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Wijziging van de Natuurschoonwet 1928 en van 
de Wet op de vermogensbelasting 1964 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

I. ALGEMEEN 

Het ontwerp van wet beoogt wijzigingen aan te brengen in de Natuur-
schoonwet 1928 (hierna: de NSW) en in samenhang daarmee in de Wet 
op de vermogensbelasting 1964. 

De NSW strekt ertoe fiscale faciliteiten te verlenen tot het behoud van 
natuurschoon op landgoederen in Nederland. 

Onroerende goederen die voldoen aan daartoe gestelde eisen, kunnen 
- op verzoek van de eigenaar - bij gezamenlijke beschikking van de 
Ministers van Landbouw en Visserij en van Financiën worden gerangschikt 
als landgoed in de zin van deze wet. 

Voor de eigenaar heeft de rangschikking tot gevolg dat hij voor zijn 
landgoed de faciliteiten - die voor enige belastingen zijn geregeld in de 
NSW zelf en voor enkele andere in de desbetreffende heffingswet -
deelachtig kan worden. De rangschikking brengt als verplichting voor de 
eigenaar met zich dat hij zijn landgoed als zodanig in stand dient te 
houden. 

De in het onderhavige wetsontwerp voorgestelde wijzigingen zijn erop 
gericht de faciliteiten voor krachtens de NSW gerangschikte landgoederen 
(hierna: NSW-landgoederen) die gelden voor de krachtens de Successie-
wet 1956 geheven belastingen en de vermogensbelasting te verruimen. 
Tevens worden enkele nadere voorwaarden voorgesteld teneinde betere 
waarborgen voor de instandhouding van de landgoederen te verkrijgen. 

Voorts behelst dit wetsvoorstel een tweetal andere wijzigingen in de 
NSW die erop gericht zijn in een aantal bijzondere situaties, waarin 
rangschikking thans niet mogelijk is, onroerende goederen toch als 
landgoed te kunnen aanmerken. 

Ten slotte worden ter wille van een betere leesbaarheid van de NSW 
enige technische en redactionele wijzigingen in de wettekst voorgesteld. 

Deze wijzigingen te zamen met de noodzakelijke aanpassing aan de 
begripsbepalingen van het nieuwe artikel 1 nopen ertoe de meeste 
artikelen te wijzigen. Dit roept de vraag op of de huidige wet niet beter 
kan worden vervangen door een geheel nieuwe wet. Wij hebben daarvan 
bewust afgezien. Zoals reeds is opgemerkt, wordt met de onderhavige 
wetswijziging in de eerste plaats beoogd enige fiscale faciliteiten te 
verruimen en in samenhang daarmee de instandhoudingsverplichting 
nader te preciseren. Vervanging van de huidige wet zou naar onze 
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mening noodzakelijkerwijs hebben moeten leiden tot een herbezinning op 
een aantal andere facetten van de NSW, die wij thans echter niet urgent 
achten. Een van die facetten is de omstandigheid dat niet alleen in de 
Natuurschoonwet 1928 zelf, maar ook in diverse bijzondere heffingswetten 
NSW-landgoederen onderwerp van regelgeving zijn. In een herbezinning 
op het totaal van de wettelijke regelingen zou zeker ook in ogenschouw 
moeten worden genomen of de in de bijzondere heffingswetten voorko-
mende bepalingen naar de NSW moeten worden overgebracht. Daarbij 
zouden dan tevens de fiscale faciliteiten die niet het voorwerp zijn van de 
onderhavige wetswijziging dienen te worden geëvalueerd en wellicht 
opnieuw op hun positie in het totaal van de fiscale wetgeving moeten 
worden getoetst. Voorts zou de werkingssfeer van de NSW wellicht 
opnieuw in ogenschouw moeten worden genomen. Een dergelijke totale 
herbezinning waarvan de genoemde onderwerpen slechts voorbeelden 
zijn, zou naar ons oordeel een erg tijdrovende en thans te omvangrijke 
studie vergen; deze zou de voortgang van de voorgestelde regeling, die 
niet alleen door ons urgent wordt geacht, te zeer vertragen. 

