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Mededelingen van de Nèderlandsche.
Vereeniging van·. B'oscheigenaren .
gevestigd te

I

.

's~Gravenhage,

Raainweg 25. Telef. 183510

Enige tijd geleden heeft de Nederlandsche Vereeniging van Boscheigenaren .het ',plan
opgevat 9m op verschillende plaafsen van ons land bosbouwdagen te houden ten_einde
de bosbezitters in staat te, stellen persoonlijk in contact te treden. met het Bestuur der
Vereeniging. .
. '.
..
.'
.
.
Te Ruurlo en te Al'l.1hem zijn op 22 Mei jJ. en 28 Mei j.1., met succes ,bljeenko~sten

geweest. Het Bestuur beeft thans nog enkele plaatsen en data bepaald. n.l. om te
Zeist; Roermond; Vught en Delden bosbouwdagen te houden op respectievelijk 2 Juli.
5 Juli. ~ Ju1i en 12 Juli a.s. Leden van de Nederlan<:ische Boschbouwvereeniging. zijn
hartelijk welke.m op <ieze bos~ouwda"gen..
,-'
.
Aan de leden onzer Vereniging. alsmede aan de bosbezitters wonende in de próvin~
des Utrecht. Limburg, Noord-Brabant en Overijssel zijn thans uitnodigingen verzonden
· met de volgende inhoud:

Uitnodiging tot het bijwönen· van Cen Bosbouwdag. . .
'...
De Nederlandsche Vereeniging van Boscheigenaren, opgeriCht op 14 Augustus 1946,
stelt zich ten doel' de behartiging in de ruimste zin des woords van de 'belangen der
,eigenaren van in Nederland' gélegen bossen en van het bos zelf..
I

I

I
I

Om deg;nen, die reeds lid onzer Vcre~nighl~ zijn, waar~nder ·parti~ulieren, gemee~ten.
verenigingen,. stichtingen., maatschappije.n, en, vennootschappen. in staat te stellen;
.<l

persoonlijk in contact te treden met het bestuur om aldus de gelegenheid te h'ebbe~
mondeling kennis te nemen· van hetgeen de Vereeniging "van Boscheigenaren hét afge~
lopen jaar reeds heeft kunnen bereiken, o.a. in samenwerking met de' Hoofdafdeling
Bosbouw dèr Stich~ng voor den Landbouw, in ~welke Hoofdafdeling de Vereeniging in
belangrijke mate is vertegenwoordigd, op het gebièd van, belastingen (vermogensaanwas
· en verinogensheffingineens). bosbi'andweer. de arbeidsverhouding in verband met de
wens der arbeiders om een collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten., regeling houtprij~
zen, de nieuw te ontwerpen Boswet, el1z.;

-

,

om kennis te neme~ van de plannen onzer Vereeniging voor het korneOOe verenigings.
jaar. en

~~ degenen. die nog niet tot het 'iidm~atschap o~~r VCr~eni'ging ~ijn ove~gegaa.ri, ·ge~
legenheid te geven 'zich door persoonlijk contact een beter beeld te vormen van doel
en werkwijze van de Nederlandsche' Vereeniging van Boscheigenaren.
zullen er op verschillende plaatsen van ons land bosbouwdBgen worden gehouden.
Eind Mei zijn te Ruurlo en te Arnhem met succes bijeenkomsten geweest. Het
· stuur heeft thans nog de volgende plaatsen. en data bepaald:

Be~.

ZEIST, Hotel F'igi, Woensdag 2· Juli a ..s .• des ,morgens om 10.30 ·UUI'.
De Heer Jhr. W. H., de Be a u f Ó'r t zal een inleiding houden over: .. samenwerking
in de bosbouw".
De heer Ir. G. Mem e I i n Ic. houtVester van de Nederlandsche Heide Maatschap~
pij zal een irueiding houden over: ..bosbedrijfsplannen".
De Sêcretaris zal een inlei4ing houden over de We~ op de Vennogensaanwasbe:1as..
ting en het Wetsontwerp op de Vermogensheffing ineens..
....
.
.
Na afloop van deze vergadering kunnen de aanwezigen deelnemen aan een gemeen~
schappelijke lunch. De Secremris, Raamweg 25. Den Haag, ontvangt gaarJ;1e vóór
27 Juni. a.S. bericht, of U den:kt deel te nemen aan de I~mch.
Des middags zal een excursie in de omgeving worden gemaakt.

