat de gevolgen zijn 
van een eventuele ongeldigheid van de schuldoverneming voor de positie 
van de schuldeiser. Meijers achtte dit blijkens de toelichting niet nodig, 
omdat deze vragen kunnen worden beantwoord vanuit het stelsel van het 
verbintenissenrecht.123  

 
123 TM, PG boek 6, pag. 576. 



Schuldoverneming 
 

 278

                                                     

Hieronder zal worden getracht om de rechtspositie van de drie deelnemers 
aan de schuldoverneming zoveel mogelijk vast te stellen. Daartoe wordt in 
§ 8.4.2. en in § 8.4.3. allereerst ingegaan op de gevolgen van een geldige 
schuldoverneming. In dit kader wordt besproken wat de invloed is van de 
rechtsverhouding tussen de crediteur en de debiteur op de rechten van de 
crediteur jegens de overnemer enerzijds en op de verweermiddelen van de 
overnemer jegens de crediteur anderzijds. Aansluitend zullen de gevolgen 
van gebreken in de rechtsbetrekking tussen de crediteur en de debiteur 
worden besproken. 
Daarna zal in § 8.4.4. aandacht worden besteed aan de gevolgen voor alle 
betrokkenen van een ongeldigheid van de schuldoverneming. Tot slot zal in 
§ 8.4.5. worden ingegaan op de invloed van de rechtsbetrekking tussen 
debiteur en overnemer, die aan de schuldoverneming ten grondslag ligt, op 
de rechtspositie van de overnemer en de crediteur. 
 
8.4.2. De gevolgen van een geldige schuldoverneming voor de 

rechtspositie van crediteur en overnemer 
 
8.4.2.1. Rechten van de crediteur jegens de overnemer 
 
a. Nevenrechten 
Tengevolge van de schuldoverneming ontstaat er ten laste van de 
overnemer geen nieuwe rechtsbetrekking, maar treedt de overnemer in de 
plaats van de debiteur in de verbintenis. Daar de verbintenis geen wijziging 
ondergaat, leidt de schuldoverneming in beginsel niet tot een verandering in 
de positie van de crediteur.  De crediteur kan de oorspronkelijke prestatie 
opvorderen van de overnemer. Uit het rechtskarakter van de schuldover-
neming vloeit voort dat de aan de vordering verbonden nevenrechten in 
stand blijven en door de crediteur ook tegen de overnemer kunnen worden 
ingeroepen. Dit wordt nog eens uitdrukkelijk bepaald in artikel 6:157 lid 1 
BW: 
 
De bij de vordering behorende nevenrechten worden na het tijdstip van de overgang tegen 
de nieuwe in plaats van tegen de oude schuldenaar uitgeoefend. 
 
De overnemer zal deze nevenrechten tegen zich moeten laten gelden. In dat 
opzicht is zijn positie te vergelijken met de cessionaris, die heeft te 
aanvaarden dat de debitor cessus alle verweermiddelen uit de verhouding 
met de cedent tegen hem kan inroepen.124 Ook voor de cessie, die inhoudt 
dat de schuldeiser in de verbintenis wordt vervangen onder instandhouding 

 
124 Art. 6:145 BW. Hierover Asser-Mijnssen-De Haan, pag. 261;  Asser-Hartkamp 4-I, pag. 
501; Pitlo-Reehuis-Heisterkamp, pag. 217. Zie voor het OBW Wiarda, pag. 253 e.v.. 
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van de verbintenis, geldt dat dit beginsel primair voortvloeit uit het karakter 
van deze rechtsfiguur.125 Daarnaast wordt dit uitgangspunt ook verdedigd 
vanuit de gedachte dat de positie van de debitor cessus zoveel mogelijk 
moet worden beschermd en dat deze tengevolge van de cessie niet mag 
verslechteren.126 Beide uitgangspunten brengen mee dat de cessionaris ook 
de verweermiddelen tegen zich moet laten gelden waarvan hij niet op de 
hoogte was.127 De cessionaris wordt in dit opzicht niet beschermd. Dit kan 
pas anders zijn, als de cessionaris op grond van een verklaring van de 
schuldenaar heeft aangenomen dat aan laatstgenoemde geen verweer-
middelen ten dienste zouden staan.128 De bescherming van de cessionaris 
kan in dat geval in het huidige recht worden gegrond op artikel 3:36 BW. 
Deze bepaling houdt in dat ten behoeve van de cessionaris, die op grond 
van een verklaring van de debitor cessus een zekere inhoud heeft toegekend 
aan de verbintenis, de veronderstelde inhoud van de verbintenis gaat boven 
de daadwerkelijke inhoud.129 
Gezien de gelijkenis die er op dit punt bestaat tussen de cessie en de 
schuldoverneming, geldt hetgeen hier is gezegd omtrent de verweer-
middelen van de debitor cessus in gelijke mate voor de nevenrechten van 
de crediteur na een schuldoverneming. Deze nevenrechten kunnen tegen de 
overnemer worden ingeroepen, ook al was de overnemer van het bestaan 
van bepaalde nevenrechten niet op de hoogte. Dit is slechts anders als de 
overnemer op grond van uitlatingen van de crediteur niet op het bestaan 
van bepaalde nevenrechten bedacht hoefde te zijn. In dat geval kan de 
overnemer de bescherming van artikel 3:36 BW inroepen. 
 
Tot de nevenrechten die de crediteur jegens de overnemer kan uitoefenen, 
behoren allereerst de nevenrechten die de strekking hebben om  nakoming 
van de vordering af te dwingen of zeker te stellen, zoals het pand- en 
hypotheekrecht en rente- en boetebedingen. In artikel 6:157 lid 4 BW is ten 
aanzien van laatstgenoemde nevenrechten bepaald:  
 
Bedongen rechten en boeten, alsmede dwangsommen die voor de overgang aan de 
schuldenaar werden opgelegd, worden door de nieuwe in plaats van door de oude 

 
125 Wiarda, pag. 254; Asser-Mijnssen-de Haan, pag. 261; Asser-Hartkamp 4-I, pag. 501. HR 
2 november 1933; NJ 1934, 302 m.nt. P.S. 
126 Wiarda, pag. 253; Pitlo-Reehuis-Heisterkamp, pag. 217. 
127 Pitlo-Reehuis-Heisterkamp, pag. 219. Zie ook Rb. Amsterdam 9 november 1932, W. 
11019; Rb. Amsterdam 15 februari 1935, NJ 1935, 1058. 
128 Wiarda, pag. 310; TM, PG boek 6, pag. 537; Asser-Mijnssen-De Haan, pag. 262; Pitlo-
Reehuis-Heisterkamp, pag. 219. 
129 Zie omtrent de bescherming van de cessionaris op grond van art. 3:36 BW: Asser-
Hartkamp 4-I, pag. 504; Nieskens/Van der Putt, Derdenbescherming; Schoordijk, Derden-
bescherming (WPNR 5698). 
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schuldenaar verschuldigd, voor zover zij na het tijdstip van de overgang zijn opeisbaar 
geworden of verbeurd. 
 
Dit had niet afzonderlijk hoeven te worden bepaald. Reeds op het tijdstip 
van de overgang opeisbaar geworden renten, boeten en dwangsommen zijn 
een zelfstandige schuld gaan vormen naast de schuld die op de overnemer 
overgaat. Het is dan ook vanzelfsprekend dat zij niet met de hoofd-
verbintenis mee overgaan op de overnemer.  
Uit de parlementaire geschiedenis volgt voorts dat tot de nevenrechten ook 
andere bijkomende rechten behoren, zoals het keuzerecht ten aanzien van 
een alternatieve verbintenis.130 In dit verband doet zich de vraag voor of de 
crediteur zich jegens de overnemer ook kan beroepen op bijzondere 
afspraken waarmee de rechtsverhouding tussen de crediteur en de debiteur  
nader was geregeld. Gedacht kan worden aan een afspraak dat de debiteur 
de schuld niet mag compenseren met een tegenvordering of aan een 
arbitragebeding. Met betrekking tot de cessie wordt aangenomen dat 
dergelijke bedingen mede de schuldplichtigheid van de debitor cessus 
bepalen en dat bovendien het uitgangspunt van artikel 6:145 BW mee-
brengt dat de debitor cessus ook op deze bedingen een beroep kan doen 
tegenover de cessionaris.131 Ook op dit punt geldt dat er geen reden is om 
ten aanzien van de schuldoverneming een afwijkend standpunt in te nemen. 
Hier geldt evenzeer dat het recht dat de crediteur kan uitoefenen mede door 
de inhoud van dergelijke bedingen wordt bepaald en dat de overnemer, als 
een opvolger onder bijzondere titel in de schuld, deze bedingen tegen zich 
moet laten gelden.132 
 
Onverkorte handhaving van het beginsel dat alle nevenrechten in stand 
blijven, kan echter nadelig zijn voor een derde die zich voor voldoening 
van de schuld heeft borg gesteld of op wiens goed tot zekerheid ter 
voldoening van de schuld een pand- of hypotheekrecht rust. Deze derde 
heeft de zekerheidsrechten immers verleend met het oog op de persoon van 
de oorspronkelijke debiteur en zou kunnen worden benadeeld doordat de 
schuld wordt overgenomen door iemand die minder solvent is dan de 
oorspronkelijke debiteur. 
Om dezelfde redenen waarom de geldigheid van de schuldoverneming zelf 
afhankelijk is gesteld van de toestemming van de crediteur, is in artikel 
6:157 lid 2 BW bepaald dat rechten uit borgtocht en rechten van pand en 
hypotheek die op een niet aan partijen behorend goed rusten door de 

 
130 MvA II, PG pag. 581. 
131 Asser-Mijnssen-De Haan, pag. 262; Pitlo-Reehuis-Heisterkamp, pag. 218. Wiarda, pag. 
281 e.v. 
132 In dezelfde zin Cahen, pag. 14. 
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overgang van de schuld teniet gaan, indien de pandgever, de 
hypotheekgever of de borg niet van tevoren in handhaving ervan heeft 
toegestemd: 
 
Tot zekerheid van de overgegane schuld strekkende rechten van pand en hypotheek op een 
aan een der partijen toebehorend goed blijven bestaan; die op een niet aan partijen 
toebehorend goed en rechten uit borgtocht gaan door de overgang teniet, tenzij de pand- of 
hypotheekgever of borg tevoren in handhaving heeft toegestemd. 
 
In tegenstelling tot het Duitse recht is in deze bepaling uitdrukkelijk 
vastgelegd dat pand- en hypotheekrechten op goederen die toebehoren aan 
één van de partijen, blijven gehandhaafd. 
Dit lijkt me juist, omdat debiteur en overnemer de overgang van de schuld 
zelf in de hand hebben en bij de beslissing om de overgang te laten 
plaatsvinden de consequenties ervan kunnen laten meewegen. Er is daarom 
geen aanleiding om ten aanzien van de door partijen gestelde zekerheden 
het beginsel dat zekerheidsrechten in stand blijven, te doorbreken. Zoals 
hierboven aangegeven, wordt ondanks het ontbreken van een gelijkluidende 
bepaling in het BGB in de Duitse literatuur en rechtspraak dezelfde 
opvatting verdedigd.133 
Intussen is het vooral voor de oorspronkelijke debiteur van belang zich de 
instandhouding van de door hem verleende (zakelijke) zekerheidsrechten te 
realiseren. Ondanks het feit dat hij door de schuldoverneming van zijn 
schuld wordt bevrijd, blijft hij met een bepaald deel van zijn vermogen 
aansprakelijk voor de voldoening ervan. Dit zal de debiteur zeker in de 
gevallen dat hij de schuldoverneming om baat is aangegaan, onwenselijk 
achten. De debiteur zal in dat geval volledig bevrijd willen worden jegens 
de schuldeiser. Indien hij dit inderdaad wenst, zal hij de crediteur moeten 
verzoeken afstand te doen van zijn zakelijke zekerheidsrechten. Eventueel 
zal de debiteur de overeenkomst tot schuldoverneming kunnen aangaan 
onder de voorwaarde dat de crediteur instemming verleent aan opheffing 
van de door hem verleende zekerheidsrechten. 
Ook rechten uit borgtocht gaan blijkens artikel 6:157 lid 2 BW teniet. 
Hierbij is op zich niet de beperking aangebracht dat dit alleen geldt voor 
een derde die zich borg heeft gesteld. Hieruit lijkt te volgen dat de 
borgtocht ook tenietgaat als de overnemer zich borg heeft gesteld. Over het 
algemeen wordt echter aangenomen dat een borgstelling niet tenietgaat 
door het enkele feit dat de persoon van de borg en de schuldenaar  
samenvallen.134 Vandaar dat moet worden aangenomen dat een borgtocht 

 
133 Zie 6.5.3. 
134 Zie Asser-Limburg, pag. 85; Land III.2, pag. 342; Asser-Klein 5-IV, pag. 152. Zij gaan 
er vanuit dat de borg die ook de schuld verwerft, beide kwaliteiten in zich verenigt en dat de 
schuldeiser kan kiezen of hij de wederpartij als hoofdschuldenaar of als borg aanspreekt. In 
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die de overnemer zelf heeft gesteld, evenals door hem gevestigde 
pandrechten, na de overneming blijven bestaan. Dit is vooral van belang 
indien de overnemer de schuld zijnerzijds overdraagt. In dat geval geldt 
eveneens, overeenkomstig hetgeen voor gevestigde pand- en hypotheek-
rechten is bepaald, dat de oorspronkelijke overnemer als borg aansprakelijk 
blijft. 
Willen partijen bereiken dat de door een derde gestelde zekerheden ook na 
de overneming in stand blijven, dan dient de derde die zekerheid heeft 
gesteld blijkens de wettekst ‘tevoren’ toe te stemmen in de handhaving van 
de zekerheidsrechten. In de Toelichting Meijers wordt uiteengezet dat 
hiermee wordt bedoeld ‘voor de overgang van de schuld’.135 Omdat de 
schuld pas overgaat op de overnemer op het moment dat de crediteur zijn 
toestemming aan de overneming verleent, is het voldoende dat de derde 
voor het tijdstip waarop deze toestemming wordt verleend, zijn 
goedkeuring heeft gegeven.136  
 
Op het punt van de nevenrechten bestaat er blijkens het bovenstaande een 
belangrijk onderscheid tussen de schuldoverneming en de schuldvernieu-
wing. Uit de schuldoverneming als een opvolging onder bijzondere titel in 
de verbintenis volgt van rechtswege dat de verbintenis met alle aan haar 
verbonden nevenrechten in stand blijft. Slechts de zekerheidsrechten die 
door derden zijn verstrekt gaan tengevolge van de overneming teniet als 
deze derden geen toestemming aan de instandhouding van de nevenrechten 
hebben verleend. De schuldvernieuwing heeft ten gevolge dat met het 
tenietgaan van de oorspronkelijke verbintenis ook alle aan haar verbonden 
nevenrechten teniet gaan. De crediteur die deze nevenrechten ook tegen de 
overnemer wil kunnen blijven uitoefenen, zal ze opnieuw moeten bedingen. 
Vergeet hij dit, dan is hij zijn nevenrechten kwijt. Wel werd de crediteur 
onder het OBW tegemoet gekomen, waar hem de mogelijkheid werd 
geboden om zich een bestaand hypotheek- of pandrecht met behoud van 
rang voor te behouden. Bij het ontbreken van een soortgelijke bepaling in 
het huidige recht, is een dergelijk voorbehoud in geval van een schuld-
vernieuwing thans niet meer mogelijk. 
Het verschil in rechtsgevolgen ten aanzien van de nevenrechten is voor de 
praktijk van groot belang. De crediteur kan op een eenvoudige wijze door 
het verlenen van zijn toestemming zijn medewerking verlenen aan een 

 
andere zin oordeelt Opzoomer XI, pag. 188, die van oordeel is dat de borgstelling tenietgaat 
als borg en debiteur samenvallen. 
135 TM, PG boek 6,  pag. 581. 
136 In de opvatting van de wetgever zou door de overeenkomst tussen debiteur en overnemer 
de schuld direct overgaan. In deze zienswijze zou de toestemming dus voor de totstand-
koming van de overeenkomst moeten worden verleend. 
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schuldoverneming zonder dat zijn juridische positie hierdoor verslechtert. 
In geval van een schuldvernieuwing zal de crediteur alle nevenrechten 
uitdrukkelijk opnieuw moeten afspreken. 
Voor de overnemer brengt de instandhouding van de nevenrechten mee dat 
hij er verstandig aan doet zich goed te laten voorlichten door de debiteur en 
eventueel door de crediteur omtrent bestaande accessoire rechten. Kunnen 
partijen hem hieromtrent geen duidelijkheid verschaffen, dan verdient het 
voor de overnemer de voorkeur een schuldvernieuwing aan te gaan in 
plaats van een schuldoverneming. 
 
b. Voorrechten 
In artikel 6:157 lid 3 BW is een afzonderlijke bepaling gewijd aan de 
voorrechten. In het Ontwerp Meijers was bepaald dat voorrechten op het 
gehele vermogen van de schuldenaar door de overgang van de schuld 
zouden vervallen. Artikel 6.2.12 lid 3 OM luidde: 
 
Voorrechten op het gehele vermogen vervallen door de overgang van de schuld. 
 
