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Kan pandrecht worden gesauveerd bij novatie in de internationale financieringspraktijk?

1Inleiding

Naar buitenlands recht worden vorderingen en schulden met enige regelmaat 'overgedragen' door novatie. Onder
het Nederlandse recht ligt het meer voor de hand om een vordering dan wel schuld over te dragen door cessie,
schuld- of contractsoverneming. Novatie is dan ook op het eerste gezicht een voor Nederlands recht niet erg
relevante rechtsfiguur. Toch ziet men zich als Nederlands jurist in de internationale financieringspraktijk af en toe
geconfronteerd met novatieperikelen. Als voorbeeld kan dienen een lening die beheerst wordt door Engels recht, tot
zekerheid waarvan een Nederlands pandrecht is gevestigd. Als de leninggever zijn vordering in overeenstemming
met Engels recht 'overdraagt' aan een derde door novatie, gaat op basis van het accessoriteitsbeginsel het
Nederlandse pandrecht in principe teniet (art. 3:7 jo. 82 BW). Immers, door de novatie gaat de oude, door het

pandrecht gedekte vordering teniet en ontstaat een nieuwe, niet door het pandrecht gesecureerde vordering. [1]

Onder 'novatie', ook wel 'schuldvernieuwing', verstaat men naar Nederlands recht traditioneel:

'de overeenkomst strekkende tot afstand van een vorderingsrecht met de bijzonderheid dat daarbij
en in verband daarmee een nieuwe verbintenis in het leven geroepen wordt, hetzij van de
schuldenaar jegens de oude schuldeiser ('objectieve novatie'), hetzij van de schuldenaar jegens een
nieuwe schuldeiser ('actieve novatie'), hetzij van een nieuwe schuldenaar jegens de oude schuldeiser
('passieve novatie')'

. [2]

Objectieve novatie is dus schuldvernieuwing waarbij de oude schuld vervangen wordt door een nieuwe, inhoudelijk
gewijzigde schuld (waarbij de schuldeiser en schuldenaar dezelfde blijven). Actieve en passieve novatie (elk een
species van het genus 'subjectieve novatie') zijn vormen van schuldvernieuwing waarbij de schuldeiser
respectievelijk de schuldenaar vervangen wordt (terwijl de voorwaarden van de schuld inhoudelijk ongewijzigd
blijven). Bij novatie kunnen aldus betrokken zijn: (i) de crediteur en debiteur van de schuld voorafgaand aan novatie
(respectievelijk de 'Oude Schuldeiser', de 'Oude Schuldenaar' en de 'Oude Vordering'), en (ii) de crediteur en
debiteur van de schuld nadat novatie heeft plaatsgevonden (de 'Nieuwe Schuldeiser', de 'Nieuwe Schuldenaar'
respectievelijk de 'Nieuwe Vordering').
In dit artikel wordt betoogd dat het ongewenst is dat een Nederlands pandrecht tenietgaat bij actieve novatie als
voornoemd. Helaas bieden de wet en jurisprudentie onvoldoende aanknopingspunten om er in de praktijk van uit te
kunnen gaan dat een pandrecht kan worden gesauveerd bij actieve novatie. Naar mijn mening zou de praktijk
gebaat zijn bij een wetsbepaling of houvast biedende rechtspraak op dit punt. Bij objectieve en passieve novatie is
de situatie minder problematisch, en kan het pandrecht behouden worden op basis van een goed geconcipieerde
pandakte en een uitzondering die de wetgever heeft gemaakt op het accessoriteitsbeginsel, luidende:

'Een recht van pand of hypotheek kan zowel voor een bestaande als voor een toekomstige vordering worden
gevestigd' (art. 3:231 lid 1 eerste zin BW).'

Hierna komen allereerst enkele overwegingen aan bod om te illustereren dat het ongewenst is dat pandrechten
tenietgaan bij actieve novatie. Daarna volgt een beschouwing over novatie naar Nederlands recht. Vervolgens wordt
de hierboven gesignaleerde problematiek behandeld voor achtereenvolgens: objectieve, passieve en actieve
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novatie. Tot slot volgt een conclusie.

