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Het PIP-schandaal  
voor het HvJ EU en de 
constitutionalisering 
van private regulering

Paul Verbruggen1

Met een aantal recente arresten van het Hof van Justitie van de EU worden standaardisatie en certificatie  

binnen de werkingssfeer van het Unierecht getrokken daar waar zij de Europese interne markt raken. Aldus 

worden deze vormen van private regulering onderworpen aan fundamentele beginselen van het Unierecht. 

Deze trend van constitutionalisering was onvermijdelijk. Bij een groter wordende invloed van private stan-

daardisatie en certificatie in het publieke domein past ook een grotere mate van publieke verantwoording. 

Deze ontwikkeling brengt enerzijds het risico met zich dat vormen van standaardisatie en certificatie die  

oorspronkelijk bedoeld zijn als een alternatief voor overheidsregulering, geleidelijk karaktertrekken van juist 

die regulering krijgen. Vanuit het perspectief van rechtsbescherming is dat anderzijds ongetwijfeld winst.  

Het nationale privaatrecht is het terrein waarbinnen deze constitutionalisering in de eerste plaats zijn impact 

heeft en de rechtsbescherming zijn beslag moet krijgen.

Inleiding
Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna HvJ EU 
of Hof) wees op 16 februari 2017 arrest in de prejudiciële 
procedure over de aansprakelijkheid van TÜV Rheinland 
jegens de Duitse Elizabeth Schmitt.2 Schmitt is een van de 
vele tienduizenden vrouwen die wereldwijd getroffen zijn 
door de frauduleuze handelingen van de inmiddels insol-
vente Franse producent van silicone borstimplantaten 
Poly Implante Próthèse (hierna PIP). Het Schmitt-arrest 
betreft een centrale vraag in de nasleep van dit PIP-schan-
daal, namelijk de vraag of en in hoeverre TÜV Rheinland, 
die als private certificatie-instelling controles uitvoerde 
ten behoeve van de toelating van PIP-implantaten op de 
Europese markt, aansprakelijk is voor de geleden en nog 
te lijden (im)materiële schade door vrouwen bij wie de 
implantaten geplaatst werden.

Het Schmitt-arrest is om drie redenen belangwek-
kend. Ten eerste verheldert het de voorwaarden waaron-
der TÜV Rheinland aansprakelijk is jegens PIP-slachtof-
fers, waaronder ook Nederlandse vrouwen. Ten tweede 
geeft de uitspraak inzicht in de wijze waarop het Unie-

recht het nationale privaatrecht van de EU-lidstaten beïn-
vloedt. Ten derde past het arrest in een ontwikkeling in de 
jurisprudentie van het HvJ EU waarin private normen 
(‘standaarden’) en het privaat toezicht daarop (‘certificatie’) 
geleidelijk steeds verder worden onderworpen aan funda-
mentele beginselen van het Unierecht. Vanwege de juridi-
sche en feitelijke rol die deze vormen van private regule-
ring in de Europese interne markt vervullen, past het Hof 
de Unierechtelijke beginselen van effectieve rechtsbe-
scherming en het vrije verkeer op hen toe. De te bespre-
ken arresten impliceren dat het nationale privaatrecht 
een belangrijke rol vervult in deze trend van ‘constitutio-
nalisering’ van private regulering.

In deze bijdrage behandel ik deze drie elementen 
aan de hand van de vraag welke gevolgen het Schmitt-
arrest heeft voor de verhaalsmogelijkheden van PIP-
slachtoffers (par. 4) en hoe het Unierecht, via de band van 
het nationale privaatrecht, private regulering constitutio-
naliseert (par. 5). Eerst volgt een kernachtige bespreking 
van het PIP-schandaal (par. 1), de relevante regulering 
(par. 2) en het gewezen arrest (par. 3).
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1. Mr. dr. P.W.J. Verbruggen is universitair 

docent bij het Tilburgs Instituut voor Pri-

vaatrecht, Tilburg University. Deze bijdrage 

maakt deel uit van het VENI-project ‘The 

Constitutionalization of Private Regulation: 

Understanding the Role of Private Law’, 

gefinancierd door NWO. Zie voor meer 

informatie: www.paulverbruggen.nl.

Noten

2. HvJ EU 16 februari 2017, C-219/15, 

ECLI:EU:C:2017:128 (Elizabeth Schmitt/

TÜV Rheinland LGA Products GmbH).

3. Zie uitgebreid B. van Leeuwen, ‘PIP 

Breast Implants, the EU’s New Approach for 

Goods and Market Surveillance by Notified 

Bodies’, European Journal of Risk Regulati-

on 2014, p. 338-350; en P.W.J. Verbruggen 

& B.J. van Leeuwen, ‘Europese regelgeving 

inzake medische hulpmiddelen: Het PIP-

schandaal, de ‘Nieuwe Aanpak’ en consu-

mentenbescherming’, Tijdschrift voor Con-

sumentenrecht en Handelspraktijken 2015, 

p. 111-121.

4. Opinion on the safety of Poly Implant 

Prothèse (PIP) silicone breast implants 

(Rapport Europese Commissie, Scientific 

Committee on Emerging and Newly Identi-

fied Health Risks, Brussel: EU 2014), http://

ec.europa.eu/health/scientific_committees/

emerging/docs/scenihr_o_043.pdf, p. 52. 

5. Het totale aantal slachtoffers wordt 

geschat op ongeveer 300 000 vrouwen in 

65 landen.

6. Zie voor een overzicht Verbruggen & Van 

Leeuwen 2015 (noot 3), p. 115-119.

7. Zie Hof ’s-Hertogenbosch 25 november 

2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:4936 en Rb. 

Amsterdam 20 januari 2016, 

ECLI:NL:RBAMS:2016:212, TvC 2016, m.

nt. P.W.J. Verbruggen, p. 180-187).

8. Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 

juni 1993 betreffende medische hulpmidde-

len, PbEG 1993, L 169. Op 5 april jl. nam 

het Europees Parlement een nieuwe veror-

dening aan die de richtlijn in 2020 zal ver-

vangen. Zie http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-17-848_en.htm/. 

9. Verbruggen & Van Leeuwen 2015 (noot 

3), p. 112-113 (met verdere literatuurver-

wijzingen).