De gedachte achter deze bepaling was dat de overnemer de rangorde van 
zijn schuldeisers, die van openbare orde is, niet moet kunnen veranderen.137 
Deze doorbreking vindt inderdaad plaats indien de schuldeiser zijn voor-
recht op het totale vermogen van de schuldenaar na de schuldoverneming 
kan uitoefenen op het vermogen van de overnemer. Gedacht kan worden 
aan het voorrecht dat de fiscus en de werknemers hebben op het vermogen 
van de werkgever. De bepaling betreffende het tenietgaan van voorrechten 
was ontleend aan het Duitse recht, waar in § 418 lid 2 BGB hetzelfde wordt 
bepaald. In de toelichting op deze paragraaf wordt uitdrukkelijk aan-
gegeven dat deze bepaling is opgenomen ter bescherming van de overige 
crediteuren van de overnemer. De schuldeiser zelf zou volgens deze toe-
lichting geen bescherming nodig hebben terzake van het verlies van de 
voorrechten, daar deze zijn toestemming verleent aan de schuldoverneming 
en derhalve de voorrechten niet tegen zijn wil kan verliezen. 
In de Memorie van Antwoord II werd ten aanzien van deze regeling aan-
gevoerd dat het in beginsel elke schuldenaar vrij staat de rangorde van zijn 
schuldeisers te beïnvloeden.138 Dit kan gebeuren door het aangaan van een 
overeenkomst, waaruit bepaalde voorrechten voortvloeien of door het 
aangaan van een lening waarvoor een zakelijk zekerheidsrecht wordt 
gevestigd op goederen van de debiteur. Ook de vordering waarvoor dit 
zakelijk zekerheidsrecht wordt verleend is immers op grond van artikel 
3:227 lid 1 BW bevoorrecht. Doorbreking van de bestaande rangorde kan 

 
137 TM, PG boek 6, pag. 581. 
138 MvA, PG boek 6, pag. 582. 
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daarom op zich geen doorslaggevend argument vormen om voorrechten op 
het gehele vermogen teniet te laten gaan en deze niet te laten uitoefenen op 
het vermogen van de overnemer. 
Het tenietgaan van voorrechten op alle goederen werd vooral bezwaarlijk 
beschouwd als een schuldoverneming plaatsvindt in het kader van de 
overdracht van een onderneming. In dat geval zouden alle bevoorrechte 
vorderingen van fiscus, pensioenfondsen, bedrijfsverenigingen en van 
werknemers vervallen. Dit zou voor deze schuldeisers een belangrijke 
reden kunnen zijn om geen toestemming te verlenen aan de schuld-
overneming, hoewel zij voor het overige wellicht geen bezwaar tegen de 
overneming hebben. Volgens de Memorie van Antwoord dienden schuld-
eisers in zo'n geval aan de overdracht van een schuld te kunnen mee-
werken, zonder hun voorrechten te verliezen. Vandaar dat in de definitieve 
tekst, in de tweede zin van artikel 6:157 lid 3 BW, is bepaald dat voor-
rechten op het gehele vermogen van de schuldenaar na de overgang gelden 
als voorrechten op het vermogen van de nieuwe schuldenaar. 
 
Voorrechten die op bepaalde goederen van de schuldenaar kunnen worden 
uitgeoefend, gaan door de overgang van de schuld daarentegen in beginsel 
wel teniet. In het Ontwerp Meijers was hieromtrent geen bijzondere 
bepaling opgenomen, omdat het volgens Meijers vanzelf spreekt dat een 
voorrecht op een bepaald goed door de schuldoverneming teniet gaat, 
omdat de rechthebbende ten aanzien van het goed na de overgang bevrijd is 
en niet langer aansprakelijk is voor de schuld.139 Men kan hier bijvoorbeeld 
denken aan het voorrecht van de aannemer ter voldoening van de 
aanneemsom op het door hem gefabriceerde werk.140 Indien de verplichting 
tot betaling van de aanneemsom wordt overgenomen, verliest de aannemer 
zijn recht om de vordering bij voorrang te verhalen op het door hem 
gefabriceerde werk, omdat de aanbesteder niet langer voor de schuld kan 
worden aangesproken. 
In twee gevallen echter zou het voorrecht op een bepaald goed ook zonder 
een wettelijke bepaling na de overneming van de schuld kunnen worden 
uitgeoefend. 
Allereerst gaat het voorrecht niet teniet, indien het voorrecht rust op een 
goed, waarop de schuldeiser tevens een verhaalsrecht jegens een derde 
heeft. In een dergelijk geval is aan de uitoefening van het privilege niet de 
voorwaarde gesteld dat de eigendom van het goed berust bij de schuldenaar 
tegen wie de bevoorrechte vordering kan worden ingesteld.141 In dat geval 

 
139 TM, PG boek 6, pag 581. 
140 Art. 3:285 BW. 
141 Zie bijvoorbeeld het voorrecht ex art. 8:1319 BW jo. art. 8:1317 BW op luchtvaartuigen 
terzake van kosten tot behoud van het luchtvaartuig gemaakt.  
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heeft een verandering van de debiteur geen invloed op het voorrecht. Ten 
tweede kan een voorrecht op een bepaald goed tegen de overnemer worden 
uitgeoefend indien het goed, waarop het voorrecht rust, eveneens aan de 
overnemer wordt overgedragen. In dat geval zijn de schuldenaar en de 
eigenaar van het goed opnieuw in één persoon verenigd, zodat er geen 
reden is om het aan de vordering verbonden voorrecht niet door de schuld-
eiser tegen de overnemer te laten uitoefenen.142 Gedacht kan worden aan 
het voorrecht dat de gezamenlijke appartementseigenaren of de Vereniging 
van Eigenaren (VvE) op grond van artikel 3:286 BW kunnen uitoefenen op 
het appartementsrecht van een individuele appartementsgerechtigde terzake 
van bijdragen die deze gerechtigde met betrekking tot zijn appartements-
recht verschuldigd is aan de VvE. Indien een koper van het appartement de 
op het moment van de koop verschuldigde bijdragen van de verkoper 
overneemt, dan kan naar mijn mening het voorrecht na de koop tegen de 
nieuwe eigenaar van het appartement worden uitgeoefend. Dit volgt niet uit 
de regeling van de schuldoverneming, maar uit de wettelijke bepalingen 
omtrent voorrechten. Indien immers de overnemer eveneens eigenaar wordt 
van het goed waarop het voorrecht kan worden uitgeoefend, wordt voldaan 
aan de wetsbepalingen waarin aan de schuldeiser het privilege wordt toe-
gekend. Dit was ook de opvatting van Meijers, die ook op dit punt een 
bijzondere bepaling niet noodzakelijk achtte.143 
Wel moet bedacht worden dat, als de overdracht van het goed pas na de 
schuldoverneming plaatsvindt, het voorrecht in dat geval aanvankelijk wel 
tenietgaat en dat het weer herleeft op het moment dat de overnemer ook 
weer eigenaar van het goed is geworden. In dezelfde zin oordeelde Meijers, 
die schreef dat het voorrecht “(...) herleeft (...) ten laste van de nieuwe 
schuldenaar zodra deze het goed heeft verkregen.”144 
 
In het definitieve ontwerp is uiteindelijk toch een bepalling opgenomen 
betreffende voorrechten op een bepaald goed. In artikel 6:157 lid 3 is 
bepaald dat een voorrecht op een bepaald goed,  waarop de schuldeiser niet 
tevens een verhaalsrecht jegens een derde heeft, door de overneming 
tenietgaat, tenzij de schuldoverneming plaatsvindt ter uitvoering van de 
overdracht van een onderneming waartoe ook het goed, waarop het 
voorrecht berust, behoort. Het artikel luidt: 
 
Voorrechten op bepaalde goederen waarop de schuldeiser niet tevens een verhaalsrecht 
jegens derden heeft, gaan door de overgang teniet, tenzij de schuldoverneming plaatsvindt 

 
142 Dit was ook ook de opvatting van Meijers, zie TM, PG boek 6, pag. 581. 
143 TM, PG boek 6, pag. 581. 
144 TM, PG boek 6, pag. 581. 
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ter uitvoering van de overdracht van een onderneming waartoe ook het goed waarop het 
voorrecht rust, behoort. 
 
In de Nota van Wijziging werd met betrekking tot deze bepaling opgemerkt 
dat opneming ervan wenselijk was, zodat de schuldeiser het voorrecht bij 
overdracht van een algemeenheid van goederen ook tegenover de nieuwe 
schuldenaar kan uitoefenen.145 Deze wijziging ten opzichte van het ontwerp 
Meijers is aangebracht naar aanleiding van een opmerking van Schoordijk 
dat het redelijk zou zijn dat een crediteur, die instemt met een schuld-
overneming zijn voorrecht op de door hem geleverde goederen die in het 
kader van de overdracht van de overneming eveneens op de overnemer 
overgaan, kan handhaven.146 
Hierboven is uiteengezet dat ook zonder een daartoe strekkende bepaling 
een bijzonder voorrecht na de schuldoverneming kan worden uitgeoefend, 
indien de overnemer tevens eigenaar wordt van het bepaalde goed. In dat 
geval zal het voorrecht echter niet in stand blijven, maar herleven nadat 
eigendom van het goed en de schuld in de handen van de overnemer zijn 
samengekomen. In de gevallen die artikel 6:157 lid 3 BW bestrijkt zal het 
voorrecht tengevolge van deze bepaling wel in stand blijven. 
Ondertussen zou uit artikel 6:157 lid 3 BW a contrario kunnen worden 
afgeleid dat het voorrecht op een bepaald goed tenietgaat en niet zal 
herleven indien de overnemer weliswaar de eigendom van het bijzondere 
goed verwerft, maar deze verwerving niet plaatsvindt in het kader van de 
overdracht van een algemeenheid van goederen. Nu uit de wetsgeschiede-
nis niet blijkt dat dit de bedoeling van de wetgever is geweest, mag deze 
gevolgtrekking niet aan deze bepaling worden verbonden. Artikel 6:157 lid 
3 BW heeft naar mijn mening dan ook geen bijzondere betekenis. 
 
c. Rechten die zijn verbonden aan de rechtsverhouding  
De crediteur heeft niet alleen rechten die ertoe strekken om nakoming van 
de (overgenomen) schuld af te dwingen, maar hij heeft ook rechten die zijn 
gerelateerd aan de ruimere rechtsverhouding waarin hij tot de debiteur 
staat. Zo heeft de crediteur, indien aan de voorwaarden daarvoor is voldaan, 
de mogelijkheid om de vernietiging of de ontbinding van de overeenkomst 
met de debiteur in te roepen. Na de schuldoverneming behoudt de crediteur 
vanzelfsprekend deze bevoegdheden. Een vernietiging of ontbinding van de 
overeenkomst brengt mee dat de crediteur niet langer een vorderingsrecht 
heeft op de overnemer en dat hij de prestatie waartoe hij jegens de debiteur 
was verbonden, niet langer hoeft te verrichten. In dit opzicht ondergaat zijn 

 
145 NvW, PG boek 6, pag. 583. 
146 Schoordijk, WPNR 5361, pag. 569. 



Schuldoverneming in het Burgerlijk Wetboek 
 

 287 

                                                     

rechtspositie geen wijziging tengevolge van de schuldoverneming.147 
Een andere bevoegdheid die de crediteur eventueel aan de rechtsverhouding 
met de debiteur kan ontlenen, is een opschortingsrecht. In sommige 
gevallen zal de crediteur, zolang de debiteur de schuld niet heeft voldaan, 
de mogelijkheid hebben om zijn verplichting jegens de debiteur op te 
schorten. De vraag is of de crediteur deze bevoegdheid nog steeds heeft als 
de schuld op de overnemer is overgegaan en de debiteur derhalve niets 
meer aan de crediteur verschuldigd is. Strikt genomen is dan niet meer 
voldaan aan de voorwaarde van artikel 6:52 BW dat partijen over en weer 
iets van elkaar te vorderen moeten hebben, om de prestatie te mogen 
opschorten. 
De vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. De vraag of na de schuld-
overneming nog steeds een beroep kan worden gedaan op een opschor-
tingsrecht, doet zich ook voor aan de zijde van de debiteur en overnemer. 
Deze kwestie zal hieronder worden besproken.148 Omdat het antwoord op 
de vraag of de crediteur zijn opschortingsrecht behoudt in overeen-
stemming behoort te zijn met hetgeen op dit punt heeft te gelden voor 
debiteur en overnemer, zal dit hieronder aan de orde komen.149 
 
8.4.3. Verweermiddelen die de overnemer jegens de schuldeiser ontleent 

aan de rechtsverhouding tussen schuldeiser en schuldenaar 
 
8.4.3.1 Verweermiddelen die zijn verbonden aan de schuld 
In de parlementaire geschiedenis wordt met betrekking tot de verweer-
middelen die overnemer kan ontlenen aan de rechtsverhouding tussen de 
schuldeiser en de schuldenaar, een onderscheid gemaakt tussen de verweer-
middelen die zijn verbonden aan de schuld zelf en de verweermiddelen die 
worden ontleend aan de rechtsverhouding tussen crediteur en debiteur.150 
Ten aanzien van de cessie wordt met betrekking tot de overgang van 
bijkomende rechten op de cessionaris eenzelfde onderscheid gemaakt.151 
Met verweermiddelen die aan de rechtsverhouding zijn verbonden, worden 
onder meer de wilsrechten bedoeld, zoals de bevoegdheid om de overeen-
komst op grond van een wilsgebrek te vernietigen of om deze op grond van 
wanprestatie te ontbinden. Deze verweermiddelen zullen in de volgende 

 
147 De vraag wat de gevolgen zijn van de bevrijding van de overnemer en de debiteur door 
ongedaanmaking van de overeenkomst waaruit de schuld voortkwam, wordt hierna in 
8.4.32. besproken. 
148 Zie 8.4.3.2. 
149 Zie 8.4.3.2. 
150 TM, PG boek 6, pag. 576. 
151 TM, PG boek 6, pag. 518; Asser-Mijnssen-De Haan, pag. 258; Pitlo-Reehuis-
Heisterkamp, pag. 215; Van Achterberg, pag. 18. 
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paragraaf worden besproken. 
Verweermiddelen die zijn verbonden aan de schuld zelf zijn de 
verweermiddelen die direct de nakoming van de verbintenis betreffen. 
Gedacht kan worden aan een beroep op een deelbetaling, een verleend 
uitstel van betaling of het beroep op verjaring. Kenmerkend voor de 
schuldoverneming is dat de schuld op de overnemer overgaat onder 
instandhouding van de verbintenis zelf. Daaruit volgt dat ook alle verweer-
middelen die direct aan de verbintenis zijn verbonden door de overnemer 
kunnen worden ingeroepen. Zij bepalen immers mede de inhoud van de 
schuld. Het maakt daarbij niet uit of een verweermiddel uit de wet volgt, 
zoals een verjaring, of dat zij berust op een afspraak tussen partijen, zoals 
de bevoegdheid om de schuld in termijnen te betalen. De positie van de 
overnemer is in dit opzicht te vergelijken met die van de cessionaris. Deze 
verkrijgt met de overdracht van de vordering eveneens van rechtswege de 
bevoegdheid om alle nevenrechten die rechtstreeks de nakoming van de 
vordering betreffen jegens de debitor cessus uit te oefenen. 
 