2Ongewenstheid van verdwijning van pandrecht bij actieve novatie

In de internationale financieringspraktijk wordt het over het algemeen ongewenst geacht dat een pandrecht
tenietgaat bij actieve novatie. Dit verbaast niet, omdat er economisch gezien geen werkelijke belangen worden
geschaad indien het pandrecht wordt gesauveerd, terwijl er andersom wel benadeling plaatsvindt als het pandrecht
tenietgaat. Men dient te onderscheiden tussen de belangen van:
a direct bij de novatie betrokkenen, te weten de Oude Schuldenaar, de Oude Schuldeiser en de Nieuwe

Schuldeiser, die allen met de novatie instemmen. [3] Aangezien de voorwaarden van de Oude Vordering en de
Nieuwe Vordering inhoudelijk identiek zijn, is er geen economische reden waarom aan de eerste wel, en aan de

tweede niet een pandrecht verbonden zou moeten zijn. [4] Zo zou het bij de hierboven genoemde
Engelsrechtelijke lening kunnen zijn dat de zekerheden zich verdisconteerd hebben in een lagere rente.
Aangezien de voorwaarden van de schuld inhoudelijk niet worden gewijzigd, en de rente dus laag blijft, heeft de
Nieuwe Schuldeiser een economisch belang bij handhaving van het pandrecht, terwijl geen van de
directbetrokkenen een eigenlijk economisch belang heeft bij verdwijning van het pandrecht;

b een derde pandgever. Een eventuele derde pandgever kan zich geconfronteerd zien met een Nieuwe
Schuldeiser waar hij bezwaar tegen heeft, maar dit behoort tot de risico's die een pandgever op zich neemt als
hij een pandrecht vestigt. Immers, bij cessie van een gesecureerde vordering is dit risico niet anders; en

c overige derde belanghebbenden, zoals (i) houders van een tweede pandrecht op hetzelfde goed als waarop het
bovengenoemde pandrecht rust, en (ii) concurrente crediteuren van de pandgever. Die derden ondervinden
naar mijn mening geen nadeel indien het pandrecht wordt gesauveerd bij actieve novatie, want zij hebben dan

jegens de pandgever dezelfde positie als zij vóór de novatie hadden [5] , althans dezelfde positie als zij zouden
hebben gehad als sprake was geweest van cessie in plaats van actieve novatie.

Wat de betrokken economische belangen betreft, is er naar mijn overtuiging geen wezenlijk bezwaar tegen de
handhaving van een pandrecht bij 'overdracht' van een vordering door novatie, en is het zelfs zeer wenselijk dat het
pandrecht gesauveerd kan worden. In de praktijk worden dan ook oplossingen gehanteerd om aan de consequenties
van novatie te ontkomen. Kortheidshalve volsta ik met de vermelding van een security trust naar Engels recht voor

Engelse zekerheden en de naar Nederlands recht gehanteerde parallel debt-constructie. [6] Wat er zij van de voors
en tegens van voornoemde oplossingen, het feit dat er in de praktijk naar oplossingen wordt gezocht, illustreert nog
eens dat het ongewenst wordt geacht dat een Nederlands pandrecht tenietgaat indien een vordering wordt
'overgedragen' door novatie.

3Novatie naar Nederlands recht

Ook al gaat het in de internationale financieringspraktijk in het algemeen om novatie naar buitenlands recht, het is in
het kader van dit artikel relevant hoe men naar Nederlands recht tegen novatie aankijkt, omdat het buitenlandse
concept 'vertaald' zal moeten worden naar Nederlands recht indien het gaat om het sauveren van een Nederlands
pandrecht. Voor deze vertaalslag is relevant wat onder ons recht wel en niet als novatie kwalificeert. De basale,
onder het Nederlandse recht gehanteerde terminologie is hiervoor onder 1 weergegeven.
Ons recht kent geen aparte regeling voor novatie. Novatie wordt gezien als iets waaromtrent geen bijzondere regels
hoeven te gelden, omdat het niets anders is dan een afstand van een verbintenis, in samenhang met het vestigen

van een nieuwe verbintenis tussen dezelfde of andere partijen [7] , oftewel 'afstand om baat'. Voor afstand van een
vorderingsrecht is op grond van art. 6:160 BW nodig: een overeenkomst tussen de schuldeiser en de schuldenaar
van de oude verbintenis, waarin de schuldeiser afstand doet van zijn vorderingsrecht. Art. 6:217 lid 1 BW vereist
voor het totstandkomen van de nieuwe verbintenis: een aanbod en de aanvaarding daarvan. Wat derhalve nodig is
voor novatie naar Nederlands recht is een tweepartijenovereenkomst in geval van objectieve novatie en een
driepartijenovereenkomst in geval van actieve of passieve novatie.
In het oude BW was aan schuldvernieuwing een aparte afdeling van twaalf artikelen gewijd, in het vierde Boek,
vierde titel (`Van het te niet gaan der verbindtenissen'). Dit rechtshistorisch perspectief is hier relevant omdat naar
oud recht gediscussieerd werd over de onderhavige materie. Art. 1457 oud BW schreef voor dat een pandrecht dat
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aan de oude vordering verbonden is, in geval van novatie overgaat op de nieuwe vordering, mits de schuldeiser dit
uitdrukkelijk heeft voorbehouden:

'Art. 1457. 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.'

