INFOSHEET over AGRARISCHE VESTIGING/NEVENVESTIGING IN FRANKRIJK
Update: 2019-01
U bent agrarisch ondernemer in Nederland en overweegt een vestiging of een nevenvestiging
in Frankrijk? Lees dan deze infosheet (update), een beknopte handleiding met basisinformatie die nuttig is
om vooraf te weten.
Deze infosheet bevat informatie over uiteenlopende zaken in relatie tot vestiging zoals registratie, sociale
zekerheid, aanvragen van premies, begeleiding bij vestiging, trekkers, wijn produceren op eigen bedrijf,
huisdieren meenemen, hondenpension openen, enkele probleemsituaties en een overzicht van relevante
brancheorganisaties enz.
Enkele facts & figures : Frankrijk telt momenteel zo’n 430.000 landbouwbedrijven. Het grootste aantal nieuwe
vestigingen vindt plaats in de volgende sectoren, in aflopende orde: akkerbouw, melkveehouderij, polycultuur,
wijnbouw en vleesveehouderij. Het totaal aantal agrarische bedrijven neemt gestaag af maar het aantal grote
bedrijven a.g.v. schaalvergrotingen neemt toe. Bedrijfsovername en/of vestiging (vooral jonge boeren) wordt
door het ministerie van Landbouw en landbouworganisaties gesteund en gefaciliteerd als gevolg van
toenemende vergrijzing onder de landbouwbevolking.
Meer informatie is altijd op te vragen bij:
Landbouwbureau Parijs
T : +33 - (0)1 40 62 33 55 ; e-mail : PAR-LNV@minbuza.nl
Andere informatieve websites zijn :
Infosite van Landbouwattaché-netwerk & landenrubriek Frankrijk:
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/landeninformatie/frankrijk
Website van NL ambassade in FRA: : https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/frankrijk
*ALGEMEEN
Documentatie over het starten van een agrarische onderneming, teelt-technische en juridische
voorlichting over landbouw, tuinbouw en milieu gerelateerde onderwerpen zijn beschikbaar bij
de ‘Chambre d’Agriculture Départementale’ (CA) in het Departement van vestiging. De CA
verstrekt ook voorlichting over de aanvraagprocedures m.b.t. de vestigingspremie en
gesubsidieerde leningen van het ministerie van Landbouw. Frankrijk kent zowel regionale als
Departementale Chambres d’Agriculture, maar voor bedrijfsvoorlichting moet u vooral zijn bij de
Departementale CA. De CA’s zijn als regel gevestigd in de ‘hoofdstad’ (Prefectuur) van een
Departement.
Elke CA beschikt over een voorlichtings- en een juridische Dienst voor agrarische ondernemers,
de zgn. “Centre de Formalités des entreprises” (CFE). Op nationaal niveau zijn de CA’s
georganiseerd in de koepelorganisatie APCA (Assemblée Permanente des Chambres
d’Agriculture).
Links :
•
CFE (Centre de Formalités des Entreprises Agricoles):
http://www.chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/gerer-son-entrepriseagricole/demarches-administratives/
•
Netwerk van CA’s in de Departementen (en nog veel meer handige informatie voor
agrarische bedrijven): www.chambres-agriculture.fr/
•
koepelorganisatie van de Chambres d’Agriculture (APCA): www.apca.chambagri.fr
•
op zoek naar een landbouwbedrijf in FR?
APCA publiceert informatie hierover, ook over bedrijfsaanbod in de regio’s :
http://www.chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/sinstaller-en-agriculture/trouver-uneexploitation/
Zie ook : www.repertoireinstallation.com
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*Registratie van een agrarische onderneming
Bedrijfsregistratie – de zgn. ‘autorisation d’exploiter’ - is verplicht en een voorwaarde om in
aanmerking te kunnen komen voor gesubsidieerde leningen bestemd voor de
landbouwsector.
Bedrijfsregistratie is slechts mogelijk als het project/bedrijf door de bevoegde Autoriteit
(Vertegenwoordiging van het FR Landbouwministerie in het Departement van vestiging)
economisch levensvatbaar wordt bevonden.
De registratie kan worden uitgevoerd via een online melding bij bovengenoemde CFE (Centre
de Formalités des Entreprises). Deze zijn verbonden aan de Chambre d’Agriculture in het betrokken
Departement. Eén melding volstaat.
Het CFE geeft de melding door aan de belastingdienst, de MSA (Dienst voor sociale zekerheid
voor boeren), de EDE (Etablissement Départemental d’Elevage, belast met dierregistratie en –
identificatie), INSEE (Nationaal Instituut voor statistieken i.v.m. verplichte burgerregistratie)
enz.
Neem dus altijd eerst contact op met de C.A. van het Departement waar u zich wil gaan vestigen!
De administratieve melding voor een ‘autorisation d’exploiter ‘ wordt online gedaan. Instructies
zijn te vinden via één loket van het ministerie van Landbouw:
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ (volg de instructies in rubriek ‘exploitation agricole’ –
link naar deze rubriek :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole -> rubriek: acquérir ou
céder une exploitation.
Info over vestiging (er zijn verschillende infosites (die vaak weer naar elkaar
doorverwijzen):
•
http://www.chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/sinstaller-enagriculture/comment-sinstaller/
•
via het centrale loket van PAI (samenwerking MSA en APCA): www.sinstallerenagriculture.fr
•