Bij de Regeringsverklaring van 22 november 1982 is medegedeeld dat 
een onderzoek gaande was naar de mogelijkheden om verdergaande 
faciliteiten in het kader van de NSW te koppelen aan nadere voorwaarden 
voor de instandhouding van NSW-landgoederen (Handelingen II, zittings-
jaar 1982/83, blz. 641). Dit onderzoek was toegezegd Dij de nota van 12 
juni 1981 van de toenmalige Staatssecretaris van Financiën aan de 
Tweede Kamer (kamerstukken II 1981, 16 903, nr. 2). Deze toezegging 
vloeide voort uit de op 20 oktober 1980 door de Tweede Kamer aanvaarde 
motie van de leden Portheine en Van Muiden inzake de fiscale behandeling 
van NSW-landgoederen (kamerstukken II 1980/81, 15 905 en 16 016, nr. 
45). Bij deze motie, die werd ingediend bij de behandeling van het 
wetsontwerp tot wijziging van de Wet op de vermogensbelasting 1964 
(kamerstukken II 1980/81, 15 905) en het wetsontwerp tot wijziging van 
de Successiewet 1956 en van enige andere wetten (kamerstukken II 
1980/81, 16 016), werd de regering in overweging gegeven om de in de 
NSW en de in de Wet op de vermogensbelasting 1964 voorkomende 
factoren van 2/3 voor niet-opengestelde landgoederen en 1/4 voor 
opengestelde landgoederen te wijzigen in respectievelijk 1 /6 en 1/16. 

De hiervoor genoemde motie heeft betrekking op de volgende regeling. 
Bij vererving of schenking van een NSW-landgoed wordt krachtens de 
Successiewet 1956 het recht van successie of dat van schenking, dan 
wel het recht van overgang geheven over de waarde in het economische 
verkeer. Van het geheven recht wordt echter op grond van artikel 7 van 
de NSW een gedeelte niet ingevorderd. Buiten invordering blijft het 
verschil tussen het belastingbedrag volgens de aanslag en het bedrag dat 
verschuldigd zou zijn indien met betrekking tot het landgoed zou zijn 
geheven over een fractie (2/3 voor een gesloten landgoed en 1 /4 voor 
een landgoed dat voor het publiek is opengesteld) van de bestemmings-
waarde van het landgoed. 

De bestemmingswaarde is de waarde die het landgoed heeft indien 
daarop de last rust het landgoed gedurende 25 jaren als zodanig in stand 
te houden en geen opgaand hout te vellen, anders dan volgens de regels 
van normaal bosbeheer gebruikelijk is. Deze last is een waardedrukkende 
factor. De bestemmingswaarde wordt voor elk landgoed afzonderlijk 
vastgesteld. Gemiddeld bedraagt de bestemmingswaarde 80% van de 
waarde in het economische verkeer van het landgoed. 

Handelt de belastingplichtige binnen 25 jaren na de verkrijging van het 
landgoed krachtens erfrecht of schenking in strijd met de verplichtingen 
die de NSW hem oplegt, of wordt het landgoed binnen deze termijn op 
andere gronden aan de rangschikking onttrokken, dan wordt alsnog 
overgegaan tot invordering van het aanvankelijk buiten invordering 
gebleven recht en de daarover verschuldigde rente. 

Tweede Kamer, veraaderjaar 1986-1987, 20089, nr. 3 2 



In dergelijke gevallen behoeft niet altijd het gehele landgoed aan de 
rangschikking onttrokken te worden. Afhankelijk van de ernst van de 
overtreding en het gedeelte van het landgoed dat hierdoor is geschaad, 
wordt wel besloten om slechts het desbetreffende gedeelte te onttrekken. 
Dit is uiteraard alleen mogelijk als het resterende gedeelte van het 
onroerend goed aan de voorwaarden voor rangschikking blijft voldoen. 

Met betrekking tot het alsnog invorderen van recht na een onttrekking 
merken wij op dat het laatste lid van artikel 8 van de NSW de Minister 
van Financiën de mogelijkheid biedt voor bijzondere gevallen te beslissen 
dat de bepalingen ter zake van die invordering buiten toepassing worden 
gelaten. 

In de praktijk leidt de regeling ertoe dat het successie- en het schen-
kingsrecht en het recht van overgang wordt geheven bij niet-opengestelde 
landgoederen over gemiddeld 53% van de waarde in het economische 
verkeer (2/3 van 80%) en bij opengestelde landgoederen over gemiddeld 
20% van de waarde in het economische verkeer (1/4 van 80%). 

