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Conclusie 
 
 
Van oudsher bestond er, in het bijzonder in het handelsverkeer, behoefte 
aan de mogelijkheid om de verplichting tot betaling van een schuld over te 
dragen aan een derde. Een opvolging onder bijzondere titel in de schuld, 
waarbij onder instandhouding van de verbintenis de passieve zijde ervan 
overgaat op een opvolgende debiteur, werd in het Justiniaanse recht en in 
het ius commune echter niet mogelijk geacht. Omdat de verbintenis in deze 
rechtsstelsels werd beschouwd als een hoogstpersoonlijke band tussen 
crediteur en debiteur, kon een opvolgend debiteur zich slechts op grond van 
een zelfstandige verbintenis jegens de crediteur verbinden.  
In het Justiniaanse recht kon een gebondenheid van de opvolgende debiteur 
in plaats van de oorspronkelijke debiteur in de eerste plaats worden bereikt 
doordat de opvolgende debiteur in een gerechtelijke procedure optrad als 
procurator in rem suam voor de oorspronkelijke debiteur. Ging de over-
nemende debiteur in deze procedure vervolgens de litiscontestatio met de 
crediteur aan, dan was vanaf dat moment de oorspronkelijke debiteur uit 
zijn verbintenis bevrijd en werd een eventuele veroordeling uitgesproken 
op naam van de opvolgende debiteur. Omdat de opvolgende debiteur de 
last in zijn eigen belang (in rem suam) had aanvaard, kon hij zich na een 
eventuele betaling aan de crediteur niet op de debiteur verhalen. Hoewel de 
debiteur pas door het aangaan van de litiscontestatio door de crediteur en de 
overnemer uit zijn verbintenis jegens de crediteur werd bevrijd, volgt uit C. 
2,3,2 dat de debiteur zich met een exceptie jegens de crediteur kon 
verweren als laatstgenoemde de overnemer eenmaal in rechte had betrok-
ken en daarmee te kennen had gegeven met de overgang van de schuld in te 
stemmen. 
Ten tweede kon in het Justiniaanse recht gebondenheid van een over-
nemende debiteur in plaats van de oorspronkelijke debiteur worden bereikt 
door het aangaan van een schuldvernieuwing. Omdat door deze novatie de 
oorspronkelijke verbintenis tenietging, vervielen hierdoor ook alle acces-
soire rechten en verweermiddelen. Wilden partijen deze accessoire rechten 
en verweermiddelen ook na de schuldvernieuwing kunnen inroepen, dan 
moesten zij opnieuw worden gevestigd. Alleen met betrekking tot gevestig-
de pand- en hypotheekrechten was het mogelijk om deze, met behoud van 
rang, voor de nieuwe verbintenis in stand te houden. 
Tot slot kon in het Justiniaanse recht ook gebruik worden gemaakt van de 
delegatie om de verplichting tot betaling van een schuld aan een derde over 
te dragen. In dat geval gaf de debiteur (delegant) opdracht aan de over-
nemer (gedelegeerde) om zich in plaats van de debiteur jegens de crediteur 
(delegataris) te verbinden om de schuld te voldoen. De overnemer kon zich 
vervolgens jegens de crediteur verbinden door het aangaan van een 
stipulatio of een litiscontestatio. De stipulatie die de overnemer aanging 



Schuldoverneming 
 

 318

met de crediteur op grond van de delegatie hoefde niet noodzakelijkerwijze 
een noverende te zijn. De stipulatie had slechts noverende werking als dat 
uit de bedoeling van partijen bleek. Ook als de stipulatie geen noverende 
werking had, was de oorspronkelijke debiteur uit zijn verbintenis jegens de 
crediteur bevrijd, omdat de passieve delegatie werd beschouwd als een 
betaling door de debiteur (delegant) aan de crediteur (delegataris).  
Omdat de opvolgende debiteur in geval van een litiscontestatio, een novatie 
of een delegatie op grond van een nieuwe verbintenis jegens de crediteur 
werd verbonden, was in al deze gevallen van een opvolging onder bijzon-
dere titel in de schuld geen sprake. 
 
