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Voorwoord  
 
 
Met de invoering van het BW in 1992 is de regeling van de schuld-
overneming, neergelegd in de artikelen 6:155 tot en met 6:158 BW, in 
werking getreden. De regeling biedt de mogelijkheid om een schuld, onder 
instandhouding van de oorspronkelijke verbintenis, over te dragen aan een 
derde onder gelijktijdige bevrijding van de debiteur. Algemeen wordt de 
schuldoverneming beschouwd als een opvolging onder bijzondere titel in 
de schuld.1 
Hoewel de mogelijkheid om onder bijzondere titel in de schuld op te 
volgen tegenwoordig als vanzelfsprekend wordt ervaren, is deze zienswijze 
betrekkelijk nieuw. Tot aan het begin van de twintigste eeuw werd een 
schuldoverneming in ons recht over het algemeen niet mogelijk geacht, 
omdat –in navolging van de uitgangspunten van het Justiniaanse recht– de 
debiteur persoonlijk gebonden werd geacht om de schuld te voldoen. In 
deze visie kon slechts door een schuldvernieuwing worden bereikt dat een 
derde de verplichting tot betaling van een schuld op zich nam onder gelijk-
tijdige bevrijding van de oorspronkelijke debiteur. In geval van een schuld-
vernieuwing werd de derde echter op grond van een nieuwe verbintenis 
jegens de crediteur verbonden. 
De mogelijkheid om een schuld onder bijzondere titel over te dragen aan 
een derde is in de tweede helft van de negentiende eeuw voor het eerst 
erkend door de Pandektisten. Deze erkenning heeft ertoe geleid dat een 
regeling betreffende de schuldoverneming werd opgenomen in § 414 tot en 
met § 418 BGB. Hoewel er, op het moment dat in ons land een aanvang 
werd gemaakt met het ontwerp voor een nieuw BW, binnen de Nederlandse 
rechtswetenschap nog geen eenstemmigheid bestond omtrent de vraag of 
een opvolging onder bijzondere titel in een schuld in overeenstemming kon 
worden geacht met de uitgangspunten van ons verbintenissenrecht, 
oordeelde Meijers onder verwijzing naar het Duitse recht dat een schuld-
overneming in ons recht mogelijk moet zijn. De regeling die vervolgens in 
het ontwerp voor het nieuw BW is opgenomen, is voor een groot gedeelte 
ontleend aan het BGB. 
Het opnemen van de schuldoverneming in het BW heeft  binnen de 
rechtswetenschap geen aanleiding gegeven tot bijzondere aandacht voor het 
onderwerp. De betrekkelijk geruisloos verlopen invoering van de schuld-
overneming, terwijl het BW op dit punt een fundamentele breuk opleverde 
ten opzichte van het OBW, is aanleiding geweest voor een studie over het 
onderwerp.  
Een studie over de regeling van de schuldoverneming in het BW kan zich 
echter niet beperken tot een bespreking van de artikel 6:155 tot en met 158 

 
1 TM, PG pag. 571; Van Achterberg, pag. 59; Asser-Hartkamp 4-I, pag. 533. 
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BW. Omdat de regeling in het BW voor een groot deel is ontleend aan het 
BGB, waarvan de bepalingen nu alweer een ruime eeuw in de praktijk 
worden toegepast, is een bespreking van deze regeling van waarde voor een 
goed begrip van de regeling in het Nederlandse recht. Vandaar dat 
voorafgaand aan de bespreking van de schuldoverneming in het BW, een 
beschrijving zal worden gegeven van de regeling in het BGB en haar 
toepassing in de praktijk. In een afzonderlijk hoofdstuk zal worden 
ingegaan op de discussie die voorafgaand aan de invoering van het BGB 
met betrekking tot de mogelijkheid van schuldoverneming in de Duitse 
rechtswetenschap is gevoerd. 
 
Met de invoering van de schuldoverneming achtte Meijers het niet nodig 
om de schuldvernieuwing in het BW te laten terugkeren. Omdat de 
schuldoverneming meer tegemoet kwam aan de bedoeling van partijen in 
het geval zij de verplichting tot betaling van een schuld op de overnemer 
willen laten overgaan, verwachtte hij niet dat in de praktijk nog veel 
gebruik zou worden gemaakt van de schuldvernieuwing.2 Toch zou een 
studie van de schuldoverneming niet compleet zijn zonder een beschrijving 
van de ontwikkelingen die zich sinds de invoering van het Justiniaanse 
recht hebben voorgedaan met betrekking tot de schuldvernieuwing, voor-
zover zijwerd gebruikt om de schuld op een andere debiteur te laten over-
gaan. Een historische beschouwing op dit punt laat allereerst de specifieke 
kenmerken van de huidige regeling scherper uitkomen en laat het vernieu-
wende karakter zien van de bijdrage die de Pandektisten hebben geleverd 
op het gebied van de overdracht van schulden. Zij laat eveneens zien dat 
bepaalde vragen die zich bij de toepassing van de schuldoverneming voor-
doen, zich op dezelfde wijze voordeden bij de schuldvernieuwing. Waar 
vergelijkbare problemen zich voordoen, kunnen de oplossingen waarvoor 
in het verleden met betrekking tot de schuldvernieuwing werd gekozen, 
voor ons huidige recht nog steeds hun waarde hebben. 
Bovendien kan het zich ook onder het huidige recht voordoen dat partijen 
die een schuld tot voorwerp willen maken van een overdracht, niet de 
gevolgen in het leven willen roepen die zijn verbonden aan een schuldover-
neming in de zin van artikel 6:155 e.v. BW. In dat geval kunnen partijen 
nog steeds gebruik maken van de schuldvernieuwing.3 Een bespreking van 
de schuldvernieuwing in samenhang met de schuldoverneming, is daarom 
ook van belang voor het huidige recht. Het is dan ook zeker niet zo dat met 

 
2 Gezien de mogelijkheid door middel van de cessie om een vordering over te dragen, werd 
de novatie al nauwelijks meer gebruikt om de crediteur in de verbintenis te vervangen. 
3 Zie TM, PG boek 6, pag. 571. 
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de aandacht voor de historische achtergrond van de schuldoverneming 
“achterwaarts richting de toekomst” wordt gelopen.4 
Wel is deze studie vóór alles een studie met betrekking tot de schuld-
overneming. Het is niet de bedoeling geweest om een zelfstandige studie te 
schrijven ten aanzien van de historische ontwikkelingen op het gebied van 
de schuldvernieuwing. De betreffende hoofdstukken hebben daarom een 
beschrijvend karakter op hoofdlijnen; ze bieden daarmee aan de rechts-
historicus wellicht te weinig inzicht in de details van de ontwikkelingen ten 
aanzien van de schuldvernieuwing.  
Ook ontbreekt, waar het de bespreking van de schuldoverneming betreft, 
aandacht voor het Franse recht. Bij de bespreking van de schuld-
vernieuwing wordt wel ingegaan op de ontwikkelingen in het Franse recht, 
omdat deze hun invloed hebben gehad op de regeling in het OBW. In het 
Franse recht van na de invoering van de Code civil heeft het leerstuk van de 
schuldoverneming weinig aandacht gekregen. Het is nog steeds de 
heersende opvatting dat een overgang van een schuld slechts kan worden 
bereikt door het aangaan van een schuldvernieuwing. De moderne Franse 
rechtswetenschap is op het terrein van de schuldoverneming dan ook niet 
van invloed geweest op de ontwikkeling van ons eigen recht. 
 
Voor de volledigheid zij hier nog opgemerkt dat de schuldoverneming moet 
worden onderscheiden van de contractsoverneming, die in artikel 6:158 
BW een plaats heeft gekregen. In het geval van een contractsoverneming 
draagt een partij niet alleen verplichtingen uit een bestaande verbintenis 
over, zoals bij een schuldoverneming, maar haar gehele positie in een 
contractuele rechtsbetrekking. Dit is een geheel zelfstandige rechtsfiguur, 
waarvan de bespreking buiten de reikwijdte van deze studie valt. 
Tot slot kan nog worden gemeld dat de schuldoverneming geen rol speelt 
bij de zogeheten sterfhuisconstructies. Van een sterfhuisconstructie wordt 
gebruik gemaakt om alle activa uit een (insolvente) vennootschap over te 
dragen aan een andere vennootschap. De schulden worden in dat geval juist 
niet overgenomen, maar achtergelaten in het sterfhuis. De sterfhuis-
constructie valt dan ook buiten het kader van dit onderzoek. 

 
4 In deze zin J.M. Barendrecht, Van de klassieke opleiding naar een professionele 
basishouding in: NJB 2000, pag. 79. 
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Inleiding∗ 
 
Zoals in het voorwoord is aangegeven, kan de schuldoverneming voor ons 
huidig recht worden omschreven als de overdracht van de negatieve zijde 
van een verbintenis van de oorspronkelijk debiteur aan een opvolger onder 
instandhouding van de verbintenis zelf. Zij heeft tot gevolg dat de oor-
spronkelijk debiteur jegens de crediteur wordt bevrijd. Op deze wijze 
geconstrueerd kan de schuldoverneming worden gezien als de tegenhanger 
van de cessie, waarbij onder bijzondere titel de vordering wordt over-
gedragen op de cessionaris, onder gelijktijdig verlies van diens rechten door 
de cedent. 
 
Hoewel tot het begin de twintigste eeuw binnen de rechtswetenschap werd 
vastgehouden aan het uitgangspunt dat een debiteur zijn schuld niet kan 
overdragen, omdat hij persoonlijk jegens de crediteur gebonden werd 
geacht, bestond er in het maatschappelijk verkeer daarentegen van oudsher 
wel degelijk behoefte aan de mogelijkheid om schulden aan een derde te 
kunnen overdragen. Gewezen kan worden op de toedeling van een schuld 
aan één van de erfgenamen in het kader van de verdeling van de 
nalatenschap of aan de overdracht van een schuld in geval van de overname 
van een handelszaak of de inbreng van een handelszaak in een vennoot-
schap.1 Ook kan de overdracht van een schuld worden gebruikt als een 
wijze van betaling.2 In plaats van een schuld te voldoen door betaling aan 
zijn crediteur spreekt de debiteur af dat hij een schuld die de crediteur zelf 
weer heeft aan een derde, zal overnemen. In dit verband kan worden 
gewezen op de hypotheekoverneming, waarvan in het verleden wel gebruik 
van werd gemaakt.3 Een hypotheekoverneming vond plaats als de koper 
van een onroerend goed waarop een hypotheek rustte, in mindering op de 
koopprijs de verplichting tot aflossing van de hypothecaire schuld van de 
verkoper overnam. Het voordeel hiervan was dat de koper niet opnieuw een 
hypotheek, met alle kosten van dien, hoefde te vestigen. Als laatste 
voorbeeld kan worden gewezen op afspraken tot het overnemen van 
schulden die vóórkomen in (vennootschapsrechtelijke) familieverhou-
dingen, om te voorkomen dat de debiteur door de schulden in financiële 
problemen komt.4  

 
∗ Graag wil ik op deze plaats mijn dank uitspreken aan prof. dr B.H. Stolte, dr Th.E. van 
Bochove en in het bijzonder dr R. Meijering voor de hulp die zij hebben geboden bij het 
vertalen van de latijnse fragmenten. 
1 D. 10,2,20,8; D. 23,3,72; D. 39,5,28; Hof Amsterdam 28 mei 1907, W. 8632; HR 
12 juni 1953, NJ 1953, 635; HR 26 november 1982; NJ 1983, 124 (Struik/NMB). 
2 D. 16,1,8,3; D. 46,3,64 en D. 50,17,180. 
3 HR 17 februari 1843, W 410 en  HR 29 januari 1920, NJ 1920, pag. 225. 
4 Hof Den Bosch 14 oktober 1879, W 4501; HR 11 juni 1976, NJ 1976, 488 (nt. GJS) 
(Maquinaria Textil del Norte de Espana/Maduro & Curiel’s Bank N.V.) 
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Bij het aangaan van afspraken tot het overnemen van een schuld, stond bij 
partijen veelal voor ogen dat de opvolgend debiteur in plaats van de oude 
werd verbonden, waarbij de oorspronkelijke verbintenis met al zijn acces-
soire rechten en nevenrechten in stand bleef. Zolang deze mogelijkheid in 
het recht niet werd erkend, moest men echter gebruik maken van 
alternatieve rechtsfiguren die slechts gedeeltelijk aan de wensen van 
partijen tegemoet kwamen. 
Een eerste mogelijkheid was dat de opvolgend debiteur zich door middel 
van een passieve schuldvernieuwing verbond jegens de crediteur. Door een 
schuldvernieuwing gaat de oorspronkelijke verbintenis teniet en ontstaat er 
ten laste van de opvolgend debiteur een nieuwe verbintenis. De schuld-
vernieuwing kwam in zoverre tegemoet aan de bedoeling van partijen, dat 
de oorspronkelijke debiteur hierdoor werd bevrijd. Het nadeel was echter 
dat met het tenietgaan van de oude verbintenis ook alle nevenrechten 
vervielen. 
Dit nadeel deed zich niet voor als de opvolgend debiteur zich naast de 
oorspronkelijke debiteur jegens de crediteur verbond om de schuld te 
voldoen. Omdat de oorspronkelijke verbintenis in dat geval bleef bestaan, 
behield de crediteur de eventuele nevenrechten die aan de verbintenis 
verbonden waren. In dit geval werd echter niet tegemoet gekomen aan de 
bedoeling van de debiteur, voorzover hij door de overdracht van de 
verplichting tot betalen ook daadwerkelijk bevrijd wilde zijn tegenover de 
crediteur. Omdat de debiteur zelf aansprakelijk bleef voor de 
oorspronkelijke schuld, was van een overneming van de schuld geen 
sprake. Toch wordt deze rechtsfiguur in de Duitse literatuur wel aangeduid 
als een ‘kumulative Schuldübernahme’ of als ‘Schuldmitübernahme’. Een 
benaming die in de Duitse literatuur ook wordt gebruikt en die het wezen 
van deze rechtsfiguur beter weergeeft is de term ‘Schuldbeitritt’.5 Deze 
aansprakelijkheid van de opvolgend debiteur naast de oorspronkelijke 
debiteur konden partijen bewerkstelligen door het aangaan van een drie-
partijen-overeenkomst of door het  aangaan van een beding ten behoeve 
van een derde door de debiteur en diens opvolger. In het laatste geval 
bedong de debiteur van de opvolger dat hij de schuld aan de crediteur zou 
voldoen. Dit beding kon worden beschouwd als gemaakt ten behoeve van 
de crediteur, zodat deze door aanvaarding van het beding een zelfstandige 
aanspraak kon verwerven jegens de opvolgend debiteur. 
Tot slot kon een opvolgend debiteur zich alleen tegenover de debiteur 
verbinden om diens schuld te voldoen. Aan deze afspraak kon de crediteur 
geen rechten jegens de opvolgend debiteur ontlenen. Een dergelijke 

 
5 Enneccerus-Lehmann, pag. 323; Fikentscher, pag. 298; BGB-RGRK-Weber, Vor § 414 Rz 
2; Staudinger-Kaduk, Einl. zu  §§ 414 ff., Rzn 36 e.v. In de Nederlandse literatuur wordt 
voor deze rechtsfiguur wel de term schuldtoetreding gebruikt.  
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overeenkomst had dus slechts interne werking tussen debiteur en opvolger. 
Zij wordt wel aangeduid met de term ‘betalingsoverneming’.  
 
Geen van genoemde rechtsfiguren kwam tegemoet aan de wensen van 
partijen, voorzover zij een bevrijding van de debiteur wilde bereiken onder 
instandhouding van de verbintenis met alle daaraan verbonden accessoire 
rechten en nevenrechten. Zoals zo vaak in het recht, heeft ook op dit punt 
de theorie zich geleidelijk aangepast aan de eisen die de praktijk haar stelt. 
Langzamerhand heeft de wetenschap zich losgemaakt van het uitgangspunt 
dat het onmogelijk zou zijn om een schuld onder instandhouding van de 
verbintenis over te dragen. Deze verandering in opvatting werd  mede 
mogelijk gemaakt door een wijziging in de visie op het karakter van de 
verbintenis.  
Het is in het bijzonder de Duitse rechtswetenschap uit de tweede helft van 
de negentiende eeuw geweest die met fundamentele beschouwingen over 
het karakter van de verbintenis en over de mogelijkheid om de negatieve 
zijde ervan aan een ander over te dragen, aan deze ontwikkeling leiding 
heeft gegeven. De aandacht voor de schuldoverneming binnen de Duitse 
rechtswetenschap heeft ertoe geleid dat nog voor de invoering van het BGB 
in 1900 de schuldoverneming algemeen werd erkend binnen de Duitse 
rechtswetenschap en dat in § 414 tot en met § 418 BGB een afzonderlijke 
regeling met betrekking tot dit onderwerp is opgenomen. 
Binnen de Nederlandse rechtswetenschap was de belangstelling voor het 
onderwerp beduidend kleiner dan binnen de Duitse. Een debat over de 
mogelijkheid van schuldoverneming werd bij ons nauwelijks gevoerd. Wel 
aanvaardden in de eerste helft van de twintigste eeuw steeds meer auteurs 
in navolging van het Duitse recht de mogelijkheid om een schuld onder 
bijzondere titel over te dragen. Op het moment dat werd begonnen met het 
ontwerp voor het nieuw Burgerlijk Wetboek bestond er echter nog geen 
eensluidende mening over de vraag of een schuldoverneming in overeen-
stemming is met de uitgangspunten van ons verbintenissenrecht. Zoals hier-
voor aangegeven, oordeelde Meijers dat de schuldoverneming in ons recht 
mogelijk is. Wel achtte hij het noodzakelijk om te regelen op welke wijze 
een schuldoverneming tot stand kan worden gebracht en welke rechts-
gevolgen zij voor betrokkenen in het leven roept. De regeling die Meijers 
daartoe in het ontwerp heeft opgenomen, heeft hij voor een groot gedeelte 
ontleend aan het BGB. 
 
Uitgangspunt van dit proefschrift is om een bespreking te geven van deze 
nieuwe regeling in het BW. Om redenen die in het voorwoord zijn 
aangegeven, zal de schuldoverneming in haar historische context worden 
besproken. Vandaar dat eerst aandacht zal worden besteed aan de 
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ontwikkelingen betreffende de passieve novatie vanaf de Justiniaanse wet-
geving tot aan de invoering van het BW. Vervolgens wordt ingegaan op de 
discussie bij de Pandektisten omtrent de erkenning van de mogelijkheid van 
schuldoverneming, waarna de regeling in het BGB zal worden besproken. 
Daarna komt de vraag aan de orde of de schuldoverneming nog ten tijde 
van het OBW in de Nederlandse rechtswetenschap is erkend. Vervolgens 
wordt afgesloten met de bespreking van de bepalingen van de schuldover-
neming uit het BW. 
Omdat tot aan het begin van de twintigste eeuw op dogmatische gronden 
algemeen werd aangenomen dat een opvolging onder bijzondere titel in de 
schuld in strijd is met de uitgangspunten van het verbintenissenrecht, 
terwijl ook voorafgaand aan de invoering van het nieuw BW nimmer een 
fundamenteel debat is gevoerd over de vraag of de schuldoverneming in 
ons recht behoorde te worden erkend, zal ik hieronder eerst de vraag aan de 
orde stellen of het begrip verbintenis zich inderdaad verenigt met een 
opvolging onder bijzondere titel in de passieve zijde ervan. 
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1 Opvolging onder bijzondere titel in de schuld 
 
 
Ontwikkelingen ten aanzien van het begrip verbintenis 
 
1.1. Inleiding 
 
Voor ons huidig recht kan de verbintenis worden omschreven als de 
vermogensrechtelijke rechtsbetrekking tussen twee personen krachtens 
welke de ene persoon (de crediteur) recht heeft op een prestatie en 
krachtens welke de ander (de debiteur) tot het verrichten van die prestatie 
gehouden is.1 De verbintenis vindt haar grondslag in de romeinsrechtelijke 
obligatio.2 Hoe dicht onze opvatting van de verbintenis aanligt tegen de 
romeinsrechtelijke, blijkt uit de omschrijving die Justinianus in zijn 
Instituten van de obligatio heeft gegeven: 
 
Een verbintenis is een band van het recht waardoor wij dwingend gebonden worden om de 
een of andere prestatie te verrichten volgens de rechtsregels van onze staat.3 
 
De verbintenis, zoals wij die sedert de Justiniaanse wetgeving kennen, 
verenigt twee afzonderlijke elementen in zich. Allereerst roept de 
verbintenis voor de debiteur een verplichting jegens de crediteur in het 
leven. De debiteur is op grond van de verbintenis gehouden om de vast-
gestelde prestatie te verrichten. Maar daarnaast brengt de obligatio ook 
verhaalsaansprakelijkheid mee. Deze aansprakelijkheid houdt in dat de 
crediteur de waarde van de prestatie kan verhalen op het vermogen van de 
debiteur, indien deze niet vrijwillig presteert.  
Beide aspecten gezamenlijk bepalen het karakter van de verbintenis.4  
Voor de beantwoording van de vraag of opvolging onder bijzondere titel in 
de  passieve zijde van de verbintenis mogelijk is, maakt het verschil op 
welk aspect van de verbintenis de nadruk wordt gelegd. 

 
1 Asser-Hartkamp 4-I, pag. 4: ‘Onder verbintenis moet worden verstaan de vermogens-
rechtelijke betrekking tussen twee personen krachtens welke de een jegens de ander tot een 
prestatie gerechtigd is en deze jegens gene tot die prestatie verplicht is.’ In dezelfde zin 
reeds Asser-Van Goudoever III.1, pag. 6. Zie ook Pitlo, Systeem, pag. 264.  
2 Niet alleen het begrip verbintenis zelf, maar het gehele verbintenissenrecht is in sterke 
mate door het Romeinse recht beïnvloed. Zimmermann, Preface, pag. viii; Van Oven, pag. 
183; Wenck, pag. 291. 
3 Inst. 3,13,pr.: Obligatio est vinculum iuris quo necessitate obstringimur alicuius solvendae 
rei secundum nostrae civitatis iura. (Vertaling: Spruit I, pag. 178.) 
4 Kunkel-Honsell, pag. 213; Kaser RPI, pag. 479; Zimmermann, pag. 5; Brinz, Begriff, pag. 
21; Monier, pag. 4. Het hier gemaakte onderscheid tussen de verplichting van de debiteur 
om te presteren en zijn aansprakelijkheid  jegens de crediteur valt samen met het onder-
scheid tussen ‘Schuld und Haftung’ dat in het bijzonder in de Duitse rechtswetenschap aan 
het begin van de twintigste eeuw een grote rol heeft gespeeld. Hierover meer in 1.3. 
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De Romeinse en de middeleeuwse geleerde juristen zagen in de persoon-
lijke band tussen debiteur en crediteur de karakteristieke eigenschap van de 
verbintenis. Volgens hen waren de partijen bepalend voor de identiteit 
ervan. Daarom was het in hun opvatting niet mogelijk om de crediteur of de 
debiteur in de verbintenis te vervangen zonder dat de verbintenis zelf 
ophield te bestaan. Deze zienswijze heeft nog tot in de negentiende eeuw 
haar invloed uitgeoefend.  
 
Anderzijds werd reeds in het Justiniaanse recht erkend dat de vordering 
door de economische waarde die zij vertegenwoordigt een vermogens-
bestanddeel is en dat zij daarom kan worden beschouwd als een onlichame-
lijke zaak. Vanuit deze gedachte werd in het bijzonder in het Rooms-
Hollands recht en in het natuurecht aanvaard dat een vordering, evenals 
andere zaken, aan een derde kan worden overgedragen. Omdat de schuld 
echter niet als een zaak werd beschouwd, kon in deze visie de passieve 
zijde van de verbintenis niet onder bijzondere titel worden overgedragen. 
In hun poging om het wezen van de verbintenis vast te stellen, kwamen 
negentiende-eeuwse Pandektisten op hun beurt tot de conclusie dat de band 
tussen crediteur en debiteur niet zozeer wordt gekarakteriseerd door de 
partijen, maar dat zij voornamelijk wordt bepaald door de prestatie die 
moet worden verricht. Zolang de prestatie maar dezelfde blijft, kan zij in 
deze visie jegens een andere crediteur of door een andere debiteur worden 
verricht, zonder dat de verbintenis daardoor wijzigt. Hiermee hebben zij de 
weg vrijgemaakt voor de mogelijkheid om niet alleen de crediteur, maar 
ook de debiteur in de verbintenis te vervangen. 
Op deze ontwikkelingen zal hieronder worden ingegaan. 
 
1.2. De verbintenis als betrekking tussen debiteur en crediteur 
 
1.2.1. De subjecten als bepalend aspect van de betrekking 
 
In het Justiniaanse recht wordt geen aandacht besteed aan de theoretische 
grondslagen van de verbintenis.5 Uit de omschrijving van Justinianus blijkt 
dat zij werd beschouwd als een rechtsketen tussen crediteur en debiteur, die 
erop was gericht dat de debiteur een prestatie jegens de crediteur verrichtte. 
In de Justiniaanse wetgeving is niet expliciet aangegeven dat de verbintenis 
voornamelijk wordt gekarakteriseerd door de personen die partij zijn bij de 
verbintenis dan wel door de prestatie die moet worden verricht. 
Wel staat vast dat in het Justiniaanse recht verbintenissen slechts werking 

 
5 Kunkel-Honsell, pag. 86. In het algemeen geldt voor het Romeinse privaatrecht dat aan de 
theoretische grondslagen weinig aandacht werd besteed. Veelzeggend is de zienswijze van 
Javolenus, blijkend uit D. 50,17,202: omnis definitio in iure civile periculosa est. Zie 
hierover B.H. Stolte, pag. 103 e.v. 
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hadden tussen de oorspronkelijke partijen die de verbintenis waren aan-
gegaan. Zo was het voor partijen niet mogelijk om een beding ten behoeve 
van een derde in het leven te roepen6 of om via vertegenwoordiging een 
verbintenis aan te gaan.7 Ook een daadwerkelijke overdracht van een 
vordering was in het Justiniaanse recht niet mogelijk.8 Cessie kon slechts 
tot stand worden gebracht door aan de cessionaris een lastgeving tot inning 
van de vordering te verstrekken. Op deze wijze werd niet het recht zelf, 
maar de bevoegdheid om de vordering te innen overgedragen. Op grond 
van deze uitgangspunten wordt aangenomen dat de verbintenis in het 
Justiniaanse recht werd bepaald door de persoonlijke betrekking die zij 
tussen partijen in het leven riep.9 
De glossatoren kwamen op grond van de Justiniaanse wetgeving tot de 
conclusie dat de verbintenis een hoogstpersoonlijke rechtsband is, die niet 
los van de oorspronkelijke debiteur en crediteur kan voortbestaan. Treffend 
is de bekende uitdrukking in de Accursische Glosse: 
 
“Vorderingen zijn zozeer verbonden aan de beenderen van mensen dat zij daarvan nooit 
gescheiden kunnen worden. Zij kunnen niet van de rechthebbende gescheiden worden, zoals 
ook de ziel niet van het lichaam gescheiden kan worden.” 10 
 
Bachovius voegde daar later, om op dit punt geen enkele onduidelijkheid te 
laten bestaan, nog aan toe:  
 
“evenmin als lepra van de leproos kan worden gescheiden.”11 
 
De persoonlijke gebondenheid van de debiteur wordt al even duidelijk 
weergegeven door bijvoorbeeld Bartolus, die in zijn commentaar op Codex 
8,41,8 stelt dat “de debiteur kan worden beschouwd als een slaaf van de 
crediteur.”12 
Deze zienswijze op de verbintenis, als een persoonlijke band tussen 

 
6 D. 45,1,38,17. Zie hierover Kunkel-Honsell, pag. 223; Kaser, RPII, pag. 339. 
7 D. 45,1,38,17. Zie hierover Kunkel-Honsell, pag. 111; Kaser, RPII, pag. 100. 
8 Kunkel-Honsell, pag. 277; Kaser, RPII, pag. 451; Zimmermann, pag. 59; Vangerow III, 
pag. 100. 
9 In deze zin onder meer Kunkel-Honsell, pag. 268; Kaser RPI, pag. 478; Zimmermann, pag. 
58; Cuq, pag. 365, 368; Koch, pag. 28; Scheurl, pag. 15. In andere zin Gide, pag. 235 en 
Wiarda, pag. 15. 
10 Accursische Glosse, glosse In nominibus ad D. 15,1,16: “Nomina adeo ossibus hominum 
inhaerent ut nunquam separentur, -non possunt separari a domino sicut nec anima a 
corpore.” In soortgelijke zin ook reeds Azo, Lectura super codicem ad C. 4,10,1 no. 6 
11 Bachovius, De actionibus disp. IV, no. 2: “ut lepra leprosum”, geciteerd door 
Mühlenbruch, pag. 24.  
12 Bartolus, Commentarium in secundam codicis partem, ad C. 8.41.8: “Debitor videt 
quodamodo servus creditoris.” 



Schuldoverneming 
 

20

 

                                                

crediteur en debiteur, die niet van de oorspronkelijke subjecten kan worden 
gescheiden, heeft lang voortbestaan. Zo is zij in het oud-Vaderlandse recht 
onder meer terug te vinden bij Van der Sande, Vinnius en Huber.13  In het 
oud-Franse recht komen we deze opvatting nog tegen bij Pothier, die 
omtrent de vordering stelt dat zij is “(...) un droit personnel du créancier, un 
droit inherent à sa personne (...).”14 
Ook de juristen uit de Duitse rechtswetenschap in de eerste helft van de 
negentiende eeuw, die meer dan hun voorgangers theoretische beschou-
wingen aan het begrip obligatio wijdden om zodoende de karakteristieke 
kenmerken ervan te doorgronden, kwamen nog tot de slotsom dat de 
verbintenis voornamelijk wordt bepaald door de persoonlijke band die 
tussen de crediteur en debiteur in het leven wordt geroepen. Zo stelde 
Mühlenbruch dat de verbintenis weliswaar een rechtsbetrekking is die aan-
spraak geeft op het verrichten van een handeling, maar hij acht deze 
handeling niet bepalend voor de identiteit van de verbintenis.15 Bepalend 
voor het karakter van de verbintenis is volgens hem de persoonlijke 
betrekking, waaruit de aanspraak op de handeling voortvloeit. Hij schrijft: 
 
“Das Characteristische aller Forderungsrechte nun zeigt sich eben darin: sie existiren nur 
durch die wechselseitige Beziehung, worin bestimmte Personen zu einander stehen; fällt 
diese Beziehung weg, so hört auch das Recht selbst auf.” 16 
 
De subjecten bij de verbintenis achtte Mühlenbruch belangrijker voor de 
identiteit van de verbintenis dan de prestatie, omdat de persoonlijke 
betrekking tussen partijen mede het karakter van haar object bepaalt. 
Volgens Mühlenbruch namelijk “(...) besteht das Wesen einer Forderung 
gerade in der wechselseitigen Beziehung Mehrerer zu einander, und die 
dadurch bestimmte Richtung der Kraftäusserung eines Verpflichteten ist 
das eigentliche Object derselben.”17 In zijn opvatting is de verbintenis der-
halve een persoonlijke rechtsbetrekking die, hoewel gericht op het 
verkrijgen van een prestatie, geheel wordt bepaald door de identiteit van de 
verbonden subjecten. 

 
13 Van de Sande, De actionem cessione, 12.1 en 12.2: “Ratio est, quia cessione non 
admittitur actio directa, quae primi creditoris ossibus, ut loquuntur Doctores, adeo inhaerent, 
ut ab eo separari non magis possit, quam anima a corpore.” (De reden is dat een actio directa 
niet vatbaar is voor overdracht, omdat deze zozeer vastzit aan de beenderen van de eerste 
crediteur, zoals de Doctores zeggen, dat zij hiervan evenmin kunnen worden gescheiden als 
de ziel van het lichaam); Vinnius, Institutionum, Lib. III, tit. XIV, pag. 572; Huber, 
Praelectiones, ad D.17,1 no. 10: “(...) sed ius ipsum manere penes cedentem, quasi ossibus 
ejus inhaerens.” (Maar dat het recht zelf bij de cedent blijft, omdat dit als het ware aan zijn 
botten vastzit.) 
14 Pothier, Vente, no. 550. 
15 Mühlenbruch, pag. 14. 
16 Mühlenbruch, pag. 14. 
17 Mühlenbruch, pag. 17. 
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Een soortgelijke opvatting vinden we terug bij onder meer Puchta en 
Savigny. 
Hoewel Puchta erkende dat de prestatie een belangrijk element is van de 
rechtsbetrekking tussen partijen, stelde ook hij dat deze rechtsbetrekking 
een zuiver persoonlijke is, die voor haar voortbestaan afhankelijk is van de 
identiteit van beide subjecten tussen welke zij is ontstaan: 
 
“Die strenge Verbindung mit den Subjecten liegt im juristischen Wesen des Verhältnisses 
und auch die factische Natur desselben stimmt damit überein, wonach weder für den Gläubi-
ger die individuelle Person seines Schuldners, noch für den Schuldner die seines Gläubigers 
gleichgültig ist.”18 
 
1.2.2. Het object als bepalend aspect van de betrekking 
 
Bij de Pandektisten krijgt de opvatting de overhand dat de verbintenis niet 
primair wordt gekarakteriseerd door haar subjecten, maar dat zij haar 
identiteit ontleent aan de prestatie waartoe zij verplicht. De gedachte dat de 
prestatie een belangrijk aspect is van de verbintenis was op zichzelf niet 
nieuw. Het werd reeds onderkend in het Justiniaanse recht, hetgeen onder 
meer volgt uit de omschrijving van de verbintenis, afkomstig van Paulus, 
die is opgenomen in D. 44,7,3,pr: 
 
De kern der verbintenissen bestaat niet hierin, dat zij een of andere zaak ons eigendom 
maakt of voor ons een dienstbaarheid vestigt, maar dat zij een ander jegens ons verplicht om 
iets te geven, te doen of te presteren.19 
 
Ook in het Rooms-Hollandse recht werd erkend dat de prestatie die de 
debiteur moet verrichten een belangrijk aspect is van de verbintenis. De 
Groot omschrijft de verbintenis als “(...) ‘t recht van toe-behooren dat den 
eenen mensch heeft op den anderen om van hem eenige zake ofte daed te 
genieten.”20 Vanaf de vijftiende eeuw werd het steeds gebruikelijker om het 
vermogensrecht in te delen in persoonlijke rechten en zakelijke rechten. Ter 
onderscheiding van de zakelijke rechten, de iura in re, werd de verbintenis 
aangeduid met de term ius ad rem.21 Zo omschrijft Vinnius het ius ad rem 

 
18 Puchta, Institutionen III, pag. 59. Zie ook zijn Vorlesungen II, pag. 116. Zie verder 
Savigny, Pandektenvorlesungen, pag. 201 en pag. 228; Kuntze, pag. 12 e.v.; Scheurl, pag. 
12. 
19 Paulus libro secundo instititutionum: Obligationum substantia non in eo consistit, ut 
aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad 
dandum aliquid vel faciendum vel praestandum. (Vertaling: Prota, pag. 208.) 
20 De Groot, Inleidinge, II,1,59. In dezelfde zin Huber, Hedendaegse Rechtsgeleertheyt I, 
pag. 437; Van Leeuwen, pag. 275. 
21 De indeling van de vermogensrechten in iura in re en het ius ad rem is reeds terug te 
vinden bij Azo, ad l.13 § 1. C. de jud. 3,1 (no. 14). Pas in de vijftiende eeuw wordt het 
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als “(…) het recht op een zaak, wat wij met één woord een verbintenis 
noemen.”22 Het begrip ius ad rem geeft aan dat de crediteur het recht heeft 
jegens een bepaalde persoon op afgifte van een zaak, of algemener, het 
recht op het verrichten van een prestatie.23 Door de verbintenis aan te 
duiden als een ius ad rem,  wordt erkend dat de prestatie een belangrijk 
aspect van de verbintenis is. Duidelijk wordt dit door Vinnius 
weergegeven: 
 
“Want het hoogste doel van de verbintenis is niet dat wij een persoon aan ons verbonden 
hebben, maar dat wij de zaak die het object is van de verbintenis kunnen opeisen.”24 
 
Het onderscheid tussen het ius in re en het ius ad rem keerde, zij het in 
andere bewoordingen, terug bij de juristen van de Historische School. 
Puchta en Savigny maakten ten aanzien van de vermogensrechten een 
hoofdonderscheid tussen rechten over zaken (Rechte an Sachen, zakelijke 
rechten) en rechten over handelingen (Rechte an Handlungen, verbinte-
nissen).25 Hoewel in de visie van Puchta de verbintenis een persoonlijke 
betrekking in het leven roept, stelde hij bij de vaststelling van het begrip 
verbintenis voorop dat de verbintenis de debiteur verplicht om een prestatie 
te verrichten. Evenals Paulus stelde hij: 
 
“Die Obligatio gibt nicht ein unmittelbare Macht über die Sache, weder eine totale, noch 
partielle, sondern sie verpflichtet einen Andern zu eine Leistung.”26 
 
Savigny stelde eveneens dat kenmerkend voor de obligatio is dat zij aan de 
crediteur de aanspraak verschaft dat een ander een bepaalde handeling 
verricht. De obligatio bestaat in zijn opvatting "(...) in der Herrschaft über 
eine fremde Person; jedoch nicht über diese Person im Ganzen (wodurch 
deren Persönlichkeit aufgehoben sein würde), sondern über einzelne 
Handlungen derselben, die als aus ihrer Freiheit ausscheidend, und unserm 

 
gebruik van dit onderscheid gebruikelijk.  Zie omtrent de ontwikkeling van het leerstuk van 
het ius ad rem onder meer Meijers, R.M. 1907, pag. 277 e.v.; Zwalve, Hoofdstukken, pag. 
53 e.v. 
22 Vinnius, Institutionum, Lib. III, tit. XIV, pag. 572: “(…) ius ad rem, quod uno verbo 
dicimus obligationem.” De term ‘ius ad rem’ wordt in dezelfde zin gebruikt door onder meer 
Huber, Hedendaegse Rechtsgeleertheyt I, pag. 437. Zie omtrent het begrip ius ad rem ook 
Wolff, pars II, § 135: “Jus ad rem dicitur, quod habemus ad id, ad quod praestandum alter 
nobis obligatus est.” (Het recht op een zaak wordt genoemd, het recht dat wij hebben op 
datgene, tot het presteren waarvan een ander jegens ons gebonden is.). Zie voorts 
Heineccius, Recitationes, Ad Inst. III, tit. XIV, pag. 421. 
23 Zwalve, Hoofdstukken, pag. 55. 
24 Vinnius, Institutionum, Lib. III, Titel XIV, pag. 572: “Neq enim hic finis summus est 
obligationis, ut personam nobis obligatam habeamus, sed ut rem in obligationem deductam 
consequamur. 
25 Puchta, Vorlesungen I en II; Savigny, System I, pag. 369. 
26 Puchta, Vorlesungen II, pag. 2. 
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Willen unterworfen, gedacht werden müssen. Die Entwickelung dieses 
Begriffs muss gerichtet werden theils auf die Personen, welche in der Obli-
gation stehen, theils auf die Handlungen, worauf die Obligation gerichtet 
ist."27 Volgens Savigny is het niet de debiteur, maar de handeling die is 
onderworpen aan de macht van de schuldeiser. Deze handeling die de 
debiteur moet verrichten neemt volgens Savigny een belangrijke plaats in 
bij de vaststelling van de identiteit van de verbintenis. Letterlijk zegt hij 
daarover dat “(...) das Wesen der Obligation in die Leistung des Schuldners 
gesetzt wird.”28 
  
Puchta en Savigny kenden dus beiden aan de prestatie een zelfstandige 
betekenis toe, die mede bepalend is voor het karakter van de obligatio. Zij 
waren daarnaast echter tevens van oordeel dat de verbintenis ook een 
persoonlijke band is, die niet los kan worden gezien van de subjecten die 
haar zijn aangegaan.29 
Een stap verder dan Puchta en Savigny ging Windscheid. Ook Windscheid 
was van oordeel dat de verbintenis moet worden gezien als een 
rechtsbetrekking, die de crediteur aanspraak geeft op een prestatie van de 
debiteur. 
Maar Windscheid ontkende dat deze betrekking onverbrekelijk zou zijn 
verbonden met de subjecten: 
 
“Es ist eben nicht wahr, dass die Obligation ein an die Person unzertrennlich geknüpftes 
Verhältniss sei. Gebrauchen wir das Bild, von dem die Bezeichnung “obligatio” hergenom-
men ist. Dem Gläubiger ist der Wille des Schuldners gebunden; das Band, mit dem ihm der-
selbe gebunden ist, gibt er einem andern in die Hand; dieser hat es nun; ist das Band nicht 
mehr dasselbe, weil ein anderer es in der Hand hält?”30  
 
Gaf Windscheid in deze passage aan dat de verbintenis niet onverbrekelijk 
is verbonden met de persoon van de crediteur, hetzelfde geldt volgens hem 
voor de debiteur: 
 
“Der Inhalt des obligatorischen Rechtsverhältnisses ist von der Person des Schuldners so 
unabhängig, wie von der des Gläubigers.”31 

 
27 Savigny, Obligationenrecht I, pag. 4. Zie ook zijn System I, pag. 369 e.v. 
28 Savigny, Obligationenrecht I, pag. 5 (noot c). Op dezelfde pagina merkt hij op dat “(...) 
die Thätigkeit des Schuldners als die Hauptsache, als das eigentliche Wesen der Obligation, 
(...) angesehen werden (muss)”.  Zie ook zijn System VIII, pag. 201. 
29 Reeds voor Puchta en Savigny gaf ook Wencke, pag. 294, aan de handeling als onderdeel 
van de verbintenis een zelfstandige betekenis. Volgens Kuntze, pag. 3, en Brinz, Begriff, 
pag. 12, is een wezenlijke aanzet tot een gewijzigde kijk op de verbintenis gegeven door 
Puchta. Wiarda, pag. 75, dicht deze rol toe aan Savigny. 
30 Windscheid, Singularsuccession, pag. 40. 
31 Windscheid, Singularsuccession, pag. 43. 
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In de opvatting van Windscheid zijn de subjecten niet doorslaggevend voor 
de identiteit van de verbintenis. Hoewel Windscheid in zijn artikel in de 
Kritische Ueberschau uit 1853 niet expliciet aangaf waardoor de inhoud 
van de verbintenis wel wordt bepaald, blijkt uit de rest van zijn betoog, 
alsmede uit zijn pandektencommentaar, dat naar zijn mening de inhoud 
erop is gericht  “(...) dass eine Person (...) in gewisser Weise handele.”32 
Volgens Windscheid wordt de verbintenis derhalve niet bepaald door haar 
subjecten, maar door de prestatie die moet worden verricht.33 Deze visie 
van Windscheid vond spoedig algemene ingang in de Duitse rechts-
wetenschap. 
Reeds Bluntschli oordeelde in zijn Deutsches Privatrecht uit 1854 dat in het 
Duitse recht de obligatio niet langer in de Romeinsrechtelijke traditie wordt 
gekarakteriseerd als een persoonlijke rechtsband tussen twee personen:  
 
“Unser neueres Recht dagegen betont mehr den objectiven Gehalt der Forderung oder 
Schuld und lässt daher leichter eine Änderung in den persönlichen Verhältnissen zu, wenn 
nur der Inhalt derselbe bleibt.”34 
 
Gaan we er vanuit dat Bluntschli met de inhoud van de verbintenis evenals 
Windscheid  de prestatie op het oog heeft, dan gaf ook hij te kennen dat de 
prestatie bepalend is voor de verbintenis en niet de persoonlijke rechts-
betrekking. Opvallend is overigens dat Bluntschli uitdrukkelijk spreekt over 
‘unser neueres Recht’.  Daarmee erkende hij dat deze opvatting een breuk 
vormde met de tot dan toe geldende uitgangspunten binnen de rechts-
wetenschap.35 
De zienswijze dat de verbintenis wordt gekarakteriseerd door de prestatie 
en dat zij om die reden geen hoogst persoonlijke betrekking is, werd in 
korte tijd door de meeste auteurs uit de Duitse rechtswetenschap 
overgenomen. Wächter maakt bij de behandeling van vermogensrechten 
een onderscheid tussen rechten die betrekking hebben op een zaak en 
rechten die “(...) unmittelbar eine Handlung, die Leistung einer uns 
verpflichteten Person” tot voorwerp hebben.36 Deze laatste categorie 
rechten vormen een onmiddellijke band tussen de gerechtigde (crediteur) en 
de persoon van de verbondene (debiteur). Deze band is de obligatio. Hoe-
wel Wächter niet expliciet de vraag aan de orde stelde door welk element in 
de verbintenis haar identiteit wordt bepaald, stelt hij dat “(...) gerade die 

 
32 Windscheid, Pandekten II, pag. 2. 
33 In dezelfde zin over de zienswijze van Windscheid oordeelt Wiarda, pag. 81. 
34 Bluntschli II, pag. 3 (de cursivering is van Bluntschli zelf). 
35 Bluntschli’s Deutsches Privatrecht verscheen een jaar na de publikatie van Windscheids 
artikel in de Kritische Ueberschau. In 1853 maakte Bluntschli deel uit van de redaktie van 
dit tijdschrift, zodat het aannemelijk is dat Bluntschli zijn visie direkt aan Windscheid heeft 
ontleend.  
36 Wächter, Pandekten I, pag. 177. 
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Verpflichting eines Schuldners (...) Zweck und Wesen der persönlichen 
oder Forderungsrechten” bepaalt.37 Dernburg oordeelde eveneens dat “Das 
Wesen der Obligation besteht in der Leistungspflicht des Schuldners; aber 
schliesslich kommt es dem Gläubiger doch auf den Erfolg an, welcher 
durch die Leistung herbeigeführt werden soll.”38  Dezelfde visie zien we bij 
Kipp. Deze oordeelde dat een vorderingsrecht erop is gericht dat de debi-
teur op een bepaalde wijze handelt. Zij kan daarom worden beschouwd als 
een recht op een handeling.39 
 
Aan het einde van de negentiende eeuw was het de heersende opvatting in 
de Duitse rechtswetenschap geworden dat het kenmerkende van de 
verbintenis eruit bestaat dat zij een recht geeft op een prestatie.40 Deze 
zienswijze heeft ook zijn weg gevonden in het BGB. In § 241 BGB is niet 
de nadruk gelegd op het feit dat de verbintenis een rechtsverhouding tussen 
twee personen in het leven roept, maar op het feit dat de schuldeiser 
bevoegd is van de schuldenaar een prestatie te vorderen.41 
Deze opvatting impliceert dat de verbintenis primair wordt bepaald door 
haar object en dat de subjecten niet doorslaggevend zijn voor de identiteit 
ervan. In de Motiven wordt dan ook ten aanzien van de verbintenis 
opgemerkt dat zij ‘versachenrechtlicht’ is.42 In de huidige Duitse rechts-
wetenschap kan deze visie nog steeds als algemeen geldend  worden 
beschouwd. Zo stelt bijvoorbeeld Larenz omtrent de verbintenis dat, 
datgene “(...) was dem Schuldverhältniss vornehmlich Inhalt und Bedeu-
tung gibt und den Charakter seines Typus bestimmt, (...) jedoch die 
bestimmte Leistungspflicht” is. 43 
 

 
37 Wächter, Pandekten I, pag. 180 (nt. 13). 
38 Dernburg, Pandekten II, pag. 4. Zie ook Dernburg, Lehrbuch des Preussischen 
Privatrechts II, pag. 136. 
39 Windscheid-Kipp II, pag. 2 (zie ook nt. 2: “Die Forderungsre. sind Re. auf eine 
Handlung”). 
40 In deze zin ook Saleilles, pag.2, die met betrekking tot het Duitse recht opmerkt: 
“L’essence juridique de l’obligation est constituée par la valeur économique de l’obliga-
tion.” en Colin-Capitant II, pag. 436: “Le développement du capitalisme a fait apparaître au 
contraire cette idée que le plus important dans l’obligation (...) c’est moins la personnalité 
du débiteur que la prestation en elle-même (...).” In dezelfde zin Canes, Schuldoverneming, 
pag. 78; Wiarda, pag. 81. 
41 § 241 BGB: “Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem 
Schuldner eine Leistung zu fordern. Die Leistung kann auch in einem Unterlassen 
bestehen.” Zie ook Knoke, pag. 412, die stelt dat de identiteit van de vordering dezelfde 
blijft “(…) wenn das Leistensollen dasselbe bleibt.”   
42 Mugdan II, pag. 67. 
43 Larenz I, pag. 7. In dezelfde zin Esser I, pag. 84, die stelt dat de “Leistungsanspruch in 
Zentrum des Schuldverhältnisses” staat. 
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Deze Duitse visie is in de Nederlandse rechtswetenschap overgenomen. 
Volgens Canes, die  zich bij de vaststelling van het karakter van de 
verbintenis vooral liet leiden door de discussie binnen de Duitse 
rechtswetenschap, wordt de kern van de verbintenis gevormd door het recht 
op de prestatie en wordt haar identiteit niet door haar subjecten bepaald.44 
Iedere verbintenis is volgens hem gericht op de betaling aan de crediteur. 
“Verandert al de persoon des debiteurs, hij behoudt toch een schuldenaar 
(...).” Hiermee sloot hij zich aan bij de opvatting van Windscheid, die het 
voldoende achtte dat er iemand gehouden is te presteren. Weliswaar 
erkende Canes dat er overeenkomsten worden aangegaan, waarbij het aan-
komt op de individualiteit van de debiteur, maar het staat volgens hem in 
dergelijke gevallen de crediteur ter beoordeling of hij door de wijziging van 
de debiteur in werkelijkheid nog verkrijgt waarop hij recht heeft. Indien de 
crediteur instemt, blijft de verbintenis naar haar voorwerp van prestatie en 
naar haar omvang ongewijzigd.45 In dezelfde zin oordeelt Wiarda.46 
Volgens hem is de verbintenis weliswaar een persoonlijke band, maar zij 
moet toch primair worden gezien als een recht op en een plicht tot prestatie. 
Het is volgens Wiarda in beginsel onverschillig of de oorspronkelijke 
partijen dan wel rechtverkrijgenden het recht uitoefenen of de plicht uit-
voeren. De auteurs die de opvatting huldigen dat de band tussen partijen zo 
persoonlijk is dat een vervanging van een van de subjecten tevens een 
verandering van de identiteit van de verbintenis inhoudt, gaan volgens 
Wiarda uit van een verkeerde waardering van de begrippen 'feit' en 'recht'.  
Inderdaad is het zo, aldus Wiarda, dat bij een opvolging van een van de 
subjecten bij de verbintenis de feitelijke verhouding A - Z een andere is dan 
de feitelijke verhouding B - Z. Maar de rechtsverhouding A - Z is wel 
gelijk aan de rechtsverhouding B - Z. Daarmee staat volgens Wiarda vast 
dat de verbintenis geen hoogst persoonlijke band is.  
Deze zienswijze kan voor ons huidig recht als de heersende worden 
beschouwd. Zo stellen bijvoorbeeld G.J. Scholten en Schut dat in ons recht 
de benadering dat de verbintenis een rechtsplicht in het leven roept 
prevaleert boven de benadering dat de verbintenis een rechtsbetrekking is 
tussen crediteur en debiteur.47 
 
In het Franse recht is dezelfde ontwikkeling terug te vinden. Ook daar 
wordt de verbintenis niet langer beschouwd als een betrekking die wordt 
bepaald door haar subjecten, maar veeleer als een band die wordt gekarak-
teriseerd door de prestatie die moet worden verricht: 
 

 
44 Canes, Schuldoverneming, pag. 53 e.v. 
45 Canes, Schuldoverneming, pag. 54, onder verwijzing naar Gürgens, pag. 231. 
46 Wiarda, pag. 74 e.v. 
47 G.J. Scholten, pag. 12; Schut, pag. 98. Zie ook Vranken, WPNR 5789. 
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‘On voit quelle est la notion moderne de l’obligation: celle-ci, même au point de vue passif, 
n’est plus consideréé comme un lien personnel sauf quand son exécution n’est susceptible 
d’émaner que du débiteur primitif à raison des aptitudes ou des qualités de ces dernier. Mais 
hors de cette hypothèse, la personne du débiteur n’est pas un des éléments de la dette. 
L’essence de l’obligation, suivant les expressions de M. Saleilles, consiste <dans la nature 
de la prestation à accomplir> (…).”48 
 
De vaststelling dat de verbintenis primair door de prestatie wordt bepaald, 
neemt niet weg dat, zoals ook blijkt uit het hierboven geciteerde fragment,  
in bepaalde gevallen de persoon van de debiteur toch medebepalend kan 
zijn voor de identiteit van de verbintenis. Dat is het geval bij die 
verbintenissen, waarvan de inhoud van de prestatie mede wordt bepaald 
door de individualiteit van de debiteur. Het gaat hier om de bekende 
voorbeelden zoals de verplichting van de kunstschilder om een portret te 
maken of die van de violist om een voorstelling te geven. Over het 
algemeen wordt deze categorie van verbintenissen als een uitzondering 
beschouwd en wordt er geen poging ondernomen om in zijn algemeenheid 
aan te geven welke verbintenissen hiertoe behoren.49 Naar mijn mening is 
het wel mogelijk om nader te preciseren bij welke verbintenissen de inhoud 
mede wordt bepaald door de individualiteit van de debiteur. 
In navolging van het Justiniaanse recht maken wij in ons recht met 
betrekking tot de prestatie nog steeds een onderscheid tussen verbintenissen 
die zijn gericht op een geven, op een doen of op een nalaten.50 
Is de verbintenis gericht op een geven, dan is de prestatie niet afhankelijk 
van de persoon van de debiteur. Of de verplichting nu bestaat uit het geven 
van een geldsom, uit het geven van een naar soort bepaalde zaak of uit het 
geven van een individueel bepaalde zaak, de persoon van de debiteur 
beinvloedt de prestatie niet. Het gaat bij deze verbintenissen louter om de 
vraag of het beoogde resultaat, het geven, tot stand wordt gebracht. Dat 
betekent dat de inhoud van de verbintenis bij deze categorie niet door de 
debiteur wordt bepaald. 
Anders is het echter met de verbintenissen die zijn gericht op een nalaten. 
Deze kunnen naar hun aard slechts worden nagekomen door de debiteur die 
zich heeft verbonden. Hier wordt de verbintenis derhalve geheel bepaald 
door de persoon van de debiteur. 
Ten aanzien van de derde categorie, de verbintenissen die zijn gericht op 

 
48 Baudry-Lacantinerie XIV, pag. 90. Zie voorts Saleilles, pag. 15; Starck-Boyer, pag. 5; 
Marty-Raynaud I, pag. 7; Demogue, pag. 17; Colin-Capitant II, pag. 424. 
49 Zie bijvoorbeeld Canes, Schuldoverneming, pag. 53; Van Loggerenberg, pag.  57. 
50 De omschrijving van Paulus uit D. 44,7,3,pr. was terug te vinden in artikel 1270 OBW: 
“Zij strekken om iets te geven, te doen, of niet te doen.” In het huidig BW is dit onderscheid 
niet meer opgenomen. Niettemin geldt het ook voor ons huidig recht nog steeds. Zie Asser-
Hartkamp 4-I, pag. 15. 
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een doen, kan niet in abstracto worden bepaald of de prestatie al dan niet 
door een derde kan worden verricht. Als uitgangspunt kan worden 
geformuleerd dat de prestatie mede wordt bepaald door de individualiteit 
van de debiteur als de crediteur de verbintenis heeft gesloten met het oog 
op de persoon van de debiteur. In veel gevallen zal zich dit niet voordoen, 
omdat het voor de crediteur niet uitmaakt of de afgesproken verrichting 
door de één of door de ander wordt verricht. Bij de opdracht aan 
bijvoorbeeld een huisschilder of een verhuizer gaat het er meestal om dat 
het beoogde resultaat wordt bereikt. Als in de ogen van de crediteur dit 
resultaat evengoed door een ander kan worden bereikt, dan is de prestatie 
niet afhankelijk van de persoon van de debiteur. Het kan zich echter 
voordoen dat de persoon van de debiteur wel van belang is voor de credi-
teur, omdat naar het oordeel van de crediteur de debiteur wegens bijzondere 
vaardigheden of eigenschappen doorslaggevende invloed heeft op de wijze 
waarop de verbintenis wordt uitgevoerd of op het resultaat dat uiteindelijk 
wordt bereikt. Of bij de uitvoering van een verbintenis in een concreet 
geval de prestatie inderdaad afhankelijk is van de persoon van de debiteur, 
wordt niet bepaald door objectieve criteria, maar door overwegingen die de 
crediteur bij het aangaan van de verbintenis heeft gehad. 
 
