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Samenvatting: Advocaat-Generaal Trstenjak verwacht van de consument dat deze
rationeel handelt (HvJ C-540/08, Mediaprint). In hoeverre laat dit ruimte voor
bescherming van de consument?

De "gemiddelde consument" als
rationele actor
Privaatrecht Actueel
In het recht van de Europese Unie wordt de consument geacht het potentiële gevaar
van bepaalde handelspraktijken te herkennen en daarop rationeel te reageren, aldus
advocaat-generaal Trstenjak in haar recente conclusie in de Mediaprint-zaak.[noot:1]
Dit komt tot uitdrukking in het criterium van “de gemiddelde consument”, dat uitgaat
van een redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende persoon. Het begrip wordt
streng uitgelegd ten einde de interne markt niet onnodig te belemmeren, maar het is de
vraag of dit voldoende ruimte laat om de consument te beschermen.
Het criterium van de gemiddelde consument is voor het eerst als zodanig
geformuleerd door het Hof van Justitie in de Gut Springenheide-zaak en is vervolgens
in tal van zaken herhaald.[noot:2] Het is bovendien gecodificeerd in de Richtlijn
Oneerlijke
Handelspraktijken,
waarop
de
Mediaprint-zaak
betrekking
heeft.[noot:3]Advocaat-generaal Trstenjak wijst er in de Mediaprint-zaak op waarom
er hoge verwachtingen worden gesteld ten aanzien van het gedrag van de consument:
het criterium van de gemiddelde consument is gebaseerd op het
evenredigheidsbeginsel, dat dwingt tot een belangenafweging tussen het vrije verkeer
van goederen en - in dit geval - de bescherming van de consument. Het beginsel
brengt met zich dat ondanks het belang van consumentenbescherming de vrije
mededinging binnen de interne markt niet onnodig beperkt mag worden.[noot:4]
Toepassing van het criterium moet bovendien uniformiteit van de rechtspraak binnen
de EU bevorderen, zodat een handelspraktijk niet in de ene lidstaat wordt verboden
terwijl zij in andere lidstaten toelaatbaar wordt geacht. Dit moet zekerheid scheppen
voor consumenten en handelaren.[noot:5]
Overigens laten het hof en de Europese wetgever wel enige ruimte voor verschillen
tussen consumenten op grond van sociale, culturele en taalkundige
factoren.[noot:6]Dat de interne markt niet onnodig belemmerd dient te worden, is een
vanzelfsprekendheid in de Europese context. Het is echter de vraag of het criterium
van de gemiddelde consument - en daarmee de veronderstelling dat de consument
rationeel handelt - niet zal leiden tot een substantiële achteruitgang in de
consumentenbescherming.

Van belang in deze context is dat het rationele mensbeeld stevig bekritiseerd wordt
vanuit de gedragswetenschappen.[noot:7] We baseren onze beslissingen vaak meer op
basis van emotie dan op rationele analyse. We hebben vaak niet de beschikking over
de informatie die we nodig hebben om een rationele beslissing te maken, hebben
moeite om de informatie tot ons te nemen of hebben simpelweg niet de tijd om die
informatie door te nemen. En we maken vaak gebruik van heuristieken (mental
shortcuts) om tot beslissingen te komen, zeker met betrekking tot complexe
beslissingen. Op basis hiervan kan men zich afvragen of de consument wel zo
geïnformeerd, oplettend en omzichtig is als op basis van het criterium wordt
verondersteld.[noot:8] Wie leest bijvoorbeeld alle contractsvoorwaarden en alle
productetiketten?
Dat de consument slechts in beperkte mate rationeel handelt, hoeft echter nog niet te
betekenen dat het recht niet van de consument als rationele actor uit zou mogen gaan.
Zo gaat advocaat-generaal Trstenjak er in haar conclusie niet van uit dat de consument
daadwerkelijk rationeel handelt, maar dat de consument vanuit het oogpunt van het
Europese recht wordt geacht rationeel te handelen. Doet hij dit niet, dan is dit voor
eigen rekening. Het recht biedt tot op zekere hoogte bescherming tegen bijvoorbeeld
misleiding, maar er rust ook een verantwoordelijkheid op de consument om niet
misleid te worden. Indirect stelt het recht dus via het criterium van de gemiddelde
consument een gedragsstandaard voor de consument.
De beperkte bescherming als gevolg van het streng uitgelegde criterium van de
gemiddelde consument kan in de context van de Richtlijn Oneerlijke
Handelspraktijken mogelijk worden ondervangen door de uitzondering op het
criterium van de gemiddelde consument ten behoeve van bijzonder kwetsbare groepen
consumenten (art. 5 lid 3 van de richtlijn). Deze bepaling is onder druk van het
Europees Parlement opgenomen, aangezien het zich - overigens samen met het
Europees Sociaal en Economisch Comité[noot:9] - zorgen maakte over het niveau van
bescherming geboden door het criterium van de gemiddelde consument.
Art. 5 lid 3 beoogt een uitzondering op het criterium van de gemiddelde consument te
geven voor groepen consumenten die op basis van hun mentale of lichamelijke
handicap, leeftijd of goedgelovigheid bijzonder vatbaar zijn voor oneerlijke
handelspraktijken. Deze uitzondering kent echter een drietal vereisten die in de
praktijk mogelijk moeilijk te vervullen zijn. Ten eerste moet het gaan om een
duidelijk herkenbare groep consumenten. Daarnaast geldt de uitzondering slechts
indien alleen deze groep consumenten door de handelspraktijk wordt benadeeld. En
tot slot moet het feit dat deze groep wordt benadeeld redelijkerwijs voorzienbaar zijn
voor de handelaar.
De uitzondering is bovendien beperkt tot kwetsbaarheid als gevolg van de drie
genoemde factoren en laat andere factoren die de consument vatbaar kunnen maken
voor oneerlijke handelspraktijken buiten beschouwing. Dit is te meer van belang
aangezien de gedragswetenschappen laten zien dat mensen in het algemeen beperkt
rationeel handelen en dat dit niet beperkt is tot specifieke (laat staan eenvoudig aan te
wijzen) groepen. Het is daarmee de vraag of het vaak structurele niet-rationele gedrag
van de consument zal worden ondervangen door de uitzondering van art. 5 lid 3.
Daarbij moet bovendien worden opgemerkt dat deze uitzondering slechts geldt met