www.msa.fr –> rubriek ‘devenir agriculteur’

*Agrarische nevenvestiging
Er lijkt een stijgende tendens te zijn in de belangstelling voor nevenvestiging in Frankrijk.
Grondprijzen zijn gemiddeld nog wel laag i.v.m. Nederland maar deze zijn wel afhankelijk van
het productiegebied! (Champagnegebied is bv. één van de duurste regio’s). Echter, een
nevenvestiging oprichten is niet zo eenvoudig. Het controlecircuit (de SAFER’ s ofwel
Grondbanken die over een voorkeursrecht bij aankoop beschikken; of controle op het niveau van
bedrijfsregistratie) moedigt nevenvestigingen niet aan. Verder heeft het Franse ministerie van
Landbouw een steunbeleid voor de vestiging van jonge boeren. Grond vinden voor een
nevenvestiging is dus min of meer gemakkelijk, afhankelijk van de productietak en het gebied.
Akkerbouwgrond bijvoorbeeld is moeilijk te vinden, omdat de sector deze gronden liever ‘in
eigen hand’ houdt en er binnen de FR sector grote interesse is voor akkerbouwgrond.
Overname van een melkveebedrijf daarentegen is gemakkelijker.
Aankoop van kostbare akkerbouwgrond in het grote graangebied ten Zuid-Westen van Parijs,
door een Chinese investeerder - via een juridische constructie en buiten de SAFER om – had
onrust veroorzaakt in de landbouwsector met veel kritiek van FRA landbouwmedia en de
Federatie van Grondbanken (FNSAFER). De Franse ‘Grondwet’ (Loi du Foncier) wordt dan ook
in de loop van 2019 gewijzigd en aangescherpt.
*Vestigingspremie voor jonge boeren – gesubsidieerde leningen
Aanvragen voor de vestigingspremie - zgn. ’Dotation Jeune Agriculteur’ ofwel DJA - de ‘topup jeune’ (90 euro/ha voor de eerste 34 ha gedurende 5 jaar) en gesubsidieerde leningen
(‘prêts bonifiés’) voor resp. jonge en overige boeren lopen via de regionale of Departementale
‘Délégation de l’Agence des Services et de Paiement ofwel ASP (www.asp-public.fr ; website
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ook Engelstalig) in het Departement van vestiging. ASP is het Franse Betalingsorgaan voor de
GLB-premies.
APCA biedt een handig overzicht – met vermelding van de vestigingspremies (DJA) voor jonge
boeren. De bedragen variëren van 8.000-12.000 euro (bedrijven in de vlakte); 10.000 – 17.000
euro (handicapgebieden); 15.000-30.000 euro (berggebieden). Bedragen hebben betrekking op
2019.
Zie verder:
http://www.chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/sinstaller-en-agriculture/avec- quellesaides/
De voorlichtingsdienst van de Departementale Chambre d’Agriculture kan hierin verder
adviseren. Om aanspraak te kunnen maken op een DJA of gesubsidieerde leningen, moet men
voldoen aan bepaalde minimum eisen. Deze hebben betrekking op o.m. ook de
landbouwvooropleiding: voor een DJA is dit minimaal een MAS-diploma of vergelijkbaar niveau.
Heeft men een lager opleidingsniveau of geen landbouwvooropleiding, dan kan de ASP een
(aanvullende) landbouwopleiding opleggen. Deze aanvullende opleiding moet in principe in
Frankrijk worden doorlopen.
Meer informatie over de overheidsregelingen m.b.t. de vestigingspremie voor Jonge Boeren en
bedrijfsfinanciering:
www.jeunes-agriculteurs.fr -> rubriek “devenir agriculteur”
*SAFER’s (Grondbanken) en grondprijzen
Bij aankoop van agrarische ondernemingen hebben de SAFER’s, de Franse Grondbanken, nog
steeds een voorkeursrecht bij aankoop. Van dit voorkeursrecht wordt vrij zelden nog
daadwerkelijk gebruik gemaakt. Het aantal SAFER transacties is de laatste jaren afgenomen.
Daarnaast zijn er ook manieren om minder met de SAFER’s te maken te krijgen door bv. het
oprichten van sociétaire constructies. De SAFER’s, gebundeld in de koepel FNSAFER, gedragen
zich steeds vaker als gewone makelaars, ondanks hun overheidsopdracht (controle op
ontwikkeling van landbouwstructuren). Echter, mede als gevolg van enkele aankopen van
landbouwgronden door investeerders uit derde landen (China), zal de Fr wetgeving (Loi du
Foncier)nog dit jaar worden ‘gemoderniseerd’ en aangescherpt, ten gunste van de rol van de
SAFER’s.
Meer informatie, ook over de grondprijzen per regio:
http://www.safer.fr/ ; http://www.safer.fr/prix-des-terres-france-internet.asp

