
             
 

 
 
Tweede netwerkbijeenkomst voor agrarisch specialisten op 13 september 2018: 
 
 

“De stoppende boer: van akkerland tot zonneweide?” 
 
 
De NVR, VARA en VASN hebben in november 2017 een netwerkbijeenkomst georganiseerd met 
als thema Erfpacht. 
Het was de aftrap voor een nieuw netwerk van agrarisch specialisten. De leden van de drie 
verenigingen hebben tijdens de inlooplunch en bij de borrel nader met elkaar kennis gemaakt. De 
bijeenkomst is door ruim 80 leden bijgewoond en goed ontvangen. 
 
Op donderdag 13 september 2018 zal een tweede netwerkbijeenkomst georganiseerd worden; bij 
deze bijeenkomst is ook de VLB betrokken. 
Wij nodigen u allen van harte uit voor deze netwerkbijeenkomst! 
 
Het thema is dit jaar: De stoppende boer: van akkerland tot zonneweide? 
 
Na de lunch wordt u door deskundige sprekers meegenomen in aspecten rondom het thema van 
“De stoppende boer”, waarbij aan de orde komen: waarderingsaspecten, fiscale aspecten, aspecten 
met betrekking tot de contractuele uitvoering en de zakelijke rechten en natuurlijk ook casuïstiek. 
 
Tijdens deze nuttige én leerzame netwerkmiddag kunt u netwerken met de leden aangesloten bij 
één van onze organisaties. Zij zijn, net als u, gespecialiseerd in juridische zaken op het gebied van 
agrarisch recht. Aan de wens van onze leden om elkaar gemakkelijker te kunnen vinden en kennis 
met elkaar te delen wordt op deze manier gehoor gegeven. 
 
Ter afsluiting wordt u een netwerkborrel aangeboden, waarin de nieuwe inzichten kunnen worden 
gedeeld en verbindingen voor de toekomst worden gelegd. 
 
 
PROGRAMMA 
vanaf 12.15 uur : inlooplunch; 
13.00 - 13.45 uur : Engelbert de Bruijn (NVR) over waarderingsaspecten rondom het proces van  
   bedrijfsbeëindiging 
13.45 – 14.30 uur  : André Verduijn (VLB) over de fiscale aspecten 
14.30 – 15.00 uur  : pauze 
15.00 – 15.45 uur  : Joost Verploegen (VASN) over opstalrechten bij alternatieve 
   energievormen 
15.45 – 16.30 uur  : bespreking casuïstiek door Sjoerd Commijs (VARA) 
16.30 – 17.00 uur  : podium voor ZOB (Zorg om Boer en Tuinder) over het sociaal-emotionele 

  aspect bij de stoppende boer 
17.00 uur : netwerkborrel onder het genot van een drankje en een hapje  

  aangeboden door de NVR, de VARA, de VASN en VLB. 
 
 
Datum  : 13 september 2018 
Locatie  : Papendal Arnhem 
Kosten  : € 250,- excl. btw 
Studiepunten : NVR/VARA/VASN/VLB 3 studiepunten 
 


