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In verband met de komende behandeling van de wetsontwerpen op de
Vermogensbelasting, de Inkomstenbelasting en de Vennootschapsbelasting
1960 vraagt het Bosschap dringend Uw aandacht voor de belastingheffing
terzake van landgoederen.
Onder landgoederen worden, overeenkomstig het gestelde in artikel 1 van
de Natuurschoonwet 1928, verstaan: geheel of gedeeltelijk met bossen of andere houtopstanden bezette terreinen. Nadat daarop van vele zijden was aangedrongen, zijn in 1928, tot behoud van het natuurschoon in ons land, een
aantal fiscale tegemoetkomingen ingevoerd, welke thans in de Natuurschoonwet 1928 (S 63), verscheidene fiscale wetten, uitvoeringsresoluties en beschikkingen zijn verankerd. Deze voorzieningen hebben ten doel het steeds
schaarser worden van bossen en ander natuurschoon te voorkomen.
Sinds 1928 zijn de omstandigheden echter sterk veranderd, en wel in die
zin, dat enerzijds het ongerept handhaven van de Natuurschoonwet-landgoederen een steeds dringender eis is geworden in verband met de recreatie en
gezondheidszorg en dat anderzijds de lasten, aan het bezit van deze goederen
voor de eigenaar verbonden, steeds zwaarder zijn gaan drukken. Voor wat
de behoefte aan natuurschoon betreft, worden hier enige punten gereleveerd.
Bij het tot stand komen van de Natuurschoonwet in 1928 bedroeg het inwonertal van Nederland rond 8 miljoen. Hiervoor was beschikbaar voor recreatiedoeleinden bijna 800.000 ha bossen, heide, e.d., hetgeen neerkomt op
0,1 ha per inwoner. Thans telt Nederland rond 12 miljoen inwoners, waarvoor nog slechts een recreatiegebied van rond 500.000 ha beschikbaar is.
Dit komt overeen met een recreatieterrein van ruim 0,04 ha per inwoner. Indien men bedenkt, dat voor een zeer belangrijk gedeelte van de bevolking de
vakantieperiode sedert 1928 is verdubbeld en de vrije zaterdag vrijwel gemeengoed is geworden, zal het duidelijk zijn, dat het aantal recreatiezoekenden in feite meer is gestegen dan de bevolkingsgroei zou doen vermoeden.
Deze ontwikkeling is bovendien nog versterkt door de toenemende mobiliteit
der bevolking (het aantal motorvoertuigen bedroeg in 1928 rond 80.000;
thans bedraagt het, inclusief bromfietsen, rond 1.500.000). De behoefte aan
recreatieterreinen is dan ook zeer sterk toegenomen. Het is derhalve van het
grootste belang, dat al het mogelijke wordt gedaan om het toch reeds zo
schaarse natuurschoon zorgvuldig te beschermen. Hiermede worden grote
nationale belangen gediend.
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Wat de lastenverzwaring betreft, wordt volstaan met erop te wijzen, dat
zowel grond- en waterschapslasten, gemeentelijke belastingen, ruilverkavelingsrente, e.d., als beheerskosten, kosten van onderhoud, hcrbeplanting en
toezicht, sinds 1928 voortdurend zijn gestegen, terwijl de opbrengsten niet
evenredig zijn toegenomen. Het gevolg hiervan is, dat de categorie van landgoederen, die voorheen nog een klein batig saldo opleverden, voortdurend
geringer wordt en de categorie van verliesgevende landgoederen snel in omvang toeneemt, waardoor laatstgenoemde groep de eerstgenoemde belangrijk
in aantal overtreft.
Wetsontwerp Vermogensbelasting 1960 nr. 5380.
1. Artikel 9, lid 3, van dit wetsontwerp luidt als volgt:
„De waarde van op de voet van de Natuurschoonwet 1928 (S 63) aangewezen landgoederen wordt bepaald met inachtneming van een onderstelde
verplichting om die goederen gedurende een tijdvak van 25 jaren als zodanig
in stand te houden en geen opgaand hout te vellen, anders dan volgens de
regelen van normaal bosbeheer noodzakelijk of gebruikelijk is. Zijn die goederen overeenkomstig door de in artikel 2 van die wet bedoelde Ministers
goedgekeurde regelen voor het publiek opengesteld, dan wordt de waarde
voor de helft in aanmerking genomen."