In de literatuur heerste onenigheid over de waarde die men aan art. 1457 oud BW moest toekennen. [8] Er waren
schrijvers die stelden dat art. 1457 oud BW gold voor elke vorm van schuldvernieuwing, dus voor zowel subjectieve

als objectieve novatie. [9] Deze schrijvers waren in de meerderheid en leken zich er met name op te beroepen dat
art. 1457 oud BW geen onderscheid maakt tussen de verschillende vormen van schuldvernieuwing, en dat het

economisch gezien (zie ook hierboven) terecht is dat accessoiren voorbehouden kunnen worden. [10] Een tweede
mening die in de literatuur werd aangehangen, was dat art. 1457 oud BW alleen relevant was voor objectieve
novatie. De één verbond hieraan de conclusie dat bij subjectieve novatie een voorbehoud van pandrecht is
uitgesloten en het pandrecht dus altijd tenietgaat en dat als men dit wil voorkomen, men dient te kiezen voor cessie

of schuldoverneming. [11] De ander stelde dat art. 1457 oud BW gold voor gevallen van objectieve novatie en dat bij
subjectieve novatie de verbintenis in stand blijft en het pandrecht dus blijft voortbestaan, ook zonder dat de

schuldeiser een voorbehoud maakt. [12] De gedachte hierachter is (a) dat deze stelling natuurlijker is, en meer in
overeenstemming met hetgeen de partijen in werkelijkheid beogen, dan de mening dat de verbintenis wordt
vervangen door een andere van precies dezelfde inhoud, en (b) dat die laatste mening weliswaar historische
grondslag heeft, maar in strijd is met de rede en de eisen van het verkeer. Tot slot werd nog gesteld dat men zich op
het standpunt kan stellen dat art. 1457 oud BW inhoudsloos is, omdat het een contradictie is om een verbintenis
teniet te doen en tegelijkertijd de accessoiren van deze verbintenis voor te behouden en over te planten op een

andere verbintenis. [13]

Gezien de vele praktische en theoretische onduidelijkheden en bezwaren hoeft men er in zoverre niet rouwig om te
zijn dat art. 1457 oud BW niet in het huidige BW is opgenomen. Bij gebreke aan een dergelijke bepaling in ons
huidige BW is er geen wettelijke grondslag meer op basis waarvan een schuldeiser door het uitspreken van een

'toverformule', te weten het maken van een voorbehoud, het pandrecht kan sauveren in geval van novatie. [14] Mede
omdat in de Parlementaire Geschiedenis wordt gemeld dat art. 1457 oud BW aan schuldvernieuwing een

halfslachtig karakter gaf [15] , kan men mijns inziens evenmin volhouden dat het artikel geacht mag worden nog

steeds te gelden. [16]

Met het oog op de hierboven geuite wenselijkheid van behoud van pandrechten bij subjectieve novatie, wordt een
wettelijke bepaling met de strekking van art. 1457 oud BW in de hedendaagse internationale financieringspraktijk
node gemist. Helaas kan ook de voornoemde in Asser-Rutten I geuite theorie geen uitkomst bieden voor het huidige
recht. Aldaar wordt gesteld (a) dat in elk geval apart moet worden onderzocht of en in hoeverre schuldvernieuwing

invloed heeft op het in stand blijven van een accessoir recht [17] , en (b) dat in geval van subjectieve novatie van een
verbintenis waaraan een pandrecht verbonden is, de identiteit van de verbintenis en dus het pandrecht in stand blijft
[18] . Hoewel deze theorie naar mijn mening strookt met de partijbedoeling en de economische werkelijkheid, zou ik
menen dat zij geen stand kan houden omdat zij niet strookt met de parlementaire geschiedenis. Enerzijds blijkt uit de
parlementaire geschiedenis weliswaar dat men niet licht moet concluderen dat men te maken heeft met (subjectieve)
novatie:

'Een overeenkomst, waarbij met behoud van de identiteit van de verbintenis aan de schuldenaar een andere
schuldeiser of aan de schuldeiser een andere schuldenaar wordt gegeven, valt, ongeacht de door partijen
gebruikte bewoordingen, onder de regeling van de overdracht van vorderingen (artikelen 3.4.2.1 v., 6.2.1 v.),
respectievelijk onder die van de schuldoverneming (artikelen 6.2.10 v.)'

