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EN BATEN OVER 1961

INKOMSTEN

Vereniging

Aandeel contributies
Rente kasgelden
Jubileumbijdrage

f 2353,00

f
f

167,38
50,00

f 2570,38
Tijdschrift
Aandeel contributies
Abonnementen

f
f
f
f
f

Losse nummers .

Advertenties .
Bijdr. Ned. Ver. Boseig..
Nadelig saldo
Publicaties
Verkoop publicaties

2982,00
2793,25
248,37
2683,60
4308,13

f 13015,35

f 262,80
f 4091,51
f 4091,51

Van Schermbeekfonds
Rente. . . .
Van Disselfonds
Rente. . . .

f

144,14

f

52,50

f 19873,88

DECEMBER 1961
Crediteuren
Studiekring

SCHULDEN

Vooruit ontvangen .

37,25
f
f 2985,36
f 406,50

Kapitaal 1-1-1961
Exploitatie saldo

f 4850,96
f 1348,94

Diversen

. Van Schermbeekfonds
Kapitaal 1-1-1961
Exploitatie saldo

f 3429,11
f 6199,90

f 2619,43
f 144,14
f 2763,57

Van Disselfonds
Kapitaal 31-12-1961
Exploitatie saldo

f 1500,00
52,50
f

f 1552,50

f 13945,08

Mededeling inzake het Boswezen, de
Houtvoorziening en de Jacht
ADRES VAN HET BOSSCHAP AAN
DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL
OMTRENT BELASTING-WETSONTWERPEN
Den Haag, 8 februari 1962
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 I 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.