*Vertegenwoordigingen van het Ministerie van Landbouw en Voedsel in de regio’s:
Op zoek naar een regionaal kantoor van het Franse ministerie van Landbouw? Begin 2016
hebben er fusies van sommige regio’s plaats gevonden. Grote regio’s als Bretagne en ‘Pays de
la Loire’ zijn echter ongewijzigd gebleven. FRA telt nu 13 regio’s met elk een regionale
vertegenwoordiging : ‘Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt’ (DRAAF). Daarnaast
kent Frankrijk ook Departementale Overheidsdiensten, waarin de ministeries van Landbouw,
Milieu en de ‘Keuringsdienst van Waren’ (valt onder het ministerie van Economie)
vertegenwoordigd zijn. Deze Diensten geven ook (administratieve) voorlichting aan agrarische
ondernemers.
Zie website: http://agriculture.gouv.fr/les-directions-regionales-du-ministre-draaf
Klik vervolgens op gewenste regio. Daar vindt u de adresgegevens van DRAAF en actualiteiten
van de regio.
* Opleidingsdocumenten, legalisatie en statusverklaring:

Verklaringen van diploma’s voor het buitenland worden, afhankelijk van onderwijsniveau,
afgegeven in de Engelse taal door verschillende organisaties. Meer informatie:
www.nuffic.nl – www.duo.nl – https://www.s-bb.nl
*Informatie van de Nederlandse ambassade in Parijs/Rijksoverheid:
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Bij vestiging als agrarisch ondernemer in Frankrijk, krijgt U te maken met diverse
administratieve aspecten (sociale verzekering, verhuizing auto, meenemen van huisdieren
enz.).
Informatie en adviezen zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid – rubriek
Frankrijk: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/frankrijk/wonen-en-werken
U kunt hier ook informatie vinden over het meenemen van huisdieren (honden, katten, fretten). NB:
Frankrijk kent speciale regelgeving voor het houden en invoeren van vecht- en waakhonden.
Vechthonden vallen onder categorie 1 (invoer niet toegestaan). Waakhonden vallen onder categorie 2
(invoer onderhevig aan complexe procedures). Zie ook onder rubriek ‘huisdieren meenemen’.
* Begeleiding bij vestiging