•
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ROERMOND: Posthotel. Munsterplein, Zaterdag 5 Juli a.s. des morgens om 10.30 uur.
De Heer Ir G. Mem eli n k. houtvester van dè Nederlandsche Heide Maatschappij
2;al een inleiding houden over: "herbebossing", '
De Secretaris zal een inleiding houden over de organisatie van de bosbrandbestrijding
(de zorg voor de bosbrandweer is per I 'Januari p. door het Ministerie van Birmen..

landse ZaJ.;.en overgedragen aan _de Hoofdafdeling Bosbouw van de Stichting voor den
Landbouw). alsmede over de wet op de' vermogen:saanw~belasting, en-hef ,wetsontwerp
.
op de vermogensheffing .. i n e e n s . .
Zo mogelijk tal des middags in de omgeving een excursie. worden gemaakt.'
.,
VUGHT: Hotel "De I]:z:eren Man", Dinsdag 8 Juli a,s. des morgens om 10.30 uur.
(Om het half ~ur vertrekken bussen van het station te 's-Hertogenbosch naar Vught).
De heer Jhr. Mr. Dr. E. A. van Be re s t e y n zál cen inleiding houden over de
wet op de vermogensaanwasbelasting en het Wetsontwerp op de vermogensheffing...
ineens....,
. ,
. De Heer P. J. Drost. houtvester van de Nederlandsche Heide "Maatschappij zal
een inleiding houden over: ,herbebossing".
Na afloop van deze vergadering kunnen de aanwezigen deelnemen aan een gemeen ...
schappelijke lunch. De Secretaris. Raamweg 25. Den Haag ontvangt gaarne vóór 3 Juli
a.s. bericht. of U denkt deel te nemen aan de lunch. Des middags zal een excursie in de
omgeving worden gemaakt.
DELDEN: Hotel Carlshaven. Zaterdag 1'2 Juli a~s. des morgens om 10.30 uur. .
De heer Jhr Mr Dr E. A. van B el!" est e y n zal cen inleiding houden over de wet
op de vermogensaanwasbelasting en het Wetsontwerp op
vermogensheffing ..ineens. "
De Heer Mr L. Sc h iet har t, jUridisch ambtenaar van de Nederlandsche Heide
Maatschappij zal een in!eiding houden over de NatulJrschoonwet en de fiscale ge...
volgen van die wet voor de Boseigenaren.
Na afloop van deze vergadering kunnen de aanwezigen deelnemen aan een gemeen. .
schappelijke lunch in Hotel Carelshaven. De kosten hiervan .zullen ongeveer f 2.50
bedragen. De Secretaris. Raamweg 25. Den Haag. ontvangt gaarne vóór 5 Juli a.s.
bericht of U denkt deel te nemen aan de lunch.
Des middags zal een rondgang door het Park van Twickel worden gemaakt.

ae

..