1.3. De verhaalsaansprakelijkheid 
 
Naast de verplichting van de debiteur om te presteren, brengt de verbintenis 
ook verhaalsaansprakelijkheid mee. Deze gebondenheid van de debiteur 
betekende in het Justiniaanse recht, evenals tegenwoordig, dat de debiteur 
met zijn vermogen aansprakelijk was voor de nakoming van de prestatie of 
voor betaling van schadevergoeding indien hij niet vrijwillig presteerde.51 
D. 50,16,108: 
 
“Onder ‘debiteur’ wordt verstaan, diegene van wie tegen diens wil geld kan worden 
opgeëist.”52 
 
Het zijn Bekker en Brinz geweest die er in de negentiende eeuw als eersten 
op hebben gewezen dat het voor de obligatio kenmerkend is dat zij niet 
alleen een verplichting voor de debiteur in het leven roept om een bepaalde 
prestatie te verrichten, welk aspect voorop staat in de definities van 
Justinianus en Paulus, maar dat zij ook een gebondenheid van de debiteur 
met zijn vermogen meebrengt.53 De verplichting tot presteren en de 
aansprakelijkheid van de debiteur met zijn vermogen moeten volgens Brinz 

 
51 Kunkel-Honsell, pag. 214. 
52 Modestinus libro quarto pandectarum: ‘Debitor’ intellegitur is, a quo invito exigi pecunia 
potest. 
53 Bekker, Rechtssubjecte, pag. 69 e.v.; Brinz, Begriff, pag. 17. 
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als twee afzonderlijke elementen van de verbintenis worden beschouwd, 
die beide de verbintenis mede bepalen. De verplichting tot presteren is de 
‘Schuld’, terwijl de aansprakelijkheid wordt aangeduid met de term 
‘Haftung’. De zienswijze dat in de Justiniaanse wetgeving de obligatio door 
dit onderscheid werd gekenmerkt, is thans algemeen aanvaard.54 
Volgens Brinz is de verhaalsaansprakelijkheid die de verbintenis in het 
leven roept, het meest kenmerkende aspect ervan. Vandaar dat volgens 
Brinz het wezen van de verbintenis niet moet worden gezocht in de 
subjecten of in de prestatie, maar in deze aansprakelijkheid. Hij stelt daar 
zelf over dat “in der Haftung (...) der Begriff der Obligation (...)” ligt. Bij 
deze opvatting van Brinz sloot Strohal zich aan. Deze oordeelde dat de 
verhaalsaansprakelijkheid het belangrijkste aspect van de verbintenis is en 
concludeerde daaruit dat de identiteit van de verbintenis wordt bepaald 
door het vermogen dat aan de verhaalsaansprakelijkheid is onderworpen.55 
Nog voor Brinz en Strohal had Savigny echter als zijn mening uitgesproken 
dat de gebondenheid van de debiteur juist als een ondergeschikt aspect van 
de verbintenis moet worden beschouwd. Omtrent de kern van de verbin-
tenis merkte Savigny op dat “(...) die Thätigkeit des Schuldners als die 
Hauptsache, als das eigentliche Wesen der Obligation, die des Gläubigers 
als das Untergeordnete angesehen werden (muss).”56 Daarbij gaf hij aan dat 
hij met de handeling van de crediteur doelde op diens mogelijkheid om 
nakoming af te dwingen. Volgens Savigny wordt de verbintenis evenmin 
bepaald door de mogelijkheid om nakoming af te dwingen, als dat de 
mogelijkheid van revindicatie het eigendomsrecht bepaalt. 
Hoewel Savigny op zich gelijk heeft dat de verhaalsaansprakelijkheid niet 
de identiteit van de verbintenis bepaalt, kan niet worden ontkend dat de 
aansprakelijkheid van de debiteur met zijn vermogen een belangrijk aspect 
vormt van de verbintenis. Hiermee onderscheidt de verbintenis zich van 
afspraken in het maatschappelijk verkeer die niet afdwingbaar zijn.57 
Omdat de crediteur in de gelegenheid wordt gesteld om de prestatie, of 
althans de waarde hiervan, te verhalen op het vermogen van de debiteur, 

 
54 Kaser, RPI, pag. 479; Zimmermann, pag. 5; Monier, pag. 4. 
55 Strohal, pag. 305. 
56 Savigny, Obligationenrecht I, pag. 5. In dezelfde zin oordeelde Knoke, pag. 411: “Trotz 
aller Bedeutung der Haftung für den Obligationsbegriff darf man nicht verkennen, dass das 
Leistensollen das Erste, die Haftung das Zweite ist.” Knoke, pag. 422, wijst er voorts op dat 
de omvang van de Haftung kan worden uitgebreid zonder dat daardoor de identiteit van de 
vordering wijzigt. 
57 Slechts voor een beperkte groep verbintenissen die niet afdwingbaar zijn wordt sinds het 
hoogklassieke romeinse recht wel de term obligatio naturalis (natuurlijke verbintenis) 
gebruikt. De toevoeging naturalis diende er echter juist voor om deze verbintenissen af te 
grenzen van de ‘obligationes civiles’. Zie hierover Kaser, RPI, pag. 480; Zimmermann, pag. 
7; Radin, pag. 1724. 
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krijgt de verbintenis een vermogenswaarde.58 Vorderingen en schulden 
worden daarom naast de zakelijke rechten beschouwd als bestanddelen van 
het vermogen.59  
Dit heeft consequenties gehad voor de wijze waarop de verbintenis wordt 
gekarakteriseerd. Omdat de verbintenis voor de crediteur vermogenswaarde 
heeft, wordt de vordering beschouwd als een onlichamelijke zaak, die haar 
plaats heeft in het zakenrecht of, in de terminologie van onze wetgever, het 
goederenrecht. Zo geeft reeds Gaius aan dat zaken kunnen worden onder-
scheiden in lichamelijke en onlichamelijke zaken.60 Tot de categorie van 
onlichamelijke zaken behoort volgens hem de zaken die niet “(...) kunnen 
(…) worden aangeraakt. Dat zijn zulke die bestaan in een recht, zoals (...) 
vorderingsrechten, hoe ook tot stand gekomen”61 Deze omschrijving is door 
Justinianus opgenomen in zijn Instituten.62 De zienswijze dat de vordering 

 
58 Volgens mij ontleent de verbintenis haar waarde aan het feit dat zij afdwingbaar is op het 
vermogen van de debiteur. Vooral in de Franse literatuur wordt wel betoogd dat de 
verbintenis haar vermogenswaarde ontleent aan het feit dat de verbintenis voornamelijk door 
de prestatie wordt gekarakteriseerd. Zo is bij Marty-Raynaud I (1988), pag. 6, te lezen dat 
“(...) d’autres auteurs comme Saleilles (...) ont voulu mettre l’accent sur l’élément objectif, 
sur le objet de l’obligation, en montrant que l’obligation est aussi une valeur, une valeur 
passive pour le débiteur et une valeur active pour le créancier.” In dezelfde zin oordeelt 
Starck-Boyer, pag. 5, die eveneens ‘la dépersonnalisation de l’obligation’ op een lijn stelt 
met het aanvaarden van ‘la valeur patriomonial du lien de droit’. Ook Baudry-Lacantinerie 
(Des Obligations III), pag. 90, stelt dat de verbintenis wordt bepaald door de prestatie en dat 
“(...) ce praestare peut avoir une valeur à part indepéndente de la personne et circuler 
comme tel.” (Zie voorts Colin-Capitant II, pag. 424). Op zich is het juist dat de omvang van 
de waarde die de verbintenis vertegenwoordigt door de prestatie wordt bepaald. Het feit dat 
de verbintenis  een waarde vertegenwoordigt ontleent ze echter aan de afdwingbaarheid. Een 
verbintenis die niet kan worden afgedwongen, zoals de natuurlijke verbintenis die na de 
verjaring resteert of zoals de verbintenis die wegens insolvabiliteit feitelijk niet inbaar is, 
vertegenwoordigt geen vermogenswaarde. Ondernemingen zullen uit bedrijfseconomisch 
oogpunt dergelijke vorderingen afschrijven en niet langer tot het vermogen van de 
onderneming rekenen. 
59 Dit was reeds in het Romeinse recht het geval. Zie hiervoor Bekker, Actio, pag. 396 e.v. 
en Cuq, pag. 365 e.v. Ook in het moderne recht is deze zienswijze algemeen aanvaard. Zie 
voor ons huidig recht Pitlo-Reehuis-Heisterkamp, pag. 2. Voor het Franse recht wordt 
verwezen naar Marty-Raynaud I, pag. 7; Starck-Boyer, pag. 5. 
60 Gaius II, 12. 
61 Gaius II,14: (...) quae tangi non possunt, qualia sunt ea, quae in iure consitunt, sicut 
hereditas, ususfructus obligationes quoquo modo contractae. (Vertaling: Spruit en 
Bongenaar, pag. 49) 
62 Inst. 2.2.: Incorporales autem sunt, quae tangi non possunt. Qualia sunt ea, quae in iure 
consistunt: sicut (...) obligationes quoquo modo contractae.” (Onlichamelijke zaken kunnen 
niet worden aangeraakt. Dat zijn zulke die bestaan in een recht, zoals (...) vorderingsrechten, 
hoe ook tot stand gekomen. (Vertaling, Spruit I, pag. 68.) Zie voor het begrip onlichamelijke 
zaak in het Justiniaanse recht ook D. 1,8,1,1. Hierover Kunkel-Mayer-Maly, pag. 82; Kaser, 
RPI, pag. 376. 
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een onlichamelijke zaak is, is sedertdien niet meer verlaten.63 Zij had ook 
haar neerslag gekregen in het OBW. Artikel 559 OBW64 verdeelde de 
zaken in lichamelijke en onlichamelijke, waarbij blijkens artikel 668 
OBW65 vorderingen werden gerekend tot de laatste categorie. In de 
literatuur is de zienswijze dat de vordering als een onlichamelijke zaak kan 
worden beschouwd, altijd onderschreven.66 In het huidige BW wordt zij, 
overeenkomstig de door de wetgever gehanteerde terminologie, nog steeds 
tot de goederen gerekend.67Ook in de moderne Franse literatuur wordt de 
vordering beschouwd als een onlichamelijke zaak.68 
 
De omstandigheid dat de verbintenis enerzijds een persoonlijke rechts-
betrekking is tussen crediteur en debiteur en dat anderzijds de vordering en 
schuld vermogensbestanddelen zijn, waarbij de vordering van oudsher 
altijd als zaak een plaats is toebedeeld in het zakenrecht, geeft de verbin-
tenis een hybride karakter.69 Dit maakt dat de verbintenis lang niet altijd 
goed begrepen wordt. Sommige auteurs zien beide aspecten als een 
tegenstelling, die niet met elkaar te verenigen zijn.70 Anderen verbinden aan 
het dubbele karakter de gevolgtrekking dat de verbintenis als rechts-
betrekking en de uit haar voortvloeiende vordering en schuld los van elkaar 
kunnen bestaan. In deze zin oordeelde bijvoorbeeld Delbrück, waar hij stelt 
dat de verbintenis wegens het persoonlijke karakter niet overdraagbaar is, 
maar dat vorderingen en schulden dat wel zijn.71 Dezelfde visie ligt ook ten 
grondslag aan artikel 6:155 BW, dat er vanuit gaat dat de schuld overgaat 
op de overnemer, nog voordat laatstgenoemde in een rechtsbetrekking tot 

 
63 Verwezen wordt onder meer naar de Accursische Glosse ad D. 1,8; De Groot, Inleidinge, 
II,1,9; Huber,  Hedendaegse Rechtsgeleertheyt I, pag. 123; Voet, Commentarius ad 
pandectas ad Lib. 1, tit. VIII, par. 11: “Altera rerum divisio est, quod vel corporalis sunt vel 
incorporalis (…) ut (…) nomina.” (Een andere verdeling van zaken is, dat ze lichamelijk of 
onlichamelijk zijn, (…) zoals (…) vorderingen.); Domat, Liv. I, tit. 3, sect. 2, § 3. 
64 Art. 559 OBW: Zaken zijn ligchamelijk of onligchamelijk. 
65 Art. 668 lid 1 OBW: De levering van schuldvorderingen op naam en andere 
onligchamelijke zaken (...). 
66 Diephuis VI, pag. 96; Opzoomer III, pag. 28; Pitlo-Brahn, pag. 14 e.v. 
67 Artikel 3:1 jo. 3:6 BW. 
68 Starck-Boyer, pag. 1; Marty-Raynaud I, pag. 7; Aubry&Rau-Esmein V, pag. 143; Planiol-
Ripert X, pag. 382 e.v. 
69 Kappeyne van de Coppello, Subrogatie, pag. 56; Scott, pag. 70; Mazeaud-Chabas II.1, 
pag. 1208. 
70 Kappeyne van de Coppello, Subrogatie, pag. 56. Na de bespreking van de verbintenis als 
een persoonlijke rechtsbetrekking vervolgt hij: “Doch de verbindtenis laat nog een andere 
juist tegenovergestelde opvatting toe.” Zie ook Asser-Scholten , pag. 161 (hierover Wiarda, 
219); Wiarda, pag. 236.  
71 Delbrück, pag. 10. Zie 5.2.1. 
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de crediteur komt te staan.72 Deze gevolgtrekkingen zijn echter onjuist. De 
verbintenis als rechtsbetrekking en de verbintenis als vermogensbestand-
deel zijn twee verschillende manieren waarop tegen deze rechtsfiguur kan 
worden aangekeken. De verbintenis aan de ene kant en de vordering en 
schuld aan de andere kant, doen zich tegelijkertijd voor en kunnen niet los 
van elkaar worden gezien. Treffend stelde Diephuis omtrent de verhouding 
tussen vordering en schuld enerzijds en de verbintenis anderzijds: 
 
“Zal men nu zeggen dat zij (vordering en schuld, JV) uit een rechtsbetrekking voortspruiten, 
of dat zij haar uitmaken? Het laatste schijnt het meest aannemelijk.”73 
 
Opvolging onder bijzondere titel 
 
1.4.  Inleiding  
 
In het Romeinse recht werd ten aanzien van de verkrijging van goederen 
een onderscheid gemaakt tussen de successio per universitatem (opvolging 
onder algemene titel) enerzijds en de successio singularis (opvolging onder 
bijzondere titel) anderzijds.74 Dit onderscheid is in het BW opnieuw als 
uitgangspunt genomen.75 Artikel 3:80 lid 1 BW bepaalt: 
 
Men kan goederen onder algemene en onder bijzondere titel verkrijgen. 
 
De opvolging onder algemene titel kan voor ons recht worden omschreven 
als de verkrijging van een geheel of een evenredig deel van een 
vermogen.76 Deze verkrijging betreft zowel de actieve als de passieve 
bestanddelen uit een vermogen. Van een opvolging onder bijzondere titel is 
daarentegen sprake indien iemand een of meer bepaalde goederen ver-
werft.77 In ons huidig recht kunnen zowel absolute als persoonlijke rechten 
onder bijzondere titel worden overgedragen. Teneinde de vraag te kunnen 

 
72 Zie 8.2.1. 
73 Diephuis II (1872), pag. 11 en 12. 
74 Gaius behandelt in Instituten II,19 e.v. eerst de ‘singularum rerum adquisitiones’ en in 
II,99 e.v. de wijzen waarop ‘per universitatem res nobis adquiruntur’. Dit onderscheid is 
door Justianus in zijn Instituten opgenomen. Zie Inst. 2,9,6. Zie ook Van Oven, pag. 518. 
75 De verkrijging van goederen is geregeld in boek 3 titel 4. ‘verkrijging en verlies van 
goederen’, artt. 3:80 tot en met 3:106 BW. 
76 Meijers, Ontwerp, Toelichting I, pag. 209; Pitlo-Reehuis-Heisterkamp, pag. 55; Asser-
Mijnssen-De Haan 3-I, pag. 155; Verstappen, pag. 77. Voor het Franse recht kan worden 
gewezen op Aubry-Rau-Esmein II, pag. 102; Mazeaud II.2, pag. 238. 
77 Pitlo-Reehuis-Heisterkamp, pag. 55. Meijers, Ontwerp, Toelichting I en Asser-Mijnssen-
De Haan geven wel een omschrijving van de opvolging onder algemene titel, maar niet van 
de opvolging onder bijzondere titel. In de Franse literatuur wordt de opvolging onder 
bijzondere titel in de hier aangegeven zin omschreven. Verwezen wordt ondermeer naar 
Aubry&Rau II, pag. 52; Aubry&Rau-Esmein II, pag. 102. 
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beantwoorden of ook de overneming van een schuld kan worden 
beschouwd als een opvolging onder bijzondere titel, zullen wij hieronder 
allereerst het rechtskarakter van deze wijze van opvolging vaststellen.78 
 
1.5. Opvolging onder bijzondere titel in absolute rechten 
 
In de Romeinse bronnen wordt weinig aandacht besteed aan het rechts-
karakter van de opvolging onder bijzondere titel. Wel staat vast dat een 
dergelijke opvolging slechts mogelijk werd geacht met betrekking tot de 
iura in re, de zakelijke rechten. Verbintenissen konden in het Romeinse 
recht noch aan de actieve zijde noch aan de passieve zijde worden over-
gedragen. De opvolging onder bijzondere titel vindt haar oorsprong 
derhalve in het zakenrecht.79 
Het is onduidelijk of reeds van oudsher opvolging in een bestaand zakelijk 
recht in het Romeinse recht mogelijk werd geacht. Wellicht werd er in het 
vroege Romeinse recht vanuit gegaan dat bij de overdracht van een eigen-
domsrecht voor de opvolgend eigenaar een nieuw recht ontstond.80 In het 
klassieke recht wordt de eigendomsoverdracht aangeduid met de termen 
‘transire’ en ‘transferre’.81 Hiermee lijkt zij te worden beschouwd als de 
overdracht van een bestaand recht.  Mitteis82 gaat er vanuit dat vanaf de 
klassieke periode de mogelijkheid van een opvolging in een bestaand recht 
in het eigendomsrecht langzamerhand is aanvaard. 
Evenals in het Romeinse recht werd ook in het middeleeuwse geleerde 

 
78 Omdat schuldoverneming in het moderne recht wordt gezien als een toepassing van het 
beginsel van de opvolging onder bijzondere titel zal het rechtskarakter van de opvolging 
onder algemene titel hier buiten beschouwing worden gelaten. Van oudsher wordt een 
opvolging onder algemene titel in schulden in beginsel wel mogelijk geacht. 
79 Mitteis, pag. 112; Cuq, pag. 679. 
80 De Romeinse juristen hebben nimmer theoretische beschouwingen gewijd aan het karak-
ter van de eigendomsoverdracht. Kaser (RPI, pag. 223 en 413) en Mitteis (pag. 112) gaan er 
vanuit dat de verkrijging van een individueel recht er aanvankelijk toe leidde dat er voor de 
opvolgend eigenaar een nieuw eigendomsrecht ontstond. Men zou in deze visie de opvol-
ging derhalve niet als een overdracht van een bestaand recht op de opvolgend rechthebbende 
hebben beschouwd. De mancipatio en de in iure cessio waren, als oudste wijzen van 
eigendomsverkrijging, geen handelingen waarbij de vervreemder beoogde om een bestaand 
recht over te dragen, maar het waren handelingen waarbij de opvolgend rechthebbende zich 
ten overstaan van de eigenaar gedroeg als rechthebbende, zonder dat de oorspronkelijk 
eigenaar zich daartegen verzette. Hierdoor werd de opvolger als nieuw eigenaar beschouwd. 
Kaser, ZS 74, pag. 437. 
81 Zie onder meer Labeo in D. 18,1,80,3 (dominium transire) en Ulpianus in D. 39,3,6,4 
(dominium transferre). 
82 Mitteis, pag. 112. In andere zin Kaser, RPI, pag. 413, die er vanuit gaat dat in het 
klassieke Romeinse recht nog werd uitgegaan van de zienswijze dat voor de opvolger een 
nieuw recht ontstond. Zie hierover ook Kaser, ZS 74, pag.433 e.v. 
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recht, in het oud-Franse recht en in het Rooms-Hollands recht weinig 
aandacht besteed aan het rechtskarakter van de opvolging onder bijzondere 
titel. Meer aandacht voor deze vraag komen we tegen in de Duitse rechts-
wetenschap. 
Puchta en Savigny waren van oordeel dat de opvolging onder bijzondere 
titel in een eigendomsrecht meebrengt dat het oorspronkelijke eigendoms-
recht teniet gaat en dat er voor de opvolgend rechthebbende een nieuw 
recht ontstaat. Zo stelde Puchta omtrent de gevolgen van een opvolging 
onder bijzondere titel  "(...) dass der Erwerber dasselbe Recht erwirbt, wie 
er der Auctor hatte; nich bloss das gleiche, aber ein neues, (...)".83 Puchta 
voerde verder geen motivering aan waarom het recht van de opvolger als 
een nieuw recht moet worden beschouwd en waarom opvolging niet zou 
kunnen impliceren dat het bestaande recht in stand blijft. Ook Savigny 
stelde dat er sprake is van opvolging in een recht als een rechtsbetrekking 
ten aanzien van een subject ongedaan wordt gemaakt en het tegelijkertijd 
ten aanzien van een opvolgend subject weer in het leven wordt geroepen.84 
Voor een daadwerkelijke opvolging is wel vereist dat er sprake is van een 
gelijke identiteit van de rechtsverhouding.85 Identiteit is aanwezig, zo stelde 
Savigny, als de rechten gelijksoortig zijn, als het object van het recht 
hetzelfde is, als het recht in tijd onmiddellijk aansluit en als het wordt 
afgeleid van het recht van de voorganger.86 Ook voor Savigny gold dus dat 
bij opvolging het recht van de opvolger niet hetzelfde recht is als dat van 
zijn voorganger, maar dat de rechten wel gelijk zijn. 
Deze zienswijze vond binnen de Duitse rechtswetenschap echter geen 
navolging. De Pandektisten uit de tweede helft van de negentiende eeuw 
gingen uit van de zienswijze dat de opvolging onder bijzondere titel een 
overdracht van een bestaand recht is op de opvolgend rechthebbende. Bähr 
oordeelde dat de opvolging gewoonlijk wordt beschouwd als  “(...) den 
Eintritt in ein fremdes, objectiv unverändert bleibendes, Recht (...).”87 
Volgens Gürgens was  dit de gebruikelijke zienswijze: 
 
“Nach der herrschende Anschauung ist die Singularsuccession ein rechtlicher Vorgang, 
wodurch ein einzelnes Rechtsverhältniss von der Person seines Trägers auf eine andere 
übergeht, eine rein subjective Umwandlung desselben, wobei es objectiv als dasselbe 

 
83 Puchta, Vorlesungen I, pag. 96. 
84 Savigny, System III, pag. 3-21. 
85 Savigny, System III, pag. 9. Hij spreekt hier over een “fortdauernde Identität des Rechts-
verhältnisses”. 
86 Savigny, System III, pag. 9. In soortgelijke zin als Puchta en Savigny oordelen onder 
meer Göscher, Vorlesungen, Band I, par. 118; Kuntze, pag. 61. 
87 Bähr, Zur Cessionslehre, pag. 412. 
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bestehen bleibt.”88  
 
Dezelfde zienswijze is terug te vinden bij Brinz, Windscheid, Wächter, 
Dernburg en  Kipp en kan voor het hedendaagse Duitse recht als algemeen 
aanvaard worden beschouwd.89 Ook voor de Nederlandse rechtswetenschap 
geldt dat de opvolging onder bijzondere titel in een absoluut recht wordt 
beschouwd als een vervanging van de gerechtigde in de rechtsbetrekking. 
Canes, die als een van de weinigen is ingegaan op het rechtskarakter van de 
eigendomsoverdracht90, stelde  allereerst vast dat het eigendomsrecht kan 
worden omschreven als “(...) eene verhouding, zoo ruim mogelijk geno-
men, van een mensch tot een goed.”91 Opvolging onder bijzondere titel in 
een zakelijk recht betekent volgens Canes dat de rechtsbetrekking waarin 
de oorspronkelijk gerechtigde tot de zaak staat, wordt overgenomen door 
diens opvolger: 
 
“Overdracht van eigendom is dus de betrekking, waarin de oorspronkelijk eigenaar staat tot 
eenig goed, overdragen op zijn rechtsverkrijgende, welke overgedragen verhouding juist 
vormt den eigendom en haar drager maakt tot eigenaar (...).”92 
 
Dezelfde opvatting had Meijers: 
 
“Erfopvolging en levering van goederen behoren ongetwijfeld tot die veranderingen, welke 
geen nieuwe rechten of rechtsbetrekkingen scheppen, maar de oude met een nieuw 
rechtssubjekt laten voortbestaan.”93  

Opvolging onder bijzondere titel in een eigendomsrecht houdt in deze visie 
 

88 Gürgens, pag. 223. Opmerkelijk is dat Gürgens ter ondersteuning van zijn opvatting naar 
Puchta en Savigny verwijst, die juist van oordeel waren dat het recht van de opvolger een 
nieuw recht is. 
89 Brinz, Pandekten I, pag. 562; Windscheid, Pandekten I, pag. 167; Wächter, Pandekten I, 
pag. 311; Windscheid-Kipp I, pag. 256. 
90 Opvallend is dat in de Nederlandse rechtswetenschap over het algemeen niet de vraag 
wordt gesteld naar het rechtskarakter van de opvolging onder bijzondere titel. 
91 Canes, Schuldoverneming, pag. 45. Deze opvatting, dat het eigendomsrecht een rechts-
betrekking vormt tussen enerzijds de drager van het recht en anderzijds het object waarop de 
rechthebbende zijn recht uitoefent, kan voor ons recht als algemeen aanvaard worden 
beschouwd. Zie hieromtrent Diephuis X,  pag. 7; Asser-Van Goudoever III.1, pag. 1;  Rank-
Berenschot, pag. 101. Voor het Franse recht kan o.m. worden verwezen naar Aubry&Rau II, 
pag. 50; Mazeaud II.2, pag. 3. Voor het Duitse recht zie Brinz, Pandekten I, pag. 562 (‘Die 
rechtliche Verbindung zwischen Person und Sache’); Eichler, pag. 19 en de daar genoemde 
auteurs. 
92 Canes, Schuldoverneming, pag. 45. 
93 Meijers, Algemene Begrippen, pag. 121. Asser-Mijnssen-De Haan, Zakenrecht (1992), 
pag. 153, stelt omtrent het gevolg van de opvolging onder bijzondere titel dat “(...) het recht, 
met alle eigenaardigheden, die eraan kleven, van een vroeger rechthebbende op de verkrijger 
(...)” overgaat. 
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in dat de rechtsbetrekking, waarin de eigenaar tot het object van het recht 
staat, wordt overgedragen aan de opvolger. Er wordt geen nieuw recht in 
het leven geroepen, maar “An die Stelle des bisherigen Subjects tritt ein 
anderes Subject.”94 
 
1.6. Opvolging onder bijzondere titel in persoonlijke rechten 
 
Opvolging onder bijzondere titel in persoonlijke rechten is in het Romeinse 
recht niet aanvaard. Niettemin bestond in de Romeinse samenleving 
behoefte aan de mogelijkheid om een vordering, evenals andere 
vermogensbestanddelen, over te dragen. 
Om in ieder geval toch een overdracht van de economische waarde van de 
vordering tot stand te brengen, werd in het Romeins recht onder meer 
gebruik gemaakt van de lastgeving tot inning van de vordering. De 
crediteur gaf in dat geval aan de beoogd opvolger de last om de vordering 
te innen. Daarbij kreeg de opvolger de bevoegdheid om de lastgeving in 
eigen belang uit te oefenen (procuratio in rem suam), zodat hij na de inning 
van de vordering de opbrengst zelf kon houden. Nadeel van de procuratio 
in rem suam was dat het recht van de opvolger afhankelijk was van het 
voortbestaan van de lastgeving. De lastgeving eindigde van rechtswege bij 
de dood van de lastgever, zodat daardoor het recht van de lasthebber 
ophield te bestaan. Ter versterking van de positie van de cessionaris werd 
hem daarom een actio utilis ter beschikking gesteld, een eigen recht jegens 
de debiteur, waardoor hij niet langer afhankelijk was van het voortbestaan 
van de mandaatsverhouding.95 Hoewel de positie van de lasthebber veel 
gelijkenis vertoonde met die van de cessionaris in ons recht, bleef de 
oorspronkelijk crediteur in juridisch opzicht schuldeiser, zodat er geen 
opvolging onder bijzondere titel in het recht plaatsvond.96 
 
Op grond van de uitleg die zij aan de Justiniaanse wetgeving gaven, 
erkenden de glossatoren en commentatoren evenmin de mogelijkheid om 
de vordering over te dragen. Volgens hen kon slechts de uitoefening van 
het persoonlijk recht door middel van een lastgeving tot inning aan een 
ander worden overgedragen.97 Deze zienswijze dat niet het recht zelf, maar 
slechts de actie kon worden overgedragen, is ook terug te vinden bij een 

 
94 Windscheid, Pandekten I, pag. 168. 
95 Voor de cessiepraktijk in het Romeinse recht wordt verwezen naar 2.2. en de daar 
genoemde literatuur. 
96 Kunkel-Honsell, pag 277; Kaser, pag. RPI, pag. 654; Vangerow III, pag. 105. 
97 Azo, Lectura super Codicem 4.10.1 no. 6; Accursische Glosse, glosse Suo autem nomine 
ad C. 4.15.5. 
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groot aantal juristen uit het Rooms-Hollandse en het oud-Franse recht.98 
Hoezeer deze opvatting de juristen uit het ius commune in de greep heeft 
gehouden, blijkt uit de omstandigheid dat Pothier aan het einde van de acht-
tiende eeuw en juristen uit de Historische School uit de eerste helft van de 
negentiende eeuw de cessie nog steeds zagen als de overdracht van de actie 
die uit het recht voortsproot. Zo stelde Pothier omtrent het karakter van de 
cessie dat “(...) le créancier qui veut transporter sa créance à un tiers, fait ce 
tiers son mandataire pour exercer son action contre son débiteur;(...)”.99 
 
Het bovenstaande neemt niet weg dat in het bijzonder juristen uit het 
Rooms-Hollandse recht en uit het natuurrecht een ontwikkeling in gang 
hebben gezet, die ertoe leidde dat de cessie niet langer werd gezien als de 
overdracht van de actie, maar als de overdracht van het recht zelf, waardoor 
zij uiteindelijk werd beschouwd als een opvolging onder bijzondere titel in 
de actieve zijde van de verbintenis.100  Deze verandering in opvatting hing 
samen met het feit dat bij de bespreking van de cessie niet langer voorop 
werd gesteld dat de verbintenis een persoonlijke rechtsbetrekking vormt, 
maar dat steeds meer werd benadrukt dat de vordering een onlichamelijke 
zaak is. De cessie als overdracht van een onlichamelijke zaak werd 
vergeleken met de eigendomsoverdracht van een lichamelijke zaak en werd 
daaraan vervolgens steeds meer gelijkgesteld. Evenals tengevolge van de 
eigendomsoverdracht van een lichamelijke zaak alle rechten van de 
eigenaar overgaan op de opvolgend rechthebbende, zo konden, in deze 
voorstelling, tengevolge van de cessie van de vordering als onlichamelijke 
zaak ook alle rechten die de cedent heeft, overgaan op de cessionaris. 
Reeds Damhouder bijvoorbeeld zag bij de bespreking van de cessie 
duidelijk de parallel met de eigendomsoverdracht. Hij legde de nadruk 
echter nog niet op de overeenkomsten die er tussen beide rechtsfiguren 
bestaan, maar op het verschil. Hij stelde: 
 
“(…) datter groot onderscheyt is tusschen actie cederen en iemandt de saeck selfs leveren. 
Want yemandt sijn actie cederen is eenich onlichamelijck recht ’t gheen men op een ander 
heeft overdraghen ghelijck leveren is een lichamelijck ding een ander metter daet 

 
98 Ten aanzien van de opvatting dat de cessie moet worden beschouwd als een overdracht 
van de actie, als een procuratio in rem suam, wordt verwezen naar Huber, Hedendaegse 
Rechtsgeleertheyt, boek 3, caput 13; Noodt, Opera Omnia, Commentarius ad digesta seu 
pandectas, ad D. 18,4.  
99 Pothier, Vente, nr. 550. In dezelfde zin oordelen onder meer Mühlenbruch, pag. 16; 
Puchta, Vorlesungen II, pag. 117; Savigny, System III, pag. 15. 
100 Zie omtrent de invloed van de juristen uit het Rooms-Hollands recht en uit het natuur-
recht op het leerstuk van de cessie Coing, pag. 445 e.v.; Kunkel-Honsell, pag. 280; 
Zimmermann, pag. 65 en  Grosskopf, pag. 103 e.v. 
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overgheven.”101  
 
Voet, die eveneens de vergelijking maakte tussen de cessie en de eigen-
domsoverdracht, legde daarentegen de nadruk op de overeenkomsten die er 
bestaan en is van oordeel dat bij de overdracht van de vordering de cessie 
de plaats inneemt van de levering bij de overdracht van een lichamelijke 
zaak.102  Hiermee, zo zou kunnen worden gezegd, “(...) trekt Voet de cessie 
als het ware binnen de cirkel van het goederenrecht.”103 Deze verdergaande 
gelijkstelling van de cessie met de eigendomsoverdracht van een 
lichamelijke zaak, is ook terug te vinden in het natuurrecht. Zo is in de visie 
van Wolff de cessie niets anders dan een “translatio juris sui ad rem in 
alium (...)”104, welke hij kan verklaren “(...) cum jus ad rem sit res 
incorporalis, quae est in dominio cedentis.”105 
Deze zienswijze heeft haar invloed uitgeoefend op Pothier. Hoewel volgens 
Pothier een crediteur vanwege het persoonlijke karakter van de verbintenis 
niet door een derde kan worden vervangen, was ook hij van oordeel dat de 
cessie eigenlijk kan worden beschouwd als, “(...) quant à l’effet, un vrai 
transport que le créancier fait de sa créance; (...)”.106 Hij stelde de cessie 
vervolgens op één lijn met de eigendomsoverdracht door de cessie te 
beschouwen als een overdracht van de eigendom van de vordering. Pothier, 
die van mening was dat de cessie eerst is voltooid door de betekening aan 
de debiteur, stelde omtrent de gevolgen van deze betekening dat “Elle tient 
lieu de la tradition de créance cédée, et en transfère la propriété au 
cessionaire.”107  

 
101 Damhouder, cap. XLIX (pag. 101). De vergelijking is ook reeds terug te vinden in de 
Glosse. Zo stelt de glosse Suo autem nomine ad C. 4,15,5: “Et est similitudo inter emptione 
rem corporalis, & nominis dationem. Nota per solam venditionem non transfertur dominium 
rei venditae, nisi sequatur traditio. Sic non transfertur actio directa per donationem in 
solutum, nisi ea cedatur.” (Er bestaat een overeenkomst tussen koop van een lichamelijke 
zaak en het schenken van een vordering. Let erop dat door de verkoop alleen de eigendom 
van een verkochte zaak niet overgaat, tenzij er levering op volgt. Zo gaat de actio directa 
niet over door een inbetalinggeving, tenzij ze wordt gecedeerd.) 
102 Voet, Commentarius, ad D. 18,4 nr. 17, ult.: (...) quia cessio in actionibus traditionis loco 
est. Zie ook Huber, Heedendaegse Rechtsgeleertheyt I, pag. 447: “Konnen ook verkocht 
worden onlichamelijke dingen, als (…) actien.” 
103 Lokin-Jansen-Brandsma, Rooms-Fries recht, pag. 79. 
104 Wolff, pars II, § 338. Zie ook Zwalve, Hoofdstukken, pag. 282 en Zimmermann, pag. 65, 
die eveneens aangeven dat Wolff de cessie beschouwt als de overdracht van een 
onlichamelijke zaak. 
105 Wolff, pars II, § 338. 
106 Pothier, Vente, nr. 550. Zie ook nr. 551, waar Pothier spreekt over de eigendom van een 
vordering. 
107 Pothier, Propriété, nr. 215. Zie ook Pothier, Vente, nr. 554 e.v. Zie hierover voorts 
Wiarda, pag. 35 en Zwalve, Hoofdstukken, pag. 284. Vermeldenswaard is in dit verband de 
opvatting van Savigny met betrekking tot de overdracht van vorderingen aan toonder. 
Hoewel Savigny de overdracht van een vordering niet mogelijk acht (zie o.m. Obligationen-
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Deze benadering heeft zijn neerslag gekregen in de Code civil en 
vervolgens in het OBW. In deze codificaties is definitief gebroken met het 
uitgangspunt dat ten gevolge van de cessie slechts een last tot inning van de 
vordering wordt verkregen. Daarentegen wordt de mogelijkheid opgeno-
men om de eigendom van de vordering aan een derde over te dragen.108 
Cessie was in de systematiek van de Code civil en van het OBW derhalve 
opvolging onder bijzondere titel in de eigendom van de vordering. Wiarda 
stelde omtrent het karakter van de cessie in deze wetgevingen:  
 
 “(...) de cessie, behandeld bij de wijzen waarop eigendom wordt verkregen, is een 
zakenrechtelijk instituut. Zij is niet eene verbintenisrechtelijke vervanging van den 
schuldeischer, maar eene zakenrechtelijke overdracht van eigendom.”109 
 
Deze visie is in het Franse recht na de invoering van de Code civil altijd 
blijven bestaan. Zo stelt Baudry-Lacantinerie omtrent de cessie dat “(...) la 
créance cédée devient la propriété de cessionaire (...)”.110 In soortgelijke zin 
oordeelt Esmein die schrijft dat “(...) la propriété d’une créance passe au 
cessionaire.”111 
Een zelfde benadering van het leerstuk van de cessie is ook terug te vinden 
in de Duitse rechtswetenschap uit de negentiende eeuw. In het Algemeines 
Landrecht werd de cessie beschouwd als een overdracht van de eigendom 
van de vordering.112 Ook de opvatting van Delbrück lag dicht aan tegen die 
van de ontwerpers van de Code civil en het OBW. Cessie van de vordering 
is in de ogen van Delbrück niet een opvolging in de verbintenis, maar een 
overdracht van de vordering als vermogensbestanddeel uit het vermogen 
van de vervreemder in dat van de verkrijger.113 Nog explicieter stelde Bähr 

 
recht II, pag. 95 e.v.), is volgens hem de overdracht van een recht aan toonder wel mogelijk: 
“Eine solche Urkunde ist ein Körper, eine Sache, also möglicher Gegenstand des Eigen-
thums und des Besitzes. Damit ist ein Weg angedeutet, wie das Verhältniss des Gläubigers 
zu dieser Sache (der Schuld-Urkunde) zugleich zur leichteren Uebertragung der Forderung, 
also des Rechts gegen den Schuldner, benutzt werden könnte.” (Obligationenrecht II, pag. 
99). 
108 In de Code civil is de cessie geregeld in de artikelen 1607 en 1689 e.v., welke zijn 
geplaatst in de titel betreffende de levering van goederen. Voor een zelfde benadering was 
ook gekozen in het OBW, waarin de cessie eveneens bij de eigendomsverkrijging was 
geregeld. 
109 Wiarda, pag. 54. Zie ook Wiarda, pag. 94; Scott, pag. 69 e.v. 
110 Baudry-Lacantinerie, Precis III, pag. 385. 
111 Aubry&Rau-Esmein V, pag. 143. Voor de meer recente literatuur wordt verwezen naar 
Mazeaud-Chabas II.1, pag. 1208 en Starck-Boyer, pag. 5, die de cessie eveneens beschou-
wen als de beschikking over een vermogensbestanddeel. 
112  Zie o.m. deel I,II § 376 en § 393 ALR. Zie hierover Koch, Allgemeines Landrecht I, pag. 
815 e.v. 
113 Delbrück, pag. 21. 
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dat de cessie kan worden verklaard als een overdracht van de eigendom van 
het vorderingsrecht: 
 
“Demgemäss bildet die Cession in ihrer dermaligen Bedeutung ein Rechtsgeschäft, welches, 
ganz ähnlich wie die Tradition das Eigenthum an einder Sache, die Klagberechtigung aus 
einer Forderung oder auch  -denn ich scheue den Ausdruck nicht- das Eigenthum an einer 
Forderung aus dem Vermögen des Cedenten in das des Cessionars überträgt.”114 
 
Delbrück en Bähr verbonden aan hun zienswijze dat door de cessie (de 
eigendom van) een vermogensbestanddeel wordt overgedragen de con-
clusie dat de cessie slechts een zakenrechtelijke werking heeft en dat zij 
geen gevolgen heeft voor de verbintenis. Delbrück stelde dat ondanks de 
cessie de verbintenis tussen cedent en debitor cessus blijft bestaan en dat de 
cessionaris niet in een rechtstreekse betrekking komt te staan met de debitor 
cessus.115 Ook volgens Bähr wordt de cessionaris door de overdracht van de 
eigendom van de vordering geen crediteur, maar is “(...) der Cessionar auch 
jetzt noch im Wesentlichen nach dem Grundsätzen eines procurator des 
ursprünglichen Gläubigers zu beurtheilen.”116 Dezelfde benadering van de 
cessie zien we terug bij Wiarda. Zoals hierboven is aangegeven, stelde 
Wiarda dat de cessie, als zij wordt behandeld als een wijze van 
eigendomsverkrijging, een zakenrechtelijk instituut is. Daaraan verbond hij 
de conclusie dat er dan geen ‘verbintenisrechtelijke vervanging van den 
schuldeischer’ plaatsvindt.117 
Als de cessie wordt beschouwd als de overdracht van de eigendom van de 
vordering zonder vervanging van de schuldeiser in de verbintenis, dan 
verwerft de cessionaris strikt genomen niet het vorderingsrecht dat voor-
heen de cedent had. In deze visie wordt, evenals bij de romeinsrechtelijke 
procuratio in rem suam, slechts de bevoegdheid tot inning van de vordering 
overgedragen.  
De opvatting dat de cessie moet worden beschouwd als een zaken-
rechtelijke levering van de eigendom van de vordering, zonder verbintenis-
rechtelijke vervanging van de crediteur, heeft echter geen algemene 
navolging gevonden. Zoals besproken, vond bij de Pandektisten vanaf de 
tweede helft van de negentiende eeuw de gedachte ingang dat de 
verbintenis niet een hoogstpersoonlijke band is die haar identiteit ontleent 
aan haar subjecten, maar dat zij wordt bepaald door de prestatie die moet 
worden verricht.118 Uit deze visie werd de gevolgtrekking gemaakt dat het 
mogelijk zou moeten zijn om de persoon van de crediteur in de rechts-

 
114 Bähr, Zur Cessionslehre, pag. 361. Zie ook Mincke, pag. 57, die de cessie ziet als de 
overdracht van een recht ten aanzien van een objekt. 
115 Delbrück, pag. 10 t/m 12. 
116 Bähr, Zur Cessionslehre, pag. 361. 
117  Wiarda, pag. 54. 
118 Zie 1.2.2. 
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betrekking te vervangen zonder dat deze betrekking zelf een inhoudelijke 
wijziging ondergaat, omdat de prestatie gelijk blijft.  
Zo maakte Windscheid de vergelijking met de band die de crediteur in de 
hand heeft en overdraagt aan zijn opvolger. Zoals ook deze band niet 
verandert als een ander hem in de hand houdt, zo wijzigt ook de verbintenis 
niet als een andere crediteur in de rechtsbetrekking treedt. In dat geval 
verandert slechts de crediteur; de band blijft hetzelfde. Bekijkt men de 
verbintenis op deze wijze “(...) so wird man umgekehrt geneigt sein, sich 
darüber zu verwundern, dass das römische Recht die Singularsuccession in 
Forderungsrechte nicht anerkannt hat”.119 Kort voor Windscheid had ook 
Brinz zich in soortgelijke zin uitgelaten. Brinz vergeleek daarbij de cessie 
met de overdracht van een eigendomsrecht. Als men, zo redeneerde Brinz, 
erkent dat het eigendomsrecht hetzelfde blijft bij een wisseling van de 
eigenaar, waarom zou dan bij de vervanging van de crediteur in de 
verbintenis de rechtsbetrekking niet hetzelfde kunnen blijven.120  Deze visie 
werd kort daarna overgenomen door Bluntschli, die in zijn Deutsches 
Privatrecht ten aanzien van de mogelijkheid van cessie schrijft: 
 
“ (...) so lässt unser Recht ohne Bedenken die Forderung selbst veräussern, so dass der 
ursprüngliche Gläubiger auch der Idee nach aufhört es zu sein, und ein neuerer Gläubiger zu 
eigenem Recht in dieselbe eintritt (laatste cursivering van mij, JV). Es geht so das Band, das 
der frühere Gläubiger in freier Hand gehalten, ganz in die Hand des neuen Erwerbers der 
Forderung über.”121 
 
Ook Bluntschli zag in de cessie dus niet de overdracht van de eigendom 
van de vordering, maar een vervanging van de crediteur in de rechts-
betrekking. Deze opvatting, dat de cessie tot stand kan worden gebracht 
doordat de cessionaris de plaats van de cedent in de verbintenis inneemt, is 
verder terug te vinden bij Gürgens, Wächter en lijkt ook door Kipp te 
worden aanvaard.122 Voor eenzelfde benadering is gekozen door de 
opstellers van het BGB. § 398 BGB, handelend over de cessie, luidt: 
 
Eine Forderung kann von dem Gläubiger durch Vertrag mit einem anderen auf diesen 
übertragen werden (Abtretung). Mit dem Abschlusse der Vertrags tritt der neue Gläubiger 
an die Stelle des bisherigen Gläubigers. 
 
Beschouwt men de cessie als een vervanging van de crediteur in de rechts-

 
119 Windscheid, Singularsuccession, pag. 41. 
120 Brinz, Kritische Blätter, nr. 2, pag. 34. 
121 Bluntschli II, pag. 4. 
122 Gürgens, pag. 225; Wächter, Pandekten II, pag. 405; Windscheid-Kipp II, pag. 335. Kipp 
verzet zich hier niet tegen de zienswijze van het BGB dat de cessionaris “an die Stelle des 
bisherigen Gläubigers” treedt. Ook Menzel, pag. 599, stelt dat het wezen van de verbintenis 
zich niet verzet tegen een opvolging onder bijzondere titel. 
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betrekking met de debiteur, dan vindt, zoals ook Brinz al aangaf, in geval 
van een cessie in wezen hetzelfde plaats als bij een overdracht onder 
bijzondere titel van een eigendomsrecht. Zoals bij een eigendoms-
overdracht de eigenaar in de rechtsbetrekking tot de zaak wordt vervangen 
door een opvolgend rechthebbende, zo wordt in geval van cessie de 
crediteur in de rechtsbetrekking tot de debiteur vervangen door een 
opvolgend rechthebbende. Daarmee zou men de cessie, op gelijke wijze als 
de eigendomsoverdracht wordt gezien als een opvolging onder bijzondere 
titel, kunnen beschouwen als een opvolging onder bijzondere titel in de 
actieve zijde van de verbintenis. 
Deze gevolgtrekking wordt in de Duitse literatuur zonder meer gemaakt. 
De auteurs die van oordeel zijn dat een cessie tot stand kan worden 
gebracht door een vervanging van de crediteur in de verbintenis, duiden 
haar aan als een opvolging onder bijzondere titel (Sondernachfolge) in de 
actieve zijde van de verbintenis.123 In de Motive valt hieromtrent te lezen: 
 
“Wenn auch das Prinzip der Sondernachfolge in die Forderung dem röm. Rechte fremd war 
und in der Doktrin des heutigen gemeinen Rechtes wieder Gegner gefunden hat 
(Windscheid II, § 329), so ist andererseits von gewichtigen Autoritäten die volle 
Vereinbarkeit jenes Prinzipes mit der Natur der Forderungen anerkannt, und diese 
Anerkennung durch das Verkehrsbedürfniss sowie die auch in der Praxis der Gerichte mehr 
und mehr zum Durchbruche gekommene Anschauung geboten.”124 
 
Van de Duitse regeling betreffende de cessie wordt wel opgemerkt dat de 
cessie in deze regeling niet als een zakenrechtelijke overdracht van 
eigendom behandeld wordt, maar als een verbintenisrechtelijke vervanging 
van de crediteur.125 Naar mijn mening is deze benadering helderder dan de 
opvatting dat de cessie een zakenrechtelijke overdracht is van de eigendom 
van de vordering. Beschouwt men de cessie als een overdracht van de 
eigendom van de vordering als een onlichamelijke zaak, zonder dat deze 
overdracht gevolgen zou hebben voor de verbintenis, dan kan strict 
geredeneerd niet verklaard worden hoe de cessionaris, die in deze opvatting 

 
123 Windscheid, Singularsuccession, pag. 40 e.v., Pandekten I, pag. 168 en Pandekten II, 
pag. 253 e.v.; Wächter, Pandekten II, pag. 405; Brinz, Pandekten II, pag. 245, is aarzelend 
op dit punt, waar hij stelt dat de persoon van de crediteur en de debiteur in de verbintenis 
kunnen worden vervangen door “(...) Universalsuccession -Singularsuccession?- Expro-
mission und Delegation.” 
124 Mugdan II, pag. 65. 
125 Mugdan II, pag. 65; Wiarda, pag. 94. Zie ook Scott, pag. 70, die hetzelfde zegt over de 
regeling in het BW. Dat het bij dit onderscheid niet gaat om een woordenspel, maar om een 
fundamenteel verschillende benadering van de problematiek, wordt betoogd  door 
Opzoomer-Goudeket III (1911), pag. 129: “Niet uit de eigenschap der verbintenis als 
onlichamelijke zaak, maar uit het karakter der verbintenis zelve moet de aard van de cessie 
worden afgeleid. (…) De aard van de verbintenis zelve is dus beslissend, en de cessie zal 
verschillend worden opgevat, naar gelang men de verbintenis beschouwt als een rechtsband 
tusschen twee personen, dan wel als een recht op een prestatie.” 
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immers niet de plaats van de crediteur in de rechtsbetrekking tot de debiteur 
zou innemen, toch hetzelfde recht verwerft jegens de debiteur. De 
mogelijkheid van de cessionaris om na de overdracht van de vordering de 
rechten uit dezelfde verbintenis jegens de debiteur uit te oefenen, kan alleen 
worden verklaard als de crediteur in de verbintenis wordt vervangen door 
de cessionaris. 
Dit werd reeds erkend door Wolff.126 Hoewel hij de cessie verklaart als de 
overdracht van de eigendom van de vordering, merkte hij omtrent de 
gevolgen van de overdracht van de vordering op dat de cessionaris hierdoor 
‘in locum cedentis’ opvolgde. Ook in de Nederlandse rechtswetenschap 
was de algemeen aanvaarde opvatting omtrent de werking van artikel 668 
OBW dat tengevolge van de cessie de cessionaris in dezelfde rechts-
betrekking tot de debitor cessus kwam te staan als voorheen de cedent 
stond. Daarmee werd erkend dat de cessie ook gevolgen had voor de 
verbintenis waarin de cedent en de debitor cessus tot elkaar stonden. Dit 
was blijkens het ontwerp van artikel 668 OBW reeds de opvatting van de 
regering, die omtrent de cessie opmerkte: “... de ware levering van 
soortgelijke zaken, bestaat derhalve alleen daarin, dat aan den schuldenaar 
op eene wettige wijze van de overdragt wordt kennis gegeven, ten einde de 
betaling aan den gesubstitueerden schuldeischer (laatste cursivering van 
mij, JV) en aan niemand anders geschiede.”127 Uit de omstandigheid dat de 
regering sprak over de gesubstitueerde schuldeiser kan worden afgeleid dat 
in de visie van de regering niet zozeer de eigendom van de vordering werd 
overgedragen, maar dat tengevolge van de cessie de schuldeiser in de 
verbintenis werd vervangen. Dezelfde benadering is terug te vinden in de 
literatuur. Diephuis stelt bijvoorbeeld dat “ (...) uit kracht van die akte (van 
cessie, JV) kan deze zich nu als den eigenaar der schuldvordering enz., als 
den schuldeischer of regthebbende (cursivering van mij, JV) doen 
gelden.”128  Het zijn van eigenaar van de schuldvordering is in de visie van 
Diephuis dus niets anders dan het zijn van schuldeiser.129 De vaststelling 
dat een cessie op grond van artikel 668 OBW meebracht dat de crediteur in 
de verbintenis werd vervangen, impliceert echter dat dit artikel in feite 
dezelfde werking had, met dezelfde verbintenisrechtelijke gevolgen, als § 

 
126 Wolff, pars II, § 338. 
127 Voorduin, deel III, pag. 458. 
128 Diephuis VI,  pag. 97. 
129 Dat de cessie o.g.v. art. 668 OBW leidt tot een vervanging van de crediteur is terug te 
vinden bij Opzoomer VII, pag. 131;  Land-Lohman IV, pag. 351; Pitlo-Brahn, pag. 232. In 
het Franse recht worden aan de cessie dezelfde gevolgen toegeschreven. Zie o.m. Mazeaud, 
II.1, pag. 1239 en Colin-Capitant II, pag. 426. Reeds Domat I, liv. III, tit. I, sect. 6, pr., gaf 
zonder meer aan dat de cessie niets meer is dan een vervanging van de crediteur: “Toutes 
ces sortes de transports ont cet effet, que le cessionaire succède à la place de créancier (...)” 



Schuldoverneming 
 

44

 

                                                

398 BGB heeft. Cessie in het OBW was niets anders dan de vervanging van 
de crediteur in de rechtsbetrekking met de debiteur. 
Scholten komt, uitgaande van het dubbele karakter dat volgens hem de 
verbintenis kenmerkt, tot een iets genuanceerder standpunt. Omdat de 
schuldeiser enerzijds in een verbintenisrechtelijke betrekking staat tot de 
debiteur, maar anderzijds ‘eigenaar van de schuldvordering is’, treden bij 
de cessie zowel zakenrechtelijke als verbintenisrechtelijke gevolgen naar 
voren: 
 
“Men kan betwijfelen of de behandeling van dit onderwerp hier thuis hoort, of zij niet veel-
eer in het verbintenissenrecht op haar plaats is. Die twijfel is een gevolg van het tweeledig 
karakter der cessie. Men kan haar beschouwen als het leerstuk van de vervanging van een 
schuldeiser door een ander. Dan hoort zij in het verbintenissenrecht thuis. Men kan in de 
schuldvordering niet de betrekking tusschen de beide partijen, maar de vermogenswaarde op 
de voorgrond stellen, in haar de “onlichamelijke zaak” zien. Dan past behandeling hier.”130 
 
De Hoge Raad achtte blijkens zijn beslissing van 14 januari 1927 het 
onderscheid tussen de ‘overdracht van de schuldvordering’ en de ‘over-
dracht van de hoedanigheid van schuldeiser’ louter woordenspel. 
Opvolgend crediteur is, aldus de Hoge Raad, hij die naar de terminologie 
van artikel 668 OBW de eigendom van de vordering heeft verkregen.131 Dit 
lijkt mij de juiste zienswijze. Het verbintenisrechtelijke en het goederen-
rechtelijke aspect van de cessie zijn niet twee aspecten die tegenover elkaar 
staan, maar het zijn twee aspecten die zich tegelijkertijd voordoen. Voorop 
staat dat de cessie niets anders is dan een vervanging van de crediteur in de 
verbintenis. Primair is zij dus een verbintenisrechtelijke rechtsfiguur. Het 
gevolg van de vervanging van de crediteur is dat het vorderingsrecht dat de 
crediteur aan de verbintenis ontleent na de cessie deel gaat uitmaken van 
het vermogen van de cessionaris. Inherent aan  de vervanging van de 
schuldeiser is dus de overdracht van de vordering. Omdat de vordering 
wordt beschouwd als een goed, is de cessie tevens te beschouwen als een 
goederenrechtelijke rechtsfiguur. Dat beide aspecten zich tegelijkertijd 
voordoen, wordt tegenwoordig algemeen aanvaard.132 Het tweeledige 
karakter van de cessie is in onze wet tot uitdrukking gebracht doordat de 
materie deels is geregeld in boek 3 BW bij de overdracht van goederen en 
deels in boek 6 BW in het verbintenissenrecht. Uit de plaatsing van de 
cessie in boek 3 bij de overdracht, volgt dat de vervanging van de crediteur 
in de rechtsbetrekking in ons recht wordt beschouwd als een opvolging 
onder bijzondere titel in de vordering. 

 
130 Asser-Scholten, pag. 161. In dezelfde zin Wiarda, pag. 226; Eggens, pag. 280; De Bruyn, 
WPNR 3107; Van Oven, NJB 1932, pag. 45 e.v. 
131 HR 14 januari 1927; NJ 1927, 409. In dezelfde zin De Bruyn, WPNR 3107. 
132 Zie Verhagen/Rongen, pag. 5 en pag. 148; Asser-Mijnssen-De Haan, pag. 246; Pitlo-
Reehuis-Heisterkamp, pag. 204. 



  Opvolging onder bijzondere titel in de schuld 
 

 45 

                                                

1.7. Opvolging onder bijzondere titel in schulden 
 
Beschouwt men de cessie als de overdracht van de eigendom op een 
onlichamelijke zaak, dan is het niet vanzelfsprekend dat men tevens de 
mogelijkheid aanvaardt om een schuld over te dragen. Weliswaar kan men 
de schuld beschouwen als een vermogensbestanddeel, maar zij heeft een 
negatieve waarde, zodat zij om die reden niet kan worden beschouwd als 
een onlichamelijk zaak die zich leent voor een eigendomsoverdracht.133 
Duidelijk werd dit weergegeven door Bähr, die op dit punt zegt: 
 
"Dürfte ich ein etwas triviales Bild gebrauchen, so würde ich sagen: ein Haufen 
kann ich von einer Stelle zur andern schieben, ein Loch aber kann ich nicht 
verschieben, sondern ich kann nur daneben ein neues graben und das gewonnene 
Material zur Ausfüllung des ersten benutzen."134 
 
Aanvaardt men echter de gedachte dat de cessie niets anders is dan de 
vervanging van de crediteur door een derde onder instandhouding van de 
verbintenis, dan dringt zich vanzelf de vraag op of een dergelijke opvolging 
onder bijzondere titel eveneens mogelijk is aan de passieve zijde van de 
verbintenis.  
Windscheid beantwoordde deze vraag zonder meer bevestigend. Indien de 
crediteur kan worden vervangen zonder dat de identiteit van de verbintenis 
een wijziging ondergaat, dan is volgens hem niet in te zien waarom op 
gelijke wijze niet ook de debiteur kan worden vervangen. Dit is alleen 
anders als de vervanging van de debiteur “(...) in die juristische Bestimmt-
heit der Obligation tiefer eingreift, als der Eintritt eines neuen 
Gläubigers.”135 Dat is volgens Windscheid niet het geval. Doorslaggevend 
voor de identiteit van de verbintenis is volgens hem  de prestatie, zodat de 
inhoud van de rechtsbetrekking noch van de persoon van de crediteur noch 
van die van de debiteur afhankelijk is. “Die obligatorische Herrschaft 
verliert und gewinnt dadurch nicht an Umfang, dass ihr ein anderer Wille 
als Gegenstand gegeben wird, (...)”.136 Omdat voor de crediteur de 
mogelijkheid om de vordering te innen wel van de persoon van de debiteur 
afhangt en het niet mogelijk mag zijn dat een debiteur die voldoende 
solvabel is door een minder solvabele wordt vervangen, is volgens 

 
133 Diephuis X, pag. 14 en pag. 57; Van Gelder, pag. 93; Borret, pag. 74; Asser-Van 
Goudoever 3-I, pag. 106. In dezelfde zin meer recent ook Mincke, pag. 51. Deze acht cessie 
mogelijk, omdat hier sprake is van de overdracht van een object. Omdat de schuld geen 
object is, acht hij de overdracht ervan ook niet mogelijk. 
134 Bähr, Verträge zu gunsten Dritter, pag. 172. 
135 Windscheid, Singularsuccession, pag. 43. 
136 Windscheid, Singularsuccession, pag. 43. Zie ook nog Windscheid, Actio, pag. 204. 
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Windscheid voor een vervanging van de debiteur de instemming van de 
crediteur noodzakelijk. 
Bluntschli sloot zich in zijn Deutsches Privatrecht bij de opvatting van 
Windscheid aan.137 Hij stelde voorop dat een vervanging van de debiteur 
niet zo eenvoudig gaat als die van de crediteur, omdat een debiteur zich niet 
willekeurig moet kunnen ontrekken aan zijn verplichtingen door een ander 
op zijn plaats te stellen. Maar een vervanging van de debiteur die de 
instemming heeft van de crediteur, heeft volgens Bluntschli volledige 
werking. Ook Gürgens was van oordeel dat de identiteit van de verbintenis 
noch door de persoon van de crediteur noch door de persoon van de 
debiteur wordt bepaald en dat om die reden een opvolging onder bijzondere 
titel in de passieve zijde van de verbintenis mogelijk is. Ook al wordt de 
persoon van de debiteur in de verbintenis vervangen, “(...) so bleibt jenes 
doch nach Gegenstand der Leistung, nach Umfang und nach Modalität ganz 
unberührt (...)”.138 Wel zal de crediteur aan de overdracht van de schuld zijn 
instemming moeten verlenen, maar dat verhindert niet dat, “(...) das Wesen 
der Schuld die Anwendung der Singularsuccession auf dieselbe sehr wohl 
gestättet (...).”139 In gelijke zin oordeelden Wächter, Dernburg en Kipp.140 
Ook het Reichsgericht aanvaardde de mogelijkheid om een schuld onder 
bijzondere titel over te dragen als de crediteur hiermee instemt. Zo 
oordeelde het Reichsgericht in zijn uitspraak van 9 juli 1880: 
 
“Eine solche Sondernachfolge in die Schuld wäre (...) möglich, wenn der Wille aller 
Beteiligten auf den Eintritt des Beklagten in das gesammte streitige Rechtsverhältniss 
gerichtet gewesen wäre (...).141 
 
Aan het einde van de negentiende eeuw kan de leer dat een schuld onder 
bijzondere titel kan worden overgedragen als de heersende in de Duitse 
rechtswetenschap worden beschouwd.142 De ontwerpers van het BGB 
hebben zich hierbij aangesloten. De schuldoverneming, die in de §§ 414 
BGB e.v. haar erkenning heeft gevonden, is door de Duitse wetgever 
geconstrueerd als een opvolging onder bijzondere titel in de schuld. § 414 
BGB bepaalt dat een overneming van een schuld tot gevolg heeft dat “(...) 
der Dritte an die Stelle des bisherigen Schuldners tritt.” In de Motive is 

 
137 Bluntschli II, pag. 4. 
138 Gürgens, pag. 231 
139 Gürgens, pag. 231. 
140 Wächter II, pag. 413; Windscheid-Kipp II, pag. 369. In dezelfde zin Saleilles, pag. 3. In 
andere zin oordeelt Strohal, pag. 255 e.v. Omdat in zijn opvatting de identiteit van de 
verbintenis wordt bepaald door het aansprakelijke vermogen, wijzigt volgens Strohal bij een 
vervanging van de debiteur ook de identiteit van de verbintenis. De opvatting van Strohal 
wordt bestreden door onder meer Knoke, pag. 407 e.v. 
141 RG 9 juli 1880; RGZ 49,55. 
142 Kassebeer, pag. 7; Köhler, pag. 15; Loggerenberg, pag. 17. 
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omtrent het karakter van de schuldoverneming te lezen dat het ontwerp 
“(...) eine Sondernachfolge in die Schuld mit der Wirkung für rechtlich 
zulässig erklärt, dass an die Stelle des alten ein neuer Schuldner unter 
wesentlicher Aufrechthaltung der Identität des Schuldverhältnisses tritt 
(...)”.143 
Hiermee is de schuldoverneming geconstrueerd als een volwaardige tegen-
hanger van de cessie, welke in het BGB zijn plek heeft gekregen in het 
hoofdstuk dat vooraf gaat aan de schuldoverneming.. 
 
