BOSCHBEZIT VAN NAAMLOOZE VENNOOT.
SCHAPPEN ..
door A . F. K U H N .

De boschbouw is een continu-bedrijf en de tijd, benoodigd
voor den opbouw van zijn eindproduct, is in het algemeen
langer dan een menschenleven, Deze twee eigenaardigheden
zijn steeds voor particulieren een groot beletsel geweest hun
vermogen geheel of ten deele in bosschen vast te leggen ;
daarnaast heeft in dat opzicht de geringe rentabiliteit, de
mindere „liquiditeit*' en de groote kapitalen die,in een werkelijk bpschbedrijf gaan vastzitten, een rol gespeeld. Dat niettemin in dé meeste landen toch steeds het grootste deel der bosschen in particuliere handea is geweest, mag verwonderlijk
heeten ; het is echter verklaarbaar uit de groote liefde die in
sommige families steeds heeft bestaan voor grond- en boschbezit (vaak samenhangende me;t foedale tradities of voorschriften,'zooals bij de fideï-commissaire goederen). Daarnaast zijn bosschen ontegenzeggelijk steeds een aangenaam en
weinig speculatief bezit geweest, terwijl de geringe rente
vaak eenigszins goedgemaakt werd door de vrij geregelde
waardevermeerdering die de boschgronden door den loop
der tijden vertoond hebben. Tenslotte mag hier niet onvermeld blijven dat de jacht voor vele particulieren een voorname overweging is gefeest voor het aankoopen, aanhouden
of uitbreiden van boschcomplexen,
In de jaren na den oorlog bleek het voor den particulier
vaak moeilijk zijn bezit aan te houden (zware belastingen,
snelle wisseling in de grpotte yan vele fortuinen, hooge arbeidsloonen) en de verdwijning van vele landgoederen was
het gevolg. Over de Natuurschoonwet 1928, die door fiscale
tegemoetkomingen beoogt de instandhouding der landgoederen te bevorderen, behoef ik hier niet uit te wijden ; als samenvatting ervan kunpen wij zeggen dat de eigenaar, die zich
verbindt zijne terreinen als „landgoed'' in stand te houden,
in de vermogensbelasting, successiebelasting, inkomstenbelasting en personeele belasting lagei wordt aangeslagen. Al
eerder (28 Juni 1926) had een wijziging in de wet op de
rijksinkomstenbelasting, waarbij het „voordeel uit het boschbedrijf, hieronder niet begrepen de. exploitatie van hakbosschen" buiten den greep van den fiscus werd gebracht, eene
verlichting gegeven.
Lang vóór deze maatregelen overwogen'werden en ook
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vóór de belastingen drukkend geacht konden worden, hadden sommige eigenaren naar een anderen weg gezocht om
het voortbestaan hunner landgoederen te verzekeren, n.1. door
de oprichting van Naamlooze "Vennootschappen, in welke
N.V.'s zi] hun landgoed inbrachten. Het is onjuist te meenen
dat dergelijke vennootschappen hoofdzakelijk werden opgericht uit belastingoverwegingen ; veeleer is het motief geweest dat op deze wijze bij een eventueele vererving het
aanhouden van het landgoed door de gezamelijke erfgenamen
mogelijk — althans gemakkelijker — zou worden gemaakt
zonder dat men tot den vorm van „onverdeeld bezit" behoefde over te gaan. Dergelijk „onverdeeld bezit" is voor een
t boschcomplex uit den booze, het brengt met zich mede dat
ten allen tijde één der gerechtigden de verdeeling van den
boedel kan vorderen, zoodat het voortbestaan van het landgoed afhankelijk wordt van den wil (en den oogenblikkelijken
vermogenstoestand) van een steeds groeiend aantal personen. Bij de N. V . heeft ieder eigenaar een zeker aantal aandeelen, die bij een boedelscheiding gemakkelijk te verdeelen
zijn en die overigens, indien zulks door één der houders gewenscht wordt, zonder veel moeite te verkoopen zijn.
Dit is m,i, de voornaamste reden vóór de Naamlooze Vennootschap als bezitsvorm van bosschen of landgoederen, die
men gaarne als zoodanig wil handhaven.
Ontegenzeggelijk zijn daarbij later fiscale overwegingen
gekomen. Het bekende standpunt van den Hoogen Raad
dat de aanwas als „inkomen" was te beschouwen, maakte
dat velen inkomstenbelasting hadden te betalen over inkomsten die zij niet hadden getoucheerd ; de inbreng in een N. V.
kon dan een redmiddel zijn, Bij de Naamlooze Vennootschap
toch, betaalt men alleen over de uitgekeerde- winsten de dividend- en tantièmebelasting, Eventueele verliezen kunnen
„blijven* staan" door een reeks van jaren en latere winsten
compenseeren, terwijl de Rijksinkomstenbelasting compensatie met „verliezen over afgeloopen jaren" eerst sedert 1927
kent en deze^compensatie dan nog hoogstens voor twee jaren
toestaat.
