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niet een, verzilvering van kapitaal als opbrengst wordt verantwoord.

Zou <ien landgoed overwegend een boschbedrijf zijn. dan
dient uit de administratie te blijken in hoeverre de aanwas,
der jonge bosschen de kàpInde oudere compenseert. m.a.W.
of voor c:!ie aanwas wat moet worden bijgeteld. Bij gebrek
aart cijfers zou met opbrengsttafels gewerkt moeten worden.
De "normale rente", moët 'gesteld worden' op hoogstens
de rente die de zeer veiligè beleggingen in den loop der jaren
geven; ze kan daar zelfs iets onder blijven daar een landgoed
een aangenaam bezit is en men dus' met een rente, die iets
lager is. nog genoegen kan nemen. Men komt m.i. zoo op
hoogstens 'I '%..
, .
'
,
"
De "normale verkoopwaarde" en de ,.landgoèdrente" zullen periodiek herzien moeten worden al dienen hierbij uit
den aard der zaak nièt de jaarlijksche schommelingen te
worden gevolgd.
•
Bij stijging van de verkoopwaarde (en gelijkblijvende
,netto-opbrengst) verandert de waarde-Nsw. niet in de..
zelfde mate aangezien de landgoed-rente in dat geval daalt;
deze factoren wèrkën elkander in de formule tegen.
Levert de' exploitatie van het lándgoed geen batig slot.
dan stelt men de landg'oedrente op 0; het invoeren van

,

.. negatieve rertdemeilten'~ is m.i. onlogisch.

UIT DE DAGBLADEN.
NIEUW GEZICHTSPUNT.
Een van onze dagbladen bericht:
..
"Men heeft kortgeleden ter hoogte van ongeveer drie honderd meter
brandende dgaretten uit een vliegtuig geworpen. Van zes cigaretten
kwamen er drie nog brandende. op de- aarde neer."
'Voorwr;J.ar een nieuw gezichtspunt voor onze boschbrand bestriJders ..

TV{EEDE KAMER.
, Vergadering 'van 13 December 1932.
----i

Op een .aandrang van den heer E'b els (V.D.) om aan hèt subsidie
aan de Vereeniging tot behoud van natuurmonumenten, waardoor deze ver~
eeniging den aankoop der Onzalige Bosschen, gemakkelijker wordt ge~
,maakt, de voorwaarden ·te ,'erbinden van 'toezicht van' Staatswege, ant~
woordt de Ministér dat 'de Ver.eeniging voortreffelijk werk doet maar
tevens zooveel zelfrespect heeft- dat hij ,deze voorwaarden niet kan aan~
. vaarden. Zij behandelt de zaak overigens evengoed als, b.v. het Staafs ..
boschbehect' zelf. Bij het subsidie" wordt echter de gewone voorWaarde
gesteld dat het moet worden besteed ten genoege van den Minister.
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