De Wet op de vermogensbelasting 1964 kent in artikel 9 een regeling 
voor NSW-landgoederen. Op grond van deze regeling wordt vermogens-
belasting geheven bij niet-opengestelde landgoederen over gemiddeld 
53% van de waarde in het economische verkeer (2/3 van 80%) en bij 
opengestelde landgoederen over gemiddeld 20% van de waarde in het 
economische verkeer (1/4 van 80%). Indien een landgoed aan de rang-
schikking wordt onttrokken, wordt het onroerend goed op de eerstvolgende 
peildatum (1 januari van elk kalenderjaar) belast naar 100% van de 
waarde in het economische verkeer. 

Met het oog op het in dit wetsontwerp voorgestelde nieuwe onttrek-
kingsregime wordt hier nog vermeld dat voor de heffing van de gemeen-
telijke onroerend-goedbelasting zijn vrijgesteld de ongebouwde eigendom-
men, met uitzondering van aanhorigheden van gebouwde eigendommen, 
die deel uitmaken van op de voet van de NSW aangewezen landgoederen. 
Voorts worden, indien door de desbetreffende gemeente de waarde in 
het economische verkeer als heffingsgrondslag voor die belasting is 
gekozen, onroerende goederen die tot woning dienen en deel uitmaken 
van een krachtens de NSW gerangschikt landgoed gewaardeerd naar de 
bestemmingswaarde. 

De hiervoor genoemde motie Portheine/Van Muiden beoogt de heffing 
van het successie- en het schenkingsrecht en van het recht van overgang, 
alsmede van de vermogensbelasting te beperken bij niet-opengestelde 
landgoederen tot gemiddeld 13% van de waarde in het economische 
verkeer (1/6 van 80%) en bij opengestelde landgoederen tot gemiddeld 
5% van de waarde in het economische verkeer (1/16 van 80%). 

Ter uitvoering van deze motie is op 12 juni 1981 de eerder genoemde 
nota van de toenmalige Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede 
Kamer aangeboden. Bij deze nota deelde de Staatssecretaris, mede 
namens zijn ambtgenoot van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
mee, dat hij van oordeel was dat de huidige faciliteiten niet verruimd 
kunnen worden, zonder hieraan nadere voorwaarden te verbinden voor de 
instandhouding van de landgoederen. 

Bij het aantreden van het vorige kabinet hebben enkele reorganisaties 
van de Rijksdienst plaatsgevonden. In dit kader zijn de verantwoordelijk-
heden voor natuur- en landschapsbehoud alsmede voor openluchtrecrea-
tie, overgegaan van de Ministervan Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
werk (thans: de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) naar 
de Minister van Landbouw en Visserij. 

In juni 1984 is een verzoek gezonden naar de Stuurgroep particuliere 
Natuurschoonwet-landgoederen (hierna te noemen de Stuurgroep), de 
Bosbouwvoorlichtingsraad en de Natuurbeschermingsraad om te adviseren 
omtrent de onderhavige wetswijziging. Het commentaar van de Stuurgroep 
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en de adviezen van de Bosbouwvoorlichtingsraad en de Natuurbescher-
mingsraad zijn als bijlagen 1 tot en met 3 aan deze memorie toegevoegd. 

In bijlage 7 wordt een vergelijkend overzicht gegeven van de huidige 
wettekst en de wettekst zoals die zal luiden indien het voorliggende 
wetsvoorstel ongewijzigd wordt aangenomen. 

I I . VERRUIMING VAN DE FISCALE FACILITEITEN 

Wij zijn van oordeel dat - onder nadere voorwaarden - een verruiming 
van de faciliteiten voor de heffing van de rechten van successie, van 
schenking en van overgang en van de vermogensbelasting noodzakelijk 
is. Landgoederen vervullen immers, gelet op hun culturele, historische en 
natuurwetenschappelijke waarden een belangrijke functie in de huidige 
maatschappij. Voor landgoederen die voor het publiek zijn opengesteld 
komt daarbij nog de recreatieve waarde. 

Het bezit van een landgoed is echter in de huidige tijd, mede gelet op 
de toegenomen zakelijke lasten en de gestegen kosten van arbeid voor 
beheer en voor (achterstallig) onderhoud van de bossen en gebouwen, 
uit financieel oogpunt weinig aantrekkelijk voor een particuliere eigenaar. 
De gestegen kosten van arbeid vormen in het bijzonder een last voor de 
eigenaren van landgoederen die voor het publiek toegankelijk zijn, 
aangezien deze landgoederen een nog intensiever beheer en onderhoud 
vergen dan de niet-opengestelde landgoederen. De openstelling kan 
voorts extra kosten tot gevolg hebben in verband met het bezoekende 
publiek. 

