Bijdragen en Mededelingen van de
Ned. Vereniging van Boseigenaren
BOSBOUWDAG 2 SEPTEMBER
Dc jaarlijkse Bosbouwdag zal dit jaar worden gehouden op woensdag
2 september 1964. Een bezoek zal worden gebracht aan enige bezittingen van het Geldersch Landschap, waarschijnlijk aan het landgoed
„De Dellen" te Heerde en aan het landgoed „Staverden". Een mededeling met nadere bijzonderheden zal tijdig aan de leden worden toegezonden.
De secretaris, J. W. Bax.

TOEPASSING NATUURSCHOONWET
[931]
In de nummers van 6 en van 20 mei 1964 van het tijdschrift „Vakstudienieuws" (298—299 en 331—332) lazen wij twee uitspraken betreffende de
vaststelling van de bestemmingswaarde bij landgoederen onder de Natuurschoonwet van het Gerechtshof te Arnhem.
1. Bestemmingswaarde Natuurschoonwet nadert de gewone verkoopwaarde
(art. 71
Vaststaat dat belangh. het landgoed A, gelegen enz. groot 25.09.35 ha, alsmede percelen weiland en een weg met bomen op het landgoed B, gelegen
enz., groot 2.49.30 ha, heeft geërfd van haar in 1959 overleden vader;
dat beide onroerende goederen landgoederen zijn in de zin van art. 1 van de
Natuurschoonwet, terwijl het landgoed A bovendien is opengesteld voor het
publiek;
dat krachtens overeenkomst tussen de inspecteur der registratie en successie
te Z en de executeur testamentair van wijlen belangh.s vader bij minnelijke
waardebepaling door drie deskundigen, waaronder belangh.s gemachtigde,
blijkens rapport gedagtekend juni 1959 aan de voormelde onroerende goederen verkoopwaarden zijn toegekend van f 206.485 respectievelijk f 3600 zonder rekening te houden met de waardedrukkende invloed van de op die landgoederen toepasselijke voorschriften van de Natuurschoonwet;
dat die invloed door die deskundigen is bepaald op 40%, resp. 20%;
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dat beide partijen de bier genoemde geldsommen beschouwen als weergevend de „normale" verkoopwaarden der beide goederen per 1 januari 1961.
Partijen verschillen van mening omtrent de vraag in hoeverre de toepasselijkheid van de bepalingen van de Natuurschoonwet een waarde-drukkende
invloed op die verkoopwaarden uitoefenen.
Belangh. meent dat die invloed behoort te worden bepaald op 40% van de
verkoopwaarde van de A en op 20% van de verkoopwaarde van de B, terwijl
de insp. die invloed niet groter acht dan 20%, respectievelijk 10% en mitsdien als waarde van de A in aanmerking heeft genomen Yz X 80% van
f206.485 en voor de B 90% van f3600.
De insp. voert ter ondersteuning van zijn standpunt aan:
1. dat hij niet gebonden is aan het mede door zijn ambtgenoot van de registratie en successie uitgelokte deskundigen-rapport;
2. dat ook voor landgoederen, niet vallende onder de bepalingen van de Natuurschoonwet, beperkende bepalingen gelden;
3. dat, naar in de laatste jaren gebleken is, landgoederen, die wel vallen onder de bepalingen van die wet, zeer goed tegen normale prijzen verkoopbaar
zijn;
4. dat na het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 4 maart 1959,
BNB 1959/141, voor vergelijkbare landgoederen aanmerkelijk lagere aftrekpercentages zijn toegepast dan belangh. wenst.
Het Hof overwoog:
dat de Natuurschoonwet 1928, waarbij het huidige tweede lid van art. 7
onder 1 V.B. '92 is toegevoegd, blijkens haar considerans ten doel heeft om,
tot bevordering van behoud van natuurschoon, sommige van landgoederen
geheven wordende belastingen nader te regelen, dat is: te verlichten; dat, zoals
de insp. stelt, de laatste jaren onder de Natuurschoonwet vallende landgoederen tegen normale prijzen verkocht zijn;
dat deze omstandigheid evenwel veroorzaakt wordt, doordat grote ondernemingen dergelijke landgoederen kopen als vakantieverblijf voor hun personeel, zonder bij de bepaling van de koopprijs met de rentabiliteit van die landgoederen rekening te houden en voorts, doordat natuurbeschermingsorganisaties dergelijke landgoederen aankopen voor economisch niet verantwoorde
prijzen, daartoe in staat gesteld door subsidies van de overheid;
dat evenwel deze kring van gegadigden, naar s Hofs oordeel, beperkt is,
de voor deze doeleinden beschikbare middelen van ondernemingen onder de
huidige drang tot mechanisering in verband met de krimpende winstmarges
teruglopen en de overheidssubsidies aan weliswaar rekbare maar toch enge
grenzen gebonden zijn;
dat het Hof voorts van mening is, dat het geringe verschil in verkoopwaarde
tussen landgoederen die wèl en landgoederen die niet onder de Natuurschoonwet 1928 vallen mede zijn oorzaak vindt in de omstandigheid, dat de exploitatiemogelijkheden van laatstgenoemde landgoederen nadelig worden beïnvloed door de tijdens en na de tweede wereldoorlog uitgevaardigde wettelijke
voorschriften op het gebied van de bescherming van het bosbezit;
dat de rentabiliteit van de bosbouw in Nederland laag is;
dat niettemin bij de schatting van de zogenaamde bestemmingswaarde de
rentabiliteit van het desbetreffende landgoed in bepaalde gevallen mede in
aanmerking genomen behoort te worden; dat daarvoor bij de A zeker aanlei-"
ding bestaat;
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