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Ann. 68.1  HR 10 juli 2009, RvdW 2009, 844 (Consumentenbond e.a./Interkeukengilde e.a.) 

Samenhangende rechtsverhoudingen IV: een nieuwe vraag 

1.  De eerste drie arresten over samenhangende rechtsverhoudingen met mijn annotatie zijn 

HR 23 januari 1998, NJ 1999, 97 (Jans/FCN), HR 29 mei 1998, NJ 1999, 98 

(Mooiman/Metjes) en HR 14 januari 2000, NJ 2000 307 (Meissner/Arenda). Daarna is nog 

gepubliceerd het niet geannoteerde arrest van HR 23 september 2005, NJ 2006, 100 

(Lisman/Sint Willibrord) en nu dus de onderhavige zaak.  

2.  De vragen in deze arresten zijn bijna steeds verschillend. In Jans/FCN ging het om de 

vernietiging of ontbinding van een huurkoopovereenkomst die ook tot vernietiging of 

ontbinding van de financieringsovereenkomst kon leiden. Deze lijn is in Meissner/Arenda 

doorgetrokken ten aanzien van het opschortingsrecht. In Mooiman/Netjes is op grond van de 

nauwe feitelijke samenwerking van betrokkenen de wanprestatie van A ten opzichte van B in 

de bouw/aannemingsovereenkomst tevens onrechtmatig geoordeeld ten opzichte van C, de 

verkoper in de overeenkomst van B met C. Lisman houdt in dat de vernietiging van een 

huurovereenkomst tot gevolg kán hebben dat de daarmee verbonden overeenkomsten van 

koop en erfpacht niet onverkort blijven bestaan en dat daarbij aanpassings- en 

wijzigingsbevoegdheden van belang zijn. In de onderhavige zaak is betoogd dat 

wanprestatie in de ene overeenkomst tevens wanprestatie oplevert in een andere 

overeenkomst. Zodanige stelling is in de rechtspraak van de Hoge Raad nog niet eerder 

beslist. 

3.  Wat was aan de hand? De casus betreft een koop- en een cash backovereenkomst: het 

Keukengilde Keukenplan. Een actie bijna te mooi om waar te kunnen zijn. Degene die tussen 

eind maart en eind juni 1996 een keuken koopt van maximaal 30.000 gulden1

                                                           
1 Er zijn meer acties geweest, ook in latere jaren tot 2000. Daarbij waren andere derdefinanciers 
betrokken die alle failliet zijn gegaan. Zie rov. 6 en 17 van rb Arnhem, 26 januari 2005, LJN: AS4050 
in een zaak van 150 gedupeerden. 

, krijgt na vijf 

jaar het aankoopbedrag terug. De koper mist alleen bij aankoop de gebruikelijke korting van 

15 tot 20%, maar dat maakt niet uit omdat hij na vijf jaar het volledige aankoopbedrag, dus 

inclusief de gemiste korting, terugontvangt. Het bedrag van de korting (in de overeenkomst 

gesteld op 15%) wordt als premie door de keukenleverancier afgedragen aan de 

Amerikaanse vennootschap (MAC), die zich tegenover de koper verplicht het 

aankoopbedrag onder bepaalde voorwaarden terug te betalen zodra vijf jaar verstreken zijn. 

De voorwaarden stellen niet meer voor dan dat de koper binnen 30 dagen na de vijf jaar op 

een bepaalde manier bij een van de aangesloten leveranciers aanspraak moet maken op 

terugbetaling. Rov. 3.2 sub IV vermeldt dat MAC op deze manier 5,6 miljoen gulden heeft 
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ontvangen. Uitgaande van een gemiddelde premie van 5000 gulden betekent dit dat om en 

nabij 1100 mensen allen al aan deze actie hebben deelgenomen. Er zijn tot 2000 ook nog 

vergelijkbare acties gehouden met eveneens vele honderden deelnemers. Voor zover 

bekend heeft geen van hen ooit een cent teruggekregen.  

