Aan de leden van de Vereniging voor Mededingingsrecht

Den Haag, 13 juni 2018

Geachte leden,
Het bestuur van de Vereniging voor Mededingingsrecht nodigt u graag uit voor een 5-7
bijeenkomst in de vorm van een Masterclass Kartelschadeprocedures. Van beide zijden
van de civiele arena zullen de sprekers hun licht laten schijnen op alle juridische, maar
vooral ook praktische aspecten van dergelijke schadeprocedures. Waar moet je rekening
mee houden bij het opzetten van een civiele schadeprocedure? Wat is van belang om wel of
niet te doen tijdens de handhavingsprocedure van de mededingingsautoriteiten? Hoe kunnen
de belangen van enerzijds vaak grote groepen benadeelden en anderzijds gedaagden het
beste worden behartigd? Wanneer moet je welke verweren opwerpen?
De bijeenkomst zal worden verzorgd door Philip Malanczuk (NautaDutilh), Jan-Willem de
Jong (BarentsKrans) en Rick Cornelissen (Houthoff), die alle drie ruime ervaring hebben met
dergelijke procedures.
De bijeenkomst is vooral bedoeld voor jongere VvM-leden, maar vanzelfsprekend zijn alle
VvM-leden van harte welkom.
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 12 juli a.s. om 17:00 uur ten kantore van
Houthoff, Gustav Mahlerplein 50 te Amsterdam. Een routebeschrijving is bijgevoegd.
Gelet op het beperkt aantal beschikbare plaatsen, dient u zich tijdig aan te melden via
vvm@barentskrans.nl. Mocht u na aanmelding alsnog verhinderd zijn, dan verzoek ik u mij
dat via eerder genoemd e-mailadres te laten weten.
Wij verheugen ons op uw komst!
Tenslotte kan ik u berichten dat tijdens de algemene ledenvergadering van 19 april jl. enkele
wijzigingen in het bestuur hebben plaatsgevonden. Kees Schillemans is benoemd tot
voorzitter van de vereniging; hij neemt het stokje over van Jolling de Pree, die is afgetreden.
Ook Monique van Oers is afgetreden als bestuurslid. Matthijs Visser heeft de taak van
penningmeester op zich genomen. Tot slot zijn Esther Mollen (Autoriteit Consument & Markt)
en Ewoud Sakkers (Europese Commissie) toegetreden tot het bestuur.
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Het bestuur is Monique en Jolling zeer erkentelijk voor hun jarenlange inzet ten behoeve van
de vereniging. Via dit schrijven bedankt het bestuur Monique en Jolling nogmaals.
Met vriendelijke groet,

Joost Fanoy
Secretaris
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