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STROOISELROOF EN BELAST,ING
Door de Gelderse Maatschappij voor Landbouw werd ons de volgende
belasting-uitspraak gezonden:
Het Gerechtshof te Arnhem, Meervoudige Belastingkamer;
Gezien het beroepschrift ingediend namens E. v. E .• wonende te U .• ingekomen op
17 december 1960 en gericht tegen de uitspraak dd. 17 november 1960 van de inspecteur
der belastingen te A. betreffende de hem opgelegde aanslag in de inkomstenbelasting
voor het Jaar 1958;
Gezien de overige stukken;
Gehoord ter zitting van 13 april 1961 R. R., adjunct~algemeen directeur van de
"Stichting Boekhoudbureau en Accountantsdienst van de Gelderse Maatschappij van
Landbouw", gevestigd te A" wonende aldaar, als gemachtigde van belanghebbende.

alsmede de inspecteur:
Overwegende. dat belanghebbende in afwijking van zijn aangifte aangeslagen naar
een zuiver inkomen van f 8,437 tijdig tegen die aanslag bezwaar heeft gemaakt. maar
de inspecteur die aanslag bij zijn voormelde uitspraak heeft gehandhaafd;
dat belanghebbende tijdig van die uitspraak in beroep gekomen is, aanvoerende, dat
de inspecteur ten onrechte de winst ten bedrage van f 1.600. door belanghebbend~
behaald biJ de verkoop van mos, niet buiten aanmerking gelaten heeft:
dat de inspecteur, heeft geconcludeerd tot bevestiging van de uitspraak:
Overwegende, dat op grond van de stukken en het ter zitting verhandelde het vol~
gende is komen vast te staan:
dat belanghebbende eIgenaar is van ruim 25 hectare grond, waarvan 1 hectare is ver~
pacht. 16 hectare bestaat uit bouw~ en weiland waarop hij een landbouwbedrijf explol~
teert en het overige, ongeveer 8 hectare, bestaat uit omstreeks 40 jaren oud dennenbos;
dat belanghebbende in 1958 voor de eerste maal het in dat bos aanwezIge mos heeft
verkocht aan een handelaar voor een bedrag van f 1.600:
dat hij dat mos verkocht en geleverd heeft zonder enige aarde:
dat hij een verzoek om strooisel te verkopen uit zijn bos heeft afgeslagen:
dat het wel tien jaar kan duren voordat zich een nieuwe moslaag heeft gevormd:
dat belanghebbende ten onrechte ten laste van zijn winst heeft gebracht de grond- en
wegbelasting drukkende op zijn bos ten bedrage van f 27, zodat zijn zuiver inkomen
met dit bedrag behoort te worden verhoogd:
Overwegende. dat belanghebbende stelt dat het voormelde voordeel van f 1.600 als
winst uit bosbedrijf op grond van het bepaalde in artikel 22 van het Besluit op de In~
komsten belasting 1941 buiten aanmerking behoort te blijven. hetgeen de inspecteur
betwist:
Overwegende, dat belanghebbende ter ondersteuning van zijn stelling aanvoert, dat
een bosbedrijf wordt gevormd door de ondergrond met alles wat daarop groeit. niet
alleen de opgaande bomen, maar ook de planten, die nu eenmaal van nature in een
bos groeien:
dat mos een plant Is die uitsluitend in bossen groeit en dus een bosproduct is, dat met
het bos een biologische eenheid vormt;
dat een bos dus behalve bomen ook andere producten. waaronder mos, kan opleveren:
dat derhalve de opbrengst van in een bos gegroeid mos als afkomstig uit de "bron"
bosbedrijf b.uiten aanmerking behoort te blijven;
Overwegende, dat daartegenover de inspecteur betoogt. dat het verwijderen van moS
uit een bos geen bosbouw, maar daarentegen bosafbraak is;
dat hij zich voor deze stelling beroept op het bij zijn vertoogschrift overgelegde vlug~
schrift... Strooiselrooi", uitgegeven in september 1960 door het Staatsbosbeheer:
dat degene. die zijn bos niet in stand houdt geen beroep op de vrijstelling van artikel
22 voormeld toekomt;
dat toch deze vrijstelling de instandhouding van bossen ten doel heeft;
Overwegende ten aanzien van het geschil:
dat zich blijkens voormeld vlugschrift in een dennenbos met een mosdek per hectare 30
ton strooisel. zijnde de gezamenlijke massa van afgevallen bladeren, naalden. takken en
twijgen. en 10 ton mos bevindt;
dat strooisel en mos bIJ vertering de onmisbare mineralen alsmede humus aan de grond
toevoegen terwijl humus het vermogen van de grond om water vast te houden in belangrIjke mate verhoogt:
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dat het nodig is de voorraden pJantenvoedingsstoffen en het vermogen van de grond
om water vast te houden op peil te houden daar hij gebreke daarvan de vruchtbaarheid
van de grond door onttrekking van mineralen en humus alsmede door verdroging
vermindert;