In ons land namen Opzoomer en Goudsmit in navolging van de heersende 
leer in Duitsland aan dat een opvolging onder bijzondere titel in de schuld 
mogelijk moet worden geacht. Een daadwerkelijke motivering voor hun 
standpunt geven ze niet. Opzoomer verwees slechts naar Windscheid, 
Goudsmit verwees daarnaast ook naar Delbrück.144  De mogelijkheid van 
opvolging onder bijzondere titel in een schuld is in ons recht uiteindelijk 
algemeen aanvaard.145 Meijers vond de mogelijkheid van een opvolging 
onder bijzondere titel in de schuld kennelijk zo vanzelfsprekend dat hij dit 
als uitgangspunt in het ontwerp voor het Nieuw Burgerlijk Wetboek opnam 
zonder aan deze kwestie bijzondere aandacht te besteden.146   
 
De regeling van de schuldoverneming in het huidige BW is in de literatuur 
nooit principieel bestreden.147 
 
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de opvolging onder 
bijzondere titel in de passieve zijde van de verbintenis in ons huidig recht 
mogelijk is.  
Deze zienswijze lijkt me juist. De opvolging onder bijzondere titel is in het 
voorafgaande omschreven als een vervanging van een subject in de rechts-
betrekking. Naar mijn mening kan deze vervanging inderdaad ook plaats-
vinden aan de passieve zijde van de verbintenis, zonder dat de identiteit van 
de verbintenis daardoor een wijziging ondergaat. Deze identiteit wordt 
immers bepaald door haar prestatie, niet door haar subjecten. Dit betekent 
dat de verbintenis een verandering van de debiteur kan doorstaan, zonder 

 
143 Mugdan II, pag. 78. Dat in het BGB de schuldoverneming moet worden gezien als een 
opvolging onder bijzondere titel in de schuld, wordt ook erkend door Strohal, pag. 254 e.v. 
144 Opzoomer VII, pag. 131; Goudsmit II, pag. 172. 
145 Zij wordt onder meer gevolgd door Tasman, pag. 59; Canes, pag. 53; Gomperts, pag. 88. 
In andere zin oordeelden onder meer nog Diephuis X, pag. 56, Asser-Van Goudoever III.1, 
pag. 82; Van Gelder, pag. 92. 
146  TM, PG boek 6, pag. 571. 
147 Zie bijvoorbeeld de bespreking van de (ontwerp)regeling door Bleeker, pag. 43; Van 
Marwijk Kooy, pag. 33; Achterberg, pag. 59; Pitlo-Bolweg, pag. 401. 
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dat de identiteit daardoor wijzigt. Slechts in die gevallen waarin de persoon 
van de debiteur bepalend is voor de prestatie die moet worden verricht, kan 
de verbintenis een vervanging van de debiteur niet doorstaan. In die 
gevallen ondergaat immers de prestatie door de verandering van de debiteur 
een wijziging, zodat ook de verbintenis, die haar identiteit aan de prestatie 
ontleent, van rechtswege een andere is. Dit doet zich voor bij alle verbin-
tenissen die zijn gericht op een nalaten, alsmede bij de verbintenissen die 
zijn gericht op een doen en die de crediteur met het oog op de persoon van 
de debiteur heeft afgesloten.148 Bij deze twee groepen van verbintenissen is 
een opvolging onder bijzondere titel in de schuld derhalve niet mogelijk en 
leidt een vervanging van de debiteur van rechtswege tot een schuld-
vernieuwing. 
 
Ook al is de debiteur in beginsel niet bepalend voor de identiteit van de 
verbintenis, algemeen wordt erkend dat een vervanging van de debiteur van 
invloed kan zijn op de mogelijkheid om de vordering te innen. De crediteur 
hoeft dan ook niet te aanvaarden dat buiten hem om een vervanging van de 
debiteur plaatsvindt, hetgeen de waarde van de vordering nadelig kan 
beïnvloeden. Dit kan worden ondervangen door de opvolging afhankelijk te 
stellen van de medewerking van de crediteur. Aan het uitgangspunt dat er 
sprake is van een opvolging onder bijzondere titel, doet deze medewerking 
geen afbreuk.149 

 
148 Zie 1.2.2. 
149  In deze zin uitdrukkelijk o.m. Knoke, pag. 421. 
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2 Overgang van schulden in het Justiniaanse recht  
 
2.1. Inleiding 
 
Evenals in onze huidige maatschappij bestond in de Romeinse samenleving 
de behoefte aan de mogelijkheid om een bestaande verplichting voor 
rekening van een ander te brengen. De overneming van een schuld werd 
onder meer gebruikt als een wijze van betaling1 en deed zich voor bij de 
verdeling van een nalatenschap of bij de overdracht van een geheel 
vermogen.2  
Omdat de verbintenis in het Romeinse recht als een persoonlijke band werd 
beschouwd, is nimmer de mogelijkheid aanvaard dat een der partijen onder 
instandhouding van de rechtsband zou kunnen worden vervangen.3 Een 
schuldoverneming waarbij de schuld onder bijzondere titel wordt over-
gedragen op de overnemer, paste derhalve niet binnen het stelsel van het 
Romeinse verbintenissenrecht en is om die reden dan ook nooit erkend. 
Wilden de debiteur en de overnemer bewerkstelligen dat de overnemer 
jegens de crediteur werd verbonden om een bestaande schuld te voldoen, 
dan diende de overnemer zich op grond van een zelfstandige verbintenis in 
de plaats van de oorspronkelijke debiteur jegens de crediteur te verbinden. 
In het Justiniaanse recht kon gebruik worden gemaakt van een aantal 
rechtsfiguren om de overdracht van een schuld op deze wijze tot stand te 
brengen.  
Een eerste mogelijkheid was dat de opvolgend debiteur met de crediteur 
een schuldvernieuwing aanging, waarbij de opvolgend debiteur zich jegens 
de crediteur verbond om de prestatie van de oorspronkelijk debiteur te 
verrichten. Deze mogelijkheid werd reeds door Gaius genoemd: 
 
Een verbintenis gaat bovendien teniet door schuldvernieuwing. Dan laat ik mij bij 
vormelijke mondelinge overeenkomst bijvoorbeeld beloven dat door Titius gegeven zal 
worden wat u mij schuldig bent.4 

 
1 Zie D. 16,1,8,3; D. 46,3,64 en D. 50,17,180. 
2 Zie D. 10,2,20,8; D. 23,3,72; D. 39,5,28. 
3 Kunkel-Honsell, pag. 277; Kaser, RPI, pag. 478; Zimmermann, pag. 58; Vangerow III, 
pag. 100; Cuq, pag. 365, 368; Koch, pag. 28. In de tweede helft van de negentiende eeuw is 
in een aantal studies de opvatting verdedigd dat in het Romeinse recht door middel van de 
novatio weldegelijk een opvolging onder bijzondere titel in de vordering en schuld tot stand 
werd gebracht. In Duitsland werd deze theorie als eerste verdedigd door Salpius (Novation 
und delegation, 1864) en zij is daar onder meer door Danz (Ihering Jahrbuch, band XIX, 
1884, pag. 69-130) overgenomen. In Frankrijk is de theorie verdedigd door Gide (Etudes sur 
la novation, 1879). Deze opvatting is echter in strijd met het uitgangspunt in de Digesten dat 
door de novatie de oude verbintenis teniet gaat en wordt vervangen door een nieuwe (zie 
hoofdstuk 2, § 3). Zij heeft dan ook geen aanhang verworven en zal verder buiten beschou-
wing worden gelaten. 
4 Gaius III, 176: “Praetera novatione tollitur obligatio veluti si quod tu mihi debeas, a Titio 
dari stipulatus sim.” (Vertaling: Spruit, pag. 141). 
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Een tweede mogelijkheid was dat de opvolgend debiteur als procurator in 
rem suam van de oorspronkelijke debiteur in een juridische procedure de 
litis contestatio met de crediteur aanging, zodat een eventuele veroordeling 
op naam van de overnemer kwam te staan.  
Een andere rechtsfiguur die werd gebruikt om de aansprakelijkheid voor 
een schuld te laten overgaan op een derde was de delegatio. In dat geval gaf 
de debiteur aan een derde de opdracht om zich jegens de crediteur te 
verbinden om de schuld van de debiteur te voldoen. Deze derde kon zich  in 
dat geval jegens de crediteur verbinden door middel van een novatio of een 
litis contestatio, maar gebruikelijker was dat hij zich op grond van een 
geheel zelfstandige verbintenis jegens de crediteur verbond.  
Hieronder zullen achtereenvolgens de procuratio in rem suam, de novatio 
en de delegatio worden besproken.  
Voorts kon ook gebruik worden gemaakt van het constitutum debiti alieni 
om te bereiken dat een derde aansprakelijk werd voor de schuld van een 
ander.5 In dit geval stelde de derde zich naast de oorspronkelijk debiteur 
aansprakelijk voor de voldoening van de schuld. Het bewerkte daarmee, 
wat tegenwoordig wordt genoemd, een cumulatieve schuldoverneming. De 
crediteur kon in dat geval naar keuze beide debiteuren aanspreken. Vanuit 
de crediteur gezien fungeerde het constitutum debiti feitelijk als een 
zekerheidsstelling door de derde.6 Justinianus heeft het constitutum debiti 
samengevoegd met het fideiiussio.7 Gezien de grote verwantschap met de 
borgstelling bestond er in het ius commune geen behoefte aan het gebruik 
van het constitutum debiti.8 De rechtsfiguur is in onbruik geraakt en heeft 
op het terrein van de overgang van schulden in het commune recht geen rol 
gespeeld. Om die reden zal het verder buiten beschouwing worden gelaten. 
 
2.2. Procuratio in rem suam 
 
Om te bewerkstelligen dat een derde jegens de schuldeiser werd gebonden 
om de schuld van de debiteur te voldoen, was het mogelijk dat deze derde 
in een proces als lasthebber voor de debiteur optrad. De mogelijkheid 
hiertoe vloeide voort uit de normale regels van procesvertegenwoordiging 
in het Justiniaanse recht. Een derde die als lasthebber optrad voor de 
debiteur kon dit doen als cognitor of als procurator.  

 
5 Zie omtrent het constitutum debiti alieni Kunkel-Honsell, pag. 254; Kaser, RPI, pag. 584 
en 666; Vangerow III, pag. 142 e.v. 
6 Kaser, RPI, pag. 584; Zimmermann, pag. 512; Vangerow III, pag. 143. 
7 Zie C. 4,18,3. Zimmermann, pag. 512. In andere zin Vangerow III, pag. 145, die stelt dat 
beide rechtsfiguren in de Justiniaanse wetgeving nog werden onderscheiden. 
8 Zimmermann, pag. 512. Zie voorts Windscheid-Kipp II, § 476 en Voet, Commentarius, ad 
D. 13,5 no. 14. 
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De cognitor was de lasthebber die op grond van een formele volmacht was 
gelegitimeerd om voor de eiser of gedaagde in het geding op te treden. 
Omdat de procespartij die zich liet vertegenwoordigen een formele vol-
macht aan de cognitor vertrekte, moest de  vertegenwoordigde procespartij 
de gevolgen van de procesvoering in beginsel tegen zich laten gelden. 9  
Vandaar dat ook in het geval een cognitor voor één van de procespartijen 
optrad, de oorspronkelijke actie van de crediteur door het aangaan van de 
litis contestatio werd geconsumeerd.10 Trad een cognitor op voor de 
debiteur, dan werd een eventuele actio iudicati in beginsel aan de debiteur 
verleend.11 Een uitzondering werd echter gemaakt voor de cognitor die in 
rem suam optrad; in dat geval werd de actio iudicati aan de cognitor 
verleend.12 
De procurator was de lasthebber die weliswaar in opdracht van een 
procespartij in het geding optrad, maar die daartoe geen formele volmacht 
had waarmee hij zich kon legitimeren. Trad de procurator op voor de 
debiteur, dan werd door het aangaan van de litis contestatio door de 
crediteur met de procurator de actie van de eiser geconsumeerd.13 Een 
eventuele actio iudicati werd in dat geval, onverschillig of de procurator die 
voor de debiteur optrad de last in zijn eigen belang (in rem suam) had 
aangenomen,  tegen de procurator verleend.14 
Ging de lasthebber, zij het als cognitor zij het als procurator, de last in zijn 
eigen belang (in rem suam) aan, dan werd in beide gevallen de actio 
iudicati verleend tegen de lasthebber. Omdat met het sluiten van de litis 
contestatio tevens de actie van de crediteur was geconsumeerd, was de 
debiteur vanaf dat moment definitief jegens de crediteur bevrijd. De 
crediteur kon zich niet langer op de debiteur verhalen. Omdat in het geval 
dat de last in rem suam was aangegaan, de lasthebber hetgeen hij op grond 
van het vonnis aan de crediteur moest betalen, evenmin op de debiteur kon 
verhalen, werd op deze wijze feitelijk een overdracht van een schuld onder 

 
9 Kaser-Hackl, pag. 212. 
10 Kaser-Hackl, pag. 212. 
11 De actio iudicati is de actie uit het vonnis. De eiser die een veroordelend vonnis had 
verkregen, kon met deze actie de veroordeelde gedaagde tot betaling aanspreken. 
12 D. 3,3,61; D. 42,1,4,pr. Zie Kaser,-Hackl, pag. 213. 
13 Zie D. 44,2,11,7 in fine. Opvallend is dat, zo wordt althans over het algmeen aangenomen, 
in het geval een lasthebber als procurator in rem suam optrad voor de crediteur in de 
klassieke tijd de actie niet werd geconsumeerd door het aangaan van de litis contestatio. De 
debiteur liep in dat geval het risico dat hij na betaling aan de procurator nogmaals door de 
crediteur werd aangesproken. Waarschijnlijk is reeds vanaf de laat-klassieke periode om 
deze reden aanvaard dat ook in dat geval de actie van de crediteur werd geconsumeerd. Zie 
hierover Kaser-Hackl, pag. 215, 216 en D. 44,2,11,7;  D.5,1,56 jo. 46,3,12,4.  
14 Kaser-Hackl, pag. 216; Endemann, pag. 24. 
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bevrijding van de oorspronkelijke debiteur tot stand gebracht.15 
Door de consumptie van de actie, gevolgd door het verlenen van de actio 
iudicati tegen de lastebber, kwam het risico van insolventie van de last-
hebber op de crediteur te liggen. Om de crediteur te beschermen, diende de 
procurator voorafgaand aan de procedure zekerheid te stellen met de cautio 
iudicatum solvi.16 In het geval een cognitor optrad voor de debiteur, dan 
diende de debiteur zelf de cautio iudicatum solvi stellen.17 
 
Het nadeel van het procesmandaat om een overdracht van de schuld tot 
stand te brengen, was voor de debiteur dat hij pas definitief uit de 
verbintenis was bevrijd als de overnemer de litis contestatio met de 
crediteur was aangegaan. Voor de crediteur was het een nadeel dat hij pas 
op dat moment een aanspraak jegens de overnemer verwierf.  
Werd van het cessiemandaat gebruik gemaakt om de actieve zijde van de 
verbintenis over te dragen, dan werden in het Justiniaanse recht aan deze 
overeenkomst tussen cedent en cessionaris nog voor het aangaan van de 
litis contestatio rechtsgevolgen verbonden in de rechtsverhouding met de 
debitor cessus. Zo werd aan de cessionaris een actio utilis toegekend, 
waarmee hij de debiteur op eigen naam kon aanspreken18 en zo kon 
debiteur op grond van C. 8,41,3 niet meer bevrijdend betalen aan de cedent, 
nadat hem de cessie was medegedeeld.19 
Een vergelijkbare ontwikkeling heeft zich echter ten aanzien van afspraken 
die waren gericht op de overdracht van een schuld niet voorgedaan. Met 
betrekking tot de overeenkomst tussen debiteur en overnemer dat laatst-
genoemde de schuld op neemt en daarmee ook als procurator in rem suam 
zou optreden, is vastgehouden aan het beginsel dat overeenkomsten slechts 
tussen partijen werken. In de verhouding met de crediteur werden hieraan 
geen rechtsgevolgen verbonden. 
Het spreekt natuurlijk voor zich dat niet is aanvaard dat een door de 
crediteur tegen de debiteur ingestelde actie zou kunnen worden ontzegd op 

 
15 Zie omtrent het gebruik van de procuratio in rem suam om de overdracht van een schuld 
tot stand te brengen Kunkel-Honsell, pag. 280; Kaser, RPI, pag. 653; Zimmermann, pag. 60; 
Windscheid, Actio, pag. 202 e.v.; Gaudemet, pag. 116 e.v. Omdat de lasthebber vrijwillig de 
verplichting op zich nam om zich als procurator (in rem suam) voor de oorspronkelijke 
debiteur in de procedure te stellen, is het aannemelijk dat de procedure tussen de crediteur 
en de procurator veelal slechts werd gevoerd om een veroordelend vonnis te verkrijgen, 
waardoor de procurator in plaats van de oorspronkelijke debiteur jegens de crediteur werd 
gebonden.   
16 Gaius 4, 101. Kaser-Hackl, pag. 216. 
17 Gaius 4, 101. Kaser-Hackl, pag. 212. 
18 Zie C. 6,37,18. 
19 Zie voor het cessiemandaat in het Romeinse recht Kunkel-Honsell, pag. 276 e.v.; Kaser, 
RPI, pag. 653; Vangerow III, pag. 100 e.v. 
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grond van een afspraak tussen de debiteur en de procurator in rem suam, 
zonder dat de crediteur aan deze afspraak zijn instemming had gegeven. 
Uitdrukkelijk is dit bepaald in een constitutie uit het jaar 293 van de keizers 
Diocletianus en Maximianus: 
 
Door afspraken tussen de debiteuren kan de vordering van de schuldeisers noch ongedaan 
worden gemaakt noch worden gewijzigd.20 
 
Maar evenmin is aanvaard dat de crediteur, indien hij dit zelf wenste, op 
grond van de lastgeving tussen de debiteur en de overnemer het recht 
verwierf om de overnemer rechtstreeks aan te spreken. Met andere 
woorden, de crediteur had niet de bevoegdheid om, door het verlenen van 
zijn toestemming aan de procuratio in rem suam, voor hemzelf aan deze 
afspraak rechtsgevolgen te binden. Dit volgt onder meer uit D. 23,3,72: 
 
Een vrouw heeft haar gehele vermogen als bruidsschat gegeven. Mijn vraag is of de man net 
als een erfgenaam verplicht is om in te staan voor de lasten. Paulus heeft geantwoord dat de 
man die uit hoofde van de belofte van de bruidsschat alle goederen van de vrouw onder zich 
heeft, weliswaar niet door haar schuldeisers aangesproken kan worden, maar dat de belofte 
inzake het vermogen niet meer omvat dan wat er overblijft na aftrek van de schulden.21 
 
Hoewel blijkens de tekst uit de schenking van het vermogen voortvloeit dat 
de man de schulden uit het vermogen moet voldoen -de schenking omvat 
niet meer dan wat er overblijft na aftrek van de schulden- kan de crediteur 
zich blijkens dit fragment niet rechtstreeks tot de opvolgend debiteur 
wenden tot voldoening van de schuld. Ditzelfde uitgangspunt is ook terug 
te vinden in een constitutie uit het jaar 294 van de keizers Diocletianus en 
Maximianus: 
 
Aangezien u stelt dat u aan uw zoon, die reeds gezagsvrij geworden is, zaken heeft 
geschonken, op voorwaarde dat hij uw crediteur zou betalen: indien u door middel van een 
stipulatie of door een tegelijkertijd gemaakte afspraak hierin hebt voorzien, dan komt echter 
op grond van uw afspraak aan de crediteuren geen actie toe tegen hem, maar tegen u.22 
 
Het bovenstaande neemt natuurlijk niet weg dat de overnemer op grond van 

 
20 C. 2,3,25: “Debitorum pactionibus creditorum petitio nec tolli nec mutari potest.” Zie 
voor een toepassing van dit uitgangspunt C. 4,39,2 en D. 39,5,28. 
21 Paulus libro octavo responsorum: “Mulier bona sua omnia in dotem dedit: quaero, an 
maritus quasi heres oneribus respondere cogatur. Paulus respondit eum quidem, qui tota ex 
repromissione dotis bona molieris retinuit, a creditoribus conveniri eius non posse, sed non 
plus esse in promissione bonorum quam quod superest deducto aere alieno.” (Vertaling: 
Spruit III, pag. 812). 
22 C. 8,54,2: “Cum res filio tuo emancipato ea conditione, ut creditoribus tuis solveret, te 
donasse proponas: si stipulatione, vel incontinenti habito pacto huic rei prospexisti: 
creditoribus quidem non contra eum ex placito vestro, sed adversus te competit actio.” 
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de overeenkomst met de debiteur jegens deze wel gehouden was om zich 
als lasthebber in de procedure te stellen. Maar het was slechts de debiteur 
en niet de crediteur die hem hiertoe kon aanspreken. Zo bepaalt D. 39,5,28: 
 
Een vader heeft aan zijn dochter, die reeds gezagsvrij geworden was, een aan hemzelf 
nagelaten nalatenschap geschonken. De dochter moet dan de boedelschuldeisers betalen of 
zij moet, als zij dit niet doet en de schuldeisers tegen haar vader gaan procederen, door 
middel van de actie met de inleidende omschrijving gedwongen worden haar vader tegen 
hen te verdedigen.23 
 
Volgens Windscheid zouden in het Justiniaanse recht aan de overeenkomst 
tussen de debiteur en de overnemer wel gevolgen zijn verbonden voor de 
crediteur, indien de crediteur de overnemer in rechte tot betaling aansprak 
en de overnemer hiermee instemde. Aan een dergelijke handelwijze van de 
crediteur zouden voor de crediteur rechtsgevolgen zijn verbonden in de 
betrekking tot de oorspronkelijke debiteur. Tot deze conclusie komt 
Windscheid op grond van een constitutie van de keizers Severus en 
Antoninus uit het jaar 202: 
 
Als u kunt bewijzen dat de crediteuren, nadat u de nalatenschap heeft verkocht, tegen de 
kopers hun acties hebben ingesteld, en dat zij die uit vrije wil op zich hebben genomen, dan 
kunt u zich met succes beroepen op een stilzwijgende afspraak.24 
 
In dit fragment wordt aan de debiteur de bevoegdheid gegeven om de 
vordering van de crediteur door middel van een exceptie af te weren, als de 
crediteur de overnemer met  instemming van laatstgenoemde heeft 
aangesproken, waardoor de crediteur blijk heeft gegeven van zijn 
instemming aan de overdracht van de schuld. Hieruit blijkt, aldus 
Windscheid, dat “(...) sein Beitritt zu den Verhandlungen zwischen 
Ueberweiser und Uebernehmer (...) eine Wirkung für ihn habe.”25 Het 
rechtsgevolg dat aldus aan de overeenkomst tussen debiteur en overnemer 
in de verhouding met de crediteur werd toegekend, zou niet zozeer zijn dat 
de crediteur een afdwingbare aanspraak verwierf tegen de overnemer, maar 
veeleer dat hij zijn aanspraken jegens de debiteur verloor als hij de 
overnemer eenmaal, met diens instemming, in rechte had aangesproken.26 

 
23 Papinianus libro tertio responsorum: “Hereditatem pater sibi relictam filiae sui iuris 
effectae donavit: creditoribus hereditariis filia satisfacere debet, vel, si hoc minime faciat et 
creditores contra patrem veniant, cogendam eam per actionem praescriptis verbis patrem 
adversus eos defendere.” (Vertaling: Spruit V, pag. 615) Zie voorts C. 4,39,2. 
24 C.2,3,2: “Post venditionem hereditatis a te factam, si creditores contra emptores actiones 
suas movisse probare poteris, eosque eas spontanea voluntate suscepisse, exceptione taciti 
pacti non inutiliter defenderis.” 
25 Windscheid, Actio, pag. 207.  
26 Windscheid, Actio, pag. 207. 
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Hieruit volgt volgens Windscheid dat er in het Justiniaanse recht sprake 
was van een “ (...) -wenn auch nur entfernte- Annäherung an das eben nach 
Analogie der Cession vorgezeichnete Recht der Schuldübernahme.”27 
Windscheid ging er vanuit dat de stilzwijgende afspraak, waarop de 
oorspronkelijke debiteur zich kon beroepen, moet worden gezocht in de 
handeling tussen de crediteur en de overnemer. De omstandigheid dat de 
crediteur de overnemer aanspreekt en deze dit ook vrijwillig aanvaardt, 
brengt volgens Windscheid mee dat de crediteur en de overnemer elkaar 
over en weer als partij aanvaarden en dat zij de oorspronkelijke debiteur 
niet langer gebonden achten. Aan deze stilzwijgende afspraak zou de 
debiteur vervolgens een exceptie kunnen ontlenen als hij alsnog werd 
aangesproken. 
Gaudemet achtte deze uitleg echter in strijd met het uitgangspunt van het 
Justiniaanse recht, dat het niet mogelijk was om rechtsgevolgen te ontlenen 
aan een overeenkomst waarbij men geen partij is geweest. 28 Gaudemet is 
daarom van oordeel dat de bevoegdheid van de debiteur om een exceptie in 
te roepen, berust op een stilzwijgende afspraak tussen de crediteur en de 
debiteur zelf. Gaudemet ziet de stilzwijgende afspraak in de mededeling 
van de debiteur aan de crediteur dat de schuld door een ander is over-
genomen, gevolgd door het feit dat de crediteur de overnemer daad-
werkelijk met diens instemming aanspreekt en daardoor met hem in een 
rechtsbetrekking komt te staan.29 Een zwak punt in de opvatting van 
Gaudemet is dat hij de stilzwijgende afspraak tussen crediteur en debiteur 
afleidt uit een hele reeks van feitelijke handelingen, die zich bovendien niet 
allemaal in de verhouding tussen debiteur en crediteur afspelen. Het aan-
spreken van de overnemer door de crediteur en het vrijwillig accepteren 
door de overnemer van de crediteur zijn handelingen waar de debiteur 
buiten staat. Het ligt daarom niet voor de hand om uit deze reeks van 
handelingen een stilzwijgende afspraak tussen de debiteur en de crediteur 
af te leiden. 
Evenals Windscheid zag Noodt het pactum tacitum waarop de debiteur zich 
kon beroepen in een afspraak tussen de crediteur en de overnemer.30 
Daarmee zou de mogelijkheid die C. 2,3,2 aan de debiteur bood, een uit-
zondering hebben gevormd op het beginsel, waaraan ook in het Justiniaanse 
recht is vastgehouden, dat overeenkomsten slechts tussen partijen werken. 
Noodt verklaarde de mogelijkheid van de debiteur om een exceptie te 
ontlenen aan een stilzwijgende afspraak waarbij hijzelf geen partij was 
geweest met een beroep op D. 2,14,21,5: 

 
27 Windscheid, Actio, pag. 207. 
28 Gaudemet, pag. 143 e.v. 
29 Gaudemet, pag. 145. 
30 Noodt, Opera Omnia,  Ad edictum praetoris, De pactis et transactionibus, caput II in fine. 
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Ten aanzien van degenen die hoofdelijk een vorderingsrecht voor hetzelfde geldbedrag 
hebben of hoofdelijk voor dat bedrag schuldenaren zijn, wordt de vraag opgeworpen in 
hoeverre de exceptie van gemaakte afspraak ook aan een ander [dan degene die de afspraak 
maakte] voor- of nadeel brengt.31  
Welnu, zakelijke afspraken komen ten goede aan allen, wier ontslag uit de verbintenis in het 
belang was van degene die de afspraak heeft gemaakt; dientengevolge zal een overeenkomst 
van de schuldenaar zijn borgen voordeel brengen. 
 
Noodt leest D. 2,14,21,5 dus zo, dat op een pactum in rem door een ieder 
een beroep kan worden gedaan, wiens bevrijding uit de verbintenis van 
belang is voor hem die het beding heeft gemaakt.32 In het geval dat in C. 
2,3,2 wordt beschreven, acht Noodt de bevrijding van de oorspronkelijke 
debiteur tot voordeel voor de overnemer, omdat de overnemer dan niet 
langer uit hoofde van regres door de debiteur kan worden aangesproken. 
Immers, zolang de debiteur niet is bevrijd, is het mogelijk dat de crediteur 
hem aanspreekt (hetgeen in het door de Codextekst beschreven geval ook 
gebeurde). Zou de debiteur gehouden zijn om te betalen, dan kan hij zich 
vervolgens verhalen op de overnemer. Als de overnemer nu juist met de 
crediteur had afgesproken dat laatstgenoemde nog slechts de overnemer 
zou aanspreken, omdat hij de verbintenis in de contractuele relatie met de 
crediteur wilde afwikkelen, dan zou door het aanspreken van de debiteur 
deze bedoeling van de overnemer worden doorkruist. Zou de overnemer 
inmiddels ook nog bijkomende afspraken hebben gemaakt met de crediteur 

 
31 Paulus libro tertio ad edictum. In his, qui eiusdem pecuniae exactionem habent in solidum 
vel qui eiusdem pecuniae debitores sunt, quatenus alii quoque prosit vel noceat pacti 
exceptio, quaeritur. (Tot hier vertaling uit Spruit II, pag. 226) Et in rem pacta omnibus 
prosunt, quorum obligationem dissolutam esse eius qui paciscebatur interfuit. itaque 
debitoris conventio fideiussoribus proficiet. 
32 Spruit (Spruit II, pag. 226) geeft een andere vertaling van D. 2,14,21,5. De laatste zin van 
dit fragment wordt door Spruit aldus vertaald: “Welnu, zaaksgerichte afspraken komen allen 
ten goede die belang hebben gehad bij de bevrijding van de verbintenis van degene die de 
afspraak maakte; dientengevolge zal een overeenkomst van de schuldenaar zijn borgen 
voordeel brengen.” Spruit laat de mogelijkheid voor een derde om een beroep te doen op het 
beding niet afhangen van het belang van degene die de afspraak maakte, maar van het 
belang van de derde die er een beroep op doet. Hoewel deze vertaling eveneens grammati-
caal correct is, lijkt zij ons minder vanzelfsprekend. Daar in het Justiniaanse recht het 
uitgangspunt dat overeenkomsten slechts tussen partijen werken, is gehandhaafd, is het op 
zich al uitzonderlijk dat in D. 2,14,21,5 aan een derde die buiten de partij-afspraak staat, de 
mogelijkheid wordt geboden om aan die afspraak een exceptie te ontlenen. Het ligt dan meer 
voor de hand dat het belang van degene die de afspraak maakte, en niet het belang van de 
derde zelf, doorslaggevend is bij het toekennen van een exceptie aan de derde. De door mij 
voorgestande vertaling  strookt met de gebruikelijke uitleg. Niet alleen geeft Noodt aan D. 
2,14,21,5 dezelfde betekenis, maar reeds in de Basilica wordt de tekst in de door ons voor-
gestane zin vertaald; zie BT 631-9 en BS 346-3. Deze interpretatie is ook terug te vinden in 
de vertaling van Fabrotus, liber undecimus, pag. 757c: “Nam si pactum generale & in rem 
sit, omnes pacti exceptione utuntur, a quibus pecuniam non peti eius qui paciscebatur 
interfuit.” Zie hierover ook J.H.A. Lokin, RM Themis 2002, pag. 176 e.v. 
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omtrent bijvoorbeeld het tijdstip van betaling of omtrent de omvang van de 
schuld, dan zou de overnemer hierop geen beroep kunnen doen jegens de 
debiteur, als hij alsnog door de debiteur uit hoofde van regres zou worden 
aangesproken.  
D. 2,14,21,5 biedt aldus uitgelegd inderdaad een goede verklaring voor het 
feit dat in C. 2,3,2 aan de debiteur een exceptie wordt gegeven tegen de 
aanspraak van de crediteur. Wat echter ook de grondslag is geweest van de 
exceptie die de debiteur tegen de crediteur kan inroepen, terecht stelde 
Windscheid dat uit deze Codextekst kan worden afgeleid dat aan een 
overeenkomst tussen debiteur en overnemer tot overdracht van een schuld, 
die was gevolgd door een overeenkomst tussen de opvolgend debiteur en de 
crediteur, consequenties waren verbonden voor de rechtspositie van de 
debiteur. Nog voordat de opvolgend debiteur door middel van een litis 
contestatio jegens de crediteur was verbonden, kon de debiteur niet meer 
met succes worden aangesproken.33 In economisch opzicht vond in dat 
geval dus een overdracht van de schuld plaats. 
 
2.3. Novatio 
 
De novatio was in het Justiniaanse recht de rechtshandeling waarmee een 
bestaande verbintenis kon worden omgezet in een nieuwe. De oorspron-
kelijke verbintenis ging tengevolge van deze handeling teniet.34 Zowel het 
ontstaan als het tenietgaan van de verbintenis vond in één handeling plaats. 
Dit kan onder meer worden gelezen in een tekst van Ulpianus in D. 
46,2,1,pr.: 
 
Schuldvernieuwing is de overgang en verandering van een eerdere schuld in een andere 
verbintenis, hetzij een civiele hetzij een natuurlijke, hetgeen plaatsvindt wanneer uit een 
voorafgaande oorzaak dusdanig een nieuwe tot stand komt, dat de eerste teniet gaat.35   
 
Zoals in D. 46,2,1,pr is aangegeven diende de nieuwe verbintenis ten 
opzichte van de oude ‘iets nieuws’ te bevatten. Deze verandering kon er 

 
33 Uit het feit dat aan de debiteur een exceptie wordt verleend, volgt dat het tussen de 
crediteur en de overnemer nog niet tot een litis contestatio was gekomen. In dat geval zou de 
debiteur bevrijd zijn en zou hij geen exceptie nodig hebben gehad. Zie ook Windscheid, 
Actio, pag. 208 (noot 11). 
34 Kunkel-Honsell, pag. 267; Kaser RPI, pag. 648; Vangerow III, pag. 368; Nijkamp, pag. 
16. 
35 Ulpianus libro quadragensimo sexto as Sabinum: Novatio est prioris debiti in aliam 
obligationem vel civilem vel naturalem transfusio atque translatio, hoc est cum ex 
praecedenti causa ita nova constituatur, ut prior perematur. Zie ook Gaius III,176. Volgens 
Feenstra, pag. 401, werd de term transfusio gebruikt voor een novatie die plaatsvond tussen 
dezelfde personen, terwijl de term translatio werd gebruikt voor de schuldvernieuwing met 
een nieuwe debiteur. 
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onder meer uit bestaan dat een andere debiteur zich tegenover de crediteur 
verbond om een bestaande schuld te voldoen.36 
 
Omdat door de novatie een verbintenis werd omgezet in een nieuwe, was er 
slechts sprake van een geldige novatie als ook de oorspronkelijke 
verbintenis rechtsgeldig bestond. Als achteraf bleek dat deze oorspron-
kelijke verbintenis niet bestond of niet rechtsgeldig was, dan was er ook 
geen nieuwe verbintenis ontstaan.37 Was de novatie gebruikt om de schuld 
op een derde over te laten gaan, dan bracht de ongeldigheid van de eerste 
verbintenis mee dat de overnemer niet jegens de crediteur was gebonden. 
Met andere woorden, de overnemer kon zich beroepen op de ongeldigheid 
van de oorspronkelijke verbintenis. 
 
Kenmerkend voor de novatie was dat met het ontstaan van de nieuwe 
verbintenis de oude verbintenis teniet ging. Dit volgt allereerst uit de tekst 
van D. 46,2,1,pr., waarin expliciet wordt gesteld dat het ontstaan van de 
nieuwe verbintenis het tenietgaan van de oude tot gevolg heeft.38 Het blijkt 
ook uit de Instituten, waarin de schuldvernieuwing wordt genoemd als een 
wijze van tenietgaan van verbintenissen.39 Dit betekent dat in geval van een 
passieve schuldvernieuwing de opvolgende debiteur op grond van een 
nieuwe verbintenis jegens de crediteur werd verbonden. Er was derhalve 
geen sprake van een opvolging onder bijzondere titel in de schuld. De 
schuldvernieuwing kon dus slechts worden gebruikt om in economisch 
opzicht de overdracht van een schuld van de oorspronkelijk debiteur op 
diens overnemer tot stand te brengen.  
Het tenietgaan van de oorspronkelijke verbintenis had in geval van een 
passieve novatie allereerst tot gevolg dat de oorspronkelijke debiteur uit 

 
36 Op deze mogelijkheid wordt gewezen in onder meer D. 46,2,8,2. Voor het vroeg-klassieke 
recht kan worden gewezen op Gaius II, 176. Met de schuldvernieuwing kon ook een 
vervanging van de crediteur tot stand worden gebracht. Veelal wordt aangenomen dat een 
verandering van de prestatie in geval van een schuldvernieuwing in het Romeinse recht niet 
mogelijk was. Een wijziging van het object zou slechts mogelijk zijn geweest indien de 
verandering bestond uit het toevoegen van een termijn of voorwaarde. In deze zin Kaser, 
RPI, pag. 647; Salpius, pag. 159; Gide, pag. 8. Kunkel-Honsell, pag. 269, stelt dat dit 
uitgangspunt ‘nirgendwo belegt’ is. In gelijke zin als Honsell oordeelde ook Vangerow III, 
pag. 371. Zie voorts Schrage, pag. 40; Feenstra, pag. 400. 
37 Zie D. 45,1,91,6: novari autem an possit haec obligatio dubitationis est, quia neque 
hominem qui non est neque pecuniam non debetur stipulari possumus.  Zie omtrent dit 
vereiste: Vangerow III, pag. 368; Windscheid II, pag. 356; Girard, pag. 707; Rutsaert, pag. 
15; Wessels II, pag. 660.  
38 Zie ook Gaius II, 176. Girard, pag. 704, 714; Cuq, pag. 619;  Windscheid II, pag. 348; 
Kaser, RPI, pag. 648;   Kunkel-Honsell, pag. 267. 
39 Inst. 3,29,3: Praetera novatione tollitur obligatio. (Een verbintenis gaat bovendien teniet 
door schuldvernieuwing. Vertaling: Spruit I, pag. 212)   



Overgang van schulden in het Justiniaanse recht 
 

 59 

                                                     

zijn verbintenis jegens de crediteur werd bevrijd. Hij kon na de novatie niet 
langer door de crediteur worden aangesproken. Daarmee lag het risico van 
insolventie van de overnemer volledig bij de crediteur.40 
Het tenietgaan van de oorspronkelijke verbintenis had verder tot gevolg dat 
alle aan de verbintenis verbonden accessoire rechten en alle verweer-
middelen met de verbintenis verloren gingen.41  D. 46,2,18: 
 
Tengevolge van een geldig aangegane novatie gaan rechten van hypotheek en pand teniet, 
rentes lopen niet door.42 
  
Wensten partijen dat de aan de oorspronkelijke verbintenis verbonden 
accessoire rechten na de novatie toch door de crediteur jegens de 
opvolgende debiteur konden worden ingeroepen, dan dienden zij in 
beginsel opnieuw te worden gevestigd.43 Uit een aantal Digestenfragmenten 
volgt echter dat de crediteur bij het aangaan van de novatio de mogelijkheid 
had om zich het pandrecht, dat voor de oorspronkelijke verbintenis was 
gevestigd, ten behoeve van de nieuwe verbintenis in stand te houden. In dat 
geval ging het pandrecht door de novatio niet teniet, maar bleef het, met de 
behoud van de rang die de crediteur had, in stand. Een voorbeeld hiervan is 
te vinden in D. 20,4,21: 
 
Titius heeft jegens Seia voor het bedrag, waartoe hij uit hoofde van zijn voogdijbeheer 
jegens haar veroordeeld was, alle goederen die had of nog zou hebben als pand verbonden. 
Daarna leende hij geld van de keizerlijke schatkist en verbond jegens haar al zijn goederen 
als pand. Aan Seia betaalde hij een deel van zijn schuld en zegde haar tevens bij noverende 
stipulatie betaling van de resterende som toe; bij deze verbintenis werd inzake het pand 
hetzelfde overeengekomen als bovenvermeld. De vraag is opgeworpen of Seia voorrang 
heeft boven de keizerlijke schatkist, zowel voor die zaken die Titius ten tijde van de eerste 
verbintenis had als ook voor de zaken die hij ná de eerste verbintenis heeft verworven, totdat 
zij het volledige aan haar verschuldigde bedrag verkrijgt. [Scaevola] heeft geantwoord dat er 
geen enkel argument te berde was gebracht op grond waarvan haar die voorrang niet 
gegeven moest worden.44 

 
40 Girard, pag. 714. 
41 Kunkel-Honsell, pag. 267; Kaser, RPI, pag. 648; Nijkamp, pag. 18; Girard, pag. 714. 
42 Paulus libro quinquagensimo septimo ad edictum: “Novatione legitime facta liberantur 
hypothecae et pignus, usurae non currunt.” Zie ook D. 13,7,11,1 en  D. 46,1,60. 
43 Kunkel-Honsell, pag. 268; Kaser RPI, pag. 648; Girard, pag. 714. Zie voorts D. 20,4,12,5 
en D. 13,7,11,1. 
44 Scaevola libro vicesimo septimo digestorum: “Titius Seiae ob summam, qua ex tutela ei 
condemnatus erat, obligavit pignori omnia bona sua quae habebat quaeque habituruis esset: 
postea mutatus a fisco pecuniam pignori ei res suas omnes obligavit: et intulit Seia partem 
debiti et reliquam summam novatione facta eidem promisit, in qua obligatione similiter ut 
supra de pignore convenit. Quaesitum est, an Seia praeferenda sit fisco et in illis rebus, quas 
Titius tempore prioris obligationis habuit, item in his rebus, quas post priorem obligationem 
adquisiit, donec universum debitum suum consequatur. Respondit nihil proponi, cur non sit 
praeferenda.” (Vertaling: Spruit III, pag. 608.) Zie voorts D. 13,7,11,1; D. 20,4,12,5;  D. 
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De mogelijkheid voor de crediteur om zich de gevestigde pandrechten ook 
voor de nieuwe verbintenis voor te behouden, is volgens Kipp lijnrecht in 
strijd met de uitgangspunten van de novatio. Volgens hem volgt echter uit 
de toekenning van deze bevoegdheid aan de crediteur dat de novatio, 
zonder deze mogelijkheid, niet voldoende tegemoetkwam aan de behoefte 
in het maatschappelijk verkeer om een schuld onder instandhouding van de 
oorspronkelijke verbintenis te kunnen overdragen.45 
   
Door het tenietgaan van de verbintenis gaan excepties in beginsel eveneens 
teniet.46 Wel was het volgens Girard mogelijk voor de overnemer om zich 
te beroepen op de verweermiddelen die de oude debiteur ten dienste 
stonden, indien de overnemer bij de vaststelling van de inhoud van de 
nieuwe verbintenis uitdrukkelijk naar de oude had verwezen (quidquid ex 
vendito dare oportet). Had de overnemer zich echter verbonden tot een 
prestatie zonder de inhoud van de nieuwe verbintenis afhankelijk te stellen 
van die van de oude, doordat bijvoorbeeld de crediteur had gestipuleerd: 
“centum debes?”, dan kon de overnemer zich niet op de verweermiddelen 
van de oorspronkelijke debiteur beroepen.47 
 
In het Justiniaanse recht is vastgehouden aan het vereiste, reeds gesteld in 
het klassieke recht, dat de schuldvernieuwing slechts tot stand kon worden 
gebracht door middel van een stipulatio.48 Dit volgt onder meer uit D. 
46,2,1,1: 
 
 (...) wat het ook voor een verbintenis is die eraan vooraf is gegaan, zij moet door een 
verbale overeenkomst genoveerd worden (...)49 
 
Omdat tengevolge van de passieve novatie een andere debiteur werd ver-
bonden jegens de crediteur en omdat laatstgenoemde daarbij zijn aan-
spraken tegen de oude debiteur verloor, spreekt het voor zich dat voor de 
totstandkoming van deze stipulatio de medewerking van zowel de crediteur 
als de opvolgend debiteur een vereiste was. Daarentegen was het niet nood-
zakelijk dat de oorspronkelijke debiteur zijn medewerking aan de novatie 
verleende. Zijn ontslag uit de verbintenis kon zonder zijn instemming 
plaatsvinden en zelfs tegen zijn wil. Verwezen kan worden naar D. 

 
46,2,18; D. 46,2,30;  D. 16,1,13,1. Hierover Windscheid I, pag. 750; Windscheid-Kipp II, 
pag. 369; Cuq, pag. 619 (nt. 2) en 674 (nt. 3); Salpius, pag. 206 e.v.; Girard, pag. 714.        
45 Windscheid-Kipp  II, pag. 369. 
46 D. 46,2,27; D. 46,2,8. Cuq, pag. 619.  
47 Girard, pag. 714. Hierover ook Feenstra, pag. 407. 
48 Kunkel-Honsell, pag. 268; Nijkamp, pag. 19; Salpius, pag. 146. 
49 Ulpianus libro quadragensimo sexto ad Sabinum: “(...) qualiscumque igitur obligatio sit, 
quae praecessit, novari verbis potest (...).” Zie ook D. 46,2,2. 
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46,2,8,5: 
 
Hij die datgene toezegt dat ik verschuldigd ben, bevrijdt mij, zelfs als ik dat niet wil.50 
 
De mogelijkheid om een passieve novatie aan te gaan zonder de 
medewerking of zelfs tegen de wil van de oorspronkelijke debiteur, stemt 
overeen met de bevoegdheid die een derde had om een bevrijdende betaling 
te doen zonder toestemming of zelfs tegen de wil van de debiteur.51  
 
Het aangaan van een stipulatio, waarbij een derde aan de crediteur de 
prestatie toezegt die de oorspronkelijk debiteur verschuldigd is, impliceert 
nog niet dat de crediteur en de derde de bedoeling hebben om de bestaande 
verbintenis om te zetten in een nieuwe, waardoor de oude verbintenis ipso 
iure teniet gaat en de oorspronkelijk debiteur wordt bevrijd. Het kan 
evengoed de bedoeling van de crediteur zijn dat de derde zich naast de 
oorspronkelijk debiteur verbindt voor het voldoen van de schuld. In dat 
geval is de debiteur door het aangaan door de crediteur van een verbintenis 
met een tweede debiteur niet bevrijd, zodat de crediteur in geval van 
insolventie van de overnemer nog steeds de oorspronkelijke debiteur kan 
aanspreken. Ook de overnemer kan de bedoeling hebben om zich slechts 
naast en niet in plaats van de oorspronkelijke debiteur te verbinden, omdat 
hij op deze manier een minder zware verplichting op zich neemt. Vandaar 
dat in het Justiniaanse recht gold dat een novatie slechts tot stand kwam als 
bleek dat partijen bij het aangaan van de stipulatie daadwerkelijk de intentie 
hadden gehad om te noveren.52 D. 46,2,6:  
 
Indien ik als volgt heb gestipuleerd: ‘sta jij borg voor datgene, dat ik minder ik van mijn 
debiteur Titius heb opgeëist?’, dan vindt er geen novatie plaats, aangezien het niet gebeurt 
met de bedoeling om te noveren.53 
 
In het klassieke Romeinse recht hoefden partijen de bedoeling om te 

 
50 Ulpianus libro quadragensimo sexto ad Sabinum: “Liberat me is, qui quod debeo 
promittit, etiamsi nolim.” Girard, pag. 712; Rutsaert, pag. 22. Voor de passieve novatie die 
zonder medewerking van de debiteur plaatsvond, wordt vanaf het middeleeuwse geleerde 
recht de term ‘expromissie’ gebruikt. In de Digesten wordt de term ‘expromittere’ echter 
gebruikt voor de novatie in het algemeen. 
51 D. 3,5,38; D. 46,3,53. Hierover Kaser RPI, pag. 636.  
52 Kunkel-Honsell, pag. 268; Kaser, RPI, pag. 648; Girard, pag. 707. Karlowa, pag. 1385, 
stelt daarentegen “(…) beim interventus novae personae wird ohne weiteres die animus 
novandi angenommen.” Deze opvatting is echter niet te verenigen met de tekst van D. 
46,2,6. 
53 Ulpianus libro quadragensimo sexto ad Sabinum. “Si ita fuero stipulatus: ‘quanto minus a 
Titio debitore exegissem, tantum fideiubes?’ non fit novatio, quia non hoc agitur, ut 
novetur.” Zie ook D. 46,2,8,2; D. 46,2,8,3; D. 46,2,8,4. 
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noveren (de animus novandi) niet expliciet tot uitdrukking te brengen. Het 
was voldoende als de animus novandi uit de omstandigheden kon worden 
afgeleid.54 De partijbedoeling is echter een subjectieve aangelegenheid die, 
indien zij niet uitdrukkelijk in de overeenkomst is verwoord, veelal 
moeilijk is vast te stellen. Dat was ook de opvatting van Justinianus, die aan 
deze onduidelijkheid een einde wilde maken. Inst. 3,29,3a: 
 
Maar terwijl het bij de oude juristen weliswaar vaststond dat een schuldvernieuwing pas dan 
plaatsvond, wanneer men met de bedoeling om te noveren tot de tweede verbintenis was 
overgegaan, was het daardoor twijfelachtig op welk moment men kon zien dat dit met de 
bedoeling om te noveren geschiedde. De verschillende juristen introduceerden in 
verschillende casusposities daaromtrent uiteenlopende rechtsvermoedens. Daarom is Onze 
verordening verschenen, die in alle duidelijkheid vaststelt dat schuldvernieuwing slechts 
plaatsvindt, wanneer tussen de contractspartijen tot uitdrukking is gebracht dat zij het juist 
omwille van de vernieuwing van de vroegere verbintenis eens geworden zijn. Zo niet, dan 
blijft de vroegere verbintenis bestaan en komt de tweede erbij.55 
 
De door hem opgestelde constitutie, waarnaar Justinianus verwijst is die uit 
het jaar 530, opgenomen in C. 8,41,8 en waarin was bepaald: 
 
Et generaliter definimus voluntate solum esse, non lege novandum, etsi non verbis 
exprimatur, ut sine novatione, (…) causa procedat.56 
 
Omtrent de juiste uitleg van deze constitutie bestaat echter 
onduidelijkheid.Veelal wordt de bepaling zo uitgelegd dat op grond van 
deze verordening van Justinianus voor de totstandkoming van een geldige 
novatie was vereist dat partijen de animus novandi uitdrukkelijk moesten 
uitspreken.57 De verordening wordt echter ook wel zo uitgelegd dat 
Justinianus de mogelijkheid uitsloot dat de animus novandi kon worden 
aangenomen op basis van wettelijke vermoedens en dat de aanwezigheid 
van de animus novandi voortaan slechts mocht worden afgeleid uit de 
bedoeling van partijen. Deze partijbedoeling hoefde echter niet expressis 

 
54 Inst. 3,29,3a; Kunkel-Honsell, pag. 269; Kaser, RPII, pag. 450. 
55 Inst. 3,29,3a: Sed cum hoc quidem inter veteres constabat tunc fieri novationem, cum 
novandi animo in secundam obligationem itum fuerat: per hoc autem dubium erat, quando 
novandi animo videretur hoc fieri et quasdam de hoc praesumptiones alii in aliis casibus 
introducebant: ideo nostra processit constitutio, quae apertissime definivit tunc solum fieri 
novationem, quotiens hoc ipsuminter contrahentes expressum fuerit, quod propter 
novationem prioris obligationis convenerunt, alioquin manere et pristinam obligationem et 
secundam ei accedere, (...)” (Vertaling: Spruit I, pag. 212, 213). 
56 De Engelse vertaling van Scott luidt als volgt: “And generally speaking, We decree that 
novation is effected rather by the intention than by law, and if it is not stated in so many 
words that there should be no innovation (…), it shall not take place.”  
57 In deze zin o.m. Kunkel-Honsell, pag. 269; Kaser RPII, pag. 449; Vangerow III, pag. 619; 
Pothier, Obligations II, pag. 108; Wessels II, pag. 658. 
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verbis tot uitdrukking te worden gebracht, maar mocht ook uit vermoedens 
worden afgeleid.58 
 
2.4. Delegatio 
 
2.4.1. Inleiding 
 
Een overnemer verbond zich in de meeste gevallen slechts jegens de 
crediteur om de schuld van de debiteur  te voldoen, omdat hij tot betaling 
daarvan gehouden was op grond van een rechtsverhouding met de 
oorspronkelijke debiteur. Zo was bijvoorbeeld de koper van een nalaten-
schap verplicht om de verkoper te vrijwaren tegen aanspraken van nalaten-
schapscrediteuren. Ook kon het zich voordoen dat een derde met de 
debiteur overeenkwam om diens schuld te voldoen, omdat de derde zelf een 
schuld had aan de debiteur. Overneming van de schuld fungeerde dan als 
een wijze van betaling. 
Hoefde de overnemer in deze gevallen de schuld niet onmiddellijk te 
betalen, dan kon hij zich, bijvoorbeeld door het aangaan van een novatie, 
uit eigen beweging jegens de crediteur verbinden om in plaats van de 
debiteur de schuld te voldoen. De oorspronkelijke debiteur was dan 
onmiddellijk bevrijd. Ook was het mogelijk dat de debiteur uitdrukkelijk 
opdracht verstrekte aan de overnemer om zichzelf in plaats van de debiteur 
jegens de crediteur te verbinden, opdat de oorspronkelijke debiteur zelf niet 
langer kon worden aangesproken. Verbond de overnemer zich op grond van 
een dergelijke opdracht jegens de crediteur, dan was er sprake van een 
speciale toepassing van de delegatie. 
 
2.4.2. De delegatie in het algemeen 
 
De delegatio kan worden omschreven als de rechtsfiguur waarbij de één (de 
delegant) opdracht verstrekt aan de ander (de gedelegeerde) om jegens een 
derde (de delegataris) een prestatie te verrichten.59 Zo kon bijvoorbeeld een 
crediteur aan zijn debiteur de opdracht verstrekken om de verschuldigde 
betaling niet aan de crediteur zelf te voldoen, maar om deze in handen van 
een derde te stellen.60 Eveneens kon de crediteur aan de debiteur opdracht 
geven om zich door middel van een stipulatio zelfstandig jegens de derde in 
plaats van jegens de crediteur te verbinden. In laatstgenoemd geval werd 
door middel van de delegatio feitelijk een overdracht van de vordering van 

 
58 In deze zin o.m. Mühlenbruch, pag. 475; Windscheid II, pag. 353; Gide, pag. 153 e.v. 
59 Kaser, RPI, pag. 650; Kunkel-Honsell, pag. 270; Zwalve, Tekst & Uitleg, pag. 96; 
Vangerow III, pag. 375; Salpius, pag. 42. 
60 Zie bijv. D. 12,6,57,1; D. 23,3,5,8; D. 44,4,4,26; D. 46,3,96,pr. 
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de crediteur op de derde gerealiseerd.61 
De delegatie op grond waarvan de gedelegeerde verplicht werd om een 
betaling te verrichten wordt tegenwoordig aangeduid met de term delegatio 
ad solvendum, terwijl de delegatie die was gericht op het aangaan van een 
zelfstandige verbintenis met de delegataris de delegatio ad promittendum 
wordt genoemd.62 
 
Uit het bovenstaande volgt dat bij de uitvoering van de delegatie drie 
partijen waren betrokken en dat de delegatie als gevolg had dat de 
gedelegeerde een prestatie verrichtte aan de delegataris. Kenmerkend voor 
de delegatie was echter dat de handeling die de gedelegeerde aan de 
delegataris verrichtte haar grondslag niet vond in een rechtsverhouding 
waarin de gedelegeerde tot de delegataris stond.63 De handeling vond haar 
grondslag daarentegen enerzijds in de rechtsverhouding waarin de delegant 
tot de gedelegeerde stond en anderzijds in de rechtsverhouding waarin de 
delegant tot de delegataris stond.64 Zo kon bijvoorbeeld de crediteur die als 
delegant opdracht gaf aan zijn debiteur om aan een derde (de delegataris) te 
betalen, zelf debiteur van deze delegataris zijn. In dat geval gold de 
betaling door de gedelegeerde aan de delegataris als een betaling door de 
delegant zelf. Tegelijkertijd werd ook de gedelegeerde door de betaling 
bevrijd jegens de delegant. D. 46,3,64: 
 
Als u in mijn opdracht, datgene dat u mij verschuldigd bent, aan mijn crediteur betaalt, dan 
bent u jegens mij en ik jegens mijn crediteur bevrijd.65 
 
De delegant vormde dus de spil in de drie-partijenverhouding, omdat de 
delegatie zowel rechtsgevolgen had in de verhouding van de delegant tot de 
gedelegeerde, als in de verhouding van de delegant tot de delegataris. De 
verhouding waarin de delegant tot de delegataris staat, wordt in de moderne 
literatuur aangeduid als de valutaverhouding, terwijl de relatie tussen 
delegant en gedelegeerde de dekkingsrelatie wordt genoemd.66 Voor een 
geldige delegatie was het echter geenszins noodzakelijk dat de valuta- en 
dekkingsrelatie reeds voorafgaand aan de delegatie aanwezig waren; zij 
konden evengoed eerst door de delegatie zelf in het leven worden geroepen. 