Aangezien de bijeenkomsten nà 1 Juli worden gehouden. mogen wij Uw aandacht
vestigen op Artikel 32 van het wetsontwerp op de vermogensheffing-ineens, waar te
lezen staat. dat de mogelijkheid bestaat. dat men zo landgoed vóór 1 Juli 1947 onder
de Natuurschoonwet 1928 kan brengen, indien zulks althans nog niet is geschied en dat
men dan fiscale voordelen ten aanzien van de heffing-ineens kan genieten. alsof het
landgoed reeds ,op de 2e peildatum onder de Natuurschoonwet stond, aannemende. dat
op het verzoek gunstig wordt beschikt.
In het geval. dat een landgoed onder de Natuurschoonwet staat. of dat een aanvraag
daartoe op het desbetreffende Ministerie vóór I Juli a,s .. is ontvangen, zal men. wat
het goed betreft. wel "aangeslagen" worden voor' de vermqgensheffing-ineens. doch zal.
zo men zulks venoekt...invordering" achterwege blijven, van het verschil tussen de
verkoopwaarde en de hestemmingswaarde, indien men zijn landgoed 25 jaar als zoodanig
. " "
in stand houdt.
Men dient te zorgen. dat het verzoek in één' brief gericht tot de Ministers van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van Financiën vóór I Juli a.s. ontrJEingen is op het
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Princessegracht IS te Den
H~.
. ' .
.
.
Bij dit verzoek dienen gevoegd te worden uittreksels uit de kadastrale legger en de
kadastrale 'P~ans, betrekking hebbende op de percelen, die onder de Natuurschoonwet
"gebracht moeten worden. De aanvragen voor deze gegevens moeten worden ingediend
bij het Kadaster..-Hypotheek Kantoor.
,""
Daar deze bescheiden echter meestal lang op zich laten w?-chten, verdient het aan...
beveling het verzoekschrift aan de Ministers. in afwachting van de uittreksels. reeds
te verzenden; echter ,dient in het verzoekschrift dan te worden vermeld, dat deze uittreksels zijn aangevraagd en onmiddellijk na, ontvangst zul~en worden nagezonden. (In
Februari j.1. zond onze Vereeniging aan haar leden Mededeling No. 7 betreffende de
Wet op de Vermogensaanwasbelasting en het Wetsontwerp op de VermogensheffJng ..
ineens) .
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De VereenJging is gaarne bereid haar leden behulpzaam te zijn bij het plaatsen van
hun landgoed onder Natuurschoonwet.
Men wordt verzocht te komen op de plaats, die het gemakkelijkst te beieike~' is. Is
men evenwel verhinderd die dag t~ komen, dan is men uit de aard der zaak ook wel·
kom in de andere plaats.""
.
., .
, Uw aanwezigheid, of eventueel die van l)w plaatsvervanger zal op ,hoge prijs worden
gesteld.
..
'.--' ~~
.~
."
.r!.
.
_
Namens het Bestuur: Jhr. Mr. Dr. E. A. van B e ~ est e y 0, te' Vierhouten. Voorzitter."
Mr S. J. H a I b e,r t s m a. te Utrecht. Secretaris.

MEDEDELING VAN DE REDACTIE.
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L.S.
.
Het ligt natuurlijk in de bedoeling van de Redactie het tijdschrift geheel in' de nieuwe officiële spelling te doen verschijnen. Reeds vroeger
ontvangen copie wordt echter nog gezet in de spelling, waarin het artikel.
.
_. _
".
."
. .
geschreven werd.'
Verwacht wordt, dat alle nieuwe inzendingen in de vereenvoudigde
spelling zijn geschreven. Voor zover dit grote moeilijkheden zou opleveren voor d'e schrijvers, zal de omzetting van oude in nieuwe schrijf ...

wijze door de Redactie geschieden.
- Indien eenigszins mogelijk, bespare men echter' de Redacti~ dit tijdrovende e'n vervelende' werk.
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LEDEN, DONATEURS EN .ÁBONNE'S.

-

De Penningmeester dankt alien, die zo vriendelijk waren de verschuldigde contributie en abonnementsgèlden ·over 1947 reeds aan hem over
te maken. Zij, die dit nog niet deden, wordt daartoe de gelegenheid- gegeven tot"15 Aug. a.s. bij voorkeur door overschrijving op girorekening
171898 ten name van de Penningmeester der Nederlandse Bosbouwvereniging te Arnhem.
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. Na 15 Augustus wordt over deze gelden per kwitantie beschikt, verhoogd met zegel .. en incassokosten.
..
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De Penningmeester:
Ir A. A. BONNEMA .