In beginsel ligt hier, evenals waar het de gevolgen van de schuld-
overneming voor de nevenrechten betreft, een belangrijk verschil tussen de 
schuldoverneming en de schuldvernieuwing. Het tenietgaan van de 
oorspronkelijke verbintenis bij een schuldvernieuwing impliceert dat de aan 
de schuld verbonden verweermiddelen tenietgaan. De nieuwe debiteur die 
deze verweermiddelen wil kunnen inroepen, zal dit bij het aangaan van de 
schuldvernieuwing uitdrukkelijk moeten afspreken. Aangenomen wordt 
wel dat de nieuwe debiteur dit op eenvoudige wijze kan doen door bij het 
aangaan van de schuldvernieuwing af te spreken dat hij de schuld zal 
voldoen zoals die bestaat in de rechtsverhouding tussen de crediteur en de 
oorspronkelijke debiteur.152 Een dergelijke afspraak impliceert dat de 
verweermiddelen die de inhoud van de oude schuld bepaalden, automatisch 
aan de nieuwe schuld zijn verbonden. Op deze wijze kan de nieuwe 
debiteur op eenvoudige wijze bereiken dat zijn positie gelijk is aan die van 
de oorspronkelijke debiteur. Feitelijk bestaat er op dit punt daarom weinig 
onderscheid tussen beide rechtsfiguren. 
 
8.4.3.2. Verweermiddelen die zijn verbonden aan de rechtsverhouding 

tussen de schuldeiser en de schuldenaar 
De schuldoverneming heeft als gevolg dat de overnemer slechts partij 
wordt bij de verbintenis waaruit de overgenomen schuld voortvloeit. Deze 
verbintenis wordt als het ware uit de rechtsverhouding die er tussen de 

 
152 Van Starkenborg, pag. 70 e.v.; Naber, pag. 403; Feenstra, pag. 407; Girard,  
pag. 714. 
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crediteur en de debiteur bestaat, getild. De oorspronkelijke debiteur blijft 
ten aanzien van deze rechtsverhouding de wederpartij van de crediteur. 
Omdat de overnemer bij deze rechtsverhouding geen partij wordt, kan hij 
ook niet de rechten van de debiteur uitoefenen waarmee hij rechtstreeks in 
deze rechtsverhouding zou ingrijpen. De overnemer kan dus niet de vernie-
tiging van de overeenkomst inroepen op grond van een wilsgebrek bij de 
debiteur en evenmin kan hij de overeenkomst ontbinden op grond van een 
niet-nakoming door de crediteur van een verplichting jegens de debiteur.153 
Het is na de schuldoverneming nog steeds de debiteur die deze rechten kan 
uitoefenen. De schuldoverneming onderscheidt zich in dit opzicht niet van 
de cessie, waarvoor eveneens geldt dat de cedent partij blijft bij de overeen-
komst waaruit de gecedeerde vordering is voortgekomen en daarom ook de 
rechten uit deze overeenkomst kan blijven uitoefenen.154 Een punt van 
verschil met de cessie is wel dat bij een schuldoverneming de oorspronke-
lijke debiteur zijn bevoegdheid houdt om ontbinding van de overeenkomst 
in te roepen op grond van wanprestatie door de crediteur, terwijl voor de 
cessie wordt aangenomen dat de oorspronkelijke crediteur na de cessie zijn 
recht op ontbinding niet meer kan uitoefenen. De reden daarvan is dat na de 
cessie niet langer de cedent, maar de cessionaris aanspraak heeft op de 
prestatie, zodat het niet-nakomen door de debitor cessus niet langer een 
wanprestatie jegens de cedent oplevert.155 In geval van een schuldover-
neming blijft de debiteur rechthebbende ten aanzien van de prestatie die de 
crediteur zijnerzijds moet verrichten, zodat een wanprestatie op dit punt de 
debiteur de bevoegdheid geeft om de overeenkomst te ontbinden. 
 
Dat de overnemer geen partij wordt bij de overeenkomst tussen schuldeiser 
en schuldenaar, betekent echter niet dat hij daaraan geen verweermiddelen 
zou kunnen ontlenen. Allereerst is het mogelijk dat de overeenkomst tussen 
schuldeiser en schuldenaar nietig blijkt te zijn wegens strijd met een 
wettelijke bepaling of wegens een wilsontbreken. Staat de nietigheid tussen 
partijen vast, dan impliceert dit dat ook de beoogde rechtsgevolgen niet zijn 
ingetreden. Gevolg is dan dat ook de schuld niet bestaat en dat de over-
nemer niet jegens de crediteur is gebonden. Een vordering tot nakoming 

 
153 PG boek 6, pag. 576; Van Achterberg, pag. 66; Asser-Hartkamp 4-I, pag. 535; Mellema, 
Schuldoverneming, art. 6:155, aant. 18.3.  
154 Voor de cessie kan op dit punt worden verwezen naar Asser-Mijnssen-De Haan, pag. 
256; Pitlo-Reehuis-Heisterkamp, pag. 216. Zie ook HR 12 november 1999, NJ 2000, 222. 
155 Asser-Hartkamp 4-I, pag. 500. Asser-Mijnssen-De Haan, pag. 258, laat de vraag of de 
cedent kan ontbinden er vanaf hangen of de debitor cessus nog een verplichting heeft jegens 
de cedent. Wiarda, pag. 291, oordeelt dat de cedent na de cessie het recht op ontbinding 
blijft behouden. 
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kan de overnemer op deze grond afweren.156  Hetzelfde geldt indien de 
debiteur of de crediteur met succes een beroep op vernietiging heeft gedaan 
van de tussen hen bestaande overeenkomst. In dat geval heeft de terug-
werkende kracht van de vernietiging tot gevolg dat de rechtsgevolgen 
worden geacht nooit te zijn ingetreden. De schuld blijkt derhalve niet te 
hebben bestaan, zodat de overnemer, evenals bij een nietige overeenkomst, 
niet is gebonden tegenover de crediteur. Hoewel een ontbinding van de 
overeenkomst geen terugwerkende kracht heeft, heeft zij wel tot gevolg dat 
partijen worden bevrijd van de uit de overeenkomst voortgevloeide 
verbintenissen. De overnemer kan ook hierop een beroep doen jegens de 
crediteur.157 
 
Omdat de overnemer geen partij wordt bij de rechtsverhouding tussen 
debiteur en crediteur, kan hij geen beroep doen op een verrekening van de 
schuld met een tegenvordering die de debiteur heeft op de schuldeiser. 
Door de overneming is de schuld gaan behoren tot het vermogen van de 
overnemer, zodat niet langer aan de voorwaarden voor verrekening, zoals 
neergelegd in artikel 6:127 lid 3 BW, is voldaan. Het is vanzelfsprekend dat 
de wetgever hiervoor, anders dan in het BGB, geen afzonderlijke bepaling 
heeft opgenomen. Indien de debiteur en zijn opvolger de mogelijkheid om 
een beroep op verrekening te doen willen handhaven, dan zullen zij naast 
de overneming van de schuld de tegenvordering aan de overnemer moeten 
cederen. 
 
Een ander verweermiddel dat de debiteur zelf eventueel aan de rechts-
verhouding met de crediteur kan ontlenen, is een opschortingsrecht. Indien 
de debiteur naast de schuld áán ook een vordering óp de crediteur heeft, 
dan kan uit de aard van de overeenkomst of uit een afspraak tussen partijen 
volgen dat de debiteur de schuld pas hoeft te voldoen als de crediteur zijn 
prestatie heeft verricht. Betreft de schuld bijvoorbeeld de betaling van een  
koopprijs aan de verkoper, dan kan het zijn dat partijen hebben afgesproken 
dat de debiteur pas hoeft te betalen als de verkoper de verkochte zaak 
(deugdelijk) heeft geleverd. De vraag is of na de overdracht van de schuld 
de overnemer een vordering tot nakoming mag afweren met een beroep op 
het opschortingsrecht dat de debiteur op grond van artikel 6:262 BW (de 
exceptio non adimpleti contractus) zelf ten dienste zou hebben gestaan. 
Tegen de toekenning van deze mogelijkheid kan worden aangevoerd dat 
artikel 6:52 BW in zijn algemeenheid aan de bevoegdheid om de prestatie 

 
156 PG boek 6, pag. 577; Van Achterberg, pag. 66; Asser-Hartkamp 4-I, pag. 535; Mellema, 
Schuldoverneming, art. 6:155, aant. 18.3. 
157 TM, PG boek 6, pag. 576; Van Marwijk Kooy, pag. 40; Asser-Hartkamp 4-I, pag. 535; 
Van Achterberg, pag. 66; Mellema, Schuldoverneming, art. 6:155, aant. 18.3. 
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op te schorten als voorwaarde stelt dat de schuldenaar een opeisbare 
prestatie heeft op de wederpartij. De overnemer is na de overgang van de 
schuld schuldenaar geworden, maar hij is geen crediteur geworden ten 
aanzien van de verplichting om de verkochte zaak te leveren. Daarmee is 
dus niet voldaan aan één van de voorwaarden die worden gesteld aan een 
geldig beroep op een opschortingsrecht. Meijers oordeelde, onder verwij-
zing naar hetgeen Lehmann op dit punt stelde ten aanzien van het Duitse 
recht, dat de overnemer die de verplichting tot betaling van de koopprijs 
heeft overgenomen, wel een beroep kan doen op de exceptio non adimpleti 
contractus.158 Streefkerk leidt hieruit af dat in zijn algemeenheid mag 
worden aangenomen dat de overnemer een beroep kan doen op een 
opschortingsrecht dat de debiteur aan de rechtsverhouding met de crediteur 
ontleent.159 
In het Duitse recht, waaraan Meijers een argument ontleende voor de 
toekenning van de exceptio non adimpleti contractus, wordt een beroep op 
genoemde exceptie toegestaan, omdat zij wordt beschouwd als een 
verweermiddel dat zou zijn verbonden aan de schuld zelf.160 Hiervoor is al 
aangevoerd dat deze zienswijze minder zuiver is, omdat de exceptio non 
adimpleti contractus wordt ontleend aan de koopovereenkomst en daarmee, 
evenals andere opschortingsrechten, aan de rechtsverhouding met de 
crediteur. Voor de overige opschortingsrechten die zijn verbonden aan de 
rechtsverhouding tussen de crediteur en de debiteur geldt in het Duitse 
recht dat de overnemer deze niet kan inroepen, omdat hij daarmee zou 
ingrijpen in een rechtsverhouding waarbij hij geen partij is. Nu toekenning 
van het opschortingsrecht ook voor ons recht in zijn algemeenheid op 
gespannen voet lijkt te staan met de eisen die in artikel 6:52 BW worden 
gesteld aan de uitoefening ervan, kan voor het Nederlandse recht niet 
zonder meer worden gesteld dat aan de overnemer een beroep op het 
opschortingsrecht toekomt. 
De problematiek ten aanzien van de opschortingsrechten doet zich in 
spiegelbeeld voor bij de cessie. Daar doet zich de vraag voor of de cedent, 
die na de cessie geen crediteur meer is van de debitor cessus, toch de 
bevoegdheid blijft behouden om een prestatie die hij als schuldenaar jegens 
de debitor cessus moet verrichten, op te schorten zolang de debitor cessus 
niet aan de cessionaris heeft betaald. In de literatuur wordt op deze vraag 
geen eenduidig antwoord gegeven.161 Het is daarom niet mogelijk om op dit 

 
158 TM, PG boek 6, pag. 576. 
159 Streefkerk, pag. 50. Een beroep op de opschortingsrechten wordt ook mogelijk geacht 
door Van Achterberg, pag. 68; Asser-Hartkamp 4-I, pag. 535.  
160 Zie 6.5.2. 
161 Betoogd wordt wel dat de cedent de opschortingsrechten kan blijven uitoefenen ten 
behoeve van de cessionaris. In deze zin PG boek 3, pag. 883; Streefkerk, pag. 19; Van 
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punt een parallel te trekken met de cessie. Beantwoording van de vraag of 
de overnemer zich kan beroepen op een opschortingsrecht van de debiteur, 
zal alsnog moeten plaatsvinden, en wel op basis van de algemene 
grondslagen die aan de regeling van de opschortingsrechten ten grondslag 
liggen.  
Aan de bevoegdheid tot opschorting ligt de zienswijze ten grondslag dat 
een crediteur geen nakoming moet kunnen vorderen van een verbintenis als 
hij zelf niet aan een daar tegenoverstaande opeisbare verplichting heeft 
voldaan. Het opschortingsrecht kan worden gezien als een toepassing van 
de algemene maatstaf van redelijkheid en billijkheid.162 Een debiteur mag 
zijn verplichting daarom nog niet opschorten als hij op zijn beurt een 
willekeurige vordering heeft op de crediteur. Voor het inroepen van het 
opschortingsrecht is het noodzakelijk dat er connexiteit bestaat tussen beide 
verbintenissen. In artikel 6:52 BW wordt dit tot uitdrukking gebracht 
doordat is bepaald dat er voldoende samenhang moet bestaan tussen de 
verbintenissen om de opschorting te rechtvaardigen.163 Het opschortings-
recht geeft op deze wijze aan de debiteur een bepaalde zekerheid dat de 
tegenprestatie jegens hem zal worden geleverd en tegelijkertijd is het voor 
hem een pressiemiddel om nakoming af te dwingen.164 
Het opschortingsrecht vindt zijn rechtvaardiging dus voornamelijk in de 
connexiteit die er tussen de verbintenissen bestaat.165 Het enkele feit dat de 
schuld door de overneming tot een ander vermogen is gaan behoren, door-
breekt op zich deze samenhang niet. Ook na de overneming van 
bijvoorbeeld de verplichting tot betaling van de koopprijs, kan een 
vordering tot nakoming gericht tot de overnemer onredelijk worden geacht 
indien de crediteur zijnerzijds zijn opeisbare verplichting tot levering nog 
niet jegens de debiteur is nagekomen. Zou de schuldoverneming tot gevolg 
hebben dat het opschortingsrecht niet langer kan worden ingeroepen, dan 
wordt de positie van de crediteur zonder redelijke grond verbeterd en die 
van de debiteur verslechterd. Dit is een argument om de opschortings-
bevoegdheid na de overneming aan de overnemer toe te kennen. 
Daar staat tegenover dat de bevoegdheid tot opschorting niet aan de 
debiteur wordt gegeven om maar niet te hoeven presteren, maar om zijn 
positie te beschermen voorzover hijzelf crediteur is in de rechtsverhouding 
tot de wederpartij. Het opschortingsrecht is dus niet aan de schuld zelf 