 
61 Kunkel-Honsell, pag. 271; Kaser, RPI, pag. 651; Häberlin, pag. 102. Zie ook Gaius II, 38.  
62 Kunkel-Honsell, pag. 270; Kaser, RPI, pag. 650; Häberlin, pag. 104; Endemann, pag. 7. 
63 Häberlin, pag. 105. 
64 Häberlin, pag. 103; Kunkel-Honsell, pag. 270. 
65 Paulus libro quarto decimo ad Plautium: “Cum iusso meo id, quod mihi debes, solvis 
creditori meo, et tu a me et ego a creditori meo liberor.” Zie ook D. 46,3,56; D. 50,17,180. 
Hierover Häberlin, pag. 109 e.v.; Endemann, pag. 28; Zwalve, Tekst & Uitleg, pag. 96. 
66 Kunkel-Honsell, pag. 270; Kaser, RPI, pag. 651; Häberlin, pag. 103; Endemann, pag. 8; 
Zwalve, Qui solvit alii, pag. 15; Salpius, pag. 43. 
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Zo kon de bankier, die bereid was een geldsom aan Titius te lenen, deze in 
opdracht van Titius (de delegant) toezeggen aan Maevius (de delegataris). 
Indien de bankier (de gedelegeerde) daartoe een stipulatie aanging met 
Maevius, dan was Titius op grond van de leenverhouding met de bankier 
verplicht om hetgeen de bankier aan Maevius had toegezegd aan de bankier 
te vergoeden. De verbintenis in de dekkingsrelatie tussen Titius (de 
delegant) en de bankier (de gedelegeerde) ontstond dus eerst nadat de 
gedelegeerde uitvoering had gegeven aan de delegatie.67  
Op soortgelijke wijze kon ook de valutaverhouding tussen delegans en 
delegataris eerst door de delegatie in het leven worden geroepen. De 
delegatie kon in dat geval bedoeld zijn als een schenking of als een lening 
van de delegant aan de delegataris.68 Blijkens D. 12,1,9,8 was dit laatste 
een gebruikelijke gang van zaken: 
 
Het komt namelijk dagelijks voor dat wij, wanneer wij van plan zijn geld uit te lenen, aan 
een ander het verzoek doen om in onze naam als schuldeiser aan onze toekomstige 
schuldenaar de uitbetaling te doen.69 
 
Blijkens D. 39,5,2,2 konden de valuta- en dekkingsrelatie ook allebei pas 
door de delegatie ontstaan: 
 
Wanneer ik echter het voornemen heb om aan Titius een geldsom te schenken en aan u, 
omdat u mij een even groot bedrag wilde schenken, de opdracht heb gegeven om dit bij 
stipulatie aan Titius toe te zeggen, is de schenking tussen alle betrokken personen 
voltrokken.70 

 
Omdat de delegatie door één handeling door de gedelegeerde een 
vermogensverschuiving tot stand bracht in zowel de dekkingsrelatie als in 
de valutaverhouding, kon zij een belangrijke rol spelen bij de 
vereenvoudiging van het betalingsverkeer. Vooral in het bankwezen 
speelde zij een belangrijke rol en werd er veel gebruik van gemaakt.71 

 
67 Zie D. 14,3,19,3. De gedelegeerde vond voor de betaling aan de delegataris dekking bij de 
delegans. Zie hierover Kaser, ZS 1960, pag. 467; Häberlin, pag. 115; Vangerow III, pag. 
376. 
68 Kaser, ZS 1960, pag. 467; Häberlin, pag. 114; Vangerow III, pag. 376; Salpius, pag. 44. 
69 Ulpianus libro vicensimo sexto ad edictum: “(…) cum cottidie credituri pecuniam 
mutuam ab alio poscamus, ut nostro nomine creditor numeret futuro debitori nostro.” 
(Vertaling: Spruit III, pag. 55) 
70 Julianus libro sexagensimo digestorum: “Cum vero ego Titio pecuniam donaturus te, qui 
mihi tantundem donare volebas, iussero Titio promittere, inter omnes personas donatio 
perfecta est.” (Vertaling: Spruit V, pag. 605) 
71 Häberlin, pag. 101, die erop wijst dat de delegatie in het huidige betalingsverkeer nog 
steeds een belangrijke rol speelt. Hij wijst op het wissel- en checquerecht, maar ook kan 
worden gedacht aan betalingen via een credit-card. Zie over de rol van de delegatie in het 
betalingsverkeer ook Tatovici, pag. 40. 
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Het initiatief tot de delegatie ging uit van de delegant.72 De opdracht die hij 
aan de gedelegeerde verstrekte werd het iussum genoemd.73 Het iussum 
was een eenzijdige machtiging van de delegant aan de gedelegeerde om 
met de delegataris te handelen. De delegant verbond zich door het iussum 
om de uitvoering van de handeling tegen zich te laten gelden.74  De gedele-
geerde was daarentegen niet verplicht om aan het iussum gevolg te geven.75 
Uit het eenzijdige karakter van het iussum volgde dat het kon worden 
herroepen zolang de gedelegeerde er nog geen uitvoering aan had gegeven. 
D. 15,4,1,2: 
 
Maar mijn vraag is, of men een dergelijke volmacht kan herroepen alvorens de prestatie is 
verricht. Ik meen van wel (...).76 
 
Een gegeven machtiging bracht voor de gedelegeerde dus pas 
rechtsgevolgen mee indien deze daar uitvoering aan had gegeven. Na de 
uitvoering van het iussum was er pas sprake van een delegatie.77 Wel was 
het mogelijk dat de gedelegeerde zich op voorhand door het aangaan van 
een overeenkomst van lastgeving verbond jegens de gedelegeerde om aan 
het iussum gevolg te geven.78 
In veel gevallen gaf de gedelegeerde, ook al was hij daartoe niet verplicht, 
aan het iussum gevolg omdat hij hierdoor bevrijd werd jegens de delegant. 
Was er in de dekkingsrelatie nog geen schuld aanwezig die door de 
delegatie tenietging, dan zal de verstrekking van de opdracht en de 
aanvaarding ervan door de gedelegeerde kunnen worden beschouwd als de 
totstandkoming van een overeenkomst van lastgeving.79 De gedelegeerde 
kon in dat geval met de actio mandati contraria hetgeen hij aan de 
delegataris had betaald van de delegant terugvorderen. Een dergelijke 
mandaatsverhouding kwam echter niet in de plaats van het iussum. Slechts 
op grond van het iussum kwam een delegatie tot stand met onder meer het 

 
72 Endemann, pag. 15. 
73 Kunkel-Honsell, pag. 270; Kaser, RPI, pag. 650; Häberlin, pag. 106; Salpius, pag. 49; 
Gide, pag. 388 (zie ook pag. 458 e.v.); Zwalve, Tekst & Uitleg, pag. 101. Voor het gebruik 
van de term iussum of iubere wordt verwezen naar D. 12,4,9,pr.; D. 18,1,15,2; D. 12,1,32; 
D. 2,14,51,1. Zie ook Gaius II, 38. Ook de term delegare werd wel gebruikt om de opdracht 
aan de gedelegeerde aan te duiden: D. 16,1,24,pr.; D. 39,5,21,pr.; D. 46,2,27. 
74 Kaser, RPI, pag. 650; Häberlin, pag. 107; Endemann, pag. 18; Salpius, pag. 51. 
75 C. 8,41,6. Häberlin, pag. 108; Endemann, pag. 15 en 18; Salpius, pag. 67; Gide, pag. 465. 
76 Ulpianus libro vicensimo nono ad edictum: “Sed ego quaero, an revocare hoc iussum 
antequam credatur possit: et puto posse (...)” (Vertaling, Spruit III, pag. 293). 
77 Endemann, pag. 28. 
78Zie hierover Häberlin, pag. 107; Endemann, pag. 16, pag. 18 e.v. en pag. 26, waar hij 
spreekt over een pactum de delegando; Salpius, pag. 55 e.v. Rutsaert, pag. 35, betoogt dat 
aan een delegatie altijd een mandaat ten grondslag lag.  
79 Zwalve, Tekst & Uitleg, pag. 101. 



Overgang van schulden in het Justiniaanse recht 
 

 67 

                                                     

specifieke rechtsgevolg dat met de betaling door de gedelegeerde een 
schuld in de valutaverhouding werd gekweten.80 
 
2.4.3. De passieve delegatie 
 
Zoals hierboven is aangegeven, kon de delegatie worden gebruikt om de 
verplichting tot betaling van een schuld over te dragen aan een ander. Het 
was in dat geval de debiteur die als delegant opdracht verstrekte aan de 
overnemer (gedelegeerde) om zich in plaats van de delegant jegens de 
crediteur (delegataris) te verbinden om de schuld te voldoen. De delegatie 
had dus de strekking dat de bestaande schuld die de delegant jegens de 
delegataris had in de  valutaverhouding door de gedelegeerde zou worden 
voldaan. Een dergelijke delegatie wordt ook wel aangeduid als een passieve 
delegatie.81 De overnemer (gedelegeerde) kon vervolgens uitvoering geven 
aan de opdracht door het aangaan van een stipulatio of een litis contestatio 
met de crediteur (delegataris), waarin hij toezegde de prestatie van de debi-
teur (delegant) te zullen voldoen. Dit wordt weergegeven in D. 46,2,11,1: 
 
Delegatie komt tot stand door het aangaan van een stipulatie of een procesovereenkomst.82 
 
Een delegatie die de strekking had om de verplichting tot betaling van een 
schuld over te nemen, was altijd een delegatio promittendi en geen 
delegatio solvendi. In het laatste geval werd de schuld immers terstond 
door de gedelegeerde voldaan, waardoor er geen verbintenis ontstond 
tussen de delegataris en de gedelegeerde. Van een overneming van een 
betalingsverplichting was in dat geval geen sprake. 
Ook in het geval dat de delegatie werd gebruikt om een overdracht van de 
schuld tot stand te brengen, gold dat de beoogd opvolger niet verplicht was 
om aan het iussum gevolg te geven. Dat was hij zelfs dan niet, als de 
debiteur (delegant) op zijn beurt crediteur was van de overnemer (gedele-
geerde). Hierop ziet een constitutie uit het jaar 294 van de keizers 
Diocletianus en Maximianus:  
 
Niemand kan tegen zijn zin aan de schuldeiser van zijn eigen schuldeiser worden 
gedelegeerd.83 
 

 
80 Häberlin, pag. 107. 
81 Häberlin, pag. 102. Endemann, pag. 8. Tegenover de passieve delegatie staat de aktieve 
delegatie. Daarvan is sprake indien de delegatie erop is gericht dat de gedelegeerde zich 
verbindt jegens de delegataris om de prestatie waartoe de gedelegeerde op grond van de 
dekkingsrelatie jegens de delegant is gehouden, jegens de delegataris te verrichten.  
82 Ulpianus libro vicensimo septimo ad edictum: “Fit autem delegatio vel per stipulationem 
vel per litis contestationem.” 
83 C. 8,42,6: “Nec creditoris creditori quisquam invitus delegari potest.” 
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Verbond de gedelegeerde zich door middel van een stipulatio in plaats van 
de oorspronkelijke debiteur (delegant) jegens de crediteur, dan brachten de 
uitgangspunten van de delegatie mee dat de oorspronkelijk debiteur uit zijn 
verbintenis jegens de crediteur was bevrijd. De delegatie gold in de 
(valuta)verhouding tussen de debiteur (delegant) en crediteur (delegataris) 
als een betaling door de delegant aan de delegataris. Dit gevolg trad boven-
dien reeds in op het moment dat de opvolgende debiteur (gedelegeerde) 
zich jegens de crediteur (delegataris) verbond en niet eerst op het moment 
dat de opvolgende debiteur daadwerkelijk tot betaling overging. Dit blijkt 
uit een aantal Digestenfragmenten. D. 16,1,8,3: 
 
Want ook wie zijn schuldenaar delegeert, betaalt.84 
 
Hetzelfde uitgangspunt is terug te vinden in D. 50,16,187: 
 
De uitdrukking ‘het opgeëiste geld’ moet niet alleen betrokken worden op betaling, maar 
ook op delegatie.85 
 
Wel moet worden aangenomen dat de delegatie slechts leidde tot het 
tenietgaan van de verbintenis in de valutaverhouding, als de crediteur 
(delegataris) met de opvolgende debiteur (gedelegeerde) handelde in de 
wetenschap dat de verbintenis die de opvolgende debiteur aanging had te 
gelden als een prestatie van de delegant.86 
Omdat de delegatie werd beschouwd als een betaling door de oor-
spronkelijke debiteur, had zij tot gevolg dat laatstgenoemde uit zijn 
verbintenis jegens de crediteur was bevrijd. Dit betekende dat, nadat uit-
voering was gegeven aan de delegatie, nog slechts de overnemende 
debiteur (gedelegeerde) jegens de crediteur (delegataris) was gebonden. Dit 
impliceerde dat het risico van insolventie van de overnemer (gedelegeerde) 
na voltrekking van de delegatie bij de crediteur (delegataris) kwam te 
liggen. Deze kon zich in het geval dat de opvolgende debiteur 
(gedelegeerde) niet betaalde, niet verhalen op de oorspronkelijke debiteur 
(delegant). D. 21,2,68,1: 
 
De schuldeiser die er in plaats van contante betaling de voorkeur aan gegeven heeft om door 
middel van delegatie met een nieuwe schuldenaar in zee te gaan, zal na uitwinning van de 
pandobjecten, die de oorspronkelijke schuldeiser ontvangen heeft, geen enkele actie hebben 

 
84 Ulpianus libro vicensimo nono ad edictum: “Solvit enim et, qui reum delegat.”  
(Vertaling: Spruit III, pag. 302). 
85 Ulpianus libro trigensimo secundo ad edictum: “Verbum ‘exactae pecuniae’ non solum ad 
solutionem referendum est, verum etiam ad delegationem.” Zie ook D. 46,1,18 en D. 
39,6,18,1. Häberlin, pag. 111; Zwalve, Tekst & Uitleg, pag. 96; Vangerow III, pag. 376. 
86 Häberlin, pag. 109 (t.a.v. de delegatio ad solvendum); Salpius, pag. 76. 
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tegen de persoon die van zijn schuld is bevrijd.87 
 
Bezwaarlijk was dit gevolg echter niet, omdat de crediteur niet verplicht 
was om de gedelegeerde in plaats van de delegant als zijn debiteur te 
aanvaarden. Ook was het mogelijk voor de delegataris om te bedingen dat 
de delegatie op risico van de delegant werd aangegaan. In dat geval werd 
de delegataris beschouwd als de lasthebber van de delegant, omdat hij door 
zijn medewerking te verlenen aan de delegatie mede in het belang van de 
delegant handelde. De delegataris kon zich dan met de actio mandati 
verhalen op de delegant als de gedelegeerde niet solvabel was. D. 
17,1,22,2: 
 
Soms komt het voor dat ik mijn eigen zaken beheer en toch een aangepaste actie uit 
lastgeving heb, bijv. wanneer mijn schuldenaar op zijn risico zijn schuldenaar aan mij 
delegeert (…); dus wat ik te weinig krijg zal ik met de actie uit lastgeving moeten 
verkrijgen.88 
 
Gaf de overnemer (gedelegeerde) uitvoering aan de delegatie, omdat hij 
zelf debiteur was van de delegant, dan bracht de delegatie in de dekkings-
relatie  mee dat de overnemer werd bevrijd uit zijn verbintenis jegens de 
delegant. Dit blijkt uit D. 50,17,180: 
 
Hetgeen op bevel van een ander wordt betaald, wordt ervoor gehouden alsof het aan hem 
zelf is betaald.89 
 
2.4.4. Over novatie en delegatie 
 
Werd de delegatie gebruikt om de overdracht van een schuld van de 
debiteur (delegant) op de overnemer (gedelegeerde) tot stand te brengen, 
dan kwam de stipulatie waarmee de overnemer zich jegens de crediteur 
(delegataris) verbond, in de plaats van de verbintenis die in de valuta-
verhouding bestond tussen de debiteur (delegant) en de crediteur 
(delegataris). Dit betekende echter niet dat de delegatie in dergelijke 
gevallen, anders dan haar plaatsing in de titel over de novatie doet 

 
87 Papinianus libro undecimo responsorum: “Creditor, qui pro pecunia nomen debitoris per 
delegationem sequi maluit, evictis pignoribus quae prior creditor accepit nullam actionem 
cum eo qui liberatus est habebit.” (Vertaling: Spruit III, pag. 696). Zie Häberlin, pag. 113; 
Endemann, pag. 31; Kunkel-Honsell, pag. 272. 
88 Paulus libro trigensimo secundo ad edictum: “ Interdum evenit, ut meum negotium geram 
et tamen utilem habeam mandati actionem: veluti cum debitor meus periculo suo debitorem 
suum mihi delegat (…) igitur quod minus servavero, consequar mandati actione.” 
(Vertaling: Spruit III, pag. 361). In dezelfde zin D. 17,1,45,7. Zie ook Endemann, pag. 32. 
89 Paulus libro septimo decimo ad Plautium: “Quod iussu alterius solvitur, pro eo est, quasi 
ipsi solutum est.” Zie ook D. 46,3,64. Häberlin, pag.111. 
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vermoeden, noodzakelijkerwijs gepaard ging met een novatie.90 Een 
novatie deed zich slechts voor als bij partijen de animus novandi aanwezig 
was. Daarvan was sprake als de overnemer en de crediteur in de stipulatie 
onder verwijzing naar de oude verbintenis tot uitdrukking brachten dat zij 
de bedoeling hadden dat deze werd omgezet in een nieuwe. Dat deed zich 
bijvoorbeeld voor als de overnemer zich verbond tot datgene waartoe de 
oorspronkelijk debiteur gehouden was doordat de crediteur met hem de 
volgende stipulatie aanging: “spondesne mihi centum dare, quae Secundus 
debet.” De inhoud van de tweede verbintenis werd in dat geval geheel 
bepaald door die van de eerste. Er was sprake van een causale rechts-
handeling. 
Het was echter geenszins noodzakelijk dat de opvolgende debiteur 
(gedelegeerde) en de crediteur (delegataris) bij het aangaan van de 
verbintenis uitdrukkelijk verwezen naar de verbintenis die in de valuta-
verhouding reeds aanwezig was. Het was voldoende dat het voor de 
crediteur (delegataris) duidelijk was dat de verbintenis in de plaats trad van 
die van de oorspronkelijke debiteur (delegant).91 Voor de geldigheid van de 
delegatie was het daarom ook niet nodig dat de opvolgende debiteur 
(gedelegeerde) op de hoogte was van de inhoud van de verbintenis in de 
valutaverhouding. Als de opvolgende debiteur en de crediteur bij het 
aangaan van de verbintenis niet de bedoeling hadden dat de nieuwe 
verbintenis in de plaats trad van die tussen de oorspronkelijke debiteur en 
crediteur, en er bij hen dus ook geen animus novandi aanwezig was, dan 
vond er geen novatie plaats. Nemen we als voorbeeld dat de oorspronke-
lijke debiteur Primus en de beoogd opvolgend debiteur Secundus afspreken 
dat laatstgenoemde de schuld van 100 aan Tertius zal overnemen en dat 
Secundus vervolgens uitvoering geeft aan deze opdracht door zich jegens 
Tertius te verbinden tot betaling van 100, waarbij Tertius Secundus als 
volgt laat stipuleren: “spondesne centum dare?”  In dat geval vindt er geen 
directe verwijzing plaats naar de oorspronkelijke verbintenis en blijkt ook 
nergens anders uit dat partijen de bedoeling hebben om de eerste 
verbintenis om te zetten in een nieuwe verbintenis. Een novatie vindt 
derhalve niet plaats. Het gevolg is dat er tussen crediteur en overnemer een 
zelfstandige verbintenis ontstaat, waarvan de inhoud geheel wordt bepaald 
door de tussen hen bestaande rechtsverhouding en de afspraken die zij zelf  
hebben gemaakt. De inhoud en geldigheid van deze verbintenis is niet 
afhankelijk van die van de oorspronkelijke verbintenis die in de valuta-

 
90 Häberlin, pag. 115; Kaser RPI, pag. 652; Vangerow III, pag. 377; Salpius, pag. 75 e.v., 
pag. 103. Kaser, Novation und Delegation, pag. 148, wijst erop dat in de gevallen dat de 
verbintenis in de valutaverhouding pas door de delegatie ontstond, zij niet met een novatie 
gepaard kón gaan. 
91  Häberlin, pag. 115; Salpius, pag. 76. 
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verhouding tussen de debiteur (delegant) en de crediteur (delegataris) heeft  
bestaan. Vandaar dat het aangaan van de nieuwe verbintenis in dit geval als 
een abstracte rechtshandeling wordt getypeerd.92 
Het ontbreken van de noverende werking neemt niet weg dat door het aan-
gaan van de verbintenis door de opvolgend debiteur met de crediteur, de 
oorspronkelijke debiteur wel werd bevrijd. Dit was een gevolg van het feit 
dat de delegatie werd gezien als een wijze van betaling, waardoor de oor-
spronkelijke verbintenis op deze grond tenietging.93 Volgens Endemann 
moet de abstracte delegatie worden gezien als een zelfstandige wijze van 
tenietgaan van verbintenissen, hoewel zij wat betreft haar werking kan 
worden vergeleken met een datio in solutum.94  
Blijkens het bovenstaande waren zowel in het klassieke Romeinse recht als 
in het Justiniaanse recht de novatie en de delegatie twee rechtsfiguren die 
niet noodzakelijkerwijs met elkaar samen hoefden te gaan.95 Een delegatie 
kon gericht zijn op het aangaan van een novatie, maar evenzeer op het ver-
richten van een betaling of op het aangaan van een zelfstandige verbintenis. 
Een novatie kon worden aangegaan op grond van een gegeven iussum, 
maar er kon evengoed een andere rechtsverhouding aan ten grondslag 
liggen. De compilatoren van de Digesten hebben beide rechtsfiguren echter 
bij elkaar gebracht in één titel, waarin beide rechtsfiguren gezamenlijk 
worden behandeld. 96 Wat de reden voor deze samenvoeging is geweest, is 
niet duidelijk. Wellicht was er voorafgaand aan de totstandkoming van de 
Justiniaanse wetgeving een zodanig nauwe band ontstaan tussen de 
delegatie en de novatie, dat de compilatoren van de Digesten de 
behandeling in een titel gerechtvaardigd achtten. Zoals hierna nog zal 
blijken heeft deze samenvoeging voor de verdere ontwikkeling van het 
begrip delegatie in het ius commune verstrekkende consequenties gehad. 

 
92 Zie omtrent de terminologie causale en abstracte delegatie: Häberlin, pag. 115: “(…) die 
Leistung ist ein reines Abstraktum.” ; Endemann, pag. 11 en pag. 28; Kaser RPI, pag. 652; 
Salpius, pag. 119; Vangerow III, pag. 377; Zwalve, Tekst & Uitleg, pag. 96. In de Duitse 
literatuur wordt de delegatie met een abstract karakter aangeduid als een ‘reine Delegation’ 
en die met een causaal karakter als een ‘titulierte Delegation’. Zie hierover Häberlin, pag. 
104; Zwalve, Tekst & Uitleg, pag. 96; Kaser, Zu Novation und Delegation, pag. 150; 
Karlowa, pag. 1385; Vangerow III, pag. 377. 
93 D. 16,1,8,3.; D. 46,1,18; D. 50,16,187. Häberlin, pag. 116; Vangerow III, pag. 377; 
Salpius, pag. 103. Daarentegen lijken Feenstra en Kaser er, zonder verdere motivering,  
vanuit te gaan dat ook een abstracte delegatie gepaard ging met een novatie. Feenstra, pag. 
411: “Bref, si dans ce cas de délégation on pouvait employer une stipulation sans renvoi (…) 
il faut conclure qu’une novation était possible sans clause de renvoi.” Kaser, Zu Novation 
und Delegation, pag. 155: “Wo die del. auf die Tilgung von Obligationen (…) gerichtet ist, 
gehört zu ihren Bestandteilen eine Novation.” 
94 Endemann, pag. 30. 
95 Kaser, SZ 77, pag. 464 e.v.; Endemann, pag. 23; Salpius, pag. 27; Gide, pag. 386. 
96 D. 46,2: De novationibus et delegationibus. 
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2.4.5. Gebreken in de dekkingsrelatie of in de valutaverhouding 
 
Had de overnemer (gedelegeerde) zich jegens de crediteur verbonden om 
daarmee een eigen schuld in de dekkingsrelatie aan de debiteur (delegant) 
te voldoen, dan kon het voorkomen dat na de delegatie bleek dat er geen 
geldige rechtsbetrekking had bestaan tussen de debiteur en de overnemer. 
In dat geval had de overnemer (gedelegeerde) dus geen verplichting gehad 
jegens de oorspronkelijke debiteur (delegant), zodat er ook geen rechts-
grond aanwezig bleek te zijn geweest voor de overnemer (gedelegeerde) 
om de schuld van de debiteur (delegant) te voldoen. Een dergelijk gebrek in 
de dekkingsrelatie tussen de oorspronkelijke debiteur (delegant) en de 
overnemer (gedelegeerde) had echter geen invloed op de geldigheid van de 
rechtsbetrekking die door de uitvoering van de delegatie tussen de over-
nemer (gedelegeerde) en de crediteur (delegataris) was ontstaan.97 Dat 
betekent dat de overnemer zich niet kon onttrekken aan betaling aan de 
crediteur en dat hij evenmin, als hij reeds had betaald, het betaalde van de 
crediteur kon terugvorderen. Laatstgenoemde had weliswaar feitelijk een 
betaling van de gedelegeerde ontvangen, maar rechtens had hij betaald 
gekregen door de delegant. Hij kon de betaling dus beschouwen als een 
betaling door zijn eigen debiteur (delegant), waardoor hij rechtsgeldig 
betaald had gekregen. D. 12,6,44: 

Geen terugvordering is mogelijk van degene die gekregen heeft wat hem toekomt (...).98 
 
Het was daarentegen de oorspronkelijk debiteur aan wie de overnemer 
zonder rechtsgrond had betaald. Een eventuele condictio indebiti diende hij 
dan ook te richten tot de delegans.99 D. 46,2,13: 
 
Als ik iemand als mijn debiteur delegeer aan mijn crediteur, terwijl hij mijn debiteur niet is, 
dan heeft diegene geen exceptie tegen de crediteur, maar komt hem een condictie toe tegen 
degene die hem heeft gedelegeerd.100 
 
Dat de overnemer (gedelegeerde) zich met een condictio tot de 
oorspronkelijke debiteur (delegant) moest wenden gold niet alleen indien 

 
97 Häberlin, pag. 120; Kunkel-Honsell, pag. 271;  Kaser RPI, pag. 652; Vangerow III, pag. 
376. 
98 Paulus libro tertio ad Plautium: “Repetitio nulla est ab eo qui suum recepit (...).” 
(Vertaling Spruit III, pag. 119). Hetzelfde uitgangspunt is terug te vinden in  D. 46,2,12 en 
D. 44,5,1,10. 
99 Häberlin, pag. 119; Kunkel-Honsell, pag. 271; Vangerow III, pag. 376; Gide, pag. 407. 
100 Ulpianus libro tringensimo octavo ad edictum: “Si non debitorem quasi debitorem 
delegavero creditori meo, exceptio locum non habebit, sed condictio adversus eum qui 
delegaverit competit.” Toepassing van dit beginsel is ook te vinden in D. 12,4,9,1; D. 
16,1,8,2 en D. 44,4,5,5. 
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hij de delegataris al daadwerkelijk had betaald, maar ook indien hij zich in 
het geval van een delegatio promittendi jegens de delegataris had 
verbonden om de schuld met de delegant te voldoen. Zo bepaalt D. 12,4,9,1 
in een dergelijk geval: 
 
Daarom komt aan de belover de condictie tegen de vrouw toe om wat hij haar echtgenoot 
gegeven heeft van haar terug te vorderen, dan wel bevrijd te worden, als hij nog niet betaald 
heeft.101 
 
Ook kon het zich voordoen dat na de totstandkoming van een passieve 
delegatie bleek dat de rechtsbetrekking in de valutaverhouding niet geldig 
bleek te zijn. In dat geval bestond er dus geen betalingsverplichting van de 
delegant jegens de delegataris. Omdat de betaling door de gedelegeerde 
juridisch had te gelden als een betaling door de delegant, is het de vraag of 
in dat geval de gedelegeerde, die feitelijk de betalingsverplichting van de 
delegant had overgenomen, de mogelijkheid had om zich op de ongeldig-
heid van de verbintenis van de delegant jegens de delegataris te beroepen. 
Voor de beantwoording van deze vraag moet een onderscheid worden 
gemaakt tussen de zogeheten abstracte en de causale delegatie. 
Was er sprake geweest van een causale delegatie, die gepaard was gegaan 
met een novatie van de verbintenis die gold tussen de oorspronkelijke 
debiteur (delegant) en de crediteur (delegataris), dan volgde uit de regels 
van de novatie dat de ongeldigheid van de oorspronkelijke verbintenis aan 
de totstandkoming van een novatie in de weg stond. Daaruit volgde dat er 
ook geen nieuwe verbintenis was ontstaan en dat de opvolgende debiteur 
(gedelegeerde) dus niet jegens de crediteur tot betaling was gehouden, 
zodat hij een gedane betaling als onverschuldigd van de crediteur kon 
terugvorderen. Met andere woorden, de ongeldigheid van de oorspronke-
lijke verbintenis in de valutaverhouding werkte door in de rechtsbetrekking 
tussen de gedelegeerde en de delegataris.102 
Minder duidelijkheid bestaat er omtrent de vraag of in het Justiniaanse 
recht in het geval van een abstracte delegatie de mogelijkheid bestond voor 
de opvolgende debiteur (gedelegeerde) om een beroep te doen op de 
ongeldigheid van de verbintenis in de valutaverhouding. Deze onduide-
lijkheid is een gevolg van het feit dat in de verschillende Digesten-
fragmenten waarin dit vraagstuk wordt behandeld, niet altijd een een-

 
101 Paulus libro septimo decimo ad Plautium: “Itaque adversus mulierem condictio ei 
competit, ut aut repetat ab ea quod marito dedit aut ut liberetur, si nondum solverit.” 
(Vertaling: Spruit III, pag. 97).  Zie ook D. 23,3,78,5. Gide, pag. 453; Endemann, pag. 23; 
Häberlin, pag. 120: “Vor der solutio geht sie auf Schuldbefreiung, nach ihr auf Erstattung 
der solutum.”  
102 Häberlin, pag. 104; Kunkel-Honsell, pag. 272; Kaser, RPI, pag. 652; Vangerow III, pag. 
378. 
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duidige oplossing lijkt te worden gekozen. Daar komt nog bij dat het 
probleem aanzienlijk minder aan de orde wordt gesteld dan de vraag naar 
het gevolg van een gebrek in de dekkingsrelatie. Dit kan wellicht worden 
verklaard door het feit dat de gedelegeerde geen belang had om zich op 
gebreken in de valutaverhouding te beroepen, zolang hij door de uitvoering 
van de delegatie in de dekkingsrelatie zelf bevrijd werd geacht jegens de 
delegant.  
Uitgangspunt lijkt echter te zijn geweest dat er bij een abstracte delegatie 
geen mogelijkheid bestond voor de opvolgende debiteur (gedelegeerde) om 
een beroep te doen op gebreken in de valutaverhouding.103 Dat betekent dat 
de gedelegeerde de betaling aan de delegataris moest verrichten, waardoor 
hij vanzelfsprekend in de dekkingsrelatie werd bevrijd. D. 16,1,8,3:  
 
Soms komt aan de vrouw die zich door intercessie voor een ander verbindt ook de condictie 
toe, bijv. indien zij zich in strijd met het senaatsbesluit verbonden heeft en haar eigen 
schuldenaar gedelegeerd heeft. In dit geval komt haarzelf namelijk de condictie toe, net 
zoals zij de condictie zou kunnen instellen, indien zij de geldsom zelf had betaald. 
 
Hier is de vrouw (delegant) in strijd met het Senatusconsultum Velleianum 
verbonden jegens haar crediteur (delegataris); er is sprake van een gebrek 
in de valutaverhouding. Zij voldoet deze verbintenis door haar debiteur aan 
de crediteur te delegeren. De vrouw is blijkens de tekst in dat geval degene 
die een condictie kan instellen jegens de crediteur. Aan de overnemer 
(gedelegeerde) wordt in deze tekst geen verweermiddel toegekend om een 
vordering tot nakoming af te weren en evenmin een condictie om het 
eventueel betaalde terug te vorderen.104  
Dezelfde benadering zien we in D. 44,5,1,11:  
 
Evenzo, indien een vrijgelatene zijn debiteur aan de patroon gedelegeerd zal hebben, kan de 
patroon door geen enkele exceptie gehinderd worden, maar de vrijgelatene zal het betaalde 
van de patronus met de condictie terugvorderen. 
 
Hier is sprake van een gebrek in de verbintenis tussen de vrijgelatene 
(delegant) en zijn patroon (delegataris).105 Uitdrukkelijk stelt Ulpianus hier 
dat de gedelegeerde debiteur (de overnemer) geen exceptie kan inroepen 
tegen de patroon op grond van het gebrek in de valutaverhouding. Het is 
daarentegen de delegant zelf die hetgeen hij door middel van de delegatie 
aan de delegataris heeft betaald, van laatstgenoemde zal moeten 
terugvorderen. 
De hier gehanteerde benadering strookt ook met het abstracte karakter van 

 
103 In deze zin Häberlin, pag. 125; Vangerow III, pag. 378; Salpius, pag. 119. 
104 Zie ook D. 16,1,8,5. 
105 In deze zin oordeelt ook Schoordijk, Drie-partijen-verhoudingen, pag. 85. 
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de delegatie. De gedelegeerde heeft zich in plaats van de delegant op grond 
van een zelfstandige verbintenis jegens de delegataris verbonden, zonder 
dat er direct een causale relatie is gelegd met de schuld van de delegant. De 
delegatie heeft de strekking dat de delegant jegens de delegataris wordt 
bevrijd en de gedelegeerde jegens de delegant. Zij heeft niet de strekking 
dat de gedelegeerde de plaats inneemt van de delegant in de verhouding 
met de delegataris. Het spreekt dan ook welhaast voor zich dat gebreken in 
de valutaverhouding worden afgewikkeld tussen delegant en delegataris. 
 
In strijd met het hierboven geformuleerde uitgangspunt wordt echter in D. 
16,1,8,4 wel een mogelijkheid geboden aan de opvolgende debiteur 
(gedelegeerde) om zich op een exceptie te beroepen wegens een gebrek in 
de valutaverhouding: 
 
Maar indien de persoon die door de vrouw gedelegeerd is, niet haar schuldenaar was, zal hij, 
net als de borg van de vrouw, gebruik kunnen maken van de exceptie op grond van het 
senaatsbesluit. 
 
Het verschil tussen de hier weergegeven casus en die in D. 16,1,8,3 is dat 
de gedelegeerde in D. 16,1,8,3 voorafgaand aan de delegatie reeds debiteur 
was van de vrouw, terwijl dit in D. 16,1,8,4 niet het geval was. Anders dan 
in de casus van D. 16,1,8,3 ontstaat er ten behoeve van de gedelegeerde 
tegen de vrouw (delegant) een vordering tot terugbetaling. De vrouw kan 
zich in dit geval echter ook tegenover de gedelegeerde beroepen op de 
exceptie van het senatusconsultum Velleianum. Dit betekent dat het gebrek 
in de valutaverhouding zijn weerslag heeft op de dekkingsrelatie en dat de 
gedelegeerde het risico loopt dat hij hetgeen hij betaalt aan de delegataris 
niet bij de delegant kan terugvorderen. Dit rechtvaardigt dat ook de 
gedelegeerde een beroep kan doen op de exceptie die de delegant tegenover 
de delegataris kan inroepen.106 
 
Tot slot kan het zich voordoen dat zowel in de dekkingsrelatie als in de 
valutaverhouding een geldige verbintenis niet aanwezig blijkt te zijn. De 
gedelegeerde verbindt zich in dat geval jegens de crediteur, zonder dat de 
delegatie zijn rechtvaardiging vindt in een rechtsbetrekking van de 
overnemer tot de debiteur en in een rechtsbetrekking van de debiteur tot de 
crediteur. Uit een aantal Digestenteksten volgt dat in dat geval de 
overnemer (de gedelegeerde) niet is gehouden om de betaling aan de 
crediteur te verrichten.107 Een dergelijk geval wordt besproken in D. 
39,5,2,4: 

 
106 Häberlin, pag. 146 e.v. 
107 Salpius, pag. 221; Häberlin, pag. 122; Zwalve, Tekst & Uitleg, pag. 97. 
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Als ik verder in opdracht van u aan degene van wie u dacht dat hij uw schuldeiser was, de 
geldsom waarvan ik [ten onrechte] meende dat ik u die schuldig was, bij stipulatie heb 
toegezegd, zal ik de stipulatiecrediteur, wanneer hij zijn vordering in rechte opeist, met de 
exceptie wegens wangedrag kunnen afweren en bovendien, door tegen de stipulatiecrediteur 
de condictie gericht op een onbepaald object in te stellen, kunnen bereiken dat hij mij door 
vormelijke kwijtschelding van de stipulatie bevrijdt.108 
 
Hoewel uit de tekst niet blijkt dat de overnemer (gedelegeerde) zich door 
middel van een novatie jegens de crediteur (delegataris) heeft verbonden, 
zodat van een causale delegatie geen sprake is, wordt aan de overnemer 
toch de mogelijkheid geboden om zich tegen aanspraken van de crediteur te 
verweren met een exceptio doli, dan wel om de crediteur met een condictio 
te dwingen dat de overnemer uit zijn verbintenis jegens de crediteur wordt 
bevrijd. Häberlin verklaart deze mogelijkheid op grond van praktische 
overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag moeten hebben 
gelegen.109 Zou de overnemer wel gehouden zijn om de prestatie jegens de 
crediteur te verrichten, dan zou dit tot gevolg hebben dat de delegans 
(debiteur) onverschuldigd betaalt aan de delegataris (crediteur) en de 
gedelegeerde (overnemer) aan de delegans (debiteur). De gedelegeerde zou 
derhalve de betaling als onverschuldigd bij de delegans moeten terug-
vorderen en de delegans zou hetzelfde moeten doen van de delegataris. Het 
is daarom praktischer om aan de gedelegeerde (overnemer) de mogelijkheid 
te bieden om betaling te weigeren of, indien hij pas na het aangaan van de 
verbintenis met de delegataris (crediteur) de gebreken in beide 
verhoudingen ontdekt, de bevrijding uit de verbintenis jegens de crediteur 
af te dwingen. 
 
 

 
108 Julianus libro sexagensimo digestorum: “Item si ei, quem creditorem tuum putabas, iussu 
tuo pecuniam, quam me tibi debere existimabam, promissero, petentem doli mali exceptione 
summovebo et amplius incerti agendo cum stipulatore consequar, ut mihi acceptum faciat 
stipulationem.” (Vertaling: Spruit V, pag. 605) In dezelfde zin D. 39,5,2,3. 
109 Häberlin, pag. 122. 
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3 Overdracht van schulden in het ius commune 
 
 
3.1. Inleiding 
 
In de opvatting van de glossatoren vormde de verbintenis een 
hoogstpersoonlijke betrekking tussen crediteur en debiteur, die niet langer 
kon voortbestaan indien één van de partijen uit de betrekking trad.1 Deze 
zienswijze op het karakter van de verbintenis bleef tot in de negentiende 
eeuw algemeen aanvaard. Een schuldoverneming, waarbij de passieve zijde 
van de verbintenis onder bijzondere titel overgaat op een opvolgend 
debiteur, past niet in deze opvatting. De mogelijkheid hiertoe wordt door de 
juristen uit het ius commune dan ook onbesproken gelaten. 
In navolging van het Justiniaanse recht kon in het ius commune een 
vervanging van de debiteur plaatsvinden door middel van een novatie, 
waartoe vanaf de glossatoren ook werd gerekend de opvolging door middel 
van een litis contestatio.2 Een passieve novatie kon in het commune recht, 
evenals in het Justiniaanse recht, tot stand komen op grond van een 
delegatie. Tengevolge van de uitleg die op grond van Digestentitel 46,2 
werd gegeven aan de delegatie, werd aan deze rechtsfiguur in het ius 
commune een bijzondere plaats toegekend op het terrein van debiteurs-
vervanging. Na een bespreking van de novatie in het algemeen, zal daarom 
in een afzonderlijke paragraaf aandacht worden besteed aan de 
rechtsontwikkelingen met betrekking tot de delegatie. 
 
3.2. Novatio en litis contestatio 
 
Voor de beschrijving van de novatie en haar gevolgen baseerden de 
glossatoren en commentatoren zich in beginsel op de tekst van Ulpianus uit 
D. 46,2,1,pr.: 
 
Schuldvernieuwing is de verandering en overgang van een eerdere schuld in een andere 
verbintenis, hetzij een civiele, hetzij een natuurlijke, hetgeen plaatsvindt wanneer uit een 
voorafgaande oorzaak een dusdanige nieuwe tot stand komt, dat de eerste teniet gaat.3   
 
Evenals in het Justiniaanse recht het geval was geweest, zagen de 
glossatoren en commentatoren in de novatie een omzetting van een 

 
1  Zie 1.2.1. 
2  De glossatoren bespreken ook nog de eed (iusiurandum) en het constitutum debiti als 
wijze van debiteursvervanging. Omdat deze wijzen van debiteurs vervanging in het middel-
eeuwse geleerde recht een ondergeschikte rol speelden, blijven zij hier buiten beschouwing. 
3 Ulpianus libro quadragensimo sexto as Sabinum: “Novatio est prioris debiti in aliam 
obligationem vel civilem vel naturalem transfusio atque translatio, hoc est cum ex 
praecedenti causa ita nova constituatur, ut prior perematur.” 
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bestaande verbintenis in een andere en wel zo dat er een nieuwe verbintenis 
ontstaat en dat de oude van rechtswege teniet gaat.4 Het tenietgaan van de 
oorspronkelijke verbintenis had als gevolg dat ook de daaraan verbonden 
accessoire rechten tenietgingen. Wel werd in navolging van de Digesten 
aanvaard dat de crediteur zich de pandrechten kon voorbehouden, die aan 
de vordering waren verbonden.5 De oude verbintenis kon in hun opvatting 
van de nieuwe verschillen door de wijziging van haar object, dan wel door 
een wijziging van de crediteur of debiteur. In de opvatting van de 
glossatoren kon de novatie derhalve ook worden gebruikt om een opvol-
gende debiteur in de plaats van de oorspronkelijke te stellen.6  
De glossatoren waren van oordeel dat op grond van de Justiniaanse wet-
geving voor de totstandkoming van een geldige schuldvernieuwing als 
vereiste gold dat de animus novandi expliciet in de overeenkomst tot 
schuldvernieuwing was uitgedrukt. Zo is in de Accursische Glosse te lezen:  
 
“En dat moet uitdrukkelijk plaatsvinden met de bedoeling dat er novatie plaatsvindt, want 
anders zullen er twee verbintenissen zijn.” 7 

 
Was de animus novandi niet in de overeenkomst uitgedrukt, dan ontstond 
er door de overeenkomst wel een nieuwe verbintenis, maar dan ging de 
oude niet van rechtswege teniet. Wel oordeelde Azo reeds dat, wanneer 
partijen eigenlijk de bedoeling hadden om te noveren, maar verzuimd 
hadden om dit expressis verbis in de overeenkomst uit te drukken, aan de 
debiteur een exceptie ter beschikking kon worden gesteld als hij toch op 
grond van de oude verbintenis werd aangesproken. Azo stelde echter niet 
dat er in dat geval van een novatie kan worden gesproken: 
 
“Indien echter stilzwijgend wordt gehandeld, dan kunnen we zeggen dat de exceptie van 
toepassing is.”8 
 
Dezelfde zienswijze is terug te vinden in de Glosse. Ook hierin wordt op 

 
4 Glosse ad D. 46,2,1,pr. Zie voorts Nijkamp, pag. 37 en 59; Schrage, pag. 45. 
5 Glosse Repetatur op D. 13,7,11,1: “ut remaneat” 
6 Glosse Cui recte ad D. 46,2,10. Zie voorts Nijkamp, pag. 55 en 81. 
7 Glosse Novatio ad D. 46,2,1,pr: “& debet hoc expresse agi ut fiat novatio, alias erunt duae 
obligationes.” Zie ook Glosse Agatur ad D. 46,2,2: “expresse vel tacite (...) Sed hodie 
expresse tantum.” (uitdrukkelijk of stilzwijgend, (…) maar tegenwoordig alleen uit-
drukkelijk.) en Azo, Lectura super codicem ad C. 8,41,8: “Licet alias quod tacite agitur inter 
partes, pro cauto habendum sit, hic contra est, nisi exprimatur.” (Ofschoon elders dat wat 
stilzwijgend plaatsvindt tussen partijen voor vaststaand gehouden moet worden, dat is 
daarentegen hier alleen het geval als het uitdrukkelijk wordt gezegd.) Zie voorts Nijkamp, 
pag. 41, 47 en 69; Schrage, pag. 44 e.v. 
8 Azo, Summa Codicis ad C. 8,41: “Si vero agetur tacite dici potest habere locum 
exceptionem, (...)” 



Overdracht van schulden in het ius commune 
 

 79 

                                                     

verschillende plaatsen aangegeven dat in de gevallen dat de animus 
novandi niet met zoveel woorden in de overeenkomst is uit, maar waarin uit 
de omstandigheden wel blijkt dat partijen de bedoeling hadden om te 
noveren, de eerste verbintenis door een exceptie wordt verlamd. Zo is in het 
commentaar op D. 46,2,2 te lezen:  
 
“Maar als het alleen stilzwijgend plaatsvindt, dan zou ik zeggen dat er ook heden een 
exceptie wordt toegekend.”9 
 
Zowel Azo als de Accursische Glosse beroepen zich voor dit standpunt op 
D. 46,5,10.10 In dit fragment is te lezen dat, indien het de bedoeling is van 
een tweede stipulatie om de eerste ongedaan te maken, een actie uit de 
eerste stipulatie met behulp van een exceptie kan worden verlamd. 
De zienswijze dat de overeenkomst waarin de animus novandi niet expliciet 
is uitgedrukt, maar die wel is verricht met de bedoeling om te noveren, de 
eerdere verbintenis door een exceptie buiten werking stelt, leidde ertoe dat 
ook de overeenkomst waarin de animus novandi stilzwijgend ligt besloten 
als een schuldvernieuwing wordt aangemerkt. Bartolus stelde bijvoorbeeld 
in zijn commentaar op D. 46,2,2: 
 
“Maar je moet zeggen dat in alle gevallen waarin vroeger stilzwijgend een novatie 
plaatsvond, dit heden ten dage gebeurt met een exceptie. Deze glosse houd ik voor waar.”11 
 
Voor een novatie werd dus niet langer de eis gesteld dat de eerste 
verbintenis teniet ging, zoals wel in D. 46,2,1,1 voor een geldige 
schuldvernieuwing werd verlangd. Kenmerkend voor de novatie was 
kennelijk vooral dat er een nieuwe verbintenis ontstond, ofwel in plaats van 

 
9 Glosse Agatur op D. 46,2,2: “Sed si tantum fieret tacite, etiam dicam hodie competere 
exceptionem.” Zie ook Glosse Naturalibus ad C. 8,41,8: (...) si multas cautiones, puta 
decem, per varia tempora tibi feci (…) super eodem debito, agesne ex omnibus? Certe non, 
quia praesumitur animo novandi factum (...)” (Indien ik voor jou een heleboel cauties, 
bijvoorbeeld 10, op verschillende tijdstippen voor dezelfde schuld heb afgelegd, (…) ageer 
jij dan uit allemaal? Zeker niet, omdat er wordt aangenomen dat dit gebeurd is met de 
bedoeling om te noveren.) 
10 Ulpianus libro primo responsorum: “Valeriano respondit: si praeses, qui ante in triennum 
caveri iusserat, postea in longum tempus caveri praecepit: quia a prima stipulatione prorsus 
discedi voluerat, exceptionem primae stipulationi obligatis peperisse videtur.” (Vertaling: 
Hij antwoordde aan Valerianus: Indien een gouverneur, die aanvankelijk opdracht had 
gegeven om voor een periode van drie jaar zekerheid te stellen, vervolgens zekerheid heeft 
bevolen voor een langere periode, dan schijnt hij een exceptie in het leven te roepen voor 
hen die aan de eerste stipulatie verbonden waren, omdat hij de eerste verbintenis geheel en 
al wilde opgeven.) 
11 Bartolus, Commentaria, ad D. 46,2,2 (lex Omnes res): “Dic tamen quod ubicumque olim 
fiebat novatio tacite, hodie fit ope exceptionis. Istam glossam habeo pro vera.” Zie ook 
Bartolus, Commentaria,  ad D. 46,5,10. In dezelfde zin Nijkamp, pag. 115. 
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de oude, ofwel naast de oude.12 
Wilden partijen derhalve via een schuldvernieuwing bereiken dat een 
opvolgend debiteur in plaats van de oorspronkelijke debiteur jegens de 
crediteur verbonden werd om een schuld te voldoen, dan diende uit de 
overeenkomst met de crediteur expliciet dan wel stilzwijgend te blijken dat 
partijen de bedoeling hadden om de bestaande verbintenis te noveren. Was 
deze bedoeling expliciet tot uitdrukking gebracht, dan werd de debiteur 
door het tenietgaan van de oorspronkelijke verbintenis bevrijd. Was de 
animus novandi niet met zoveel woorden uitgedrukt, dan was de debiteur 
ten gevolge van een exceptie bevrijd. Kon daarentegen geen animus 
novandi uit de overeenkomst worden afgeleid, dan behield de eerste 
verbintenis haar werking en werd de opvolgend debiteur naast de oor-
spronkelijk debiteur aansprakelijk voor betaling van de schuld. In dat geval 
was er dus sprake van een zogenaamde cumulatieve schuldoverneming, die 
leidde tot een hoofdelijke aansprakelijkheid van beide debiteuren. 
 
Verder vond er bij de glossatoren een uitbreiding van het begrip novatie ten 
opzichte van het Justiniaanse recht plaats, doordat zij op grond van D. 
46,2,29 de litis contestatio en op grond van C. 7,54,3,2 het vonnis als een 
wijze van noveren beschouwden.13 De schuldvernieuwing die door middel 
van de litis contestatio of het vonnis tot stand kwam, werd gekwalificeerd 
als een noodzakelijke schuldvernieuwing, terwijl de novatie uit hoofde van 
D. 46,2,1 voortaan als een vrijwillige schuldvernieuwing werd aangeduid. 
In de Glosse op D. 46,2,29 is hieromtrent te lezen:  
 
“Er zijn twee soorten novatie: de een is vrijwillig de andere noodzakelijk. Vrijwillig is de 
schuldvernieuwing die plaatsvindt door stipulatie buiten een proces. Noodzakelijk is de 
schuldvernieuwing die in een proces plaatsvindt, door middel van een litis contestatio.”14 
 
Azo gaf aan waarom de schuldvernieuwing door middel van een litis 
contestatio als een noodzakelijke moet worden gekwalificeerd:  

 
12 Zie hierover Nijkamp, pag. 46. 
13 D. 46,2,29: Paulus libro vicesimo quarto quaestionum. “Aliam causam esse novationis 
voluntariae, aliam iudicii accepti multa exempla ostendunt.” (Er zijn vele voorbeelden die 
aantonen dat de causa van een vrijwillige novatie een andere is dan de causa van een 
aanvaarde formula.) Zie voorts Nijkamp, pag. 38 en 60; Schrage, pag. 41 e.v. 
14 Glosse Aliam Causam op D. 46,2,29 “Duplex est novatio, quaedam est voluntaria, 
quaedam necessaria. Voluntaria est, quae fit per stipulationem extra iudicium. Necessaria 
est, quae fit in iudicio per litis contestationem.” In dezelfde zin oordeelden Azo, Lectura 
super codicem ad C. 3,1,1 en Bartolus, Commentaria, ad D. 46,2,1 (lex Novatio): “Dat 
glossa aliud exemplum per quod litis contestatione fit novatio. (…) sed certe per litis 
contestationem inducitur novatio necessaria.” (De glosse geeft een ander voorbeeld waarin 
door een litis contestatio een novatie plaatsvindt. (…) Maar het staat vast dat door een litis 
contestatio een noodzakelijke schuldvernieuwing tot stand komt.) 
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“Een noodzakelijke schuldvernieuwing komt echter tot stand wanneer ik tegen een debiteur 
die niet bereid is aan mij te betalen een litis contestatio verwerf, en die wordt zo genoemd, 
omdat ik jou daar zelfs tegen je zin in betrek. Of omdat ik in zekere zin gedwongen ben om 
jou in rechte te betrekken, aangezien ik op een andere wijze mijn schuld niet kan innen 
(…).”15 
 
Tengevolge van de noodzakelijke schuldvernieuwing ging de 
oorspronkelijke verbintenis in de opvatting van de glossatoren echter niet 
teniet. Zo stelde de Glosse op D. 46,2,1,pr., in welk fragment is bepaald dat 
door de novatio de oorspronkelijke verbintenis tenietgaat: 
 
“En bedenk dat  hij een vrijwillige novatie beschrijft en niet een noodzakelijke.”16 
 
De oude verbintenis, met de daaraan verbonden nevenbedingen en 
accessoire rechten, bleef derhalve in geval van een noodzakelijke schuld-
vernieuwing in stand. Omdat het niet de bedoeling is dat de positie van de 
schuldeiser door het aangaan van een procedure verslechtert, was het 
volgens de glossatoren evident dat de crediteur ook na de litis contestatio 
nog een beroep kon doen op de nevenrechten die aan de oorspronkelijke 
verbintenis waren  verbonden.17 De Glosse: 
 
“Want door een vrijwillige novatie gaan de privileges van de actie die vernieuwd wordt 
verloren, zoals blijkt bij de actio uit voogdij, want als een pupil na het bereiken van de 
puberteit die actie tot voorwerp van een stipulatie maakt, dan verliest hij zijn privileges (…) 
Anders is het bij een noodzakelijke novatie die door een litis contestatio plaatsvindt, 
aangezien wij door een litis contestatio onze positie verbeteren.”18 
Indien echter de derde met de bedoeling om de schuld van de debiteur over 

 
15 Azo, Lectura super codicem ad C. 3,1,1: “necessaria autem fit, cum contra debitorem mihi 
solvere nolentem litem contestor, quae ideo sic dicitur, quia etiam invitum te traho. Vel ideo, 
quia quodammodo cogor te vocare in ius, cum aliter debitum mihi consequi non possum 
(...).” 
16 Glosse Novatio ad D. 46,2,1,pr.: “Et nota voluntariam novationem describit, non 
necessariam.”  
17 Dit was ook het geval in het Justiniaanse recht, zie bijv. D. 20,1,13,4, maar in het 
Justiniaanse recht ging de oorspronkelijke verbintenis wel teniet. Zie Kaser RPI, pag. 650; 
Endemann, pag. 24. 
18 Glosse Aliam Causam ad D. 46,2,29: “Nam per voluntariam novationem perduntur 
privilegia illius actionis quae novatur, ut apparet in actione tutelae: quam si pupillus post 
pubertatem deducat in stipulatum, perdit sua privilegia. (...) Secus autem est in novatione 
necessaria, quae per litis contestationem fit: quia per litis contestationem facimus 
conditionem nostram meliorem: (...).” Zie ook Azo, Lectura super codicem ad C. 3,1,1. In 
dezelfde zin ook Bartolus, Commentaria, ad D. 46,2 (lex Aliam): “Per litis contestationem 
non fit deterius ius agentis. (...) Non enim tollitur prima actio: sed ei nova forma adjicitur.” 
(Door de litis contestatio wordt het recht van de agerende niet slechter. Want de eerste actie  
wordt niet opgeheven, maar zij krijgt een nieuwe gedaante.) Zie hierover ook Schrage, pag. 
45. 



Schuldoverneming 
 

 82

                                                     

te nemen, optrad als gedaagde in de procedure, dan werd het sluiten van de 
litis contestatio beschouwd als een vrijwillige handeling en werd de 
schuldvernieuwing die daarop volgde ook gezien als een vrijwillige. Zo 
zegt  Azo over deze wijze van schuldvernieuwing: 
 
“Ook deze vrijwillige kan tot stand komen door een litis contestatio, bijvoorbeeld indien ik, 
in de wens om mijn debiteur te bevrijden, met de bedoeling te noveren een litis contestatio 
met een ander aanga.”19 
 
Dit is ook de zienswijze die is terug te vinden in de Accursische Glosse20, 
waarin bovendien is bepaald dat in een dergelijk geval de oude verbintenis 
van rechtswege teniet gaat:  
 
“Maar bij een vonnis word ik volgens sommigen alleen door een exceptie bevrijd (…) Maar 
je kunt beter zeggen dat dat van rechtswege gebeurt, indien door beide partijen wordt 
gehandeld, want zowel hier als elders worden betaling en vonnis op een lijn gesteld.”21 
 
Deze opvatting impliceert dat in de gevallen waarin de litis contestatio 
werd gebruikt om een vervanging van de debiteur te bewerkstelligen, de 
crediteur in de visie van de glossatoren niet langer gebruik kon maken van 
de accessoire rechten die aan de oorspronkelijke vordering waren 
verbonden, omdat deze door de vrijwillig aangegane schuldvernieuwing 
teniet waren gegaan. 
 
