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Babs Schoenmakers-Van der Heijden
Babs Schoenmakers is sinds 2017 als advocaat werkzaam bij Van
Benthem & Keulen in de praktijkgroepen Competition & EU en
Kartelschade & Private enforcement. Zij is gespecialiseerd in het
mededingingsrecht. Tevens adviseert zij onze cliënten op het gebied
van staatssteun en de Wet Markt & Overheid.
Babs volgde de Master Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. Sinds
2008 is Babs werkzaam als advocaat op het gebied van het
mededingingsrecht. In 2015 heeft zij de specialisatieopleiding EU
Competition law aan King’s College in Londen afgerond. In 2018
heeft Babs tevens de specialisatieopleiding Economics voor
Competition law aan dezelfde universiteit gevolgd.
Wat Babs onderscheidt als advocaat is dat zij naast haar jarenlange
ervaring als advocaat ook ervaring heeft als bedrijfsjurist op het
gebied van mededingingsrecht. Zij kan zich snel verplaatsen in de
positie van cliënten en streeft naar praktische oplossingen.
Werkzaamheden
Babs adviseert cliënten binnen de volgende deelgebieden:
 Kartelverbod
 Misbruik van machtspositie
 Exclusieve en selectieve distributie, franchise, agentuur en
online verkoop
 Concentratiemeldingen bij de ACM, NZa en Europese
Commissie
 Staatssteun en de Wet Markt & Overheid.
Babs geeft daarnaast regelmatig op maat gemaakte compliance
en dawn raid trainingen bij onze cliënten. Ook is Babs vaste
spreker op de IURA ACTUA Mededingingsrecht en gastspreker op
diverse andere IURA ACTUA bijeenkomsten van Van Benthem & Keulen.

Babs Schoenmakers-Van der Heijden
+31 30 25 95 610
+31 62 11 69 452
babsschoenmakers@vbk.nl
Expertise
Competition & EU
Kartelschade & Private enforcement
Sectorteam
Retail
Zorg

Overig
Babs is lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht, de Vereniging voor Compliance in de Zorg en de
Nederlandse Vereniging voor Europees Recht.
Van Benthem & Keulen
Transparantie, topkwaliteit en toegankelijkheid: de nieuwe standaard? Zo nieuw is het niet voor ons. Al
bijna 80 jaar zijn wij Van Benthem & Keulen: het toegankelijke topkantoor in advocatuur en notariaat. Met
ruim 80 juridische professionals is Van Benthem & Keulen hét ambitieuze fullservicekantoor dat haar eigen
koers vaart en topkwaliteit koppelt aan kennisdeling.
Wij geloven in persoonlijk contact. Cliënten noemen onze aanpak verfrissend. Wij noemen het een
wezenlijk kenmerk van onze identiteit. We kunnen én willen niet anders. Van Benthem & Keulen: hét
toegankelijke topkantoor.