 
Achterberg, pag. 25. Daarentegen stelt Asser-Hartkamp 4-I, pag. 498, dat een retentierecht 
niet langer kan worden uitgeoefend. Asser-Mijnssen-De Haan, pag. 260, acht het denkbaar 
dat het retentierecht t.b.v. de cessionaris wordt uitgeoefend. 
162 TM, PG boek 6, pag. 507;Asser-Hartkamp 4-I, pag. 194. 
163 Zie hierover TM, PG boek 6, pag. 205; Streefkerk, pag. 9; Asser-Hartkamp 4-I, pag. 192. 
164 Streefkerk, pag. 10. 
165 Streefkerk, pag. 9. 
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verbonden, maar het is een verweermiddel dat de debiteur ontleent aan zijn 
rechtsverhouding met de crediteur. De overnemer, die geen partij wordt bij 
de rechtsverhouding met de crediteur en niets van hem te vorderen heeft, 
heeft dus geen belang om van het opschortingsrecht gebruik te maken. Het 
is in dit verband bovendien relevant om te benadrukken dat opschorting een 
bevoegdheid is van de debiteur (en geen verplichting) en dat hij vrij is in 
zijn beoordeling of hij het, gezien zijn verhouding tot de crediteur, nodig 
vindt om van deze bevoegdheid gebruik te maken om de crediteur tot 
nakoming van de tegenprestatie aan te sporen. Zou aan de overnemer 
zonder meer de bevoegdheid worden gegeven om van een opschortings-
recht gebruik te maken, dan wordt hem de mogelijkheid gegeven in te 
grijpen in de rechtsverhouding tussen de crediteur en de debiteur, terwijl de 
debiteur dit wellicht niet gewenst acht. 
Twee argumenten staan dus tegenover elkaar. Enerzijds rechtvaardigt de 
samenhang tussen de verbintenissen dat na de schuldoverneming het 
opschortingsrecht aan de overnemer wordt toegekend. Anderzijds heeft de 
overnemer, die geen partij wordt bij de rechtsverhouding tussen de debiteur 
en de crediteur, geen belang om door het uitoefenen van een opschortings-
recht in te grijpen in deze rechtsverhouding. 
Aan beide argumenten wordt naar mijn mening zoveel mogelijk recht 
gedaan als aan de overnemer de bevoegdheid wordt gegeven om namens de 
debiteur een beroep te doen op een opschortingsrecht. Het is in dit geval de 
debiteur die bepaalt of de overnemer de nakoming van zijn verplichting 
mag opschorten en op deze wijze de bevoegdheden die voortvloeien uit de 
rechtsverhouding mag uitoefenen.166 
Hierboven is aangegeven dat de vraag naar de mogelijkheid om zich op een 
opschortingsrecht te beroepen, zich ook kan voordoen aan de zijde van de 
crediteur. Om dezelfde reden waarom ook aan de kant van de debiteur en 
overnemer een beroep op een opschortingsrecht na de schuldoverneming 
mogelijk blijft, moet worden aangenomen dat ook de crediteur na de ove-
rneming tegenover de debiteur een beroep kan doen op een opschortings-
recht, zolang de overnemer zijn verplichting niet nakomt. 
 
Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat uit de aard van de schuld-
overneming voortvloeit dat de overnemer, evenals in het Duitse recht, een 
beroep kan doen op de verweermiddelen als zij hun grondslag vinden in de 
rechtsverhouding zoals die bestaat op het moment van de overgang van de 
schuld.167 Omdat in ons recht de toestemming geen terugwerkende kracht 

 
166 De hier voorgestane oplossing ligt in de lijn met hetgeen in de Parlementaire 
Geschiedenis en door Streefkerk en Van Achterberg wordt gesteld met betrekking tot de 
cessie. Hiervoor, nt. 39.  
167 TM, PG boek 6, pag. 576.  
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heeft, is voor een schuldoverneming in de zin van artikel 6:155 BW het 
tijdstip van de toestemming beslissend, omdat op dat moment de schuld 
overgaat. Wordt een overeenkomst gesloten tussen de crediteur en de over-
nemer dan is het tijdstip van de overeenkomst beslissend. 
 
Ten aanzien van de verweermiddelen die zijn verbonden aan de schuld zelf, 
is hierboven opgemerkt dat de schuldoverneming in haar uitwerking niet 
veel verschilt van de schuldvernieuwing. Weliswaar gaan de verweer-
middelen in geval van een schuldvernieuwing met de oorspronkelijke 
verbintenis teniet, maar de nieuwe debiteur kan op eenvoudige wijze 
stipuleren dat de verweermiddelen ook aan de nieuwe schuld verbonden 
zullen zijn. Waar het gaat om de verweermiddelen die worden ontleend aan 
de rechtsverhouding met de crediteur geldt eveneens dat de schuld-
overneming en de schuldvernieuwing elkaar, wat de praktische gevolgen 
betreft, niet zoveel ontlopen. Voor het oude recht gold met betrekking tot 
de schuldvernieuwing dat de opvolgende debiteur op de ongeldigheid van 
de oorspronkelijke verbintenis een beroep kon doen tegenover de crediteur.  
De grondslag hiervoor was in dat geval dat tengevolge van de ongeldigheid 
van de overeenkomst ook de overgenomen schuld niet bleek te hebben 
bestaan, zodat de overeenkomst tot schuldvernieuwing wegens het gemis 
aan een oorzaak nietig was. Er kon in dat geval dus geen nieuwe 
verbintenis ontstaan, op grond waarvan de overnemer gebonden was jegens 
de crediteur.168 Qua uitwerking vertoonde de schuldvernieuwing onder het 
OBW in dit opzicht dus weinig verschil met de schuldoverneming.  
Omdat in het huidige recht niet langer de eis van een geldige oorzaak wordt 
gesteld, is in het geval van vernietiging of nietigheid van de oorspronke-
lijke overeenkomst de schuldvernieuwing niet langer, zoals onder het oude 
recht, van rechtswege nietig. In plaats van het vereiste van een geldige 
causa, geeft artikel 6:229 BW in het huidige recht de mogelijkheid om de 
vernietiging in te roepen van een overeenkomst, die beoogt voort te 
bouwen op een bestaande rechtsverhouding, terwijl deze rechtsverhouding 
blijkt te ontbreken. Blijkens de parlementaire geschiedenis geldt deze 
bepaling bij uitstek voor de schuldvernieuwing.169 Strikt genomen kan 
artikel 6:229 BW echter niet op de subjectieve schuldvernieuwing worden 
toegepast, omdat de bepaling voor een beroep op vernietiging van de 
tweede overeenkomst de eis stelt dat deze tweede overeenkomst de 
strekking heeft voort te bouwen op een tussen partijen bestaande 
rechtsbetrekking. In het geval van een passieve novatie is de nieuwe 
debiteur als partij bij de overeenkomst betrokken, zodat niet kan worden 

 
168 Zie 4.2.2.3  
169 MvA II, PG boek 6, pag. 913. In deze zin Hesselink, aant. 5; Asser-Hartkamp 4-II,  pag. 
234.  
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gesteld dat de overeenkomst voortbouwt op een tussen partijen bestaande 
rechtsbetrekking. Gezien de achtergrond van het artikel, waarvan algemeen 
wordt aanvaard dat zij in de plaats is gekomen van artikel 1371 OBW170, is 
er naar mijn mening geen bezwaar om het ook toe te passen op een 
passieve schuldvernieuwing. Doet de overnemer een beroep op artikel 
6:229 BW, dan wordt de novatie met terugwerkende kracht vernietigd, 
zodat de overnemer ook in dat geval van zijn verplichting jegens de 
crediteur is bevrijd. 
Ten aanzien van de mogelijkheid om een beroep te doen op eventuele 
opschortingsrechten is er wel een belangrijk onderscheid tussen de schuld-
overneming en de schuldvernieuwing. Zowel in het OBW als in het huidige 
recht geldt voor de schuldvernieuwing dat zij een zelfstandige over-
eenkomst is tussen de crediteur en de nieuwe debiteur (en eventueel de 
oorspronkelijke debiteur), waardoor er een nieuwe verbintenis ontstaat. 
Weliswaar treedt deze verbintenis in de plaats van de oude verbintenis, 
maar niet kan worden gezegd dat deze nieuwe verbintenis nog steeds voort-
spruit uit dezelfde rechtsverhouding als de oorspronkelijke verbintenis. Aan 
het vereiste van samenhang is daarmee na de schuldvernieuwing niet langer 
voldaan. Anders dan in het geval van een schuldoverneming, kan na de 
schuldvernieuwing niet langer een beroep worden gedaan op eventuele 
opschortingsrechten.171 
 
Het is vanzelfsprekend ook mogelijk dat de debiteur pas nadat de 
overnemer heeft betaald, een beroep doet op de vernietiging van de 
overeenkomst of dat de overnemer pas na de betaling verneemt dat de 
overeenkomst waaruit de schuld zou zijn voortgevloeid, nietig is. 
In dat geval heeft de overnemer de mogelijkheid om hetgeen hij heeft 
betaald terug te vorderen van de crediteur op grond van onverschuldigde 
betaling zoals geregeld in artikel 6:203 e.v. BW.172 De overnemer is door 
de schuldoverneming zelf partij geworden bij de verbintenis waaruit de 
schuld is voortgevloeid en heeft daarmee een eigen verbintenis voldaan. Er 
is geen reden om hem niet de bevoegdheden, die uit het tenietgaan van de 
verbintenis voortvloeien, te laten uitoefenen. 
Wordt de overeenkomst ontbonden nadat de overnemer heeft betaald, dan 
kan niet zonder meer worden gesteld dat de overnemer het betaalde kan 
terugvorderen. Artikel 6:271 BW bepaalt dat in geval van een ontbinding 

 
170 Art. 1371 OBW: Eene overeenkomst zonder oorzaak, of uit eene valsche of ongeoor-
loofde oorzaak, aangegaan, is krachteloos. 
171 In dezelfde zin  Streefkerk, pag. 51. 
172 In dezelfde zin Schoordijk, Driehoeksverhoudingen, pag. 89, die deze bevoegdheid grond 
op de door hem geformuleerde regel ‘ubi exceptio, ibi condictio’ (zie ook Schoordijk, t.a.p. 
pag. 28). 
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de rechtsgrond voor de nakoming in stand blijft, maar dat voor partijen een 
verbintenis tot ongedaanmaking van de reeds ontvangen prestaties ontstaat. 
Het is de vraag of de crediteur deze ongedaanmakingsverplichting moet 
verrichten jegens de debiteur of jegens de overnemer. Artikel 6:271 BW 
bepaalt slechts dat op partijen een verplichting tot ongedaanmaking komt te 
liggen; het bepaalt niet dat deze verplichting moet worden verricht jegens 
de wederpartij bij de overeenkomst. De tekst van het artikel laat dus de 
mogelijkheid open om de ongedaanmakingsverplichting ten gunste van de 
overnemer te laten ontstaan. Deze laatste interpretatie verdient naar mijn 
mening de voorkeur. Op deze wijze sluiten de gevolgen van de ontbinding 
aan bij die van de nietigheid en de vernietiging. Bovendien stemt het 
toekennen van de mogelijkheid tot terugvorderen aan de overnemer over-
een met het feit dat hem ook de exceptie wordt toegestaan, indien de 
ontbinding wordt ingeroepen voordat hij de schuld heeft voldaan.  
Ook op dit punt geldt dat de uitwerking van de schuldoverneming niet veel 
verschilt van de schuldvernieuwing. Met betrekking tot de schuldvernieu-
wing gold voor het oude recht en geldt voor het huidige recht dat de 
opvolgende debiteur hetgeen hij heeft betaald, kan terugvorderen, indien er 
een gebrek is in de verbintenis tussen crediteur en debiteur in de 
valutaverhouding.173  
 
De mogelijkheid van de overnemer om een door hem verrichte betaling van 
de crediteur terug te vorderen wegens een gebrek in de rechtsbetrekking 
tussen de crediteur en debiteur wijkt, af van hetgeen in het Justiniaanse 
recht was bepaald met betrekking tot de abstracte delegatie. Aan de 
gedelegeerde (overnemer) werd niet de mogelijkheid geboden om wegens 
een gebrek in de valutaverhouding tussen de delegataris (crediteur) en de 
delegant (debiteur) een gedane betaling terug te vorderen.174 Daarentegen 
werd aan de delegant (debiteur) de condictie tegen de crediteur toegekend. 
Het verschil ligt echter in het feit dat in geval van een abstracte delegatie de 
inhoud van de verbintenis die de gedelegeerde met de delegataris was aan-
gegaan, niet afhankelijk was gemaakt van de inhoud van de verbintenis in 
de valutaverhouding. De delegant gaf opdracht tot betaling, waardoor deze 
betaling in de verhouding tot de delegataris (crediteur) werd  beschouwd als 
te zijn verricht door de delegant (debiteur). De gedelegeerde (overnemer) 
verrichtte de betaling, omdat deze in de dekkingsrelatie tot de delegant 
(debiteur) werd beschouwd als een betaling door de gedelegeerde (over-
nemer) aan de delegant (debiteur). Vanuit deze visie is het vanzelfsprekend 
dat de delegans (debiteur) de door hemzelf  (via de delegatie) verrichte 

 
173 Zie 4.2.2.3 
174 Zie 2.4.5. 
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betaling met een condictie kan terugvorderen van de crediteur als er sprake 
was van een gebrek in de valutaverhouding en dat de condictie niet werd 
toegekend aan de gedelegeerde, die had betaald aan de delegant. 
In het geval van een schuldoverneming daarentegen neemt de overnemer de 
plaats van de debiteur in de verbintenis in.175 Hoewel de debiteur door de 
schuldoverneming wel wordt bevrijd, geldt de schuldoverneming niet als 
een betaling door de debiteur aan de crediteur. De oorspronkelijke verbinte-
nis blijft in stand en gaat pas teniet als de overnemer betaalt. De overnemer 
is dus degene die de schuld betaalt, zodat hem ook de vordering tot 
terugbetaling behoort toe te komen als achteraf de verbintenis vervalt.176  
 
8.4.3.3. Gevolgen van de gebreken in de relatie crediteur-debiteur  

(valutaverhouding) voor de rechtsverhouding debiteur-overnemer 
(dekkingsrelatie) 

De bereidheid van een overnemer om de schuld van de debiteur voor zijn 
rekening te nemen, vindt haar grondslag over het algemeen in de rechts-
betrekking tot de debiteur. Veelal beoogt de overnemer zich door de 
schuldoverneming van een verplichting jegens de debiteur te kwijten. Wat 
haar strekking betreft, vertoont de schuldoverneming derhalve gelijkenis 
met de delegatie uit het Justiniaanse recht. In geval van een delegatie 
verbond de gedelegeerde zich eveneens jegens de delegataris om in de 
dekkingsrelatie een betaling aan de delegant te doen.  
Zoals hierboven is gebleken, kan de overnemer na de schuldoverneming 
jegens de crediteur worden bevrijd uit de overgenomen schuld op grond 
van een gebrek in de rechtsverhouding tussen de crediteur en de debiteur. 
Dit kan vervolgens zijn weerslag hebben op de rechtsverhouding tussen de 
overnemer en de debiteur. Of dit zo is, hangt af van de gevolgen die de 
debiteur en de overnemer met de schuldoverneming in hun onderlinge 
verhouding tot stand beoogden te brengen. 
Allereerst is het mogelijk dat de overnemer met de schuldoverneming 
handelde uit welwillendheid tegenover de debiteur.  Te denken valt aan de 
overnemer die een familielid wil helpen of aan de holdingmaatschappij die 
een dochtermaatschappij te hulp schiet, teneinde te voorkomen dat de 
debiteur in staat van faillissement raakt. In dat geval is de overneming te 
beschouwen als een schenking van de overnemer aan de debiteur. Wordt 
dan de overnemer bevrijdt tengevolge van een gebrek in de rechts-
betrekking tussen crediteur en debiteur, dan is dat voor hem een voordeel, 

 
175 Schoordijk, Driehoeksverhoudingen, pag. 89, duidt de schuldoverneming aan als een 
causale delegatie. 
176 De vraag of er onder omstandigheden aanleiding kan zijn om naast de overnemer ook aan 
de debiteur een vordering jegens de crediteur toe te kennen, zal in 8.4.3.3. worden 
behandeld. 
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waardoor de debiteur geen schade lijdt in zijn vermogen. De bevrijding van 
de overnemer heeft dan ook geen consequenties voor de rechtsverhouding 
tussen de overnemer en de debiteur. Dat is echter anders als overnemer en 
debiteur beoogden dat de overnemer met de schuldoverneming een 
verplichting jegens de debiteur zou kwijten. In dat geval wordt de over-
nemer ten koste van de debiteur bevoordeeld, indien hij na de 
schuldoverneming wegens een gebrek in de valutaverhouding jegens de 
crediteur wordt bevrijd. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. 
 