1. Het PIP-schandaal
PIP was een gevestigde Franse producent van silicone 
borstimplantaten die wereldwijd opereerde.3 Omstreeks 
het jaar 2000 besloot het management om kosten te 
besparen op de soort siliconengel waarmee de borstim-
plantaten gevuld werden: in plaats van siliconengel voor 
medische toepassingen te gebruiken, werd regelmatig 
industriële siliconengel gebruikt. Het gevolg was dat de 
aldus geproduceerde implantaten eerder gingen lekken 
of scheuren.4 

Het gebruik van de industriële gel vond heimelijk 
plaats: PIP hield de aankoop van die gel buiten de financi-
ele administratie en vervalste facturen voor de aankoop 
van de medische gel. Zo heeft PIP gedurende meerdere 
jaren op grote schaal gefraudeerd en industriële siliconen-
gel gebruikt voor de productie van zijn borstimplantaten. 
In 2009 ontving de Franse publieke toezichthouder signa-
len dat er mogelijk problemen waren met PIP-implanta-
ten. Uiteindelijk kwam in 2010 de geraffineerde fraude 
aan het licht in het kader van een strafrechtelijk onder-
zoek. Alle PIP-implantaten zijn toen uit de markt geno-
men. In 2010 werd PIP tevens failliet verklaard.

Honderdduizenden vrouwen hadden echter toen al 
PIP-implantaten geplaatst gekregen.5 Na bekendwording 
van de fraude en de betrokken gezondheidsrisico’s, hebben 
veel vrouwen hun implantaten preventief laten verwijde-
ren, dat wil zeggen voordat de implantaten gingen lekken 
of scheuren. De operatiekosten van de ingreep en kosten 
van eventueel vervangende implantaten droegen zij door-
gaans zelf. Bij een onbekend aantal vrouwen zijn de PIP-
implantaten wel voortijdig gaan lekken of scheuren. Zij 
stellen daardoor zowel materiële als immateriële schade 
te hebben geleden. 

Vanwege het faillissement van PIP in 2010 zijn 
slachtoffers individuele en collectieve schadevergoedings-
procedures gestart tegen een groot aantal andere partijen 
betrokken bij de productie, plaatsing of controle van PIP-
implantaten. Dat deden zij met wisselend succes.6 In 
Nederland zijn de procedures vooralsnog gericht geweest 
tegen medisch hulpverleners die PIP-implantaten plaats-
ten. De kernvraag in deze procedures is in hoeverre de 
gebrekkigheid van de implantaten en de hieruit voort-
vloeiende schade aan de klinieken, de ziekenhuizen of de 
daar werkzame (plastisch) chirurgen kunnen worden toe-
gerekend op grond van artikel 6:77 BW. Het Hof ’s-Herto-
genbosch en de Rechtbank Amsterdam beantwoordden 
die vraag verschillend.7

2. De regulering van borstimplantaten
Zowel in Duitsland (par. 3.1) als Frankrijk (par. 4.2) zijn 
procedures gestart tegen TÜV Rheinland, een Duitse  
private certificatie-instelling die op commerciële basis 
diensten aanbiedt om de conformiteit van producten, 
diensten, personen, productieprocessen en kwaliteitsbor-
gingsystemen te beoordelen en controleren. TÜV Rhein-
land voerde ook conformiteitsbeoordelingen uit bij PIP. 
De reden daarvoor is gelegen in het toepasselijke regel-
gevingsskader.

De productie en verhandeling van borstimplantaten 
in de EU wordt gereguleerd door de Richtlijn medische 
hulpmiddelen.8 Deze richtlijn maakt deel uit van de ‘Nieu-
we Aanpak’, een Europees wetgevingsprogramma dat in 
de jaren tachtig is ontwikkeld ter bevordering van het 
vrije verkeer van goederen.9 Dit betekent dat ‘fundamen-
tele voorschriften’ waar borstimplantaten aan moeten vol-
doen, bepaald worden in de richtlijn, terwijl de technische 
specificaties voor de medische hulpmiddelen worden 
neergelegd in een geharmoniseerde standaard, ontwik-
keld door de Europese standaardisatieorganisaties CEN, 
CENELEC of ETSI. Na publicatie van de verwijzing naar 
deze geharmoniseerde standaard in het Publicatieblad 
van de Europese Unie, wordt verondersteld dat producten 
die voldoen aan die private standaard, voldoen aan de 
fundamentele voorschriften van de richtlijn. 

Wanneer hun producten voldoen aan de toepasselij-
ke standaard dienen producenten een CE-markering op 

In Nederland zijn de procedures 

vooralsnog gericht geweest tegen 

medisch hulpverleners die PIP-

implantaten plaatsten. In Duitsland 

en Frankrijk zijn procedures  

gestart tegen een Duitse private 

certificatie-instelling
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hun producten aan te brengen. Bij producten die in een 
hogere risicocategorie vallen, zoals borstimplantaten, 
mogen producenten dat echter niet zelf doen. In dat geval 
moeten zij door een zogenoemde ‘aangemelde instantie’ 
beoordeeld worden op hun conformiteit met de stan-
daard. Aangemelde instanties zijn publieke of private cer-
tificatie-instellingen die in een lidstaat geregistreerd zijn 
bij de bevoegde nationale autoriteiten om de conformiteit 
van bepaalde productgroepen in het kader van Nieuwe 
Aanpak-wetgeving te beoordelen. Voor borstimplantaten 
was TÜV Rheinland een van die instanties.10 Bij een posi-
tieve beoordeling volgt een conformiteitsverklaring en 
moet de aangemelde instantie de CE-markering aan de 
producent verstrekken. Zonder die verklaring en bijbeho-
rende CE-markering mogen de producten niet op de Euro-
pese markt worden geplaatst.

De conformiteitsbeoordelingen die TÜV Rheinland 
uitvoerde bij PIP waren gebaseerd op een overeenkomst 
van opdracht met PIP.11 De inhoud van dit contract werd 
evenwel sterk beïnvloed door de Richtlijn medische hulp-
middelen en haar nationale implementatiewetgeving. De 
richtlijn schreef onder meer voor dat TÜV Rheinland een 
audit moest uitvoeren op het kwaliteitssysteem dat PIP 
gebruikte om in dit geval de conformiteit van de borstim-
plantaten met de fundamentele eisen uit de richtlijn in 
zijn productieproces te kunnen waarborgen (‘kwaliteits-
borgingssyteem’). Ook diende TÜV Rheinland het papier-
werk te controleren waarin het ontwerp, de fabricage en 
de prestaties van de implantaten uiteengezet werden 
(‘ontwerpdossier’). De implantaten zelf behoefden niet te 
worden geïnspecteerd, maar TÜV Rheinland kon wel aan-
vullende proeven eisen als hij dat nodig achtte voor de 