Het beleid ten aanzien van de heffing van de hiervoor genoemde 
belastingen met betrekking tot NSW-landgoederen dient naar ons 

: oordeel erop gericht te zijn het particuliere bezit van deze onroerende 
• goederen te stimuleren. 

Zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat de landgoederen in 
gedeelten worden vervreemd, dat de inrichting en het gebruik daarvan 
worden gewijzigd en dat opengestelde landgoederen door de eigenaren 

; worden afgesloten. Ook menen wij dat het voor het publiek openstellen 
' van landgoederen gestimuleerd dient te worden. De verruiming van de 

fiscale faciliteiten kan bijdragen aan de realisering van dit beleid. De 
faciliteit in de vermogensbelasting kan de jaarlijkse lasten verlichten en 
daardoor een goed beheer bevorderen, terwijl de verlichting voor de 
rechten van successie, van schenking en van overgang, mede gelet op de 
hierna te noemen voorwaarden, betere waarborgen schept voor de 
instandhouding van het landgoed. 

De strekking van de meergenoemde motie Portheine/Van Muiden 
kunnen wij onderschrijven. Ook wij zijn van mening dat de heffing van de 
genoemde belastingen over NSW-landgoederen aangepast dient te 
worden aan de belangrijke functie die deze goederen vervullen. 

Onze visie is evenwel dat deze aanpassing, gelet op de bijzondere 
recreatieve functie en de noodzaak tot intensiever beheer en onderhoud, 
voor opengestelde landgoederen verder moet gaan. 

In de motie Portheine/Van Muiden wordt in overweging gegeven de 
heffing van de hiervoor genoemde belastingen voor de opengestelde 
landgoederen te beperken tot 1/16 van de bestemmingswaarde. Dit 
betekent dat de heffing wordt beperkt tot gemiddeld 5% van de waarde in 
het economische verkeer van het landgoed (1/16 van gemiddeld 80% van 
de waarde in het economische verkeer). 

In aanmerking nemende enerzijds onze hiervoor weergegeven beleids-
visie ten aanzien van opengestelde landgoederen en anderzijds het 
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gegeven dat bij hantering van de factor 1/16 de opbrengst van genoemde 
belastingen in verhouding gering zal zijn, zijn wij tot de conclusie gekomen 
dat het de voorkeur verdient voor de onderhavige belastingen met 
betrekking tot opengestelde landgoederen uit te gaan van een waarde 
welke op nihil wordt gesteld. 

Ook voor niet-opengestelde landgoederen achten wij een verruiming 
van de fiscale faciliteiten op haar plaats. De in de motie voorgestelde 
vervanging van de factor 2/3 door de factor 1/6 gaat naar onze mening 
echter te ver. Het maatschappelijk nut van deze landgoederen is immers 
in het algemeen minder groot dan dat van de opengestelde landgoederen. 
Bovendien zou een dergelijke verregaande verlaging tot gevolg hebben, 
dat er slechts een klein verschil zou bestaan tussen de heffing over een 
opengesteld landgoed en de heffing over een niet-opengesteld landgoed. 
Dit zou in strijd komen met ons streven om het openstellen van landgoe-
deren te stimuleren. 

Derhalve wordt in het voorliggende ontwerp van wet voorgesteld om 
de voor de rechten van succesie, van schenking en van overgang en voor 
de vermogensbelasting geldende factor 2/3 voor niet-opengestelde 
landgoederen te vervangen door de factor 1/2. Dit betekent dat met 
betrekking tot niet-opengestelde landgoederen wordt uitgegaan van 
gemiddeld 40% van de waarde in het economische verkeer van het 
landgoed (1/2 van gemiddeld 80% van de waarde in het economische 
verkeer). 