Gespecialiseerd begeleidingsbureau: Europe Ruris

Overname en start van een agrarisch bedrijf in Frankrijk vraagt om goede begeleiding. Voor
advies en begeleiding bij de aankoop van een bedrijf in Frankrijk kan contact worden
opgenomen met EUROPE RURIS, een Nederlands in landbouw gespecialiseerd adviesbureau in
Frankrijk voor agrariërs die zich in Frankrijk willen vestigen of een nevenvestiging willen
oprichten.
Europe Ruris
Dhr. Harm Hof
Directeur
Les Bascouats
32300 Sainte Aurence Cazaux
T : +33 – (0)5 62 59 80
Harm.hof@europeruris.com
www.europeruris.com

 Begeleiding door adviseurs van de ‘Chambres d’Agriculture:
www.repertoireinstallation.com

* MSA en Franse fiscus:

Aanmelding is verplicht voor alle agrarische ondernemers, ook bij nevenvesting in
Frankrijk.


MSA : een verplichte sociale verzekering voor agrarische ondernemers

Frankrijk hanteert voor agrarische ondernemers een apart, verplicht verzekeringsregime, de zgn.
MSA (= Mutualité Sociale Agricole). Zie de informatieve website : www.msa.fr ). Informatie over
toetreding ( “affiliation” ) is beschikbaar bij de regionale/Departementale ASP of bij de MSA in
het Departement van vestiging. De verplichte toetreding is wel weer afhankelijk van de
minimum bedrijfsgrootte/bedrijf en dit is bovendien per bedrijfstak vastgelegd, per
Departement. De minimum bedrijfsgrootte wordt een ‘S.M.I.’ genoemd (surface minimum
d’installation).
Zie ook onder ‘Vestiging als particulier’. Als men als agrarisch ondernemer niet bij MSA is
aangesloten, kan dit gevolgen hebben voor de commerciële exploitatie van uw bedrijf. Gezien
de complexiteit van de MSA-regels en ook om complicaties met de Franse Autoriteiten/MSA te
voorkomen, is het dringende advies vooraf zich goed te laten informeren over de rechten en
plichten, waarmee men als eigenaar van landbouwgrond in Frankrijk te maken krijgt.
Dit kan bij de CFE (Centre de Formalités des entreprises via een Chambre d’Agriculture; zei
rubriek ‘registratie’) en ook bij de overheidsinstantie DIRECCTE in het Departement van
vestiging, vooral als u personeel in (loon)dienst zou willen nemen.
Zie adressengids van DIRECCTE in regio’s op: http://direccte.gouv.fr
Voor jonge boeren bestaat de vrijstelling van MSA afdracht voor een periode van 5 jaar. Zie:
www.msa.fr -> rubriek ‘exonération’.
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 aanmelden bij MSA en Franse fiscus – rol van CER
Als u in Franse landbouwgrond gaat exploiteren, of u nu in FRA woonachtig bent of in NL (bv. u
blijft in NL wonen en wenst uw bedrijf vanuit NL te leiden – met of zonder een bedrijfsleider op
het FRA bedrijf) wordt u voor de FRA fiscus belastingplichtig (ook in kader van het bilaterale NLFRA belastingakkoord) en MSA-plichtig. Als u zich niet aanmeldt, kan dit tot problemen leiden.
De MSA-afdracht (www.msa.fr ) is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Als men in NL blijft
wonen, zult u niet voor alle sociale verzekeringen worden aangeslagen, maar wel voor
bepaalde andere onderdelen. Waarschijnlijk wordt u dan voor een soort minimum
aangeslagen.
Niet alleen voor de MSA, maar ook voor de Franse fiscus zult u voor een bepaalde rechtsvorm
moeten kiezen, bijvoorbeeld een SCA, ‘société civile agricole’, een gangbare rechtsvorm in de
landbouw. In het fiscale vakjargon wordt dit genoemd ‘établir un établissement fixe.
Voor het oprichten van een passende juridische rechtsvorm en aanmelding (op juiste wijze) bij
MSA, is het raadzaam om – gezien de complexiteit van deze zaken voor een buitenlander - een
beroep te doen op een erkend boekhoudbureau, gespecialiseerd in de landbouw.
Frankrijk kent een goed netwerk van erkende boekhoudbureaus over het gehele land: CER. Er
bestaan ook andere, meer regionaal gevestigde organisaties. CER is gespecialiseerd in de
landbouw: www.cerfrance.fr . CER-bureaus hebben de nodige ervaring met voorgenoemde zaken
en kunnen u hierin goed begeleiden. Ook kunnen zij zorgdragen voor de MSA-aanmelding van uw
bedrijf.
* Diversen