. [19]

Maar anderzijds geldt dat áls eenmaal vaststaat dat de vermeende (subjectieve) novatieovereenkomst resulteert in

een verbintenis met een 'andere' identiteit, dan de oude verbintenis verloren gaat met alle nevenrechten. [20] Men
kan vaststellen of sprake is van schuldvernieuwing door te bezien of de vermeende novatieovereenkomst resulteert
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in een verbintenis met een 'andere' identiteit:
i krachtens de ondubbelzinnige partij-bedoeling; oftewel: partijen spreken ondubbelzinnig uit dat zij zich van de

bestaande verbintenis willen losmaken en hun rechtsverhouding uitsluitend door de nieuwe overeenkomst
bepaald willen zien; of

ii naar de verkeersopvatting; dat wil zeggen: de nieuwe overeenkomst geeft aan de verbintenis een zo afwijkende
inhoud of strekking dat deze naar de verkeersopvatting niet meer als 'dezelfde' kan worden beschouwd,
bijvoorbeeld een huurovereenkomst wordt vervangen door een koopovereenkomst of een dienstbetrekking door
een maatschapsverhouding.

[21]

Keren wij terug naar het hierboven in de Inleiding genoemde voorbeeld van een Engelsrechtelijke lening waaraan
een Nederlands pandrecht is verbonden: indien in dat voorbeeld crediteursvervanging plaatsvindt door novatie naar
Engels recht, dan is de Nederlandsrechtelijke benadering van novatie maar in beperkte mate relevant. Immers,
onder het Nederlandse internationaal privaatrecht wordt op grond van art. 10 lid 1 sub d van het EVO de wijze
waarop verbintenissen uit hoofde van de leningovereenkomst tenietgaan, beheerst door Engels recht. Men dient zich
er in een dergelijk geval dan ook van te vergewissen of de desbetreffende novatie onder het Engelse recht resulteert
in een verbintenis met een andere identiteit. Zo niet, dan zijn er naar Nederlands recht geen novatieperikelen met
het pandrecht. Maar in geval van verschil van identiteit zijn die novatieperikelen er wel, en geldt het onderstaande.

4Objectieve novatie

De onderhavige problematiek speelt in de internationale financieringspraktijk met name bij actieve novatie, die
verderop in dit artikel aan bod komt. Volledigheidshalve worden hier echter allereerst ook objectieve en passieve
novatie behandeld.
Art. 3:231 BW bepaalt kort gezegd dat een pandrecht kan worden gevestigd voor zowel bestaande als toekomstige
vorderingen, mits de vordering waarvoor pand wordt gegeven, voldoende bepaalbaar is. Dit kan men beschouwen
als een uitzondering op het accessoriteitsbeginsel, zoals blijkt uit het volgende voorbeeld:
Op dag 1 wordt een pandrecht gevestigd tot zekerheid van de betaling van alle vorderingen die een bank op haar
cliënt heeft of te eniger tijd zal hebben uit hoofde van een rekening-courantverhouding. Stel dat van dag 1 tot dag 9
het saldo in rekening-courant continu een bepaald negatief bedrag is, zodat de bank steeds een vordering op de
cliënt heeft die door het pandrecht wordt gedekt. Stel vervolgens dat het saldo nul wordt op dag 9. Het 'accessoire'
pandrecht blijft nu voortbestaan, ook al is het (even) niet verbonden aan een vordering. Wordt het saldo op dag 10
weer negatief, dan is de daaruit resulterende vordering automatisch gesecureerd door het pandrecht dat al sinds dag
1 bestaat.

Art. 3:231 BW is aldus een uitzondering op het accessoriteitsbeginsel:
- het pandrecht is weliswaar verbonden aan de hoofdvordering, maar als er (even) geen hoofdvordering meer is,

blijft het pandrecht voortbestaan; en
- zodra er in bovenstaand voorbeeld op dag 10 een nieuwe hoofdvordering ontstaat, is daaraan automatisch het

pandrecht verbonden dat op dag 1 gevestigd was.

