Aan de leden van de Vereniging voor Mededingingsrecht
Den Haag, 6 april 2022
Geachte leden,
Het aftellen is begonnen! Nog slechts 14 dagen te gaan tot één van de mooiste VvMbijeenkomsten van het jaar, de VvM Spring-bijeenkomst.
De VvM Spring-bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 20 april 2022 bij De Nieuwe
Liefde, aan de Da Costakade 102 in Amsterdam.
Het bestuur is verheugd dat Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument &
Markt, wederom enthousiast heeft gereageerd op ons verzoek om met de volgende
generatie mededingingsliefhebbers in debat te gaan.
De stellingen zijn als volgt:
1. Verschoning, toegang tot dossier en op de zaak betrekking hebbende stukken: ACM
is niet langer geloofwaardig zonder een hearing officer
2. DMA en recente misbruikzaken in Nederland: ACM kan zich beter richten op
nationale kartels en het aanpakken van individuele ondernemingen aan de Europese
Commissie laten
3. Duurzaamheid: de Europese Commissie zou ACM op alle fronten moeten volgen
4. Loonkartels bestaan niet zo lang sociale partners met elkaar in gesprek blijven
Uiteraard zal er ook voor de aanwezigen in de zaal voldoende gelegenheid zijn om de eigen
visie te geven op de stellingen.
Voorafgaand aan het debat zal ook een Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Het
programma van de VvM Spring-bijeenkomst ziet er als volgt uit:
17.00 uur - inloop
17:30 uur - start ALV
17:40 uur - start debat
19:45 uur - borrel en walking dinner
23.00 uur - einde
Het bestuur hoopt u allen te mogen begroeten om elkaar weer eens in persoon te ontmoeten
onder het genot van een hapje en een drankje.
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via vvm@barentskrans.nl.
Wij verheugen ons op uw komst!
Met vriendelijke groet, namens het Bestuur,
Joost Fanoy
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