Dit wetsartikel beoogt de bestendiging van hetgeen thans bepaald is in
artikel 7 van de Wet op de Vermogensbelasting 1892. Het heeft, evenals het
zojuist genoemde artikel 7 van de bestaande wet, ten doel de Natuurschoonwet-landgoederen voor de heffing van de vermogensbelasting slechts voor
de zogenaamde bestemmingswaarde te doen belasten. In de praktijk blijkt
echter, dat de bestemming hoe langer hoe minder als een waardedrukkende
factor in aanmerking wordt genomen, zodat deze faciliteit niet meer in dezelfde mate als ten tijde van haar invoering tot de instandhouding van het
natuurschoon bijdraagt.
Waar het toch ongetwijfeld de bedoeling van de wetgever is ten deze een
reële faciliteit te verlenen in verband met het instandhouden van recreatieterreinen en natuurschoon, is het Bosschap van mening, dat het gewenst is
in de wet vast te leggen, dat bij het vaststellen van de bestemmingswaarde
van het landgoed rekening zal worden gehouden met het rendement. Wil men
de hieraan verbonden schattingsmoeilijkheden vermijden, dan zou, gezien het
vaststaande feit, dat het rendement van de meeste landgoederen gering is,
een forfaitaire aftrek ) van tenminste 50% van de waarde kunnen worden
voorgeschreven.
Hierop aansluitend bepleit het Bosschap, dat de bestemmingswaarde van
landgoederen, die voor het publiek zijn opengesteld, zal worden gesteld
op nihil. Hierbij behoeft geen onderscheid te worden gemaakt naar de mate
van openstelling, aangezien de bij de uitvoering van de Natuurschoonwet betrokken Ministers dit zelf in de hand hebben. Deze vrijstelling van vermogensbelasting is alleszins gerechtvaardigd, nu door openstelling van het landgoed de eigenaar een belangrijke dienst aan de gemeenschap bewijst en hij
bovendien tengevolge van de openstelling belangrijke uitgaven moet doen
voor het toezicht, hetgeen een kostenstijging voor hem impliceert, welke aanzienlijk groter is dan het geval was bij de inwerkingtreding van de Natuurschoonwet 1928. Het is derhalve niet meer dan billijk, dat aan de eigenaar,
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') Volgens een vooraf bepaalde som. Red.
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die zijn landgoed openstelt, een grotere faciliteit wordt verleend dan men in
1928 nodig oordeelde.
Het Bosschap is voorts van mening, dat de vaststelling van de bestemmingswaarde voor de regeling van de rechten van successie, van overgang en
van schenking op overeenkomstige wijze dient te geschieden.
2. Artikel 24 van het wetsontwerp bepaalt:
„Wij behouden Ons voor bij algemene maatregel van bestuur regelen te
geven volgens welke, onder daarbij te stellen voorwaarden, voor de heffing
van de vermogensbelasting de werkzaamheden, rechten en verplichtingen van
een naamloze vennootschap welker winsten of zuivere inkomsten uitsluitend
of nagenoeg uitsluitend bestaan uit voordelen uit op de voet van de natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoederen, als werkzaamheden, rechten en
verplichtingen van haar gezamenlijke aandeelhouders worden beschouwd."
De Memorie van Toelichting op artikel 24 stelt, dat met deze bepaling
wordt beoogd de mogelijkheid te scheppen tot het treffen van een regeüng in
de geest van die, welke voorkomt in de beschikking van de waarnemend Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën van 26 oktober 1942
(Stcrt. 222). De voorgestelde redactie van artikel 24 beperkt evenwel de mogelijkheid om „door een N.V. heen te kijken" in vergelijking met de mogelijkheid, geopend bij artikel 1, eerste lid, van genoemde beschikking. Daar
wordt namelijk gesteld:
„Voor de heffing van de vermogensbelasting, geheven krachtens de Wet op
de Vermogensbelasting 1892, worden de bezittingen en schulden van een
naamloze vennootschap als bezittingen en schulden harer gezamenlijke aandeelhouders beschouwd, indien de werkzaamheden der naamloze vennootschap uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan in de instandhouding en exploitatie van onroerende goederen, waarvan op de wijze, omschreven in artikel 2,
tweede lid, der Natuurschoonwet 1928, is bepaald, dat zij kunnen worden
aangemerkt als landgoederen in den zin van artikel 1 dier wet."