De hier beschreven opvattingen omtrent de novatie, ontwikkeld op basis 
van de Justiniaanse wetgeving, ondergingen tot aan de totstandkoming van 
de codificaties in de negentiende eeuw geen wezenlijke veranderingen; de 
opvattingen van de juristen uit het oud-Franse recht en uit het Rooms-
Hollands recht sloten aan bij die van hun voorgangers. 
Zo beschouwden deze juristen de vrijwillige schuldvernieuwing als de 
rechtsfiguur waarbij de oude verbintenis tenietgaat en wordt vervangen 

 
19 Azo, Lectura super Codicem ad C. 3,1,1: “Potest etiam haec voluntaria fieri litis 
contestatione, ut si alium volens debitorem meum liberare, animo novandi litem contestor.” 
Zie ook Bartolus, Commentaria, ad D. 46,2 (lex Novatio): “Fit per litis contestationem 
novatio voluntaria: quia voluntarie contestaris lite.” (Door litis contestatio komt een 
vrijwillige novatie tot stand, omdat je vrijwillig een litis contestatio aangaat.) Hierover 
Nijkamp, pag. 38, 39 en pag. 60 nt. 3. 
20 Glosse Voluntaria ad D. 46,2,29: “(…) quae fit per stipulationem & per litis contes-
tationem cum alio sponte.” (… dat is die welke tot stand komt door een stipulatie en door 
een litis contestatio met een ander uit vrije wil.) 
21 Glosse Solutionem ad D. 46,3,23: “Sed in iudicio liberor per exceptionem tantum 
secundum alios (...) vel verius dic quod ipso iure, si agatur ab utroque, nam et hic et alias 
assignantur ut paria solutio et iudicium, (...).” 
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door een andere.22  De schuldvernieuwing kon volgens hen ook worden 
gebruikt om de debiteur in de verbintenis te vervangen.23 Omdat tengevolge 
van de novatie de oorspronkelijke verbintenis teniet ging, gingen ook de 
accessoire rechten teniet.24 Een aantal auteurs stelde echter dat de crediteur 
zich een voor de vordering gesteld pandrecht kon voorbehouden.25 
De meeste juristen uit het Rooms-Hollandse en uit het Rooms-Friese recht 
legden het bepaalde in C. 8,41,8 zo uit dat de animus novandi expliciet in 
de overeenkomst moet worden uitgedrukt. Zo oordeelde Huber dat van een 
schuldvernieuwing slechts sprake is "(...) als wanneer sulks by partijen is 
versprooken ende uitgedrukt."26 Indien partijen beogen om door middel van 
een novatie een andere debiteur in de plaats van de oorspronkelijke te 
stellen, dan brengt deze eis met zich mee dat duidelijk moet blijken dat de 
crediteur de eerste debiteur bevrijd acht: 
 
“ (...) en dient tot meerdere seekerheyt daer wel by te koomen bevrijdinge ende quyteeringe 
van den eersten Debiteur, om dat anders lichtelijk soude konnen getwijvelt worden, of de 
nieuwe aenneemer zich als borge of als eenige schuldenaer hadde verbonden.”27 
 
Volgens Voet was het daarentegen niet noodzakelijk dat de animus novandi 
in uitdrukkelijke bewoordingen werd uitgesproken. Hij was op zich wel van 
mening dat Justinianus deze voorwaarde, in afwijking van het klassieke 
Romeinse recht, wel had gesteld en dat ook moderne schrijvers deze 
voorwaarde van Justinianus hadden overgenomen, maar hij was zelf van 
oordeel dat de animus novandi ook uit vermoedens kan worden afgeleid: 
 
“Het verdient echter de voorkeur met anderen de mening aan te hangen dat tegenwoordig 
ook op grond van gissingen het vermoeden van een schuldvernieuwing kan worden afgeleid, 

 
22 Donellus, liber XVI, caput XX (pag. 928); Cuiacius, In librum II Codicis, Opera Omnia, t. 
IX c. 1282D; Domat I, livre IV, tit. 3 (pag. 286); Pothier, Obligations II, pag. 100; De Groot, 
III, 43; Van Leeuwen, pag. 443; Huber, Heedendaegse Rechtsgeleertheyt I, pag. 668; Voet, 
Commentarius, ad D. 46,2, nr. 2; Noodt, Jurisconsulti, ad D. 46,2 (pag. 294); Van der 
Keessel, 3,43,1. 
23 Donellus, lib. XVI, caput XX (pag. 930); Cuiacius, In librum II Codicis, Opera Omnia, t. 
IX c. 1284C; Domat I, liv. IV, tit.3 (pag. 286); Pothier, Obligations II, pag. 101; Vinnius, 
lib. III, tit XXX (pag. 711); Huber, Heedendaegse Rechtsgeleertheyt I, pag. 669; Voet, 
Commentarius, ad D. 46,2 nr. 11; Noodt, Jurisconsulti, ad D. 46,2 (pag. 294). 
24 Voet, Commentarius, ad D. 46,2 nr. 10; Huber, pag. 672; Wessels II, pag. 670; Domat I, 
liv. IV, tit.3 (pag. 286); Pothier, Obligations II, pag. 119. 
25 Voet, Commentarius, ad D. 46,2 nr. 10; Pothier, Obligations II, pag. 120; Wessels II, pag. 
671. Domat bespreekt de mogelijkheid tot voorbehoud van het pandrecht niet bij de novatie, 
maar wel (terloops) bij de bespreking van het pandrecht, Domat I, Liv. III, tit. 1.  
26  Huber, Heedendaegse Rechtsgeleertheyt I, pag. 669. In dezelfde zin oordelen onder meer 
De Groot, III,43,4; Groenewegen, De legibus abrogatis ad Inst 3,30; Noodt, Jurisconsulti, ad 
D. 46,2 (pag. 295); Van der Keessel, 3.43.3. 
27 Huber, Heedendaegse Rechtsgleertheyt I, pag. 669. 
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l’ancienne, laquelle est  éteinte; 
2. Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué a l’ancien qui est dechargé par la créancier; 
3. Lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à 
l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.33 
 
Voor een geldige novatie wordt in de Code civil de eis gesteld dat uit de 
overeenkomst blijkt dat partijen de bedoeling hebben om te noveren. Het is 
niet noodzakelijk dat de animus novandi expressis verbis in de 
overeenkomst is uitgedrukt, maar het is voldoende als de bedoeling om te 
noveren uit de handeling van partijen kan worden afgeleid. Artikel 1273 
Cc. bepaalt: 
 
La novation ne se présume point; il faut que la volonté de s’opérer résulte clairement de 
l’acte.34  
 
Hoewel in het Rooms-Hollandse en het Rooms-Friese recht de meerderheid 
van de schrijvers van oordeel was geweest dat de animus novandi expliciet 
in de overeenkomst moet zijn uitgedrukt, werd artikel 1273 Cc. in het 
OBW overgenomen. Artikel 1451 OBW bepaalde: 

Schuldvernieuwing wordt niet voorondersteld; de wil om dezelve daar te stellen moet 
duidelijk uit de akte blijken. 
 
Met betrekking tot de uitleg van artikel 1451 OBW werd algemeen 
aanvaard dat uit het gebruik van het woord ‘akte’ in de Nederlandse tekst 
niet mocht worden afgeleid dat de novatie schriftelijk zou moeten worden 
aangegaan en dat de animus novandi in een schriftelijke akte zou moeten 
worden opgenomen. De term ‘akte’ uit 1451 OBW is een vertaling van het 
Franse ‘acte’, hetgeen handeling betekent. Vandaar dat de wil tot 
schuldvernieuwing ook in ons recht uit de feitelijke gang van zaken mocht 
worden afgeleid.35 
 
Het tenietgaan van de oorspronkelijke verbintenis heeft tot gevolg dat alle 

 
33 Art. 1449 OBW: Schuldvernieuwing wordt op driederlei wijze te weeg gebragt: 1. 
Wanneer een schuldenaar ten behoeve van zijnen schuldeischer eene nieuwe schuld-
verbindtenis aangaat, welke in de plaats gesteld wordt van de oude, die daardoor vernietigd 
wordt; 2. Wanneer een nieuwe schuldenaar wordt gesteld in de plaats van den vorigen, die 
door den schuldeischer van zijne verbindtenis ontslagen wordt; 3. Wanneer, ten gevolge 
eener nieuwe overeenkomst, een nieuwe schuldeischer gesteld wordt in de plaats van den 
vorigen, te wiens opzigte de schuldenaar van zijne verbindtenis ontslagen wordt. 
34 Overeenkomstig het bepaalde in art. 1273 Cc. wordt in de literatuur nog steeds aanvaard 
dat de animus novandi uit vermoedens kan worden afgeleid. Zie o.m. Delvincourt V, pag. 
381; Marty-Raynaud II, pag. 388. 
35 Zie HR 2 januari 1874, W. 3675; HR 24 november 1893, W. 6438. In dezelfde zin 
Opzoomer VII, pag. 143 en Diephuis X, pag. 618. 
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accessoire rechten tenietgaan. Dit volgt nog eens uitdrukkelijk uit de 
artikelen 1278 Cc. en 1457 OBW36, waarin echter tevens aan de crediteur 
de bevoegdheid werd gegeven om zich bestaande hypotheekrechten voor te 
behouden. Voor alle zekerheid was voor de novatie, die werd gebruikt om 
de schuld op een opvolgend debiteur over te dragen, bepaald dat ook de 
voorrechten die waren gevestigd op de goederen van de oorspronkelijk 
schuldenaar niet overgingen op de goederen van de opvolgend debiteur.37 
 
Evenals in het Justiniaanse recht, in het oud-Franse en in het Rooms-
Hollandse recht, was in de Code civil en in het OBW de passieve novatie 
de rechtshandeling waardoor ten laste van de opvolgend debiteur een 
nieuwe verbintenis ontstond in samenhang waarmee de oorspronkelijk 
debiteur van zijn verplichtingen werd ontslagen.38 De passieve novatio riep 
derhalve voor de opvolgend debiteur een nieuwe schuld in het leven, zodat 
zij niet leidde tot een opvolging onder bijzondere titel in de schuld.39 
De Code civil en het OBW onderscheidden twee manieren om een passieve 
novatie tot stand te brengen40. De eerste mogelijkheid was de expromissie, 
waarbij de opvolgend debiteur en de crediteur zonder de medewerking van 
de oorspronkelijke debiteur de novatie tot stand brachten.41 De tweede 
mogelijkheid was de delegatie, waarbij de overnemer zich in opdracht van 
de debiteur verbond jegens de crediteur. Op grond van ontwikkelingen die 
zich sedert de receptie van het Justiniaanse recht hadden voorgedaan, werd 
de delegatie in de Code civil en in het OBW beschouwd als een drie-
partijenovereenkomst tussen de crediteur, de oorspronkelijke debiteur en de 
opvolgend debiteur, die alleen kon worden gebruikt om de opvolgend 
debiteur naast of in plaats van de oorspronkelijke debiteur voor de schuld te 
verbinden.42. Op genoemde ontwikkelingen zal ik hieronder nader ingaan. 
 
3.3. Expromissio en delegatio 
 
In navolging van hetgeen was bepaald in D. 46,2,8,5 werd sedert de 

 
36 Art. 1278 Cc.: Les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne passent point à 
celle qui lui est substituée, a moins que le créancier ne les ait expréssement réservés. Art. 
1457 OBW: De voorregten en hypotheken, aan de oude schuldvordering verbonden, gaan 
niet over tot die welke in derzelver plaats is gesteld, ten ware de schuldeischer zich zulks 
uitdrukkelijk hebben voorbehouden. 
37 Art. 1279 Cc. en 1458 OBW. 
38 Opzoomer VII, pag. 128 e.v.; Diephuis X, pag. 610; Gomperts, pag. 8. 
39 In deze zin voor ons recht onder meer Opzoomer VII, pag. 128 e.v.; Diephuis X, pag. 612; 
Land-Lohman IV, pag. 428. 
40 Deze twee mogelijkheden kent de Code civil nog steeds. 
41 Art. 1274 Cc. respectievelijk art. 1452 OBW. Zie 3.3. 
42 Art. 1275 Cc. respectievelijk art. 1453 OBW. Zie 3.3. 
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receptie van het Justiniaanse recht over het algemeen aanvaard dat een 
passieve novatie tot stand kan worden gebracht zonder medewerking van 
de oorspronkelijke debiteur. Laatstgenoemde werd door een dergelijke 
expromissie uit de verbintenis bevrijd, zelfs indien hij van de novatie niet 
op de hoogte was of indien zij plaatsvond tegen zijn wil.43 De mogelijkheid 
om door middel van een expromissie een novatie tot stand te brengen, 
wordt ook erkend in de Code civil en was eveneens opgenomen in het 
OBW. Artikel 1274 Cc. bepaalt: 
 
La novation par la substitution d’un nouveau débiteur peut s’opérer sans le concours de 
premier débiteur.44 
 
Deze mogelijkheid was in overeenstemming met de bevoegheid die in 
beide codificaties was gegeven aan een derde om zonder medewerking van 
de debiteur diens schuld te betalen.45 
 
Verstrekkender dan de wijzigingen met betrekking tot de novatie in het 
algemeen en met betrekking tot de expromissie, waren de wijzigingen ten 
opzichte van het Justiniaanse recht waar het de delegatie betreft. De 
delegatie was in het Justiniaanse recht de rechtsfiguur waarbij de 
gedelegeerde in opdracht van de delegans een handeling verrichtte jegens 
de delegataris. Deze handeling kon bestaan uit het verrichten van een 
betaling (delegatio ad solvendum) of uit het aangaan van een verbintenis 
met de delegataris (delegatio ad promittendum). In het laatste geval kon de 
gedelegeerde een zelfstandige verbintenis aangaan met de delegataris 
(abstracte delegatie) of kon hij zich door middel van een novatie jegens de 
delegataris verbinden. Ging de gedelegeerde een novatie aan, dan ontleende 
de nieuwe verbintenis haar inhoud aan de oude (causale delegatie). Novatie 
en delegatie waren in het Justiniaanse recht derhalve twee afzonderlijke 
rechtsfiguren, die zich zeker niet noodzakelijkerwijs gezamenlijk hoefden 
voor te doen.  In het middeleeuwse geleerde recht daarentegen werd de 
delegatie, waarschijnlijk tengevolge van de samenvoeging van de novatie 
en delegatie in één Digestentitel46, beschouwd als een speciale wijze van 
noveren. De delegatie kon in deze visie slechts worden gebruikt om door 
middel van een novatie een wisseling van één van de subjecten in de 

 
43 Zie omtrent de mogelijkheid van de expromissie: Accursische Glosse Etiam si nolim  ad  
D. 46,2,8,5; Bartolus, Commentaria, ad D. 46,2 (lex Si ab alio); Donellus, lib. XVI, cap. XX 
(pag. 931); Domat I, liv. IV, tit. 3, sect. 2, § 5. Pothier, Obligations II, pag. 118, verwijst 
hierbij naar de mogelijkheid van de betaling door een derde. 
44 Art. 1452 OBW: “ Schuldvernieuwing, door het in de plaats stellen van eenen nieuwen 
schuldenaar, kan geschieden zonder medewerking van den eersten schuldenaar.” 
45 Zie art. 1236 e.v. Cc en art. 1418 OBW. 
46 Tatovici, pag. 37; Endemann, pag. 23. 



Schuldoverneming 
 

 88

                                                     

verbintenis tot stand te brengen. Het begrip delegatie werd dus beperkt tot 
de causale delegatie ad promittendum. Dat de delegatie werd gezien als een 
bijzondere wijze van noveren, werd duidelijk tot uitdrukking gebracht in de 
Glosse:  
 
“En let erop dat door delegatie novatie tot stand komt. De reden dat hij genus en species aan 
de orde stelt, is dat hij het voornamelijk heeft over die novatie die door delegatie tot stand 
komt.”47 
 
Ook bij Cuiacius zien we de opvatting dat een delegatie altijd leidt tot een 
novatie. Cuiacius ziet in de delegatie een mandaat om een verbintenis aan 
te gaan, waaraan vervolgens uitvoering wordt gegeven door het verrichten 
van een schuldvernieuwing: 
 
“Delegatie is de opdracht tot het aangaan van een stipulatie gericht op het vernieuwen en 
overdragen van een eerdere verbintenis (…). Delegatie komt echter pas tot stand, nadat de 
novatie heeft plaatsgevonden (…). Want de oorsprong en de oorzaak van de delegatie is de 
opdracht, de totstandkoming en de afronding is de stipulatie die met de bedoeling om te 
vernieuwen wordt aangegaan.”48 
 
In dezelfde zin als de Glosse leerde ook Donellus dat de delegatie een 
species is van de novatie.49  
De delegatie werd dus beschouwd als een speciale wijze van noveren. 
Salpius was van oordeel dat deze opvatting impliceerde dat een tussen 
partijen tot stand gekomen delegatie altijd een novatie meebracht, ook 
indien in de overeenkomst waarmee bijvoorbeeld een opvolgend debiteur 
zich in opdracht van de oorspronkelijke debiteur verbond jegens de 
crediteur, de animus novandi niet was uitgedrukt.50 Volgens Gaudemet gold 
deze zienswijze ook in het oud-Franse recht.51 Dit uitgangspunt is in de 

 
47 Glosse ad D. 46,2 (De novationibus et delegationibus) rubricam: “Et nota quod per 
delegationem fit novatio. Ideo tamen posuit genus et speciem, quia maxime tractat de ea 
novatione quae fit per delegationem.” Zie ook Nijkamp, pag. 81. 
48 Cuiacius, Paratitla in libros IX Codici Justiniana ad tit. 8,41, t. II c. 556B. “Delegatio est 
mandatum in stipulationem novandae et transferendae prioris obligationis (...) Perficitur 
autem delegatio secuta novatione (...) Nam origo et causa delegationis est mandatum, 
executio et exitus stipulatio novandi causa interposita.” 
49 Donellus, lib. XVI cap XX, pag. 931: “hinc delegatio species novationis.” (Vandaar dat de 
delegatie een species is van de novatie) Zie ook Donellus, t.a.p., pag. 928: “(…) dicitur 
delegatio, quae est species novationis” 
50 Salpius, pag. 6 e.v. Salpius beroept zich voor zijn standpunt voornamelijk op een tekst van 
Durantis, Speculum Iuris, liber IV, pars 3, tit. ‘De obligationes et solutiones’,  waarin deze 
een definitie geeft van de novatie en de delegatie. Anders dan in de definitie die Durantis 
van de novatie geeft, stelt hij voor een geldige delegatie niet het vereiste van de 
aanwezigheid van de animus novandi. De opvatting van Salpius is overgenomen door onder 
meer Gaudemet, pag. 201 e.v. 
51 Gaudemet, pag. 208. In navolging van Gaudemet, Tatovici, pag. 42. 
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Accursische Glosse bij de bespreking van de delegatie echter niet terug te 
vinden. Bartolus stelde zelfs uitdrukkelijk dat niet iedere delegatie waarbij 
een opvolgend debiteur zich verbindt jegens de crediteur een novatie tot 
gevolg heeft: 
 
“(…) aangezien er een nieuwe persoon tussen kan komen zonder opdracht en delegatie van 
de debiteur; maar als de debiteur hem delegeert of een andere expromissor aanbiedt, dan 
komt er mogelijk geen novatie tot stand.”52 
 
Uit dit fragment volgt in ieder geval dat in de opvatting van Bartolus niet 
iedere delegatie leidt tot een novatie. Het is zeer wel mogelijk dat Bartolus 
voor de totstandkoming van een geldige novatie door een delegatie de 
aanwezigheid van de wil tot schuldvernieuwing veronderstelde. Expliciet 
stelde Cuiacius als vereiste voor een geldige delegatie dat de wil tot 
schuldvernieuwing aanwezig moet zijn, waar hij aangaf dat aan een 
delegatie uitvoering wordt gegeven door ‘novandi causa’ een stipulatio aan 
te gaan.53 De opvatting van Salpius en Gaudemet dat in het middeleeuwse 
geleerde recht en in het oud-Franse recht in het algemeen voor een geldige 
delegatie geen wil tot schuldvernieuwing werd vereist, lijkt dan ook niet 
juist.54 
  
Door de hier besproken uitleg die de middeleeuwse geleerde juristen aan de 
delegatie gaven, werd haar werkingsgebied teruggebracht tot het terrein van 
de schuldvernieuwing. Een andere ingrijpende wijziging ten aanzien van de 
toepassing van de delegatie was dat langzamerhand de gedachte ingang 
vond dat de delegatie slechts kon worden gebruikt om de debiteur in de 
verbintenis te vervangen en niet om een vervanging van de crediteur in de 
verbintenis tot stand te brengen.  
Cuiacius gaf nog een ruime betekenis aan de delegatie. Hoewel ook hij de 
werkingssfeer van de delegatie beperkte tot het terrein van de schuld-
vernieuwing, kon volgens hem de delegatie ook worden gebruikt om de 
vordering over te dragen aan een andere crediteur: 
 
“Het is nodig om te weten dat een vrijwillige novatie op vier manieren tot stand kan worden 
gebracht. Namelijk ten eerste zonder delegatie, in de andere gevallen na voorafgaande 
delegatie (…) De tweede wijze van novatie vindt plaats door een verandering van de 

 
52 Bartolus, Commentaria,  ad 46,2,11,pr. (lex Delegare): “quia nova persona possit 
intervenire absque iussu & delegatione debitoris: sed si debitor delegat eum, vel dat alium 
expromissorem, forte novatio non inducitur.” 
53 Zie hiervoor, pag. 51 (noot 41).Ook Donellus lijkt in lib. XVI, cap. XX bij de bespreking 
van de delegatie er impliciet van uit te gaan dat een geldige delegatie een ‘animus novandi’ 
vereist. 
54 De opvattingen van Domat en Pothier omtrent het vereiste van de animus novandi in 
geval van een delegatie, zullen hierna, par. 3.5. ,  worden besproken. 
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persoon van de crediteur, bijvoorbeeld als ik dat wat ik aan jou verschuldigd ben aan een 
andere crediteur van jou beloof; hetgeen gebeurt als jij mij delegeert om dit aan een ander te 
beloven. De derde wijze is een verandering van de persoon van de debiteur, bijvoorbeeld als 
jij dat wat ik jou verschuldigd ben, stipuleert van een ander die geen debiteur van mij is en 
die zijnerzijds  mijn schuld op zich neemt. En de laatste door een verandering van beide 
personen.”55 
 
Volgens Donellus was de delegatie echter een species van de novatie die 
slechts kan worden gebruikt om een wijziging van de debiteur tot stand te 
brengen en niet om de verbintenis over te laten gaan op een andere 
crediteur: 
 
“Delegeren is in plaats van zichzelf een andere gedaagde geven (…) dat wil zeggen een 
andere debiteur, die doordat de verbintenis door ons wordt overgedragen, zich in onze plaats 
en voor ons als vervanger aanbiedt.”56 
 
Donellus geeft zijn opvatting weer onder verwijzing naar D. 46,2,11,pr. 
Hierin is inderdaad bepaald dat door middel van een delegatie een andere 
debiteur in de plaats van de oorspronkelijke kan worden gesteld.57 Cuiacius 
echter had ten aanzien van deze Digestentekst opgemerkt dat zij is geplaatst 
in titel 46,2, welke volgens hem beperkt was tot de behandeling van de 
passieve delegatie. Vandaar dat hij aan deze tekst niet de conclusie verbond 
dat de delegatie alleen voor een vervanging van de debiteur zou kunnen 
worden gebruikt.58 Toch werd de opvatting zoals verwoord door Donellus 
de overheersende in het oud-Franse en in het Rooms-Hollandse recht. Tot 
en met de invoering van de Franse en Nederlandse codificaties werd de 
delegatie algemeen beschouwd als een speciale manier van noveren die 
slechts kan worden gebruikt om de debiteur in de verbintenis te 

 
55 Cuiacius, Paratitla in libros IX Codicis Justiniana, T. II, c. 556E: “Ad haec sciendum est, 
novationem voluntariam quatuor modis fieri, et primo quidem sine delegatione, ceteris 
praecedente delegatione (...) Secundo autem modo novatio fit mutata persona creditoris, ut si 
quod tibi debeo alii creditori tuo promittam: quod fit, si tu me delegaveris, ut id alii 
promitterem. Tertio modo fit mutata persona debitoris , ut si quod tibi debeo stipuleris ab 
alio non debitorem meo ultro suscipiente nomen meum: (...) Et ultimo fit mutata persona 
utriusque.” Zie ook: Cuiacius, In librum II Codicis, T. IX, c. 1283a: “Haec est delegatio 
actionis, non debitoris.” 
56 Donellus, lib. XVI cap. 20 (pag. 930, 931): “(…) delegare est vice sua alium reum dare 
(...) id est, alium debitorem, qui translata a nobis obligatione, se in locum & vicem nostram 
substituat. 
57 D. 46,2,11,pr. Ulpianus libro vicensimo septimo ad edictum. “Delegare est vice sua alium 
reum dare creditori vel cui iusserit.” (Delegeren is in plaats van zichzelf een andere 
gedaagde geven aan de crediteur of aan degene aan wie hij opdracht heeft gegeven dat te 
doen.) 
58 Cuiacius, Paratitla in libros IX Codici Justiniana ad tit. 8,41, t. II c. 556C: “& haec est 
delegatio debitoris, de qua hic titulus.” 
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vervangen.59 
Voor wat betreft het Rooms-Hollandse recht kan allereerst verwezen 
worden naar De Groot. Deze behandelde de delegatie, waarvoor hij de 
Nederlandse term ‘overzetting’ gebruikte, na de bespreking van de schuld-
vernieuwing ‘in ‘t gemeen’  als een zelfstandige wijze van noveren, die 
slechts kan worden gebruikt om de debiteur te vervangen: 
 
“Overzetting is wanneer den eene schuldenaer werd bevrijd, stellende een andere die daer 
toe willig is in sijn plaetze.”60  
 
Ook Huber beschouwde de delegatie als een bijzondere wijze van noveren 
en omschrijft haar als de handeling “(...) waardoor de schuldenaer in 
plaetse van hem, een andere Debiteur tot genoegen van de crediteur komt 
stellen.”61 Voet zag in de delegatie eveneens een speciale wijze van 
noveren. Volgens Voet moet iedere schuldvernieuwing die ertoe leidt dat 
een nieuwe persoon partij wordt bij de verbintenis, worden gekwalificeerd 
als een delegatie. Hiermee lijkt hij ook de vervanging van de crediteur door 
middel van een novatie te beschouwen als een delegatie.62  In de definitie 
die hij van de delegatie geeft, stelt hij echter dat zij slechts kan worden 
gebruikt om een ander in de plaats van de debiteur te stellen: 
 
“Aangezien een op wettige wijze tot stand gebrachte delegatie de novatie en de opheffing 
van eerdere verbintenissen in zich bevat, terwijl delegeren betekent in plaats van zichzelf 
een andere debiteur aan zijn crediteur geven (…).”63 
 
Dezelfde zienswijze op de delegatie is terug te vinden bij Van Leeuwen en 
Van der Keessel.64 Laatstgenoemde stelt nog eens uitdrukkelijk dat de 
delegatie in zijn algemeenheid als een speciale wijze van schuldvernieu-
wing wordt beschouwd: 
 
“Het is algemeen bekend dat er onderscheid wordt gemaakt tussen novatie in stricte zin en 
delegatie.”65 

 
59 Zie omtrent deze ontwikkeling Salpius, pag. 14 e.v. Deze schrijft de zienswijze dat een 
delegatie slechts kan worden gebruikt om de debiteur te vervangen geheel toe aan Donellus. 
In dezelfde zin oordeelt in navolging van Salpius, Gaudemet, pag. 208. 
60 De Groot, III, 44. 
61 Huber, Heedendaegse Rechtsgeleertheyt I, pag. 669 e.v. 
62 Voet, Commentarius, ad D. 46,2 nr. 11. Zie Wessels II, pag. 659. 
63 Voet, Commentarius, ad D. 46,2 nr. 14: “Cumque delegatio legitima facta veram in se 
contineat obligationum priorum novationem ac dissolutionem, dum delegare est vice sua 
alium debitorem suo creditori dare (…)”. 
64 Van Leeuwen, pag. 444; Van der Keessel, 44.2. Zie voorts de schrijvers genoemd door 
Salpius op pag. 1-14. 
65 Van der Keessel, 43.1.: “Notum autem est eam distingui in novationem in specie dictam et 
delegationem.” 
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Dezelfde uitleg die in het Rooms-Hollands recht is te vinden, werd in 
navolging van Donellus ook door de Franse juristen aan de delegatie 
gegeven.66 Zo stelde Domat dat “(...) toute Délégation renferme une 
Novation” en dat zij kan worden gebruikt voor “(...) le changement d’un 
débiteur au lieu d’une autre (...)”.67 Ook Pothier beschouwde de delegatie 
als een bijzondere vorm van de novatie, zijnde een driepartijenovereen-
komst, die kan worden gebruikt om een verandering van de debiteur tot 
stand te brengen: 
 
“La délégation est une espèce de novation, par laquelle l’ancien débiteur, pour s’acquitter 
envers son créancier, lui donne une tierce personne qui à sa place s’oblige envers le 
créancier (...)”.68 
 
Het uitgangspunt dat de delegatie een wijze van noveren is, brengt mee dat 
tengevolge van de delegatie de eerste verbintenis teniet gaat en de 
oorspronkelijke debiteur wordt bevrijd. Deze kan na de delegatie niet meer 
door de crediteur worden aangesproken, ook niet indien de opvolgend 
debiteur geen verhaal biedt.69 
Op dit uitgangspunt is echter een aantal uitzonderingen aanvaard. De eerste 
uitzondering doet zich voor als de crediteur bij het aangaan van de 
delegatie uitdrukkelijk van de debiteur heeft bedongen dat de delegatie zou 
plaatsvinden op risico van de debiteur.70 Volgens Pothier handelt de 
crediteur bij de uitvoering van de delegatie in dat geval op last van de 
debiteur, zodat hij in geval van nadien intredende insolventie van de 
opvolgend debiteur een actie uit lastgeving heeft jegens de eerste 
debiteur.71 Voet gaat er vanuit dat de eerste debiteur als borg verbonden 
is.72 Omdat de aansprakelijkheid van de debiteur in dit geval niet op de 

 
66 Zie hiervoor Salpius, pag. 17; Gaudemet, pag. 213 e.v. 
67 Domat I, liv. IV, tit. 4. 
68 Pothier, Obligations II, pag. 122. 
69 Voet, Commentarius, ad D. 46,2 nr. 13; Cuiacius, In librum II Codicis, T. IX, c. 1283B; 
Pothier, Obligations II, pag. 128. In andere zin Domat, liv. IV, tit. 4, § 8, die in geval van 
insolventie de crediteur de bevoegdheid geeft om zich op de oorspronkelijke debiteur te 
verhalen. 
70 Pothier, Obligations II, pag. 128 e.v.; Voet, Commentarius, ad D. 46,2 nr. 13; Wessels II, 
pag. 674. 
71 Ter ondersteuning van zijn opvatting verwijst Pothier naar Paulus. Pothier heeft hier 
wellicht D. 17,1,45,7 op het oog gehad:  Paulus libro quinto ad Plautium: “Quod mihi 
debebas a debitore tuo stipulatus sum periculo tuo: posse me agere tecum mandati in id, 
quod minus ab illo servare potero, Nerva Atilicinus aiunt, quamvis id mandatum ad tuam 
rem pertineat (…) (Wat u mij schuldig was heb ik [in uw opdracht] bij stipulatie op uw 
risico van uw schuldenaar bedongen. Nerva en Atilicinus zeggen dat ik dan tegen u op grond 
van lastgeving kan procederen voor wat ik te weinig van hem verkrijg, hoewel die opdracht 
op uw belang betrekking heeft. Vertaling: Spruit III, pag. 376.) 
72 Voet, Commentarius, ad D. 46,2 nr. 13; Wessels II, pag. 674. 
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delegatie zelf berust, maar op een afzonderlijk overeengekomen mandaat, 
mag de aanwezigheid van het beding dat op risico van de debiteur is 
gehandeld volgens Pothier niet zonder meer worden verondersteld. Het 
beding moet expliciet worden overeengekomen en de crediteur die zich 
hierop beroept zal de aanwezigheid van een zodanig beding moeten 
aantonen. 
Een tweede uitzondering betreft het geval dat de opvolgend debiteur ten 
tijde van de delegatie in staat van insolventie verkeerde, zonder dat de 
crediteur hiervan op de hoogte was.73 Volgens Pothier is het op grond van 
de billijkheid dat de crediteur de oorspronkelijke debiteur ondanks het 
tenietgaan van de oorspronkelijke verbintenis alsnog kan aanspreken. 
Tot slot bleef de oude debiteur aansprakelijk, indien de crediteur opzettelijk 
verkeerd was ingelicht omtrent de kredietwaardigheid van de overnemer.74 
 
De opvatting uit het oud-Franse en het Rooms-Hollandse recht dat de 
delegatie een zelfstandige wijze van schuldvernieuwing is, die slechts kan 
worden gebruikt om een vervanging van de debiteur in de verbintenis tot 
stand te brengen, heeft uiteindelijk ook zijn weg gevonden in de Code civil 
en in het OBW.  In deze codificaties is de delegatie geconstrueerd als een 
driepartijenovereenkomst, waarbij ook de oorspronkelijk debiteur partij is. 
Artikel 1275 Cc: 
 
La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige 
envers le créancier, (...) opère une novation (...). 
 
Bij het opstellen van het OBW had de Nederlandse wetgever deze 
bepalingen uit de Code civil overgenomen. Vandaar dat ook in het OBW, 
in afwijking van het Justiniaanse recht, maar in aansluiting op de 
opvattingen van de Rooms-Hollandse juristen, de delegatie als een 
afzonderlijke manier van noveren werd beschouwd, die uitsluitend kon 
worden gebruikt voor de vervanging van de debiteur. Art. 1453 OBW 
luidde als volgt:  
 
Delegatie of overzetting, waarbij een schuldenaar aan zijnen schuldeischer eenen anderen 
schuldenaar geeft, die zich ten behoeve van den schuldeischer verbindt, brengt (...) 
schuldvernieuwing te weeg, (...). 
 
In afwijking van de Franse tekst had de Nederlandse wetgever naast de 
latijnse term delegatie ook de Hollandse benaming ‘overzetting’ in de 

 
73 Cuiacius, Opera Omnia, T. V, chap. 464;  Pothier, Obligations II, pag. 128. In andere zin 
Wessels II, pag. 673. 
74 Voet, Commentarius, ad D. 46,2 nr. 13; Huber, Heedendaegse Rechtsgeleertheyt I, pag. 
671; Wessels II, pag. 674. 
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bepaling opgenomen. Dit was bewust gedaan, omdat de term ‘overzetting’ 
volgens de regering de uitdrukking was waarvan “(...) De Groot en andere 
voorname schrijvers zich bedienen.”75 
Omdat de delegatie een schuldvernieuwing teweeg bracht, was ook in de 
codificaties net uitgangspunt dat zij een bevrijding van de oorspronkelijke 
debiteur tot gevolg had. De crediteur die uiteindelijk geen verhaal wist te 
vinden bij de opvolgend debiteur, kon zich daarom niet alsnog wenden tot 
de oorspronkelijk debiteur. In aansluiting op de opvattingen op dit punt in 
het oud-Franse en Rooms-Hollandse recht, werd in artikel 1276 Cc. op dit 
beginsel een uitzondering gemaakt voor het geval dat de opvolgend 
debiteur reeds op het moment van de delegatie in staat van faillissement 
verkeerde of indien de crediteur bij het aangaan van de delegatie het 
uitdrukkelijke beding had gemaakt dat het faillissement van de opvolgend 
debiteur voor risico zou zijn van de oorspronkelijk debiteur. Artikel 1276 
Cc.: 
 
Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été fait la délégation, n’a point de recours 
contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l’acte n’en contienne une 
réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture 
au moment de la délégation.  
 
In het Nederlandse recht was deze bepaling overgenomen in artikel 1454 
OBW. 76 
 
3.4. Assignatie 
 
De definitieve bevrijding van de oorspronkelijke debiteur tengevolge van 
een delegatie, was een consequentie welke in de handelspraktijk door 
crediteuren in veel gevallen niet werd aanvaard. Crediteuren waren bij een 
aanwijzing van een andere debiteur veelal niet bereid de oorspronkelijk 
debiteur uit zijn aansprakelijkheid te ontslaan, voordat de vordering 
daadwerkelijk was voldaan. Een delegatie, gericht op een bevrijding van de 
oorspronkelijke debiteur, kon in dat geval niet worden aangegaan. 
Vandaar dat er vaak mee werd volstaan dat de debiteur opdracht gaf aan de 
overnemend debiteur om namens hem aan de crediteur te betalen. Door de 
opvolgend debiteur werd dan geen verbintenis aangegaan met de crediteur. 
Deze rechtsfiguur verwierf in het Rooms-Hollands recht naast de delegatie 

 
75 Voorduin, Deel V, 1838, pag. 119. 
76 Art. 1454 OBW: “De schuldeischer, zijnen schuldenaar, door wien de overzetting 
geschied is, van zijn verpligting ontslagen hebbende, heeft op denzelven geen verhaal, 
indien de in de plaats gestelde in staat van faillissement is geraakt, ten ware zulks bij de 
overeenkomst uitdrukkelijk mogt zijn voorbehouden, of de in de plaats gestelde schuldenaar 
reeds op het oogenblik der overzetting in staat van faillissement mogt zijn geraakt.” 
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een vaste plaats.77 Zij werd aangeduid met de latijnse term ‘assignatio’ dan 
wel met de Hollandse benaming ‘aenwijzingh’.78 Zij vond haar regeling 
onder meer in de ‘Rechten en costumen van Antwerpen’ van 1582.79 Ook 
in de rechtswetenschap kreeg deze rechtsfiguur haar erkenning. De Groot 
behandelde de aanwijzing als een zelfstandige rechtsfiguur en stelde haar 
tegenover de overzetting. Ten aanzien van de overzetting vermeldde De 
Groot uitdrukkelijk dat hierdoor “(...) den eene schuldenaer werd bevrijd 
(...)”80, terwijl volgens hem “(...) aenwijzing geschied wanneer een 
schuldenaer sijne schuldenaer verzoeckt aen sijne inschulder bethalinge te 
doen van zijnent wegen.”81 Dezelfde zienswijze is terug te vinden bij Van 
Leeuwen, Huber, Voet en Van der Keessel.82 
De aanwijzing was, anders dan de delegatie, geen drie-, maar een twee-
partijenovereenkomst. Het was de afspraak tussen de debiteur en de derde 
dat de laatstgenoemde de schuld van de debiteur zou voldoen. In beginsel 
kwam hierdoor geen rechtsbetrekking tot stand met de crediteur. Zij 
vertoonde gelijkenis met de delegatio ad solvendum uit het Justiniaanse 
recht en was wat tegenwoordig wel een betalingsovereenkomst wordt 
genoemd.  
Diverse auteurs vermeldden dat de crediteur de mogelijkheid had om de 
aanwijzing aan te nemen.83  Hoewel daarbij over het algemeen in het 
midden wordt gelaten wat de volledige gevolgen van het aannemen van een 
aanwijzing waren, was het in ieder geval communis opinio dat de 
oorspronkelijk debiteur door de aanvaarding niet uit zijn aansprakelijkheid 
jegens de crediteur werd bevrijd. Zo bepaalden de  Rechten en Costumen 
van Antwerpen: 
 
Ende de bewijsinghe aenveerdende blijft des niet te min d’eerste debiteur verbonden soo 
lange dat hy metter daet betaelt, oft effectuelijck vernuecht van sijne schult, midts dat 
bewijsinghe gheen betalinghe en is.84 
 
Hetzelfde stelt ook Van Leeuwen expliciet: 
 
“(...) ende soude, alwaert dat die (de aenwijsinghe, JV) aengenomen was, den eersten 

 
77 Gaudemet, pag. 211. 
78 Daarnaast komt ook de benaming ‘bewijsinghe’ voor. 
79 Rechten en costumen van Antwerpen van 1582, titel 64, par. 2.  
80 De Groot, III, 44. 
81 De Groot, III, 45. 
82 Van Leeuwen,  pag. 444; Huber, Heedendaegse Rechtsgeleertheyt I, pag. 672; Voet, 
Commentarius, ad D. 46,2, no. 13; Van der Keessel,  44, 5. Zie voorts Rechten en Costumen 
van Antwerpen, titel 64,  par. 2. 
83 De Groot, III, 44,5; Van Leeuwen, pag. 444; Van der Keessel, 44.5. 
84 Rechten en Costumen van Antwerpen, titel 64, par. 2. 
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schuldenaer evenwel mogen aangesproocken werden.”85 
 
Werd dus uitdrukkelijk bepaald dat het aannemen van een aanwijzing door 
de crediteur niet leidde tot een bevrijding van de eerste debiteur, niet werd 
met zoveel woorden gesteld of de crediteur door de aanvaarding van de 
assignatie een zelfstandig recht verkreeg jegens de opvolgend debiteur. 
Hiervan mag echter wel worden uitgegaan. Het aannemen van een 
aanwijzing kon slechts betekenis hebben als de crediteur hierdoor een 
aanspraak verwierf jegens de opvolgend debiteur. Ook de bepaling uit de 
Costumen van Antwerpen en de passage bij Van Leeuwen en Van der 
Keessel, die bepaalden dat de eerste debiteur gebonden blijft ook al is de 
aanwijzing aangenomen, zijn slechts te begrijpen als er vanuit wordt 
gegaan dat de crediteur door de aanvaarding een aanspraak verwerft jegens 
de opvolgende debiteur. Zou de crediteur deze aanspraak niet verwerven, 
dan speelt ook de vraag naar de eventuele bevrijding van de oorspronkelijk 
debiteur immers niet. 
De door de crediteur aangenomen aanwijzing is daarmee feitelijk te 
beschouwen als een toepassing van het beding ten behoeve van een derde. 
Het was de oorspronkelijk debiteur die als stipulator van zijn opvolger 
(promittor) bedong dat laatstgenoemde de schuld aan de crediteur (de 
derde) zou voldoen. Aan dit beding kon de crediteur vervolgens rechten 
jegens de opvolgende debiteur ontlenen door het beding te aanvaarden. De 
mogelijkheid om via de aanwijzing een recht jegens de opvolgende 
debiteur in het leven te roepen voor de crediteur, indien deze de aanwijzing 
aanvaardde, paste daarmee goed binnen de ontwikkelingen in het Rooms-
Hollandse recht. Daarin werd in afwijking van het tot dan toe altijd in acht 
genomen Romeinsrechtelijke beginsel ‘nemo alteri stipulari potest’86 de 
algemene geldigheid van het beding ten behoeve van een derde langzamer-
hand aanvaard. Zo schrijft De Groot over de mogelijkheid om voor een 
derde die buiten het contract staat, rechten in het leven te roepen: 
 
“Maar alzoo bij ons meer werd gezien op de billickheid als op de scherpheid van rechten 
zoude oock buiten deze uitzonderingen een derde de toezegginge mogen aennemen,87 ende 
alzoo recht bekomen;”88 

 
85 Van Leeuwen,  pag. 444. 
86 Gaius II, 95; Ulpianus in D. 45,1,38,17. 
87 Ook hier wordt de term ‘aennemen’ gebruikt voor de handeling van de derde waardoor 
deze derde een recht verkrijgt jegens de promittor. 
88 De Groot, III, 3,38. Het is hier niet de plaats om op de ontwikkelingen op het gebied van 
het beding ten behoeve van een derde in het Rooms-Hollandse recht in te gaan. Zie hiervoor 
onder meer De Groot, De iure belli ac pacis, Deel II, cap. 11, par. 18,1 en 19; Van der 
Keessel, Praelectiones IV, pag. 119 e.v. Voor secundaire literatuur over dit onderwerp wordt 
verwezen naar Zimmermann, pag. 42 ; Ankum, De voorouders, pag. 27 e.v.; Lambert, La 
stipulation pour autrui; Moltzer, De overeenkomst ten behoeve van derden.   
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Had de crediteur de aanwijzing aangenomen, dan had hij dus twee 
debiteuren die hij tot voldoening van de schuld kon aanspreken. Voor de 
oorspronkelijke debiteur zal het zeker niet de bedoeling zijn geweest dat de 
opvolgend debiteur zou fungeren als een borg, die slechts subsidiair door 
de crediteur kon worden aangesproken. Het zal daarentegen veelal de 
bedoeling van de oorspronkelijke debiteur zijn geweest dat de opvolgend 
debiteur tijdig zou betalen, zodat hij niet meer door de crediteur tot betaling 
zou worden aangesproken.  
Het is echter opmerkelijk dat in de Rooms-Hollandse literatuur weinig 
aandacht wordt besteed aan de bevoegdheden die de crediteur jegens beide 
debiteuren had, nadat hij de aanwijzing had aangenomen. Over het 
algemeen wordt niet vermeld of de crediteur volledig vrij was om de ene 
dan wel de andere debiteur aan te spreken of dat hij door de aanvaarding 
van de aanwijzing de oorspronkelijke debiteur nog slechts subsidiair kon 
aanspreken. Dit laatste zal de oorspronkelijke debiteur veelal voor ogen 
hebben gehad. Wel is bij Huber te lezen dat in geval van een aangenomen 
aanwijzing de oorspronkelijke debiteur instaat voor de betaling door de 
nieuwe debiteur, maar dat hem niet toekomt een beroep op het beneficium 
van orde, dat aan de borg werd toegekend. Kennelijk achtte Huber de 
oorspronkelijk debiteur hoofdelijk naast de opvolgend debiteur 
verbonden.89 De assignatie die door de crediteur was aangenomen, leidde in 
deze visie tot een, om een moderne uitdrukking te gebruiken, cumulatieve 
schuldoverneming. 
Ook Pothier besteedde na de bespreking van de delegatie, zij het zeer kort, 
aandacht aan de rechtsfiguur die hij aanduidt met de benaming ‘simple 
indication’.90 Volgens Pothier is er sprake van een simpele aanwijzing als 
de debiteur aan de crediteur een derde aanwijst van wie de crediteur de 
betaling, waartoe de debiteur gehouden is, zal ontvangen. Hierdoor wordt 
de derde naast de oorspronkelijk debiteur gebonden om de schuld te 
voldoen. Een aanwijzing leidt niet tot een novatie, aldus Pothier.  
Van de assignatie werd in het oud-Franse recht weinig gebruik gemaakt. In 
het bijzonder is niet aanvaard dat door aanvaarding van de assignatie door 
de crediteur een recht voor deze jegens de overnemend debiteur ontstond.91 
Dat betekent echter niet dat in het oud-Franse recht de overdracht van een 
schuld aan een derde slechts plaats vond door middel van een delegatie met 
noverende werking. Ook in de Franse handelspraktijk wensten crediteuren 
veelal slechts een opvolgend debiteur te aanvaarden als tegelijkertijd de 
oorspronkelijk debiteur voor betaling van de schuld aansprakelijk bleef. 

 
89 Huber, Heedendaegse Rechtsgeleertheyt I, pag. 672. 
90 Pothier, Obligations II, pag. 132. 
91 Noch bij Pothier noch bij Domat wordt deze mogelijkheid besproken. Tot dezelfde 
conclusie  komt ook Gaudemet, pag.  213 e.v. 
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Om dit te bereiken, werd over het algemeen, evenals bij de delegatie, 
gebruik gemaakt van een driepartijenovereenkomst. Deze overeenkomst 
hield in dat de opvolgende debiteur zich op grond van een daartoe 
strekkende opdracht naast de oorspronkelijke debiteur jegens de crediteur 
verbond tot voldoening van de schuld. Deze overeenkomst vertoonde 
derhalve een zeer grote gelijkenis met de delegatie, met als enig verschil 
dat een noverende werking aan de overeenkomst werd onthouden.92 
 
3.5. Het onderscheid tussen delegatie en assignatie 
 
Wilde een debiteur zijn betalingsverplichting overdragen aan een derde, 
dan kon daarvoor in het Rooms-Hollandse recht dus enerzijds gebruik 
worden gemaakt van de delegatie, waardoor de debiteur jegens de crediteur 
werd bevrijd, en anderszijds van de assignatio of, zoals in het oud-Franse 
recht gebruikelijk was, een driepartijenovereenkomst, waardoor de 
opvolgend debiteur naast de oorspronkelijke aansprakelijk werd. 
Met de erkenning van onder meer de aanwijzing als een zelfstandige 
rechtsfiguur, kon uit de enkele aanvaarding door de crediteur van een 
aangewezen derde als opvolgend debiteur, zeker niet worden afgeleid dat 
de crediteur met deze handeling kenbaar maakte dat hij animo novandi met 
de opvolgend debiteur een verbintenis aanging, waardoor een bevrijdende 
delegatie tot stand kwam. Even goed kon het zijn dat de crediteur de 
handeling bedoelde als de aanvaarding van een assignatie, waardoor de 
oorspronkelijk debiteur in zijn opvatting naast de nieuwe debiteur 
aansprakelijk zou blijven. 
Teneinde problemen bij de uitleg van een overeenkomst tot overdracht van 
een schuld aan een andere debiteur te voorkomen, werd in het Rooms-
Hollands recht ook voor de totstandkoming van een geldige delegatie 
vastgehouden aan het uitgangspunt dat de wil tot schuldvernieuwing in de 
handeling van de crediteur was uitgedrukt. Met andere woorden, de 
aanwijzing van een andere debiteur, ook al werd deze door de crediteur 
aanvaard, bracht nog geen delegatie mee. De Groot stelt hieromtrent: 
 
“By ons werd noit verstaen overzetting te gheschieden, ‘t en zy duidelick blijcke dat de wille 
is gheweest dat de eerste schuldenaer soude zijn bevrijd. 
Ende daerom aenwijzinge, schoon aengenomen zijnde, brengt geen overzetting mede.”93 
 
Huber stelde eveneens met betrekking tot de delegatie dat de wil van de 
crediteur om de nieuwe debiteur “(..) in plaetse van den eersten (…)” aan te 
nemen “(…) moeste zijn uitgedrukt, anders soude het voor borgtochte 

 
92 Gaudemet, pag. 213. 
93 De Groot, III,44,4 en 5. 
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konnen worden aengezien.”94 Van Leeuwen vervolgde na de uitleg van de 
delegatie dat, indien niet duidelijk blijkt dat de crediteur de oorspronkelijk 
debiteur heeft ontslagen, er sprake is van een aanwijzing: 
 
“Anders indien den eersten Schuldenaer door sulk doen niet duydelijk bleek ontslagen ende 
bevryd te zijn, soude het maer voor enkele aenwijsinge gehouden werden;”95 
 
Volgens Van der Keessel was het in zijn tijd nog steeds de heersende 
opvatting dat de aanvaarding van een andere debiteur niet leidt tot een 
bevrijdende delegatie: 
 
“(…) want wie een aan hem voorgestelde assignatie accepteert, dan wordt niet aangenomen, 
als niet blijkt dat iets anders is afgesproken, dat hij zijn debiteur die de assignatie aanbood 
had willen bevrijden, maar eerder dat hij een ander die vlotter zou betalen extra aan zich had 
willen verbinden.”96 
 
Niet alleen in het geval van een gewone novatie, maar ook in geval van een 
delegatie moest derhalve volgens de uitgangspunten van het Rooms-
Hollands recht de animus novandi in de overeenkomst worden uitgedrukt. 
In het oud-Franse recht gold voor de totstandkoming van een geldige 
novatie ten aanzien van de animus novandi slechts het vereiste dat hij uit de 
overeenkomst tussen partijen kon worden afgeleid. Pothier was echter van 
oordeel dat uit de enkele aanvaarding door de crediteur van een opvolgend 
debiteur niet het vermoeden mocht worden afgeleid dat de crediteur de wil 
had om een schuldvernieuwing aan te gaan. Voor de bevrijding van een 
debiteur achtte hij een uitdrukkelijk ontslag door de crediteur noodzakelijk: 
 
“Pour qu’il y ait délégation, il faut que la volonté du créancier de décharger le premier 
débiteur, & de se contenter de l’obligation de ce nouveau débiteur qui s’oblige envers lui à 
la place du premier soit bien marquée.”97 
  
Anders dan in het geval van een gewone novatie, kon voor een geldige 
delegatie in de opvatting van Pothier de animus novandi niet uit de 
handelingen van partijen worden afgeleid. Opvallend is dat Pothier 
daarmee aan de totstandkoming van de delegatie als een wijze van 
debiteursvervanging een zwaardere eis stelde dan aan de totstandkoming 
van een expromissie. Opmerkelijk is eveneens dat Pothier er vooral belang 
aan hechtte dat de bedoeling van de crediteur om de oorspronkelijke 

 
94 Huber, Heedendaegse rechtsgeleertheyt I, pag. 669. 
95 Van Leeuwen, pag. 444. 
96 Van der Keessel, 44.5.: “(…)  nam qui adsignationem sibi oblatam acceptat, si nihil aliud 
actum esse appareat, non praesumitur debitorem suum adsignationem offerentem liberare 
voluisse, sed magis alium prompte soluturum sibi insuper obligare.” 
97 Pothier, Obligations II, pag. 123. 
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debiteur te ontslaan duidelijk in de overeenkomst tot uitdrukking wordt 
gebracht. De bedoeling van de overnemer achtte hij kennelijk van minder 
belang. Naar mijn mening ten onrechte, omdat de opvolgende debiteur er 
eveneens belang bij heeft dat niet tegen zijn bedoeling een 
schuldvernieuwing plaatsvindt waardoor hij niet naast, maar in de plaats 
van de oorspronkelijk debiteur wordt gebonden. Het uitgangspunt van 
Pothier is echter terug te vinden in artikel 1275 Cc. Deze bepaling, die 
hierboven slechts gedeeltelijk is weergegeven, luidt voluit: 
 
La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige 
envers le créancier, n’opère point de novation si le créancier n’a expressément déclaré qu’il 
entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation. 
 
De opstellers van het OBW hebben de bepaling in zijn geheel 
overgenomen. Artikel 1453 OBW: 
 
Delegatie of overzetting, waarbij een schuldenaar aan zijnen schuldeischer eenen anderen 
schuldenaar geeft, die zich ten behoeve van den schuldeischer verbindt, brengt geene 
schuldvernieuwing te weeg, indien de schuldeiser niet uitdrukkelijk verklaard heeft dat hij 
van meening was om zijnen schuldenaar, die de overzetting gedaan heeft, van deszelfs 
verbintenis te ontslaan. 
 
Uit de artikelen 1275 Cc. respectievelijk 1453 OBW volgt allereerst dat in 
deze codificaties de delegatie nog steeds werd beschouwd als een 
bijzondere wijze van schuldvernieuwing; zij was een driepartijen-
overeenkomst die slechts kon worden gebruikt om de debiteur in de 
verbintenis te vervangen. Op grond van de artikelen 1273 Cc. 
respectievelijk 1451 OBW gold reeds dat er slechts sprake was van een 
novatie die een bevrijding van de debiteur meebracht, als de animus 
novandi van de betrokken partijen in de overeenkomst was uitgedrukt. In 
aansluiting op de zienswijze van Pothier wordt in de artikelen 1275 Cc. en 
1453 OBW bovendien nog als voorwaarde voor een bevrijdende delegatie 
gesteld dat de schuldeiser uitdrukkelijk verklaart dat hij de eerste debiteur 
uit de verbintenis ontslaat. Het is derhalve volgens de tekst van de artikelen 
niet voldoende dat de animus novandi uit de handeling van de crediteur kan 
worden afgeleid; zij moet in expliciete bewoordingen tot uitdrukking zijn 
gebracht.98 
Anders dan voorheen het geval was, werd in de geciteerde bepalingen in de 
Code Civil en in het OBW de overeenkomst waarbij de opvolgend debiteur 

 
98 Zo werden zij ook uitgelegd. Diephuis X, pag. 624; Opzoomer VII, pag. 146; Land-
Lohman IV, pag. 439. Voor de franse literatuur wordt verwezen naar Marty-Raynaud II, 
pag. 401; Mazeaud-Chabas, II.1, pag. 1215; Aubry&Rau-Bartier IV, pag. 330. In andere zin 
oordeelde Delvincourt V, pag. 387. 
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zich naast de oorspronkelijk debiteur verbond tot voldoening van de schuld, 
in het vervolg aangemerkt als een delegatie. Daarmee erkenden het Franse 
en Nederlandse recht voortaan naast de delegatie met noverende werking 
een delegatie zonder noverende werking. Laatstgenoemde delegatie leidde 
tot een cumulatieve schuldoverneming, die een hoofdelijke aansprakelijk-
heid van de opvolgend debiteur naast de oorspronkelijke debiteur in het 
leven riep. In tegenstelling tot de aanwijzing is de delegatie zonder 
noverende werking een driepartijenovereenkomst, waarbij ook de crediteur 
partij is.99 
Naast de delegatie werd ook de aanwijzing nog als zelfstandige 
rechtsfiguur in de afdeling over de schuldvernieuwing genoemd. Welhaast 
ten overvloede bepaalt artikel 1277 Cc. dat zij geen schuldvernieuwing met 
zich brengt: 
 
La simple indication, faite par le débiteur, d’une personne qui doit payer a sa place, n’opère 
point de novation.100 
 
Geheel in de lijn met het oud-Franse recht was  niet de mogelijkheid voor 
de crediteur in het leven geroepen om de aanwijzing te aanvaarden, 
waardoor hij een zelfstandige aanspraak zou kunnen verwerven jegens de 
opvolgend debiteur. 
 
