Vereniging voor Mededingingsrecht
Aangesloten bij de Ligue Internationale du Droit de la Concurrence

Amsterdam, 18 februari 2010

Aan de leden van de
Vereniging voor Mededingingsrecht

Geacht lid,
Een aantal jonge leden van de VvM heeft het initiatief genomen om een jongeren afdeling op te
zetten: JongVvM. Het doel van JongVvM is jonge professionals met enige ervaring in het
mededingingsrecht met elkaar in contact te brengen en kennis over het mededingingsrecht met
elkaar te delen en te verdiepen. Het bestuur van de VvM juicht dit initiatief toe en zal het waar
mogelijk ondersteunen.
JongVvM richt zich op jonge advocaten, economen en juristen die zich in het mededingingsrecht
specialiseren. De focus ligt daarbij op professionals die zich in het mededingingsrecht beginnen te
specialiseren of al enkele jaren in dit vakgebied actief zijn. Een hard and fast rule wordt door
JongVvM niet gehanteerd, maar als uitgangspunt lijkt een maximale leeftijd van 35 jaar passend
bij de genoemde doelstellingen. Dit neemt niet weg dat wie zich aangesproken voelt door
JongVvM vanzelfsprekend welkom is deel te nemen aan de bijeenkomsten.
Elk kwartaal zal JongVvM een bijeenkomst organiseren met aansluitend een borrel. Deze
bijeenkomsten hebben tot doel om - in aanvulling op de 5-7 bijeenkomsten van de VvM - met
jonge professionals onder elkaar te debatteren over actuele onderwerpen. Daarnaast wil
JongVvM de ervaren leden van de VvM actief betrekken bij haar activiteiten.
Bijeenkomst 'Inkoopmacht'
JongVvM organiseert op donderdag 15 april 2010 de eerste bijeenkomst. Deze bijeenkomst staat
in het teken van 'Inkoopmacht'.
Rob van der Noll (SEO) en Jeroen Boot (NMa) zullen een lezing geven, waarna aan de hand van
stellingen met de leden zal worden gedebatteerd. Beide heren maken deel uit van het bestuur
van JongVvM en zullen vanuit economisch en juridisch perspectief ingaan op het fenomeen
'Inkoopmacht'. Aanleiding voor deze bijeenkomst is onder meer de uitspraak van het College van
Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van 24 november 2009 (gepubliceerd op 8 december 2009)
(LJN: BK5729).
Deze uitspraak heeft betrekking op een besluit van de NMa waarin een klacht van een
mondhygiënist, over misbruik van machtspositie door zorgverzekeraar Agis bij de inkoop van
mondhygiënische zorg, is afgewezen. Ter voorbereiding op de bijeenkomst verdient het
aanbeveling bovengenoemde uitspraak lezen.
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Tijd: 17.00-19.00 met aansluitend een borrel
Locatie: De Brauw Blackstone Westbroek, Claude Debussylaan 80, Amsterdam
Aanmelden: Aanmelden voor de bijeenkomst kan bij Carolien Leupen o.v.v. aanmelding
bijeenkomst (leupen@barentskrans.nl).
Registratie JongVvM
JongVvM is een afdeling van VvM. Dat betekent dat er geen apart lidmaatschap bestaat voor
JongVvM en alle bijeenkomsten van JongVvM openstaan voor alle (jonge) VvM leden. Niettemin
wil JongVvM een eigen bestand opbouwen van jonge VvM-leden met het oog op toekomstige
mailings over JongVvM evenementen. Jonge leden worden dan ook opgeroepen zich bij
JongVvM aan te melden. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Registratie is mogelijk bij
Carolien Leupen o.v.v. registratie JongVvM (leupen@barentskrans.nl).
Vragen
Voor vragen over JongVvM kunt u contact opnemen met het bestuur van JongVvM:
Mariëtte Plomp, voorzitter (plomp@barentskrans.nl)
Janneke Kohlen, secretaris (janneke.kohlen@twobirds.com)
Maikel van Wissen, penningmeester (maikel.van.wissen@debrauw.com)

Met hartelijke groet,

Frederieke Leeflang
secretaris
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