Cursus Landinrichting
voor Rentmeesters en Vastgoed Taxateurs
Algemene informatie
Docent
Cursusdatum
Aanvang/einde
Cursuslocatie
Cursusprijs
Opleidingspunten

: Prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld
: vrijdag 12 maart 2021
: 10.00 t/m 17.30, 6 lesuren
: Van der Valk Hotel te Breukelen
: € 375,- excl. BTW (incl. lunch & lesmateriaal)
: 4 PE NVR en 6 PE NRVT (vrije ruimte)

Omschrijving
Deze praktijkcursus gaat over het onderwerp ‘landinrichting’, zoals thans geregeld in de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) en – vermoedelijk per 1 januari
2022 – in de Omgevingswet. De verschillende landinrichtingsinstrumenten (herverkaveling en kavelruil in landelijk en – zodra de Omgevingswet in werking is
getreden – stedelijk gebied) passeren de revue en worden besproken. Daarbij is
steeds aandacht voor de praktische toepassing (voorwaarden, aandachtspunten,
valkuilen) van de landinrichtingsinstrumenten, de positie van eigenaars en pachters en de rol van de adviseur in dit verband. Met praktische voorbeelden (ruilschema’s) wordt de theorie verduidelijkt. Ook is er ruime gelegenheid tot het stellen van (praktijk)vragen.

Onderwerpen
Tijdens deze praktijkcursus worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geschiedenis van de landinrichting
Doel van de landinrichting
Wettelijke herverkaveling: proces en inhoud
Wettelijke herverkaveling: bijzondere aandachtspunten
Kavelruil: proces en inhoud
Kavelruil: bijzondere aandachtspunten
Overige vormen van landinrichting
Fiscale aspecten landinrichting
Financiële aspecten van landinrichting
Rol van de adviseur(s)
Toekomst van landinrichting
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Onderwijsvorm
College met veel interactie, praktijkvoorbeelden en ruime gelegenheid tot het
stellen van vragen.

Leerdoelen
Na afloop van deze cursus is uw kennis van en inzicht in het onderwerp ‘landinrichting’, de diverse instrumenten en hun toepasbaarheid en de relevante fiscale
en financiële aspecten verdiept en bent u beter in staat uw cliënt op dit punt bij te
staan en te adviseren. U signaleert tijdig eventuele knelpunten en/of valkuilen.

Docent
Deze cursus wordt verzorgd door prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld.
Jeroen is als spreker, hoogleraar en adviseur voornamelijk
gespecialiseerd in de registergoedpraktijk en specifiek in het
agrarisch recht. Maar ook andere notariële en fiscale
onderwerpen genieten zijn warme belangstelling. Hij is sinds 2018
als vennoot verbonden aan FBN Juristen te Amsterdam. Tevens
is Rheinfeld als vennoot verbonden aan het Instituut voor Agrarisch Recht te Wageningen, waar hij onder meer onderzoek verricht en cursussen en lezingen geeft. Daarnaast is hij als bijzonder hoogleraar agrarisch recht verbonden aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Jeroen is in 2014 gepromoveerd aan
de Radboud Universiteit Nijmegen op een proefschrift over
kavelruil. Hij is aan deze universiteit tevens werkzaam als
universitair docent en verzorgt colleges agrarisch recht.

Inschrijven voor de Cursus
via de website
- per e-mailbericht
- telefonisch

: www.RentmeestersAcademy.nl
: info@RentmeestersAcademy.nl
: 072 – 369 06 53
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