 
3.6. Slotopmerking 
 
De meest geëigende manier om de overdracht van een schuld tot stand te 
brengen onder gelijktijdige bevrijding van de debiteur was zowel in het 
middeleeuwse geleerde recht als in het oud-Franse en Rooms-Hollandse 
recht het aangaan van een novatie, waarbij de opvolgende debiteur zich in 
plaats van de oorspronkelijke jegens de crediteur verbond. Daarmee werd 
het leerstuk van de overdracht van schulden voor een groot deel beïnvloed 
door het Justiniaanse recht. 
Een novatie waarbij de debiteur werd vervangen, kon tot stand worden 
gebracht door een expromissie of door een delegatie. De delegatie 
onderging na de receptie van het Justiniaanse recht in de Europese 
rechtswetenschap een ingrijpende wijziging. Allereerst werd deze 

 
99 De delegatie zonder noverende werking werd in de literatuur aangeduid als de onvolledige 
delegatie en de delegatie die wel noverende werking had als een volledige. Zie onder meer 
Opzoomer  VII, pag. 146. De terminologie is afkomstig uit het Franse recht, waar de 
begrippen ‘délégation imparfait’ en ‘délégation parfait’ worden gebruikt. 
100 Deze bepaling was opgenomen in art. 1456 OBW: “Enkele aanwijzing, door den 
schuldenaar gedaan, van iemand die voor hem betalen moet, brengt geene 
schuldvernieuwing te weeg.” 
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indien zij zo waarschijnlijk en dwingend van aard zijn, dat het op grond daarvan evident kan 
zijn dat partijen van hun eerste verbintenis terugkomen en die hebben willen doen overgaan 
in een andere; zodat de uitwerking van een stilzwijgende maar wel overduidelijke bedoeling 
dezelfde is als van een uitdrukkelijke wil (…).”28 
 
Daarmee sloot de opvatting van Voet aan bij die van Accursius en Bartolus. 
Dezelfde zienswijze had Vinnius.29 In het oud-Franse recht werd in 
navolging van het middeleeuwse geleerde recht evenmin de eis gesteld dat 
de animus novandi met zoveel worden in de overeenkomst moest zijn 
uitgedrukt. Donellus oordeelde dat de animus novandi stilzwijgend in de 
overeenkomst besloten kon liggen.30 Ook volgens Domat was het vol-
doende dat “(...) l'intention d'éteindre la première (obligation, JV)” uit de 
handeling blijkt.31 Was er geen sprake van een animus novandi, dan 
ontstond de tweede verbintenis niet in de plaats van, maar naast de 
oorspronkelijke verbintenis. Pothier stelde eveneens dat het slechts nodig 
was dat de bedoeling om te noveren “(...) paroisse si évidente qu’elle ne 
puisse être révoquée en doute.”32 
 
De opvattingen zoals verwoord door Domat en Pothier hebben duidelijk ten 
grondslag gelegen aan de regeling van de schuldvernieuwing in de Code 
civil. Schuldvernieuwing is blijkens artikel 1271 Cc. de overeenkomst 
waardoor een oude verbintenis wordt vervangen door een nieuwe en 
waarbij de nieuwe verbintenis zich van de oude kan onderscheiden door de 
persoon van de crediteur, de persoon van de debiteur of door de prestatie. 
Art. 1271 Cc.: 
 
La novation s’opère de trois manières:  
1. Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée a 

 
28 Voet, Commentarius, ad D. 46,2 nr. 3. “magis tamen est, ut cum aliis existimemus, etiam 
ex conjecturis praesumtionem novationis induci nunc posse, si illae adeo verisimiles ac 
urgentes sint, ut ex iis perspicuum esse possit, a prima obligatione partes recedere, & illam 
in secundum transferre voluisse; ut ita tacitae, sed satis perspicuae, idem qui expressae 
voluntatis effectus fit (…)”. Van der Keessel, 3.43.4, wijst erop dat Voet met deze opvatting 
alleen staat en dat zij evenmin in overeenstemming is met een uitspraak van het Hof van 
Holland uit 1609. 
29 Vinnius, lib. III, tit. XXX (pag. 713). Wessels II, pag. 664, stelt onder verwijzing naar 
Voet dat dir de heersende opvatting was in het Rooms-Hollandse recht. 
30 Donellus, lib. XVI, caput XX (pag. 932). Zie omtrent het feit dat in het oud-Franse recht 
de animus novandi uit vermoedens kon worden afgeleid ook Groenewegen van der Made, ad 
Inst. III, tit. XXX, § 3. Cuiacius daarentegen volgde de heersende opvatting niet en keerde 
terug naar het Justiniaanse uitgangspunt dat de animus novandi duidelijk in de overeenkomst 
moest worden uitgedrukt. Zie hiervoor Cuiacius, In librum II Codicis, Opera Omnia, t. IX c. 
1284D. 
31 Domat I, liv. IV, tit. 3, sect. 1, § 2. 
32 Pothier, Obligations II, pag. 108. 
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rechtsfiguur sedert de glossatoren beschouwd als een speciale wijze van 
noveren; een delegatie leidde in deze visie altijd tot een novatie. Daarnaast 
werd sedert Donellus op grond van D. 46,2,11,pr. aangenomen dat een 
delegatie slechts kon worden gebruikt om de debiteur in de verbintenis te 
vervangen. 
In het Rooms-Hollandse recht ontwikkelde zich naast de schuld-
vernieuwing de aanwijzing als rechtsfiguur die kon worden gebruikt om 
een ander tegenover de debiteur te verbinden om diens schuld te voldoen. 
Deze aanwijzing kon door de crediteur worden aangenomen, waardoor 
deze een aanspraak verwierf jegens de opvolgend debiteur. Deze rechts-
figuur was feitelijk een toepassing van het beding ten behoeve van een 
derde, waarmee zij afweek van de uitgangspunten van het Justiniaanse 
recht. In het oud-Franse recht is de mogelijkheid voor de crediteur om de 
aanwijzing aan te nemen, niet erkend. Ook in de Code civil is zij niet 
opgenomen.  
Met de erkenning in het Nederlandse recht van de schuldoverneming, 
gericht op een opvolging onder bijzondere titel in de schuld, spelen de 
novatie en de aanwijzing bij ons geen rol van betekenis meer bij de 
overdracht van schulden. In de Code civil daarentegen is de delegatie nog 
steeds de enige rechtsfiguur die specifiek is gericht op de overdracht van 
een schuld. De schuldoverneming, gericht op een opvolging onder 
bijzondere titel in de schuld, kent de Code civil nog steeds niet. Ook in de 
Franse literatuur en rechtspraak wordt de mogelijkheid hiertoe in zijn 
algemeenheid niet aanvaard:  
 
« (...) mais la succession à titre particulier à une dette, que l’on qualifie de cession de dette, 
transport de dette ou encore reprise de dette, si elle est réglementée par le Code civil 
allemand, n’est pas prévue par le Code civil francais et il est généralement affirmé qu’elle 
n’est pas possible, encore que l’opinion contraire ait été soutenu par Eugène Gaudemet et 
que des efforts aient été faits au cours de l’histoire pour organiser une cession de dette par 
des moyens détournés. »101 
 
Artikel 1275 Cc. is daarmee nog steeds de aangewezen weg om een 
wijziging van de debiteur tot stand te brengen. Anders dan het Nederlandse 
recht staat het Franse recht daarmee ten aanzien van het leerstuk van de 
overdracht van schulden nog steeds in de traditie van het ius commune. 
 

 
101 Marty-Raynaud II, pag. 371. In dezelfde zin Starck-Roland-Boyer, pag. 3 en Mazeaud-
Chabas, II.1, pag. 1211. De mogelijkheid van schuldoverneming wordt in de Franse 
literatuur behalve door Gaudemet, pag. 538, ook verdedigd door Demogue, pag. 17 en 
Baudry-Lacantinerie XIV, pag. 92 e.v. 
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4  Schuldvernieuwing en assignatie in het OBW en BW 
 
 
4.1. Inleiding 
 
Op het moment van totstandkoming van het BW van 1838 (hierna OBW), 
was in de juridische literatuur nooit de vraag aan de orde gesteld of 
opvolging onder bijzondere titel in de passieve zijde van de verbintenis 
mogelijk is. Het ontbreken van aandacht voor het onderwerp in de 
wetenschap bracht mee dat de wetgever ook geen regeling trof voor de 
schuldoverneming. 
Hiermee werd echter geen recht gedaan aan de behoeften uit de praktijk. In 
de praktijk kwamen velerlei afspraken voor waarmee partijen beoogden dat 
een bestaande schuld voor rekening kwam van of werd overgenomen door 
een opvolgend debiteur. Veelal bleek uit de gemaakte afspraken dat zij de 
strekking hadden dat de oorspronkelijk debiteur, onder instandhouding van 
de verbintenis zelf, door de overeenkomst zou worden bevrijd.1 Gedacht 
kan worden aan overeenkomsten die strekten tot hypotheekoverneming of 
tot de overneming van schulden bij de overdracht van een handelszaak.2 In 
aktes waarin partijen hun afspraken vastlegden, werd in dergelijke gevallen 
ook wel de term ‘het overnemen van een schuld’ of ‘schuldoverneming’ 
gebruikt. 
Bij het aangaan van afspraken die (mede) de overgang van een schuld 
impliceerden, leken partijen zich niet te bekommeren om de vraag wat de 
juridische grondslag was van hun afspraken en of het recht überhaupt wel 
de mogelijkheid bood om het door hen gewenste gevolg te bereiken. Dit 
was ook niet nodig, omdat de wet “(…) gelukkiger wijze (…) aan contrac-
tanten, voor de groote meerderheid leeken, niet de verplichting heeft 
opgelegd om de fijne rechtsgeleerde constructie, waarvan de betalingsplicht 
van eens anders schuld het middelpunt uitmaakt, aan te geven.”3 
Ontstond er tussen partijen onenigheid omtrent de uitvoering van de door 
hen gesloten overeenkomst, dan was het aan de rechtspraak om dergelijke 
afspraken van een juridische grondslag te voorzien, teneinde de 
rechtsgevolgen ervan te kunnen vaststellen. Eén van de mogelijkheden was 
dat een dergelijke overeenkomst werd gekwalificeerd als een schuld-
vernieuwing. Een schuldvernieuwing bewerkstelligde voor een groot deel 
het resultaat dat partijen met een overeenkomst tot schuldoverneming voor 

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

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

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

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

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

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

 
26 Opzoomer VII, pag. 148; Gomperts, pag. 31; Hofmann I, pag. 346; Van Brakel, pag. 194; 
Asser-Rutten 4-I (1978), pag. 385; Mellema, Novatie, nr. 2174. Voor uitzonderingen op dit 
beginsel, zie hierna 4.2.4.1.. 
27 Zie 2.3. en 3.3.  
28 Artikel 1418 lid 2 OBW: “Eene verbindtenis kan zelfs gekweten worden door eenen 
derde, die daarbij geen belang heeft, mits die derde handele in naam en tot kwijting van den 
schuldenaar, […].” Zie over het verband tussen de artikelen 1418 en 1452 OBW: Diephuis 
X, pag. 629; Opzoomer VII, pag. 145; Kappeyne van de Coppello, Novatie, pag. 548; Land 
III.1, pag. 349; Gomperts, pag. 17; Van Brakel, pag. 190 (nt. 3); Asser-Rutten 4-I (1978), 
pag. 387.  
29 Zie Opzoomer VII, pag.  145; Begheyn, pag. 25 e.v.; Asser-Hartkamp, 4-I (1988), pag. 
166 e.v.  
30 D. 46,2,8,5.  
31 Artikel 6:30 BW. Hierover Asser-Hartkamp 4-I, pag. 143 e.v. 
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genomen dat een passieve novatie in het huidige recht nog steeds zonder 
medewerking van de oorspronkelijke debiteur kan plaatsvinden. In de visie 
van Meijers daarentegen, inhoudende dat schuldvernieuwing afstand van 
recht is, kan een passieve schuldvernieuwing niet zonder medewerking van 
de oorspronkelijke debiteur plaatsvinden. Kwijtschelding is op grond van 
artikel 6: 160 BW een meerzijdige rechtshandeling, die niet zonder mede-
werking van de debiteur tot stand kan komen. In deze benadering zou de 
expromissie niet langer tot de mogelijkheden behoren. 
 
Reeds in het Justiniaanse recht gold dat een schuldvernieuwing ook tot 
stand kon komen doordat de overnemer zich in opdracht van de debiteur 
jegens de crediteur verbond om de schuld te voldoen. Dit was één van de 
manieren waarop een delegatie tot stand kon worden gebracht. Zoals 
hierboven is besproken werd de delegatie op grond van ontwikkelingen in 
het oud-Franse en in het Rooms-Hollandse recht uiteindelijk beschouwd als 
een rechtsfiguur die slechts kon worden gebruikt om een passieve novatie 
tot stand te brengen. Deze wijze van delegeren was door de wetgever 
geregeld in artikel 1453 OBW: 
 
Delegatie of overzetting, waarbij een schuldenaar aan zijnen schuldeischer eenen anderen 
schuldenaar geeft, die zich ten behoeve van den schuldeischer verbindt, brengt geene 
schuldvernieuwing te weeg, indien de schuldeischer niet uitdrukkelijk verklaard heeft dat hij 
van  meening was om zijnen schuldenaar, die de overzetting gedaan heeft, van deszelfs 
verbintenis te ontslaan. 
 
De delegatie was een drie-partijen-overeenkomst.32 Dat impliceerde dat 
voor de totstandkoming van een geldige delegatie wilsovereenstemming 
moest zijn bereikt tussen alle drie de betrokkenen. De toestemming van de 
drie partijen hoefde echter niet gelijktijdig te worden gegeven.33 
 
In de praktijk werd, zoals in het geval van een hypotheekoverneming of de 
overdracht van een handelszaak, de overeenkomst tot overdracht van een 
schuld veelal gesloten tussen de oorspronkelijke debiteur en de overnemer. 
De crediteur stond buiten deze overeenkomst en volstond vaak met het, al 
dan niet stilzwijgend, geven van zijn toestemming aan de overeenkomst. In 
dergelijke gevallen kon het twijfelachtig zijn of de crediteur wel als partij 
had meegewerkt aan de totstandkoming van de overeenkomst. Oordeelde 
de rechter in een dergelijk geval dat de crediteur door het verlenen van zijn 
toestemming geen partij was geworden bij de overeenkomst, dan kon deze 
niet als een schuldvernieuwing worden gekwalificeerd. Voor de vaststelling 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
58 Asser-Rutten 4-I (1978), pag. 394; Mellema, Novatie, nr. 2188. 
59 ‘Nietigverklaring’ in de terminologie van het OBW. Zie hierover Asser-Rutten 4-II, pag. 
351 e.v. 
60 In deze zin Suijling II.2, pag. 35; Van Brakel I, pag. 189; Asser-Hartkamp 4-I (1988), pag. 
573.  
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bleef de oorspronkelijke verbintenis derhalve in stand.61 In geval van een 
passieve novatie impliceerde dit dat de oorspronkelijke debiteur verbonden 
bleef. 
Datzelfde uitgangspunt geldt voor het huidige recht nog steeds, tenminste 
als men de schuldvernieuwing nog steeds beschouwt als één rechts-
handeling die tegelijkertijd een verbintenis vernietigt én in het leven roept. 
Is men van oordeel dat de schuldvernieuwing tot stand komt door twee 
afzonderlijke rechtshandelingen, een kwijtschelding gevolgd door het 
aangaan van een nieuwe verbintenis, dan is het niet zonder meer van-
zelfsprekend dat het niet ontstaan van een nieuwe verbintenis het tenietgaan 
van de oude verhindert. Indien de crediteur en de oorspronkelijke debiteur 
overeenkomen dat de schuld wordt kwijtgescholden, dan gaat deze 
daardoor teniet. Deze werking staat in beginsel los van het al dan niet 
ontstaan van een nieuwe verbintenis. Slechts als partijen de werking van de 
kwijtschelding afhankelijk hebben gemaakt van het ontstaan van een 
nieuwe verbintenis, dan zal het uitblijven van een nieuwe verbintenis het 
tenietgaan van de oude verhinderen. 
 
4.2.3. De zogenaamde dubbele novatie 
 
De passieve novatie heeft van rechtswege tot gevolg dat de nieuwe debiteur 
jegens de crediteur is verbonden op grond van een nieuwe verbintenis. De 
oorspronkelijke verbintenis tussen crediteur en debiteur is teniet gegaan. De 
overnemer verbindt zich veelal om de schuld van de debiteur te voldoen, 
omdat hij zijnerzijds een verplichting heeft jegens de debiteur. De passieve 
novatie strekt er dan toe dat in de verhouding tussen de debiteur en 
overnemer laatstgenoemde jegens de debiteur wordt bevrijd. In dat geval 
wordt door het aangaan van de nieuwe verbintenis tussen de overnemer en 
de crediteur feitelijk twee verbintenissen vervangen; één in de verhouding 
tussen de crediteur en de oorspronkelijke debiteur en één in de verhouding 
tussen de oorspronkelijke debiteur en de overnemer. In de literatuur wordt 
deze rechtsfiguur over het algemeen aangeduid als een dubbele novatie.62 
In deze zienswijze worden er dus twee verbintenissen omgezet in één 
nieuwe verbintenis. Deze zienswijze lijkt mij echter niet juist. De passieve 
novatie heeft als gevolg dat er een nieuwe verbintenis ontstaat tussen de 
crediteur en de overnemer waarvan de inhoud wordt bepaald door de 
verbintenis die er bestond tussen de crediteur en de oorspronkelijke 

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

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

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

 
73 Land III.1, pag. 361;  Asser-Rutten 4-I (1978), pag. 401. Zie hierover ook Gomperts, pag. 
37. 
74 Gomperts, pag. 36 e.v. 
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overgaat. De vrijwaringsplicht van de cedent voor het geval de debitor 
cessus insolvabel is, heeft dus de strekking om alsnog aan de oor-
spronkelijke bedoeling van cedent en cessionaris recht te doen. Geheel 
anders ligt dit bij de passieve novatie. Hier ligt het zwaartepunt van de 
rechtshandeling tussen de delegerende debiteur en de overnemer. De 
overnemer verbindt zich veelal jegens de crediteur, omdat hij op deze wijze 
een betaling in de dekkingsrelatie beoogt te doen aan de oorspronkelijke 
debiteur. Dit rechtsgevolg tussen debiteur en overnemer treedt door de 
delegatie van artikel 1453 OBW onmiddellijk in. Door deze delegatie is de 
debiteur bevrijd, zodat hij daarmee daadwerkelijk is betaald. De vrij-
waringsplicht, zoals opgelegd in artikel 1454 OBW heeft in dit geval dus 
niet, zoals bij de cessie, de strekking om de bedoeling van partijen alsnog te 
effectueren, maar is een bescherming van de crediteur (die derde is ten 
aanzien van de dekkingsrelatie), die de strekking van de overeenkomst 
tussen de debiteur en de overnemer juist doorkruist. De vrijwaring van 
artikel 1454 OBW kan daarom niet worden gezien als een toepassing van 
de artikelen 1570 e.v. OBW op de passieve novatie. 
Beter lijkt het daarom om haar, in navolging van Pothier, te beschouwen als 
een toepassing van de billijkheid. 
 
Artikel 1454 OBW stelde in navolging van artikel 1276 Cc. aan de 
mogelijkheid om de oude debiteur aan te spreken niet de voorwaarde dat de 
crediteur op het moment van het aangaan van de delegatie onbekend moest 
zijn geweest met het faillissement. Pothier had dit voorbehoud wel 
gemaakt.75 Een crediteur, bekend met het faillissement van de opvolgende 
debiteur, kwam volgens hem geen bescherming toe, als hij met deze 
wetenschap de opvolgende debiteur in plaats van de oorspronkelijke 
aanvaardde. Omdat deze beperking in artikel 1454 OBW niet was 
opgenomen, was Diephuis van oordeel, nu “(…) de wet des schuldeischers 
recht van verhaal niet afhankelijk van zijnde onbekendheid met den 
bestaanden toestand van den nieuwen schuldenaar” maakte, dat een 
eventuele bekendheid van de crediteur met het faillissement niet in de weg 
stond aan de mogelijkheid om op grond van artikel 1454 OBW verhaal te 
nemen op de oude debiteur.76 Deze opvatting van Diephuis is echter niet 
gevolgd. Over het algemeen werd aangenomen dat de verhaalsmogelijkheid 
die in artikel 1454 OBW aan de crediteur werd geboden, was gebaseerd op 
de veronderstelling dat de crediteur onbekend was met het faillissement van 
de debiteur.77 Verhaal op de oorspronkelijke debiteur was in deze opvatting 

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

 
78 Zie Pothier, Obligations II, pag. 131 en Opzoomer VII, pag. 149 (nt. 6): ‘volenti non fit 
injuria.’ 
79 Mellema, Novatie, nr. 2174. Voor het oude recht werd dit betoogd door Van Brakel, pag. 
194, die om die reden het bepaalde in art. 1454 OBW overbodig vond.  
80 Goudsmit II, pag. 193; Opzoomer VII, pag. 155; Diephuis X, pag. 638; Land III.1, pag. 
262,263; Suijling II.2, pag. 37; Hofmann I, pag. 347; Mellema, Novatie, nr. 2180. Zie Rb. 
Arnhem 22 november 1923. W. 11253 (Sliedrechtse Middenstandsbank/Van der Garde). 
Voor het huidige recht Asser-Hartkamp 4-I, pag. 557. Een afwijkende opvatting met 
betrekking tot de subjectieve novatie in het OBW is terug te vinden bij Naber, pag. 402 en 
Asser-Rutten 4-I (1978), pag. 389. Omdat zij van oordeel zijn dat in geval van een 
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Vanzelfsprekend had de crediteur de mogelijkheid om te bedingen dat hem 
voor de nieuwe schuld opnieuw zekerheid werd verstrekt, eventueel op 
dezelfde goederen die voor de oude schuld waren verbonden. Dit laatste 
had echter een belangrijk nadeel. Waren op het verbonden goed, na het 
vestigen van de hypotheek ten behoeve van de schuldeiser, meerdere 
hypotheken gevestigd, dan had het tenietgaan van de schuld door de 
novatie als consequentie dat de schuldeiser zijn positie van eerste 
hypotheekhouder kwijt was. Bedong de crediteur vervolgens voor de 
nieuwe schuld een nieuwe hypotheek op hetzelfde goed, dan werd zijn 
recht -omdat het als laatste was gevestigd- het laagste in rang. 
Het Justiniaanse recht kwam op dit punt aan de schuldeiser tegemoet door 
hem de mogelijkheid te bieden zich hetzelfde recht van hypotheek voor de 
nieuwe schuld voor te behouden.81 Ook Pothier aanvaardde, onder 
verwijzing naar de Digesten, de mogelijkheid om het recht van hypotheek 
ten behoeve van de nieuwe schuld voor te behouden.82 Die mogelijkheid  is 
vervolgens, via het bepaalde in artikel 1278 Cc., in artikel 1457 OBW 
opgenomen. De bepaling luidde:  
 
De voorregten en hypotheken, aan de oude schuldvordering verbonden, gaan niet over tot 
die welke in derzelver plaats is gesteld, ten ware de schuldeischer zich zulks uitdrukkelijk 
hebbe voorbehouden.83 
 
Maakte de crediteur van de mogelijkheid tot voorbehoud van het recht van 
hypotheek gebruik, dan bleef ondanks het tenietgaan van de 
oorspronkelijke schuld, het recht van hypotheek, inclusief de daaraan 
verbonden rang, ten behoeve van de nieuwe schuld in stand.84 Algemeen 
werd aanvaard dat dit voorbehoud niet alleen kon worden gemaakt voor 
hypotheken, maar ook voor ten behoeve van de oude schuld gevestigde 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
103 Delvincourt V (1825), pag. 386; Toullier VII (Le droit civil francais, 1824),  
par. 291. 
104 Van Brakel I, pag. 195. 
105 Mijnssen, pag. 10. 
106 Mijnssen, pag. 10. 
107 Mijnssen, pag. 17. 
108 Schoordijk, Drie-partijen-verhoudingen, pag. 55. 
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van de overnemer. Het maakt daarbij niet uit of de overnemer op de hoogte 
was van de ongeldigheid in de rechtsbetrekking, in welk geval dit manco 
geacht wordt door hem verdisconteerd te zijn, of niet. Een uitzondering 
erkent Schoordijk slechts voor het geval dat de overnemer niet en de 
crediteur wel van het gebrek in de rechtsverhouding tussen de overnemer 
en de debiteur op de hoogte was.109 
Schoordijk ontleent een argument voor zijn opvatting ook aan artikel 1455 
OBW. Deze bepaling luidde als volgt: 
 
De schuldenaar die zich bij overzetting aan een nieuwe schuldeiser verbonden heeft en 
daardoor ten aanzien van zijn vorige schuldeiser ontslagen is, kan aan de nieuwe schuldeiser 
niet tegenwerpen de excepties welke hij tegen de eerste zou hebben kunnen doen gelden, al 
ware het dat dezelve bij het aangaan der nieuwe verbintenis niet bekend zijn geweest, 
behoudens echter in het laatste geval, deszelfs verhaal op de oorspronkelijke schuldeiser. 
 
Over het algemeen werd met betrekking tot artikel 1455 OBW aangenomen 
dat zij zag op een actieve novatie. Het zou zijn geschreven voor het geval 
een schuldenaar zich verbond om de schuld die hij had aan zijn crediteur 
niet te betalen aan deze crediteur, maar aan een nieuwe schuldeiser.110 Het 
artikel bepaalde in deze zienswijze voor een dergelijke actieve novatie dat 
de debiteur de verweermiddelen die hij had jegens de eerste schuldeiser na 
de novatie niet kon tegenwerpen aan de nieuwe schuldeiser. Op deze wijze 
uitgelegd, sloot het artikel, voorzover het ging om de verweermiddelen die 
zijn verbonden aan de schuld zelf, aan bij de algemene uitgangspunten van 
de novatie. Deze had immers tot gevolg had dat de oorspronkelijke 
verbintenis met alle daaraan verbonden verweermiddelen teniet ging. Het 
belang van de bepaling werd vooral gezien in het feit dat de debiteur 
expliciet de mogelijkheid werd geboden om zich op de oorspronkelijke 
schuldeiser te verhalen.111 
Schoordijk is daarentegen van oordeel dat artikel 1455 OBW niet voor de 
actieve novatie is geschreven, maar voor de delegatie van artikel 1453 
OBW. Het artikel is volgens hem een weergave van het reeds in het 
Justiniaanse recht geformuleerde uitgangspunt dat gebreken in de 
dekkingsrelatie door de gedelegeerde niet kunnen worden tegengeworpen 
aan de delegataris.112 Leest men de bepaling inderdaad zo dat met de term 
‘nieuwe schuldeiser’ niet wordt bedoeld dat de schuldeiser in de bestaande 
verbintenis tussen de debiteur en de schuldeiser wordt vervangen, in welk 

 
109 Schoordijk, Drie-partijen-verhoudingen, pag. 55. 
110 In deze zin Opzoomer VII, pag. 152; Diephuis X, pag. 645; Land III.1, pag. 362; 
Hofmann I, pag. 349; Asser-Rutten 4-I (1978), pag. 400; Mellema, Novatie, nr. 2177. 
111 Opzoomer VII, pag. 153; Diephuis X, pag. 647; Land III.1, pag. 362; Hofmann I, pag. 
349. 
112 Schoordijk, Drie-partijen-verhoudingen, pag. 58 en Driehoeksverhoudingen, pag. 25. 
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geval er sprake is van een actieve novatie, maar dat de debiteur zich 
verbindt jegens de schuldeiser van zijn schuldeiser, in welk geval er voor 
hem ook sprake is van een nieuwe schuldeiser, dan ziet de bepaling 
inderdaad op een passieve novatie. 
Deze uitleg lijkt mij juist. Voor de uitleg van Schoordijk pleit onder meer 
dat in artikel 1455 OBW wordt gesproken van een overzetting. Blijkens 
artikel 1453 OBW en de historische achtergrond van deze bepaling, zag de 
term overzetting of delegatie op een passieve novatie en niet op een actieve. 
Schoordijk zelf wijst erop dat de tekst, op de door hem voorgestane wijze 
uitgelegd, niet meer is dan een weergave van de hierboven geciteerde 
opvatting van Pothier. Aangezien de bepalingen in het OBW betreffende de 
novatie voor een groot deel aan Pothier zijn ontleend, is het inderdaad 
waarschijnlijk dat artikel 1455 OBW is ontleend aan het betreffende 
fragment van Pothier. 
Gaat men er vanuit dat artikel 1455 OBW geschreven is voor de passieve 
novatie113, dan bepaalt het artikel dat de overnemer (gedelegeerde) die zich 
in opdracht van de oorspronkelijke debiteur (delegant) door middel van een 
delegatie heeft verbonden aan de crediteur (delegataris), geen beroep kan 
doen tegenover de crediteur op gebreken in de rechtsbetrekking die hij 
heeft tot de oorspronkelijke debiteur. De overnemer is dus gehouden om de 
door hem toegezegde prestatie aan de crediteur te verrichten. Hetgeen hij 
aldus betaalt, zal hij, evenals in het Justiniaanse recht, moeten verhalen op 
de oorspronkelijke debiteur, die ten onrechte wordt bevoordeeld. Deze 
laatste mogelijkheid werd door artikel 1455 OBW uitdrukkelijk buiten 
twijfel gesteld. In de slotzin werd bepaald dat de overnemer verhaal kon 
halen op zijn oorspronkelijke schuldeiser. Daarmee sloot de oplossing die 
in het OBW voor deze problematiek gold, aan bij hetgeen reeds in het  
Justiniaanse recht was bepaald. 
 
Ook voor het huidige recht mag naar mijn mening nog steeds worden 
aangenomen dat de overnemer, die zich door middel van een passieve 
novatie heeft verbonden jegens de crediteur, geen beroep kan doen 
tegenover laatstgenoemde op gebreken in de rechtsverhouding tussen hem 
en de oorspronkelijke debiteur. Er is geen reden om op dit punt af te wijken 
van de uitgangspunten die reeds zo lang hebben gegolden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
128 Gaudemet, pag. 352. 
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5   De erkenning van de schuldoverneming door de 
  Pandektisten 
 
 
5.1. Inleiding 
 
Gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw bestond er in de Duitse 
rechtswetenschap geen bijzondere aandacht voor het leerstuk betreffende 
de overdracht van schulden.  
Dat neemt niet weg dat in de praktijk geregeld gebruik werd gemaakt van 
overeenkomsten die erop waren gericht om een overdracht van een schuld 
tot stand te brengen. In het bijzonder vond overneming van schulden plaats 
bij de verkoop van onroerend goed (hypotheek-overneming) en bij de 
verkoop van een handelszaak.1 Veelal beoogden partijen dat door een 
dergelijke overeenkomst de bestaande schuld overging op de overnemer en 
niet dat er een nieuwe verbintenis ontstond tussen de overnemer en de 
crediteur. Volgens Delbrück en Kassebeer zou reeds voor de negentiende 
eeuw in het Duitse handelsverkeer de gedachte zijn aanvaard dat een schuld 
tengevolge van een schuldoverneming onder bijzondere titel op de 
opvolgend debiteur werd overgedragen.2 Genoemde auteurs waren van 
oordeel dat ook in het Algemeines Landrecht van 1794 aan § 399, waarin 
de expromissie was geregeld, de gedachte ten grondslag zou hebben 
gelegen dat een schuld onder instandhouding van de verbintenis kan 
worden overgedragen.3 Ook volgens een uitspraak van het Reichsgericht uit 
1880 zou toepassing van deze bepaling leiden tot “(...) der Eintritt des 
Uebernehmers dem Gläubiger gegenüber unter Befreiung des bisherigen 
Schuldners, (...)”.4 Dernburg ziet in de expromissie uit hoofde van § 399 
ALR echter een toepassing van de schuldvernieuwing.5 
 
Het uitgangspunt dat een schuld onder instandhouding van de verbintenis 
op de overnemer kan worden overgedragen, is in de eerste helft van de 

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

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

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

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

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

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

                                                     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
80 BGHZ 1, 294, 304. Deze omschrijving is letterlijk herhaald in BGHZ 75, 221,226 en 
BGHZ 101, 24, 26. Zie ook Staudinger-Dilcher, Einl. Zu § 104-185 Rz. 44 en Larenz, pag. 
570. 
81 In deze zin ook Mincke, pag. 51, die het voorbeeld geeft van een afstand van recht, dat 
ook niet als een beschikking over het recht wordt beschouwd. Saleilles, pag. 15,  was 
eveneens van oordeel dat de debiteur niet beschikt over het recht van de crediteur. 
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6 Schuldoverneming in het Bürgerliches Gesetzbuch 
 
 
6.1. Inleiding 
 
De regeling inzake de schuldoverneming in het huidige Duitse recht is 
opgenomen in de §§ 414 tot en met 418 BGB. Zoals hiervoor al is aan-
gegeven biedt de regeling twee mogelijkheden voor het totstandbrengen 
van een schuldoverneming.1 
Op grond van § 414 BGB2 kan de schuld allereerst worden overgenomen 
door middel van een daartoe strekkende overeenkomst tussen crediteur en 
overnemer, waarbij de debiteur geen partij is. Daarnaast biedt § 415 BGB3 
de mogelijkheid om de schuld over te dragen door middel van een 
overeenkomst tussen de oorspronkelijk debiteur en de overnemer, waaraan 
de crediteur zijn goedkeuring moet verlenen.4 
De §§ 417 en 418 BGB zijn vervolgens gewijd aan de gevolgen die de 
schuldoverneming heeft voor de rechtspositie van de debiteur, de over-
nemer en de crediteur. Zo wordt in § 417 BGB bepaald welke verweer-
middelen de overnemer kan ontlenen aan de rechtsverhouding waarin de 
crediteur tot de debiteur staat en welke hij kan ontlenen aan de rechts-
verhouding waarin hij zelf tot de debiteur staat. In paragraaf 418 BGB staat 
wat de gevolgen zijn van de schuldoverneming voor de ten behoeve van de 
crediteur gestelde zekerheidsrechten. Alvorens hieronder de toepassing van 
de §§ 414-418 aan de orde zal komen, zal allereerst een aantal algemene 
uitgangspunten van de regeling worden besproken die gelden voor beide 
vormen van schuldoverneming in het Duitse recht. 
 

 
1 Zie 5.4.3. 
2  §414 BGB: Eine Schuld kann von einem Dritten durch Vertrag mit dem Gläubiger in der 
Weise übernommen werden, dass der Dritte an die Stelle des bisherigen Schuldners tritt. 
3  § 415 BGB: (1) Wird die Schuldübernahme von dem Dritten mit dem Schuldner verein-
bart, so hängt ihre Wirksamkeit von der Genehmigung des Gläubigers ab. Die Genehmigung 
kann erst erfolgen, wenn der Schuldner oder der Dritte dem Gläubiger die Schuldübernahme 
mitgeteilt hat. Bis zur Genehmigung können die Parteien den Vertrag ändern oder aufheben.  
4 In § 416 BGB wordt een afzonderlijke regeling gegeven voor de hypotheekoverneming, 
welke door de opstellers van het BGB kennelijk als een bijzondere wijze van schuldover-
neming werd beschouwd. Daar een equivalente bepaling in ons recht ontbreekt en in de 
praktijk niet vaak meer gebruik wordt gemaakt van de hypotheekoverneming, zal deze 
bepaling buiten beschouwing blijven. 
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6.2. Algemene uitgangspunten van de regeling in het BGB 
 
6.2.1. Het goederenrechtelijke karakter van de overeenkomst tot 

schuldoverneming 
 
Hierboven is reeds uiteengezet dat de Duitse wetgever zich in het BGB 
heeft aangesloten bij de in de wetenschap aanvaarde opvatting dat de 
schuldoverneming kan worden beschouwd als een opvolging onder 
bijzondere titel in de passieve zijde van de verbintenis. Allereerst volgt dit 
uit de Motive, waarin wordt gesteld dat het ontwerp “ (...) eine 
Sondernachfolge in die Schuld (...) für rechtlich zulässig erklärt (...)”.5 
Daarnaast kan ook uit het systeem van het BGB worden afgeleid dat de 
schuldoverneming wordt gezien als een opvolging onder bijzondere titel in 
de schuld. De schuldoverneming heeft namelijk haar plaats gekregen direct 
na de bepalingen betreffende de cessie van een vorderingsrecht. Kennelijk 
beschouwde de Duitse wetgever de overgang van de schuld als het 
spiegelbeeld van de overdracht van een vordering, welke eveneens als een 
opvolging onder bijzondere titel wordt beschouwd.6 
De opvatting dat de schuldoverneming als een opvolging onder bijzondere 
titel in de passieve zijde van de verbintenis kan worden beschouwd, wordt 
ook thans nog onderschreven.7 
 
Een schuldoverneming zoals omschreven in de §§ 414 en 415 BGB heeft 
derhalve als gevolg dat de schuld onder instandhouding van de oorspronke-
lijke verbintenis overgaat op de opvolgend debiteur. De overneming leidt 
dus niet tot een nieuwe schuld, maar zij heeft tot gevolg dat de vordering 
niet langer is gericht op de oorspronkelijk debiteur, maar op de overnemer. 
De oorspronkelijk debiteur wordt hierdoor bevrijd. In de Duitse literatuur 
wordt de schuldoverneming ook wel voorgesteld als een wijziging van de 
richting van de verbintenis.8 Deze zienswijze impliceert dat de schuldover-
neming niet de verplichting legt op de overnemer om de schuld op zich te 
zullen nemen, maar dat zij is gericht op de onmiddellijke overgang van de 
schuld op de overnemer. Dit is reeds terug te vinden in de Motive, die op 

 
5 Mugdan II, pag. 78. 
6 In gelijke zin Blume, Schuldübernahme, pag. 396; Strohal, pag. 255; BGB-RGRK-Weber, 
Vor § 414 Rz 5; Zeiss, Vor § 414 Rz 1. RGZ 51, 120, 121. 
7 BGB-RGRK-Weber, Vor § 414 Rz 5; Nörr-Scheyhing, pag. 285; Staudinger-Kaduk, Einl 
zu §§ 414 ff  Rz 9. RG HRR 1935, nr. 1298. Staudinger-Kaduk, t.a.p. geeft toe dat de 
wetgever de schuldoverneming inderdaad als een opvolging onder bijzondere titel be-
schouwt, maar stelt dat dit in strijd is met het begrip vorderingsrecht. 
8 Windscheid-Kipp, pag. 369; Enneccerus-Lehmann, pag. 320; Nörr-Scheyhing, pag. 285; 
Zeiss, Vor § 414 Rz 2; Larenz, pag. 603.  RGZ 70, 415. In andere zin Strohal, pag. 231 en 
Staudinger-Kaduk, Vor § 414 Rz 2.  
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“Der in paragrafen 314, 31510 geregelte Vertrag ist auf unmittelbaren Uebergang der Schuld 
vom alten Schuldner auf den neuen gerichtet, nich auf Begründung einer persönlichen 
Verpflichtung zur Schuldübernahme.” 
 
Deze zienswijze is in de moderne Duitse literatuur nog steeds de 
heersende.11 
 
Omdat de schuldoverneming niet een verplichting voor de overnemer in het 
leven roept om de schuld over te nemen, maar daarentegen de schuld direct 
doet overgaan, wordt de overeenkomst tussen debiteur en overnemer 
aangeduid als een goederenrechtelijke overeenkomst. In de Motive werd 
reeds ten aanzien van het karakter van de overeenkomst opgemerkt dat zij 
een ‘Veräusserungsvertrag, sog. dinglicher Vertrag’ is.12 Ook het Reichs-
gericht kwalificeerde in zijn uitspraak van 10 maart 1906 de overeenkomst 
uit hoofde van § 415 BGB als een ‘dinglichen Vertrag’.13 In de literatuur is 
deze kwalificatie eveneens terug te vinden.14 
 
In de moderne Duitse literatuur wordt wel betoogd dat de overeenkomst 
naast het goederenrechtelijke karakter ook een obligatoir karakter heeft. Dit 
zou voortvloeien uit de omstandigheid dat de overnemer niet alleen opvolgt 
in de schuld, maar zich tevens verbindt jegens de crediteur.15 De opvatting 
dat de overeenkomst tot schuldoverneming zowel een beschikkingshande-
ling als een obligatoire handeling is, wordt aangeduid met de term ‘Doppel-
geschäftstheorie’.16 Deze gedachtengang lijkt mij minder zuiver. Het alge-
meen aanvaarde uitgangspunt van de regeling in het Duitse recht is dat de 
gebondenheid van de overnemer jegens de crediteur een rechtstreeks 
gevolg is van het feit dat de overnemer onder bijzondere titel opvolgt in de 
bestaande verbintenis. De overnemer wordt niet gebonden op grond van 
een nieuwe verbintenis, zodat de schuldoverneming derhalve geen nieuwe 
verplichting jegens de crediteur in het leven roept. In dat opzicht kan zij 

 
9 Mugdan II, pag. 79 
10 In het definitieve tekst zijn dat de §§ 414 en 415 BGB. 
11 Staudinger-Kaduk, § 414 Rz 35; Nörr-Scheyhing, pag. 286; BGB-RGRK-Weber, Vor § 
414 Rz 6; Zeiss, Vor § 414 Rz 2. 
12 Mugdan II, pag. 79. 
13 RGZ 63, 43, 46. 
14 BGB-RGRK-Weber, Vor § 414 Rz. 6. 
15 BGB-RGRK-Weber, Vor § 414, Rz 28; Staudinger-Kaduk, Einl zu §§ 414 ff, Rz 26; 
idem, § 415, Rz  52b; Zeiss, §§ 414, 415 Rz 1; Larenz, pag. 604. 
16 Staudinger-Kaduk, § 415 Rz 50. Dat de schuldoverneming een ‘Doppelgeschäft’ is, is 
reeds terUg te vinden bij Menzel, pag. 661. 
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dus niet als  verbintenisscheppend worden gezien.17 
 
6.2.2. Vormvereisten 
 
Voor de overeenkomst tot schuldoverneming gelden geen bijzondere 
vormvoorschriften. Het bereiken van wilsovereenstemming is voldoende, 
zodat de overeenkomst schriftelijk of mondeling, maar ook stilzwijgend tot 
stand kan komen.18 Wel zal voor het aannemen van een overeenkomst tot 
schuldoverneming duidelijk moeten blijken dat de wil van de debiteur en de 
overnemer mede is gericht op het ontslag van de debiteur.19 
Deze vormvrijheid kan in de praktijk aanleiding geven tot problemen. 
Begripsmatig kan de bevrijdende schuldoverneming weliswaar eenvoudig 
worden onderscheiden van de cumulatieve schuldoverneming of van de 
betalingsovereenkomst, maar in de praktijk kan het moeilijk zijn vast te 
stellen welke van deze overeenkomsten partijen hebben gesloten. In derge-
lijke gevallen zal via uitleg van de overeenkomst en van de verklaringen 
die partijen over en weer hebben afgelegd, de bedoeling van partijen 
moeten worden achterhaald.20 Er zijn geen algemene vermoedens op te 
stellen aan de hand waarvan in abstracto kan worden vastgesteld wanneer 
er sprake is van een bevrijdende schuldoverneming, dan wel van een cumu-
latieve schuldoverneming, een betalingsovereenkomst of een borgtocht. 
Weber geeft aan dat voor de uitleg van de overeenkomst een criterium kan 
worden gevonden in de economische belangen van de betrokken partijen.21 
Zo mag volgens hem worden aangenomen dat indien bijvoorbeeld een 
koper in mindering op de koopprijs een schuld van de verkoper op zich 
neemt, partijen de bedoeling hebben om een bevrijdende schuldoverneming 
aan te gaan.22 Ook in het geval dat de koper van een onroerend goed in 
mindering op de koopprijs de hypotheekschuld op zich neemt, wordt over 
het algemeen aangenomen dat partijen een bevrijdende schuldoverneming 
beogen aan te gaan.23 
 
Omdat algemene vermoedens niet kunnen worden opgesteld, mag in geval 
van twijfel niet zonder meer worden aangenomen dat partijen een 

 
17 In dezelfde zin Nörr-Scheyhing, pag. 286. 
18 Windscheid-Kipp, pagina 372; BGB-RGRK-Weber, Vor § 414 Rz 17; Zeiss, §§ 414, 415 
Rz 4. RGZ 51, 120 en 122. 
19 RG HRR 1930, nr. 1205. 
20Zeiss, Vor § 414 Rz 9; Enneccerus-Lehmann, pag. 324. 
21 BGB-RGRK-Weber, Vor § 414 Rz. 31 e.v.. 
22 BGB-RGRK-Weber, Vor § 414 Rz. 32. 
23 Enneccerus-Lehmann, pag. 325; BGB-RGRK-Weber, Vor § 414 Rz 32; Staudinger-
Kaduk, § 415 Rz. 7; Nörr-Scheyhing, pag. 287. RGZ 75, 338, 340; HRR 1928, nr. 1474; 
HRR 1930, nr. 698; HRR 1937, 500. 
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cumulatieve schuldoverneming op het oog hadden, omdat hierdoor de 
belangen van de crediteur het minst zouden worden geschaad.24 De 
aanvaarding van een dergelijke regel zou te weinig oog hebben voor de 
belangen van de debiteur, die baat heeft bij een bevrijdende 
schuldoverneming. 
 
6.2.3. De aard van de over te nemen schuld 
 
In het BGB is de mogelijkheid om schulden over te nemen niet afhankelijk 
gesteld van de inhoud van de prestatie die moet worden verricht. Het is de 
algemene opvatting dat in beginsel iedere schuld het voorwerp van een 
overneming kan zijn en dat de regeling zeker niet is beperkt tot de over-
neming van geldschulden.25 Zo wordt bijvoorbeeld de overneming van de 
verplichting tot persoonlijke dienstverlening of een verplichting uit hoofde 
van aanneming van werk uitdrukkelijk mogelijk geacht.26 In zijn uitspraak 
van 21 december 1973 oordeelde het Bundesgerichtshof met betrekking tot 
een vervoersovereenkomst met een luchtvaartmaatschappij dat “(...) die in 
der Praxis geübte Umschreibung des Flugscheines auf einen anderen 
Luftfrachtführer (...) sich als befreiende Schuldübernahme gemäss §§ 414, 
415 BGB darstellt.”27  
 
Het kan zich voordoen dat de crediteur van oordeel is dat de verbintenis een 
andere inhoud krijgt door een verwisseling van de debiteur. Ten aanzien 
van de cessie van vorderingen is in § 399 BGB op dit punt uitdrukkelijk de 
mogelijkheid uitgesloten om vorderingen over te dragen die door de 
wijziging van de crediteur een andere inhoud krijgen.28 Hierbij kan gedacht 
aan het recht op persoonlijke dienstverlening. Gezien het persoonlijke 
karakter van de dienstverlening kan het voor de debiteur uitmaken of hij 
aan de ene dan wel aan de andere crediteur moet voldoen. Omdat een cessie 
tot stand kan worden gebracht zonder medewerking van de debitor cessus, 
is hier een wettelijke bepaling om de debitor cessus te beschermen, op zijn 
plaats. 
Een gelijksoortig verbod ontbreekt ten aanzien van de schuldoverneming. 

 
24 BGB-RGRK-Weber, Vor § 414 Rz. 31; Nörr-Scheyhing, pag. 287; Enneccerus-Lehmann, 
pag. 324. In deze zin reeds Menzel, pag. 588. Blume, Jher.Jb. 1898, pag. 409, stelt dat in 
geval van twijfel een ‘Erfüllungsübernahme’ moet worden aangenomen. 
25 Kassebeer, pag. 11; BGB-RGRK-Weber, Vor § 414 Rz. 14; Zeiss, §§ 414, 415 Rz. 3; 
Staudinger-Kaduk, § 414 Rz. 31. 
26 BGB-RGRK, Vor § 414 Rz 14. BGHZ 28, 99, 103; BGHZ 62, 76. 
27 BGHZ 62, 71,75,76. 
28 § 399 BGB: “Eine Forderung kann nicht abgetreten werden, wenn die Leistung an einen 
anderen als den ursprünglichen Gläubiger nicht ohne Veränderung ihres Inhalts erfolgen 
kann (...)”.  
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Het opnemen van een uitdrukkelijke uitzondering wordt ten aanzien van de 
overneming van schulden over het algemeen minder noodzakelijk geacht, 
omdat voor de overneming van een schuld de medewerking van de 
schuldeiser nodig is. Deze kan zijn medewerking weigeren, indien hij van 
oordeel is dat de prestatie door de vervanging van de debiteur een 
verandering ondergaat.29 Daarmee wordt het aan de crediteur overgelaten 
om te bepalen of de verbintenis wijzigt door de overdracht van de schuld.  
 
6.3. Totstandkoming van de schuldoverneming op grond van 
  § 414 BGB 
 
Krachtens § 414 BGB kan de schuld van de oorspronkelijke debiteur 
worden overgenomen door een daartoe strekkende overeenkomst tussen de 
crediteur en de overnemer. De oorspronkelijk schuldenaar, die door deze 
overeenkomst wordt bevrijd, is hierbij niet betrokken. Hij is geen partij bij 
de rechtshandeling en evenmin is de geldigheid van de overneming van zijn 
goedkeuring afhankelijk.30 Zelfs kan de debiteur op grond van § 414 BGB 
tegen zijn zin bevrijd worden van zijn schuld.31 
Volgens sommige auteurs zou de schuldenaar, die door een overeenkomst 
op grond van § 414 BGB wordt bevrijd, de mogelijkheid hebben om de 
schuldoverneming ongedaan te maken.32 Deze bevoegdheid zou kunnen 
worden ontleend aan een analoge toepassing van § 333 BGB.33 In deze 
bepaling wordt aan een derde de mogelijkheid geboden om een recht, dat 
door een overeenkomst tussen twee andere partijen aan hem is toegekend, 
af te wijzen. Tegen de toekenning van deze bevoegdheid kan worden 
aangevoerd dat er in geval van een  bevrijdende schuldoverneming in de 
zin van § 414 BGB geen sprake is van een toekenning van een recht aan de 
oorspronkelijk schuldenaar, maar dat de schuldenaar van een verplichting 
wordt bevrijd. Daarom moet geen aansluiting worden gezocht bij § 333 
BGB, maar bij § 267 BGB, die de betaling door een derde regelt.34 Nu in 
deze paragraaf uitdrukkelijk de mogelijkheid wordt geboden dat de 
verplichting van een schuldenaar zonder zijn medewerking door een derde 
kan worden voldaan, is er geen reden om de schuldenaar die door een 
schuldoverneming wordt bevrijd, de bevoegdheid toe te kennen om deze 

 
29 BGB-RGRK-Weber, Vor § 414 Rz 14; Staudinger-Kaduk, § 414 Rz 31. 
30 Mugdan II, pag. 79; BGB-RGRK-Weber, § 414 Rz 2; Zeiss, §§ 414, 415 Rz  5; 
Enneccerus-Lehmann, p. 321; Staudinger-Kaduk, § 414 Rz 2. 
31 BGB-RGRK-Weber, § 414 Rz 2; Zeiss, §§ 414, 415 Rz 5.  
32 Staudinger-Kaduk, § 414 Rz 3; Larenz, pag. 603. 
33 § 333 BGB: Weist der Dritte das aus dem Vertrag geworbene Recht dem Versprechenden 
gegenüber zurück, so gilt das Recht als nich erworben. 
34 § 267 BGB: (1) Hat der Schuldner nicht in Person zu leisten, so kann auch ein Dritter die 
Leistung bewirken. Die Einwilligung des Schuldners ist nicht erforderlich. 
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bevrijding ongedaan te maken.35 
 
6.4. Totstandkoming van de schuldoverneming op grond van 
  § 415 BGB 
 
6.4.1. De overeenkomst tot schuldoverneming 
 
§ 415 BGB biedt de mogelijkheid om een schuldoverneming tot stand te 
brengen door een overeenkomst tussen de overnemer en de oorspronkelijk 
debiteur. Voor deze mogelijkheid is gekozen, omdat zij aansluit bij de 
normale gang van zaken in de praktijk. In de meeste gevallen wordt een 
overeenkomst tot schuldoverneming namelijk gesloten tussen debiteur en 
overnemer als onderdeel van een meer omvattende rechtsverhouding. Zo 
handelt de overnemer van een handelszaak die toezegt de passiva voor zijn 
rekening te nemen, rechtstreeks met de debiteur. Ook de koper van een 
onroerende zaak die in mindering op de koopprijs een hypothecaire 
verplichting op zich neemt, handelt slechts met de schuldenaar en niet met 
de schuldeiser. Omdat door de schuldoverneming wel in de positie van de 
crediteur wordt ingegrepen, dient zij vanzelfsprekend niet buiten hem om te 
kunnen plaatsvinden. Om die reden bepaalt § 415 BGB dat de overeen-
komst pas haar werking krijgt als de crediteur zijn toestemming aan de 
overneming heeft verleend. In de zienswijze van de wetgever en volgens de 
heersende opvatting wordt de crediteur door het verlenen van zijn 
toestemming echter geen partij bij de overeenkomst tussen debiteur en 
overnemer, maar blijft deze overeenkomst een tweezijdige rechtshandeling 
tussen debiteur en overnemer.36 
 
6.4.2. De kennisgeving 
 
In § 415 BGB is bepaald dat de crediteur pas zijn toestemming kan 
verlenen, nadat hij door één van de partijen van de overneming in kennis is 
gesteld. Deze bepaling bestempelt de kennisgeving derhalve tot een 
constitutief vereiste voor de geldigheid van de toestemming.   
Het Reichsgericht karakteriseerde de kennisgeving dan ook als een “(...) 
gesetzliche Voraussetzung für die Zulässigkeit der Genehmigung des 
Gläubigers.”37 Het gevolg van deze bepaling is dat een toestemming die 
zonder voorafgaande kennisgeving is verleend, geen rechtsgevolgen heeft. 
Raakt de crediteur derhalve toevallig op de hoogte van de overeenkomst tot 

 
35 In dezelfde zin BGB-RGRK-Weber, § 414 Rz 2; Zeiss, §§ 414, 415 Rz 5. 
36 BGB-RGRK Weber, § 415 Rz 3; Nörr-Scheyhing, pag. 288 (impliciet); Staudinger-
Kaduk, § 415 Rz 5; Zeiss, §§ 414, 415 Rz 1. 
37 RGZ 134, 185,187. 
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schuldoverneming, dan is het voor hem niet mogelijk om door het verlenen 
van zijn toestemming de overeenkomst ook ten opzichte van hem haar 
werking te verlenen.38 
De bepaling is opgenomen in het belang van de debiteur en de overnemer. 
Op deze wijze wordt voorkomen dat de crediteur, die zelf geen partij is bij 
de overeenkomst, zou kunnen ingrijpen in de rechtsverhouding van partijen 
op een tijdstip dat partijen dat zelf nog niet wenselijk vinden. Het kan 
bijvoorbeeld zijn dat zij nog de mogelijkheid willen openhouden om de 
overeenkomst ongedaan te maken of te wijzigen.39  Nu de crediteur de 
kennisgeving moet afwachten, kunnen partijen het zelf in de hand houden 
of en vanaf welk moment de rechtsgevolgen van de overeenkomst in 
werking treden. 
Omdat de voorwaarde van de kennisgeving is gesteld in het belang van 
debiteur en overnemer, wordt in de rechtspraak een toestemming zonder 
voorafgaande kennisgeving soms wel geldig geacht, indien blijkt dat de 
belangen van debiteur en overnemer hierdoor niet worden geschaad. 
 
In de zaak die leidde tot de uitspraak van het Oberlandesgericht te Danzig d.d. 29 februari 
1928 had de crediteur via een derde vernomen dat een schuld aan hem was overgenomen.40 
Nog voordat de crediteur door een van de partijen van de overneming in kennis was gesteld, 
sprak de crediteur de overnemer tot betaling aan. In antwoord hierop werd de crediteur door 
de opvolgend debiteur van de overneming in kennis gesteld. Het Oberlandesgericht zag 
vervolgens geen reden om aan de toestemming van de crediteur haar werking te onthouden, 
hoewel de kennisgeving niet aan de toestemming vooraf was gegaan. Volgens het Ober-
landesgericht was uit de houding van debiteur en overnemer niet gebleken dat zij hun 
belangen geschaad achtten door de zonder voorafgaande kennisgeving verleende toe-
stemming. 
 
Kaduk acht het uitgangspunt van de wetgever, dat de crediteur zijn 
toestemming pas kan geven nadat hem van de schuldoverneming mede-
deling is gedaan, onjuist.41 Omdat door de schuldoverneming wordt 
ingegrepen in de positie van de crediteur, moet de crediteur volgens Kaduk 
ook de bevoegdheid hebben om, onafhankelijk van een kennisgeving, 
definitief aan de schuldoverneming haar werking te verlenen of deze aan 
haar te onthouden. Tegen de zienswijze van Kaduk kan echter worden 
aangevoerd dat de toestemming van de schuldeiser per definitie nood-
zakelijk is om de overeenkomst tot schuldoverneming in de verhouding tot 
de schuldeiser haar werking te laten verkrijgen. Zolang de schuldeiser zijn 

 
38 BGB-RGRK-Weber, § 415 Rz. 17; Zeiss, §§ 414, 415 Rz. 6; Nörr-Scheyhing, pag. 291, 
292. RG HRR 1928, nr. 825. RG HRR 1933, nr. 1415. 
39 Mugdan II, pag. 79; Nörr-Scheyhing, pag. 291; BGB-RGRK-Weber, § 415 Rz 17; Zeiss, 
§§ 414, 415 Rz 6.  HRR 1928, nr. 2268. 
40 HRR 1928, nr. 2268. 
41 Staudinger-Kaduk, § 415 Rz 22. 
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toestemming niet heeft verleend, wordt er in zijn rechtspositie ook geen 
wijziging gebracht. De schuldeiser, die toevalligerwijze voorafgaand aan de 
kennisgeving op de hoogte raakt van de schuldoverneming, heeft wat dat 
betreft dan ook geen belang om terstond in de rechtsverhouding van de 
debiteur en overnemer in te grijpen. Daarentegen zou hij wel inbreuk 
maken op de belangen van de debiteur en overnemer, als hij de schuld-
overneming werking verleent op een moment dat het voor partijen nog niet 
wenselijk is of als het nog niet zeker is of zij de schuldoverneming ook in 
de verhouding tot de crediteur werking willen verlenen. Vandaar dat hem 
terecht niet de mogelijkheid is gegeven om zijn toestemming te verlenen op 
een moment dat debiteur en overnemer dat nog niet willen. 
 
De kennisgeving kan gedaan worden door zowel de oorspronkelijk debiteur 
als door de overnemer.42 Om haar werking te hebben moet zij de crediteur 
hebben bereikt. Voor de geldigheid van de kennisgeving is het echter niet 
noodzakelijk dat zij rechtstreeks aan de schuldeiser wordt gericht, maar is 
het voldoende dat hij uiteindelijk van de kennisgeving op de hoogte raakt.43 
 
Zo was in de zaak die leidde tot de uitspraak van het Reichsgerichts d.d. 13 februari 1932 de 
kennisgeving gericht aan een persoon van wie de debiteuren veronderstelden dat hij door 
cessie schuldeiser geworden was.44 In werkelijkheid was deze persoon op het moment van 
de kennisgeving nog geen schuldeiser, maar verwierf hij de vordering pas op een later 
tijdstip. Na de overdracht van de vordering gaf de cessionaris alsnog zijn toestemming aan 
de schuldoverneming op basis van de eerder aan hem gerichte kennisgeving. Het Hof 
besliste dat de gedane kennisgeving voldoende grondslag bood voor een geldige 
toestemming door de cessionaris.  
 
Wel moet worden aangenomen dat in dit geval de cessionaris pas geldig 
zijn toestemming kan verlenen, nadat hij door voltooiing van de cessie 
crediteur is geworden. Een voor dat tijdstip gedane toestemming heeft, daar 
zij uitgaat van een niet-schuldeiser, geen rechtsgevolgen. Ook het 
omgekeerde kan zich natuurlijk voordoen. Het kan voorkomen dat de 
schuldeiser in kennis wordt gesteld van de overneming, maar dat de 
schuldeiser zijn vordering inmiddels aan een derde heeft overgedragen. De 
crediteur zendt de kennisgeving vervolgens door naar de cessionaris. Ook 
in een dergelijk geval behoort in de lijn van de hierboven aangehaalde 
uitspraak de middellijke ontvangst van de kennisgeving niet aan haar 
geldigheid in de weg te staan, zodat de cessionaris na de ontvangst van de 

 
42 Staudinger-Kaduk, § 415 Rz 21; Ennecerrus-Lehmann, pag. 321; Zeiss, §§ 414, 415 Rz 6; 
BGB-RGRK-Weber, § 415 Rz 19; Nörr-Scheyhing, pag. 292. RG HRR 1931, nr. 495; RG 
HRR 1933, nr. 1415. 
43 BGB-RGRK-Weber, § 415 Rz 20; Nörr-Scheyhing, pag. 292. 
44 RG HRR 32, nr. 1294. 
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kennisgeving rechtsgeldig zijn toestemming kan verlenen. 
De door het Reichsgericht gekozen benadering lijkt me juist. Het vereiste 
van de kennisgeving is immers gegeven in het belang van debiteur en 
overnemer. Door het stellen van deze eis kunnen zij zelf in de hand houden 
vanaf welk moment de rechtsgevolgen van de schuldoverneming in 
werking treden. Weliswaar moet de kennisgeving, om haar werking te 
hebben, de partij tot wie zij is gericht hebben bereikt, maar het is niet in het 
belang van de debiteur en overnemer om de werking te onthouden aan een 
kennisgeving die weliswaar aan een verkeerde persoon is gericht, maar die 
de crediteur uiteindelijk wel bereikt. 
 
