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Jaarverslag 2020 Vereniging voor Gezondheidsrecht
In 2020 vindt er wegens de situatie rondom COVID-19 één vergadering plaats. Op 6 november 2020
wordt de (uitgestelde) jaarvergadering van de Vereniging gehouden. Deze vindt vanwege de situatie
rondom COVID-19 enkel in de aanwezigheid van de preadviseurs, coreferenten en een deel van het
bestuur plaats in de Polarzaal van de Jaarbeurs in Utrecht. De overige leden van de vereniging kunnen
digitaal deelnemen aan de vergadering. Door het digitale karakter van de vergadering is het programma
ingekort. Het huishoudelijk gedeelte wordt geopend door de voorzitter. Na de opening en enkele
mededelingen wordt conform de agenda het jaarverslag 2019 besproken. De Algemene
Ledenvergadering keurt het jaarverslag via een digitale stemming goed en stelt het daarmee vast.
Vervolgens worden de financiële jaarstukken besproken. De kascommissie heeft de financiële
administratie over het boekjaar 2019 gecontroleerd en akkoord bevonden. Op grond daarvan stelt het
bestuur van de Algemene Ledenvergadering voor om het beleid van de penningmeester over 2019 goed
te keuren en hem van verdere verantwoording te ontheffen. De vergadering gaat daarmee akkoord. De
kascommissie bestond dit jaar uit mr. B. Wallage en mr. M. Crijns. De kascommissie wordt bedankt en
gedechargeerd. Het bestuur stelt voor mr. M Crijns en mr. S. Tempel voor te dragen als leden van de
kascommissie voor het komende jaar. De vergadering gaat daarmee akkoord. De voorzitter stelt
vervolgens voor de begroting 2020 goed te keuren en het bestuur te machtigen voor het jaar 2020 uit te
gaan van deze begroting. De leden gaan akkoord. De Algemene Ledenvergadering gaat vervolgens
akkoord met de herbenoemingen van prof. mr. J.G. Sijmons, voorzitter, en mr. A.M. Vermaas. Prof.
mr. J.C.J. Dute is aftredend, de Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met de benoeming van mr.
dr. W.I. Koelewijn. Voorts vindt de uitreiking plaats van de tweede Roscam Abbingpenning, een prijs
van verdienste. Em. prof. mr. F.C.B. van Wijmen mag, vanwege zijn jarenlange toewijding aan het
gezondheidsrecht, de penning in ontvangst nemen. Prof. mr. A.C. Hendriks spreekt vervolgens de 9�
Henk Leenenlezing met als titel 'Europese dimensies van het gezondheidsrecht' uit.
Na afsluiting van het huishoudelijk gedeelte volgt het themagedeelte. Het themagedeelte van de
jaarvergadering 2020 is gewijd aan een preadvies getiteld 'Regulering van medische hulpmiddelen in
de zorg'. Dit preadvies bestaat uit drie delen te weten 'Algemeen deel over de Wet medische
hulpmiddelen, algemeen kader, positionering wet en regelgeving en de nieuwe EU
verordeninglrichtlijn, algemene beschouwing', 'Medische hulpmiddelen en aansprakelijkheid en
'Gunstbetoon (in relatie met de producent), dat mondeling wordt becommentarieerd door een
coreferent. Bij zowel 'Algemeen deel over de Wet medische hulpmiddelen, algemeen kader,
positionering wet en regelgeving en de nieuwe EU-verordening/richtlijn, algemene beschouwing'
geschreven door mr. E. (Erik) Vollebregt, partner bij Axon Lawyers als deel 3 'Gunstbetoon (in relatie
met de producent)' geschreven door mr. dr. M.E. (Mirjam) de Bruin, partner bij Schutjens De Bruin
juridisch adviseurs is prof. mr. T. Hartlief, advocaat-generaal bij de Hoge Raad en hoogleraar
privaatrecht aan de Universiteit Maastricht coreferent. Voor Deel 2 'Medische hulpmiddelen en
aansprakelijkheid' geschreven door de winnaar van de Goudsmitprijs in 2019 mr. dr. J.T. Hiemstra,
advocaat bij Hausfeld advocaten, is mr. K. Mulder, advocaat bij Leijnse Artz, coreferent. De
vergadering wordt afgesloten met een paneldiscussie tussen de preadviseurs en coreferenten aan de
hand van chatvragen ingebracht door leden. Na afloop van de vergadering is voor de leden de
videolezing 'Medische hulpmiddelen een leven lang leren (met behulp van technologie' van T. Broers,
voorzitter Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde, docent en onderzoeker,
MultiModality Medica! Imaging, TechMed Centre, Universiteit Twente op de website van de