In navolging van het Justiniaanse recht werd er ook in het middeleeuwse 
geleerde recht, in het oud-Franse recht en in het Rooms-Hollandse recht 
vanuit gegaan dat een overnemende debiteur zich slechts in de plaats van 
de oorspronkelijke debiteur kon verbinden door het aangaan van een litis-
contestatio, een novatie of door een delegatie. 
De litiscontestatio werd vanaf de glossatoren aangeduid als een nood-
zakelijke schuldvernieuwing. De novatie die partijen bij overeenkomst 
aangingen, werd daarentegen beschouwd als een vrijwillige schuldvernieu-
wing. Een belangrijk verschil in rechtsgevolg was dat bij een vrijwillige 
schuldvernieuwing alle accessoire rechten en verweermiddelen teniet-
gingen, terwijl deze bij de noodzakelijke schuldvernieuwing bleven 
bestaan. Ging een opvolgende debiteur een litiscontestatio aan met de 
crediteur, dan werd dit vanaf de glossatoren niet beschouwd als een nood-
zakelijke, maar als een vrijwillige wijze van noveren. De consequentie 
daarvan was dat ook in dat geval de accessoire rechten en verweermiddelen 
niet in stand bleven. 
Een passieve novatie kon tot stand worden gebracht door een overeenkomst 
tussen de crediteur en overnemer (de expromissie) of door een driepartijen-
overeenkomst, waarbij ook de oorspronkelijke debiteur was betrokken. 
 
Waren de wijzigingen op het gebied van de novatie en de litiscontestatio in 
het ius commune ten opzichte van het Justiniaanse recht niet zo groot, 
verstrekkend waren de wijzigingen waar het de toepassing van de delegatie 
betrof.  
Vanaf de glossatoren werd de delegatie gezien als een bijzondere wijze van 
noveren. Een delegatie ging in deze opvatting altijd gepaard met een 
novatie. 
Sinds Donellus werd bovendien in het algemeen gesteld dat de delegatie 
slechts kon worden gebruikt om de debiteur en niet om de crediteur in de 
verbintenis te vervangen. De toepassing van de delegatie werd daarmee 
beperkt tot het terrein van de overdracht van schulden. 
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Deze zienswijze op de delegatie heeft in het oud-Franse recht en in het 
Rooms- Hollandse recht tot de invoering van de Code civil respectievelijk 
het OBW geen wijziging ondergaan. 
Door het aangaan van een novatie of een delegatie ging de oude verbintenis 
teniet, zodat de debiteur werd bevrijd. Het risico dat de opvolgende 
debiteur niet zou betalen, kwam daarmee bij de crediteur te liggen. Omdat 
crediteuren deze consequentie veelal niet wilden aanvaarden, werd er in de 
praktijk vaak mee volstaan dat de debiteur opdracht gaf aan de over-
nemende debiteur om namens de debiteur aan de crediteur te betalen. De 
overnemende debiteur ging dan geen schuldvernieuwing aan met de 
crediteur. Deze rechtsfiguur verwierf in het Rooms-Hollandse recht een 
vaste plaats naast de delegatie en werd aangeduid als de ‘assignatio’ of 
‘aenwijzing’. In het Rooms-Hollandse recht is aanvaard dat de crediteur de 
aanwijzing kon aannemen, waardoor hij het recht kreeg om de over-
nemende debiteur rechtstreeks aan te spreken. De praktijk van de aan-
wijzing die door de crediteur kon worden aangenomen, kan worden 
beschouwd als een bijzondere toepassing van het beding ten behoeve van 
een derde, welke in het Rooms-Hollandse recht eveneens langzamerhand 
werd aanvaard. 
In het oud-Franse recht werd wel de assignatie erkend, maar niet de 
mogelijkheid voor de crediteur om door een aanvaarding ervan rechten 
jegens de overnemende debiteur in het leven te roepen. Wilden partijen 
bewerkstelligen dat de opvolgende debiteur naast de oorspronkelijke 
debiteur aansprakelijk werd jegens de crediteur, dan werd daarvoor veelal 
een driepartijen-overeenkomst aangegaan. Deze overeenkomst vertoonde 
een grote gelijkenis met de delegatie, zij het dat de noverende werking aan 
de overeenkomst werd onthouden. De overeenkomst waarmee de over-
nemende debiteur zich naast de oorspronkelijke debiteur verbond, wordt 
dan ook wel aangeduid als een ‘délégation imparfait’. 
 