De stimulans tot openstelling van een landgoed is gelegen in het 
verschil in faciliteiten voor enerzijds niet-opengestelde landgoederen en 
anderzijds opengestelde landgoederen. Dit verschil beloopt bij de thans 
geldende factoren de heffing over circa 33% van de waarde in het 
economische verkeer (2/3 van gemiddeld 80% van die waarde, minus 1/4 
van gemiddeld 80% van die waarde). Wij zijn van oordeel dat een lichte 
verhoging van de onderlinge verhouding tot 40% (gemiddeld 40% van de 
waarde in het economische verkeer bij de factor 1/2, verminderd met 
nihil) op zijn plaats is. De Stuurgroep en de Bosbouwvoorlichtingsraad 
zijn blijkens hun adviezen van oordeel dat ook van de factor 1/6 nog 
voldoende stimulerende werking tot openstelling uitgaat. Uit het voor-
gaande moge duidelijk zijn dat wij deze opvatting niet delen. 

Omtrent de openstelling van een landgoed willen wij op deze plaats 
nog enkele opmerkingen maken. Het beleid omtrent de openstelling 
volgens door ons goedgekeurde regels, waardoor aanspraak kan worden 
gemaakt op de voor opengestelde landgoederen geldende faciliteit, zal 
worden voortgezet. 

Zowel de Bosbouwvoorlichtingsraad als de Natuurbeschermingsraad 
hebben er begrip voor dat openstelling zoveel mogelijk wordt bevorderd. 
Niettemin zien beide advieslichamen omstandigheden die tot uitzonderin-
gen zouden behoren te nopen. De Natuurbeschermingsraad wenst als 
beleidsuitgangspunt dat de openstelling geen afbreuk mag doen aan de 
in stand te houden waarden. 

Naar ons oordeel dient voorop te blijven staan dat een landgoed dat bij 
rangschikking is aangemerkt als opengesteld, ook daadwerkelijk toegan-
kelijk is. Indien slechts een gedeelte van het landgoed is opengesteld zijn 
in beginsel op dat gedeelte de fiscale faciliteiten voor opengestelde 
landgoederen van toepassing en op het resterende deel van het landgoed 
die voor niet-opengestelde landgoederen. 

Het beleid kent echter enige nuanceringen wat betreft landgoederen, 
waarvoor alleen de faciliteiten voor opengestelde landgoederen gelden. 
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Binnen dat beleid behoort het tot de mogelijkheden dat de toegang 
gedurende het gehele jaar of gedurende gedeelten daarvan, wordt 
beperkt bij voorbeeld tot houders van (gemakkelijk te verkrijgen) kaarten. 
Van grotere opengestelde landgoederen kunnen gedeelten, al dan niet 
voor beperkte perioden, geheel voor het publiek worden gesloten. Het 
kan dan gaan om bij voorbeeld gedeelten in de nabije omgeving van een 
woonhuis of om vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt zeer kwetsbare 
gebieden. Kleine landgoederen kunnen in heel bijzondere situaties voor 
beperkte perioden, bij voorbeeld gedurende de broedtijd, ook geheel voor 
het publiek worden afgesloten. Het beleid om in deze gevallen voor de 
belastingheffing het gehele onroerend goed als een opengesteld landgoed 
te beschouwen zal worden gecontinueerd. 

I I I . NADERE VOORWAARDEN 

1. A lgemeen 

De aan de verruiming van de fiscale faciliteiten te verbinden nadere 
voorwaarden zijn te onderscheiden in twee categorieën, te weten 
enerzijds voorwaarden die verband houden met de rangschikking en 
anderzijds voorwaarden die specifiek gericht zijn op de instandhouding 
van gerangschikte landgoederen. Met de eerste categorie hangt samen 
de gebleken noodzaak om artikel 1 van de NSW enigszins aan te passen. 

Allereerst besteden wij aandacht aan de voorwaarden voor rangschik-
king. Vervolgens komt de tweede categorie van nadere voorwaarden aan 
de orde. 

2. Voorwaarden voor rangsch ikk ing 

2 .1 . Het begrip landgoed 

Blijkens het huidige artikel 1 van de NSW verstaat deze wet onder 
landgoederen: geheel of ten dele met bossen of andere houtopstanden 
bezette terreinen - daaronder begrepen die waarop een buitenplaats 
voorkomt - voor zover het blijven voortbestaan van die terreinen in de 
bestaande toestand voor het behoud van het natuurschoon wenselijk 
wordt geacht. 

In de loop der jaren is het begrip natuurschoon in de uitvoeringspraktijk 
geconcretiseerd door bij de rangschikking en onttrekking van onroerende 
goederen onder andere de natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische 
aspecten daarvan een rol te laten spelen. 