Wetenschap
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beoordeling van het ontwerpdossier.12 
De richtlijn verplichtte TÜV Rheinland voorts om 

toezicht te houden op de naleving door PIP van de eisen 
die gelden voor afgifte van een conformiteitsverklaring. 
Hij kon daartoe zelfs onaangekondigde inspecties uitvoe-
ren.13 Meer in het algemeen, kon TÜV Rheinland van PIP 
inlichtingen of gegevens verlangen die noodzakelijk 
waren voor het opstellen en handhaven van de conformi-
teitsverklaring.14 De richtlijn schreef ook voor, dat indien 
TÜV Rheinland zou constateren dat PIP niet langer vol-
deed aan de eisen, hij de afgegeven conformiteitsverkla-
ring moest schorsen, intrekken of beperken, en de bevoeg-
de publiekrechtelijke autoriteiten daarover moest 
inlichten.15 

3. Schmitt/TÜV Rheinland
Het Schmitt-arrest van het HvJ EU betreft in de kern de 
vraag naar de reikwijdte van de toezichthoudende ver-
plichtingen van TÜV Rheinland, volgend uit de Richtlijn 
medische hulpmiddelen en de relevante nationale imple-
mentatiewetgeving. Waartoe is TÜV Rheinland op basis 
daarvan gehouden in zijn contractuele relatie met PIP en 
heeft hij in dat kader ook een zorgplicht jegens derden bij 
wie PIP-implantaten zijn geplaatst?
 
3.1. Het onderliggende Duitse geschil
Deze vragen zijn gerezen in het geschil tussen Elizabeth 
Schmitt en TÜV Rheinland.16 Schmitt kreeg in 2008 PIP-
implantaten geplaatst in een Duitse privékliniek. Nadat 
het schandaal in 2010 aan het licht was gekomen en er 
steeds meer duidelijk werd over de gezondheidsrisico’s 
van PIP-implantaten, besloot Schmitt in 2012 om haar 
implantaten preventief te laten verwijderen. Dat de ver-
wijderde implantaten ook de gewraakte industriële silico-
nengel bevatten, staat niet vast. Niettemin vordert 
Schmitt dat TÜV Rheinland de door haar geleden immate-
riële schade en nog te lijden materiële schade vergoedt. 

Aan haar vordering legt Schmitt de stelling ten 
grondslag dat, indien TÜV Rheinland beter toezicht had 

gehouden en alle mogelijkheden daartoe onder de richtlijn 
had benut, hij de onregelmatigheden bij PIP zou hebben 
ontdekt. In de periode van 1998 tot 2008 heeft TÜV Rhein-
land in totaal acht conformiteitsbeoordelingen bij PIP uit-
gevoerd, maar steeds vonden deze plaats op basis van aan-
gekondigde inspecties. Ook zijn de implantaten zelf nooit 
aan een fysieke controle onderworpen en de administratie 
van PIP is evenmin doorgelicht. Had TÜV Rheinland dat 
wel gedaan, zo stelt Schmitt, was de fraude aan het licht 
gekomen. Nu volgde na iedere beoordeling toekenning van 
de CE-markering en mochten de implantaten ten onrechte 
op de Europese markt gebracht worden.

De verwijzende rechter, het Bundesgerichtshof, acht 
het voor de uitkomst van het geschil van doorslaggevend 
belang te weten met welk doel TÜV Rheinland conformi-
teitsbeoordelingen bij PIP uitvoerde en welke verplichtin-
gen hij als aangemelde instantie in dat kader heeft. 
Immers, voor het aannemen van aansprakelijkheid jegens 
Schmitt vereist het Duitse privaatrecht dat TÜV Rhein-
land een voorschrift heeft geschonden dat naar zijn doel 
en inhoud ertoe dient individuen (of bepaalde categorie-
en van individuen) te beschermen tegen een schending 
van hun beschermde belangen.17 In het Nederlandse aan-
sprakelijkheidsrecht wordt die voorwaarde in het kader 
van relativiteit ex artikel 6:163 BW gesteld. Om de relativi-
teitsvraag te beantwoorden vraagt de verwijzende rechter 
het HvJ EU om uitleg te geven over 1. de reikwijdte van de 
verplichtingen die aangemelde instanties onder de Richt-
lijn medische hulpmiddelen hebben en 2. wie of wat deze 
instanties aldus beogen te beschermen. 

3.2. Prejudiciële beslissing

3.2.1. Reikwijdte van verplichtingen
Het Hof overweegt ten aanzien van het eerste punt dat de 
richtlijn medische hulpmiddelen precies omschrijft hoe 
aangemelde instanties het ontwerpdossier en kwaliteits-
borgingssysteem van de producent moeten beoordelen. 
De richtlijn behelst echter geen algemene verplichting om 

10. Zij is dat nog steeds. Zie http://ec.

europa.eu/growth/tools-databases/nando/

index.cfm?fuseaction=directive.pdf&refe_

cd=93%2F42%2FEEC&requesttimeo

ut=900, p. 51. 

11. Zie in het algemeen over contractuele 

verhoudingen in private certificatie: P.W.J. 

Verbruggen, ‘Aansprakelijkheid van certifi-

catie-instellingen als private toezichthou-

ders’ NTBR 2013/39, p. 329-337.

12. Art. 3 en 4 van Bijlage II van de Richtlijn 

medische hulpmiddelen.

13. Art. 5 van Bijlage II van de Richtlijn 

medische hulpmiddelen.

14. Art. 11 lid 10 van de Richtlijn medische 

hulpmiddelen.

15. Art. 16 lid 6 van de Richtlijn medische 

hulpmiddelen.

16. Landgericht Frankenthal (Pfalz) van 14 

maart 2013 – 6 O 304/12 en Oberlandes-

gericht Zweibrücken van 30 januari 2014 

– 4 U 66/13. Zie voor een bespreking Ver-

bruggen & Van Leeuwen 2015, (noot 2); en 

J. De Bruyne & C. Vanleenhove, ‘Liability in 

the Medical Sector: The ‘Breast-Taking’ 

Consequences of the Poly Implant Prothèse 

Case’, European Review of Private Law 

2015, p. 823-854.

17. Het betreft hier § 823 II Bürgerliches 

Gesetzbuch en het contractuele leerstuk der 

Vertrag mit Schutzwirkung zu gunsten 

Dritter. Zie over die laatste grondslag A. 

Zenner, ‘Der Vertrag mit Schutzwirkung zu 

gunsten Dritter – Ein Institut im Lichte sei-

ner Rechtsgrundlage’, Neue Juristische 

Wochenschrift 2009, p. 1030-1034. 