Vereist is wel dat de gesecureerde vorderingen voldoende bepaalbaar zijn. Dit laatste betekent dat men te zijner tijd
aan de hand van de pandakte, de wet en de redelijkheid en billijkheid moet kunnen bepalen welke vorderingen door

het pandrecht gedekt zijn. Dit criterium kan men afleiden uit het Doyer en Kalff/Bouman-arrest. [22]

Met het oog op objectieve novatie kan in een pandakte worden bepaald dat het pandrecht wordt gevestigd tot
zekerheid van de betaling van niet alleen (i) de Oude Vordering van de pandhouder uit hoofde van een met
voldoende bepaaldheid omschreven leningovereenkomst, maar ook (ii) de Nieuwe Vordering die resulteert uit
novatie van de Oude Vordering. Deze omschrijving van de gesecureerde vorderingen voldoet naar mijn mening aan
het voldoendebepaalbaarheidscriterium, omdat steeds aan de hand van de pandakte, de wet en de redelijkheid en
billijkheid bepaald kan worden aan welke vorderingen het pandrecht verbonden is. Als vervolgens objectieve novatie
van de Oude Vordering plaatsvindt, gaat de Oude Vordering teniet, maar blijft het pandrecht voortbestaan.
Gelijktijdig verkrijgt de pandhouder de Nieuwe Vordering, die automatisch gesecureerd wordt door het pandrecht op
grond van art. 3:231 BW. Bij objectieve novatie kan het pandrecht mijns inziens dan ook gesauveerd worden, mits
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de gesecureerde vorderingen in de pandakte voldoende ruim en bepaalbaar omschreven zijn. [23]

5Passieve novatie

Bij passieve novatie wordt de Oude Schuldenaar vervangen door de Nieuwe Schuldenaar. Stel dat in de pandakte is
opgenomen dat het pandrecht wordt gevestigd tot zekerheid van de betaling van de Oude en de Nieuwe Vordering,
of die nu verschuldigd is of zal zijn door de Oude Schuldenaar of welke Nieuwe Schuldenaar dan ook. Met een
dergelijke omschrijving is mijns inziens voldaan aan het voldoendebepaalbaarheidscriterium van art. 3:231 lid 2 BW
en het eerdergenoemde Doyer en Kalff/Bouwman-arrest. In dat arrest ging het om zekerheid voor al hetgeen de
schuldeiser uit welken hoofde ook, te eniger tijd te vorderen zou hebben van de schuldenaar. De gesecureerde
vorderingen werden door de Hoge Raad geacht voldoende bepaald te zijn doordat de debiteur en de crediteur waren
aangeduid. In het geval van passieve novatie kunnen de Oude Schuldenaar en de Oude Schuldeiser op dag 1 met
naam en toenaam genoemd worden, maar kan de Nieuwe Schuldenaar slechts met een algemene omschrijving
aangeduid worden, bijvoorbeeld 'welke debiteur dan ook van de Nieuwe Vordering die resulteert uit passieve novatie
van de Oude Vordering'. Het feit dat men op dag 1 nog niet weet wie na eventuele novatie in de toekomst de Nieuwe
Schuldenaar zal zijn, zie ik niet als een beletsel om te kunnen voldoen aan de eis van art. 3:231 lid 2 BW dat de
gesecureerde vorderingen voldoende bepaalbaar moeten zijn. Immers, mits men de Oude Vordering maar
voldoende nauwkeurig omschrijft, bijvoorbeeld door de omschrijving te beperken tot vorderingen uit hoofde van de
leningovereenkomst, kan altijd aan de hand van de pandakte, de wet en de redelijkheid en billijkheid bepaald worden
wat precies de Nieuwe Vordering is en wie precies de crediteur en debiteur daarvan zijn (mits novatie goed
gedocumenteerd plaatsvindt). Op grond van het bovenstaande levert het voldoendebepaalbaarheidsvereiste naar
mijn mening geen belemmering op voor behoud van het pandrecht bij passieve novatie.
Bij passieve novatie doet zich echter een complicatie voor die zich ook aandient bij schuldoverneming: indien een
derde als pandgever optreedt, kan hij door de novatie/schuldoverneming worden benadeeld, bijvoorbeeld doordat de

Nieuwe Schuldenaar minder solvent is dan de Oude Schuldenaar. Dit risico is voor de wetgever de ratio geweest [24]

om voor schuldoverneming art. 6:157 lid 2 BW in te voeren:

'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.'

Dit artikellid kan men zien als wederom een uitzondering op het accessoriteitsbeginsel, omdat het bepaalt dat een
derdenpandrecht bij schuldoverneming de schuld waaraan het verbonden is, slechts dan volgt als de derde
pandgever voorafgaande toestemming geeft. Men kan stellen dat (i) aan dit vereiste een economische ratio ten
grondslag ligt, en (ii) passieve novatie en schuldoverneming economisch gezien op hetzelfde neerkomen, te weten
debiteursvervanging, en dat derhalve bij wijze van analogie voor passieve novatie voorafgaande toestemming nodig
is van de derde pandgever. Die toestemming kan bij voorbaat worden gegeven, bijvoorbeeld in de pandakte zelf,
voorzover nog expliciet nodig na een ruime omschrijving van de gesecureerde vorderingen als voornoemd.
Derhalve kan mijns inziens bij passieve novatie het pandrecht worden gesauveerd, mits de gesecureerde
vorderingen in de pandakte voldoende ruim en bepaalbaar zijn omschreven en, indien sprake is van derdenpand, de
pandgever tevoren toestemt in handhaving van het pandrecht bij debiteursvervanging.