4.  De Amerikaanse vennootschap MAC heeft zich onbereikbaar getoond voor de kopers, 

reden waarom velen van hen - zie o.m. de conclusie A-G, nr. 1.6.1 en 4.26 - hun pijlen 

hebben gericht op de keukenleveranciers en op het Interkeukengilde (IKG) die de actie op 

touw hebben gezet. De kopers vorderen primair alsnog het aankoopbedrag terug, stellende 

dat de wanprestatie van de derdefinancier MAC jegens hen, tevens wanprestatie oplevert 

van de keukenleverancier/IKG jegens hen. Een enkele keer is deze vordering toegewezen2, 

in de onderhave procedures echter niet, en evenmin in een andere zaak met 150 

gedupeerden, zij het dat daarin wel op een andere grondslag aansprakelijkheid van IKG en 

de keukenleveranciers is aangenomen: zij zijn tekortgeschoten in hun zorgplicht jegens de 

kopers.3

5.  In de onderhavige zaken is ook schadevergoeding gevorderd op basis van 

buitencontractuele grondslagen, te weten gebrek aan zorgvuldigheid bij de organisatie van 

de actie en misleidende reclame. Zie de cassatieonderdelen 6 en 7, waarop de Hoge Raad 

heel kort ingaat aan het einde van rov. 3.7 en in rov. 3.8. Ongerechtvaardigde verrijking dat 

ook was aangevoerd, speelt in cassatie niet meer. 

  

Kern van de beslissing van de Hoge Raad 

6.  De Hoge Raad neemt, net als het hof en eisers, een nauwe samenhang aan van de koop- 

en cash backovereenkomst (rov. 3.5.1). In rov. 3.7 noemt hij de Keukenplanactie om de 

koopprijs na verloop van tijd terug te krijgen een “ongebruikelijk aanbod” en “in het 

maatschappelijk verkeer niet gebruikelijk”. Hij kwalificeert beide overeenkomsten echter 

uitdrukkelijk niet als een “risicovolle transactie waarvan de gevolgen voor de kopers niet 

goed zijn te overzien”. Ik meen dat dit een van de twee cruciale overwegingen van het arrest 

is, omdat hieruit voortvloeit dat volgens de Hoge Raad de informatie- en zorgplichten van de 

keukenleveranciers en IKG ten opzichte van de kopers lager zijn dan die van bijv. 

aanbieders van financiële producten met grote, op voorhand niet of nauwelijks in te schatten 

risico’s om veel geld te verliezen, zoals in Dexia of daarmee vergelijkbare gevallen. Voor 

dergelijke aanbieders gelden bijzondere zorgplichten. Zie hierover met veel verdere 

                                                           
2 Hof A’dam 10 februari 2005, rolnr. 1972/03 (Van der Velde/IKG en Monsees Keukens) in een andere 
samenstelling dan in de onderhavige arresten a quo; rb Zwolle 2 maart 2005, LJN AT 4868 
(Doeland/A).  
3 Rb Arnhem (nt. 1). 
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verwijzingen o.m. K.J.O. Jansen, De eigen verantwoordelijkheid van de financiële consument, 

WPNR 6853 (2010), p. 623-633. 

7.  Dit verklaart waarom de Hoge Raad in de onderhavige zaken kopers aanmerkt als 

gemiddeld oplettend (rov. 3.7) of als gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende 

gewone consumenten (rov. 3.8), die de mondeling overgebrachte en ook nog eens in de 

overeenkomst schriftelijk vastgelegde boodschap dat terugbetaling uitsluitend door een 

derde zal geschieden, hebben begrepen of hebben behoren te begrijpen, en die ook niet op 

het verkeerde been worden gezet door het woordje “borg” dat in de overeenkomst voorkomt 

(rov. 3.6). Een en ander geldt temeer, aldus rov. 3.7, nu het ging om een verplichting in het 

kader van een promotieactie zonder grote financiële risico’s voor hen, waarvan, in mijn 

woorden, iedereen met een beetje gezond verstand had moeten beseffen dat het beloofde 

“geld terug” misschien wel eens niet waar zou kunnen zijn. Met andere woorden, de kopers 

hadden er niet vast op mogen rekenen. 