In de Code civil en het OBW werd nog niet de mogelijkheid aanvaard om 
onder bijzondere titel in de schuld op te volgen. De meest geëigende manier 
om in het OBW een schuld over te dragen was door middel van een 
passieve novatie. Zowel de expromissie als de delegatie hadden in het 
OBW een regeling gekregen. 
In de Nederlandse rechtspraak werd, onder vigeur van het OBW, voor de 
vaststelling van rechtsgevolgen van overeenkomsten die waren gericht op 
de overneming van een schuld veelal aansluiting gezocht bij de regeling 
van de novatie en delegatie. In de gevallen dat het echter duidelijk de 
bedoeling was geweest van partijen dat bestaande nevenrechten of 
verweermiddelen in stand bleven, zoals in geval van een hypotheek-
overneming, kon de overeenkomst niet als een novatie worden gekwali-
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ficeerd. De Hoge Raad besliste reeds kort na de invoering van het OBW 
(HR 17 februari 1843, W 410) dat voor de vaststelling van de rechts-
gevolgen van een overeenkomst tot schuldoverneming, die was gesloten 
tussen de debiteur en de overnemer, aansluiting kon worden gezocht bij de 
bepalingen betreffende het beding ten behoeve van een derde, opgenomen 
in artikel 1353 OBW. Hoewel de Hoge Raad daar in zijn beslissing van 17 
februari 1843 niet naar verwees, werd hiermee feitelijk de praktijk uit het 
Rooms-Hollandse recht betreffende de mogelijkheid tot het aannemen van 
de assignatio voortgezet. 
 
Toch kon met de novatie en het beding ten behoeve van een derde lang niet 
altijd tegemoet worden gekomen aan de behoefte uit de praktijk. Overeen-
komsten die waren gericht op de overdracht van een betalingsverplichting, 
zoals bij de overdracht van een eenmanszaak, hadden in veel gevallen de 
strekking dat de opvolgende debiteur in plaats van de oorspronkelijke 
debiteur jegens de crediteur zou zijn verbonden uit hoofde van dezelfde 
verbintenis. 
Langzamerhand begon in de literatuur en de rechtspraak de gedachte 
ingang te vinden dat een dergelijke vervanging van de debiteur in de 
bestaande verbintenis mogelijk moet zijn. Deze ontwikkeling vond zijn 
oorsprong in de Duitse rechtswetenschap. 
Met een verrassend gemak hebben de Pandektisten in de tweede helft van 
de negentiende eeuw de eeuwenlang heersende gedachte losgelaten dat de 
verbintenis onlosmakelijk zou zijn verbonden met de persoon van de debi-
teur. Deze ontwikkeling was ingezet door Delbrück, die van oordeel was 
dat de verbintenis niet zozeer wordt bepaald door de persoonlijke betrek-
king tussen debiteur en crediteur, maar veeleer door de vordering en schuld 
die als zelfstandige vermogensbestanddelen uit haar voortkomen. Hoewel 
zijn zienswijze op de verbintenis geen navolging heeft gekregen, heeft de 
studie van Delbrück een aanzet gegeven tot een gewijzigde kijk op de 
verbintenis. Zo oordeelde Windscheid nog hetzelfde jaar in een reactie op 
Delbrücks studie dat de verbintenis een band is tussen twee personen, die 
erop is gericht dat een bepaalde prestatie wordt verricht door de debiteur. 
Deze prestatie kan in de meeste gevallen ook door een ander worden 
verricht, zonder dat de prestatie daardoor een wijziging ondergaat. In al 
deze gevallen kan, aldus Windscheid, de debiteur in de verbintenis worden 
vervangen zonder dat de verbintenis hierdoor een andere wordt. 
Deze zienswijze van Windscheid op de verbintenis, die erop neerkomt dat 
de identiteit van de verbintenis wordt bepaald door haar prestatie, is in de 
Duitste rechtswetenschap vanaf het einde van de negentiende eeuw de heer-
sende. Eveneens werd de consequentie die Windscheid daaraan verbond, 
namelijk dat de debiteur door een derde kan worden vervangen zonder dat 
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de verbintenis daardoor tenietgaat, algemeen aanvaard. Daarmee was de 
mogelijkheid tot schuldoverneming in de zin van een opvolging onder 
bijzondere titel in de schuld voor het einde van de negentiende eeuw in de 
Duitse rechtswetenschap erkend. 
Wel werd onderkend dat de wijziging van de debiteur invloed kan hebben 
op de mogelijkheden om de vordering te innen. Vandaar dat een wisseling 
van de debiteur niet moet kunnen plaatsvinden zonder medewerking van de 
crediteur. Op dit punt rees in de Duitse rechtswetenschap  de vraag of de 
crediteur als partij aan de schuldoverneming dient mee te werken of dat hij 
ermee kan volstaan om zijn goedkeuring te verlenen aan de overneming (de 
beschikkingstheorie). In aansluiting bij de gang van zaken in de praktijk, 
oordeelden de meeste auteurs dat de medewerking van de crediteur zich 
kan beperken tot het verlenen van zijn toestemming aan de overeenkomst 
die wordt gesloten tussen de debiteur en de overnemer.  
De Duitse wetgever heeft zich in § 415 BGB bij deze zienswijze aan-
gesloten. De overeenkomst tot schuldoverneming kan op grond van § 415 
BGB worden  aangegaan tussen debiteur en overnemer en verkrijgt haar 
werking indien de crediteur zijn toestemming verleent. Door deze toe-
stemming wordt de crediteur in de zienswijze van de wetgever geen partij 
bij de overeenkomst. Daarnaast bepaalt § 414 BGB dat een schuldover-
neming ook tot stand kan worden gebracht door een overeenkomst tussen 
de crediteur en de overnemer. In de praktijk speelt deze overeenkomst een 
ondergeschikte rol. 
 
