Jaarverslag 2019 Vereniging voor Gezondheidsrecht
Op 12 april 2019 wordt de jaarvergadering van de Vereniging gehouden. Deze vindt plaats in
het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. Het huishoudelijk gedeelte wordt geopend door
de voorzitter. Na de opening en enkele mededelingen wordt conform de agenda het jaarverslag 2018
besproken. De Algemene Ledenvergadering keurt het jaarverslag goed en stelt het daarmee vast.
Vervolgens worden de financiële jaarstukken besproken. De kascommissie heeft de financiële
administratie over het boekjaar 2018 gecontroleerd en akkoord bevonden. Op grond daarvan stelt het
bestuur van de Algemene Ledenvergadering voor om het beleid van de penningmeester over 2018 goed
te keuren en hem van verdere verantwoording te ontheffen. De vergadering gaat daarmee akkoord. De
kascommissie bestond dit jaar uit mr. L.A. Rosingh en mr. B. Wallage. De kascommissie wordt bedankt
en gedechargeerd. Het bestuur stelt voor mr. B. Wallage en mr. M. Crijns voor te dragen als leden van
de kascommissie voor het komende jaar. De vergadering gaat daarmee akkoord. De voorzitter stelt
vervolgens voor de begroting 2019 goed te keuren en het bestuur te machtigen voor het jaar 2019 uit te
gaan van deze begroting. De leden gaan akkoord. De Algemene Ledenvergadering gaat vervolgens
akkoord met de herbenoemingen van prof. mr. B.C.A. (Brigit) Toebes. Voorts vindt de uitreiking plaats
van de mr. C.J. Goudsmitprijs 2019. mr. J.T. Hiemstra ontvangt de prijs voor haar proefschrift over
aansprakelijkheid voor ongeschikte medische hulpzaken. Verder kent deze vergadering een primeur.
Voor het eerst wordt de Roscam Abbingpenning uitgereikt, een prijs van verdienste. Em. prof.mr.
J.K.M. Gevers is, vanwege zijn jarenlange toewijding aan het gezondheidsrecht, de eerste die de
penning in ontvangst mag nemen.
Na afsluiting van het huishoudelijk gedeelte spreekt de voorzitter zijn jaarrede uit met als titel
‘Individuele rechten en collectieve belangen in het gezondheidsrecht’. Deze wordt gevolgd door het
themagedeelte. Het themagedeelte van de jaarvergadering 2019 is gewijd aan een preadvies getiteld
‘Ongezond gedrag: de rol van het recht’. Dit preadvies bestaat uit een inleiding en drie delen te weten
‘Tabaksontmoediging’, ‘Ongezond voedsel en preventie’ en ‘Alcohol’, dat mondeling wordt
becommentarieerd door een coreferent. De ‘Inleiding’ van prof. mr. dr. B.C.A. (Brigit) Toebes,
hoogleraar Gezondheidsrecht in Internationaal Perspectief, Faculteit Rechtsgeleerdheid,
Rijksuniversiteit Groningen betreft algemene beschouwingen rond het reguleren van ongezond
gedrag. Het eerste deel ‘Tabaksontmoediging’ is geschreven door mr. dr. M.E.C. (Marie Elske)
Gispen, werkzaam als postdoctoraal onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is daar
verbonden aan het Global Health Law Groningen onderzoekscentrum. Mr. M.E. (Marnix) van der
Werf, advocaat bij Ficq & Partners Advocaten te Amsterdam is coreferent. Deel twee ‘Ongezond
voedsel en preventie’ van mr. R. (Renate) Dietvorst, promovenda bij het departement Publiekrecht
van de Universiteit Maastricht. Het derde deel ‘Alcohol’ is geschreven door dr. P.J.M. (Pieter) de
Coninck, senior adviseur, Directie Internationale Zaken, Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en
Sport en prof. mr. J.C.J. (Jos) Dute, hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Radboud Universiteit te
Nijmegen handelt. Voor zowel het tweede als het derde deel is prof. dr. E. (Erik) Buskens, hoogleraar
Health Technology Assessment, faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen
coreferent.
De vergadering wordt afgesloten een keynote door prof. dr. ir. J.C. (Jaap) Seidell, Voeding en
Gezondheid, directeur afdeling Gezondheidswetenschappen, sectie Jeugd en Leefstijl, Vrije
Universiteit Amsterdam met als titel ‘Schipperen tussen gezondheidsbescherming en ‘betutteling’- de
zwalkende koers van de overheid’. Het verslag van de vergadering is geschreven door Mr. G.
Kooijman, advocaat gespecialiseerd in de gezondheidszorg bij Nysingh advocaten & notarissen te
Zwolle en Utrecht.

Dit jaar is de najaarsvergadering op 1 november 2019 georganiseerd in Cultuur- en
Congrescentrum Antropia in Driebergen. Het thema is ‘Gedwongen zorg anno 2020’. De eerste
inleiding is van mr. dr. E. (Emke) Plomp, juridisch adviseur bij Psycholex en psychiater bij Altrecht
Acute Psychiatrie heeft als titel ‘Wet verplichte ggz: reflecties vanuit de praktijk’. De tweede
inleiding wordt verzorgd door mr. drs. I.C. (Ico) Kloppenburg, beleidsmedewerker VNG, en draagt de
titel ‘Vernieningen vanuit gemeentelijk perspectief’. De laatste inleiding is van mr. N. (Niek)
Benedictus, adviseur analyse en advies CIZ met als titel ‘Het CIZ en de Wzd: verandert er iets’. Na
deze inleidingen volgt een levendige discussie. Een verslag van de najaarsvergadering is geschreven
door mr. S. Steen, advocaat gezondheidsrecht bij Holla Advocaten.
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