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Actualiteiten in het Europese Mededingingsrecht
Het Asser Instituut Colloquium voor
Europees Recht staat dit jaar in het teken van
de actuele ontwikkelingen in het Europese
Mededingingsrecht. Niet alleen werden het
afgelopen jaar diepgaande hervormingen
van de mededingingsregels doorgevoerd,
maar hebben ook tal van onderwerpen tot
heftige mededingingsrechtelijke discussies
geleid. Het gecompliceerde rechtsgebied
is dus voortdurend in beweging. Dit heeft
het T.M.C Asser Instituut ertoe bewogen
prominente sprekers uit te nodigen die u
inzicht zullen geven in recente ontwikkelingen
in de Europese mededingingswetgeving en rechtspraak, maar die u daarnaast ook zullen
toelichten hoe de Europese mededingingsregels
hun weerslag vinden in de praktijk. Deze
35e zitting van het Colloquium is bijzonder
geschikt voor academici en juristen die
werkzaam zijn bij ondernemingen, ministeries,
accountantskantoren en advocatenkantoren.
Het Colloquium valt uiteen in twee thema’s, die
sprekers uit de advocatuur, rechterlijke macht,
mededingingsautoriteit en universitaire wereld
verder zullen uitdiepen.
- Het eerste thema richt zich tot nieteconomische belangen in relatie tot het Europese
mededingingsrecht. De behartiging van het
algemeen belang staat immers in een moeizame
relatie tot marktwerking en vormt de kern van tal
van actuele discussies.

- Het tweede thema focust zich op het
actueel mededingingsrecht in de praktijk.
De Commissie heeft immers geopteerd
voor een meer decentrale toepassing van de
mededingingsregels die uit de artikelen 81 en 82
EG-Verdrag voortvloeien. Vanuit die dynamiek
heeft de Commissie ook een mededeling over de
voordelen van een proactief mededingingsbeleid
uitgevaardigd. Een proactief optreden kan
volgens de Commissie het concurrentievermogen
versterken. De strijd tegen onrechtmatige
afspraken en kartels werd voortgezet en
er werd meer opgetreden tegen eenzijdige
gedragingen van ondernemingen met een
machtspositie. Vorig jaar werd ook een nieuwe
concentratieverordening goedgekeurd door de
Raad. Niet alleen de regelgeving terzake werd
hervormd, maar de Commissie heeft talrijke
individuele concentratiezaken behandeld; daarbij
was in meerdere zaken een grondig onderzoek
nodig. Dit tweede gedeelte van het Colloquium
belicht praktische mededingingsrechtelijke
vraagstukken, zoals vragen die rijzen wanneer
concurrenten met elkaar willen samenwerken
of een distributieovereenkomst willen aangaan
en problemen die rijzen naar aanleiding
van de nieuwe concentratieverordening en
moeilijkheden die ontstaan wanneer intellectuele
eigendomsrechten in conflict komen met de vrije
mededinging. De verdieping van dit thema wordt
afgesloten met een blik in de toekomst.
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Dagvoorzitter: mw. mr. Marjan Olfers, medewerker T.M.C. Asser Instituut en 		
beleidsmedewerker Ministerie van Economische Zaken, Directie Marktwerking
09.00-09.30 uur

Ontvangst en registratie, koffie
Opening en Introductie

09.30-09.40 uur

Welkom
Prof. mr. F.A. Nelissen, directeur T.M.C. Asser Instituut

09.40-10.10 uur

Opening van het symposium
Mr. L.J. Brinkhorst, Minister van Economische Zaken

10.10-10.40 uur

Overzicht actualiteiten in het Europese Mededingingsrecht
Mr. P. Kalbfleisch, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de 				
Nederlandse Mededingingsautoriteit

10.40-11.00 uur

Pauze

Deel I: Niet-economische belangen in het Europese mededingingsrecht:
11.00-13.00 uur
11.00-11.20 uur

Mededinging in een leefbare maatschappij
Mw. prof. mr. E. Steyger, Vrije Universiteit Amsterdam en advocaat,
Bird & Bird, Den Haag

11.20-11.40 uur

Mededinging en diensten van algemeen economisch belang
Mr. B.J. Drijber, advocaat, kantoor van de landsadvocaat,
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Den Haag

11.40-12.00 uur

Mededinging en de zorgsector
Prof. mr. G.J. Vonk, Vrije Universiteit Amsterdam

Mededinging en vrije beroepen
Mw. mr. drs. D.P. Kuipers, advocaat, Bird & Bird, Den Haag
					
12.20-13.00 uur
Gelegenheid tot het stellen van vragen
12.00-12.20 uur

13.00-14.00 uur

Lunch

Deel II: Actueel mededingingsrecht in de praktijk:
14.00-17.00 uur
14.00-14.20 uur

Mededinging en intellectuele eigendomsrechten
Mw. prof. mr. I. Govaere, Europees Instituut, Faculteit Rechtsgeleerdheid 			
Universiteit Gent en directeur Legal Studies Europa College Brugge

14.20-14.40 uur

Franchising en andere verticale overeenkomsten
Mr. I.W. Verloren van Themaat, advocaat, Houthoff Buruma, Amsterdam

14.40-15.00 uur

Horizontale overeenkomsten, in het bijzonder Joint Ventures
Prof. mr. F.O.W. Vogelaar, Universiteit van Amsterdam

15.00-15.30 uur

Gelegenheid tot het stellen van vragen

15.30-15.50 uur

Pauze

15.50-16.10 uur

Eerste ervaringen in de civiele rechtspraak met het gemoderniseerde 			
mededingingsrecht van Verordening Nr. 1/2003
Mr. W.A.J. van Lierop, raadsheer Gerechtshof Den Haag

16.10-16.30 uur

Europees mededingingsrecht in de toekomst
Prof. mr. J. Steenbergen, Katholieke Universiteit Leuven en advocaat, 			
Allen & Overy, Brussel

16.30-17.00 uur

Gelegenheid tot het stellen van vragen

17.00-18.30 uur

Afsluitende receptie