Wordt het ontwerp wet, dan zal de mogelijkheid door de N.V. heen te
kijken reeds verloren gaan, indien de Landgoed-N.V. een bescheiden effectenof huizenbezit heeft, waarvan de revenuen worden aangewend tot instandhouding van het landgoed. Het Bosschap meent, dat hiertoe geen enkele reden
is. Hij bepleit dan ook handhaving van de oude redactie. Voorts is het Bosschap van mening, dat de mogelijkheid door een N.V. heen te zien facultatief
gesteld dient te worden en wel in die zin, dat de betreffende bepaling slechts
op verzoek van de gezamenlijke aandeelhouders in werking treedt.
Tenslotte dringt het Bosschap erop aan, dat de hier bedoelde regeling in
de wet wordt opgenomen, zoals dit ook is geschied ten aanzien van de soortgelijke regeling voor de heffing van het recht van successie.
Budgetaire consequenties van de voorgestelde regeling betreffende de vermogensbelasting.
Uit gegevens van het Staatsbosbeheer blijkt, dat op 1 januari 1962 in totaal 797 landgoederen, met een gezamenlijke oppervlakte van 104.296 ha,
waren gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928. Hiervan waren 556
landgoederen, met een gezamenlijke oppervlakte van 80.722 ha (77%), opengesteld.
Uitgaande van een totale waarde der Natuurschoönwet-landgoederen van
ƒ 416.000.000, namelijk 104.296 ha gewaardeerd op gemiddeld ƒ 4.000 per
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ha, kan worden gesteld, dat de door het Bosschap voorgestelde verlagingen
van de voor de vermogensbelasting in aanmerking komende waarde voor de
schatkist slechts geringe financiële consequenties hebben. Naar een globale
becijfering zal de inkomstenderving rond ƒ 650.000 per jaar bedragen.
Wetsontwerp Inkomstenbelasting 1960 nr. 5380.
Artikel 56 van het wetsontwerp bepaalt:
„Wij behouden Ons voor bij algemene maatregel van bestuur regelen te
geven volgens welke, onder daarbij te stellen voorwaarden, voor de heffing
van de inkomstenbelasting de werkzaamheden, rechten en verplichtingen van
een naamloze vennootschap welker winsten of zuivere inkomsten uitsluitend
of nagenoeg uitsluitend bestaan uit voordelen uit op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoederen, als werkzaamheden, rechten en
verplichtingen van haar gezamenlijke aandeelhouders worden beschouwd."
Ook hier ziet men weer, dat de voorwaarden, waaraan een naamloze vennootschap moet voldoen, willen haar werkzaamheden, rechten en verplichtingen als werkzaamheden, rechten en verplichtingen van haar gezamenlijke
aandeelhouders worden beschouwd, zijn verzwaard. Deze verzwaring blijkt,
indien men de redactie van artikel 27, eerste lid, onder le van de Uitvoeringsresolutie Inkomstenbelasting 1953 (Ned. Stcrt 12 februari 1953 nr. 30) —
waarin de huidige regeling is vervat — vergelijkt met de redactie van artikel
56 van het wetsontwerp. In genoemd artikel 27 is namelijk bepaald, dat voor
de heffing van de inkomstenbelasting de werkzaamheden, rechten en verplichtingen van een naamloze vennootschap als werkzaamheden, rechten en
verplichtingen van de gezamenlijke aandeelhouders worden beschouwd,
indien:
„De werkzaamheden der naamloze vennootschap uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan in de instandhouding en exploitatie van onroerende goederen,
waarvan op de wijze, omschreven in artikel 2, tweede lid, der Natuurschoonwet 1928, is bepaald, dat zij kunnen worden aangemerkt als landgoederen
in de zin van artikel 1 dier wet."
Op dezelfde gronden als ten aanzien van de soortgelijke bepaling van de
vermogensbelasting, bepleit het Bosschap ook hier handhaving van de thans
bestaande redactie onder toevoeging van de facultatiefstelling en vastlegging
in de wet. Het Bosschap zou het als redactieverbetering beschouwen, indien
aan de woorden „voor de heffing van de inkomstenbelasting" zou worden
toegevoegd „en van de vennootschapsbelasting". Dit is ongetwijfeld ook thans
reeds de strekking van het artikel.
Wetsontwerp Vennootschapsbelasting 1960 nr. 6000.
