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Betreft : Collective Redress Directive 

Datum : 26 februari 2020 

 

Geachte heer de Groot,   

 

Als Nederlandse belangorganisatie voor fabrikanten en importeurs van medische 

hulpmiddelen en -technologieën, vraagt Nefemed uw aandacht voor het volgende met 

betrekking tot het voorstel voor een Collective Redress Directive. 

 

Evenals de Europese overkoepelende organisatie MedTech Europe, ondersteunt Nefemed 

de intentie van de Europese Commissie om te komen tot een gebalanceerd, modern en 

efficiënt juridisch raamwerk dat de collectieve rechten van patiënten en consumenten. En dat 

tegelijkertijd duidelijke, transparante en werkbare regels voor het bedrijfsleven bevat. Voor 

de goede orde, de aansprakelijkheid m.b.t. medische hulpmiddelen is  reeds geregeld in de 

Products Liability Directive.  

 

In 2017 is de MDR (Medical Device Regulation) aangenomen die vanaf mei van dit jaar in 

werking zal treden. Aanleiding voor de MDR was het vergroten van de patiëntveiligheid, 

hetgeen duidelijk terug te vinden is in de MDR-bepalingen die een afgewogen geheel van 

publiek toezicht en verzwaarde eisen voor medische hulpmiddelen bevatten.  

 

Vrij onverwachts is in september vorig jaar de Medical Device Regulation (MDR) aan het 

voorstel toegevoegd door opname in de bijlage. Daarmee is opmerkelijk genoeg de 

medische hulpmiddelenindustrie als enige CE-gemarkeerde (Conformité Europëenne) aan 

deze regelgeving toegevoegd. De vrees is nu het ontstaan van juridische verwarring en een 

veelvoud van conflicterende bepalingen. Immers in de MDR is grote nadruk komen te liggen 

op post-market surveillance en een daarbij behorend systeem van supervisie en toezicht 

door de nationale bevoegde autoriteit(en), in casu de Inspectie voor Volksgezondheid en 

Jeugd (IGJ). Het doel van dit systeem in de MDR is maximale bescherming van de 

patiëntveiligheid.  
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Het onderbrengen van de MDR in de Collective Redress Directive betekent dat een publiek 

toezichthoudend systeem alsnog onderworpen zou kunnen worden aan een private review, 

hetgeen Nefemed niet wenselijk acht.  Kan bijvoorbeeld een besluit van de IGJ dan 

overruled worden door de uitspraak van een rechter?  

 

Indien besloten zou worden om de MDR niet onder de Collective Redress Directive te laten 

vallen, dan is (en blijft) de aansprakelijkheid rond medische hulpmiddelen en -technologieën 

‘gewoon’ geregeld in de Products Liability Directive.  

 

Vandaar het verzoek aan u mede te bewerkstelligen dat de MDR uit de bijlage van de 

Collective Redress Directive wordt genomen.  

 

Indien u dat op prijs stelt, zou ik graag deze overwegingen in een gesprek met u nader 

toelichten.   

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

 

Caroline Emmen 

Directeur Nefemed  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