 Trekkers/landbouwvoertuigen
Frankrijk kent een kentekenverplichting voor landbouwtrekkers en –voertuigen, Nederland niet.
Het is dan ook raadzaam om vóór vertrek een in het Engels gestelde verklaring bij de RDW/
Klantenservice op te vragen, waarin verklaard wordt dat Nederland geen kentekenverplichting
kent voor landbouwvoertuigen. De RDW geeft deze verklaring af, op verzoek, aan particulieren.
De verklaring kunt u hanteren t.b.v. buitenlandse instanties. U kunt de verklaring opvragen door
een mail te sturen naar: info@rdw.nl
In Frankrijk moet men vervolgens zijn situatie regulariseren. Hiervoor kan contact worden
opgenomen met de overheidsinstantie DREAL in de regio van vestiging (DREAL’s vallen onder
het ministerie van Milieu - Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement). Adressen van DREAL per regio zijn te vinden op de website van het ministerie van
Milieu:
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/services-deconcentres-du-ministere
Rubriek: ‘Les Services régionaux et inter-régionaux’.


Vestiging als particulier die een agrarische nevenactiviteit wil opzetten

Particulieren die bij de aankoop van een woning in Frankrijk ook eigenaar worden van een stuk
landbouwgrond en deze grond willen 'onderhouden' (zelf of door bv. een nabij wonende boer),
kunnen
- conform de Franse wetgeving m.b.t. het structuurbeleid voor de landbouw - gedwongen
worden toe te treden tot de MSA (Mutualité Sociale Agricole), een apart sociaal
verzekeringsregime voor agrarische ondernemers, waaraan men heffing(en) zal moeten
afdragen. Over MSA: zie hierboven. De definitie 'onderhouden' is van kracht vanaf het moment,
dat men het areaal niet braak laat liggen.
Het 'onderhouden' kan ‘onschuldige’ activiteiten inhouden als: het (laten) hooien (en verkoop
van hooi), het laten grazen van dieren van de buurman, onderhandse verkoop van fruit uit
eigen boomgaard enz.
De MSA kan u verplichten toe te treden, indien uw areaal een bepaald percentage van het SMI
bedraagt (SMI= surface minimum d'installation). Dit is een, per Departement, vastgesteld
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minimumareaal voor een agrarische ondernemer bij vestiging.
Informatie over SMI’s : www.terresdeurope.net/SMI.asp


Wijnproductie voor eigen (niet commercieel) gebruik

De Europese regelgeving is in 2016 herzien en versoepeld. In dit kader moet nieuwe aanplant
(door particulieren voor eigen gebruik) wel aan de lokale Autoriteit genotificeerd worden maar
behoeft niet meer een vergunning.
Bekijk de instructies:
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droitune- autorisation/article/autorisations-de-plantation-de


Met huisdieren (honden, katten, fretten) naar Frankrijk:

Voor huisdieren is de EU regelgeving van kracht. Frankrijk kent echter speciale, aanvullende
regelgeving voor vecht- en waakhonden. Vechthonden zoals bv. pitbulls vallen onder categorie 1 en
mogen niet worden ingevoerd.
Waakhonden zoals bv. de Rottweiler vallen onder categorie 2. Deze mogen wel worden ingevoerd,
mits aan een (complex) protocol voldaan wordt (bijttest, verplichte cursus hondentraining enz.). Meer
details op de website van Rijksoverheid > Frankrijk:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/huisdieren-mee-op-vakantie/frankrijk

 Een hondenpension oprichten:
Hiervoor gelden speciale richtlijnen en administratieve stappen. Deze zijn integraal te vinden op:
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/vivre-avec-un-animal-decompagnie/article/declarer-un-etablissement-d-302?id_rubrique=54

*Enkele probleemsituaties…


Problemen met MSA (Mutualité Sociale Agricole): zie toelichting hierboven.