Overwogen is hieraan tevens uitdrukking te geven in de definitiebepaling. 
Na ampele overweging is hiervan afgezien. Dit neemt echter niet weg dat 
deze aspecten, afhankelijk van de situatie per landgoed, in belangrijke 
mate van invloed kunnen zijn op het natuurschoon en dit mede kunnen 
bepalen. Natuurschoon wordt immers niet alleen bepaald door de 
houtopstanden, maar door de algehele verschijningsvorm die voor een 
bepaald landgoed kenmerkend is. 

Het gaat daarbij derhalve niet om «intrinsieke» waarden die niet of 
nauwelijks waarneembaar zijn maar om duidelijk herkenbare aspecten van 
een landgoed. Zo kunnen om enige voorbeelden te noemen beken met 
bijbehorende oever- en beekdalvegetaties, heideveldjes, vennen, poelen, 
bodemreliëf, bodemvegetaties van bij voorbeeld oude bossen of van een 
kenmerkende vorm (stinzeflora) mede bepalend zijn voor het natuurschoon 
van een landgoed. Hetzelfde geldt voor een (historische) park- of tuinaanleg 
waarbij vaak ook zichtassen een rol spelen grachten, lanenstelsels, 
solitaire boomgroepen of bomen en oude kavelpatronen. 

Uit de definitie van het begrip «landgoederen», opgenomen in het 
huidige artikel 1 van de NSW, volgt dat niet met houtopstanden bezette 
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terreinen, daaronder begrepen die waarop een buitenplaats voorkomt, 
onderdeel uit kunnen maken van een landgoed. 

In de aanschrijving van 5 februari 1929, nr. 66, P.W. nr. 12 6.38, van de 
toenmalige Minister van Financiën (een exemplaar van deze aanschrijving 
is als bijlage 4 bij deze memorie gevoegd) wordt het volgende opge-
merkt: «Of niet met bosschen of andere houtopstanden bezette terreinen, 
toebehoorende aan de eigenaar van een buitenplaats of bosch, begrepen 
kunnen worden onder een landgoed welks voortbestaan in den bestaanden 
toestand voor het behoud van het natuurschoon wenschelijk moet 
worden geacht, hangt af van de vraag of die terreinen met de buitenplaats 
of het bosch een bijeenbehoorend complex vormen. Ook boerderijen tot 
het landgoed behoorende en de daarbij in gebruik zijnde bouw- en 
weilanden zullen derhalve onder de Natuurschoonwet gerangschikt 
kunnen worden, voorzoover die gronden met het landgoed één geheel 
uitmaken, welks instandhouding als zoodanig in het belang is voor het 
behoud van het natuurschoon. Ook de boswachters-, koetsiers, tuinmans-
woningen e.d., welke zich op het landgoed bevinden zullen in den reegel 
kunnen worden aangemerkt als bij het landgoed behoorende». 

De bestaande uitvoeringspraktijk van de NSW houdt in dat opstallen 
die zich op het landgoed bevinden in de regel mede worden gerangschikt, 
tenzij deze afbreuk doen aan het karaktervan het landgoed. 

Voorgesteld wordt het beleid op dit vlak te wijzigen. Aan het thans in 
de wettelijke definitie van een NSW-landgoed voorkomende begrip 

' «buitenplaats» wordt toegevoegd: «of andere, bij het karakter van het 
: landgoed passende, opstallen». Ook deze opstallen zullen, gelet op de 
' definitie-bepaling, van belang dienen te zijn voor het natuurschoon. Wat 
dit voor de toepassing van de wet betekent, welke opstallen wel en welke 
niet gerangschikt kunnen worden, wordt hieronder nader uiteengezet bij 
bespreking van de rangschikkingscriteria. 

Alvorens tot deze bespreking over te gaan merken wij nog op dat de 
eigenaar die zijn onroerend goed wenst aangemerkt te zien als een NSW-
landgoed, daartoe een verzoek in kan dienen bij de Minister van Landbouw 
en Visserij. De Ministers van Landbouw en Visserij en van Financiën 
beslissen op dit verzoek bij gezamenlijke beschikking. Tegen een geheel 
of gedeeltelijk afwijzende beschikking kan op grond van de Wet admini-
stratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen in beroep worden gegaan 
bij de Raad van State. 