Gaan we er vanuit dat  D (debiteur) op grond van een koopovereenkomst met C (crediteur) 
recht heeft op levering van een auto tegen betaling van een koopprijs van 10.000 euro. O 
(overnemer), die nog een schuld van 15.000 euro aan D heeft, neemt de verplichting tot 
betaling van de koopprijs over, waarbij wordt afgesproken dat het bedrag van de overgeno-
men koopprijs in mindering wordt gebracht op de uitstaande schuld van O aan D. Hier ligt 
aan de schuldoverneming een delegatie ten grondslag, zodat de bevrijding van O jegens D in 
de dekkingsrelatie met de schuldoverneming een feit is. Na de schuldoverneming vernietigt 
D de koopovereenkomst met C op grond van dwaling. D is daarmee zijn recht uit de over-
eenkomst met C kwijt of zal, als de auto al geleverd is, deze aan C moeten afgeven. O kan 
zich jegens C op vernietiging van de koopovereenkomst beroepen, waarmee hij van zijn 
schuld jegens C is bevrijd.  
 
Omdat in bovenstaand voorbeeld de schuldoverneming een toepassing is 
van de Justiniaanse delegatie, leidt de totstandkoming van de schuld-
overneming ertoe dat de overnemer voor het bedrag van de overgenomen 
schuld in de dekkingsrelatie jegens de debiteur is bevrijd. De prestatie die 
daartegenover stond, hoeft de overnemer vervolgens niet te verrichten. De 
grondslag voor deze bevrijding van de overnemer ligt in een gebrek in de 
rechtsverhouding tussen de debiteur en crediteur. De overnemer ontleent 
dus een voordeel aan een gebrek in een rechtsbetrekking waar hij geheel 
buiten staat. Daarentegen geldt voor de debiteur dat hij de overnemer in ruil 
voor de schuldoverneming uit zijn verplichtingen in de dekkingsrelatie 
heeft ontslagen, terwijl hij op grond van de rechtsbetrekking tot de 
crediteur ook zonder de schuldoverneming uit zijn verplichtingen jegens de 
crediteur zou zijn bevrijd,. De overnemer is hier dus ten koste van de 
debiteur bevoordeeld. Er is sprake van een ongegronde vermogens-
verschuiving die de debiteur graag ongedaan zal maken. Hiertoe staan hem, 
afhankelijk van de aard van het gebrek in de valutaverhouding, een tweetal 
opties ter beschikking. 
Was de overeenkomst tussen de crediteur en de debiteur nietig, dan bestond 
ook de overgenomen schuld niet. De debiteur kan zich op het standpunt 
stellen dat de overeenkomst tot schuldoverneming met de overnemer tot 
stand is gekomen onder invloed van een onjuiste voorstelling van zaken en 
dat hij op grond van dwaling de vernietiging van de overeenkomst inroept. 
In dat geval heeft de schuldoverneming niet de beoogde rechtsgevolgen 
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gehad. Omdat het tenietgaan van de schuld van de overnemer aan de 
debiteur in de dekkingsrelatie een gevolg was van de schuldoverneming, 
blijkt met de ongeldigheid van de schuldoverneming ook de schuld die de 
overnemer aan de debiteur had niet te zijn gekweten. Deze is blijven 
bestaan, zodat debiteur de overnemer op grond van de oorspronkelijke 
rechtsbetrekking, en alle daar eventueel aan verbonden nevenrechten, kan 
aanspreken.  
Een vernietiging van de schuldoverneming op grond van dwaling behoort 
echter niet tot de mogelijkheden van de debiteur als de rechtsverhouding 
tussen hem en de crediteur pas na de totstandkoming van de schuldover-
neming is vernietigd of ontbonden. De vernietiging en de ontbinding zijn in 
dat geval omstandigheden die zich pas na de totstandkoming van de schuld-
overneming voordoen, zodat een vernietiging wegens dwaling op grond 
van artikel 6:228 lid 2 BW is uitgesloten. De enige mogelijkheid voor de 
debiteur om de ongegronde vermogensverschuiving ongedaan te maken, is 
dat hij een vordering instelt op grond van ongerechtvaardigde verrijking. 
De verrijking van de overnemer bestaat in dit geval niet uit een toeneming 
van zijn activa, maar uit het tenietgaan van de schuld aan de debiteur.177 Dit 
is ten koste van de debiteur gegaan, omdat deze immers zijn vordering op 
de overnemer is kwijtgeraakt. Een verrijking is ongerechtvaardigd in de zin 
van artikel 6:212 BW, indien aan de vermogensverschuiving geen geldige 
reden ten grondslag ligt.178 In het gegeven voorbeeld ontbreekt de recht-
vaardiging van het ontslag van de overnemer jegens de debiteur, omdat dit 
ontslag was gegrond op de intentie van beide partijen dat de overnemer in 
plaats van de debiteur de verschuldigde prestatie aan de crediteur zou 
verrichten. Deze verplichting is vervolgens vervallen, omdat de crediteur 
op grond van een gebrek in de rechtsbetrekking tot de debiteur, waar de 
overnemer geheel buiten staat, geen aanspraak meer heeft op de prestatie. 
Daarmee vervalt in de verhouding tussen de overnemer en de debiteur de 
grondslag voor de ongedaanmaking van de schuld van de overnemer aan de 
debiteur. 
 
Een andere vraag in dit verband is of aan de debiteur, indien de 
ongeldigheid van de rechtsbetrekking tussen hem en de crediteur komt vast 
te staan nadat de overnemer de schuld aan de crediteur heeft betaald, 
eventueel een rechtstreekse vordering op de crediteur toekomt in de 
gevallen dat de debiteur het recht heeft jegens de overnemer om het bedrag 
van de schuld van hem terug te vorderen. Indien immers de overnemer het 

 
177 Zie TM, PG boek 6, pag. 831: “Behalve in een vermeerdering van het actief kan een 
verrijking ook gelegen zijn in (…) de bevrijding van een schuld.” Zie voorts Engelhard/Van 
Maanen, pag. 313. 
178 Engelhard/Van Maanen, pag. 315; Asser-Hartkamp 4-III, pag. 358. 
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betaalde kan terugvorderen van de crediteur en de debiteur dit bedrag kan 
terugvorderen van de overnemer, dan is het wel zo eenvoudig als de 
debiteur zich rechtstreeks tot de crediteur zou kunnen wenden. Schoordijk 
is van oordeel dat de debiteur in een dergelijk geval rechtstreeks een actie 
uit onverschuldigde betaling kan richten tot de crediteur.179 De reden die hij 
daarvoor geeft is dat de debiteur via de overnemer aan de crediteur heeft 
betaald. Hiermee past Schoordijk de uitgangspunten van de delegatie toe op 
de schuldoverneming. Zoals hiervoor is aangegeven, miskent deze redene-
ring echter het bijzondere karakter dat de schuldoverneming heeft in 
vergelijking tot de delegatie. Anders dan in het geval van een delegatie, is 
het aangaan van een schuldoverneming geen betaling door de debiteur aan 
de crediteur. De debiteur wordt bevrijd, omdat de overnemer zijn plaats 
inneemt en niet omdat de crediteur daarmee betaling van de debiteur heeft 
ontvangen. Als de overnemer vervolgens betaalt, dan voldoet hij een eigen 
verplichting en niet een verplichting van de debiteur.180 Daar dus niet 
gezegd kan worden dat de debiteur een betaling heeft verricht, kan hem ook 
geen actie uit onverschuldigde betaling op grond van artikel 6:30 BW 
worden toegekend.181 
Een andere mogelijkheid zou eventueel zijn om aan de debiteur een actie 
uit ongerechtvaardigde verrijking toe te kennen jegens de crediteur.182 Toch 
is er tegen deze mogelijkheid wel een aantal bezwaren aan te voeren. 
Een vereiste voor toewijzing van de vordering ex artikel 6:212 BW is dat er 
sprake moet zijn van een verarming van degene die de vordering instelt. 
Omdat de debiteur in geval van een gebrek in de valutaverhouding een 
vordering kan instellen tegen de overnemer, is er in juridische zin van een 
vermindering van het vermogen van de debiteur geen sprake. Dit staat in de 

 
179 Schoordijk, Driehoeksverhoudingen, pag. 89. 
180 In de PG en in de literatuur wordt de schuldoverneming niet als een betaling van de 
debiteur aan de crediteur beschouwd. 
181 In dit opzicht is van belang hetgeen in de TM, PG boek 6, pag. 803 wordt opgemerkt: 
“De redactie van artikel 1 van onderhavige afdeling doet uitkomen dat de vordering uit 
hoofde van een onverschuldigd verrichte betaling toekomt aan degeen door wie de betaling 
werd verricht. Geschiedde de betaling in opdracht en voor rekening van een ander maar op 
naam van degeen die de betaling verrichtte, dan is dus deze laatste tot terugvordering 
gerechtigd. Het ontwerp continueert derhalve niet de leer van de Hoge Raad dat, als in 
opdracht en voor rekening van een ander onverschuldigd werd betaald, de lastgever 
gerechtigd is het betaalde terug te vorderen, óók als de lasthebber de opdracht tot betaling in 
eigen naam ten uitvoer heeft gebracht.” Zie hierover Scheltema, pag. 68 e.v. 
182 Schoordijk, Driehoeksverhoudingen, pag. 89, lijkt dit toe te staan. Hij stelt dat de 
debiteur onder het OBW niet de mogelijkheid had om een actie uit onverschuldigde betaling 
in te stellen, waarna hij stelt dat in dat geval aan de debiteur hoogstens een verrijkingsactie 
jegens de crediteur toekwam. Als Schoordijk onder het oude recht een vordering uit 
ongerechtvaardigde verrijking mogelijk achtte, dan moet hij dit onder het huidige recht toch 
ook mogelijk vinden. 
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weg aan een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking.183 Een andere 
opvatting op dit punt is echter terug te vinden in de uitspraak van de Hoge 
Raad van 27 juni 1997.184 De Hoge Raad besliste dat de mogelijkheid om 
een vordering tot schadevergoeding in te stellen tegen de één er niet aan in 
de weg hoeft te staan dat tegenover een ander een vordering op grond van 
ongerechtvaardigde verrijking kan worden ingesteld. Hij overwoog 
hieromtrent: 
 
“De enkele omstandigheid dat Brunings een vordering tot vergoeding van schade tegen 
Condico zou kunnen richten staat (…) niet in de weg aan de gebondenheid van Setz tot 
vergoeding van de schade die Brunings mocht hebben geleden doordat Setz ten koste van 
hem is verrijkt.” 
 
In de zienswijze van de Hoge Raad heeft de actie uit ongerechtvaardigde 
verrijking derhalve geen subsidiair karakter, maar kan zij ook worden 
ingesteld als aan de ‘verarmde’ andere vorderingen ten dienste staan, die 
zijn gericht op de vergoeding van zijn schade.185 
 
Een tweede argument tegen toekenning van de mogelijkheid om de 
crediteur op grond van artikel 6:212 BW aan te spreken, is dat van een 
verrijking van de crediteur geen sprake is. Hij is jegens de overnemer 
gehouden om de prestatie ongedaan te maken. Tegenover de vermogens-
vermeerdering door de betaling staat derhalve een verplichting van gelijke 
omvang, zodat het vermogen in juridische zin niet is toegenomen.186  
Ook om een andere reden zou het tenslotte vanuit het oogpunt van de 
crediteur minder aanvaardvaar zijn aan de debiteur de mogelijkheid te 
geven om de crediteur rechtstreeks met een actie uit ongerechtvaardigde 
verrijking aan te spreken. Hierboven hebben we gezien dat de ongeldigheid 
van de rechtsbetrekking tussen de debiteur en de crediteur een verplichting 
schept voor de overnemer om de debiteur schadeloos te stellen als de 
schuldoverneming door de overnemer om baat is aangegaan. Handelde de 
overnemer onverplicht uit welwillendheid tegenover de debiteur, dan 

 
183 Engelhard/Van Maanen, pag. 313: “Voorzover de verarmde een andere vordering tot 
vergoeding van de schade ten dienste staat, wordt de weg naar een verrijkingsvordering 
geblokkeerd. Deze vordering behoort immers tot het vermogen van de gepretendeerd 
‘verarmde’, waarmee de ogenschijnlijke verarming is opgeheven.” In deze zin Brandsma, 
pag. 231; Zwalve, NTBR 1995, pag. 157; Nieskens-Isphording, RMTh 1998, pag. 100. 
184 HR 27 juni 1997, NJ 1997, 719 nt. Hijma (Setz/Brunings).  
185 In deze zin Asser-Hartkamp 4-III, pag. 365. Over deze uitspraak Vranken, NJB 1998, 
pag. 1495 e.v. 
186 In deze zin werd geoordeeld in HR 30 juni 1995; NJ 1995, 707(Royal/Van Kemenade). 
Hierover Hartkamp, Ongerechtvaardigde verrijking, pag. 312. Zie ook Engelhard/Van 
Maanen, pag. 312: “Een juridische verrijking omvat een toename van activa (…) of een 
vermindering van passiva.”  Zie ook Van Maanen, pag. 12 en 13.  
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schept het tenietgaan van de schuld geen verplichting voor de overnemer 
om de debiteur schadeloos te stellen. In dat geval is er geen reden om het 
bedrag dat de crediteur wegens onverschuldigde betaling terugbetaalt aan 
de overnemer door te schuiven naar de debiteur. In deze gevallen is voor 
een actie uit ongerechtvaardigde verrijking van de debiteur jegens de 
overnemer geen plaats. Indien aan de debiteur de bevoegdheid wordt 
gegeven om de crediteur rechtstreeks aan te spreken tot terugbetaling van 
hetgeen door de overnemer onverschuldigd is betaald in de gevallen dat de 
debiteur wel een vordering op de overnemer heeft, dan zou de crediteur 
gedwongen zijn om zich te mengen in de rechtssfeer tussen de debiteur en 
de overnemer om na te gaan of de debiteur inderdaad op grond van deze 
onderlinge verhouding aanspraak heeft op hetgeen door de overnemer 
onverschuldigd is betaald. Een dergelijke inmenging van een derde in de 
rechtssfeer tussen twee partijen moet in zijn algemeenheid zowel voor de 
derde als voor partijen niet gewenst worden geacht.187 Betaalt de crediteur 
zonder meer aan de debiteur terug, dan loopt hij het risico dat hij daarna 
door de overnemer wordt aangesproken, die zich daarbij op het standpunt 
stelt dat de debiteur op grond van de rechtsbetrekking tussen de debiteur en 
de overnemer helemaal geen aanspraak had op hetgeen door de overnemer 
is betaald. In dat geval zou de crediteur nogmaals aan de overnemer moeten 
betalen. Het is daarom zuiverder om slechts aan de overnemer een 
vordering op de crediteur toe te kennen, waarna de debiteur en de 
overnemer hun onderlinge verhouding met elkaar afwikkelen. 
 