Bij de vermogens- en successiebelasting was in de practijk
ook eenige verlichting merkbaar ; aan de mogelijkheid tot
overdracht van aandeelen in een Landgoed-N. V. worden
n.1. in de statuten, zooals bij iedere besloten N. V., veelal
beperkingen opgelegd en dit, gevoegd bij het feit dat liquidatie alleen mogelijk is bij een meerderheidsbesluit, is oorzaak
dat de vermogenswaarde van b.v. Vio deel der aandeelen
in een Landgoed-N. V . als regel veel lager is dan die van
i/io deel in het onverdeeld bezit van een Landgoed, van
welke onverdeeldheid men desgewenscht ten allen tijde de
verdeeling kan vorderen.
Als algemeene voordeelen der N. V . dienen hier verder
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genoemd dat het landgoed financieel krachtiger wordt en
moeilijke jaren dus beter dóórkomt. Baten door verkoop van
losse stukjes grond e.d. blijven in het kapitaal, kunnen dus als
reserve worden belegd of (en) voor verbetering van bosschen, gebouwen of anderszins worden aangewend. Buitengewoon goede opbrengsten, zooals b.v. in de oorlogsjaren
werden verkregen, kunnen als onverdeeld winstsaldo in kas
blijven en dienen om in ongunstige jaren toch een uitkeering
aan eigenaren mogelijk te maken.
De administratie wordt voorts, in verband mét de noodzakelijkheid jaarlijks balans, verlies- en winstrekening enz.
op te maken, behoorlijk opgezet, terwijl daaraan bij eenvoudige bezitsvormen vaak het noodige ontbreekt.
Arbeiderskwesties, speciaal b.v. de- pensioeneering, zijn
bij een N . V . veel beter te regelen dan bij den gewonen
eigendom. Ik denk hier aan de vorming van een -pensioenfonds, staande buiten het vermogen van natuurlijke personen ;
voorts aan de moeilijkheid dat een privé-persoon, die vrijwillig aan zijn oude arbeiders een toelage geeft een dergelijke
onverplichte uitkeering bij de opgave van zijn belastbaar
inkomen niet mag aftrekken-, .
Dat de beteekenis van' de N . V , in deze opzichten werd
ingezien, moge hieruit blijken dat begin 1930 ongeveer 26
N.V.'s, die de exploitatie van een landgoed beoogden en
te samen ongeveer 6500 ha grond bezaten, hier te lande
bekend waren. (Bouwmaatschappijen e.d. staan hier uit den
aard der zaak buiten). 3 )
In de laatste jaren zijn echter, naast de voordeelen die de
N. V. tegenover den gewonen bezitsvorm had, nadeelen gekomen. Immers, terwijl de wetgever de opbrengst van opgaand hout voortaan onbelast Iaat, wordt de N,V. — ook
al zou ze uitsluitend bosschen exploiteeren — evengoed getroffen door de dividend- en tantièmebelasting' (9.05 % van
de uitkeering) en bovendien, betaalt de aandeelhouder over
het dividend dat hij van de „Bosch-N. V , " ontvangt, zelf ook
weer inkomstenbelasting.2) Zou bij de liquidatie van een
„Bosch-N. V.", die nooit winst heeft afgeworpen, een bedrag worden vrijgemaakt, grooter dan het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dan staat de fiscus al weer klaar om dat meerdere als „winst" te belasten !
De faciliteiten der Natuurschoonwet brengen aan de
Bosch-N. V , zelve bijna geen voordeel en aan de aandeelhouders waarschijnlijk slechts in zeer geringe mate.
Voor vele particulieren is tenslotte het registratierecht, dat
bij de acte van oprichting verschuldigd is, een groot beletsel
1
) Sindsdien bleek dat één groote N . V., die 6500 ha bosch en woesten
grond bezit, niet in deze statistiek was opgenomen.
-) Voor de schatkist beteekent deze heffing niet veel; van de 26 N . V.'s
waren er slechts 9 die vrij geregeld eenlg dividend uitkeerden!
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geweest tot den inbreng in een N.V. over te gaan ( 2 ^ %
over het geplaatst kapitaal).
Met groote erkentelijkheid moge hier dan ook vermeld
worden dat in de tegenwoordige, moeilijke tijden, de Regeering er toch toe is overgegaan een wetsontwerp tot wijziging
der Natuurschoonwet in te dienen, krachtens welk ontwerp
dit registratierecht voor Landgoed-N.V.'s wordt verlaagd
tot 34 %.
Het is in het belang van den Nederlandschen Boschbouw
en van ons Landschapsschoori zeer te hopén dat, 'na deze
faciliteit, vele particulieren er toe zullen besluiten hun boschbezit een grootere kans op voortbestaan te geven door het
in te brengen in een N, V., samengaande met een plaatsing
onder de Natuurschoonwet.
Bij bovenstaande beschouwingen werd steeds stilzwijgend
aangenomen dat er meerdere eigenaren van het betrokken
landgoed bestaan of dat de kwestie bij de vererving van een
landgoed tér sprake komt. Is er slechts één eigenaar, dan is
het denkbaar dat deze, om aan het onding van de z.g. „eenmans-N. V." te ontgaan, eenige zijner toekomstige erfgenamen door het schenken van een adndeel als mede-eigenaren
aanwijst, Ongetwijfeld zal dit den band tüsschen de betrokken familie en het landgoed versterken en daardoor aan het
beoogde doel: het voortbestaan van het landgoed, ten goede
komen.
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