Problemen met lokale jagersverenigingen (ACCA):

In Frankrijk wordt nog relatief veel gejaagd – tijdens de jachtseizoenen - en zijn de ACCA’s,
plaatselijke, erkende jagersverenigingen, best nog populair. Ingevolge de Wet 'Verdeille' beschikken de
zgn. ACCA's, over een automatisch 'jachtrecht' op alle landbouwgronden en natuurgebieden van
betreffende gemeente, inclusief particulier terrein, In dit laatste geval moet particulier terrein
groter zijn dan 20 ha (mits aanééngesloten terrein). De grootte van de definitie van een
particulier terrein kan soms per Departement verschillen, maar standaard is minimaal 20 ha en
maximaal 60 ha conform de Franse ‘Code de l’Environnement’ (Wetboek voor Milieu).
Informatie hierover is te verkrijgen bij het Gemeentehuis. Op basis van de Jachtwet van 26 juli
2000 kan een particulier zich hieraan onttrekken door een schriftelijk verzoek in te dienen bij
de Prefect van het Departement. Slechts argumenten van ethische aard worden geaccepteerd
("opposition de conscience ou philosophique").
Als de Prefect het verzoek inwilligt, mag op het terrein niet worden gejaagd. Dit betekent ook
dat de eigenaar dan zelf verantwoordelijk is voor het wildbeheer op zijn terrein en aansprakelijk
kan worden gesteld voor eventuele schade, veroorzaakt door wild van ‘zijn terrein’. Een andere
mogelijkheid om jagers te 'weren' – als men geen argumenten van ethische aard wil hanteren – is
het indienen van een verzoek bij de Prefect en ACCA om zijn terrein te laten registreren als
‘natuurreservaat’ in kader van de zgn. 'réserve obligatoire de l'ACCA'. De “Office National de la
Chasse” (ONCFS) publiceert infosheets met informatie voor particulieren en hoe te handelen
richting ACCA en Prefectuur.
Meer informatie: http://www.oncfs.gouv.fr/Fiches-juridiques-ru377
In de regio’s: http://www.oncfs.gouv.fr/LONCFS-en-Region-ru20
Advies:
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Bij aankoop van een huis, is het raadzaam om vooraf bij een notaris informatie in te winnen of
op de verkoop van het huis een 'bail de chasse' (of 'contrat de chasse') rust. Een specifiek
jachtrecht kan namelijk door een vorige eigenaar zijn afgegeven aan een ACCA van de
gemeente waar het huis gelegen is, doch ook aan een ACCA van een andere gemeente. Dit
jachtrecht gaat automatisch over op de nieuwe eigenaar. Notarissen verzuimen soms op dit
aspect te wijzen. De nieuwe eigenaar kan aan deze situatie alleen een einde maken door,
gelijktijdig met de aankoop van het huis, de Prefect een aangetekende brief aan te bieden (met
kopieverlening aan de voorzitter van betreffende ACCA). Het is uiteindelijk de Prefect die de
goedkeuring afgeeft.
Indien u landbouwgrond aan bv. een boer ter onderhoud heeft verhuurd, dient u ermee
rekening te houden dat de boer automatisch beschikking krijgt/kan krijgen over een jachtrecht
m.b.t. de door hem gehuurde grond. Dit kan alleen worden beëindigd, als de boer bereid is om
van dit recht af te zien. Meer informatie hierover bij het Gemeentehuis.
*Informatieve websites met algemene sectorinformatie


Overheid/ landbouworganisaties/ overige organisaties:

-

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation: www.agriculture.gouv.fr

-

-

AGRESTE (landbouwstatistieken Ministerie van Landbouw) : www.agreste.agriculture.gouv.fr
Agence de Services et de Paiement (ASP; Betalingsorgaan/ministerie van Landbouw, tevens
belast met structuur-/plattelandsbeleid, aanvraagprocedures gesubsidieerde leningen en
vestigingspremie): www.asp-public.fr . Via deze site zijn er links naar regionale en
Departementale vertegenwoordigingen - ‘Délégations’ - van ASP;
Ministère de la Transition Ecologique : www.developpement-durable.gouv.fr

-

APCA, koepelorganisatie van de ‘Chambres d’Agriculture’: www.apca.chambagri.fr

-

Chambres d’Agriculture in de regio’s: www.chambres-agriculture.fr/

-

FNSEA (grootste boerenbond): www.fnsea.fr

-

JA (Jeunes Agriculteurs) -Jonge Boerenbond (jongerendivisie van FNSEA): www.jeunesagriculteurs.fr

-

FFSAFER (federatie van Grondbanken): grondprijzen, info over aankoop/overname
van landbouwbedrijven: www.safer.fr en www.proprietes-rurales.com (= netwerk van
de Grondbanken – SAFER).

