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Aan de leden van de Vereniging voor Mededingingsrecht 

 

 

Den Haag, 2 november 2017  

 

 

Geacht lid, 

  

 

Op 21 november a.s. zal ten kantore van Freshfields weer een 5 tot 7 bijeenkomst 

plaatsvinden. Deze bijeenkomst zal volledig in het teken staan van de kartelschadepraktijk 

en dan met name de effecten en dynamiek van schikkingen. De eerste schikkingen zijn 

inmiddels getroffen in de verschillende zaken, maar welke effecten hebben deze schikkingen 

op het verdere verloop van de hoofdzaak en hoe moet worden omgegaan met 

vrijwaringsprocedures? Het bestuur van de vereniging is bijzonder verheugd twee ervaren 

sprekers met (praktische) kennis en ervaring op dit gebied bereid te hebben gevonden om 

hierover van gedachten te wisselen met de leden: Martijn van Maanen en Onno Brouwer.  

 

Martijn van Maanen is partner bij BarentsKrans en hoofd van de praktijkgroep Corporate 

Litigation. Hij is betrokken bij het merendeel van de kartelschadezaken in Nederland (o.a. 

luchtvracht, paraffinewas, sodium chloraat en vrachtwagens) en  treedt daarin exclusief op 

voor de benadeelde partijen. Onno Brouwer is partner bij Freshfields en is onder meer 

gespecialiseerd in het mededingingsrecht en kartelschade. Onno is o.a. betrokken bij 

procedures ten aanzien van inbreuken die zagen op gas geïsoleerd schakelmateriaal, liften 

en roltrappen, bitumen, luchtvracht, bier en paraffinewas. Hij staat alleen gedaagden bij. Met 

deze twee ervaren advocaten hebben we derhalve beide zijdes van de onderhandelingstafel 

te pakken. 

 

Zoals aangegeven zal de bijeenkomst zal plaats vinden op dinsdag 21 november  2017 om 

17:00 uur, ten kantore van Freshfields, Strawinskylaan 10, 1077 XZ Amsterdam. De 

bijeenkomst wordt zoals gebruikelijk afgesloten met een borrel. 

 

Meldt u zich voor deze bijeenkomst tijdig aan bij Inge Pullens (vvm@barentskrans.nl). Mocht 

u na aanmelding alsnog verhinderd zijn, dan verzoek ik u mij dat via eerdergenoemd e-

mailadres te laten weten. 
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Wij verheugen ons op uw komst! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

Joost Fanoy 

Secretaris 

 

 


