
 
 

                   
 
 

 
 

UITNODIGING NETWERKBIJEENKOMST 
 
 
De derde netwerkbijeenkomst, georganiseerd door de NVR, VARA, VLB en VASN, zal 
gehouden worden op donderdag 26 september 2019, met als thema: 

 
AGRARISCHE BEDRIJFSOPVOLGING ANNO 2019 

 
Is overdracht tegen agrarische waarde nog van deze tijd? 

Hoe de meerwaardeclausule in te richten?  
 
Na een inlooplunch wordt u door deskundige sprekers meegenomen in aspecten rondom het thema 
van “Agrarische bedrijfsopvolging anno 2019”, waarbij aan de orde komen: waarderingsaspecten, 
fiscale aspecten, civielrechtelijke aspecten, alsmede erfrechtelijke aspecten 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 dagelijks bezig met 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 kunnen worden gelegd. 
 
 
PROGRAMMA 
vanaf 12.30 uur :Inlooplunch 
13.15 – 13.50 uur :Tea Mellema zal spreken over de erfrechtelijke en andere 

 civielrechtelijke aspecten 
13.50 – 14.25 uur :André Verduijn zal spreken over de fiscale aspecten 
14.25 – 14.50 uur :Pauze 
14.50 – 15.25 uur :Cor van Zadelhoff zal spreken over waarderingsaspecten 
15.25 – 16.00 uur :Bespreking casuïstiek 
16.00 – 16.45 uur :Forumdiscussie 
16.45 uur :Netwerkborrel onder het genot van een drankje en een hapje  

 aangeboden door NVR, VARA, VASN en VLB. 
 
 
Datum  : donderdag 26 september 2019 
Locatie  : Fletcher Hotel De Wageningsche Berg te Wageningen 
Kosten  : € 250,- excl. btw 
Studiepunten : NVR/VARA/VASN/VLB 3 studiepunten  



                
 
 
 
 

Aanmeldingsformulier netwerkbijeenkomst 
Agrarische Bedrijfsopvolging anno 2019 

 
 
Donderdag 26 september 2019, 12.30-17.00 uur, Fletcher Hotel De Wageningsche Berg 
 
 
Naam:   ____________________________________________________M/V 
 
Lid:   

o NVR 
o VASN 
o VLB 
o VARA 

 
 
Adresgegevens: 

o Werk 
o Privé 

 
Werkgever:  _______________________________________________________ 
 
Postadres:  _______________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________ 
 
 
Email-adres:  _______________________________________________________ 
 
 
Factuurgegevens: 
 
Tenaamstelling: _______________________________________________________ 
 
 
Postadres:  _______________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________ 
 
 
Toevoeging aan factuur: bv. nummer kostenplaats, inkoopnummer e.d.: 
 
   ______________________________________________________ 
 
Aanmeldingsformulier graag mailen naar agr.bedrijfsopvolging@gmail.com 
 

☐ Ik ga akkoord met het gebruik van voormeld e-mailadres voor het toesturen van de 

 presentaties 
 

mailto:agr.bedrijfsopvolging@gmail.com