Het Schmitt-arrest van het HvJ EU betreft in de kern de vraag 

naar de reikwijdte van de toezichthoudende verplichtingen van 

TÜV Rheinland, volgend uit de Richtlijn medische hulpmiddelen 

en de relevante nationale implementatiewetgeving 
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onaangekondigde inspectiebezoeken te verrichten, hulp-
middelen te controleren of de administratie van de produ-
cent in te zien.18 De richtlijn roept slechts een bevoegd-
heid in het leven om onaangekondigde inspecties te 
houden en aanvullende proeven te (laten) verrichten om, 
indien daartoe aanleiding bestaat, de werking van het 
kwaliteitssysteem te controleren. Ook maakt de richtlijn 
het mogelijk om inspecties te doen bij producenten en 
van hen alle relevante informatie op te vragen die nood-
zakelijk is voor het afgeven en handhaven van de confor-
miteitsverklaring.19

In de uitoefening van deze bevoegdheden moeten 
aangemelde instanties volgens het HvJ EU over een zekere 
(‘passende’) beoordelingsmarge beschikken. Die marge 
kan niet onbegrensd zijn.20 Ware dat anders, dan zou het 
de aangemelde instanties vrij staan om niets te onderne-
men in het geval dat hen informatie bereikt die de confor-
miteit van een medisch hulpmiddel in twijfel trekt. Niet 
handelen is dan strijdig met de richtlijnverplichting om 
in geval van non-conformiteit passende maatregelen te 
nemen teneinde de juistheid van de conformiteitsverkla-
ring te garanderen.21 Derhalve rust er op aangemelde 

instanties ‘een algemene zorgvuldigheidsplicht’.22 Die 
plicht houdt onder meer in dat zij ‘zorgvuldig onderzoek’ 
moeten doen. Dit betekent dat zodra er aanwijzingen zijn 
dat een medisch hulpmiddel mogelijk niet in overeen-
stemming is met de eisen van de richtlijn, alle nodige 
maatregelen moeten worden getroffen om de juistheid 
van de conformiteitsverklaring te garanderen.23

3.2.2. Beschermingsdoel
Het HvJ EU overweegt verder dat de Richtlijn medische 
hulpmiddelen de bescherming van de eindgebruikers van 
medische hulpmiddelen tot doel heeft en niet slechts de 
bescherming van gezondheid stricto sensu.24 Hoewel het 
in de eerste plaats aan de producent is om ervoor te zor-
gen dat een medisch hulpmiddel in overeenstemming is 
met de eisen van de richtlijn, behelst de richtlijn ook ver-
plichtingen voor aangemelde instanties. Gelet daarop 
moet worden aangenomen dat ook de conformiteitsbeoor-
deling door aangemelde instanties de bescherming van de 
gezondheid en veiligheid van personen beoogt.25

Of de schending van die verplichtingen vervolgens 

leidt tot aansprakelijkheid van aangemelde instanties 
jegens eindgebruikers moet worden vastgesteld op basis 
van het nationale privaatrecht. De richtlijn behelst geen 
rechten ten gunste van eindgebruikers indien aangemel-
de instanties hun verplichtingen schenden en creëert 
geen Unierechtelijke grondslag om deze instanties aan-
sprakelijk te stellen.26 Ook de Richtlijn productaansprake-
lijkheid staat er niet aan in de weg dat de schuldaanspra-
kelijkheid van aangemelde instanties in het nationale 
privaatrecht vorm krijgt.27 Dat nationale recht dient ter 
verwezenlijking van de richtlijnverplichtingen evenwel te 
voldoen aan de Unierechtelijke beginselen van gelijkwaar-
digheid en effectiviteit.28 

4. Aansprakelijkheid van TÜV Rheinland naar 
nationaal recht
Welke betekenis heeft het Schmitt-arrest nu voor de aan-
sprakelijkheid van TÜV Rheinland? Verbetert het arrest de 
verhaalsmogelijkheden voor PIP-slachtoffers? Leidt het tot 
uniformiteit in de beantwoording van de vraag of TÜV 
Rheinland aansprakelijk is? Beantwoording van deze vra-
gen is van belang nu ook in Frankrijk schadevergoedings-
acties tegen TÜV Rheinland lopen. In deze collectieve 
acties hebben vrouwen uit veertien landen, inclusief 
Nederland, zich gevoegd.

4.1. Duitsland
Voor het concrete geschil dat aanleiding gaf tot het 
Schmitt-arrest heeft de prejudiciële beslissing tot gevolg 
dat Schmitt als eindgebruiker van PIP-implantaten bin-
nen het beschermingsbereik van de Richtlijn medische 
hulpmiddelen valt en dus ook van de Duitse implementa-
tiewetgeving. De voorwaarde van relativiteit is daarmee 
vervuld, anders dan de Duitse appelrechter dacht.29 Daar-
mee is echter nog niet uitgemaakt dat TÜV Rheinland zijn 
wettelijke plicht heeft geschonden en of die schending 
toerekenbaar was.30 De appèlrechter overwoog dienaan-
gaande dat niet gebleken is dat TÜV Rheinland in de uit-
voering van conformiteitsbeoordelingen bij PIP enige ver-
plichting heeft geschonden. Afgezien daarvan zou die 
schending, gelet op de geraffineerde wijze waarop PIP 
fraudeerde en ook de Franse autoriteiten om de tuin leid-
de, TÜV Rheinland niet kunnen worden toegerekend.31 

Het Bundesgerichtshof is als Revisionhof bevoegd 
deze vragen, die van feitelijke aard zijn, te beantwoorden. 
Het moet, gelet op de uitspraak van het HvJ EU, bezien of 
TÜV Rheinland, in de gegeven omstandigheden, alle nodi-
ge maatregelen heeft genomen om de correctheid van de 
conformiteitsverklaring te garanderen en zodoende zijn 
algemene zorgvuldigheidsplicht heeft vervuld. De kern-
vraag wordt dan of en wanneer TÜV Rheinland bekend kon 
worden verondersteld met de onregelmatigheden bij PIP 
en welke maatregelen hij daarop heeft genomen. Welke 
aanwijzingen bekendheid met die onregelmatigheden zou-
den moeten opleveren, blijft echter volstrekt onduidelijk. 
Noch het HvJ EU, noch de Richtlijn medische hulpmidde-
len bieden hier handvatten voor de nationale rechter.32 

4.2. Frankrijk
De uitspraak van het HvJ EU in het Schmitt-arrest is ook 
van direct belang voor de uitkomst in de procedures die 
in Frankrijk tegen TÜV Rheinland lopen.33 In 2013 oor-
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18. HvJ EU (Schmitt), noot 2, r.o. 40.

19. Ibid, r.o. 42-43.

20. Ibid, r.o. 44-45.

21. Art. 16 lid 6 Richtlijn medische hulpmid-

delen.

22. HvJ EU (Schmitt), noot 2, r.o. 46. Ook 

advocaat-generaal Sharpston sprak van een 

‘algemene zorgvuldigheidsplicht’ om, gelet 

op de zeer risicovolle aard van de betrokken 

producten, bedacht te zijn op non-confor-

miteit (punten 54 en 57).

