Bijdragen en mededelingen van de Nederlandse
Vereniging van Boseigenaren

ALGEMENE

LEDENVERGADERING

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op
zaterdag 10 mei 1958 te Utrecht. De huishoudelijke vergadering zal des
morgens om 10.30 uur aanvangen. D e openbare vergadering wordt des
middags gehouden. Nadere mededelingen zullen nog volgen. U wordt
verzocht genoemde dag reeds thans te reserveren.

VRAGEN VAN LEDEN
NATUURSCHOONWET EN

SUCCESSIERECHTEN

D e eigenaar van een landgoed vallend onder de Natuurschoonwet
informeerde of bij de berekening van successierechten rekening wordt
gehouden met de openstelling van het landgoed voor het publiek. In het
betreffende geval werd vrije toegang tot het landgoed verleend aan houders van wandelkaarten, terwijl tevens openbaarheid aan de openstelling
was gegeven door publikatie in de Landgoederengids van de Koninklijke
Nederlandse Toeristen Bond de A . N . W . B .
Hierop werd geantwoord, dat de bestemmingswaarde van een landgoed, gerangschikt onder de Natuurschoonwet, inderdaad wordt gehalveerd voor de berekening van het successierecht, indien het landgoed is
opengesteld voor het publiek. Om van deze faciliteit te kunnen profiteren
is het nodig, dat de regelen, die voor de openstelling voor het publiek zijn
gesteld, door de Ministers van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
en van Financiën zijn goedgekeurd. Nummer en datum van de beschikking omtrent de goedkeuring moeten in de aangifte worden gemeld. Indien een dergelijke beschikking omtrent de goedkeuring der regelen voor
openstelling nog niet is verleend, dan kan deze ook na het overlijden
van de erflater worden afgegeven. D e verkrijgers van de nalatenschap
dienen een verzoek hiertoe in te zenden aan de Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen.
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Nadat de aangifte voor de successiebelasting is verricht, kan niet meer
worden verzocht om een landgoed onder de Natuurschoonwet te brengen. Dit is bepaald in een administratieve beslissing. Waarschijnlijk zal
op dezelfde wijze worden beslist, indien een beschikking tot goedkeuring
der regelen voor openstelling wordt verzocht na de aangifte voor de
successiebelasting.
Het is dus niet voldoende, dat het landgoed opengesteld is om te
kunnen profiteren van de verlaging vanl de successiebelasting. Tevens
moet een beschikking door de Ministeries van Onderwijs en Financiën
zijn gegeven, waarbij de regels omtrent de openstelling zijn goedgekeurd.

ONBEZOLDIGDEN E N

HONDENBELASTING

Blijkens een uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage, die misschien van belang
kan zijn voor leden of hun personeel, die tevens onbezoldigd veldwachter zijn en die
bij de uitoefening van deze taak gebruik maken van een hond, is omtrent dc hondenbelasting het navolgende beslist.
Het karakter van de taak van onbezoldigd gemeenteveldwachter, tevens duinopzichter
in particuliere diénst, brengt met zich mede, dat de hond niet anders dan voor de publieke diensti wordt gehouden. Uit de feiten blijkt voldoende, dat de taak van de
belanghebbende in wezen een openbare was en is, zij het dat hij deze in particulier
dienstverband uitoefent. Deze figuur is in Nederland niet vreemd.
De omstandigheid, dat de politiecorpsen niet zo sterk zijn, dat alle werkzaamheden
die in beginsel tot hun taak behoren, volledig voor hun rekening worden genomen,
heeft ertoe geleid, dat talrijke personen, en zelfs gehele corpsen in particuliere dienst, na
uitreiking van commissies als onbezoldigd politieambtenaar, een taak uitoefenen, waarvan het karakter van politiedienst en dus van openbare dienst niet kan worden miskend.
N a a r het oordeel van het Hof geldt dit ook voor de taak van dc belanghebbende.
Uit het vorenoverwogene volgt, dat geen belasting had mogen worden geheven.

HOUTMARKT-OVERZICHT
Zie achter het bericht over prijzen van inlands hout.
Dit overzicht is een eerste proeve van een dergelijke beschouwing.