betrekking tot de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken en niet voor de andere
instrumenten waarbij het criterium van de gemiddelde consument wordt toegepast.
Uiteindelijk is het aan de nationale rechter om het gemiddelde consumentbegrip in het
concrete geval toe te passen aan de hand van de richtlijnen gegeven door het Hof van
Justitie en - in het geval van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken - onder
toepassing van de richtlijn. Op veel punten ontbreekt echter duidelijkheid. Welke
mate van geïnformeerdheid, oplettendheid en omzichtigheid wordt verwacht? Hoe ver
reikt de mogelijkheid om verschillen tussen consumenten in verschillende lidstaten op
grond van sociale, culturele en taalkundige factoren in aanmerking te nemen? En hoe
streng moeten de vereisten met betrekking tot de uitzondering ten behoeve van
kwetsbare consumenten worden uitgelegd? Door deze onduidelijkheden zal de uitleg
van de nationale rechter doorslaggevend zijn voor het niveau van
consumentenbescherming.
In Nederland heeft de Hoge Raad inmiddels blijk gegeven van een tamelijk strenge
toepassing van het criterium van de gemiddelde consument. In het bijzonder
interessant is het oordeel in Spaarbeleg Sprintplan, waarin de Hoge Raad zich onder
meer heeft gebogen over de vraag of de aanbieder van aandelenleaseproducten
consumenten had misleid in de zin van art. 6:194 (oud) BW door hen een te
rooskleurig beeld van het product voor te spiegelen en hen onvoldoende op de risico’s
te wijzen. De Hoge Raad komt tot de conclusie dat van misleiding geen sprake was,
omdat de consument uit het informatiepakket verstrekt door de aanbieder had moeten
begrijpen wat de risico’s van het product waren:[noot:10]
‘(...) van de consumenten mocht worden verwacht dat zij zich vooraf redelijke
inspanningen getroostten om de betekenis van de overeenkomst en de daaruit
voortvloeiende verplichtingen en risico’s te doorgronden, en dat de in de brochures
opgenomen aanprijzingen, loftuitingen en voorbeelden met prudentie dienden te
worden beschouwd’.
Van de gemiddelde consument wordt dus verwacht dat hij - in ieder geval ten aanzien
van financiële producten zoals in voorliggend geval - meer informatie tot zich neemt
dan alleen de mondelinge informatie van de verkoper of tussenpersoon en de indruk
die in reclames wordt gegeven. De uitspraak is te meer interessant omdat het Hof van
Justitie zich nog niet heeft uitgelaten over de toepassing van het criterium van de
gemiddelde consument met betrekking tot meer complexe producten als de
onderhavige. In de lagere Nederlandse rechtspraak zijn overigens ook voorbeelden te
vinden van uitspraken waarin minder hoge verwachtingen gelden van het gedrag van
de consument.[noot:11]
Het is afwachten hoe het criterium van de gemiddelde consument zich verder zal
ontwikkelen in het Europese en nationale consumentenrecht. De invulling van de
‘referentieconsument’ is een belangrijke factor ter bepaling van het niveau van
consumentenbescherming. Wordt de lijn van laissez faire politiek doorgezet door te
kiezen voor een geïnformeerde, oplettende en kritische consument of is men bereid de
vrije handel tot op zekere hoogte te beperken om de consument met zijn vaak
gebrekkige besluitvorming tegemoet te komen?
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