Programma
Op donderdag 6 juni 2019 van 9.30 (ontvangst) tot 16.30 uur vindt de cursus plaats met het thema
“fosfaatrechten en pacht’’ op locatie van Van der Valk hotel Apeldoorn – de Cantharel (Van
Golsteinlaan 20, 7339 GT Apeldoorn).
De afgelopen maanden zijn er niet alleen uitspraken van het CBb geweest, maar is er ook de uitspraak
van het Pachthof geweest over de relatie tussen fosfaatrechten en pacht. Daarnaast is er de brief van
minister Schouten geweest over de voorstellen voor een nieuwe pachtregeling. Ook de recente uitspraak
over de fosfaatrechten, die zijn toegekend aan vleesveehouders, is van belang. De onderstaande
sprekers zullen u bijpraten over de actuele stand van zaken met betrekking tot deze onderwerpen die
veel in het nieuws zijn.
Een goede gelegenheid om u weer volledig bij te laten praten over deze actuele onderwerpen!
Sprekers:
De eerste spreker Esther Wijnne-Oosterhoff (Benthem Gratama Advocaten) zal ingaan op het
fosfaatrechtenstelsel in zijn algemeenheid met daarbij de komende problemen zoals individuele
disproportionele last = IDL (uitspraken CBb 9 januari 2019), maar ook bijvoorbeeld de
knelgevallenregeling, jongveeopfok en de problematiek rondom niet-melkproducerende bedrijven.
De tweede spreker Rianne Verbakel-van Bommel (Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau B.V.) gaat
ons wat vertellen over het GLB (tot 2027), en een aantal aspecten van het stelsel van fosfaatrechten in
combinatie met de modellen voor de notariële praktijk.
De derde spreker is Els Harbers (VanGoud Advocaten B.V.) en zij neemt ons mee in de actualiteiten
over het onderwerp “pacht” (o.a. de uitspraak van het Pachthof over pacht en fosfaatrechten). Ook zal zij
ingaan op de brief van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - LNV) over de
voorstellen voor nieuwe pachtregelgeving.

Programma:
9.30 – 10.00 uur

Inloop met koffie/thee/koek

10.00 – 11.45 uur

Cursus deel A (Esther Wijnne-Oosterhof)

11.45 – 12.45 uur

Lunch

12.45 – 14.30 uur

Cursus deel B (Rianne Verbakel-van Bommel)

14.30 – 14.45 uur

Pauze

14.45 – 16.30 uur

Cursus deel C (Els Harbers)

De VASN biedt deze cursusdag aan tegen het tarief van € 325,00 exclusief btw.
Het volgen van deze cursusdag levert u 5 studiepunten op (VASN / KNB en SOMN in aanvraag).
Wanneer u later arriveert of eerder vertrekt bij de cursus, dient u de presentielijst op te vragen bij één
van de VASN-bestuursleden zodat u deze kunt ondertekenen. Tevens dient u dan de tijd te noteren. Wij
zullen dan op basis van het aantal aanwezige cursusuren uw studiepunten berekenen. Wanneer u één
van de presentielijsten niet heeft getekend, zullen er geen studiepunten worden toegekend. Wij zullen
hier met terugwerkende kracht geen uitzonderingen op maken.
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Aanmelden
Via deze link kunt u zich aanmelden voor deze cursus.
U kunt kosteloos annuleren tot 30 mei 2019, bij annulering na deze datum wordt
het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. U kunt ook een vervanger laten deelnemen, mits deze
persoon ook VASN lid is.
Namens,
VASN secretariaat en bestuur
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