Aan de leden van de Vereniging voor Mededingingsrecht
Den Haag, 27 september 2019
Geacht lid,
Graag vraagt het bestuur uw aandacht voor het volgende.
Naast de eerdere reacties op de verschillende internetconsultaties, heeft de vereniging recent ook
gereageerd op de consultatie van de Europese Commissie in het kader van de evaluatie van de
Groepsvrijstellingsverordening Verticalen. Bijgevoegd treft u de reactie aan, en zie ook:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5068981/public-consultation_en.
Het bestuur dankt - in willekeurige volgorde - Helen Gornall, Ruben Elkerbout, Pauline Kuipers, Annemieke
v/d Beek, Mariska v/d Sanden, Martijn van Bemmel, Zeynep Ortac, Georgiana Mirza, Koen Orbons en Paul
Post voor het tot stand brengen van deze reactie namens de VvM.
Daarnaast kan ik u berichten dat er weer een aantal zeer interessante bijeenkomsten gepland staan en wij
verzoeken u dan ook de data alvast in uw agenda te noteren.
Op 29 oktober 2019 zal op het kantoor van Stibbe (Amsterdam) een 5-7 bijeenkomst worden gehouden
met als onderwerp “Oneerlijke handelspraktijken, de ACM en de bescherming van burgers en
bedrijven”. Martijn Snoep (bestuursvoorzitter ACM) zal de inleiding verzorgen en Stijn de Jong (Stibbe) zal
vervolgens een overzicht verzorgen van de relevante wet- en regelgeving. Daarna zal met meerdere
deelnemers vanuit de overheid en het bedrijfsleven een paneldiscussie plaatsvinden.
U kunt zich voor de bijeenkomst van 29 oktober 2019 aanmelden via vvm@barentskrans.nl.
Op 19 november 2019 zal een 5-7 bijeenkomst plaatsvinden over de toegang tot het digitale dossier
van mededingingsautoriteiten. De locatie en verdere invulling zullen later nog worden bekendgemaakt in
een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Aanmelding zal alsdan ook mogelijk zijn.
Tenslotte mag uiteraard het traditionele VvM Kerstfeest niet ontbreken in deze save-the-date. De
bijeenkomst zal plaatsvinden op 11 december 2019. Het bestuur is verheugd dat Martijn Snoep
(bestuursvoorzitter ACM) wederom aanwezig zal zijn om deel te nemen aan een Kerstdebat. De locatie en
verdere details zullen later worden bekendgemaakt in een separate uitnodiging.
Wij verheugen ons op uw komst!
Met vriendelijke groet,

Joost Fanoy
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