Over het algemeen wordt, zonder verdere motivering, aangenomen dat de 
kennisgeving geen rechtshandeling is.45 Deze opvatting is ook terug te 
vinden in de rechtspraak. In zijn uitspraak van 21 november 1931 oor-
deelde het Reichsgericht omtrent het rechtskarakter van de kennisgeving:  
 
“(...) die Mitteilung an den Gläubiger ist kein Rechtsgeschäftlicher Bestandteil der 
Schuldübernahme, sondern lediglich eine gesetzliche Voraussetzung für die Zulässigkeit der 
Genehmigung des Gläubigers.”46  
 
Omdat de kennisgeving geen rechtshandeling is, brengt zij ook geen 
eenzijdige gebondenheid mee voor debiteur en overnemer tegenover de 
crediteur. In § 415 BGB is bepaald dat partijen de bevoegdheid hebben om 
de overeenkomst nog te wijzigen of op te heffen, zolang de crediteur zijn 
toestemming niet heeft verleend.47 Doen zij dit, dan sorteert een naar aan-
leiding van de eerste overeenkomst gegeven toestemming geen effect. 
Wel wordt over het algemeen gesteld dat de kennisgeving is aan te merken 
als een handeling waarop de wettelijke bepalingen omtrent handelings-

 
45 Enneccerus-Lehmann, p. 321; BGB-RGRK Weber, § 415 Rz 21; Staudinger-Kaduk, § 
415 Rz. 27 (“keine Willenserklärung, (...) wohl aber eine Rechtsgeschäftsähnliche 
Handlung.”); Zeiss, §§ 414, 415 Rz. 26 (“keine Rechtsgeschäftliche Willenserklärung”). In 
het Duitse recht wordt tegenwoordig een onderscheid gemaakt tussen de rechtshandeling 
(Rechtsgeschäft) en de wilsverklaring (Willenserklärung). In de moderne opvatting is de 
wilsverklaring slechts een onderdeel van de rechtshandeling. Voor de totstandkoming van de 
rechtshandeling zijn naast de wilsverklaring ook andere bestanddelen noodzakelijk, zoals 
bijvoorbeeld een tweede wilsverklaring (bij overeenkomsten) of vormvereisten. Slechts in 
enkele gevallen bestaat de rechtshandeling uit alleen een wilsverklaring. Zie Staudinger-
Dilcher, Einl. zu § 104-185 Rzz. 2,3,4 en 12; Sörgel-Hefermehl, Vor § 116 Rzz. 1 en 2.  
Deze zienswijze wijkt af van die van de wetgever die, in navolging van onder meer Savigny 
(System III, pag. 5 en 6), de begrippen rechtshandeling en wilsverklaring veeleer als 
synoniem opvatte. Mugdan I, Motive, pag. 126: “Die Ausdrücke Willenserklärung und 
Rechtsgeschäft sind der Regel nach als gleichbedeutend gebraucht.”  
46 RGZ 134, 185,187. In dezelfde zin BGB-RGRK-Weber, § 415 Rz 21.  
47 § 415 Abs. 1 BGB: Bis zur Genehmigung können die Parteien den Vertrag ändern oder 
aufheben. 
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bekwaamheid, vertegenwoordiging en vernietiging van rechtshandelingen 
van toepassing zijn.48 Ook volgens het Reichsgericht is de kennisgeving 
een “formlose Willenserklärung i.S. der paragrafen 130-132 BGB”.49 
Omdat de kennisgeving een handeling is waarop de algemene bepalingen 
betreffende de wilsverklaringen van toepassing zijn, worden aan de kennis-
geving geen vormvereisten gesteld. Dit impliceert dat zij niet uitdrukkelijk 
hoeft te geschieden, maar dat zij ook stilzwijgend kan plaatsvinden.50 
 
Zo sprak in de zaak die leidde tot de uitspraak van het Reichsgericht van 2 mei 1929 de 
schuldeiser de overnemer in rechte aan, nog voordat de schuldeiser van de schuldover-
neming op de hoogte was gesteld.51 De overnemer erkende vervolgens in de procedure de 
door de eiser gestelde schuldoverneming. Het Reichsgericht zag in deze erkenning een 
kennisgeving van de overeenkomst door de overnemer aan de crediteur. 
 
Wel moet uit de kennisgeving duidelijk blijken dat de overeenkomst tussen 
debiteur en overnemer is gericht op een bevrijdende schuldoverneming.52  
Het Reichsgericht overwoog in dit verband dat de schuldeiser die zijn 
toestemming verleent, wel moet weten waaraan hij zijn toestemming 
verbindt. Dat betekent dat hij uit de kennisgeving moet kunnen afleiden dat 
de debiteur door het verlenen van de toestemming uit zijn aansprakelijkheid 
zal zijn bevrijd.53 In het betalen van de rente of een gedeeltelijke aflossing 
van de schuld door de overnemer kan daarom op zich nog geen 
kennisgeving worden gezien.54 
De wet schrijft geen termijn voor waarbinnen de kennisgeving moet 
plaatsvinden. Scheyhing gaat er vanuit dat zelfs nog jaren na het sluiten van 
de overeenkomst tot schuldoverneming een geldige mededeling aan de 
crediteur kan worden gedaan.55 Deze opvatting is ook terug te vinden in de 
rechtspraak. Dit blijkt uit een uitspraak van het Reichsgericht van 21 
november 1931.56  
 
Op 15 februari 1918 had de Mittelstandsbank een stuk grond, waarop ten laste van de bank 
een hypotheek was gevestigd, verkocht aan S. S nam in mindering op de koopprijs de 
hypothecaire schuld over. Op 4 januari 1923 loste hij de schuld af aan de schuldeiser, Frau 
H. 

 
48 Enneccerus-Lehmann, p. 321; BGB-RGRK-Weber, § 415 Rz 21; Staudinger-Kaduk, § 
415 Rz 27. 
49 RG HRR 1931, nr. 495. Zie ook RGZ 136, 91,96 (Willenserklärung) en RG HRR 1933, 
nr. 1415 (empfangsbedürftige Willensäusserung). 
50 Staudinger-Kaduk, § 415 Rz 24; Nörr-Scheyhing, pag. 291. 
51 RGZ 125, 100, 104. 
52 Staudinger-Kaduk, § 415 Rz 23; Nörr-Scheyhing, pag. 291. 
53 RG HRR 1928, nr. 1880. 
54 BGB-RGRK-Weber, § 415 Rz 24.  RG HRR 1928, nr. 1880. 
55 Nörr-Scheyhing, pag. 291. 
56 RGZ 134, 185. 
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Vervolgens ging de Mittelstandsbank, de oorspronkelijk debiteur, failliet. In het faillisse-
ment werd vastgesteld dat de genoemde schuld nimmer formeel was overgedragen aan S. 
Op grond van het Aufwertungsgesetz was echter nog een herwaardering van de schuld 
mogelijk op initiatief van de crediteur.57 De boedel van de bank was er dus bij gebaat dat de 
schuld alsnog officieel op S zou overgaan. Zij kon dan immers niet voor de verhoging van 
de schuld worden aangesproken. Vandaar dat er op 8 december 1927 mededeling werd 
gedaan aan Frau H dat de schuld op 15 februari 1918 door S was overgenomen. De crediteur 
stemde met de overneming in en sprak S prompt aan tot aan tot een herwaardering van de 
schuld op grond van het Aufwertungsgesetz.  
In navolging van de lagere rechter oordeelde het Reichsgericht dat de kennisgeving, 
ondanks het verstrijken van de lange periode, rechtsgeldig was gedaan en dat de op de 
kennisgeving volgende toestemming een overgang van de schuld bewerkstelligde.58 Het 
gevolg was dat S aansprakelijk was voor de betaling van het bedrag van de herwaardering. 
 
6.4.3.  De toestemming 
 
De toestemming van de schuldeiser wordt in de Motive gekarakteriseerd als 
een eenzijdige rechtshandeling.59 Ook in de literatuur wordt de toestem-
ming  beschouwd als een rechtshandeling, waardoor de overeenkomst die is 
gesloten tussen de debiteur en de overnemer de door hen beoogde rechts-
gevolgen verkrijgt.60 In de rechtspraak wordt de toestemming als een wils-
verklaring aangeduid.61 
Op de toestemming van de crediteur zijn de §§ 182, 183 en 184 BGB van 
toepassing.62 Deze paragrafen geven een aantal algemene regels omtrent de 
toestemming, waardoor een rechtshandeling die aanvankelijk geen rechts-
gevolgen heeft, omdat zij door een niet-bevoegde is verricht, alsnog geldig-
heid kan verkrijgen. 
Op grond van § 182 Abs 1 BGB kan de crediteur zijn toestemming naar 
eigen keuze aan de oorspronkelijk debiteur of aan de overnemer richten.63 

 
57 Het Aufwertungsgesetz van 16 juli 1925 gaf een regeling voor de herwaardering van oude 
markschulden. Op grond van deze wet werden onder meer uitstaande en ook reeds afgeloste 
hypotheekschulden gerevaloriseerd tot 25% van de nominale goudwaarde.  
58 Zie ook RGZ 56, 200, waarin het Reichsgericht overweegt dat het de bedoeling is van 
partijen dat de oorspronkelijk debiteur uit zijn gebondenheid wordt bevrijd. Vandaar dat de 
kennisgeving, die een voorwaarde is om bevrijding van de debiteur tot stand te brengen, ook 
nog na lange tijd kan worden gedaan. 
59 Mugdan II, pag. 79. 
60 Staudinger-Kaduk, § 415 Rz 32; BGB-RGRK-Weber, § 415 Rz 26; Zeiss, §§ 414, 415 Rz 
7. 
61 RG HRR 31, nr. 495; RG HRR 1928, nr. 1878; RG HRR 1933, nr. 1415. Zie omtrent de 
begrippen Rechtsgeschäft en Willenserklärung, hiervoor in noot 44.  
62 Zeiss, §§ 414, 415 Rz 7; Nörr-Scheyhing, pag. 293; BGB-RGRK-Weber, § 415 Rz 8; 
impliciet oordeelt ook in dezelfde zin Staudinger-Kaduk, § 415 Rzz 32 en 32a. RGZ 134, 
187; RG HRR 1931, nr. 495. 
63 § 182 Abs. 1: Hängt die Wirksamkeit eines Vertrags oder eines einseitigen Rechts-
geschäfts, das einem anderen gegenüber vorzunehemen ist, von der Zustimmung eines 
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Aan de geldigheid van de toestemming worden uit hoofde van § 182 Abs 2 
BGB64 geen vormvereisten gesteld, ook niet als eventueel voor de rechts-
handeling waaraan de toestemming wordt gegeven wel vormvoorschriften 
gelden.65 Dat brengt mee dat de toestemming ook stilzwijgend kan worden 
verleend, indien zij uit gedragingen van de crediteur kan worden afgeleid.66 
Is een uitdrukkelijk ontslag van de debiteur dus niet vereist, wel zal voor de 
vaststelling dat er toestemming is gegeven, duidelijk moeten zijn dat de wil 
van de crediteur daadwerkelijk is gericht op het ontslag van de oorspronke-
lijk debiteur uit zijn aansprakelijkheid.67 Daarvoor is het allereerst 
noodzakelijk dat uit de kennisgeving duidelijk blijkt dat de overeenkomst 
tussen debiteur en overnemer strekt tot bevrijding van de debiteur. Indien in 
de kennisgeving deze intentie niet duidelijk is weergegeven, dan kan een 
toestemming in beginsel niet tot gevolg hebben dat de debiteur wordt 
bevrijd. Omdat moet blijken dat de crediteur de debiteur uit zijn verbintenis 
ontslaat, mag in het enkele stilzwijgen van de crediteur derhalve geen 
toestemming worden gezien,68 ook niet als de crediteur bij het sluiten van 
de overeenkomst aanwezig was.69 Het in ontvangst nemen van rente- of 
aflossingstermijnen mag evenmin zonder meer worden gezien als een 
verleende toestemming aan het ontslag van de oorspronkelijk debiteur.70 
Dit lijkt me juist. In het Duitse recht kan een derde bevrijdende betalingen 
doen aan de crediteur. Dit brengt mee dat de crediteur betalingen kan 
aanvaarden zonder dat dit tot gevolg heeft dat hij zijn rechten uit de 
vordering jegens de debiteur prijsgeeft. Dit is in beginsel niet anders als de 
crediteur inmiddels in kennis is gesteld van de overeenkomst tot schuld-
overneming tussen debiteur en overnemer.  
Als de crediteur daarentegen zelf de overnemer tot betaling aanspreekt, als 
hij een schuld aan de overnemer verrekent of als hij op andere wijze 
betaling van de vordering door de overnemer afdwingt, dan zal in deze 
gedraging een toestemming aan de overneming moeten worden gezien.71 

 
Dritten ab, so kann die Erteilung sowie der Verweigerung der Zustimmung sowohl dem 
einen als dem anderen Teile gegenüber erklärt werden. 
64§ 182 Abs 2: Die zustimmung bedarf nicht der für das Rechtsgeschäft bestimmten Form. 
65Staudinger-Kaduk, § 415 Rz 32a; Zeiss, §§ 414, 415 Rz 7; Nörr-Scheyhing, pag. 293; 
BGB-RGRK Weber, § 415 Rz 26; RG HRR 1928, nr. 1284. 
66 RG HRR 1928, nr. 1284; RGZ 107, 216. 
67 Staudinger-Kaduk, § 415 Rz 35; Zeiss, §§ 414, 415 Rz 7; RG HRR 1928, nr. 1284; RG 
HRR 1928, nr. 1879; RG HRR 1928, nr. 2267; RGZ 136, 91,95. 
68 Staudinger-Kaduk, § 415 Rz 32b; BGB-RGRK-Weber, §415 Rz 27; Enneccerus-
Lehmann, p. 321. RG HRR 1928, nr. 2267. 
69 Staudinger-Kaduk, § 415 Rz 34. 
70 Zeiss, §§ 415 Rz 27; Staudinger-Kaduk § 415 Rz 36; BGB-RGRK-Weber, § 415 Rz 27. 
RG HRR 1928, nr. 1879. 
71 Staudinger-Kaduk, § 415 Rz 32b; BGB-RGRK-Weber, § 415 Rz 26; Zeiss, §§ 414, 415 
Rz 27; Nörr-Scheyhing, pag. 296. 
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De rechtspraak heeft, na een aarzelend begin, deze consequentie eveneens 
aanvaard. 
In zijn uitspraak van 11 oktober 1887 oordeelde het Reichsgericht nog dat 
slechts onder bijzondere omstandigheden in het aanspreken van de over-
nemer een toestemming mag worden gezien.72  
 
L had een verhypothekeerd stuk grond gekocht met de afspraak dat hij de hypotheekschuld 
van de koper binnen zes maanden aan de schuldeiser zou betalen. De schuldeiser werd van 
deze afspraak op de hoogte gesteld. Toen de schuldeiser na zes maanden nog geen betaling 
had ontvangen, sprak deze eerst L aan en vervolgens de oorspronkelijk debiteur. Deze 
beriep zich erop dat de schuldeiser door het instellen van de vordering tegen de overnemer 
in de schuldoverneming had toegestemd, waardoor hij uit zijn verplichting was bevrijd. Het 
Reichsgericht overwoog omtrent deze opstelling het volgende: 
 
“Thatfrage ist es auch, ob in der Erhebung der persönliche Klage gegen den Schuld-
übernehmer ein Verzicht des Gläubigers auf Inanspruchnahme des seitherigen Schuldners 
liege. Es ist nicht anzuerkennen, dass eine solche Klaganstellung notwendig diese Rechts-
folge bedinge. (…)  
Es müssen daher besondere Umstände dargelegt werden, welche einen Schluss auf die 
Absicht des Gläubigers gestatten, durch die Klagerhebung gegen den Schuldübernehmer den 
Urschuldner aus der Obligation zu entlassen.” 
 
Na de invoering van het BGB verruimde het Reichsgericht zijn standpunt 
echter. Het Reichsgericht overwoog in zijn uitspraak van 19 december 1923 
dat de toestemming stilzwijgend kan worden verleend, zodat “(...) auch in 
der Erhebung der Klage (...) möglicherweise eine Genehmigung im Sinne 
des § 415 BGB erblickt werden (kann).”73  Nog een stap verder ging het 
Reichsgericht in een uitspraak van 2 februari 1928, waarin het besliste dat 
de rechter in hoger beroep uit de omstandigheid dat de crediteur de 
overnemer tot betaling had aangesproken, nadat hij van de overnemer 
rentes in ontvangst had genomen, terecht had mogen afleiden dat de 
crediteur zijn instemming had verleend.74 In zijn uitspraak van 4 december 
1930 oordeelt het Reichsgericht tot slot zonder voorbehoud dat “(...) die 
Genehmigung (...) auch stillschweigend, bes. durch Anstellung der Klage 
erklärt werden (...)” kan.75 Dit standpunt is sedertdien niet meer verlaten.76 
Hoewel een duidelijke motivering voor dit standpunt niet wordt 
weergegeven, lijkt ze mij goed verdedigbaar. Een schuldeiser is weliswaar 
bevoegd om betalingen van een derde in ontvangst te nemen, maar hij 
ontleent aan de overeenkomst met zijn debiteur geen recht om zelfstandig 

 
72 RGZ 19, 253. 
73 RGZ 107, 215,216. 
74 RG HRR 1928, nr. 825. 
75 RG HRR 1931, nr. 495. 
76 BGB-RGRK-Weber, § 415 Rz. 26; Staudinger-Kaduk, § 415 Rz. 32b; Zeiss, §§ 414, 415 
Rz. 7.  
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een derde tot betaling aan te spreken. Als de schuldeiser daarentegen, nadat 
hem is gevraagd zijn medewerking te verlenen aan een bevrijdende 
schuldoverneming, zelfstandig de overnemend debiteur aanspreekt, dan 
mogen partijen er vanuit gaan dat hij de overnemer als gevolg van de over-
gang van de schuld als zijn wederpartij is gaan beschouwen. Een andere 
rechtsgrond om de overnemer aan te spreken is er voor de crediteur immers 
niet. Het aanspreken van de overnemer impliceert derhalve dat de crediteur 
aan de schuldoverneming zijn toestemming heeft gegeven.  
 
In de literatuur en rechtspraak is erkend dat conform § 183 BGB77 de 
toestemming ook voorafgaand aan de overeenkomst tot schuldoverneming 
kan worden gegeven. In dat geval is de overneming vanaf het moment van 
het sluiten van de overeenkomst werkzaam.78  
De mogelijkheid om toestemming te verlenen is in beginsel niet aan een 
bepaalde termijn gebonden.79 Dit brengt mee dat nog geruime tijd na de 
kennisgeving van de schuldoverneming, op een moment dat partijen daarop 
wellicht niet meer bedacht zijn, de crediteur de schuld door het alsnog 
verlenen van zijn toestemming kan doen overgaan op de overnemer. Een 
dergelijk geval deed zich voor in een geschil dat leidde tot de uitspraak van 
het Reichsgericht van 17 februari 1911.80 
 
Op 4 februari 1905 had M een stuk grond verkocht aan T. Terzake van de betaling van de 
koopprijs bleef T een bedrag van 5400 Mark schuldig tegen een rente van 4%. Op 11 
december 1905 verkocht T de grond door aan B, onder de afspraak dat B de schuld van 5400 
Mark aan M zou overnemen. M werd van de overneming in kennis gesteld en vanaf de 
overneming betaalde B de rente aan M. Op 28 juli 1906 verkocht B de grond aan G, die in 
mindering op de koopprijs  de schuld van 5400 Mark aan M van B overnam. Ook G 
verkocht de grond door aan een zekere Gr en in januari 1908 werd het perceel wegens 
schulden van Gr executoriaal verkocht.  
Op 3 februari 1908 verleende M vervolgens toestemming aan de schuldoverneming, die op 
11 december 1905 tussen T en B was overeengekomen. Daarna sprak M B aan tot betaling 
van de schuld. 
 
In hoger beroep had het Oberlandesgericht geoordeeld dat de 
schuldoverneming tussen T en B slechts was aangegaan voor de periode dat 
B eigenaar zou zijn van de grond waarop de hypotheek was gevestigd. 

 
77 § 183 BGB: Die vorherige Zustimmung (Einwilligung) ist bis zur Vornahme des 
Rechtsgeschäfts widerruflich, soweit nicht aus dem ihrer Erteilung zugrunde liegenden 
Rechtsverhältnisse sich ein anderes ergibt. Der Widerruf kann sowohl dem einen als dem 
anderen Teile gegenüber erklärt werden.   
78 Staudinger-Kaduk, § 415 Rz 33; BGB-RGRK-Weber, § 415 Rz 10; RGZ 60, 415; RG 
HRR 1933, nr. 1415. RG HRR 1933, nr. 1415. 
79 Zeiss, §§ 414, 415 Rz 8; Nörr-Scheyhing, pag. 293; BGB-RGRK-Weber, § 415 Rz 25. 
80 RGZ 75, 338. 
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Vandaar dat het Oberlandesgericht oordeelde dat de toestemming die was 
gegeven na de vervreemding van de grond door B geen effect meer kon 
hebben voor de overgang van de schuld en dat B om die reden niet tot 
betaling was gehouden. 
Het Reichsgericht merkte op dat dit standpunt erop neer zou komen dat de 
crediteur slechts zijn toestemming zou kunnen verlenen zolang de 
overnemer eigenaar is van het perceel. Verleent hij zijn toestemming na de 
vervreemding van de grond door de overnemer aan een derde, dan zou aan 
de schuldoverneming geen effect meer kunnen worden gegeven en zou de 
oorspronkelijk debiteur gebonden blijven om de schuld te voldoen. Het is 
volgens het Reichsgericht zeer de vraag of de wil van de oorspronkelijke 
debiteur daarop is gericht. In veel gevallen zal de debiteur er juist vanuit 
gaan dat hij door de overeenkomst tot schuldoverneming definitief zal zijn 
bevrijd. Vandaar dat volgens het Reichsgericht niet zonder meer kan 
worden aangenomen dat partijen zouden hebben afgesproken dat de 
mogelijkheid van de crediteur om zijn toestemming te verlenen in tijd is 
beperkt.81 
Een tweede argument van het Oberlandesgericht om de toestemming 
ongeldig te achten, was dat het pas zo laat geven van de toestemming door 
de crediteur in strijd is met de goede trouw, zodat op die grond de 
overnemer niet gehouden zou zijn om de schuld te voldoen. Het Reichs-
gericht oordeelde echter dat de mogelijkheid om toestemming te verlenen 
niet aan een termijn is gebonden, zodat louter in het late tijdstip van de 
toestemming geen onrechtmatigheid mag worden gezien. Nu er geen 
andere gronden waren om de toestemming wegens het verstrijken van de 
lange termijn ongeldig te achten, besliste het Reichsgericht dat tengevolge 
van de toestemming de schuld op B was overgegaan, zodat deze jegens M 
gehouden was om haar af te lossen. 
De opvatting van het Reichsgericht lijkt een ernstige inbreuk te maken op 
de belangen van de overnemer. Bedacht moet echter worden, en ook het 
Reichsgericht overwoog dat in de hier aangehaalde uitspraak, dat partijen 
de mogelijkheid hebben om de schuldeiser een termijn te stellen om zijn 
toestemming te verlenen. Op grond van § 415 Abs. 2 BGB wordt de 
toestemming geacht te zijn geweigerd als de crediteur binnen de gestelde 
termijn zijn toestemming niet verleent. Door van deze mogelijkheid 
gebruik te maken, kan de overnemer voorkomen dat hij na verloop van tijd 
verrast wordt met een alsnog gegeven toestemming. 
 
De bevoegdheid om aan de crediteur een termijn te stellen waarbinnen de 

 
81 Al eerder had het Reichsgericht (RGZ 56, 200) in een soortgelijke zaak beslist dat de 
opvatting van de rechter in hoger beroep de overnemer een zeer eenvoudig middel zou 
geven om bevrijding van de debiteur uit de verbintenis te voorkomen. 
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toestemming kan worden verleend, komt zowel aan de debiteur als aan de 
overnemer toe. Mocht het zich voordoen dat beide partijen een 
verschillende termijn stellen, dan wordt over het algemeen aangenomen dat 
de kortste termijn doorslaggevend is. De motivering die hiervoor wordt 
gegeven is dat beide termijnen rechtsgeldig zijn, zodat na afloop van de 
kortste termijn het beoogde rechtsgevolg intreedt.82 Naar mijn mening 
behoort in het geval dat de debiteur en de overnemer ieder een afzonder-
lijke termijn stellen, slechts die termijn te gelden die als eerste aan de 
crediteur is medegedeeld. Het stellen van een termijn heeft namelijk 
terstond rechtsgevolg; aan de crediteur wordt de bevoegdheid verleend om  
tot aan de afloop van de termijn zijn toestemming te verlenen. Als de ene 
partij bij de overeenkomst tot schuldoverneming gebruik heeft gemaakt van 
de mogelijkheid om een termijn te stellen, dan kan in de rechtsgevolgen die 
hierdoor in het leven zijn geroepen niet eenzijdig door de andere partij een 
wijziging worden aangebracht door het stellen van een andere termijn. 
 
Zoals al uit de besproken uitspraak van het Reichsgericht van 17 februari 
1911 blijkt, kan het zich voordoen dat een schuld meerdere keren achter 
elkaar wordt overgenomen, nog voordat de schuldeiser aan de vooraf-
gaande overneming of overnemingen zijn toestemming heeft verleend. De 
vraag is dan of de crediteur aan alle overnemingen zijn toestemming moet 
verlenen of dat hij ermee kan volstaan om zijn toestemming aan de laatste 
overneming te verlenen, teneinde te bereiken dat de schuld op de laatste 
overnemer overgaat. 
In de zaak die leidde tot de uitspraak van het Reichsgericht d.d. 21 juni 
1928 oordeelde het in laatstbedoelde zin.83 
 
J had een schuld aan K, tot zekerheid waarvan een hypotheek was gevestigd op een perceel 
van J. Dit perceel werd achtereenvolgens doorverkocht aan Ha, F en Ho gezamenlijk, 
vervolgens aan Fi en dan aan Fr, telkens onder instandhouding van de hypotheek en 
overneming van de schuld aan K. Uiteindelijk verleende K zijn toestemming aan de 
schuldoverneming aan Fr en sprak hem aan tot betaling.  
Fr ontkende in de procedure dat hij door het verlenen van de toestemming door K diens 
persoonlijk schuldenaar was geworden. Hij voerde daartoe aan dat aan de voorafgaande 
overnemingen geen toestemming was verleend, zodat de voorafgaande eigenaren van de 
grond geen debiteuren waren geworden van K. Derhalve had hij, Fr, de overeenkomst tot 
schuldoverneming niet met een debiteur gesloten, hetgeen wel een voorwaarde is voor een 
geldige overneming op grond van § 415 BGB. 
 
Het Reichsgericht aanvaardde dit verweer van Fr niet. Het overwoog dat in 

 
82 Staudinger-Kaduk, § 415 Rz 30; BGB-RGRK-Weber, § 415 Rz 29; Enneccerus-Lehmann, 
pag. 322. In andere zin Nörr-Scheyhing, pag. 293, die zonder motivering stelt dat de langste 
termijn doorslaggevend is. 
83 RGZ 121, 315 (=HRR 1928, nr. 1878). 
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het geval van opeenvolgende schuldovernemingen de crediteur ermee kan 
volstaan om zijn toestemming te verlenen aan de overnemer, op wie de 
schuld uiteindelijk moet overgaan. Daartoe voerde het Reichsgericht aan 
dat iedere tussenliggende overnemer op grond van § 415 Abs. 3 BGB, 
indien niet anders is afgesproken, jegens zijn voorganger de verplichting 
heeft om hem te vrijwaren voor aanspraken door de crediteur.84 Hoewel de 
tussenliggende overnemers door het ontbreken van toestemming zelf geen 
debiteur zijn geworden, is door de vrijwaringsverplichting de oorspronke-
lijke schuld wel voorwerp van de overeenkomst tussen de laatste over-
nemer en diens voorganger. Ook de laatste overneming is gericht op 
voldoening van de oorspronkelijke vordering van de crediteur. Vandaar dat 
volgens het Reichsgericht de toestemming aan de laatste overnemer vol-
doende is om de schuld op hem te doen overgaan. Een tegengestelde 
opvatting zou weliswaar: 
 
“ (...) der Buchstaben des Gesetzes angepasst [sein], musste aber seinem Sinne gegenüber 
als eine unbefriedigende Lösung erscheinen, und zwar um so mehr, als so eine Benachteili-
gung des Gläubigers herbeigeführt würde, dem es nicht gelang, die Zwischenglieder zu 
ermitteln und sie zur Mitteilung der Schuldübernahme zu veranlassen.” 
 
Wel voegde het Reichsgericht eraan toe dat de toestemming aan de laatste 
overnemer alleen dan voldoende is als er een aaneengesloten rij van over-
nemingen aan vooraf gegaan is. Anders zou er geen verbinding meer zijn 
met de oorspronkelijke schuld. Deze opvatting van het Reichsgericht is ook 
in andere uitspraken terug te vinden.85 In de literatuur wordt zij algemeen 
aanvaard.86  
 
Voorts is in de rechtspraak erkend dat de crediteur de mogelijkheid heeft 
om aan de toestemming voorwaarden te verbinden.87 Zo kan de crediteur 
bijvoorbeeld als voorwaarde stellen dat hij slechts instemt met de 
overneming als door derde gestelde zekerheden in stand blijven.88 De 
mogelijkheid om voorwaarden aan de toestemming te verbinden, wordt in 
de literatuur niet bestreden.89 
 

 
84 Zie met betrekking tot deze verplichting 6.4.4. 
85 RGZ 121, 315, 316; RG HRR 1928, nr. 2087; RG HRR 1931, nr. 401. 
86 Enneccerus-Lehmann, pag. 321; Zeiss, §§ 414, 415 Rz 8; BGB-RGRK-Weber, § 415 Rz 
9. 
87 RGZ 131, 154. 
88 § 418 BGB bepaalt onder meer dat een door een derde gestelde zekerheid teniet gaat, 
indien de derde niet met de overneming instemt. Zie 6.5.3. 
89 Uitdrukkelijke instemming betuigt  Staudinger-Kaduk, § 415 Rz 37. 
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Uit § 184 BGB90 wordt afgeleid dat het verlenen van de toestemming 
terugwerkende kracht heeft tot het sluiten van de overeenkomst tot 
schuldoverneming.91 Dat betekent dat het tijdstip van het aangaan van de 
overeenkomst bepalend is voor de overgang van de schuld. Ook het 
Reichsgericht heeft dit in een aantal uitspraken bepaald. In het bijzonder 
heeft het bepaald dat de toestemming niet slechts terugwerkt tot het 
moment van de kennisgeving, omdat deze niet kan worden beschouwd als 
een rechtshandeling in de zin van § 184 BGB.92 Is er sprake van een keten 
van schuldovernemingen, waarvan alleen de laatste de toestemming van de 
crediteur krijgt, dan moet worden aangenomen dat de toestemming slechts 
terugwerkt tot aan het tijdstip van de overeenkomst die de laatste 
overnemer heeft gesloten, omdat uiteindelijk toestemming wordt verleend 
aan deze laatste overneming. Het zou bovendien niet wenselijk zijn dat de 
toestemming zou terugwerken tot een tijdstip waarop de laatste overnemer 
nog geen overeenkomst had gesloten met zijn voorganger.  
 
Lehmann93 verbindt aan de terugwerkende kracht van de toestemming de 
consequentie dat rechtsmaatregelen, zoals een aan de debiteur verzonden 
aanmaning, door de terugwerkende kracht van de toestemming niet door-
werken in de verhouding van de crediteur met de overnemer. Scheyhing 
ontkent deze consequentie en gaat er vanuit dat rechtsmaatregelen hun 
werking ook na de toestemming behouden.94 
Op zich is het juist, zoals Lehmann stelt, dat het verlenen van 
terugwerkende kracht aan de toestemming tot aan het moment waarop de 
overeenkomst tot schuldoverneming is aangegaan, meebrengt dat dit 
gevolgen kan hebben voor de geldigheid van genomen rechtsmaatregelen 
en daarmee voor de omvang waarin de schuld overgaat. Het toekennen van 
terugwerkende kracht aan een rechtshandeling brengt immers mee dat de 
rechtsgevolgen van deze handeling op een eerder tijdstip intreden dan het 
moment waarop de handeling is verricht. Voor de schuldoverneming 
betekent dit dat de debiteur op het moment van de overeenkomst geacht 
wordt uit de verbintenis te zijn bevrijd, zodat handelingen die na het sluiten 
van de overeenkomst met de debiteur zijn aangegaan, achteraf blijken te 
zijn verricht met iemand die geen partij meer was bij de verbintenis. 
Het gevolg daarvan is dat handelingen die voor hun geldigheid met de 

 
90 § 184 BGB: (1) Die nachträgliche Zustimmung (Genehmigung) wirkt auf den Zeitpunkt 
des Rechtsgeschäfts zurück, soweit nicht ein anderes bestimmt ist. 
91 Windscheid-Kipp, pag. 373; Enneccerus-Lehmann, pag. 321; BGB-RGRK-Weber, § 415 
Rz 8; Staudinger-Kaduk, § 415 Rz 40; Zeiss, §§ 414, 415 Rz 8. 
92 RGZ 120, 151,153; RGZ 134, 185,187. 
93 Enneccerus-Lehman, pag. 321. 
94 Nörr-Scheyhing, pag. 294 
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debiteur zelf moeten worden verricht, achteraf hun werking verliezen en 
daardoor ook geen gevolgen meer hebben op de omvang of de 
hoedanigheid van de schuld. Op zichzelf heeft dit goede consequenties. Op 
deze wijze wordt voorkomen dat de oorspronkelijke debiteur, voordat de 
crediteur toestemming geeft, ten nadele van de overnemer nog afstand zou 
kunnen doen van bepaalde verweermiddelen of dat hij nog nevenrechten 
kan aanvaarden, waaraan de overnemer vervolgens gebonden zou zijn. Ook 
wordt voorkomen dat de overnemer, nadat door de toestemming de schuld 
op hem is overgegaan, wordt verrast met rechtsmaatregelen, die pas zijn 
getroffen na het aangaan van de schuldoverneming, zoals een 
ingebrekestelling of een aangezegde rente.  
Het toekennen van terugwerkende kracht aan de toestemming betekent 
echter niet zonder meer dat de schuld op de overnemer overgaat in de 
omvang en hoedanigheid die zij bezat op het moment van het aangaan van 
de overeenkomst tot schuldoverneming. De verbintenis en daarmee dus de 
schuld, kan weldegelijk een blijvende invloed ondergaan van rechtsfeiten 
die zich in het tijdvak gelegen tussen de overeenkomst en de toestemming 
hebben voorgedaan. Dit geldt voor die rechtsfeiten, waarvan het niet van 
belang is of ze zich in de verhouding met de oorspronkelijke debiteur of in 
die met de overnemer hebben voorgedaan. 
Zo zal bijvoorbeeld een betaling door de debiteur, die is verricht in het 
tijdvak tussen het aangaan van de overeenkomst en het verlenen van de 
toestemming door de crediteur, door de overnemer kunnen worden 
ingeroepen. Betalingen kunnen immers rechtsgeldig door een derde worden 
verricht, zodat de omstandigheid dat de oorspronkelijk debiteur achteraf op 
het tijdstip van de betaling niet meer als debiteur aangemerkt kan worden, 
aan de geldigheid van de betaling geen afbreuk doet. 
Ook een door de debiteur ingeroepen vernietiging van de overeenkomst 
waaruit de verbintenis is voortgevloeid en welke tot gevolg heeft dat de 
overgenomen schuld vervalt, zal na de toestemming haar werking blijven 
behouden. Immers, de debiteur blijft na de overgang van de schuld zelf 
contractspartij bij de overeenkomst waaruit de verbintenis voortkomt. Ook 
na de overgang van de schuld heeft hij de bevoegdheid om een beroep te 
doen op de vernietiging van de overeenkomst, die tevens het tenietgaan van 
de schuld meebrengt.95 Dat betekent dat ook de vernietiging die in het 
tijdvak tussen het sluiten van de schuldoverneming en het verlenen van de 
toestemming is ingeroepen, haar werking blijft houden. 
Voor ieder rechtsfeit dat vóór het verlenen van de toestemming de schuld 
heeft beïnvloed, zal daarom afzonderlijk moeten worden vastgesteld of het 
na de toestemming zijn werking behoudt ten aanzien van de overnemer. 

 
95 Zie 6.5.2. 
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6.4.4. De weigering 
 
De weigering van de crediteur om zijn toestemming aan de schuld-
overneming te verlenen wordt, evenals de toestemming zelf,  beschouwd 
als een rechtshandeling. Op haar zijn de §§ 130 tot en met 132 BGB van 
toepassing.96 Dit betekent dat de weigering, evenals de toestemming, 
vormloos en ook stilzwijgend kan geschieden. Uit § 415 Abs. 3 BGB volgt 
dat het laten verstrijken van een door partijen gestelde termijn eveneens als 
een weigering moet worden aangemerkt. 
Evenals de toestemming kan ook een weigering pas plaatsvinden als de 
schuldeiser van de overneming in kennis is gesteld.97 Blijkens zijn uit-
spraak van 4 oktober 1928 is dit ook de opvatting van het Reichsgericht.98 
 
M, de oorspronkelijke debiteur van de eiser in de procedure, had in 1922 een stuk grond 
verkocht aan L, die het perceel nog hetzelfde jaar had doorverkocht aan de gedaagde in de 
procedure. Zowel L als gedaagde hadden in mindering op de koopprijs een schuld van M 
aan de eiser in de procedure overgenomen. Voor deze schuld was een hypotheek op het 
betreffende perceel gevestigd. 
Voor de overnemingen was geen toestemming gevraagd aan de schuldeiser, maar toen deze 
door een mededeling van het kadaster van de overneming op de hoogte werd gesteld, liet hij 
de laatste overnemer weten met de overneming in te stemmen als de overnemer bereid was 
om een hogere rente te betalen. Omdat de overnemer dit laatste weigerde, eiste de crediteur 
de schuld bij brief van 17 oktober 1922 op van de oorspronkelijk debiteur M. Als eigenaar 
van de verhypothekeerde grond werd ook de tweede overnemer (gedaagde) hiervan op de 
hoogte gesteld. Deze betaalde vervolgens begin 1923 de schuld. 
In 1925 sprak de schuldeiser de oorspronkelijke debiteur aan tot een verhoging van de 
schuld op grond van het Aufwertungsgesetz. Zowel de oorspronkelijk debiteur als L deelden 
daarop beide schuldovernemingen alsnog mee aan de crediteur. Deze gaf vervolgens zijn 
(onvoorwaardelijke) toestemming en sprak de tweede overnemer aan als debiteur. 
In hoger beroep overwoog de rechter dat aan de toestemming geen werking kon worden 
toegekend, omdat bij brief van 17 oktober 1922 de toestemming reeds was geweigerd. De 
schuld was daardoor niet op de tweede overnemer overgegaan. Het Reichsgericht overwoog 
echter dat de schuldoverneming op het tijdstip van het schrijven van de brief van 17 oktober 
1922 nog niet was medegedeeld, zodat de crediteur ook nog niet voor de beslissing was 
gesteld of hij daadwerkelijk instemde met de schuldoverneming. Onder deze omstandig-
heden kon de brief van 22 oktober 1922 niet als een definitieve weigering worden 
beschouwd. Dat betekende dat de schuldeiser bevoegd was om na de ontvangst van de 
kennisgevingen door M en L in november 1925  zijn toestemming te verlenen. Hierdoor was 
de tweede overnemer alsnog debiteur was geworden.  
 

 
96 Staudinger-Kaduk, § 415 Rz 66. RGZ 139, 127: “Die Fassung des Gesetzes (...) spricht 
aber eher für als gegen die Ansicht, dass der Gesetzgeber grundsätzlich die Erklärung der 
Genehemigungsverweigerung für ein wirksames Rechtsgeschäft hält.” Zie ook RG HRR 
1932, nr. 713. BGB-RGRK-Weber, § 415 Rz 30, en Zeiss, §§ 414, 415 Rz 10, spreken 
beiden van een Willenserklärung. 
97 Nörr-Scheyhing, pag. 291; Zeiss, §§ 414, 415 Rz 10. 
98 RG HRR 1928, nr. 2269. 
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Vanaf het moment dat de kennisgeving aan de crediteur is gedaan, heeft 
deze de mogelijkheid om het door partijen gewenste gevolg te doen 
intreden. Heeft de crediteur eenmaal, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, 
zijn toestemming geweigerd, dan neemt de gebondenheid  jegens de credi-
teur definitief een einde. Na een weigering kan de crediteur niet alsnog de 
schuldoverneming bewerkstelligen door het verlenen van zijn toe-
stemming.99 
Wel kan het eventueel zo zijn dat alsnog overeenkomstig het bepaalde in § 
414 BGB een schuldoverneming tussen crediteur en overnemer tot stand 
komt.100 Dat zal zich voordoen als de toestemming van de crediteur na een 
gegeven weigering tevens kan worden gezien als een aanbod om een 
schuldoverneming aan te gaan. Als de overnemer hierop ingaat, kan hierin 
een aanvaarding van het aanbod worden gezien, zodat een overeenkomst 
tussen crediteur en overnemer tot stand komt.  
De toestemming zal in dat geval echter wel alle elementen moeten bevatten 
om tevens als een zelfstandig aanbod tot het aangaan van een schuld-
overneming te kunnen worden beschouwd. De toestemming mag niet 
zonder meer worden beschouwd als een aanbod om een  zelfstandige over-
eenkomst tot schuldoverneming aan te gaan.101 
 
Zolang de crediteur zijn toestemming nog niet heeft verleend en ook 
wanneer de toestemming is geweigerd, is de overnemer jegens de debiteur 
gebonden om de verschuldigde prestatie te verrichten. Dit vloeit voort uit § 
415 Abs 3 BGB: 
 
Solange nicht der Gläubiger die Genehmigung erteilt hat, ist im Zweifel der Uebernehmer 
dem Schuldner gegenüber verpflichtet, den Gläubiger rechtzeitig zu befriedigen. Das gleiche 
gilt, wenn der Gläubiger die Genehmigung verweigert. 
  
De bepaling is blijkens haar redactie van aanvullend recht. Zij brengt mee 
dat de overeenkomst, indien partijen niet anders afspreken, niet alleen is 
gericht op de overgang van de schuld onder bijzondere titel, maar dat zij 
tegelijkertijd de subsidiaire verplichting voor de overnemer jegens de 
debiteur in het leven roept om de prestatie voor de oorspronkelijk debiteur 
te verrichten. De overeenkomst is daarmee tevens een betalingsovereen-
komst en heeft in dat opzicht een obligatoir karakter. 
Tengevolge van deze bepaling heeft de overeenkomst tussen debiteur en 

 
99 Staudinger-Kaduk, § 415 Rz 59a; Zeiss, §§ 414, 415 Rz 10; Nörr-Scheyhing, pag. 294; 
BGB-RGRK-Weber, § 415 Rz 31. RGZ 139, 118; RG HRR 1930, nr. 1723; RG HRR 1932, 
nr. 713; BGHZ 13, 179,187. 
100 Staudinger-Kaduk, § 415 Rz 59a; Enneccerus-Lehmann, pag. 322; Zeiss, §§ 414, 415 Rz 
10; BGB-RGRK-Weber, § 415 Rz 31. 
101 Nörr-Scheyhing, pag. 295. 
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overnemer vanaf het moment van het bereiken van de wilsovereen-
stemming haar werking. In de Motive wordt daaraan de conclusie 
verbonden dat de schuld in de onderlinge verhouding tussen beide 
debiteuren direct op de opvolgend debiteur overgaat.102 Deze overgang 
werkt alleen nog niet ten opzichte van de crediteur. De overnemer komt 
met hem pas in een rechtsbetrekking te staan op het moment dat de 
crediteur zijn toestemming aan de overneming verleent. In de Motive lijkt 
er vanuit te worden gegaan dat een schuldoverneming tot stand kan worden 
gebracht in de verhouding tussen debiteur en overnemer, voordat zij 
plaatsvindt in de verhouding tussen de overnemer en de crediteur. Zoals bij 
de bespreking van het Nederlandse recht nog toegelicht zal worden, is deze 
zienswijze niet juist.103 
 
6.5. De rechtsverhouding tussen de overnemer en de crediteur na 

de schuldoverneming  
 
6.5.1. Inleiding 
 
De overeenkomst tot schuldoverneming heeft tot gevolg dat de 
oorspronkelijke schuld onder bijzondere titel overgaat op de overnemer. De 
verbintenis blijft in stand, zodat de verweermiddelen en nevenrechten die 
op het moment van de overgang aan de schuld zijn verbonden, in beginsel 
gehandhaafd blijven. 
Het is dan ook vanzelfsprekend dat de positie van de overnemer en de 
crediteur na de overneming primair wordt bepaald door de rechts-
verhouding die tot aan de overgang van de schuld tussen de crediteur en de 
oorspronkelijke debiteur bestond.  
Daarnaast staat de overnemer veelal in een rechtsbetrekking tot de 
oorspronkelijke debiteur. Ook aan deze rechtsverhouding kan de overnemer 
tot op bepaalde hoogte na de overneming jegens de crediteur rechten 
ontlenen.  
De invloed die de verschillende rechtsverhoudingen kunnen uitoefenen op 
de schuld, zal in deze paragraaf centraal staan. De Duitse wetgever heeft in 
de §§ 417 en 418 BGB een deel van deze problematiek geregeld. 
Hieronder zullen als eerste de verweermiddelen worden besproken die de 
overnemer ontleent aan de verhouding tussen de oorspronkelijke debiteur 
en de crediteur. Aansluitend zullen de gevolgen van de schuldoverneming 
worden behandeld voor de nevenrechten en voorrechten die aan de 
oorspronkelijke verbintenis zijn verbonden. 

 
102 Mugdan II, pag. 80. 
103 Zie 8.2.1. 
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Vervolgens komt de mogelijkheid aan de orde die de overnemer heeft om 
een beroep te doen op verweermiddelen die hun grondslag vinden in 
gebreken in de overeenkomst tot schuldoverneming zelf. Afgesloten zal 
worden met een bespreking van de verweermiddelen die hun grondslag 
vinden in de onderliggende rechtsverhouding tussen de overnemer en de 
oorspronkelijke debiteur. 
  
6.5.2. Verweermiddelen van de overnemer gegrond op de rechts-

verhouding tussen de crediteur en de debiteur 
 
In § 417 BGB is bepaald dat de overnemer verweermiddelen kan ontlenen 
aan de rechtsverhouding van de oorspronkelijk debiteur met de crediteur. 
Het eerste lid van § 417 BGB luidt: 
 
Der Uebernehmer kann dem Gläubiger die Einwendungen entgegensetzen, welche sich aus 
dem Rechtsverhältnisse zwischen dem Gläubiger und dem bisherigen Schuldner ergeben. 
Eine dem bisherigen Schuldner zustehende Forderung kann er nicht aufrechnen. 
 
Op grond van deze bepaling kan de overnemer in beginsel alle verweer-
middelen inroepen die ook aan de oorsponkelijk debiteur ten dienste 
zouden hebben gestaan als de schuld niet was overgegaan.104 De positie van 
de crediteur verbetert derhalve niet als gevolg van de schuldoverneming.105 
Ook zonder deze uitdrukkelijke wetsbepaling zou dit uitgangspunt hebben 
gegolden, omdat het voortvloeit uit het beginsel dat de overneming wordt 
beschouwd als een opvolging onder bijzondere titel in de passieve zijde van 
de verbintenis. Hierdoor blijft de verbintenis zelf in stand en ondergaat zij 
door de overneming geen wijziging. 
De overnemer heeft  een ruime bevoegdheid  om verweermiddelen in te 
roepen.106 
In de eerste plaats kan de overnemer zich beroepen op verweermiddelen die 
direct verbonden zijn aan de verbintenis. Gedacht kan worden aan een 
afspraak tot uitstel van betaling, een afspraak tot aflossing van de schuld in 
termijnen, een verjaring of aan een door de debiteur gedane deelbetaling of 
verrekening. 
De verbintenis waaruit de overgenomen schuld voortvloeit is echter veelal 
onderdeel van een ruimere rechtsverhouding tussen debiteur en crediteur.  

 
104 RG HRR 1930, nr. 1213. 
105 Staudinger-Kaduk, § 417 Rz 25; BGB-RGRK-Weber, § 417 Rz 1. 
106 Zie voor een bespreking van deze verweermiddelen Mugdan, Motive II, 146; Nörr-
Scheyhing, pag. 310 e.v.; Staudinger-Kaduk, § 417 Rz 25 e.v.; BGB-RGRK-Weber, § 417 
Rz 1 e.v.; Zeiss, pag. § 417 Rz 1 e.v. 
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Zo staat de debiteur, die de verplichting tot betaling van de koopprijs aan 
de overnemer heeft overgedragen, op grond van de koopovereenkomst in 
een rechtsverhouding tot de crediteur. Ook op verweermiddelen die hun 
grondslag vinden in deze onderliggende rechtsverhouding kan de over-
nemer zich beroepen. Dit betekent de overnemer zich kan beroepen op de 
nietigheid van de rechtshandeling waaruit de schuld is voortgesproten, 
omdat de rechtshandeling bijvoorbeeld tot stand is gekomen op grond van 
een schijnverklaring107 of een in scherts afgelegde verklaring108 of omdat zij 
in strijd is met een wettelijke bepaling109 of met de goede zeden.110 De 
nietigheid heeft immers tot gevolg dat ook de overgenomen verbintenis niet 
blijkt te bestaan, zodat de verplichting van de overnemer vervalt. Hetzelfde 
geldt voor een door de debiteur of crediteur ingeroepen vernietiging van de 
overeenkomst op grond van bijvoorbeeld een wilsgebrek. 
Uit het beginsel dat de overnemer een beroep kan doen op alle verweer-
middelen die ook aan de debiteur ter beschikking stonden of zouden hebben 
gestaan, blijkt dat uit de overneming niet mag worden afgeleid dat de 
overnemer het bestaan van de schuld erkend.111 Het staat de overnemer 
volgens Kaduk en Weber wel vrij om van de hem toekomende verweer-
middelen af te zien.112 
 
Tengevolge van de schuldoverneming wordt de overnemer partij bij de 
verbintenis waaruit de schuld voortvloeit. Hij wordt echter geen partij bij 
de rechtsverhouding waaruit de verbintenis op haar beurt is ontstaan. De 
oorspronkelijke debiteur blijft met betrekking tot deze rechtsverhouding de 
wederpartij van de crediteur. Daarom kan de overnemer een vordering tot 
nakoming niet afweren op een wijze waardoor hij zou ingrijpen in de 
onderliggende rechtsverhouding tussen de schuldeiser en de debiteur. Zo 
kan de overnemer die bijvoorbeeld een verplichting tot betaling van de 
koopprijs heeft overgenomen, een vordering tot nakoming niet afweren 
door de vernietiging van de koopovereenkomst in te roepen op grond van 
dwaling of bedrog, ook al zou die mogelijkheid wel voor de debiteur 
openstaan. Evenmin staat het hem vrij om een verrekening in te roepen met 
een tegenvordering die de debiteur nog op de crediteur heeft. 

 
107 § 117 BGB: (1) Wird eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben ist, 
mit dessen Einverständnisse nur zum Schein abgegeben, so ist sie nichtig. 
108 § 118 BGB:Eine nicht ernstlich gemeinte Willenserklärung, die in der Erwartung ab-
gegeben wird, der Mangel der Ernstlichkeit werde nicht verkannt werden, ist nichtig. 
109 § 134 BGB:Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstösst, ist nichtig, 
wenn nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt. 
110 § 138 BGB:Ein Rechtsgeschäft, das gegen die Guten Sitten verstösst, ist nichtig. 
111 Motive, II 146; Enneccerus-Lehmann, pag. 328; Staudinger-Kaduk, § 417 Rz 27; Nörr-
Scheyhing, pag. 311; BGB-RGRK-Weber, § 417 Rz 8. 
112 Staudinger-Kaduk, § 417 Rz 36; BGB-RGRK-Weber, § 417 Rz 8. 
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Een andere vraag is of de overnemer er jegens de debiteur aanspraak op kan 
maken dat laatstgenoemde de vernietiging inroept van de overeenkomst 
tussen de debiteur en de crediteur. De vraag is in de Duitse literatuur niet 
veel besproken en lijkt ook in de rechtspraak niet tot problemen te leiden. 
Kaduk is van oordeel dat de overnemer in de meeste gevallen inderdaad 
van de oorspronkelijke debiteur zal kunnen verlangen dat deze van zijn 
bevoegdheid tot vernietiging gebruik maakt.113 Deze aanspraak zou de 
overnemer in al die gevallen hebben dat de verplichting tot overneming 
haar grondslag vindt in een wederkerige rechtsverhouding tussen de over-
nemer en de debiteur.  De debiteur heeft in deze gevallen, aldus Kaduk, op 
grond van de redelijkheid en billijkheid (Treu und Glauben) die partijen op 
grond van § 242 BGB bij de uitvoering van de overeenkomst in acht 
moeten nemen, de verplichting om van een hem toekomend recht  tot 
vernietiging van de overeenkomst gebruik te maken.114 Kaduk acht het in 
strijd met het beginsel van de goede trouw dat de debiteur de aanspraken 
van de crediteur jegens de overnemer in stand laat, terwijl die aanspraken 
alleen nog maar bestaan, omdat de vernietiging van de overeenkomst niet is 
ingeroepen. 
Deze zienswijze van Kaduk lijkt mij niet in overeenstemming met het 
uitgangspunt dat aan de overnemer niet de bevoegdheid kan worden 
gegeven om in te grijpen in de rechtsverhouding die er ook na de over-
neming tussen de debiteur en crediteur blijft bestaan. In het verlengde van 
dit uitgangspunt ligt dat de overnemer ook niet zonder meer van de debiteur 
kan verlangen dat hij gebruik maakt van een hem toekomend recht op 
vernietiging. Zou de overnemer deze aanspraak wel hebben, dan betekent 
dit dat hij indirect toch in de rechtsverhouding kan ingrijpen. De debiteur 
moet daarom vrij zijn in zijn beoordeling of hij in de gegeven omstandig-
heden gebruik wenst te maken van een hem toekomend recht op 
vernietiging. Hij hoeft zich daarbij niet door de belangen van de overnemer 
te laten leiden, omdat deze door het afzien van de vernietiging niet wordt 
benadeeld. De overnemer heeft bij het aangaan van de overeenkomst tot 
schuldoverneming de schuld aanvaard zoals deze op het moment van het 
bestaan van de overeenkomst bestond. Aan de rechtsverhouding tot de 
debiteur ontleent hij geen belang tot ongedaanmaking van zijn verplichting 
om de schuld te voldoen.  
Omdat de overnemer geen beroep kan doen op de vernietiging van de over-
eenkomst tussen de debiteur en de crediteur en daar hij de debiteur ook niet 
kan aanspreken om de vernietiging in te roepen, heeft de overnemer ook 

 
113 Staudinger-Kaduk, § 417 Rz  29. 
114 § 242 BGB: Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und 
Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. 
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niet analoog aan § 770 BGB115 de bevoegdheid de prestatie op te schorten 
zolang de debiteur niet op een vernietigingsgrond een beroep heeft 
gedaan.116 
 
Omdat het de overnemer niet vrijstaat om in te grijpen in de 
rechstverhouding tussen crediteur en debiteur, heeft hij in beginsel ook niet 
de bevoegdheid om zich te beroepen op een opschortingsrecht, zoals 
bijvoorbeeld neergelegd in § 273 BGB117, indien de crediteur een prestatie 
die hij op grond van zijn rechtsverhouding tot de debiteur moet verrichten, 
nog niet heeft verricht.118 Dit algemene opschortingsrecht van § 273 BGB 
geeft de debiteur de mogelijkheid om zijn verplichting uit te stellen, indien  
de wederpartij een verplichting die steunt op dezelfde rechtsverhouding nog 
niet is nagekomen. Voor het inroepen van dit algemene opschortingsrecht is 
het op zich niet vereist dat de schuld een directe tegenprestatie is van de 
verplichting die de crediteur zijnerzijds niet nakomt. Het is voldoende dat 
de schuld die de debiteur opschort, voortvloeit uit dezelfde rechts-
verhouding waaruit ook de verplichting van de crediteur voortkomt. 
Gedacht moet worden aan het geval dat partijen een duurzame zakelijke 
relatie onderhouden waaruit voortdurend over en weer rechten en plichten 
voortvloeien. De debiteur kan dan bijvoorbeeld de verplichting tot betaling 
van een geleverde partij goederen opschorten, omdat hij uit hoofde van een 
eerdere, reeds betaalde, levering recht heeft op schadevergoeding. Ook 
schulden uit echtelijke verhoudingen of uit erfrechtelijke kwesties kunnen 
op grond van aanspraken uit diezelfde verhouding met een beroep op § 273 
BGB worden opgeschort.119 
Merkwaardig genoeg wordt het in het algemeen wel mogelijk geacht voor 
de overnemer om een beroep te doen op de exceptio non adimpleti 
contractus die is geregeld in § 320 BGB.120 De reden die daarvoor wordt 

 
115 § 770 BGB: (1) Der Bürge kann die Befriedigung des Gläubigers verweigern, solange 
dem Hauptschuldner das Recht zusteht, das seiner Verbindlichkeit zugrunde liegende 
Rechtsgeschäft anzufechten. 
116 In dezelfde zin Nörr-Scheyhing, pag. 311; BGB-RGRK-Weber, § 417 Rz 7. Zeiss, § 417 
Rz 2, stelt dat het omstreden is of een beroep op § 770 BGB kan worden gedaan. 
Staudinger-Kaduk, § 417 Rz 31, erkent dat § 770 BGB, welke voor de borgtocht is 
geschreven inderdaad niet analoog van toepassing is, maar hij vindt dat aan een soortgelijke 
bepaling wel behoefte bestaat. 
117 § 273 BGB: (1) Hat der Schuldner aus demselben rechtlichen Verhältniss, auf dem seine 
Verpflichtung beruht, einen fälligen Anspruch gegen den Gläubiger, so kann er (…) die 
geschuldete Leistung verweigern, bis die ihm gebührende Leistung bewirkt wird 
(Zurückbehaltungsrecht). 
118 Nörr-Scheyhing, pag. 310.  
119 Staudinger-Selb, § 273 Rzz. 13 e.v. 
120 Zeiss, § 417 Rz 2; Nörr-Scheyhing, pag. 310; Staudinger-Kaduk, § 417 Rz 26. § 320 
BGB: (1) Wer aus einem gegenseitigen Vertrage verpflichtet ist, kann die ihm obliegende 
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gegeven is dat deze exceptie slechts kan worden ingeroepen als de crediteur 
een verplichting, die een directe tegenprestatie is van de overgenomen 
schuld, niet nakomt. Het verschil tussen het opschortingsrecht op grond van  
§ 320 BGB en die op grond van § 273 BGB is dus dat die uit hoofde van § 
320 BGB direct samenhangt met de overgenomen schuld, terwijl het 
opschortingsrecht van § 273 BGB is gegrond op de onderliggende rechts-
verhouding. Het is inderdaad juist dat de exceptie uit hoofde van § 320 
BGB slechts kan worden ingeroepen als een directe tegenprestatie (Gegen-
leistung) uitblijft, terwijl § 273 BGB ziet op de gevallen dat niet de 
tegenprestatie, maar een andere verplichting uit de rechtsverhouding niet 
wordt nagekomen. Naar mijn mening rechtvaardigt dit verschil echter niet 
dat een onderscheid wordt gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid voor 
de overnemer om een beroep te doen op de opschortingsrechten. Beide 
opschortingsrechten geven aan de debiteur de mogelijkheid om een 
verplichting op te schorten als de crediteur zijnerzijds een verplichting niet 
nakomt. Het is aan de debiteur zelf om te beslissen of hij van deze 
bevoegdheid gebruik wil maken. Ook indien de overnemer een beroep doet 
op de exceptio non adimpleti contractus, grijpt hij in in de rechtsverhouding 
tussen debiteur en crediteur. Evenmin als het opschortingsrecht uit hoofde 
van § 273 BGB behoort dit verweermiddel aan hem toe te komen. 
 