Artikel 5 van het wetsontwerp bepaalt:
„Wij behouden Ons voor bij algemene maatregel van bestuur, onder daarbij te stellen voorwaarden, van de belasting vrij te stellen lichamen welker
bezittingen uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit op de voet van de Natuurschoonwet 1928 (Stbl. 63) aangewezen landgoederen en welker werkzaamheden uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestaan uit de instandhouding
van die landgoederen."
Het huidige Besluit Vennootschapsbelasting 1942 bepaalt in artikel 5, dat
van vennootschapsbelasting zijn vrijgesteld:
„rechtspersonen en commanditaire vennootschappen op aandelen, welker
bezittingen uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestaan in onroerende goede-
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ren, waarvan op de wijze, omschreven in artikel 2, lid 2, der Natuurschoonwet 1928 is bepaald, dat zij kunnen worden aangemerkt als landgoederen in
den zin van artikel 1 dier wet."
Blijkens het wetsontwerp ondergaat de positie van de Landgoed-N.V. derhalve op tweeërlei wijze een achteruitgang. In de eerste plaats wordt de vrijstelling afhankelijk gesteld van een alsnog uit de vaardigen algemene maatregel van bestuur, waarin nadere voorwaarden zullen worden gesteld. In de
tweede plaats wordt aan de Landgoed-N.V.'s, willen zij in beginsel voor
vrijstelling in aanmerking komen, de eis gesteld, dat haar werkzaamheden
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestaan uit de instandhouding van die
landgoederen.
Wat het eerste punt betreft, is het niet duidelijk, waarom de vrijstelling —
in tegenstelling tot de huidige regeling — aan de Kroon wordt voorbehouden.
De arguméntering in de Memorie van Toelichting onder het hoofd „De regeling van de vrijstellingen" — namelijk, dat het hier gaat om een aantal bestaande, naar aard en omvang verschillende vrijstellingen, waarvan de voorwaarden waaronder zij behoren te worden verleend, nog niet zijn gestabiliseerd en dus voortdurend wijziging kunnen behoeven —, gaat voor de vrijstelling van de Landgoed-N.V. niet op. Het Bosschap is van mening, dat deze
vrijstelling in de wet dient te worden geregeld.
Ten aanzien van het tweede punt — de toevoeging dat de Landgoed-N.V.,
wil zij voor vrijstelling in aanmerking komen, haar werkzaamheden uitsluitend of nagenoeg uitsluitend tot de instandhouding van het landgoed moet
beperken — deelt de Memorie van Toelichting op artikel 5 mede, dat hierdoor wordt voorkomen, dat lichamen, die een onderneming drijven met het
doel de daarmede behaalde winst te bestemmen tot instandhouding van landgoederen, ook voor deze winst in de vrijstelling zouden delen. Blijkbaar heeft
het wetsontwerp hierbij het oog op nevenbedrijven als zagerijen en dergelijke.
Het Bosschap kan geen bewondering opbrengen voor dit rigoureuze standpunt, dat in het ontwerp wordt ingenomen. Zoals hiervoor reeds werd betoogd, en overigens ook als algemeen bekend mag worden verondersteld, is
het instandhouden van een landgoed geen lucratieve bezigheid.
Waarom zou dan een nevenbedrijf, waarvan de winst uitsluitend wordt
aangewend tot instandhouding van het landgoed, dat uit oogpunt van recreatie en natuurschoon van zo grote betekenis is, niet evenzeer in de vrijstelling van vennootschapsbelasting mogen delen? De Landgoed-N.V. is toch
niet anders dan een middel om het landgoed voor een dreigende ondergang
te behoeden? Wil men ernst maken met de zaak en de instandhouding van
de weinige thans nog bestaande landgoederen metterdaad steunen, dan is een
ruimer standpunt dan in het ontwerp wordt ingenomen een dringende eis.
Het Bosschap dringt erop aan, dat de hiervoor gesignaleèrde restrictie uit
het wetsontwerp vervalt.
>
Het door het Bosschap bepleite kan worden gerealiseerd door een nieuw
artikel 5a op te nemen, dat als volgt luidt:
„Van de belasting zijn vrijgesteld: lichamen welker bezittingen uitsluitend
of hoofdzakelijk bestaan uit op de voet van de Natuurschoonwet 1928 (Stbl.
63) aangewezen landgoederen."