Hoewel in navolging van de Duitse rechtswetenschap ook in de 
Nederlandse rechtswetenschap aandacht werd besteed aan het leerstuk van 
de schuldoverneming, bleef een daadwerkelijk debat over de vraag of de 
schuldoverneming zou kunnen worden aanvaard binnen het stelsel van het 
OBW achterwege. Op het moment dat Meijers begon met een ontwerp voor 
een nieuw BW bestond er daardoor binnen de rechtswetenschap en de 
rechtspraak geen eenstemmigheid op dit punt. Toch heeft Meijers, onder 
verwijzing naar de behoefte vanuit de praktijk, de schuldoverneming in het 
ontwerp NBW opgenomen. Bij het opstellen van de regeling heeft hij zich 
in het bijzonder laten leiden door het Duitse recht. De schuldvernieuwing is 
in het nieuw BW niet teruggekeerd, omdat daaraan volgens Meijers niet 
langer behoefte zou bestaan. 
 
Inderdaad verschilt de regeling van de schuldoverneming op twee punten 
fundamenteel van de schuldvernieuwing, waardoor zij beter tegemoet komt 
aan de wensen uit de praktijk. Allereerst beogen partijen in het geval dat zij 
afspreken dat de overnemer de schuld in plaats van de debiteur zal voldoen, 
over het algemeen slechts dat de debiteur in de verbintenis wordt 
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vervangen, zonder dat de verbintenis zelf, met alle aan haar verbonden 
voorrechten en verweermiddelen, tenietgaat. Anders dan met de schuld-
vernieuwing, kan dit resultaat met de schuldoverneming worden bereikt. 
Ten tweede is er in artikel 6:155 BW voor gekozen dat een schuldover-
neming tot stand komt door een overeenkomst tussen debiteur en over-
nemer, waarbij de crediteur geen partij wordt. In het geval van een schuld-
vernieuwing moest en moet de crediteur als partij aan de overeenkomst 
meewerken. In de praktijk wordt een overeenkomst tot overdracht van een 
schuld echter veelal aangegaan tussen de debiteur en zijn opvolger, terwijl 
de crediteur ermee volstaat om zijn toestemming aan deze overeenkomst te 
geven. De regeling van de schuldoverneming sluit om die reden beter aan 
bij de gebruikelijke gang van zaken in de praktijk dan die van de schuld-
vernieuwing. 
 
De overeenkomst tot schuldoverneming is een obligatoire overeenkomst 
tussen de debiteur en de overnemer. Zij leidt pas tot een overgang van de 
schuld als de crediteur naar aanleiding van de kennisgeving zijn toe-
stemming aan de overeenkomst verleent. De toestemming van de crediteur 
heeft daarmee een functie die vergelijkbaar is met de mededeling van de 
cessie aan de debitor cessus bij de overdracht van een vordering. Vandaar 
dat naar mijn mening kan worden gesteld dat de crediteur, die geen partij is 
bij de obligatoire overeenkomst, wel partij wordt bij de leveringshandeling 
waardoor de schuld daadwerkelijk overgaat in het vermogen van de 
overnemer. 
 
Hoewel dit niet geregeld is in het BW en hoewel Meijers de mogelijkheid 
daartoe zelfs uitdrukkelijk uitsloot, kan volgens mij een schuldoverneming 
ook totstandkomen door een overeenkomst tussen crediteur en overnemer. 
Dit sluit aan bij de mogelijkheid, uitdrukkelijk erkend in het OBW, om een 
passieve schuldvernieuwing tot stand te brengen door middel van een 
expromissie en bij de ook in het BW erkende mogelijkheid dat een derde 
een schuld betaalt. Bij een overeenkomst tussen crediteur en overnemer 
vallen de obligatoire overeenkomst en de leveringshandeling samen. Op het 
moment van het sluiten van de overeenkomst gaat de schuld op de over-
nemer over. 
 