Tot slot is er nog een geheel ander punt dat speelt in de verhouding tussen 
de debiteur en de overnemer in het geval de rechtsbetrekking tussen de 
crediteur en de debiteur ongeldig is. Dit betreft de vraag of de overnemer er 
jegens de debiteur ook aanspraak op heeft dat deze gebruik maakt van een 
hem toekomend verweermiddel dat is verbonden aan de rechtsverhouding 
met de crediteur. Kaduk beantwoordt deze vraag voor het Duitse recht 
bevestigend.188 Hij acht het in strijd met de redelijkheid en billijkheid (Treu 
und Glauben) die partijen jegens elkaar in acht behoren te nemen, dat de 
overnemer de schuld zou moeten voldoen, enkel omdat de debiteur een 
hem toekomend verweermiddel niet inroept. Ten aanzien van de cessie was 
Wiarda van oordeel dat uit artikel 1374 OBW voor de cedent de 
verplichting voortvloeide om de ontbindingsactie in te stellen, indien dit 
door de cessionaris werd verzocht.189 Hartkamp oordeelt dat de cedent op 
grond van de redelijkheid en billijkheid jegens de cessionaris gehouden kán 

 
187 Scheltema, pag. 77. In deze zin werd ook reeds geoordeeld in D. 46,2,19.  
188 Staudinger-Kaduk § 417 Rz 29.  
189 Wiarda, pag. 291. Art. 1374 lid 3 OBW: Zij (overeenkomsten, JV) moeten te goeder 
trouw worden ten uitvoer gebragt.  
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zijn om de overeenkomst te ontbinden.190 Ten aanzien van de schuld-
overneming zou ik er echter vanuit willen gaan dat op de debiteur niet 
zonder meer een verplichting rust om de hem toekomende verweer-
middelen ten behoeve van de overnemer in te roepen. 
De overnemer is tengevolge van de schuldoverneming niet toegetreden tot 
de overeenkomst tussen crediteur en debiteur. Om die reden heeft hij ook 
niet de bevoegdheid om gebruik te maken van de verweermiddelen die aan 
deze rechtsverhouding zijn verbonden, omdat hij daarmee zou ingrijpen in 
een rechtsbetrekking waar hij buiten staat. Zou de overnemer er zonder 
meer aanspraak op hebben jegens de debiteur dat deze gebruik maakt van 
een hem toekomend recht op vernietiging of ontbinding van de overeen-
komst, dan zou hij op indirecte wijze toch in deze rechtsverhouding 
ingrijpen. Juist omdat de debiteur zelf wederpartij van de crediteur blijft ten 
aanzien van de overeenkomst waaruit de schuld is voortgesproten, dient het 
te zijner beoordeling te staan of hij van een hem toekomende bevoegdheid 
gebruik wenst te maken. Betreft de overgenomen schuld een verplichting 
tot betaling van een koopprijs en komt de crediteur bijvoorbeeld zijn 
verplichting tot levering jegens de debiteur niet na, dan is het in beginsel 
aan de debiteur om te beoordelen of hij hierin een reden ziet om de 
overeenkomst te ontbinden. Ook in het geval dat de debiteur heeft gehan-
deld onder invloed van een wilsgebrek, zal de debiteur zelf mogen beoor-
delen of hij hierin aanleiding ziet om de vernietiging daadwerkelijk in te 
roepen. 
Dat neemt niet weg dat de redelijkheid en billijkeid, die op grond van het 
bepaalde in  artikel 6:2 BW en artikel 6:248 BW de verhouding tussen 
partijen mede bepaalt, mee kunnen brengen dat de debiteur onder 
omstandigheden ook rekening moet houden met gerechtvaardigde belangen 
van de overnemer. Indien de overnemer de schuldoverneming echter is aan-
gegaan om daarmee een schuld in de dekkingsrelatie jegens de debiteur te 
kwijten, dan zal een belang van de overnemer op het inroepen van een 
wilsrecht door de debiteur niet spoedig hoeven te worden aangenomen. Het 
primaire belang van de overnemer in dat geval is immers dat hij door de 
overneming jegens de debiteur wordt bevrijd. Ziet de debiteur af van het 
inroepen van bepaalde wilsrechten, zodat de overnemer gehouden blijft om 
de schuld te voldoen, dan blijft ook het door de overnemer in de dekkings-
relatie beoogde rechtsgevolg in stand. Daarmee wordt aan zijn belangen 
recht gedaan. 
Wanneer de overnemer de schuld uit welwillendheid op zich heeft 
genomen, zal de debiteur bij de uitoefening van zijn rechten de belangen 
van de overnemer mee behoren te wegen. Dat betekent echter niet, anders 
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dan Kaduk lijkt te betogen, dat hij zich door de belangen van de overnemer 
moet laten leiden. Daar waar de debiteur echter geen objectief te recht-
vaardigen belang heeft om de overeenkomst, ondanks de aanwezigheid van 
een rechtsgrond tot vernietiging of ontbinding, in stand te houden, kan 
worden aangenomen dat hij jegens de overnemer gehouden is om jegens de 
crediteur een beroep te doen op de ongeldigheid van de overeenkomst.. 
 
8.4.4. De ongeldigheid van de schuldoverneming. 
 
8.4.4.1. Inleiding 
In het Duitse recht is algemeen aanvaard dat de ongeldigheid van de 
overeenkomst tot schuldoverneming meebrengt dat de schuld niet op de 
overnemer overgaat. Hierop kan de overnemer in beginsel ook een beroep 
doen tegenover de crediteur.191 Blijkens de parlementaire geschiedenis 
geldt volgens de wetgever ook voor het Nederlandse recht dat ‘een gebrek-
kigheid van de schuldoverneming zelf’, niet alleen tussen partijen het 
gevolg heeft dat het beoogde effect niet tot stand komt, maar ook ten 
aanzien van de crediteur.192 De reden hiervoor is dat de overneming een 
rechtshandeling is waarop titel 2 van boek 3 BW van toepassing is. Een 
nietigheid of vernietiging op grond van deze titel werkt ook tegenover 
derden. Deze zienswijze wordt in de literatuur gevolgd.193 
Daarmee geldt voor de schuldoverneming hetzelfde uitgangspunt als voor 
de cessie. Ook de ongeldigheid van de cessie heeft tot gevolg dat zij niet tot 
een vervanging van de schuldeiser leidt.194 Daarbij kan een onderscheid 
worden gemaakt tussen de ongeldigheid die een gevolg is van een gebrek in 
de leveringshandeling en de ongeldigheid die het gevolg is van de aan de 
levering ten grondslag liggende titel.195 Omdat, zoals hierboven is aange-
geven, een schuldoverneming de obligatoire overeenkomst en de leverings-
handeling in zich verenigt, geldt ook voor de schuldoverneming dat de 
ongeldigheid zijn grondslag kan vinden in een gebrek in de obligatoire 
overeenkomst alsmede in een gebrek in de leveringshandeling. Op beide 
aspecten zal hieronder afzonderlijk worden ingegaan. 
 
8.4.4.2. Gebreken in de obligatoire overeenkomst 
Hoewel in de parlementaire geschiedenis en in navolging daarvan in de 
literatuur wordt gesteld dat de schuldoverneming geen obligatoire overeen-

 
191 Zie 6.5.4.   
192 TM, PG boek 6, pag. 57.  
193 Van Marwijk Kooy, pag. 39; Van Achterberg, pag. 67; Asser-Hartkamp 4-I, pag. 535; 
Cahen, pag. 15; Mellema, Schuldoverneming, art. 6:155, aant. 18.2. 
194 Asser-Mijnssen-De Haan, pag. 255.  
195Asser-Mijnssen-De Haan, pag. 255.  
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komst is, wordt algemeen aanvaard dat de overeenkomst tussen debiteur en 
overnemer nietig kan zijn wegens strijd met de wet, de openbare orde of de 
goede zeden en dat zij vernietigbaar kan zijn wegens een wilsgebrek of 
handelingsonbekwaamheid.196 Zo kan de overnemer hebben gedwaald 
omtrent de hoogte van de schuld of kan hij op dit punt door de debiteur 
zelfs bewust onjuist zijn geïnformeerd, in welk geval er sprake is van 
bedrog. Ook kan het zijn dat de overnemer op grond van minderjarigheid of 
op grond van een onder curatelestelling onbekwaam is om rechts-
handelingen aan te gaan. 
Waar het de overdracht van vorderingen betreft, wordt algemeen aan-
genomen dat een nietigheid of een vernietiging geen betrekking heeft op de 
leveringshandeling (de goederenrechtelijke overeenkomst), maar dat zij 
zich richt op de daaraan ten grondslag liggende obligatoire overeenkomst 
die tot levering verplicht. Er is geen reden om aan te nemen dat dit bij de 
schuldoverneming anders zou zijn. De nietigheid of de vernietiging heeft 
dan ook niet tot gevolg dat de geldigheid van de levering wordt aangetast, 
maar zij leidt ertoe dat de verplichting tot overneming voor de overnemer 
vervalt. 
De ongeldigheid van de overeenkomst tot schuldoverneming leidt ertoe dat 
de op grond daarvan verrichte leveringshandeling niet tot gevolg heeft dat 
de schuld overgaat op de overnemer. De debiteur blijft derhalve in een 
rechtsbetrekking staan tot de crediteur. Zoals gezegd, verschilt de schuld-
overneming op dit punt niet van de cessie. Ook daar geldt dat een gebrek in 
de titel aan een overdracht van de vordering op de cessionaris in de weg 
staat. Daarmee is in ons recht de schuldoverneming, anders dan de wet-
gever voor ogen stond, een causale rechtshandeling. Evenmin wijkt de 
schuldoverneming op dit punt af van de schuldvernieuwing. De ongeldig-
heid van de overeenkomst tot schuldvernieuwing leidt er immers ook toe 
dat er geen nieuwe overeenkomst ten laste van de opvolgende debiteur 
ontstaat en dat de oorspronkelijke debiteur gebonden blijft. 
 
Blijkt de overeenkomst nietig te zijn, dan is de schuld nooit overgegaan op 
de overnemer. Omdat een vernietiging op grond van artikel 3:53 BW 
terugwerkt tot het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, betekent dit 
dat achteraf blijkt dat de oorspronkelijke debiteur altijd schuldenaar is 
gebleven. Dit impliceert dat in beide gevallen rechtsmaatregelen die de 
crediteur na het verlenen van zijn toestemming tot de overnemer had 
gericht, achteraf geen effect blijken te hebben gesorteerd als deze 
rechtsmaatregelen voor hun geldigheid jegens de debiteur zelf moeten 

 
196 TM, PG boek 6, pag. 576; Asser-Hartkamp 4-I, pag. 536; Van Achterberg, pag. 67; 
Mellema, Schuldoverneming, art. 6:155, aant. 18.2. 
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worden verricht. Omdat de crediteur nagelaten zal hebben om tegen de oor-
spronkelijk debiteur maatregelen te nemen om zijn verhaal te verzekeren, 
kan het verhaal op de debiteur zijn bemoeilijkt of zelfs onmogelijk zijn 
geworden. 
De schuldeiser kan er dus belang bij hebben dat zijn positie wordt 
beschermd en dat hij ondanks de nietigheid of vernietiging toch de over-
nemer aansprakelijk kan houden voor de voldoening van de schuld. Door 
de wetgever is in de afdeling betreffende de schuldoverneming geen 
bepaling opgenomen ter bescherming van de crediteur. Ook in de parle-
mentaire geschiedenis wordt aan de positie van de schuldeiser in dit opzicht 
geen aandacht besteed. In de Duitse regeling is op dit punt evenmin een 
bepaling opgenomen. In de Duitse rechtswetenschap wordt echter in het 
algemeen aangenomen dat de schuldoverneming afhankelijk is van de 
geldigheid van de overeenkomst en dat een gebrek in deze overeenkomst 
ook jegens de crediteur kan worden ingeroepen. Alleen in de gevallen dat 
hij een beroep kan doen op § 123 Abs 2 BGB, wordt de crediteur te goeder 
trouw beschermd.197  
Ten aanzien van de cessie geldt in ons recht dat de debitor cessus wordt 
beschermd tegen eventueel voor hem nadelige gevolgen van de ongeldig-
heid van de overeenkomst tussen cedent en cessionaris. Indien de debitor 
cessus, voordat hij van de ongeldigheid van de cessie op de hoogte was, 
reeds heeft betaald aan de cessionaris, dan is deze betaling strikt genomen 
aan een niet inningsbevoegde verricht, zodat hij door de cedent nogmaals 
tot betaling zou kunnen worden aangesproken. In een dergelijk geval wordt 
de debitor cessus beschermd door hetgeen is bepaald in artikel 6:34 BW, in 
het bijzonder lid 2. De debitor cessus heeft in dat geval bevrijdend betaald 
en hoeft niet voor een tweede keer aan de daadwerkelijke crediteur te 
betalen. Analoog aan de cessie zal ook voor de schuldoverneming behoren 
te gelden dat de crediteur, die niet op de hoogte was van de ongeldigheid 
van de schuldoverneming, bescherming geniet tegen eventueel nadelige 
gevolgen die voor hem uit de ongeldigheid van de overeenkomst tot 
schuldoverneming kunnen voortvloeien. 
Een rechtsgrond voor deze bescherming is volgens mij te vinden in de 
algemene bepaling van artikel 3:36 BW. Deze bepaling beschermt, kort 
gezegd, de derde die op grond van een verklaring of een gedraging het 
bestaan van een rechtsbetrekking tussen twee partijen heeft aangenomen en 
in een redelijk vertrouwen op de juistheid van deze veronderstelling heeft 
gehandeld. De bescherming die de derde geniet, bestaat eruit dat door de 
partij die de schijn van het bestaan van de betrekking heeft opgewekt, geen 
beroep kan worden gedaan op het niet bestaan van deze betrekking. Aan 
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artikel 3:36 BW ligt de gedachte ten grondslag dat een derde te goeder 
trouw behoort te worden beschermd indien een partij bij hem ten onrechte 
de schijn heeft opgewekt dat tussen partijen een bepaalde rechtsbetrekking 
bestaat en de derde op de juistheid van de schijn heeft vertrouwd.198 Het 
maakt niet uit of de partij die de schijn heeft gewekt daarvan een verwijt 
kan worden gemaakt.199 Daarbij kan de derde de bescherming van artikel 
3:36 BW niet alleen inroepen als de rechtsbetrekking tengevolge van een 
nietigheid niet bestaat, maar ook als de ongeldigheid het gevolg is van een 
vernietiging.200 
Toegepast op de schuldoverneming betekent dit dat de crediteur zich op het 
standpunt kan stellen dat op de ongeldigheid van de overeenkomst tot 
schuldoverneming jegens hem geen beroep kan worden gedaan door de 
overnemer, als de crediteur te goeder trouw is afgegaan op een door de 
overnemer jegens hem gewekte indruk dat een geldige schuldoverneming 
tussen de debiteur en overnemer was aangegaan.201 
Met betrekking tot de toepassing van artikel 3:36 BW wordt echter veelal 
een onderscheid gemaakt tussen de ongeldigheid van de rechtsbetrekking 
tengevolge van een nietigheid en die wegens een vernietiging. Indien een 
derde op grond van een gedraging van een contractspartij het bestaan van 
een bepaalde rechtsbetrekking heeft aangenomen, dan hoeft dit niet zonder 
meer te betekenen dat de derde ook mag aannemen dat de rechtsbetrekking 
niet onderhevig kan zijn aan een vernietigingsgrond.202 Veelal wordt het 
voorbeeld gegeven van de cessionaris, die op grond van een door de 
debiteur ondertekende akte er niet zonder meer op mag vertrouwen dat de 
verbintenis tussen cedent en debitor cessus niet vernietigbaar zou kunnen 
zijn.203 De reden die hiervoor wordt aangevoerd is dat de derde volgens de 
tekst van artikel 3:36 BW wordt beschermd tegen verklaringen of 
gedragingen van een contractspartij “overeenkomstig de zin die hij daaraan 
onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen”. 
Aktes verschaffen geen informatie over wilsgebreken, zodat de cessionaris 
uit een schuldbekentenis van de debitor cessus niet mag afleiden dat deze 
akte de rechtsbetrekking volledig weergeeft.204 Dit betekent dat de 