dat het verkopen van mos uit cen bos derhalve ongewenst is;
dat cen dergelijke - op zichzelf onverstandige - verkoop naar 's Hofs oordeel niette·
min als een onderdeel van de exploitatie van het bos moet worden beschouwd:
dat niet kan worden aanvaard de stelling van de inspecteur dat hier van bosafbraak
gesproken moet worden, waar de verkoop van het mos slechts eenmaal is geschied en
belanghebbende een verzoek tot verkoop van het strooisel van de hand heeft gewezen;
Overwegende ten overvloede. dat waar, afgezien van de mostransaktie. vaststaat dat
het hos als bosbedrijf geëxploiteerd wordt. dit bedrijf en niet het onroerend goed als
zodanig de bron van inkomen vormt. zodat een andere bron dan het bosbedrijf ten deze
ontbreekt:
dat derhalve de uitspraak niet in stand kan blijven;
Vernietigd de uitspraak waarvan beroep en verlaagt de aanslag tot een naar een
zuiver inkomen van f 8.437 min f 1600 plus f 27 of f 6.864.
Aldus gewezen ter Raadkamer van 1 mei 1961 door de heren Mr Jansma. Vice~Pre..
sident. Boxem en Mr de Bie. Raadsheren. in tegenwoordigheid van Mr Meijer. waar~
nemend.. Griffier.

Het is nog niet 'bekend. of de Staatssecretaris van deze uitspraak in
cassatie gaat.
Het publiceren van deze uitspraak 'heeft niet tot doel U te animeren

mos en strooisel uit Uw bos te verkopen. Integendeel. het is bekend. dat
het verkopen van strooisel beslist verkeerd is voor het bos.
Uit deze uitspraak blijkt echter wel. dat ook neveninkomsten van het
bosbedrijf. mits deze aan het bosbedrijf als zodanig zijn gebonden. niet
behoren te worden belast met inkomstenbelasting.

N.B. In de belastingrubriek van het Fries Landbouwblad behandelt de directeur van
de Coöperatieve Centrale Landbouwboekhouding, P. Sijtsma. ditzelfde geval met de
volgende slotopmerking: De boer kreeg dus een vader1ijke vermaning mee naar huis
over zijn onverstandige daad. Laten we hopen dat hij er in de toekomst naar zal han..
delen. En hem overigens de nu terugontvangen belasting van harte gunnen, daar bleek.
dat het "gelijk" aan Zijn kant was.
Red.

VENRAY: GEEN MOS NAAR BELGlE
De gemeenteraad van Venray heeft gisteravond eenstemmig- besloten, geen mos uit
de gemeente1ijke bossen te verkopen aan de Belgische reflectanten, die onder meer een
ton geboden hadden voor alle mos uit bossen van meer dan 25 jaar oud. De burgemeester, mr. Kusters. zei dat cr bosbouwtechnische redenen zijn, zoals de nadelige invloed
op de bosgrond. om niet tot verkoop over te gaan.
Bovendien kan men ook louter financieel gezien niets preken van een voordelige
transactie.
Gelezen in het Algemeen Handelsblad van 2~8~1961. Eindelijk dus eens een gunstig
geluid.
Red.