23. HvJ EU (Schmitt), noot 2, r.o. 47.

24. Ibid, r.o. 50.

25. Ibid, r.o. 51-53.

26. Ibid, r.o. 55-58.

27. Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 

25 juli 1985 betreffende de onderlinge 

aanpassing van wettelijke en bestuursrech-

telijke bepalingen der lidstaten inzake de 

aansprakelijkheid voor producten met 

gebreken, PbEG 1985, L 210. 

28. HvJ EU (Schmitt), noot 2, r.o. 58-59.

29. Oberlandesgericht Zweibrücken, noot 

16, onder II.2 b) bb) en onder II.3 d). 

30. De rechter in eerste aanleg voorzag ook 

bewijsproblemen wat betreft de causaliteit. 

Zie Landgericht Frankenthal (Pfalz), noot 

16, p. 138.

31. Oberlandesgericht Zweibrücken (zie 

noot 16), onder II.3 d) en e).

32. Nu er volgens het HvJ EU geen ver-

plichting bestaat om onaangekondigde 

inspecties te verrichten, is het de vraag 

welke aanwijzingen anders dan feiten van 

algemene bekendheid relevante aanwijzin-

gen zijn. Bij een frauderende producent is 

de kans zeer gering dat een certificatie-

instelling met aangekondigde inspecties 

onregelmatigheden ontdekt. Certificatie is 

niet gericht op het ontdekken van fraude, 

maar gericht op bedrijven die zich willen 

schikken naar de regels van het spel. Zie 

G.J.M Evers, Blind vertrouwen? Een onder-

zoek naar de toepassing van certificatie ten 

dienste van de handhaving van wettelijke 

voorschriften, Den Haag: BJu 2002,  

p. 83-86.

33. Zie uitgebreid Verbruggen & Van Leeu-

wen 2015, noot 3; en De Bruyne & Van-

leenhove 2016, noot 16, p. 839-840.

34. Tribunal de Commerce de Toulon 14 

november 2013, 2011F00517, p. 142.

35. Cour d’appel Aix-en-Provence, 2 juli 

2015, 13/22482, p. 109, 113 en 119.

36. Ibid, p. 121-125.

37. Ibid, p. 121-122.

38. Tribunal de Commerce de Toulon, 20 

januari 20172014F00306, 307, 358, 367 en 

396, en 2015F00129, 2017F00034 en 35. 

Zie http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/

idFRL5N1FA3TY?pageNumber=1&virtualBr

andChannel=0. 

39. Ibid, p. 39-41.

40. Deze zorgvuldigheidsnorm is overigens 

vergelijkbaar met de norm die in Nederland 

meer in het algemeen geldt voor certifica-

tie-instellingen en andere toezichthouders, 

namelijk die van ‘redelijk bekwaam en rede-

lijk handelend toezichthouder’. Zie Verbrug-

gen 2013, noot 11.

41. HvJ EU (Schmitt), noot 2, r.o. 56-58.

deelde de rechtbank in Toulon in een collectieve actie 
ingesteld door 1599 slachtoffers uit Brazilië, Frankrijk en 
het Verenigd Koninkrijk en zes distributeurs van PIP-
implantaten, dat TÜV Rheinland onrechtmatig jegens hen 
had gehandeld door de op hem rustende functie ‘de con-
trôle, de surveillance et de vigilance’ te schenden.34 TÜV 
Rheinland had de hem toekomende bevoegdheden beter 
moeten aanwenden en dan was de fraude ontdekt. Daar-
toe was hij aldus de rechtbank in Toulon gehouden van-
wege de eerdere problemen die de Amerikaanse toezicht-
houder, de Food and Drug Administration, in 2000 bij PIP 

signaleerde met het gebruik van industriële siliconengel.
De uitspraak werd in 2015 door de appèlrechter in 

Aix-en-Provence vernietigd. Hij overwoog daartoe onder 
meer dat de Richtlijn medische hulpmiddelen TÜV Rhein-
land niet verplicht tot het inspecteren van de implanta-
ten zelf en dat de informatie die PIP aanleverde geen 
reden gaf tot het doen van aanvullende proeven of onaan-
gekondigde inspecties. Hij voldeed derhalve aan de ver-
plichtingen volgend uit de richtlijn en handelde daarmee 
niet toerekenbaar onrechtmatig jegens de eisers.35 Ook 
hier wees de rechter op de geraffineerde wijze waarop PIP 
zijn fraude toedekte en dat niet van TÜV Rheinland kon 
worden verwacht deze fraude te ontdekken.36 De bevindin-
gen van de Amerikaanse toezichthouder in 2000 werden 
als niet relevant beschouwd.37 

Op 20 januari 2017 deed de rechtbank in Toulon ech-
ter uitspraak in een nieuwe collectieve actie, nu ingesteld 
door meer dan 20 000 slachtoffers uit veertien landen, als-

mede acht distributeurs van PIP-implantaten en 25 
medisch hulpverleners.38 Onder deze eisers bevinden zich 
ook 182 Nederlandse vrouwen. Zonder enige verwijzing 
naar de uitspraak van de rechter in Aix-en-Provence, wees 
de rechtbank de vorderingen opnieuw toe. Hij gebruikte 
hiervoor nagenoeg dezelfde redenering als zijn uitspraak 
in 2013.39 Hoger beroep is inmiddels ingesteld.

Het arrest van het HvJ EU is in de Franse context van 
belang omdat het Hof, anders dan de appèlrechter in Aix-
en-Provence, een algemene zorgvuldigheidsplicht voor 
TÜV Rheinland formuleert. De Franse rechters zullen nu, 
evenals het Duitse Bundesgerichtshof, moeten bezien of 
TÜV Rheinland die zorgplicht ook bij de beoordeling van 
PIP heeft nageleefd. Zijn aansprakelijkheid valt of staat 
daarmee opnieuw met de vraag of en wanneer hij bekend 
kon worden verondersteld met de onregelmatigheden bij 
PIP en welke maatregelen hij daarop heeft genomen. Gelet 
op de feitelijke aard van die vraag is niet uitgesloten dat 
een rechter in Frankrijk anders zal oordelen dan dat het 
Bundesgerichtshof zal doen. Uniformiteit wat betreft de 
aansprakelijkheid van TÜV Rheinland in Europa is dus 
allerminst gegarandeerd. 