 
198 MvA II, PG boek 3, pag. 178; Asser-Hartkamp 4-II, pag. 123; Nieskens/Van der Putt, 
Derdenbescherming, pag. 285. 
199 Asser-Hartkamp 4-II, pag. 124. 
200 Asser-Hartkamp 4-II, pag. 125 
201 Van Achterberg acht eveneens art. 3:36 BW, onder omstandigheden, van toepassing.  
202 MvA II, PG boek 3, pag. 180; Asser-Hartkmap 4-II, pag. 125; Nieskens/Van der Putt, 
Derdenbescherming, pag. 286. 
203 MvA II, PG boek 3, pag. 186; Asser-Hartkamp 4-II, pag. 125; Nieskens/Van der Putt, 
Derdenbescherming, pag. 286; Chao-Duivis, pag. 647. In andere zin Schoordijk, 
Derdenbescherming, pag.298. 
204 MvA II, PG boek 3, pag. 180; Nieskens/Van der Putt, pag. 286. 
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cessionaris pas wordt beschermd op grond van artikel 3:36 BW als de 
debitor cessus, ondanks navraag door de cessionaris op dit punt, het bestaan 
van een vernietigingsgrond heeft verzwegen.205 In dat geval is er immers 
een gedraging die bij de cessionaris (een derde) de schijn heeft gewekt dat 
er een rechtsgeldige verbintenis was, waardoor de debitor cessus die deze 
schijn heeft opgewekt, op het ontbreken van een daadwerkelijke rechts-
betrekking geen beroep meer kan doen. 
Betekent deze zienswijze  nu voor de schuldoverneming dat de crediteur 
zich tegenover de overnemer slechts kan beroepen op de bescherming van 
artikel 3:36 BW, indien de overnemer uitdrukkelijk heeft verklaard dat de 
overeenkomst tot schuldoverneming niet onderhevig is aan een vernie-
tigingsgrond? Deze conclusie lijkt mij niet juist. Een akte, opgemaakt 
tussen cedent en debitor cessus dient als een bewijsstuk tussen partijen, 
zodat daaraan inderdaad niet de gevolgtrekking mag worden verbonden dat 
de debitor cessus door het ondertekenen van de akte bij een eventuele 
cessionaris de schijn heeft opgewekt dat hij onvoorwaardelijk jegens de 
cedent is gebonden. In geval van een schuldoverneming wordt de crediteur 
van de overneming op de hoogte gesteld door de kennisgeving die van 
partijen uitgaat. Het is op basis van deze kennisgeving dat de crediteur het 
bestaan van de rechtsbetrekking tussen debiteur en overnemer aanneemt. 
Deze kennisgeving, die nu juist de bedoeling heeft om de crediteur te 
informeren omtrent het bestaan van de schuldoverneming tussen debiteur 
en overnemer, kan daarom -in tegenstelling tot een bewijsstuk dat slechts 
tussen partijen beoogt te werken-, wel degelijk worden beschouwd als een 
verklaring van de zijde van de overnemer waaraan de crediteur ‘onder de 
gegeven omstandigheden redelijkerwijze de zin mag toekennen’ dat de 
overnemer zich rechtsgeldig heeft verbonden jegens de debiteur. De 
crediteur kan de overnemer daarom ook aan de schijn, die de overnemer  
door het doen van de kennisgeving heeft  opgewekt, houden.  
Een beperking in de bescherming die artikel 3:36 BW biedt, is gelegen in 
het feit dat de crediteur slechts wordt beschermd wanneer hij in 
gerechtvaardigd vertrouwen op de geldigheid van de overeenkomst tot 
schuldoverneming bepaalde handelingen heeft verricht. In veel gevallen zal 
het nadeel van de crediteur er echter uit bestaan dat hij juist heeft nagelaten 
om tijdig rechtsmaatregelen tegen de debiteur te nemen. Van Marwijk 
Kooy is van oordeel dat de strekking van artikel 3:36 BW meebrengt dat 
het ook bescherming behoort te bieden aan de crediteur die in vertrouwen 
op de geldigheid van de overeenkomst tot schuldoverneming heeft 
nagelaten maatregelen te nemen jegens de debiteur. Volgens hem kan het 
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bepaalde van artikel 3:36 BW analoog worden toegepast. 206 
Uit de parlementaire geschiedenis blijkt echter dat aan de term ‘handeling’ 
uit artikel 3:36 BW een ruime betekenis moet worden toegekend. De term 
moet in ieder geval niet worden beperkt tot het verrichten van 
rechtshandelingen. Voorts wordt betoogd: 
 
“Ook zal onder de term “gehandeld” soms kunnen vallen de voortzetting door de derde van 
een eenmaal aangevangen rechtsbetrekking in stede van deze vóór een bepaalde datum te 
beëindigen. Men denke aan het geval dat een onderhuurder de gelegenheid om van een 
ander een gelijk objekt te huren laat voorbijgaan en zijn oorspronkelijke huur met een 
nieuwe termijn voortzet, omdat hij door de eigenaar in de veronderstelling is gebracht dat de 
hoofdhuur voorlopig zou voortduren.”207 
 
Hier wordt door de wetgever het nalaten om een overeenkomst met een 
andere huurder te sluiten, beschouwd als een gedraging van de onder-
huurder. In deze zin kan ook van de crediteur die zich na de overneming 
uitsluitend richt tot de overnemer en zijn debiteur voortaan ongemoeid laat, 
worden gesteld dat hij een gedraging verricht. De crediteur verleent immers 
zijn toestemming aan de schuldoverneming, waarmee hij te kennen geeft 
dat hij de debiteur niet langer aansprakelijk zal houden, en past zijn gedrag 
daarop aan. Deze feitelijke gang van zaken kan worden beschouwd als een 
handelwijze van de crediteur. Vandaar dat de crediteur ook in dit opzicht 
rechtstreeks onder de bescherming van artikel 3:36 BW valt. 
 
8.4.4.3. Gebreken in de leveringshandeling 
Behalve dat de schuldoverneming ongeldig kan zijn wegens een gebrek in 
de obligatoire overeenkomst die is gesloten tussen debiteur en overnemer, 
kan zij ook ongeldig zijn wegens een gebrek in de leveringshandeling. 
Een gebrek in de leveringshandeling dat zich kan voordoen in de 
verhouding tussen debiteur en overnemer, is dat partijen bij de levering de 
schuld niet voldoende hebben bepaald.208 Omdat, anders dan in het geval 
van een cessie, een afzonderlijke akte voor de levering niet nodig is, zal de 
bepaling van de over te dragen schuld normaal gesproken plaatsvinden bij 
het sluiten van de obligatoire overeenkomst. Toch zal een onvoldoende 
bepaaldheid van de schuld in deze overeenkomst niet zonder meer hoeven 
te leiden tot ongeldigheid van de overneming. Het is immers denkbaar dat 
bij de kennisgeving, die van beide partijen moet uitgaan, alsnog duidelijk 
wordt bepaald welke schuld de debiteur beoogt over te dragen aan de 
overnemer. In dat geval is het zowel voor de debiteur en overnemer als 
voor de crediteur duidelijk welke schuld door de toestemming overgaat, 

 
206 Van Marwijk Kooy, pag. 40. 
207 MvA II, PG boek 6, pag. 179. 
208 Zie 8.2.3. 
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zodat aan de eis van bepaalbaarheid is voldaan. Is echter noch in de 
overeenkomst tussen debiteur en overnemer, noch bij de kennisgeving de 
schuld voldoende duidelijk bepaald, dan zal zij tengevolge van een gebrek 
in de leveringshandeling niet overgaan op de overnemer. Deze is in dat 
geval niet gebonden jegens de crediteur. Aan de crediteur komt geen 
bescherming toe op grond van artikel 3:36 BW, omdat hijzelf als partij aan 
de levering meewerkt en derhalve geen derde is in de zin van deze 
bepaling.  
Een ander, en waarschijnlijk eerder voorkomend gebrek in de leverings-
handeling, kan zijn dat de toestemming van de crediteur niet geldig is.  
Dit doet zich allereerst voor als aan de toestemming geen geldige kennis-
geving vooraf is gegaan. In dat geval is de levering mislukt en kan de over-
nemer de ongeldigheid ervan in beginsel inroepen tegenover de crediteur. 
De crediteur zal bij het verlenen van zijn toestemming moeten nagaan of de 
kennisgeving geldig is en zal daartoe in het bijzonder moeten verifiëren of 
zij wel van beide partijen is uitgegaan. Laat hij dat na, dan ligt het risico 
daarvoor bij hem. Voor bescherming van de crediteur is eventueel wel 
plaats als bij de crediteur de schijn is gewekt dat de kennisgeving van 
debiteur en overnemer gezamenlijk uitging en de crediteur ook geen reden 
had om daaraan te twijfelen.209 
Ongeldigheid van de toestemming zal zich ook voordoen in geval van 
nietigheid of in het geval de crediteur een beroep doet op de vernietiging 
ervan wegens een wilsgebrek. 
Zo is het bijvoorbeeld zeer wel denkbaar dat de crediteur bij het verlenen 
van zijn toestemming heeft gedwaald omtrent de kredietwaardigheid van de 
overnemer of dat hij op dit punt zelfs bewust door partijen is misleid. Is 
voldaan aan de vereisten die in artikel 6:228 BW worden gesteld aan een 
beroep op dwaling dan wel in artikel 3:44 BW aan een beroep op bedrog, 
dan kan de crediteur de door hem verleende toestemming vernietigen. Deze 
vernietiging ontneemt met terugwerkende kracht de geldigheid aan de toe-
stemming, zodat er ook geen overdracht van de schuld tot stand is 
gekomen. De crediteur kan vervolgens de debiteur tot nakoming aan-
spreken. Deze bevoegdheid vertoont veel gelijkenis met de mogelijkheid 
die artikel 1454 OBW bood aan de crediteur om na een schuldvernieuwing 
alsnog de debiteur aan te spreken, zij het dat artikel 1454 OBW was 
beperkt tot de gevallen dat de overnemende debiteur op het tijdstip van de 
schuldvernieuwing in staat van faillissement verkeerde. 
Doet de crediteur een geslaagd beroep op vernietiging wegens dwaling of 
bedrog, dan komt aan de debiteur, ook al was hij te goeder trouw, geen 
bescherming toe. De toestemming van de crediteur is onderdeel van de 

 
209 Bescherming kan de crediteur in dat geval ontlenen aan art. 3:61 lid 2 BW. 
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leveringshandeling, waarbij ook de debiteur partij is. Vandaar dat de 
vernietiging ook tegenover hem kan worden ingeroepen. 
De vernietiging kan niet alleen worden ingeroepen door de crediteur, maar 
eventueel ook door diens schuldeisers als zij kunnen aantonen dat de over-
dracht van de schuld hun verhaalsmogelijkheden negatief heeft beïnvloed. 
Ook in dat geval geldt dat de schuld niet op de overnemer is overgegaan en 
dat de vernietiging werkt ten opzichte van alle drie de deelnemers aan de 
schuldoverneming. 
Ook voor een toestemming die van meet af aan ongeldig is, zoals de 
toestemming die in weerwil van een gelegd beslag is verleend, geldt dat zij 
geen rechtsgevolgen heeft, zodat de debiteur aansprakelijk blijft voor de 
voldoening van de schuld. 
 
8.4.5. Verweermiddelen die hun grondslag vinden in de onderliggende 

rechtsverhouding tussen debiteur en overnemer 
 
Zoals al vele keren eerder is opgemerkt, gaat de overnemer de 
schuldoverneming veelal aan wegens de rechtsverhouding waarin hij tot de 
debiteur staat. Het kan zijn dat de overnemer de schuld op zich neemt om 
op deze wijze een openstaande schuld aan de debiteur te voldoen of dat hij 
de overneming aangaat als onderdeel van een meer omvattende rechts-
verhouding met de debiteur, zoals in het geval van de overdracht van een 
handelszaak. De vraag is of in een dergelijk geval de ongeldigheid van de 
onderliggende rechtsverhouding wegens bijvoorbeeld een nietigheid of een 
vernietiging ervan ook de geldigheid van de overeenkomst tot schuld-
overneming aantast. 
 
