Vereniging voor Mededingingsrecht

Aan de leden van de Vereniging voor Mededingingsrecht

Amsterdam, 26 mei 2011

Geacht lid,
Bijeenkomst Jong VvM “Lagerhuis debat”
Donderdag 9 juni 2011 vindt de tweede bijeenkomst van Jong VvM van dit jaar plaats. Deze
bijeenkomst staat in het teken van clementie en dan meer in het bijzonder de clementieregeling
van de NMa en of deze aan herziening toe is. Kees Schillemans (partner bij Allen & Overy) zal
nader toelichten of de clementieregeling daadwerkelijk op een aantal punten aan herziening toe
is.
Daarna zal aan de hand van stellingen een Lagerhuis debat plaatsvinden. De stellingen worden
ingeleid door Kim van Haastrecht (Boekel), Hetty de Rooij (DLA Piper), Kevin Hendriks (NMa),
Mattijs Bosch (Houthoff), Anne-Claire Wilmink (NMa) en Marc Kuijper (Boekel). De stellingen die
verdedigd worden hebben betrekking op de verschillende onderwerpen die spelen rondom
clementie. Bijvoorbeeld het al dan niet beschikbaar zijn van clementiemateriaal voor civiele
schadevergoedingsacties, het al dan niet kunnen ondervragen van getuigen door partijen
betrokken bij een kartel, de rol van het ECN en wat het juiste moment is voor het vaststellen van
de hoogte van de korting in het kader van een clementieaanvraag.
Tijd: 17.00-19.00 met aansluitend een borrel
Locatie: Pels Rijcken Drooglever Fortuijn, New Babylon (naast Centraal Station). De ingang is
aan de Bezuidenhoutseweg 57. De receptie van Pels Rijcken bevindt zich op de tweede
verdieping.
Parkeren: De dichtstbijzijnde parkeergarage is die onder Pels Rijcken, te weten Q-Park CS–New
Babylon (deze staat nog niet aangegeven) aan de Prinses Irenestraat.
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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)
Registratie en aanmelden
Iedereen is van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. Aanmelden voor de bijeenkomst
kan bij Inge Pullens (pullens@barentskrans.nl) tot en met 6 juni 2011.
Indien je nog niet als lid bij JongVvM bent geregistreerd dan kan dat ook via Inge. Daarvoor is
echter wel het lidmaatschap bij VvM vereist. Op www.verenigingmededingingsrecht.nl kunnen
nieuwe leden zich aanmelden. Registratie en aanmelden kan bij bovengenoemde personen.
Met vriendelijke groet,

Frederieke Leeflang
secretaris
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