Vereniging voor Mededingingsrecht

Aan de leden van de
Vereniging voor Mededingingsrecht

Amsterdam, 1 december 2010

Geacht lid,
Graag nodig ik u namens de Vereniging voor Mededingingsrecht en Jong VvM uit voor het
traditionele Kerstdebat en de daaraan voorafgaande Algemene Ledenvergadering van de
Vereniging. Het bestuur is zeer verheugd dat de heer mr. P. Kalbfleisch, voorzitter van de Raad
van Bestuur van de Nederlandse Mededingingautoriteit, zich wederom bereid heeft verklaard aan
dit debat deel te nemen.
De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 16 december 2010 van 14.00 tot 18.30 uur bij
Sociëteit De Witte, Plein 24 te Den Haag.
14.00

Algemene Ledenvergadering

De agenda voor de vergadering is bijgevoegd.
14.30

Aanvang kerstdebat

Aan de hand van de volgende stellingen zal worden gedebatteerd:



Het is toe te juichen dat de NMa steeds meer aan “advocacy” doet (visiedocumenten,
sector monitor, etc.), maar de NMa is onvoldoende terughoudend in de wijze van
communicatie van deze initiatieven en veronachtzaamt daarbij de belangen van
individuele marktpartijen, met name indien “advocacy” zich niet richt op huidige of
toekomstige wetgeving (Kees Schillemans).



De boetes die door de NMa worden opgelegd wegens overtreding van de
medewerkingsplicht en feitelijk leidinggeven staan in geen verhouding tot boetes die
aan individuen worden opgelegd voor overtredingen van strafrechtelijke normen
(Maikel van Wissen).



De NMa is ten onrechte terughoudend diepgaand marktonderzoek te doen in een
eerste fase, bijvoorbeeld om eerdere marktafbakeningen te heroverwegen (Paul van
den Berg).
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De NMa dient de Richtsnoeren voor de zorg in de toekomst samen met de NZa vast
te stellen (Johan van de Gronden).



Het jojo-beleid van de NMa met betrekking tot de tarieven voor de regionale
netbeheerders gedurende de afgelopen tien jaar heeft het investeringsklimaat voor
transportinfrastructuur ondermijnd en niet tot positieve welvaartseffecten geleid
(Marinus Winters).

Iedere stelling wordt kort ingeleid. Daarna krijgt de heer Kalbfleisch de gelegenheid kort te
reageren. Vervolgens zal er worden gediscussieerd met de zaal.
Na afloop van de bijeenkomst is er een borrel.
Gelet op het aantal beschikbare plaatsen, verzoek ik u zich tijdig aan te melden bij
carla.gelderman@boekeldeneree.com. Mocht u alsnog verhinderd zijn, dan verzoek ik u dat
vooraf te laten weten.
Met hartelijke groet,

Frederieke J. Leeflang
secretaris
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