Blijkens de parlementaire geschiedenis was de wetgever van oordeel dat de 
schuldoverneming een rechtshandeling is, waarvan de geldigheid niet 
afhankelijk is van de aan haar ten grondslag liggende rechtsverhouding. 
Een ‘causale’ schuldoverneming zou meebrengen dat gebreken in de 
onderliggende rechtsverhouding de geldigheid van de schuldoverneming 
zouden aantasten, waaraan de overnemer vervolgens een verweermiddel 
zou kunnen ontlenen tegenover de crediteur. Hierdoor zou de positie van de 
crediteur te onzeker worden en afhankelijk van omstandigheden waarop hij 
geen invloed kan uitoefenen. Met zijn keuze voor een ‘abstracte’ schuld-
overneming zocht Meijers blijkens zijn toelichting aansluiting bij hetgeen 
in dit opzicht geldt in het Duitse recht.210 
Onbewust heeft de wetgever met de door hem voorgestane oplossing 
bovendien aangesloten bij een lange traditie. Ten aanzien van de delegatie 

 
210 TM, PG boek 6, pag. 576. 
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in het Justiniaanse recht gold eveneens dat gebreken in de dekkingsrelatie 
(tussen debiteur en overnemer) niet door de gedelegeerde (overnemer) 
tegenover de delegataris (crediteur) konden worden ingeroepen.211 Voor 
dezelfde benadering was in het OBW met betrekking tot de schuld-
vernieuwing gekozen in artikel 1455 OBW.212  
De keuze die de wetgever ten aanzien van de schuldoverneming heeft 
gemaakt, is op zichzelf dus niet verrassend. Wel is de motivering voor het 
uitgangspunt dat gebreken in de dekkingsrelatie niet doorwerken in de 
rechtsverhouding tot de crediteur een andere dan die is terug te vinden in de 
Digesten. In het Justiniaanse recht was de gebondenheid van de debiteur 
jegens de crediteur een rechtstreekse consequentie van het rechtskarakter 
van de delegatie. De delegatie van de gedelegeerde (overnemer) aan de 
delegataris (crediteur) gold in de valutaverhouding als een betaling door de 
delegant (debiteur) aan de delegataris (crediteur). Voor de delegataris 
(crediteur) gold derhalve dat hij met de delegatie ‘het zijne had 
ontvangen’213, zodat van een terugvordering van hetgeen de gedelegeerde 
(overnemer) had betaald of van een ongedaanmaking van diens gebonden-
heid ten opzichte van de delegataris (crediteur) op grond van een gebrek in 
de dekkingsrelatie geen sprake kon zijn. Met betrekking tot de schuldover-
neming in het huidige recht geldt niet dat met de schuldoverneming een 
betaling door de debiteur aan de crediteur plaatsvindt. De grondslag van de 
gebondenheid van de overnemer, ondanks een gebrek in de dekkingsrelatie, 
kan dus niet zijn dat met de overneming een betaling heeft plaatsgevonden 
die niet meer ongedaan kan worden gemaakt. Voor het huidige recht wordt 
de grondslag van de gebondenheid van de overnemer veeleer gezocht in de 
bescherming van de crediteur. Deze staat buiten de rechtsverhouding tussen 
de debiteur en overnemer. Zijn rechtspositie zou te onzeker worden als hij 
geconfronteerd zou kunnen worden met gebreken in de dekkingsrelatie, 
waarvan hij niet op de hoogte is en ook niet van op de hoogte kon zijn. 214 
Gebreken in de rechtsverhouding tussen debiteur en overnemer behoren 
daarom in de risicosfeer van de overnemer te liggen.215 Dit is slechts anders 
als de crediteur wel op de hoogte zou zijn van een gebrek in de 
dekkingsrelatie en de overnemer niet.216 
Aangezien de overnemer een gebrek in de dekkingsrelatie niet aan de 
crediteur kan tegenwerpen, zal hij de schuld, ondanks dit gebrek aan de 

 
211 Zie 2.4.5.  
212 Zie 4.2.6. 
213 D. 46,2,12, ‘quia ille suum recipit’ 
214 TM, PG boek 6, pag. 576; Snijders, pag. 63; Van Achterberg, pag. 67; Asser-Hartkamp 
4-I, pag. 536. 
215 In deze zin Schoordijk, Drie-partijen-verhoudingen, pag. 57. 
216 Schoordijk, Drie-partijen-verhoudingen, pag. 57. 
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crediteur moeten voldoen. Omdat er voor hem echter tegenover de debiteur 
geen grondslag meer is om de schuld aan de crediteur te voldoen, kan hij 
hetgeen hij aan de crediteur heeft betaald van de debiteur terugvorderen. 
Deze mogelijkheid werd in het Justiniaanse recht erkend in D. 46,2,12 en in 
het OBW in artikel 1455.217 Omdat in het Justiniaanse recht de delegatie in 
de dekkingsrelatie werd beschouwd als een betaling door de gedelegeerde 
(overnemer) aan de delegant (debiteur), kon de gedelegeerde bij een gebrek 
in de dekkingsrelatie de delegant aanspreken op grond van onverschuldigde 
betaling. In de gevallen dat de schuldoverneming in de dekkingsrelatie is 
bedoeld als een betaling door de overnemer aan de debiteur, geldt ook voor 
ons recht dat de overnemer zich kan beroepen op de regeling van de 
onverschuldigde betaling, en in het bijzonder op artikel 6:203 lid 3 BW. In 
de overige gevallen is hij aangewezen op de algemene actie uit ongerecht-
vaardigde verrijking van artikel 6:212 BW. 
 
De wetgever achtte het niet nodig om een bijzondere bepaling op te nemen 
in de regeling betreffende de schuldoverneming, waarin expliciet was 
neergelegd dat gebreken in de dekkingsrelatie niet kunnen worden tegen-
geworpen aan de crediteur.218 Dit zou ook zonder een dergelijke bepaling 
voortvloeien uit het stelsel van het vermogensrecht. In het bijzonder kon 
het a contrario worden afgeleid uit artikel 3:84 lid 1 BW. Dit artikel bepaalt 
ten aanzien van de overdracht van goederen dat de geldigheid van de 
overdracht afhankelijk is van de geldigheid van de titel. Ten aanzien van de 
overdracht van goederen is derhalve gekozen voor het causale stelsel. 
Omdat artikel 3:84 BW niet op de schuldoverneming van toepassing is en 
een soortgelijke bepaling voor de schuldoverneming in het BW ontbreekt, 
zou blijkens de toelichting de schuldoverneming een rechtshandeling zijn 
die onafhankelijk is van de aan haar ten grondslag liggende rechts-
verhouding.219 De schuldoverneming zou daarmee een abstract karakter 
hebben, zodat geen verweermiddelen kunnen worden ontleend aan de 
ongeldigheid van de onderliggende rechtsverhouding.220 Deze opvatting 
wordt gedeeld door Van Marwijk Kooy, Van Achterberg en Hartkamp.221 
Genoemde auteurs gaan er blijkbaar vanuit dat de onderliggende rechts-
verhouding, die de beweegreden vormde voor  partijen om te contracteren, 
als titel voor de overdracht fungeert. Deze zienswijze lijkt mij minder 
zuiver. De titel die artikel 3:84 BW vereist voor de geldige overdracht van 

 
217 Zie 2.4.5. en 4.2.6. 
218 In § 417 Abs. 2 BGB is dit wel uitdrukkelijk bepaald. Zie 6.5.5. 
219 Uit deze redenering blijkt dat ook de wetgever een duidelijke parallel zag tussen de 
overdracht van een goed en de overneming van een schuld. 
220 TM, PG boek 6, pag. 576. 
221 Van Marwijk Kooy, pag. 38; Van Achterberg, pag. 66; Asser-Hartkamp 4-I, pag. 536.   
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een goed kan worden omschreven als de rechtsgrond die de vervreemder tot 
de overdracht van het goed verplicht.222 In de meeste gevallen is dit een 
obligatoire overeenkomst, zoals de koopovereenkomst die verkoper 
verplicht tot de overdracht van de eigendom van de verkochte zaak. In de 
literatuur wordt tegenwoordig algemeen aanvaard dat het begrip ‘titel’ 
ruimer moet worden uitgelegd dan in de parlementaire geschiedenis werd 
gedaan. Als titel kan niet alleen fungeren een obligatoire overeenkomst, 
maar ook een ruimere rechtsverhouding die aan de overdracht ten grond-
slag ligt.223 Hierbij moet blijkens de voorbeelden die de hiervoor genoemde 
auteurs geven, vooral worden gedacht aan rechtsverhoudingen waarbij 
meerdere partijen achtereenvolgens een rechtshandeling met elkaar aangaan 
met de bedoeling om de overdracht van een goed tot stand te brengen. Als 
voorbeeld kan worden gewezen op de reeds besproken zaak, die leidde tot 
de uitspraak van de Hoge Raad van 20 november 1968 en waarin de Raad 
erkende dat twee overeenkomsten gezamenlijk een titel voor eigendoms-
overdracht kunnen opleveren.224 
 
In deze zaak had A een complex onroerende zaken verkocht aan B, die op zijn beurt 
verplicht was de zaken in te brengen in de vennootschap C. Vervolgens kwamen A en B 
overeen dat A de zaken rechtstreeks zou overdragen aan C, hetgeen ook gebeurde. De Hoge 
Raad oordeelde dat aan de “(...) eigendomsoverdracht derhalve niet slechts een verbintenis 
tot inbreng doch mede een verbintenis uit een overeenkomst van verkoop en koop ten 
grondslag ligt;”, en was van mening dat deze twee overeenkomsten gezamenlijk de 
overdracht van A op C konden rechtvaardigen.  
 
Hetzelfde kan zich voordoen indien een middellijk vertegenwoordiger een 
roerende zaak verwerft voor zijn achterman. Op grond van het bepaalde in 
artikel 3:110 BW gaat de eigendom direct over van de vervreemder op de 
achterman, op het moment dat de middellijke vertegenwoordiger de zaak 
onder zich krijgt. Ook hier fungeren de overeenkomst tussen de achterman 
en de vertegenwoordiger enerzijds en die tussen de vertegenwoordiger en 
de vervreemder anderzijds gezamenlijk als een titel voor eigendoms-
overdracht van de vervreemder op de achterman. Bestaat de titel op deze 
wijze uit meerdere rechtshandelingen, dan wordt ook wel gesproken van 
een samengestelde titel.225 
Uit de gegeven voorbeelden blijkt dat met de omschrijving van de titel als 
een rechtsgrond die de overdracht rechtvaardigt, wordt bedoeld een 
rechtshandeling of een samenstel van rechtshandelingen die is of die zijn 

 
222 PG boek 3, pag. 317 “(...) een feit dat tot levering verplicht (...); Asser-Mijnssen-De 
Haan, pag. 177. 
223 Hartkamp, WPNR 5267, pag. 396; Pitlo-Reehuis-Heisterkamp, pag. 82; Asser-Mijnssen-
De Haan, pag. 210; Brahn-Reehuis, Monografieen NBW B6a, pag. 18. 
224 HR 12 november 1968, NJ 1969, 27 (Ontvanger/De Ruiterwaard). 
225 Brahn-Reehuis, Monografieen NBW B6a, pag. 17; Pitlo-Reehuis-Heisterkamp, pag. 71.  
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gericht op de overdracht van het goed aan de verkrijger en daarmee deze 
overdracht rechtvaardigt of rechtvaardigen. Hiertoe behoren niet de 
beweegredenen die voor de vervreemder en de verkrijger aanleiding waren 
om de verbintenis tot levering te sluiten. Deze opvatting is ook terug te 
vinden bij Snijders: 
 
“Zegt men (…) dat volmacht, afstand van een huwelijksgemeenschap en boedelscheiding 
abstracte rechtshandelingen zijn, dan bedoelt men dat die handelingen, wanneer zij ter 
nakoming van een verplichting worden verricht niet ongeldig zijn, zo deze verplichting niet 
blijkt te bestaan. In het NBW zijn geen aanwijzingen te vinden dat het daar anders zal gaan. 
Maar ik zou willen betwisten dat het verhelderend is de verplichtingen waarom het hier gaat 
als een causa aan te duiden. Het gaat hier om een toevalligheid in de voorfase, die aan de 
rechtshandeling niet haar zelfstandig karakter kan ontnemen. (cursivering van mij, JV.)”226 
 
Toegepast op de schuldoverneming betekent dit dat de onderliggende 
rechtsverhouding tussen debiteur en overnemer, die voor partijen de aan-
leiding vormt om met elkaar af te spreken dat de overnemer de schuld op 
zich neemt, niet als titel van de schuldoverneming kan worden beschouwd, 
omdat deze onderliggende rechtsverhouding zelf niet is gericht op de 
overgang van de schuld. Zij is slechts de beweegreden om de schuld-
overneming aan te gaan. Aan het ontbreken van een expliciete bepaling, 
zoals artikel 3:84 BW, die de schuldoverneming afhankelijk stelt van de 
titel van overdracht, kan dan ook geen argument worden ontleend voor het 
uitgangspunt dat de ongeldigheid van de onderliggende rechtsverhouding 
geen invloed heeft op de geldigheid van de schuldoverneming. Dat de 
geldigheid van de schuldoverneming niet afhankelijk is van de onder-
liggende rechtsverhouding, is een toepassing van het uitgangspunt in ons 
vermogensrecht dat de beweegredenen om een rechtshandeling aan te gaan 
-toevalligheden in de voorfase in de woordkeus van Snijders-, in beginsel 
geen invloed uitoefenen op de geldigheid van de rechtshandeling. 
 
Het kan zich echter voordoen dat de crediteur er juist wel bij gebaat is dat 
hij, na het wegvallen van de rechtsverhouding tussen debiteur en 
overnemer, opnieuw de oorspronkelijke debiteur kan aanspreken. Meijers 
gaf het voorbeeld dat door de vernietiging van de onderliggende rechts-
handeling bepaalde vermogensbestanddelen, die in samenhang met de 
schuldoverneming waren overgegaan in het vermogen van de overnemer, 
terugkeren in het vermogen van de debiteur. Hierdoor biedt deze wellicht 
meer verhaal dan de overnemer, zodat het in het belang is van de crediteur 
dat hij weer een vordering krijgt op de oorspronkelijke debiteur. Om aan de 
crediteur tegemoet te komen, geeft artikel 6:158 BW hem de bevoegdheid 
om de schuld weer te doen overgaan op de oorspronkelijke debiteur: 

 
226 Snijders, pag. 61. 
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Indien de rechtsverhouding tussen de vorige en de nieuwe schuldenaar op grond waarvan de 
schuld is overgenomen, nietig, vernietigd of ontbonden is, kan de schuldeiser de schuld weer 
op de vorige schuldenaar doen overgaan door daartoe strekkende kennisgevingen aan de 
beide betrokken partijen; elk van hen kan de schuldeiser daartoe een redelijke termijn 
stellen. 
 
Het staat uitsluitend ter beoordeling van de crediteur of hij van de gegeven 
bevoegdheid gebruik maakt. 
Voor het Duitse recht heeft het Bundesgerichtshof  in zijn uitspraak van 8 
december 1959 bepaald dat § 139 BGB meebrengt dat de ongeldigheid van 
de onderliggende rechtsverhouding kan leiden tot de ongeldigheid van de 
overeenkomst tot schuldoverneming.227 In de casus die leidde tot de 
uitspraak van 8 december 1959 was het echter niet de onderliggende 
rechtsverhouding die ongeldig was, maar de uitgebreidere overeenkomst, 
waarvan de overeenkomst tot schuldoverneming onderdeel uitmaakte. Ook 
voor het Nederlandse recht zou ik willen aannemen dat in de gevallen dat 
de overeenkomst tot schuldoverneming deel uitmaakt van een uitgebreidere 
overeenkomst, zoals in geval van de overdracht van een onderneming, de 
ongeldigheid van die uitgebreidere overeenkomst ook de schuldoverneming 
treft. De overnemer kan zich dan op deze ongeldigheid beroepen jegens de 
crediteur. In de gevallen dat de schuldoverneming echter geen onderdeel is 
van een uitgebreidere rechtsverhouding, maar daar slechts op voortbouwt, 
dient naar mijn mening in ons recht ter bescherming van de crediteur 
worden vastgehouden aan het uitgangspunt dat de ongeldigheid van de 
onderliggende rechtsverhouding geen gevolgen heeft voor de geldigheid 
van de overeenkomst tot schuldoverneming. 
 
 
 
 
  

 
227 Zie 6.5.5. 
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