Hoewel § 417 BGB dit niet bepaalt, wordt  deze paragraaf over het 
algemeen zo gelezen dat verweermiddelen alleen kunnen worden ingeroe-
pen als zij hun grondslag vinden in de rechtsverhouding tussen de debiteur 
en crediteur, zoals die bestaat op het moment van de overgang van de 
schuld. Verweermiddelen die later zijn ontstaan, kunnen niet door de 
overnemer worden ingeroepen.121 Bij een schuldoverneming op grond van 
§ 414 BGB, die wordt gesloten tussen de crediteur en de overnemer, valt 
het tijdstip van de overgang samen met het aangaan van de overeenkomst. 
Ook in het geval van een schuldoverneming die op grond van § 415 BGB 
wordt aangegaan tussen de debiteur en de overnemer, wordt over het 
algemeen aangenomen dat het tijdstip van het aangaan van de 
overeenkomst beslissend is voor de vraag of verweermiddelen kunnen 
worden ingeroepen, omdat de schuld door de terugwerkende kracht van de 
toestemming op dat moment overgaat.122 
Voor een beroep op een verweermiddel is het voldoende dat deze zijn 

 
Leistung bis zur Bewirkung der Gegenleistung verweigern, es sei denn, dass er vorzuleisten 
verpflichtet ist. (…) 
121 Zeiss, § 417 Rz 2; BGB-RGRK-Weber, § 417 Rzz 6 en 7; Nörr-Scheyhing, pag. 310; 
Staudinger-Kaduk, § 417 Rz 25. 
122 BGB-RGRK Weber, § 417 Rz 6; Zeiss, § 417 Rz 2; Staudinger-Kaduk, § 417 Rz 34; 
Enneccerus-Lehmann, pag. 327; RG 134, 187. 
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grondslag vindt in de rechtsverhouding tussen crediteur en debiteur op het 
moment van het sluiten van de overeenkomst. Het is niet noodzakelijk dat 
het betreffende verweermiddel op het moment van de schuldoverneming al 
bestond en daadwerkelijk op dat moment door de oorspronkelijk debiteur 
kon worden ingeroepen. Verweermiddelen die pas zijn ontstaan door een 
rechtsfeit dat zich na de schuldoverneming heeft voorgedaan, maar die 
uiteindelijk hun grondslag vinden in de verhouding waarin de crediteur 
vóór de overneming tot de oorspronkelijk debiteur stond, kunnen eveneens 
door de overnemer worden ingeroepen.123  
Zo geeft Lehmann het voorbeeld van de overnemer die de verplichting tot 
betaling van een koopprijs heeft overgenomen, terwijl de verkoper de 
verkochte zaak nog niet aan de koper heeft geleverd. Indien de zaak na de 
schuldoverneming aan de koper wordt geleverd en deze blijkt niet aan de 
overeenkomst te beantwoorden, dan ontleent de overnemer hieraan het 
recht om ook de verplichting tot betaling van de koopprijs op te schorten. 
Het verweer is weliswaar ontstaan na de schuldoverneming, maar het vindt 
zijn grondslag in de koopovereenkomst, die ten tijde van de schuldover-
neming reeds bestond.124 
 
Uit deze uitleg die aan § 417 BGB wordt gegeven, blijkt dat in de Duitse 
literatuur feitelijk wordt erkend dat het tijdstip van het aangaan van de 
schuldoverneming niet beslissend is voor de omvang waarin de schuld 
overgaat en dat de terugwerkende kracht van de toestemming niet zonder 
meer meebrengt dat iedere wijziging in de schuld die zich na het aangaan 
van de overeenkomst, maar voor het verlenen van de toestemming heeft 
voorgedaan, ongedaan wordt gemaakt.125 Een verweermiddel dat daaren-
tegen zijn grondslag heeft in een na de overeenkomst tot schuldoverneming 
gemaakte afspraak tussen de debiteur en de crediteur, kan op grond van de 
terugwerkende kracht van de toestemming niet door de overnemer worden 
ingeroepen.  
Stel dat een holding met een dochteronderneming afspreekt dat zij de 
schulden aan leverancier A terzake van levering van voorraden aan de 
dochter overneemt. A wordt van de schuldoverneming in kennis gesteld. 
Over de openstaande vorderingen is de dochter een rente verschuldigd aan 
A van 12%. Nog voordat A zijn toestemming verleent weet de dochter met 
A af te spreken dat de rente over de openstaande vorderingen wordt 
verlaagd naar 9%. Vervolgens geeft A toestemming aan de schuldover-
neming. Omdat in dit geval de renteverlaging haar grondslag vindt in een 

 
123 Staudinger-Kaduk, § 417 Rz 37; Enneccerus-Lehmann, pag. 327; BGB-RGRK-Weber, § 
417 Rz 7; Nörr-Scheyhing, pag. 310. 
124  Enneccerus-Lehmann, pag. 327. 
125 In deze zin Enneccerus-Lehmann, pag. 321. Zie 6.4.3. 
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afspraak die na de schuldoverneming is afgesproken, kan de holding door 
de terugwerkende kracht van de toestemming hierop geen beroep doen.  
 
6.5.3. Voorrechten en nevenrechten gegrond op de verbintenis tussen 

crediteur en debiteur  
 
Omdat bij een schuldoverneming de verbintenis in stand blijft, betekent dit 
dat de crediteur  ook alle accessoire nevenrechten en voorrechten die hij 
jegens de debiteur kan inroepen, na de overgang van de schuld jegens de 
overnemer kan handhaven.126 Op grond van dit uitgangspunt blijven 
bijvoorbeeld rente- en boetebedingen in stand. Dit werd kennelijk zo van-
zelfsprekend geacht, dat in het BGB dit beginsel niet meer uitdrukkelijk is 
vastgelegd. Er is volstaan met het vastleggen van een aantal uitzonde-
ringen. De eerste uitzondering is terug te vinden in § 418 Abs. 1 BGB: 
 
Infolge der Schuldübernahme erlöschen die für die Forderung bestellte Bürgschaften und 
Pfandrechte. Besteht für die Forderung eine Hypothek oder eine Schiffshypothek, so tritt das 
gleiche ein, wie wenn der Gläubiger auf die Hypothek oder die Schiffshypothek verzichtet. 
Diese Vorschriften finden keine Anwendung, wenn der Bürge oder derjenige, welchem der 
verhaftete Gegenstand zur Zeit der Schuldübernahme gehört, in diese einwilligt. 
 
Op grond van deze bepaling gaan borgtochten en pandrechten tengevolge 
van de overneming teniet en geldt ten aanzien van hypotheken dat de 
schuldeiser wordt geacht overeenkomstig § 1175 en § 1168 BGB afstand te 
hebben gedaan.127 De bepaling is van regelend recht. Stemt de borg of de 
eigenaar van de goederen waarop een zekerheidsrecht is gevestigd met de 
overneming in, dan blijven de zekerheden in stand. 
Ten aanzien van pand- en hypotheekrechten geldt dat deze veelal zijn 
gevestigd door de debiteur zelf op goederen die hem toebehoren. In litera-
tuur en rechtspraak wordt aangenomen dat in dat geval de debiteur stilzwij-
gend instemt met de instandhouding van deze zekerheden. Hetzelfde geldt 
voor het geval de zekerheden op goederen van de overnemer zijn 
gevestigd.128 
Vooral de debiteur zal dit moeten beseffen. Indien het zijn bedoeling is dat 
hij na de voltooiing van de schuldoverneming niet meer voor de betaling 
van de schuld kan worden aangesproken, dan zal hij uitdrukkelijk met de 
crediteur moeten afspreken dat de door hem gevestigde zekerheden teniet 
gaan. 

 
126 Mugdan II, pag. 81; Staudinger-Kaduk, § 418 Rz 3 e.v.; BGB-RGRK-Weber, § 418 Rz 3.  
127 § 1168 BGB: (1) Verzichtet der Gläubiger auf die Hypothek, so erwirbt sie der Eigen-
tümer. § 1175 BGB: (1) (...) Verzichtet der Gläubiger auf die Hypothek an einem der 
Grundstücke, so erlischt die Hypothek an diesem.  
128 Staudinger-Kaduk, § 418 Rzz 25 en 26 ; BGB-RGRK-Weber, § 418 Rz 9; Nörr-
Scheyhing, pag. 312, Enneccerus-Lehmann, pag. 328. RG HRR 35, nr. 1298. 
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Derden die zekerheid hebben gesteld worden zonder hun uitdrukkelijke 
instemming met de schuldoverneming op het moment van de overgang van 
de schuld uit hun verplichtingen jegens de crediteur bevrijd. Aan deze 
bepaling ligt de gedachte ten grondslag dat degene die zich borg heeft 
gesteld of die de zekerheid heeft verleend, dit niet heeft gedaan voor de 
schuld als zodanig, maar met het oog op de persoon van de debiteur. 
Zekerheidsstelling door een derde vindt in de meeste gevallen haar 
grondslag in een verhouding waarin de derde tot de debiteur staat. De derde 
verleent de zekerheid ten behoeve van de debiteur en hij doet dit in het 
vertrouwen dat de debiteur zelf zijn verplichtingen zal nakomen. Indien het 
buiten de derde om mogelijk zou zijn om een gestelde zekerheid ten 
behoeve van de overnemer te laten voortbestaan, dan zou op een niet 
gerechtvaardigde wijze in de positie van de zekerheidssteller worden 
ingegrepen.129 
 
Kaduk gaat er vanuit dat zonder de uitzonderingsbepaling van § 418 BGB 
uit het beginsel dat de schuldoverneming een opvolging onder bijzondere 
titel is, zou zijn voortgevloeid dat door derden gestelde zekerheidsrechten 
wel in stand waren gebleven. Als accessoire rechten zouden zij zonder 
meer met de schuld zijn overgegaan.130 Het is echter de vraag of dat juist is. 
De zekerheidsstelling komt tot stand op grond van een zelfstandige rechts-
handeling tussen de derde en de crediteur. Deze rechtshandeling vindt zijn 
grondslag veelal in een rechtsverhouding van de derde met de debiteur. De 
derde stelt de zekerheid en verbindt zichzelf of zijn zaken met het oog op 
de voldoening van de schuld door deze bepaalde debiteur. Vandaar dat kan 
worden aangenomen dat de gebondenheid van de derde een einde neemt 
zodra de debiteur niet langer voor de voldoening van de verbintenis 
aansprakelijk is.131 Uit het accessoire karakter van de zekerheidsstelling, 
dat meebrengt dat het zekerheidsrecht teniet gaat zodra de hoofdverbintenis 
ophoudt te bestaan, mag niet worden afgeleid dat het accessoire recht niet 
teniet zou kunnen gaan zolang de hoofdverbintenis nog bestaat. 
Om ervoor te zorgen dat de door de derde gestelde zekerheden in stand 
blijven, zal deze zijn toestemming (Einwilligung) op grond van § 183 
BGB132 voorafgaand aan de overgang van de schuld moeten geven. Een 

 
129 Mugdan II, pag. 81; Staudinger-Kaduk, § 418 Rz 3; BGB-RGRK-Weber, § 418 Rz  1; 
Ennecerus-Lehmann, pag. 328. 
130 Staudinger-Kaduk, § 418 Rz  4. 
131 In dezelfde zin lijkt Zeiss, § 418 Rz  1, zich uit te spreken, waar hij stelt: “Die Sicher-
heiten bleiben grundsätzlich nicht bestehen.” In dezelfde zin ook Mugdan II, pag. 81: “In 
einer solchen Veränderung des Schuldners ist daher eine die Bürgschaft erledigende That-
sache zu finden.” 
132 § 183 BGB definieert de ‘Einwilligung’ als een ‘vorherige Zustimmung’. 
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goedkeuring achteraf heeft geen werking, omdat de gestelde zekerheden 
door het ontbreken van de voorafgaande toestemming reeds teniet zijn 
gegaan. Wenst de derde in dat geval de gestelde zekerheden toch gestand te 
doen, dan zullen zij opnieuw moeten worden gevestigd.133 
De toestemming zelf is een wilsverklaring in de zin van de tweede titel van 
boek drie BGB en kan dus in beginsel vormvrij geschieden. Volgens de 
heersende opvatting in de literatuur zal in het geval van een borgtocht 
voldaan moeten worden aan het schriftelijke vormvereiste van § 766 BGB 
134, omdat de derde voor een andere debiteur moet gaan instaan.135 
Kennelijk oordelen ook de Duitse auteurs dat de inhoud van de borgtocht 
door de wijziging van de debiteur verandert. In de rechtspraak wordt echter 
in andere zin geoordeeld. Omdat het niet gaat om een nieuwe borgtocht is 
volgens het Reichsgericht een mondelinge instemming voldoende.136 
 
Een tweede uitzondering op het beginsel dat de voorrechten ongewijzigd 
blijven gelden, ligt besloten in § 418, Abs 2 BGB: 
 
Ein mit der Forderung für den Fall des Konkurs verbundenes Vorzugsrecht kann nicht im 
Konkurs über das Vermögen des Uebernehmers geletend gemacht werden. 
 
Zijn er aan de overgenomen schuld voorrechten verbonden die op het 
vermogen van de overnemer kunnen worden verhaald, dan kunen deze in 
het geval van een faillissement van de overnemer niet worden ingeroepen. 
Deze bepaling is geschreven ter bescherming van de belangen van de 
overige schuldeisers van de overnemer. De Duitse wetgever achtte het niet 
geoorloofd dat de overnemer kon ingrijpen in de wettelijke rangorde van de 
crediteuren in geval van een faillissement. Deze rangorde wordt van 
openbare orde geacht en hierin behoort niet door een vrijwillig aangegane 
handeling van de overnemend debiteur te kunnen worden ingegrepen ten 
nadele van reeds bestaande schuldeisers. Deze zienswijze wordt ook in de 
literatuur en in de rechtspraak aangehangen.137 

 
133 Staudinger-Kaduk, § 418 Rz  18; Zeiss, § 418 Rz  4; BGB-RGRK-Weber, § 418 Rz  10; 
Nörr-Scheyhing, pag. 312. RG HRR 1933, nr. 1742. 
134 § 766 BGB: Zur Gültigkeit des Bürgschaftsvertrags ist schriftliche Erteilung der 
Bürgschaftserklärung erforderlich. Soweit der Bürge der Hauptverbindlichkeit erfüllt, wird 
der Mangel der Form geheilt. 
135 Staudinger-Kaduk, § 418 Rz 20; BGB-RGRK-Weber, § 418 Rz 8; Zeiss, § 418 Rz 3. 
136 RGZ 70, 411, 415. 
137 Staudinger-Kaduk, § 418 Rz 27; BGHZ 34, 298. 
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6.5.4. Verweermiddelen van de overnemer gegrond op de overeenkomst 
tot schuld overneming 

 
Hoewel de wettelijke regeling op dit punt zwijgt, is het in de literatuur en 
rechtspraak een aanvaard beginsel dat de overgang van de schuld afhanke-
lijk is van de geldigheid van de overeenkomst tot schuldoverneming. De 
schuld gaat niet over op de overnemer als de overeenkomst tot schuldover-
neming niet geldig is. Deze ongeldigheid kan de overnemer ook inroepen 
tegenover de crediteur, zodat hij een vordering tot voldoening van de 
schuld met een beroep op de ongeldigheid van de schuldoverneming kan 
afweren. Dit geldt zowel in het geval dat de overneming tot stand is 
gekomen op de wijze van § 414 BGB als op de wijze van § 415 BGB.138 
Zo gaat de schuld niet over als de overeenkomst tot schuldoverneming 
nietig is op grond van bijvoorbeeld een schijnverklaring, een in scherts 
afgelegde verklaring, wegens strijd met een wettelijke bepaling of wegens 
strijd met de goede zeden.139 In dat geval is de overnemer derhalve niet 
gehouden om de verplichting te voldoen en blijft de debiteur aansprakelijk. 
Hetzelfde geldt als wegens het ontbreken van wilsovereenstemming geen 
overeenkomst tot stand is gekomen.140 Door het Reichsgericht is dit 
ondermeer beslist in zijn uitspraak van 14 januari 1928.141 
 
De eiser in deze procedure had met S afgesproken dat hij (eiser) in de jaren 1922 tot 1926 
zaai- en pootgoed zou leveren aan S, in ruil waarvoor eiser het jaar daarop telkens het 
dubbele aantal van het geleverde zou terugkrijgen. In 1924 verkocht S zijn bedrijf aan de 
gedaagde in de procedure, met het beding dat gedaagde alle aan de uitoefening van het 
bedrijf verbonden verplichtingen op zich zou nemen. Daaronder viel ook de verplichting tot 
levering van zaai- en pootgoed aan eiser. 
Toen de gedaagde door de eiser werd aangesproken, beriep gedaagde zich erop dat hij 
nimmer had begrepen dat hij de dubbele hoeveelheid van het door eiser geleverde zaai- en 
pootgoed zou moeten teruggeven. In de branche was het gebruikelijk dat slechts de 
geleverde hoeveelheid zaai- en pootgoed moest worden teruggegeven en gedaagde was er 
vanuit gegaan dat hij een verplichting van deze inhoud had overgenomen. Hij stelt zich dan 
ook op het standpunt dat wegens het ontbreken van wilsovereenstemming geen geldige 
schuldoverneming tot stand was gekomen, zodat hij ook niet jegens eiser gehouden was om 
de verplichtingen van S na te komen. Het Reichsgericht overwoog hieromtrent: 
 
“Die Beklagte beruft sich also darauf, dass der Uebernahmevertrag wegen Fehlens überein-
stimmende Willenserklärungen der Beteiligten überhaupt nicht zustande gekommen sei oder 
dass sie doch zum mindesten die Verbindlichkeit des Verkäufers nur mit dem von ihr zu-

 
138 Mugdan II, pag. 81; BGB-RGRK-Weber, § 417 Rz 11; Staudinger-Kaduk, § 417 Rz 8; 
Zeiss, § 417 Rz 4; Enneccerus-Lehmann, pag. 327; Larenz, pag. 607. 
139 BGB-RGRK-Weber, § 417 Rz 11; Staudinger-Kaduk, § 417 Rz. 8. Zie 6.5.2. voor de 
tekst van de §§ 117, 118, 134 en 138 BGB. 
140 BGB-RGRK-Weber, § 417 Rz 11; Zeiss, § 417 Rz 4; Nörr-Scheyhing, pag. 304. 
141 RGZ 119, 418, 420.  
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grunde gelegte Inhalt übernommen habe. Beide Einwendungen sind grundsätzlich zulässig 
(...).” 
 
In casu werd het beroep op het ontbreken van wilsovereenstemming echter toch afgewezen, 
omdat het volgens het Reichsgericht aan gedaagde was geweest om zich omtrent de inhoud 
van de overgenomen verplichting te vergewissen. 
   
Ook een met succes ingeroepen vernietiging van de overeenkomst tussen 
debiteur en overnemer op grond van de wilsgebreken dwaling dan wel 
bedrog of bedreiging142 heeft in beginsel tot gevolg dat de overnemer niet 
langer jegens de schuldeiser is gebonden, aangezien de vernietiging de 
overeenkomst op grond van § 142 BGB143 met terugwerkende kracht 
ongedaan maakt.144  
Bedacht moet worden dat ook de crediteur de mogelijkheid heeft om een 
beroep te doen op de nietigheid of de vernietiging van de overeenkomst tot 
schuldoverneming. Een crediteur die op de hoogte is van de ongeldigheid 
van de schuldoverneming kan zich daarom terstond wenden tot de debiteur 
om van hem betaling te verkrijgen. Hij hoeft daarvoor niet een daartoe 
strekkend verweer van de overnemer af te wachten.  
Op het beginsel dat de overeenkomst tot schuldoverneming wegens een 
wilsgebrek kan worden vernietigd met het gevolg dat de schuld niet is 
overgegaan op de overnemer, geldt op grond van de algemene bepalingen 
van het vermogensrecht een aantal uitzonderingen als er sprake is van 
bedrog bij de totstandkoming van de overeenkomst. Deze algemene 
bepalingen kunnen meebrengen dat een contractspartij het bedrog niet kan 
inroepen, teneinde zo bescherming te bieden aan de betrokkene bij de 
schuldoverneming die geen debet heeft aan het ontstaan van het bedrog.  
Bedrog in geval van een schuldoverneming kan zich  voordoen ten aanzien 
van de overnemer, die bijvoorbeeld bewust verkeerd is geïnformeerd 
omtrent de hoogte van de schuld, dan wel ten aanzien van de crediteur, die 
verkeerd is voorgelicht omtrent de kredietwaardigheid van de overnemer. 
Ten aanzien van de vraag in welke gevallen op het bedrog geen beroep kan 
worden gedaan, moet een onderscheid worden gemaakt tussen de 
schuldoverneming die tot stand is gekomen tussen crediteur en overnemer 
(§ 414 BGB) aan de ene kant en die tussen debiteur en overnemer (§ 415 
BGB) aan de andere kant. 
 

 
142 Dwaling, bedrog en bedreiging zijn geregeld in de § 119 BGB en § 123 BGB. 
143 § 142 BGB: Wird ein anfechtbares Rechtsgeschäft angefochten, so ist es als von Anfang 
an nichtig anzusehen. 
144 Enneccerus-Lehmann, pag. 327; Staudinger-Kaduk, § 417 Rz 10; Zeiss, § 417 Rz 5; 
BGB-RGRK-Weber, § 417 Rzz 13 e.v. RG HRR 1928, nr. 710 (=RGZ 119, 418, 421); 
BGHZ 31, 321. 



Schuldoverneming in het Bürgerliches Gesetzbuch 
 

 203 

                                                     

In geval de schuldoverneming door de overnemer is gesloten met de 
crediteur (§ 414 BGB) dan zal de overnemer een eventueel beroep op 
vernietiging wegens bedrog op grond van § 143 Abs. 2 BGB145 moeten 
richten tot de crediteur. Het kan zich daarbij voordoen dat de overnemer de 
overeenkomst wenst te vernietigen omdat hij deze is aangegaan onder 
invloed van bedrog veroorzaakt door de debiteur. In dat geval is § 123 Abs. 
2 Satz 1 BGB van toepassing:146 
 
Hat ein Dritter die Täuschung verübt, so ist eine Erklärung die einem anderen gegenüber 
abzugeben war, nur dann anfechtbar, wenn dieser die Täuschung kannte oder kennen 
musste. 
 
De oorspronkelijke debiteur is derde in de zin van deze bepaling, zodat de 
overeenkomst alleen vernietigd kan worden als de schuldeiser de 
misleiding door de debiteur kende of behoorde te kennen. In geval van 
goede trouw van de crediteur kan de overnemer dus niet de vernietiging 
van de overeenkomst inroepen op grond van het bedrog door de debiteur en 
is hij gehouden om de verplichting na te komen.147 De crediteur wordt in 
dat geval dus tegen de ongeldigheid van de overeenkomst beschermd. 
Ook kan het zich voordoen dat de crediteur onder invloed van bedrog heeft 
gehandeld. Hij kan bijvoorbeeld verkeerd zijn voorgelicht omtrent de 
kredietwaardigheid van de overnemer. De crediteur zal in dat geval zijn 
beroep op vernietiging moeten richten tot de overnemer. Ook dan geldt dat 
de debiteur derde is bij de overeenkomst, zodat een eventuele misleiding 
van zijn kant op grond van § 123 Abs. 2 Satz 1 BGB alleen jegens de 
overnemer die de overneming om hem moverende redenen gestand wenst 
te doen, kan worden ingeroepen als deze daarvan op de hoogte was of 
behoorde te zijn. 
 
Is de overeenkomst tot schuldoverneming op grond van § 415 BGB 
gesloten tussen de debiteur en de overnemer, dan zal de overnemer die zich 
op bedrog wil beroepen een dergelijk beroep moeten richten tot de 
debiteur.148 Kaduk stelt dat in dat geval de vernietiging tevens tegenover de 
crediteur moet worden ingeroepen.149 De crediteur is weliswaar geen partij 
bij de overeenkomst, maar om zijn toestemming te verkrijgen is de 

 
145 § 143 Abs. 2 BGB: Anfechtungsgegner ist bei einem Vertrage der andere Teil, im Falle 
des § 123 Abs. 2 Satz 2 derjenige, welcher aus dem Vertrag unmittelbar ein Recht erworben 
hat. 
146 BGB-RGRK-Weber, § 417 Rz 14; Staudinger-Kaduk, § 417 Rz 10. 
147 BGB-RGRK-Weber, § 417 Rz 15; Staudinger-Kaduk, § 417 Rz 10; Zeiss, § 417 Rz 5; 
Nörr-Scheyhing, pag. 305. 
148 RGZ 119, 418, 421; BGHZ 31, 321, 324. 
149 Staudinger-Kaduk, § 417 Rz 12. 
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overeenkomst wel aan hem medegedeeld. Deze kennisgeving dient volgens 
hem op grond van § 143 Abs. 3 BGB150 te worden aangevochten. Deze 
opvatting wordt in de Duitse literatuur echter niet gevolgd. 
Is de overnemer bij een overeenkomst op grond van § 415 BGB bedrogen, 
omdat de schuld bijvoorbeeld groter is dan hem was voorgehouden, dan 
kan het zich allereerst voordoen dat het bedrog is veroorzaakt door de 
crediteur. Deze is derde bij de overeenkomst, zodat in dat geval § 123 Abs. 
2 Satz 1 BGB van toepassing is. Dat betekent dat tegenover de debiteur in 
geval van goede trouw van zijn kant, geen beroep op de vernietiging van de 
overeenkomst kan worden gedaan.151  De overnemer wordt hierdoor niet 
benadeeld, omdat hij vanzelfsprekend zijn verplichting jegens de crediteur 
op grond van het door hem verrichte bedrog kan opschorten. 
Wenst de overnemer in geval van een schuldoverneming op grond van § 
415 BGB een beroep te doen op bedrog welke door de debiteur is 
veroorzaakt, dan is de debiteur geen derde maar contractspartij. Ten 
opzichte van de debiteur kan dan een beroep op de vernietiging worden 
gedaan. Deze vernietiging kan eveneens tegenover de crediteur worden 
ingeroepen.152 Dit is een gevolg van het hierboven weergegeven uitgangs-
punt dat de ongeldigheid van de overneming wegens een wilsgebrek niet 
alleen tegenover de debiteur als partij bij de schuldoverneming, maar ook 
tegenover de crediteur kan worden ingeroepen. Blijkens de uitspraak van 8 
december 1959 is dit ook het standpunt van het Bundesgerichtshof. Het 
overwoog ten aanzien van de mogelijkheid van de overnemer om tegenover 
de crediteur de vernietiging in te roepen van een met de schuldenaar 
gesloten overeenkomst tot schuldoverneming: 
 
“Der Standpunkt, dass die Anfechtung dem ursprünglichen Schuldner zu erklären ist, wird 
auch von Mitteis (LZ 1909, 634), Reimer Schmidt (bei Soergel/Siebert, BGB 9. Aufl. § 417 
Anm. 2) und Enneccerus/Lehmann (Recht der Schuldverhältnisse 15. Bearb. § 85 I 2) 
geteilt, im letztgenannten Lehrbuch mit dem Zusatz, dass eine Anfechtung auch dem 
Gläubiger gegenüber möglich sei. Das angeführte Schrifttum vertritt die Ansicht, die durch 
die Anfechtung herbeigeführte Nichtigkeit des Uebernahmevertrages mache die Ueber-
nahme auch dem Gläubiger gegenüber hinfällig, die Schuld gelte als nicht übernommen, der 
Uebernehmer als nicht verpflichtet, der Schuldner als nicht befreit. Dem ist beizutreten.” 153 
 
Slechts in bijzondere gevallen kunnen de omstandigheden meebrengen dat 
het de overnemer niet vrij staat zich tegenover de crediteur op de 
ongeldigheid van de schuldoverneming te beroepen. Het is volgens het 

 
150 § 143 Abs. 3 BGB: Bei einem einseitigen Rechtsgeschäfte, das einem anderen gegenüber 
vorzunehmen war, ist der andere der Anfechtungsgegner. (...) 
151 BGB-RGRK-Weber, § 417 Rz 16; Zeiss, § 417 Rz 5. 
152 Zeiss, § 417 Rz 5; BGB-RGRK-Weber, § 417 Rz 16. 
153 BGHZ 31, 321. 
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Bundesgerichtshof bijvoorbeeld denkbaar dat de crediteur, in het 
vertrouwen op de geldigheid van de overneming, heeft nagelaten om 
maatregelen te nemen tegen de oorspronkelijke debiteur om de vordering 
veilig te stellen. De overnemer kan dan onder omstandigheden handelen in 
strijd met de redelijkheid en billijkheid, als hij voldoening van de schuld 
weigert op een moment dat de oorspronkelijke debiteur geen verhaal meer 
biedt.154 
Een ruimere bescherming geeft Kaduk aan de crediteur, indien de 
overnemer een beroep wil doen op de ongeldigheid van de schuld-
overneming wegens bedrog door de debiteur. Zoals hierboven is aan-
gegeven, gaat Kaduk er vanuit dat de ongeldigheid van de overeenkomst 
ook tegenover de crediteur moet worden ingeroepen, omdat de schuldover-
neming aan de crediteur is medegedeeld. Deze kennisgeving moet worden 
aangevochten en omdat de debiteur ten aanzien van de kennisgeving heeft 
te gelden als een derde, kan de crediteur te goeder trouw volgens Kaduk de 
bescherming van § 123 Abs. 2 BGB inroepen.155 
 
Is er sprake van bedrog welke bij de overnemer niet is veroorzaakt door de 
debiteur of de crediteur, maar door een derde, dan is voor de beantwoor-
ding van de vraag of de ongeldigheid van de schuldoverneming ook tegen-
over de crediteur kan worden ingeroepen § 123 Abs. 2 Satz 2 BGB door-
slaggevend: 
 
Soweit ein anderer als derjenige, welchem gegenüber die Erklärung abzugeben war, aus der 
Erklärung unmittelbar ein Recht erworben hat, ist die erklärung ihm gegenüber anfechtbar, 
wenn er die Täuschung kannte oder kennen musste. 
 
In deze bepaling wordt aan degene die buiten een overeenkomst staat, maar 
die te goeder trouw uit die overeenkomst een recht heeft verworven, 
bescherming geboden indien de overeenkomst ongeldig blijkt te zijn omdat 
een der contractspartijen door een derde is bedrogen. Dat de crediteur op 
grond van de hierboven geciteerde tekst wordt beschermd in geval het 
bedrog door een derde is veroorzaakt, volgt volgens het Bundesgerichtshof 
uit de plaatsing van deze bepaling in § 123 Abs. 2 BGB. Deze bepaling is, 
blijkens de redactie van de eerste zin, geschreven voor het geval een derde, 
die buiten de overeenkomst tussen contractspartijen staat het bedrog heeft 
veroorzaakt. In dat geval wordt de niet-contractspartij te goeder trouw, die 
rechten uit de overeenkomst heeft verworven, beschermd. Is het bedrog bij 
de overnemer daarentegen niet door een derde veroorzaakt, maar door de 

 
154 BGHZ 31, 329.  
155 Staudinger-Kaduk, § 417 Rz 14. Deze opvatting wordt door het BGH uitdrukkelijk 
verworpen, zie BGHZ 31, 321, 326. 
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debiteur, dan is § 123 Abs. 2 BGB niet van toepassing, zodat Satz 2 van 
deze paragraaf de crediteur geen bescherming biedt.156 De ongeldigheid van 
de overeenkomst tot schuldoverneming werkt in dat geval, zoals hierboven 
al is aangegeven, ook jegens de crediteur. 
Voor de motivering dat de niet-contractspartij (in casu de crediteur) in 
geval van een door de debiteur veroorzaakt bedrog niet wordt beschermd, 
voerde het Bundesgerichtshof ook nog aan dat uit de omstandigheid dat de 
wetgever in § 123 Abs. 2 Satz 2 BGB een niet-contractspartij die een recht 
uit de overeenkomst heeft verworven, slechts bescherming biedt bij mis-
leiding van een contractspartij door een derde en niet bij misleiding door de 
wederpartij “(...) dass derjenige, der durch den Erklärungsgegner selbst 
getäuscht worden ist, grösseren Schutz geniessen soll als der Gutgläubige 
der aus der Erklärung Rechte gewonnen hat.”157 Omdat de wetgever in het 
geval van een schuldoverneming evenmin in een bijzondere bepaling aan 
de schuldeiser extra bescherming heeft gegeven, kan ten behoeve van de 
crediteur ook “ (...) aus allgemeinen Gesichtspunkten (...) grundsätzlich ein 
(…) Schutz nicht anerkannt werden.”158 
 
6.5.5. Verweermiddelen van de overnemer gegrond op de onderliggende 

rechtsverhouding tussen de overnemer en de debiteur 
 
De overeenkomst tot schuldoverneming zal, zoals hierboven reeds enkele 
keren is aangegeven, in veel gevallen haar grondslag vinden in een 
rechtsverhouding, waarin debiteur en overnemer tot elkaar staan. De schuld 
kan worden overgenomen als onderdeel van de overdracht van een 
handelszaak of als betaling van een koopprijs. Deze onderliggende rechts-
verhouding kan na het sluiten van de overeenkomst tot schuldoverneming 
nietig blijken te zijn of worden vernietigd. In dat geval blijkt dat aan de 
overeenkomst geen geldige reden ten grondslag ligt. Voor de overnemer 
zou dit een aanleiding kunnen zijn om niet langer verbonden te willen zijn 
de overgenomen schuld te voldoen. 
De Duitse wetgever heeft echter uitdrukkelijk bepaald dat de overnemer 
aan de onderliggende rechtsverhouding met de debiteur geen verweermid-
delen jegens de crediteur kan ontlenen. Paragraaf 417 Abs 2 BGB, welke 
zowel van toepassing is op de schuldoverneming op grond van § 414 BGB 
als die op grond van § 415 BGB, luidt: 
 

 
156 BGHZ 31, 325, 326,327,328. 
157 BGHZ 31, 328. 
158 BGHZ 31, 328. 
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Aus dem der Schuldübernahme zugrunde liegenden Rechtsverhältnisse zwischen dem 
Uebernehmer und dem bisherigen Schuldner kann der Uebernehmer dem Gläubiger gegen-
über Einwendungen nicht herleiten. 
 
Deze bepaling brengt mee dat de geldigheid van de schuldoverneming niet 
afhankelijk is van de onderliggende rechtsverhouding. Daaruit wordt in zijn 
algemeenheid geconcludeerd dat de schuldoverneming door de Duitse wet-
gever geconstrueerd als een abstracte rechtshandeling.159 Dat betekent dat 
de overnemer in het geval van het ontbreken van een onderliggende rechts-
verhouding toch gehouden is jegens de crediteur de verschuldigde prestatie 
te verrichten. Omdat de overnemer door de ongeldigheid van de onder-
liggende rechtsverhouding tegenover de debiteur niet langer gehouden is de 
schuld te voldoen, heeft hij jegens deze een vordering tot schadevergoe-
ding. Deze vordering wordt in de literatuur gebaseerd op de ongerecht-
vaardigde verrijking.160 
Wil de overnemer bewerkstelligen dat hij tegenover de crediteur eveneens 
een beroep kan doen op verweermiddelen die zijn gegrond op de onder-
liggende rechtsverhouding, dan kan hij dit als een voorwaarde in de 
overeenkomst tot schuldoverneming opnemen. Deze voorwaarde moet dan 
vanzelfsprekend ook aan de crediteur worden medegedeeld.161 
In de rechtspraak is echter aanvaard dat in geval van een schuldoverneming 
tussen debiteur en overnemer § 139 BGB162 onder omstandigheden kan 
meebrengen dat de ongeldigheid van de onderliggende rechtsverhouding 
ook tot de ongeldigheid van de overeenkomst tot schuldoverneming kan 
leiden. In dat geval kan de overnemer jegens de crediteur op de ongeldig-
heid van deze overeenkomst wel een beroep doen.163 
 
In de procedure die leidde tot de uitspraak van het Bundesgerichtshof  van 8 december 
1959164, had eiseres een vordering op de firma Sch. De door deze firma gedreven onder-
neming was op 12 september 1956 door gedaagde overgenomen. Gedaagde had ook de 
schulden die Sch uit hoofde van de onderneming jegens eiseres was aangegaan, over-
genomen. Eiseres had aan de overneming haar toestemming verleend. Toen de gedaagde 
door eiseres tot betaling werd aangesproken, beriep hij zich erop dat de overeenkomst tot 
overdracht van de onderneming wegens bedrog was vernietigd. Omdat hij de schuld jegens 
Sch slechts in samenhang met de verkrijging van de onderneming had overgenomen, achtte 
de overnemer zich door de vernietiging van de overeenkomst van 12 september 1956 niet 

 
159 Ennecerus, pag. 326; Staudinger-Kaduk, § 417 Rz. 17; Nörr-Scheyhing, pag. 307; BGB-
RGRK-Weber, § 417 Rz. 18. 
160 Staudinger-Kaduk, § 417 Rz. 21; Mincke, pag. 47. 
161 BGB-RGRK-Weber, § 417 Rz. 19; Zeiss, § 417 Rz. 6. 
162 § 139 BGB: Ist ein Teil eines Rechtsgeschäfts nichtig, so ist das ganze Rechtsgeschäft 
nichtig, wenn nicht anzunehmen ist, dass es auch ohne den nichtigen Teil vorgenommen 
sein wurde. 
163 RGZ 58, 386; HRR 1933, nr. 1415; BGHZ 31, 323. 
164 BGHZ 31, 321. 



Schuldoverneming 
 

 208

                                                     

langer aansprakelijk voor de schuld aan eiseres. Het Bundesgerichtshof gaf de overnemer op 
dit punt gelijk en overwoog daartoe “(...) dass Ausnahmeweise das Grundgeschäft und die 
Schuldübernahmevereinbarung auch ein einheitliches Rechtsgeschäft bilden können, so dass 
nach § 139 BGB dann die Nichtigkeit des Grundgeschäfts auch die Schuldübernahme 
ergreift.”165 
 
Voor de opvatting van het Bundesgerichtshof is aan te voeren dat in geval 
van overneming van een onderneming, zoals in deze uitspraak het geval 
was, de schuldoverneming onderdeel uitmaakt van de overdracht van de 
onderneming als geheel. Ongeldigheid van de  overeenkomst tot overdracht 
van de onderneming ongeldig is, treft dan inderdaad ook de schuld-
overneming. 
Bij de rechtspraak van het Bundesgerichthof omtrent de toepassing van § 
139 BGB op de schuldoverneming sluiten Zeiss, Weber en Scheyhing zich 
aan.166 In andere zin oordelen Kaduk en Larenz die van oordeel zijn dat de 
wetgever in § 417 Abs. 2 BGB bewust een uitzondering heeft gemaakt op 
het beginsel van § 139 BGB, zodat de bescherming van deze bepaling niet 
van toepassing is.167 
 

 
165 BGHZ 31, 323. 
166 Zeiss, § 417 Rz. 6; BGB-RGRK-Weber, § 417 Rz. 19; Nörr-Scheyhing, pag. 307. 
167 Staudinger-Kaduk, § 417  Rz. 20; Larenz, pag. 609. 
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7.1. Inleiding  
 
Met rechtsfiguren als de schuldvernieuwing en het beding ten behoeve van 
een derde werd veelal niet volledig recht gedaan aan de bedoeling van 
partijen, indien zij beoogden dat een opvolgend debiteur in plaats van de 
oorspronkelijk debiteur voor dezelfde verbintenis jegens de crediteur 
verbonden zou zijn. In de praktijk bestond ook in ons land aan de mogelijk-
heid daartoe wel een uitdrukkelijke behoefte.1  
Delbrück had opgemerkt dat de rechtswetenschap niet blind mag zijn voor 
de wensen van de praktijk en dat het haar taak is om het recht waar 
mogelijk aan te passen aan de behoeften van het dagelijks verkeer.2 Het is 
echter pas enige tijd na de verschijning van Delbrücks werk in 1853 dat ook 
in Nederland aandacht ontstond voor de vraag of een overeenkomst gericht 
op de overdracht van een schuld, veelal aangeduid met de term 
schuldoverneming, mee kan brengen dat de schuld onder bijzondere titel op 
de opvolgend debiteur overgaat. Een werkelijk debat, zoals zich dat in de 
tweede helft van de negentiende eeuw in de Duitse rechtswetenschap had 
voorgedaan, deed zich bij ons echter niet voor. Dit heeft er mede toe geleid 
dat  het begrip schuldoverneming pas kort voor de invoering van het BW in 
1992 een duidelijk afgebakende betekenis heeft gekregen en dat het onder 
vigeur van het OBW nooit volledig duidelijk is geworden of een opvolging 
onder bijzondere titel in de schuld in ons recht mogelijk was.  
 
7.2. Schuldoverneming in de literatuur 
 
De eerste aandacht voor het leerstuk van de schuldoverneming is terug te 
vinden in de negentiende eeuwse commentaren op het burgerlijk recht. Bij 
de bespreking van de schuldvernieuwing ging Diephuis kort in op de vraag 
of de overdracht ("of zoo men wil overneming") van een schuld evenals de 
overdracht van een vordering in ons recht mogelijk was.3 Diephuis 
beantwoordde deze vraag ontkennend, waartoe hij twee argumenten 
aanvoerde. 
Als schulden evenals vorderingen vatbaar zijn voor overdracht, zo luidt zijn 
eerste argument, dan impliceert dit dat de schuldenaar onafhankelijk van de 
wil van de schuldeiser zijn schuld aan een ander zou kunnen overdragen, 
evenals de crediteur zijn vordering zonder toestemming van de debiteur kan 

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

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

                                                     

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

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

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

 
16 Canes, Schuldoverneming, pag. 42. 
17 De Savornin Lohman, W. 8022; Van Goudoever, WPNR 1779, pag. 59, 60. 
18 Molengraaff, pag. 379 e.v. 
19 Suijling II, pag. 48. 



Schuldoverneming 
 

 214

                                                     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Schuldoverneming onder het Burgerlijk Wetboek van 1838 
 

 237 

                                                     

oordeel zijn verbonden aan dergelijke overeenkomsten.83 Hoewel deze 
overeenkomsten door de Hoge Raad wel als schuldoverneming worden 
aangeduid, heeft hij in het bijzonder nooit vastgesteld dat de overnemer 
jegens de crediteur is gebonden tengevolge van een opvolging onder 
bijzondere titel in de passieve zijde van de verbintenis en dat door een 
dergelijke ‘schuldoverneming’ de oorspronkelijk debiteur van rechtswege 
zou zijn bevrijd. Ook het Ontwerp NBW heeft de Hoge Raad nimmer aan-
gegrepen om op dit punt een duidelijke beslissing te nemen. Of dit bewust 
is gedaan is niet duidelijk. Wat mij betreft volstaat de vaststelling dat uit de 
jurisprudentie van de Hoge Raad slechts kan worden geconcludeerd dat de 
schuldoverneming onder het OBW in de rechtspraak nooit een volwaardige 
erkenning heeft gevonden. 

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



Schuldoverneming in het Burgerlijk Wetboek 
 

 241 

                                                     

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. 



Schuldoverneming 
 

 242

                                                     

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. 
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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).  
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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. 
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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. 
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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. 
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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 

 
190 Asser-Hartkamp 4-I, pag. 500. 
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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 

 
197 Zie 6.5.4. 
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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 

 
205 Asser-Hartkamp 4-II, pag. 125. 
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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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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 
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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. 
 



Schuldoverneming 
 

 324

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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Conclusion 
 
 
There has existed since ancient times the need, particularly in the area of 
commercial traffic, to be able to transfer a commitment to pay a debt to a 
third party. A singular succession of a debt, whilst maintaining the obliga-
tion, whereby the liability is transferred to a succeeding debtor, was not 
considered possible under Justinian Law (Codex Justinianus) and in the Ius 
Commune. In these legal systems the obligation was considered to be a 
personal engagement between creditor and debtor, and a succeeding debtor 
could only bind himself on the basis of an independent obligation to the 
creditor.  
 
According to Justinian Law, the creation of an obligation for the 
succeeding debtor instead of the original debtor could be achieved if the 
succeeding debtor in a legal proceeding acted as procurator in rem suam 
for the original debtor. If the succeeding debtor in this procedure would 
enter into litis contestatio with the creditor, then, from that point on, the 
original debtor would be freed from his obligation, and any judgement 
would be issued against the succeeding debtor. Because the succeeding 
debtor had accepted the liability in his own interest (in rem suam), he could 
not recover from the debtor in the event of any required payment to the 
creditor. Although a debtor could only be freed from his obligation to a 
creditor, if that creditor and a succeeding debtor entered into litis 
contestatio; C. 2,3,2 shows that the debtor could plead a defense against the 
creditor if the latter had implied his agreement to the transfer of debt by 
bringing legal action against the succeeding debtor.  
 
In the second place, under Justinian Law, a succeeding debtor could be 
legally bound instead of the original debtor by novation. The original 
obligation would be discharged through novation, which meant that all 
accessory rights and defenses would also be cancelled. If parties wanted to 
call on these accessory rights and defenses after novation, then it would be 
necessary that they be re-established. Only in the event of already 
established rights of pledge and mortgage would it be possible to maintain 
such rights, with retention of rank, for the new obligation.    
 
Lastly, under Justinian Law, it was possible to use delegation to transfer a 
commitment to pay a debt to a third party. In this case the debtor, i.e. the 
delegator, ordered the succeeding debtor, i.e. the declared debtor or 
delegated party, to undertake to the creditor, i.e. the delegatee, in the 
delegator/debtor’s place, to satisfy the debt. The succeeding debtor could 
create an undertaking to the creditor by entering either into a stipulatio or a 
litis contestatio. This stipulation entered into on the basis of delegation did 
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not necessarily have to be on the basis of novation. The stipulation only 
served as novation if this appeared from the parties’ intentions. The original 
debtor was freed from any obligation to the creditor, even if the stipulation 
did not serve as novation, because the transfer of a liability by delegation 
was considered payment in full by the delegator/debtor to the creditor/ 
delegatee.  
 
Because the succeeding debtor in the case of a litis contestatio, or novation, 
or delegation, had an undertaking to the creditor on the grounds of a new 
obligation, this meant that in none of these cases there was question of a 
singular succession of debt. 
 
Following Justinian Law, it was also assumed in Mediaeval Law, ancient 
French Law, and Roman-Dutch Law that a succeeding debtor could only 
create an undertaking, instead of the original debtor, by entering either into 
a litis contestatio, or novation, or delegation. 
 
Litis contestatio was described on the basis of the glossaries as 
necessitating a renewal of a debt obligation. However, novation entered 
freely into by the parties was considered a voluntary renewal of the debt 
obligation. An important distinction in legal effect was that all accessory 
rights and defenses were cancelled in the event of voluntary novation, 
while they continued to exist in the event of a renewal of the debt obliga-
tion being necessitated, i.e. in the case of litis contestatio. If a succeeding 
debtor entered into a litis contestatio with the creditor, then this was not 
considered a necessary, but a voluntary method of novation, on the basis of 
the glossaries. This consequently meant that in this case accessory rights 
and defenses also were cancelled. 
 
Novation of a liability could be created by an agreement between creditor 
and succeeding debtor (expromission) or by way of a tripartite agreement, 
including the original debtor.  
 
Although changes in the area of novation and litis contestatio in the Ius 
Commune, when compared to Justinian Law were not significant, the 
application of delegation did undergo far-reaching changes.  
On the basis of the glossaries, delegation was viewed as a particular method 
of novation. Delegation was always considered to be coupled with 
novation. 
Since Donellus it had been the general view that delegation could only be 
used to replace the debtor in an obligation, and not the creditor. This 
restricted the application of delegation to the transfer of debts.  
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The position on delegation did not undergo any change in ancient French 
Law and Roman-Dutch Law until the introduction of the Code Civil and the 
OBW, respectively. 
 
Entering into novation or delegation would cancel the original obligation, 
thus freeing the debtor. The risk that the succeeding debtor would not pay 
would lie with the creditor. Because creditors would often not wish to 
assume this result, in practice it was usually considered sufficient if the 
original debtor ordered the succeeding debtor to pay the creditor on behalf 
of the original debtor. In such case the succeeding debtor did not enter into 
a renewal of the debt obligation. This legal concept was given existence in 
Roman-Dutch Law next to delegation and was referred to as ‘assignatio’ or 
‘aenwijzing’ (assignment). Roman-Dutch Law agreed that the creditor 
could accept the assignment, giving him the right to seek repayment 
directly from the succeeding debtor. The practice of having the creditor 
accept the assignment can be considered as a particular application of a 
stipulation on behalf of a third party; a concept that was also gradually 
accepted under Roman-Dutch Law. 
 
Ancient French Law did recognize the assignment, but not the possibility 
for a creditor to acquire any rights from the assignment with respect to a 
succeeding debtor. In the event it was the parties’ intention to create such 
rights with respect to the succeeding debtor, in addition to the original 
debtor, for the creditor, then a tripartite agreement was called for. This 
agreement was substantially similar to delegation, albeit without the effect 
of novation. This type of agreement creating an undertaking of the 
succeeding debtor, in addition to those of the original debtor, was referred 
to as a ‘délégation imparfait’. 
 
The Code Civil and the OBW did not contemplate the possibility of 
singular succession of a debt. The usual manner of creating singular 
succession of a debt under the OBW was by way of novation of a liability. 
Both expromission and delegation were provided for in the OBW. 
 
Dutch case law in force under the OBW, in making a determination of the 
legal effect of agreements intended to transfer a liability, would look at the 
administration of novation and delegation under the law. However, in those 
cases were it had clearly been the intention of the parties that existing 
accessory rights or defenses were to remain in force, as in the case of a 
transfer of a mortgage, then the agreement could not be considered a 
novation. The Supreme Court of the Netherlands handed down a decision 
(HR 17 February 1843, W 410) shortly after adoption of the OBW, stating 
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that, in order to determine the legal effect of an agreement entered into to 
transfer a liability between debtor and declared debtor, a connection could 
be drawn to the regulations covering stipulation on behalf of a third party, 
as provided for in article 1353 OBW. Although the Supreme Court made no 
reference to that effect, this decision in fact continued the practice dating 
from Roman-Dutch Law with respect to the possibility of assuming the 
assignatio.  
 
Nevertheless, neither novation nor a stipulation on behalf of a third party 
would in all cases meet with the requirements of everyday life. For 
example, agreements intended to transfer a payment commitment, such as 
would be the case with the transfer of a sole proprietorship, in many cases 
were intended to create an undertaking from the succeeding debtor to 
replace the original debtor for the creditor with respect to the same 
obligation. 
 
Gradually literature and case law accepted the concept that such a 
replacement of the original debtor in an obligation should be possible. This 
development stemmed from the German science of law 
 
During the second half of the 19th Century the Pandektists were able to let 
go of the centuries’ old idea that an obligation was inseparable from the 
actual person of the debtor. This development had been given force by 
Delbrück, who was of the opinion that an obligation was not so much 
determined by the personal relationship between debtor and creditor, but 
more determined by the claim and debt that arises from it as an independent 
asset. Even though his view of the obligation was not adopted, Delbrück’s 
studies did create the impetus for a changed view of obligations. In 
responding to Delbrück’s study that same year, it was the opinion of 
Windscheid that the obligation creates a relationship between two people 
aimed at a certain performance to be undertaken by the debtor. This 
performance usually can also be undertaken by another party without the 
performance being changed in any meaningful way. According to 
Windscheid, in all these cases the debtor of the obligation can be replaced 
without this act changing the obligation. It is the view of Windscheid 
therefore that the obligation is determined by its performance, and this was 
the ruling view in the German science of law since the end of the 19th 
Century. Windscheid’s conclusion, that a debtor can be replaced by a third 
party without canceling the obligation, was generally accepted. This 
development allowed for the transfer of a liability, in the meaning of 
singular succession of a debt, to be recognized in the German science of 
law before the end of the 19th Century. It was recognized that replacing the 
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debtor might have an influence on the ability to collect on the claim. For 
this reason a change of debtor can not take place without the cooperation of 
the creditor. This issue provoked the question in German science of law, 
whether a creditor shall be a party to the transfer of the liability, or whether 
it suffices for him to consent to the transfer (the decision theory). Following 
custom as it existed in practice, most legal authors deemed that cooperation 
of the creditor could be limited to providing his consent to an agreement 
between original debtor and declared debtor.  
 
German Law concurred with this view in § 415 BGB. The agreement to 
transfer the liability, according to § 415 BGB, can be entered into by 
original debtor and declared debtor and becomes effective if the creditor 
provides his consent. By providing this consent, the creditor does not 
become a party to the agreement, according to German law. Separately, § 
414 BGB provides that a transfer of a liability can also be effected by an 
agreement between the creditor and the declared debtor. In practice this 
type of agreement is less important.  
 
Although the Dutch science of law followed its German counterpart in 
paying attention to the doctrine of liability transfer, there was no true 
debate on the question whether a transfer of a liability could be adopted 
within the framework of the OBW. At the time when Meijers commenced 
designing a new Civil Code, there existed no consensus on this issue. While 
referring to the need evidenced by actual practice, Meijers incorporated a 
transfer of a liability in the draft of the new Civil Code. In drafting the 
provisions he was influenced by German law. Novation was omitted from 
the new Civil Code, because, according to Meijers, there no longer was a 
need for it.   
 
In fact, the regulations for a transfer of a liability differ from novation on 
two fundamental issues, allowing the regulations to better accord to the 
needs of daily practice. Firstly, the parties, when agreeing that the declared 
debtor will discharge the debt instead of the debtor, usually only intend to 
replace the debtor, without canceling the obligation including all related 
rights and defenses. This result can be achieved by transfer of a liability, 
but not with novation. Secondly, article 6:155 of the Dutch Civil Code has 
been drafted to provide that a transfer of a liability is effected by an 
agreement between debtor and declared debtor, without the creditor becom-
ing a party to the agreement. But in the case of novation, the creditor has to, 
and had to, be a party to the agreement. It is usual practice, however, that 
an agreement for the transfer of a liability is made between debtor and his 
successor, while it suffices for the creditor to provide his consent to the 
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agreement. The regulations covering the transfer of a liability for this 
reason accords better with reality in practice than the regulations for 
novation. 
  
The agreement to transfer a liability is an obligatory arrangement between 
debtor and declared debtor. The actual transfer of the liability only takes 
place when the creditor, after being notified, has consented to the agree-
ment. The function of the creditor’s consent is comparable to the notice of 
assignment to the assigned debtor upon transfer of a claim. It is my opinion 
that, for this reason, it can be stated that the creditor, while not a party to 
the obligatory agreement, does become a party to the delivery act that 
causes the debt to actually transfer to the assets of the declared debtor.  
 
Although not provided for in the Civil Code, and although Meijers in fact 
expressly excluded this as a possibility, it is my opinion that the transfer of 
a liability can also be effected by an agreement between creditor and 
declared debtor. This ties into the possibility, expressly permitted in the 
OBW, of effecting novation of a liability by way of expromission and with 
the possibility, also recognized by the Civil Code, of having a third party 
discharge a debt. In an agreement between creditor and declared debtor the 
obligatory agreement and the delivery act coincide. The liability transfers to 
the declared debtor at the time the agreement becomes effective, i.e. when 
executed.  
 
Article 6:155 through 6:158 of the Dutch Civil Code has not copied the 
German regulations verbatim, but nevertheless both sets of regulations are 
in effect largely similar.  
 
An important difference between the regulations is that in German law 
consent of the creditor is given retroactive force, whilst this retroactive 
force is expressly denied in Dutch law. To achieve that the parties are not 
dependent on consent from the creditor to determine the moment when the 
liability transfers, Dutch law has determined that debt, as it pertains to the 
relationship between debtor and declared debtor, transfers simultaneously 
with the agreement for the transfer of the liability being executed. From the 
point of view of Dutch Law, the consequences of the transfer have 
therefore been made relative; as between declared debtor and original 
debtor, the moment in time the liability transfers is different from that at 
which it transfers in the relationship between declared debtor and creditor. 
Creating such a relative transfer of a liability however denies the nature of 
the obligation and is therefore impossible. That is the reason why transfer 
of a liability, as between debtor and declared debtor, occurs only when the 
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creditor has consented. The debt is transferred in its then existing capacity 
as it results from the obligation between debtor and creditor at the moment 
of transfer.  
 
Both German and Dutch Law apply the rule that transfer of a debt is 
dependent upon the validity of the agreement governing the transfer of the 
liability. This means that if such agreement is invalid, then the debt has not 
transferred to the declared debtor. The declared debtor can raise the defense 
against the creditor that the debt, because the agreement transferring the 
liability is invalid, did not transfer to him. Because the agreement to 
transfer the debt can be viewed as title of transfer, this means that a transfer 
of a liability, contrary to the law’s intention, in fact constitutes a causal 
legal act. Intrinsically, a transfer of a liability in this regard does not differ 
substantially in its effect from novation. In the case of novation an invalid 
agreement to transfer a liability will create a bar to establishing a new 
obligation for the succeeding debtor. A creditor can be prejudiced by an 
invalid agreement to transfer a liability, because, for example, he has 
neglected to take legal action against the debtor. Both German and Dutch 
Law contain no specific provisions to protect the position of the creditor. It 
is my opinion that a creditor, who has, in good faith, relied on the validity 
of a transfer of a liability, can lodge an appeal on the basis of article 3:36 of 
the Dutch Civil Code. This means that an invalid transfer cannot be raised 
as a defense, and that he can hold the declared debtor responsible for 
payment of the debt.  
 
Deficiencies in the underlying legal relationship between debtor and 
declared debtor do not however affect the validity of the transfer of the 
liability. This also accords with the general principles of Dutch property 
laws, providing that the motivation to enter into a legal proceeding does not 
affect its validity. In this regard, regulations governing the transfer of 
liabilities do not only accord with those of German Law, but also accord 
with what was the rule with respect to delegation under Justinian Law and 
with respect to novation as governed by the OBW. 
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