De in hét voorgaande bepleite regelingen zullen naar de mening van het
Bosschap een positieve bijdrage leveren tot de instandhouding van de toch
reeds zo schaarse recreatieterreinen. Daarmede is het algemeen belang ten
zeerste gediend.
'
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Onoverzichtelijkheid van de regeling aangaande Natuurschoomvet-landgoederen.
De fiscale faciliteiten, betrekking hebbende op de Natuurschoon wet-Iandgoederen, zijn deels in de Natuurschoonwet 1928, deels in de betrekkelijke
fiscale wetten en uitvoeringsregelingen opgenomen. De wetsontwerpen handhaven dit systeem.
Het Bosschap vraagt zich af, of het niet juister en overzichtelijker zou zijn
alle fiscale faciliteiten op Natuurschoon we t-landgoederen betrekking hebbend, wettelijk vast te leggen, en wel in de daarvoor in het leven geroepen
Natuurschoonwet. Dit zou tevens een vereenvoudiging van de regeling
meebrengen.
de voorzitter, w.g. Van Tets van Góudriaan
de secretaris, w.g. S. J. Halbertsma.

Boekbesprekingen

S. W. Sonn: Der Einfluss des Waldes auf die Boden. Verlag Gustav Fischer, Jena, 1960.
De titel van dit boek van Russische herkomst geeft gemakkelijk aanleiding tot een
verkeerde voorstelling van de inhoud. Het is allerminst alleen de invloed van de bosvegetatie op de bodem, die hier aan de orde komt. In werkelijkheid wordt het complex
van wisselwerkingen tussen grond en opstand besproken.
De schrijver gaat uit van de opvattingen van Morosov — verder uitgewerkt door
Sukatschew —, die het bos beschouwt als een levensgemeenschap, onverbrekelijk verbonden met het omringende milieu door vele wederkerige invloeden. Planten en dieren
vormen samen met bodem, klimaat en relief een complete eenheid: de „biogeocoenose".
Geen van de bestanddelen hiervan kan los van de anderen beschouwd worden.
In de eerste hoofdstukken wordt in grote lijnen de reactie van de voornaamste
boomsoorten op het milieu geschetst, waarbij aansluitend de verspreiding cn de oecologische eigenschappen van de bostypen in Rusland worden besproken. Er blijkt een
duidelijke samenhang met het bodemtype te bestaan en de bossen weerspiegelen in hun
samenstelling en produktivlteit de uiteenlopende milieu-omstandigheden zoals warmtehuishouding, vochtvoorziening, chemische rijkdom van de grond enz. Veel aandacht
wordt besteed aan de kringloop van de voedingsstoffen en aan het niveau waarop deze
zich afspeelt.
Na dit overzicht van de invloed van de primaire milieu factoren op de bosvegetatie,
komen de veranderingen aan de orde die het bos in het milieu, en met name de grond,
teweeg brengt. Zowel via het strooisel als door de doorworteling worden belangrijke
hoeveelheden organische stof toegevoerd. Aan de hand van vele analysen wordt de
omvang en de betekenis hiervan toegelicht. In de verschillende bostypen lopen de samenstelling en de hoeveelheid sterk uiteen, terwijl ook de biologische activiteit, gemeten
aan de C02-ontwikkeling in de bodem belangrijke verschillen vertoont. Bijzonder interessant zijn de veranderingen die in bebossingen in de steppenzone waargenomen zijn.
Hier neemt de biologische activiteit, parallel aan de groei van het humusdek, met de
leeftijd van de opstand toe. Ook blijkt een sterke invloed van de strooiselsamenstelling:
in opstanden van dezelfde leeftijd geeft zuiver eikenstrooisel een COa produktie van
3,91 kg/ha per uur; gemengd strooisel van eik, es en Caragana microphylla 10,50 kg/ha
per uur.
Tenslotte worden de veranderingen onder invloed van het bos in structuur, vochthuishouding, gaswisseling en humustoestand van de grond beschreven.
Als bezwaren tegen dit boek kan men aanvoeren dat de inhoud tamelijk heterogeen
is, de gegeven cijfers niet altijd vergelijkbaar zijn, terwijl de waarde van de gebruikte
onderzoekingsmethoden niet te beoordelen valt. Ook kan het onderzoek van de verschillende problemen nog geen afgerond beeld van de verschijnselen geven. Hier tegen-