5. De constitutionalisering van private  
regulering

5.1. Zorgplichten bij private certificatie
Het Schmitt-arrest heeft bredere implicaties dan die voor 
de verhaalsmogelijkheden van PIP-slachtoffers. Het 
begrenst de beoordelingsvrijheid van certificatie-instellin-
gen die in het kader van de Nieuwe Aanpak de toegang tot 
de Europese markt van medische hulpzaken en andere 
productgroepen reguleren. Deze instellingen kennen 
thans een algemene zorgvuldigheidsplicht die vereist dat 
zij alle nodige maatregelen nemen die van hen in de gege-
ven omstandigheden kunnen worden verlangd om de cor-
rectheid van de door hen afgegeven conformiteitsverkla-
ring te garanderen. Het HvJ EU introduceert daarmee een 
nieuwe Europese zorgplicht.40 Deze plicht creëert noch 
afdwingbare rechten voor eindgebruikers, noch een zelf-
standige grondslag voor aansprakelijkheid van aangemel-
de instanties.41 Schending van de plicht kan evenwel tot 
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aansprakelijkheid op basis van het nationale privaatrecht 
leiden. Het nationale recht mag daarbij geen voorwaarden 
stellen die ongunstiger zijn dan die gelden voor een vor-
dering wegens schending van een vergelijkbare nationale 
zorgplicht (beginsel van gelijkwaardigheid) en het gebruik 
van die vordering mag niet uiterst moeilijk of onmogelijk 
worden gemaakt (beginsel van effectiviteit).42 Aldus wordt 
beoogd via het nationale privaatrecht effectieve rechtsbe-
scherming tegen een schending van een Europese zorg-
plicht van certificatie-instellingen te garanderen.43

Deze uitkomst past in een bredere ontwikkeling in 
de jurisprudentie van het HvJ EU, waarin privaatrechtelij-
ke geschillen de opmaat vormden voor het onderwerpen 
van technische standaardisatie, certificatie en andere vor-
men van private regulering aan fundamentele beginselen 
van het Unierecht. Twee arresten staan in die ontwikke-
ling centraal, te weten het recente James Elliot-arrest en 
het Fra.bo-arrest.

5.2. Effectieve rechtsbescherming bij technische  
standaardisatie
In november 2016 wees het Hof het James Elliot-arrest.44 
Dit arrest betrof een geschil over de uitleg van een Euro-
pese geharmoniseerde standaard voor betonproducten, 
die in het kader van de Nieuwe Aanpak was ontwikkeld. 
De nationale versie van deze technische standaard was 
opgenomen in een koopcontract betreffende de levering 
van beton voor de Ierse bouwsector. Na levering ging het 
beton scheuren vertonen. De oorzaak bleek een verkeerde 
chemische samenstelling in het beton en daarmee vol-
deed het niet aan de geharmoniseerde standaard. Die 
standaard omschreef echter tevens de testmethoden aan 
de hand waarvan bepaald moet worden of en wanneer het 
beton conform de technische specificaties van de stan-
daard is. 

De vraag die opkwam in dit privaatrechtelijke geschil 
is of de geharmoniseerde standaard de conformiteit van 
het geleverde beton exclusief omschrijft. De leverancier 
van het beton stelde namelijk dat als de geharmoniseerde 
standaard onderdeel is van het Unierecht, deze ook voor-
rang geniet boven het nationale kooprecht en dat dit 
recht geen aanvullende voorwaarden mag stellen om con-
formiteit te bepalen, zoals het bezitten van de eigen-
schappen die voor normaal gebruik van de zaak nodig 
zijn. Het HvJ EU beantwoordt deze vraag ontkennend. De 
nationale (burgerlijke) rechter is bij de toepassing van de 
regels van koop niet gebonden aan geharmoniseerde stan-
daarden voor wat betreft de wijze waarop hij de conformi-
teit van de geleverde zaken moet beoordelen.45 Ongeacht 
de contractuele toepasselijkheid van de standaard, mag de 
koper verwachten dat de afgeleverde zaak de eigenschap-
pen bezit die voor normaal gebruik nodig zijn. De objec-
tieve norm van conformiteit, zoals in het Nederlandse 
kooprecht vervat in artikel 7:17 en 7:18 BW, wordt dus niet 
ondermijnd door de eventuele contractuele toepasselijk-
heid van een geharmoniseerde standaard.46

Aan de vraag betreffende de verhouding tussen 
geharmoniseerde standaarden en het nationale privaat-
recht ging echter een fundamentele vraag vooraf die van-
uit het perspectief van de constitutionalisering van priva-
te regulering van groot belang is. Dat was de vraag of het 
HvJ EU überhaupt rechtsmacht heeft om in het kader van 

een prejudiciële procedure te oordelen over de uitleg van 
geharmoniseerde standaarden. Deze standaarden worden 
immers ontwikkeld door privaatrechtelijke organisaties, 
niet zijnde EU-instellingen of agentschappen.47 Bovendien 
hebben ze formeel geen juridisch bindende werking. Het 
Hof neemt niettemin aan dat het ook rechtsmacht heeft 
ten aanzien van geharmoniseerde standaarden ontwik-
keld in het kader van de Nieuwe Aanpak. De standaarden 
zijn immers aan te merken als maatregelen ter uitvoering 
of toepassing van een handeling van Unierecht, de Com-
missie maakt hun verwijzing bekend in het Publicatieblad 
van de Europese Unie en gelet op hun status binnen de 
Nieuwe Aanpak hebben ze rechtsgevolgen voor particulie-
ren.48 Daarmee is het James Elliot-arrest van constitutione-
le aard: de bedoelde standaarden maken deel uit van het 
Unierecht en het Hof waakt over hun uitleg.49

Van de vele institutionele vragen die het James Elliot-
arrest oproept is een concreet gevolg van deze rechts-
machtsuitbreiding dat individuele contractspartijen zich 
binnen een prejudiciële procedure kunnen richten tot het 
HvJ EU en om uitleg kunnen vragen van geharmoniseerde 
standaarden. Ondanks dat zij als buitenstaanders niet 
betrokken zijn geweest bij het opstellen van deze stan-
daarden, kunnen zij thans via de nationale (burgerlijke) 
rechter de inhoud en toepassing van deze standaard ter 
discussie stellen indien die standaard van belang is voor 
de nakoming van een opeisbare verbintenis. In James 
Elliot betrof dit de nakoming van een verbintenis volgend 
uit een koopovereenkomst, maar ook waar de naleving 
van een standaard van belang is voor de beoordeling van 
een schending van een buitencontractuele aansprakelijk-
heidsnorm, zou het HvJ EU nu kunnen worden aange-
zocht. Aldus worden de mogelijkheden van particulieren 

vergroot om via het privaatrecht effectieve rechtsbescher-
ming te verkrijgen tegen de werking en inhoud van deze 
specifieke vorm van private regulering. Eerder al stelden 
Van Gestel en Micklitz dat door het bieden van effectieve 
rechtsbescherming het gesloten bolwerk van standaardisa-
tie en certificatie stukje bij beetje open wordt gebroken.50 
Een pertinente vraag is evenwel of het bieden van rechts-
bescherming via de prejudiciële procedure deze niet te 