6Actieve novatie

Bij actieve novatie wordt de Oude Schuldeiser, tevens pandhouder, vervangen door de Nieuwe Schuldeiser. De
vraag is of het pandrecht gesauveerd kan worden voor de Nieuwe Schuldeiser. Stel dat de pandakte bepaalt dat het
pandrecht op dag 1 wordt gevestigd tot zekerheid van de betaling van de Oude en de Nieuwe Vordering, of die nu
verschuldigd is of zal zijn aan de Oude Schuldeiser of welke Nieuwe Schuldeiser dan ook. Met een dergelijke
pandakte in de hand kan men tot op zekere hoogte dezelfde gedachtegang volgen als bij objectieve en passieve
novatie. Mijns inziens levert het voldoendebepaalbaarheidsvereiste ook voor actieve novatie geen belemmering op.
Het verschil is echter dat bij objectieve en passieve novatie de identiteit van de pandgever en pandhouder
ongewijzigd blijft, terwijl voor behoud van pandrecht bij actieve novatie nodig is dat het pandrecht overgaat op de
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Nieuwe Schuldeiser. Mede gezien het gesloten stelsel van ons goederenrecht, is de vraag op welke basis de
Nieuwe Schuldeiser dan gerechtigd wordt tot het pandrecht. Indien die vraag gesteld zou worden in verband met
cessie van de Oude Vordering aan de Nieuwe Schuldeiser, zou het antwoord zijn dat de Nieuwe Schuldeiser op
grond van het accessoriteitsbeginsel van art. 3:7 en 3:42 respectievelijk 6:142 BW ook het pandrecht zou verkrijgen.
[25] Bij novatie vormen die artikelen zoals hierboven al gemeld nu juist het probleem, omdat het
accessoriteitsbeginsel er in principe toe leidt dat het pandrecht tenietgaat met de verdwijning van de Oude Vordering
door novatie.
In de literatuur is in het kader van een pand-trustconstructie betoogd dat (a) de hoedanigheden van de schuldeiser

en de zekerheidsgerechtigde kunnen worden gescheiden, en (b) pandrechten zelfstandig overdraagbaar zijn. [26]

Indien die theorie opgaat en zich leent voor toepassing op het onderhavige scenario, zou dit betekenen dat de Oude
Schuldeiser in het kader van de novatie zijn pandrecht separaat kan overdragen aan de Nieuwe Schuldeiser. Echter,
bij ontbreken van vaste rechtspraak die deze theorie bevestigt, acht ik haar minder geschikt voor de praktijk, waar
men naar mijn verwachting voorlopig constructies zoals de parallel debt-structuur zal blijven hanteren. Mijns inziens
zou de praktijk gebaat zijn bij een wetsbepaling die inhoudt dat pandrecht kan worden behouden bij actieve novatie.
Die eventuele wetsbepaling zou dan wel duidelijker verwoord moeten worden dan art. 1457 oud BW. Ik zal in de
conclusie een tekstvoorstel doen.

