
  

 

 

AANKONDIGING 
 

Hierbij nodig ik u namens het bestuur van de Vereniging voor Agrarisch Recht uit deel te nemen aan 

de 57ste Algemene Leden Vergadering. Deze zal worden gehouden op vrijdag 22 april 2016 in het 

Musis Sacrum aan Velperbuitensingel 25  te Arnhem. De vergadering bestaat uit twee delen, een 

wetenschappelijk deel en een huishoudelijke vergadering. Het thema van het wetenschappelijk deel 

is: "Insolventie in de landbouw". 

 

Er worden drie preadviezen geschreven: 

- prof. mr. S.E. Bartels en mr. K.W.C. Geurts  – Zekerheidsrechten/ eigendomsvoorbehoud in de 

agrarische sector  

- mr. A. van Oijen en mr. T. Voortman – Faillissement en surseance in de agrarische sector 

-  mr. ir. B.P.C. van Weert, mr. H.G.G. Winnemuller en drs. G. Bies – Bijzonder   

 beheer/herfinanciering in de agrarisch sector 

 

De preadviezen worden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht. 

 

Programma 
09.00 – 09.45 Ontvangst 

09.45 – 11.00 Toelichting door preadviseurs  

11.00 – 11.15 Pauze 

11.15 – 12.30 Toelichting door preadviseurs  

12.30 – 13.30 Lunch 

13.30 – 14.45 Toelichting door preadviseurs  

14.45 – 15.00 Pauze 

15.00 – 16.15 Toelichting door preadviseurs  

16.15 – 16.45 Huishoudelijke vergadering 

16.45 Borrel 

  

Na afloop van het wetenschappelijke deel wordt zoals gebruikelijk de jaarlijkse huishoudelijke 

vergadering gehouden. De leden worden van harte uitgenodigd daaraan deel te nemen. Leden 

ontvangen bij de bevestiging van de aanmelding tevens een agenda voor de huishoudelijke 

vergadering, een jaarverslag, het verslag van de ALV 2015, het financieel overzicht 2015 en de 

begroting 2016.  

 

Kosten 
Leden van de Vereniging voor Agrarisch Recht betalen geen deelnamekosten, maar dienen zich 

uiteraard wel aan te melden (zie hierna). Bent u geen lid van de vereniging? Dan bedragen de 

deelnamekosten € 100,00, inclusief lunch, koffie/ thee en een afsluitende borrel. 



  

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden per e-mail: hvanbasten@verenigingagrarischrecht.nl.  

Na aanmelding ontvangt u half april 2016 een bevestiging. 

 

Informatie  
Vereniging voor Agrarisch Recht 

Mevrouw mr. H.A. van Basten (secretaris/penningmeester VAR) 

hvanbasten@verenigingagrarischrecht.nl 

www.verenigingagrarischrecht.nl 
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