De objectieve norm van 

conformiteit, zoals in het 

Nederlandse kooprecht vervat 

in artikel 7:17 en 7:18 BW, 

wordt niet ondermijnd door  

de eventuele contractuele 

toepasselijkheid van een 

geharmoniseerde standaard



NEDERLANDS JURISTENBLAD – 5-5-2017 – AFL. 18  1249
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beginselen hier door het Hof van toepassing 
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Common Market Law Review 2000,  

p. 501-536. 
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en het beginsel van effectieve rechtsbe-

scherming in privaatrechtelijke geschillen: 

A.S. Hartkamp, Mr. C. Assers Handleiding 
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Europees recht en Nederlands vermogens-

recht, Deventer: Kluwer 2015, nrs. 109-

130. Sommige auteurs betogen dat het Hof 
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tussen de Rewe-beginselen enerzijds en het 

beginsel van effectieve rechtsbescherming 

anderzijds, ook in het licht van art. 47 van 

het Handvest van de Grondrechten. Zie S. 

Prechal & Widdershoven, ‘Redefining the 

Relationship between “Rewe-effectiveness” 

and effective judicial protection’, Review of 

European Administrative Law 2011, p. 

31-50.

44. HvJ EU 27 oktober 2016, C-613/14, 

ECLI:EU:C:2016:821 (James Elliot Con-

struction Ltd/Irish Asphalt Ltd.). Zie voor de 

institutionele aspecten van dit arrest de 

annotaties van A.C.M. Meuwese, ‘Particu-

lier geharmoniseerde normen: Het HvJ gunt 

zichzelf rechtsmacht’, AA 2017, p. 327-

331; en A. Volpato, ‘Harmonized standards 

before the ECJ: James Elliot Construction’, 

Common Market Law Review 2017,  

p. 591-604.

45. HvJ EU (James Elliot), noot 44, r.o. 53, 

61 en 72.
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gemaakt van in de sector geaccepteerde 

private regulering, waaronder technische 

standaarden, zeker als die regulering bij 

overeenkomst van toepassing is verklaard. 

Zie M-C. Menting, Industry codes of con-

duct in a multi-layered Dutch private law 

(diss. Tilburg), Tilburg: PrismaPrint 2016, p. 
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47. HvJ EU (James Elliot), noot 44, r.o. 43.

48. Ibid, r.o. 34, 37 en 42.

49. Ibid, r.o. 40.
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bodies’, Common Market Law Review 

2013, p. 145-182.

51. Zie over die verandering en de wense-

lijkheid daarvan B. de Witte, ‘The prelimina-

ry ruling dialogue: the types of questions 

posed by national courts’, in: B. de Witte 

e.a. (red.), National Courts and EU Law: 

New Issues, Theories and Methods, Chel-

tenham: Edward Elgar 2016, p. 15-25.

52. HR 22 juni 2012, 

ECLI:NL:HR:2012:BW0393 (Knooble BV/ 

Nederland), AB 2012/228, NJ 2012/397.

53. Zie in die zin reeds R.A.J. van Gestel, 

‘Hoge Raad is duur. Over het verwijzen 

naar normalisatienormen in wetgeving’, 

RegelMaat 2012, p. 249-259.

54. HvJ EU 12 juli 2012, C-171/11, 

ECLI:EU:C:2012:453 (Fra.bo SpA/DVGW 

eV). Zie uitgebreid P. Verbruggen, ‘The 
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(Cambridge: Intersentia 2017), p. 47-91 
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zeer verandert van een procedure over de juiste uitleg van 
Unierecht in een zogenaamde ‘citizens’ infringement pro-
cedure’.51

5.3. Openbaarheid van technische standaarden
Voor de Nederlandse rechtspraktijk is voorts van belang 
de vraag of en in hoeverre een geharmoniseerde stan-
daard ook integraal bekend moeten worden gemaakt in 
het Publicatieblad van de EU als wetgevingsinstrument 
van de Unie conform artikel 297 VWEU. In Nederland oor-
deelde de Hoge Raad in het Knooble-arrest eerder dat de 
technische standaarden vastgesteld door het Nederlands 
Normalisatie Instituut (NEN) niet op de door de Bekend-
makingswet voorgeschreven wijze (artikel 89 Gw lid 3 en 
4) openbaar moeten worden gemaakt. Zij zijn immers niet 
aan te merken als algemeen verbindende voorschriften, 
aldus de Hoge Raad.52 Uit James Elliot volgt echter dat 
geharmoniseerde standaarden wel deel uit maken van het 
formele recht. Betekent dit dat deze standaarden, anders 
dan de NEN-normen, wel integraal moeten worden 
bekendgemaakt? Wat betekent die bekendmaking voor de 
op die standaarden rustende auteursrechten? Veel van de 
NEN-normen vinden bovendien hun grondslag in Europe-
se geharmoniseerde standaarden. Kan NEN dan nog aan-
spraak maken op bescherming van zijn auteursrechten op 
de NEN-uitgave van die standaarden? Het HvJ EU rept met 
geen enkel woord over deze vragen, maar de koers die het 
nu vaart lijkt te impliceren dat de auteursrechtelijke posi-
tie die nationale standaardisatie-organisaties zoals NEN 
thans genieten niet houdbaar is.53

5.4. Non-discriminatie bij productcertificatie
Ook op een ander terrein stelde het HvJ EU paal en perk 
aan de werking van private standaardisatie en certificatie. 
Dat gebeurde in de zaak Fra.bo,54 waarin het draaide om 
een contractueel geschil tussen Fra.bo, een Italiaanse pro-

ducent van koperfittingen, en de Vereinigung des 
Gas- und Wasserfaches (DVGW), een Duitse branchevereni-
ging die technische standaarden ontwikkelde voor de 
nationale gas- en watersector. Fra.bo wenste zijn produc-
ten op de Duitse markt voor gas- en waterfittingen te 
plaatsen, maar daarvoor was op grond van Duitse wetge-
ving een veiligheidscertificaat vereist. Aangezien DVGW-
certificatie in de praktijk was uitgegroeid tot de enige juis-
te certificatie, sloot Fra.bo een overeenkomst van opdracht 
met DVGW ter certificatie van zijn producten. In de uit-

voering van de overeenkomst weigerde DVGW echter de 
positieve testresultaten te erkennen op basis waarvan Fra.
bo’s fittingen werden verhandeld in Italië. Aldus werd Fra.
bo uitgesloten van de Duitse markt.