8.  De tweede cruciale overweging is te vinden in rov. 3.5.2 slot. Of de nauwe samenhang 

van beide overeenkomsten meebrengt dat keukenleveranciers en IKG ook verplicht waren in 

te staan voor de terugbetaling van de koopsom, hangt volgens de Hoge Raad af “van de 

uitleg van beide overeenkomsten in onderling verband”, waarbij hij verwijst naar de Haviltex-

maatstaf (rov. 3.6, begin). Ik meen dat dit een gedeeltelijk andere maatstaf is dan de Hoge 

Raad heeft gehanteerd in hierboven in nr. 1 genoemde arresten.4

9.  Rechtsverhouding is meer dan de optelsom van twee of meer overeenkomsten. Zoals 

Van Laaroven in haar dissertatie Samenhang in rechtsverhoudingen, 2006, met name in 

hoofdstukken 4, 5 en 6 heeft betoogd en praktisch heeft getoetst, is voorwerp van uitleg bij 

samenhangende overeenkomsten niet alleen dat wat partijen zijn overeengekomen, maar 

hun gehele interactiepatroon. In het onderhavige geval is de promotieactie daarvan een 

essentieel onderdeel. Anders gezegd: niet denken vanuit twee afzonderlijke overeenkomsten 

waarbij één partij, de koper van de keuken, in beide overeenkomsten figureert, maar denken 

vanuit de feitelijk-economische samenhang van wat gebeurd is in het raamwerk van de 

promotieactie. Juist dit feitelijk-economisch element moet tegen het licht worden gehouden, 

omdat het bepaalt of en zo ja welke juridische gevolgen er voor betrokkenen over en weer uit 

voortvloeien. 

 In Jans/FCN en in 

Meissner wordt gesproken over “uitleg van de rechtsverhouding in het licht van de 

omstandigheden”. Ook in Lisman wordt overwogen dat de gevolgen van de samenhang “ook 

uit de rechtsverhouding” kunnen voortvloeien.  

                                                           
4 In Mooiman/Netjes stond de feitelijke-economische samenwerking van betrokkenen centraal. Alleen 
gebruikt de Hoge Raad het woord rechtsverhouding niet. 
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Feitelijk-economische samenhang 

10.  Wat omvat de feitelijk-economische samenhang in de onderhavige zaken? Zonder 

uitputtend te zijn, noem ik het volgende: 

a.  Als eerste ligt het in de rede ervan uit te gaan dat de promotieactie sommige kopers heeft 

verleid hetzij een keuken te kopen hoewel ze dat (nog) niet van plan waren, hetzij een 

duurdere keuken te kopen dan ze anders zouden hebben gedaan. Ze kregen immers toch 

alles terug. De voordelen die dit heeft opgeleverd voor de keukenleveranciers zijn uitsluitend 

aan hen toegevloeid. Van de Hoge Raad mogen ze die voordelen helemaal houden. Ook 

eventuele (extra) uitgaven van de kopers om de aankoop te financieren hoeven ze niet te 

vergoeden. De druiven zijn dus alleen zuur voor de kopers, dubbel zelfs want de als 

onderdeel van de actie niet-uitgekeerde korting van 15 tot 20% van de koopprijs, komt 

uitsluitend te hunnen laste. Ook uitsluitend voor hun rekening en risico is wanneer zij in het 

vooruitzicht na vijf jaar een bedrag van ongeveer 30.000 gulden te ontvangen, daarop reeds 

hebben geanticipeerd, bijv. door niet te sparen voor grotere uitgaven die dan gemaakt 

moeten worden. Dit is niet ongebruikelijk, ook niet bij zuinige mensen. 

b.  Wanneer de Hoge Raad in rov. 3.7 overweegt dat voor de kopers in dit geval duidelijk 

moet zijn geweest dat sprake was van een promotieactie waarbij het “geld terug” niet zonder 

meer en onder alle omstandigheden, doch alleen onder bepaalde voorwaarden, mocht 

worden verwacht, dan is dat een indruk die velen zullen hebben als ze van de actie horen. 