In de artikelen 6:155 tot en met 6:158 BW is de Duitse regeling betreffende 
de schuldoverneming weliswaar niet letterlijk overgenomen, maar beide 
regelingen zijn wat betreft hun uitwerking voor een groot deel aan elkaar 
gelijk.  
Een belangrijk verschil tussen de regelingen is dat in het Duitse recht aan 
de toestemming van de crediteur terugwerkende kracht wordt verleend, 
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terwijl deze terugwerkende kracht in het Nederlandse recht uitdrukkelijk 
aan de toestemming is onthouden. Om te bereiken dat partijen voor het 
tijdstip van de overgang van de schuld niet afhankelijk zijn van de toe-
stemming van de crediteur, heeft de Nederlandse wetgever bepaald dat de 
schuld in de verhouding tussen debiteur en overnemer terstond bij het 
afsluiten van de overeenkomst tot schuldoverneming overgaat. In de visie 
van de wetgever zijn aldus de gevolgen van de overneming gerelativeerd; 
voor de overnemer zou het tijdstip van overgang van de schuld in de 
verhouding met de debiteur een andere zijn dan die in de verhouding met 
de crediteur. Een dergelijke relatieve schuldoverneming miskent echter het 
karakter van de verbintenis en is om die reden niet mogelijk. Vandaar dat 
de schuld ook in de verhouding tussen debiteur en overnemer pas overgaat 
op het moment dat de crediteur zijn toestemming heeft verleend.  De schuld 
gaat over in de hoedanigheid waarop ze op dat tijdstip uit de verbintenis 
tussen crediteur en debiteur voortvloeit. 
 
In zowel het Duitse als het Nederlandse recht geldt dat de overgang van de 
schuld afhankelijk is van de geldigheid van de overeenkomst tot schuld-
overneming. Dit betekent dat een ongeldigheid van de overeenkomst tot 
schuldoverneming meebrengt dat de schuld niet op de overnemer is over-
gegaan. De overnemer kan zich er ook tegenover de crediteur op beroepen 
dat de schuld vanwege de ongeldigheid van de overeenkomst niet op hem is 
overgegaan. Omdat de overeenkomst tot schuldoverneming kan worden 
beschouwd als de titel van overgang, betekent dit dat de schuldoverneming, 
anders dan de wetgever voor ogen stond, een causale rechtshandeling is. Op 
zich verschilt de schuldoverneming op dit punt wat betreft haar uitwerking 
niet wezenlijk van de schuldvernieuwing. Ook met betrekking tot de 
novatie geldt dat de ongeldigheid van de overeenkomst tot schuldvernieu-
wing in de weg staat aan de totstandkoming van een nieuwe verbintenis ten 
laste van de opvolgende debiteur. 
De crediteur kan door de ongeldigheid van de overeenkomst tot schuld-
overneming worden benadeeld, omdat hij bijvoorbeeld heeft nagelaten 
rechtsmaatregelen tegen de debiteur te nemen. Zowel in het Duitse als in 
het Nederlandse recht ontbreekt een bijzondere bepaling ter bescherming 
van de crediteur. Naar mijn mening kan de crediteur die naar aanleiding 
van de kennisgeving te goeder trouw is afgegaan op de geldigheid van de 
schuldoverneming, een beroep doen op de bescherming van artikel 3:36 
BW. Dit betekent dat de ongeldigheid van de overneming niet tegenover 
hem kan worden ingeroepen en dat hij de overnemer aansprakelijk kan 
blijven houden voor de betaling van de schuld. 
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Gebreken in de onderliggende rechtsverhouding tussen debiteur en 
overnemer tasten de geldigheid van de schuldoverneming echter niet aan. 
Ook dit stemt overeen met de algemene uitgangspunten van ons 
vermogensrecht, inhoudende dat de beweegredenen om een rechtshande-
ling aan te gaan niet van invloed zijn op de geldigheid ervan. Hiermee 
stemt de regeling van de schuldoverneming niet alleen overeen met hetgeen 
op dit punt geldt in het Duitse recht, maar ook met hetgeen op dit punt heeft 
gegolden ten aanzien van de delegatie in het Justiniaanse recht en ten 
aanzien van de novatie in het OBW.  
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