-

Notaires de France: www.notaires.fr



Brancheorganisaties:

Dierlijke producties:
Zuivelsector (primaire sector en verwerking): www.franceagrimer.fr ; www.maison-dulait.com (zuivelindustrie); www.idele.fr (praktijkonderzoek voor (melk)veehouderij);
http://infos.cniel.com/ (CNIEL, branche organisatie zuivel);
Vleessector (primair en verwerking): www.franceagrimer.fr ; www.interbev.fr (branche
organisatie rundveehouderij), www.fedev.com (vleesindustrie en handel); www.idele.fr
(praktijkonderzoek (melk)rundveehouderij); www.ifip.asso.fr (praktijkonderzoek
varkenshouderij); www.itavi.asso.fr (praktijkonderzoek pluimveehouderij);
www.leporc.com/decouvrir/inaporc.html (branche organisatie varkenshouderij);
Paardensector: www.chevalunic.fr/ ; www.fnc.fnsea.fr/
Plantaardige producties:
Sierteeltsector: www.franceagrimer.fr; www.fnphp.com (federatie siertelers);
www.astredhor.fr (praktijkonderzoek sierteelt); www.felcoop.fr (productie- en
afzetcoöperaties sierteeltproducten)
Tuinbouwsector: voedingstuinbouw (primaire sector en verwerking):
www.franceagrimer.fr ; www.interfel.com (branche ororganisatie), www.felcoop.fr
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-

(productie- en afzetcoöperaties voedingstuinbouw)Error! Hyperlink reference not
valid. (federatie groentetelers)Error! Hyperlink reference not valid.(bond van
fruittelers); www.pommespoires.fr (bond van appel- en perentelers); www.ctifl.fr
(praktijkonderzoek tuinbouw;
Graansector: www.franceagrimer.fr ; www.agpb.fr; www.agpm.fr www.arvalisinfos.fr (praktijkonderzoek);
Oliezaden en eiwitgewassen: www.prolea.com ; www.cetiom.fr (praktijkonderzoek);
www.unip.fr
Plantaardig uitgangsmateriaal (zaden, plant- en pootgoed): www.gnis.fr ;
www.ufs-semenciers.org
Aardappelsector: www.cnipt.com ; www.gipt.net ;
www.producteursdepommesdeterre.org ; www.plantdepommedeterre.org en
www.arvalis-infos.fr (praktijkonderzoek);
Suikerbieten: www.cgb-france.fr en www.labetterave.com ; www.institut-betterave.asso.fr/
Aromatische, medicinale kruiden/planten: www.iteipmai.fr
Bosbouw: www.foretpriveefrancaise.com (praktijkonderzoek); www.oncfs.gouv.fr

Overig:
Biologische landbouw: www.agencebio.org (overheidsagentschap voor biologisch);
www.fnab.org (telersbond); www.synabio.com (fabrikanten en handelshuizen biologische
producten); www.synadis.fr (distributeurs); www.itab.asso.fr (praktijkonderzoek);
Handelshuizen gespecialiseerd in toeleverend materiaal (kunstmest,
gewasbeschermingsmiddelen, materieel) voor de landbouw : www.negocevillage.com/default.aspx
Landbouwmachines (nieuw/2e hands): www.materielagricole.info

-

Onderzoek:
Netwerk van Instituten voor praktijkonderzoek voor de primaire producties &
teeltvoorlichting: ACTA - Instituts Techniques Agricoles: www.acta.asso.fr ;
Netwerk van Instituten voor toegepast onderzoek t.b.v. de voedingsmiddelenindustrie:
www.actia-asso.eu
Fundamenteel landbouwkundig onderzoek: INRA - www.inra.fr
Onderzoek milieu en landbouw: www.irstea,fr
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