7Conclusie

Het is niet ongebruikelijk dat aan Engelsrechtelijke leningovereenkomsten een voorbeeld-novatieakte gehecht wordt
voor eventuele crediteursvervanging door novatie. Enige tijd geleden kreeg ik een dergelijk voorbeeld onder ogen,
waarin Nederlandse juristen een voetnoot hadden laten plaatsen waarin stond dat bij novatie van de
(Engelsrechtelijke) lening, het Nederlandse pandrecht opnieuw moet worden gevestigd. Het opnieuw vestigen van
een pandrecht is inderdaad een mogelijke aanpak van de complicaties in verband met (a) het accessoriteitsbeginsel,
en (b) het feit dat men naar buitenlands recht soms vorderingen pleegt 'over te dragen' door novatie. Echter, aan die
oplossing kleeft niet alleen het praktische bezwaar dat opnieuw aan alle vereisten voor vestiging van een pandrecht
moet worden voldaan, maar ook het risico dat een in de tussentijd gevestigd pandrecht 'voordringt'. Dergelijke
nadelen heeft men niet als het pandrecht gesauveerd wordt in geval van novatie.
Dient zich een vermeend geval van novatie aan, dan doet men er goed aan eerst na te gaan of het wel echt om
novatie gaat. Betreft het vermeende novatie van een buitenlandsrechtelijke vordering, dan kan men niet veel meer
doen dan aan de buitenlandse correspondent vragen of de novatie resulteert in een verbintenis met een 'andere'
identiteit. Gaat het om een vermeende schuldvernieuwing onder het Nederlandse recht, hetgeen in de praktijk
zelden voorkomt, dan dient onderzocht te worden of de overeenkomst resulteert in een verbintenis met een andere
identiteit (i) krachtens de ondubbelzinnige partijbedoeling, of (ii) naar de verkeersopvatting. Indien de vermeende
novatie niet resulteert in een verbintenis met een andere identiteit, dan blijft een eventueel aan de verbintenis
verbonden Nederlands pandrecht in stand en komt men aan novatieperikelen niet toe.
Voor gevallen waarin het wel gaat om een 'echt' geval van novatie, oftewel om een overeenkomst die resulteert in
een verbintenis met een andere identiteit, is in dit artikel betoogd dat pandrechten kunnen worden gesauveerd indien
sprake is van objectieve of passieve novatie en adequate voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. Als voorbeeld van
mogelijke voorzorgsmaatregelen is daarbij genoemd dat in de pandakte zou kunnen zijn bepaald dat het pandrecht
wordt gevestigd tot zekerheid van de betaling van de Oude en de Nieuwe Vordering (met het oog op objectieve
novatie), of die nu verschuldigd is of zal zijn door de Oude Schuldenaar of welke Nieuwe Schuldenaar dan ook (met
het oog op passieve novatie), met eventueel voor derdenpand nog de expliciete bevestiging dat de pandgever bij
voorbaat toestemt in handhaving van het pandrecht bij debiteursvervanging.
De wet en de jurisprudentie bieden echter onvoldoende aanknopingspunten om er zeker van te zijn dat pandrechten
behouden kunnen worden bij actieve novatie. In die situatie zal men zich in de praktijk blijven bedienen van
noodoplossingen zoals de parallel debt-structuur. Mijns inziens zou een wetsbepaling hier uitkomst moeten bieden.
Ik pleit dan ook voor de herintroductie van een gewijzigd art. 1457 oud BW, dat wat mij betreft, voorzover het behoud
van pandrechten bij actieve novatie aangaat, als volgt zou kunnen worden geredigeerd:

'Strekt een overeenkomst tot afstand van een vorderingsrecht met de bijzonderheid dat daarbij en in verband
daarmee een nieuwe verbintenis in het leven wordt geroepen van de schuldenaar jegens een nieuwe
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schuldeiser, dan gaat een pandrecht aan de oude vordering verbonden over op de nieuwe verbintenis die in
haar plaats is gesteld indien zulks bij de vestiging van het pandrecht is bepaald.'

Een dergelijke herintroductie zou bijvoorbeeld onderdak kunnen vinden in een nieuw lid van art. 6:160 BW.

Voetnoten

Voetnoten
[*] Mr. J.C. Westermann is advocaat op Curaçao.
[1] Onder het Engelse recht kent men ook cessie van vorderingen, maar omdat met novatie niet alleen rechten

maar ook verplichtingen kunnen worden overgedragen, wordt vaak gekozen voor novatie. Een voorbeeld van
een verplichting die een leninggever mogelijk wenst over te dragen, is bij een revolverende lening de
verplichting om desverzocht additionele leningen te verstrekken.

[2] Deze omschrijving naar oud BW (waarover hieronder meer) is ontleend aan Asser-Hartkamp I, Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink, nr. 620, met uitzondering van de delen tussen haken, die ik toevoegde.

[3] Overeenstemming tussen alle directbetrokkenen is althans naar zowel Engels als Nederlands recht vereist.
[4] De mogelijkheid van partiële novatie en de overgangsperikelen van krediet c.q. bankpandrechten worden in

dit artikel buiten beschouwing gelaten. Zie ook voetnoot 23 hieronder.</
[5] Aldus over behoud van pandrecht bij novatie naar oud recht - waarover hierna meer - ook J.H. Hamaker,

WPNR 1897/1421, p. 157-159.
[6] Genoemd zij ook de pandtrustconstructie die wordt verdedigd in: SC.J.J. Kortmann, M.H.E. Rongen en

H.L.E. Verhagen, 'Zekerheidsrechten op naam van een 'trustee'', WPNR 2001/6459 en 6460.
[7] Vergelijk: Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 6, Deventer: Kluwer 1981,

Afdeling 6.2.3, Schuld- en contractsoverneming, Algemeen, T.M., p. 571 en 572.
[8] Voor een algemeen overzicht van de in de literatuur voorgestane meningen, zie Contractenrecht, Deventer:

Kluwer (losbl.), suppl. 57 (nov. 1981), nr. V-2182, p. 3189; voor een subjectieve samenvatting van die
meningen zie Pitlo/Bolweg, Verbintenissenrecht (achtste druk), Arnhem: Gouda Quint B.V. 1979, p. 398.