Van belang is echter dat dit ook moet gelden voor de keukenleveranciers en het IKG. Ook zij 

hebben moeten beseffen dat wat zij in de folder schreven: “een gratis keuken voor uw leven”, 

een belofte inhield die moeilijk of niet waar gemaakt zou kunnen worden, want wie slaagt 

erin om van 15% premie na vijf jaar 100% (of meer) te maken? Ik meen dat het besef dat de 

Hoge Raad in dit opzicht van de kopers verlangt ook aan de keukenleveranciers en het IKG 

mag worden tegengeworpen. Nu zij de promotieactie op touw hebben gezet, mag van hen 

ook worden verwacht dat zij alles in het werk stellen om van het prima vista onwaarschijnlijke 

(cash back) toch een realiteit te maken. Dan is het inschakelen van een bureau met ervaring 

in dit soort promotieacties en het onderbrengen van het financiële risico van de kopers bij 

een derde partij die niet bekend is en ver weg gevestigd is, wel erg gemakkelijk. Dit zeker 

gelet op de financiële voordelen die - en dat was wél op voorhand zeker -, de promotieactie 

voor de keukenleveranciers en het IKG zouden opleveren. In rov. 17 van rb Arnhem, 26 

januari 2005, LJN: AS4050 wordt vermeld dat in die zaken de keukenleveranciers een 

omzetstijging hadden van 80% gedurende de periode dat de actie liep. Het ging om 

bedragen van vele tientallen miljoenen guldens (toen nog). 
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c.  De Hoge Raad heeft vooral aandacht voor de oplettendheid die van de kopers mocht 

worden verwacht bij een zo ongebruikelijke actie. Normaal oplettende kopers hadden 

volgens hem de teksten van de cheques en overeenkomsten niet anders kunnen lezen dan 

dat een derde, MAC, aangesproken moest worden voor terugbetaling en niet de 

keukenleveranciers en het IKG. Vast staat dat kopers er ook mondeling meteen op gewezen 

zijn dat de terugbetaling uitsluitend door een derde, MAC, zou moeten geschieden. Maar hoe 

wordt zo’n mededeling gedaan (zie hierna onder d) en hoe komt zij over? Wat dit laatste 

betreft: niet alleen als een uitleg van een belangrijke contractsvoorwaarde zoals de Hoge 

Raad haar opvat of (misschien) als een waarschuwing, maar evenzeer is kunnen kopers dit 

hebben opgevat als een extra zekerheid dat het wel goed zit met de cash back. De koper is 

daardoor immers niet afhankelijk van de keukenleverancier (stel dat die er mee ophoudt of 

failliet gaat), maar er staat een hele organisatie achter die ervoor zorgt dat na vijf jaar 

terugbetaald wordt. Het onderbrengen van het financiële risico bij een derde is dan eerder 

een geruststellende mededeling dat het goed geregeld is dan een duidelijk maken dat de 

prestaties van de keukenleveranciers en het IKG zich niet tot zo ver uitstrekken. Zie over dit 

probleem o.m. de preadviezen van F.M.A. ’t Hart en C.E. du Perron, De geïnformeerde 

consument voor de Vereniging voor Effectenrecht , 2006. 

d. De keukenleveranciers en het IKG waren actief betrokken bij de deelname van de kopers 

aan de actie, onder meer door het opstellen van brochures, het beschikbaar stellen daarvan 

aan kopers, het leveren van de deelnameformulieren en helpen bij het invullen ervan, en het 

innenvan de korttingdoor de korting te innen en deze door te sluizen aan de derdefinancier. 