Als gevolg van de handelswijze van DVGW stelde Fra.
bo een schadevergoedingsvordering wegens wanprestatie 
in tegen DVGW. In de procedure kwam de vraag op of 
DVGW in strijd handelde met artikel 34 VWEU, dat kwanti-
tatieve invoerbeperkingen en maatregelen van gelijke 
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tele beginselen van het Unierecht zoals de beginselen van 
effectieve rechtsbescherming en het vrije verkeer van 
goederen. Deze trend van constitutionalisering was 
onvermijdelijk. Bij een groter wordende invloed van priva-
te standaardisatie en certificatie in het publieke domein 
past ook een grotere mate van publieke verantwoording.60 
Deze bijdrage liet zien hoe het HvJ EU die publieke ver-
antwoording stap voor stap oplegt. Of die ontwikkeling 
een onverdeeld positieve is, betwijfelen sommigen. Zo 
stelde Schepel reeds na het Fra.bo-arrest dat het Hof met 
die uitspraak Europese standaardisatie eerder lamlegt 
dan haar integriteit bevordert.61 Constitutionalisering 
brengt inderdaad het risico met zich dat vormen van 
standaardisatie en certificatie die oorspronkelijk bedoeld 
zijn als een alternatief voor overheidsregulering, geleide-
lijk karaktertrekken van juist die regulering krijgen. Zij 
kunnen daarmee hun aantrekkingskracht verliezen, zowel 
voor de industrie als wetgever. Vanuit het perspectief van 
rechtsbescherming zijn de uitspraken in Schmitt, James 
Elliot en Fra.bo echter ongetwijfeld winst. Het Hof maakt 
het thans mogelijk dat individuen die onderworpen zijn 
aan de dwingende invloed van private standaardisatie en 
certificatie hun gerechtvaardigde belangen met een 
beroep op het Unierecht voor de nationale rechter kun-
nen afdwingen.

Ten slotte blijkt uit het drieluik van Schmitt, James 
Elliot en Fra.bo dat het nationale privaatrecht op de ach-
tergrond een belangrijke complementaire rol speelt in de 
besproken trend van constitutionalisering van private 
regulering. Hoewel het in de eerste plaats Unierechtelijke 
normen en beginselen zijn die toepassing vinden op pri-
vate regulering, vormden privaatrechtelijke geschillen 
over de uitleg en toepassing van standaardisatie en certi-
ficatie de juridische context waarin de Unierechtelijke 
vragen hun beslag kregen. Die vragen waren naar alle 
waarschijnlijkheid niet in een publiekrechtelijke context 
opgekomen juist omdat private regulering doorgaans niet 
als publiekrechtelijk kwalificeert. Het nationale privaat-
recht is daarmee een belangrijke aangever of katalysator 
van de bedoelde constitutionalisering. Voorts is het pri-
vaatrecht ook het terrein waarbinnen die constitutionali-
sering zijn impact heeft. Als gevolg van de besproken 
arresten moeten private standaardisatie- of certificatie-
instellingen het Unierecht tegen zich laten werken in 
hun privaatrechtelijke rechtsverhoudingen met andere 
particulieren, zodat hun onderlinge rechten en verplich-
tingen veranderen. Het nationale privaatrecht moet die 
particulieren tevens de rechtsmiddelen verschaffen die 
nodig zijn om de Unierechtelijke beginselen te handha-
ven. Zoals blijkt uit Schmitt, James Elliot en Fra.bo zijn 
contractuele en buitencontractuele vorderingen dienst-
baar aan dat doel.  

werking tussen EU-lidstaten verbiedt. Hoewel het HvJ EU 
in eerdere jurisprudentie nog overwoog dat contractuele 
verhoudingen niet aan het vrij verkeer van goederen 
getoetst konden worden, zet het in het Fra.bo-arrest de 
deur naar een dergelijke horizontale directe werking van 
het vrij verkeer van goederen open.55 Ondanks dat DVGW 
een private rechtspersoon is zonder bevoegdheden van 
publiekrechtelijke aard, overweegt het Hof dat zij, gelet op 
haar juridische en feitelijke positie als standaardisatie- en 
certificatie-instelling, de toegang tot de Duitse markt kan 
reguleren.56 Bijgevolg kunnen ook de handelingen van 
DVGW in haar contractuele verhouding met Fra.bo wor-
den getoetst aan artikel 34 VWEU.

Het Fra.bo-arrest maakt duidelijk dat ook private 
standaardisatie en certificatie, daar waar zij wettelijk zijn 
verankerd, niet ontsnappen aan de werkingssfeer van de 
vrijverkeerbepalingen. Het Hof brengt daarmee de regels 
van het goederenverkeer in verregaande mate in lijn met 
andere vrijverkeerbepalingen, ten aanzien waarvan het al 
geruime tijd geleden horizontale directe werking heeft 
aangenomen. In dat kader zijn vele vormen van private 
regulering reeds getoetst aan de discriminatieverboden 
inzake het vrij verkeer van werknemers (artikel 45 lid 2 
VWEU), van vestiging (artikel 49 VWEU) en dienstverle-
ning (artikel 56 VWEU).57 Voor het concrete geschil tussen 
Fra.bo en DVGW betekende de uitspraak van het Hof dat 
de certificatie-instelling geen aanvullende discrimineren-
de voorwaarden aan Fra.bo mocht stellen die de toegang 
van zijn producten tot de Duitse markt zouden bemoeilij-
ken.58 DVGW had de door Fra.bo aangeleverde positieve 
testresultaten op basis waarvan zijn producten eerder in 
Italië werden toegelaten, moeten erkennen en certificatie 
verlenen. Door dat niet te doen wanpresteerde zij jegens 
Fra.bo.59 

Conclusie
Deze bijdrage behandelde de implicaties van het Schmitt-
arrest. Het HvJ EU formuleert een nieuwe zorgvuldig-
heidsplicht voor certificatie-instellingen opererend onder 
de Nieuwe Aanpak. Ook geeft het invulling aan het relati-
viteitsvereiste geldend voor de aansprakelijkheid van 
TÜV Rheinland jegens Schmitt en andere PIP-slachtoffers 
in het nationale privaatrecht. De evenzo belangrijke vra-
gen naar de schending van de op TÜV Rheinland rusten-
de plicht en de toerekenbaarheid daarvan laat het onbe-
antwoord.

Voorts past het Schmitt-arrest in de lijn van jurispru-
dentie die het HvJ EU met Fra.bo en James Elliot inzette. 
Standaardisatie en certificatie worden binnen de wer-
kingssfeer van het Unierecht getrokken daar waar zij de 
Europese interne markt raken. Aldus worden deze vor-
men van private regulering onderworpen aan fundamen-
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