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Mr. M.K. (Mielle) Bulterman is sinds 2013 hoofd van de afdeling Europees recht bij de Directie 
Juridische Zaken van het ministerie van Buitenlandse zaken. Zij is sinds 2007 werkzaam bij het 
ministerie. Daarvoor was zij universitair hoofddocent bij het Europa Instituut van de Leidse 
rechtenfaculteit. 
 
Mr. drs. C.A.H.M. (Caroline) ten Dam is sinds 2018 raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam (team 
Handel). Eerder was zij onder meer werkzaam bij de Permanente Vertegenwoordiging (afdeling V&J) 
van het Koninkrijk der Nederlanden bij de EU, de Juridische Dienst (team Institutionele Zaken) van de 
Europese Commissie en de afdeling Europees Recht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
 
Mr. J.C.A. (Clara) van Dam MA is als jurist werkzaam bij de Raad van State voor de Commissie Recht 
van de Europese Unie en de Kennisunit. Voorheen werkte Clara als universitair docent bij de Afdeling 
Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden, waaraan zij nog steeds als gastmedewerker 
verbonden is. In 2020 promoveerde Clara op haar proefschrift ‘Guidance documents of the European 
Commission in the Dutch legal order’. 
 
Mr C.T. (Cees) Dekker is partner bij Nysingh advocaten-notarissen en gespecialiseerd in Europees en 
Nederlands mededingingsrecht. Eerder was hij werkzaam bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 
bij de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Amsterdam. Hij is momenteel gastdocent 
State Aid Law aan de UvA. 
 
Mr. dr. H. (Hanneke) van Eijken is universitair docent Europees recht aan de Universiteit Utrecht. In 
2014 promoveerde zij op haar proefschrift ‘EU citizenship and the constitutionalisation of the 
European Union’. Zij werkte eerder bij Pels Rijcken en bij de afdeling Europees recht van het 
ministerie van Buitenlandse zaken.  
 
Mr. G.J. (Gijs) van Midden is coördinerend specialistisch adviseur en EU-specialist bij de Afdeling 
advisering van de Raad van State. Hiervoor was hij van 2010 tot 2019 werkzaam als advocaat in een 
EU-rechtelijke praktijk, waaronder het kantoor van de landsadvocaat. Hij is gespecialiseerd in 
mededingingsrecht, staatssteun, vrij verkeer, landbouw en levensmiddelenrecht. 
 
Mr. E. (Edmon) Oude Elferink is advocaat en in Brussel werkzaam voor het advocatenkantoor CMS. 
Hij is gespecialiseerd in het Europese en Nederlandse mededingingsrecht. In de periode van 2008 tot 
en met 2011 was hij werkzaam als referendaris aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.  
 
Mr. drs. H.A.G. (Harrie) Temmink is plaatsvervangend afdelingshoofd van de unit ‘REACH’, DG Interne 
Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf bij de Europese Commissie. Hij 
werkte voorheen onder meer als universitair docent Europees recht aan de Universiteit Utrecht, als 
referendaris bij het Hof van Justitie van de EU en als kabinetslid van de Europees Commissaris voor 
Consumentenaangelegenheden, Meglena Kuneva.  
 
Mr. Y. (Yvo) de Vries is gespecialiseerd in Europees en Nederlands mededingingsrecht. Hij is partner 
bij Allen & Overy. Daarvoor was hij werkzaam als Senior Director Antitrust bij Koninklijke Philips en 
Head of Legal Compliance bij Philips Lighting (nu Signify). Hij begon in 1997 zijn carrière bij De Brauw 
Blackstone Westbroek waarna hij 4 jaar werkzaam was bij het Ministerie van Buitenlandse zaken en 
de Nederlandse regering vertegenwoordigde voor het Europese Hof van Justitie.  