Bovendien hadden de keukenleveranciers en het IKG zich ten opzichte van de 

derdefinancier verbonden informatie te geven over het aantal verkochte keukens en de 

namen van de kopers gedurende de looptijd van het contract. In de onderhavige zaken is 

niet vastgesteld, anders dan in de hiervoor vermelde zaak van rb Arnhem (nt. 1), dat de 

keukenleveranciers van álle verkochte keukens in de actieperiode, 15% van de koopprijs als 

premie aan MAC zouden afdragen en niet alleen van de kopers die aan de actie deelnamen. 

Zodanig gegeven, mits vaststaand, stelt het ”te mooi om waar te zijn” in een ander licht, 

omdat het risico van MAC dan kleiner is en de keukenleveranciers niet alleen voordelen 

hebben, aangezien ze bij een niet-deelnemer twee keer korting moeten betalen, 15% aan 

MAC en ook nog eens 15 tot 20% aan de koper (want kortingen zijn vanzelfsprekend in die 

branche, weet iedereen die wel eens een keuken gekocht heeft). Voor de 

keukenleveranciers was dit natuurlijk een extra aansporing klanten over te halen of volop te 

steunen bij hun voornemen mee te doen aan de actie. In zo’n situatie ligt het niet in de rede 

aan te nemen dat zij de risico’s die de kopers zouden kunnen lopen breed en met veel 
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nadruk hebben uitgemeten of dat zij kopers bijvoorbeeld een korte termijn hebben gegund 

om zich over de risico’s te beraden. 

11.  Het voorgaande brengt mij niet tot de gedachte dat de primaire vordering van de kopers 

toewijsbaar is. Wanprestatie van MAC levert in de geschetste omstandigheden nog geen 

wanprestatie van de keukenleveranciers en het IKG op, die recht zou geven op terugbetaling 

van de volle koopsom. Wel zouden kopers m.i. schadevergoeding moeten kunnen vorderen, 

waarbij verdisconteerd wordt dat beide partijen boter op hun hoofd hebben. Zie het al eerder 

genoemde vonnis van de rb Arnhem, waarvan ik vind dat het meer recht doet aan het 

feitelijk-economische samenhang van de overeenkomsten die in het kader van de 

promotieactie “geld terug” zijn gesloten dan de uitspraak van de Hoge Raad. Daarin komen 

de keukenleveranciers en het IKG bijzonder goed weg. 

12.  Tot slot. Het is jammer dat er geen collectieve actie is gevoerd. Dan zou waarschijnlijk 

meer duidelijk zijn geworden over de opzet van de actie, over andere vergelijkbare acties en 

hoe die zijn verlopen (kan zo’n geld terugactie ooit wel slagen?), de manier waarop kopers 

zijn benaderd en geïnformeerd, de redenen waarom MAC zich heeft opgesteld zoals het 

heeft gedaan, de betrouwbaarheid van MAC, de vraag of de keukenleveranciers alles 

hebben afgedragen aan MAC wat was afgesproken, de houding van de professionele partij 

die het IKG heeft ingeschakeld voor de uitvoering van de actie, de winst die de actie heeft 

opgeleverd voor de keukenleveranciers, en de schade die kopers hebben geleden. De 

uitspraak van de Hoge Raad zoals die nu luidt, voegt weinig toe aan het leerstuk van de 

samenhangende rechtsverhoudingen. Jammer vind ik dat de beoordelingsmaatstaf in deze 

zaak (hierboven onder 8) zelfs meer lijkt weg te voeren van aandacht voor de feitelijk-

economische aspecten van de samenhang, terwijl deze aspecten naar mijn mening bij dit 

leerstuk juist centraal behoren te staan. 

 

JBMV 

 