[9] Zie bijvoorbeeld Hamaker 1897, p. 571 en 572 (zie noot 5) en L.C. Hofmann, Het Nederlands
verbintenissenrecht, De algemene leer der verbintenissen (tweede gedeelte, bewerkt door H. Drion en K.
Wiersma, achtste druk 1959 2e oplage), Groningen 1968.

[10] Zie voor dat laatste argument bijvoorbeeld Hamaker 1897, p. 571 en 572 (zie noot 5).
[11] C.W. Opzoomer, Het burgerlijk wetboek verklaard (tweede druk), 1874-1909, deel VII, art. 1457, p. 156 e.v.

en J.Ph. Suijling, Inleiding tot het burgerlijk recht (tweede druk tweede stuk tweede gedeelte), 1934-1936, nr.
402. Opzoomer vraagt zich retorischerwijs af (a) bij actieve novatie: (i) welke schuldeiser het voorbehoud zal
maken: de oude kan het niet omdat hij geen recht behoudt en de nieuwe kan het niet omdat hij niets gehad
heeft, en (ii) tegenover wie het voorbehoud gemaakt zal worden, nu er ook derde belanghebbenden kunnen
zijn, en (b) bij passieve novatie: dat het voorbehoud aanvaard zal dienen te worden, maar door wie: de oude
schuldenaar, die over geen rechten kan beschikken die aan de schuld van een ander verbonden zullen zijn,
of de nieuwe schuldenaar, die er niets mee te maken heeft dat er zekerheden blijven voortbestaan op
goederen van een ander.

[12] Zo Asser-Rutten I (zesde druk), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1981, p. 398 e.v.
[13] Pitlo/Bolweg, p. 398 (zie noot 8).
[14] De term 'toverformule' wordt met enig cynisme gehanteerd in Pitlo/Bolweg, p. 398 (zie noot 8).
[15] Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 6, Afdeling 6.1.10, Verrekening,

Algemeen, p. 482, voetnoot 6 (zie noot 7).
[16] Zie in dit verband het arrest Quint/Te Poel (HR 30 januari 1959, NJ 1959, 548), waarin de Hoge Raad

bepaalde dat zich het geval laat denken dat een onder het vroegere recht algemeen aanvaarde rechtsregel,
welke door het wetboek nóch uitdrukkelijk aanvaard, noch uitdrukkelijk verworpen is, na de invoering van het
wetboek blijft voortleven, en deze regel alsdan krachtens de traditie als geldend recht moet worden
aanvaard.
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[17] Asser-Rutten I, p. 402 (zie noot 12).
[18] Asser-Rutten I, p. 406-408 (zie noot 12).
[19] Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 6, p. 483, derde alinea (zie noot 7).
[20] Zie ook Asser-Hartkamp 4-I, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000, nr. 631, p. 557.
[21] Dit volgt uit de Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 6, p. 482-483 (zie noot

7).
[22] HR 30 januari 1953, NJ 1953, 578. Zo ook de Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk

Wetboek, Boek 3, Deventer: Kluwer 1981, Titel 3.9, Rechten van pand en hypotheek, art. 3.9.1.5, T.M., PG 1,
p. 737.

[23] Bij een definitie van de gesecureerde verplichtingen die 'voldoende ruim' is kan men ook denken aan een
'bankpandrecht' (tot zekerheid van al hetgeen de schuldenaar aan de pandhouder verschuldigd is of zal
worden). Met een dergelijke ruime omschrijving kan men echter in de problemen komen bij overdracht van
de gesecureerde vorderingen, maar zoals hierboven al aangegeven in voetnoot 4, valt deze materie buiten
het bestek van dit artikel. Voor een behandeling van deze problematiek, zie bijvoorbeeld M.G. van 't
Westeinde, 'De overgangsperikelen van een bankhypotheek', WPNR 1999/6371 en 6372.

[24] Vergelijk de Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 6, Afdeling 6.2.3, Schuld
en contractsoverneming, art. 6.2.3.12, T.M., p. 580 (zie noot 7).

[25] De overgangsperikelen van krediet c.q. bankpandrechten buiten beschouwing gelaten: zie voetnoot 23.
[26] Zie Kortmann, Rongen en Verhagen 2001, hoofdstuk 5 (zie noot 6).
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