2.2. Rangschikkingscriteria 

De criteria voor de rangschikking worden bepaald door de omschrijving 
van het begrip landgoed in artikel 1. In de huidige toepassingspraktijk van 
de wet hebben ons vele vragen bereikt om verduidelijking van hetgeen op 
basis van het thans in dat artikel gestelde kan worden gerangschikt. 
Welke minimum-oppervlakte geldt voor een landgoed? Hoeveel houtop-
standen moeten er op het onroerend goed aanwezig zijn? Welk gedeelte 
mag bestaan uit landbouwgrond? Welke invloed hebben de aanwezigheid 
van bij voorbeeld golfterreinen, zomerhuisjes en vuilstortplaatsen en de 
activiteiten als kamperen, motorcross en dergelijke? Ten einde hierover 
meer duidelijkheid te verschaffen wordt voorgesteld te bepalen in een 
nieuw derde lid van artikel 1 dat bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur regels worden gesteld betreffende de voorwaarden waaraan een 
onroerend goed ten minste moet voldoen om te kunnen worden aangemerkt 
als een landgoed. 

De ontvangen adviezen over de onderhavige wetswijziging stemmen 
alle in met een dergelijke bepaling. Wel wordt er sterk op aangedrongen 
nu reeds zo duidelijk mogelijk uiteen te zetten wat de inhoud van die 
algemene maatregel van bestuur zal zijn. 
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Zoals uit het nieuwe derde lid blijkt, kunnen de voorwaarden waaraan 
het onroerend goed moet voldoen slechts betrekking hebben op de 
oppervlakte, het percentage van de oppervlakte van het onroerend goed 
dat ten minste met bossen of andere houtopstanden bezet dient te zijn, 
alsmede de aard van de bossen en andere houtopstanden; de omvang en 
de hoedanigheid van de niet met bossen of andere houtopstanden 
bezette terreinen; de wijze en de aard van de bebouwing en het soort 
gebruik dat van de terreinen en de opstallen wordt gemaakt. 

Aangaande de oppervlakte zijn wij daarbij voornemens te bevorderen 
dat, overeenkomstig de huidige praktijk, in het algemeen de eis van 

".minimaal 5 aaneengesloten hectare zal worden gesteld. In bijzondere 
^gevallen zullen de Ministers van Landbouw en Visserij en van Financiën 
kunnen toestaan dat onroerende goederen die kleiner zijn dan 5 hectare, 
ook als landgoed kunnen worden aangemerkt. Wij hebben daarbij op het 
oog de onroerende goederen die, ondanks hun beperkte oppervlakte, het 
kenmerkend karakter van een landgoed in de zin van de NSW vertonen. 
Te denken valt aan kleine «landgoederen», geheel of gedeeltelijk bestaande 
uit historische buitenplaatsen, zoals deze onder meer voorkomen langs 
de Vecht. 

Onder de hier bedoelde uitzonderingen ten aanzien van de oppervlakte-
norm van 5 hectare zullen niet vallen kleinere percelen bosgrond, gelegen 
bij andere bosgronden. Voor deze gevallen wordt hierna in hoofdstuk IV, 
paragraaf 3, een afzonderlijke regeling toegelicht die het mogelijk maakt 
onder bepaalde omstandigheden twee aan elkaar grenzende onroerende 
goederen van verschillende eigenaren tezamen als één landgoed te 
rangschikken. 

Op het vereiste dat het landgoed een aaneengesloten oppervlakte dient 
te vormen, wordt een uitzondering gemaakt indien het onroerend goed 
wordt doorsneden door openbare wegen of waterlopen en deze het 
karakter van het landgoed niet in betekenende mate aantasten. 

Voorts ligt het in het voornemen in de algemene maatregel van bestuur 
regels te geven met betrekking tot de oppervlakte van het landgoed die 
ten minste met bos of andere houtopstanden dient te zijn bezet. In 
navolging van de huidige praktijk wordt hierbij voorshands gedacht aan 
een percentage van 30. Bij de vaststelling van het percentage bos zal 
geen acht worden geslagen op opstanden als laagstamboomgaarden, 
kerstboomteelten, kwekerijen en bedrijfsmatig geëxploiteerde griendcul-
tures. 

Ook zal worden bepaald in welke gevallen agrarische gronden mede 
gerangschikt kunnen worden. De gedachten gaan daarbij uit naar een 
regeling dat dit in beginsel mogelijk is indien deze agrarische gronden 
aan ten minste drie zijden zijn omgeven door houtopstanden behorende 
tot het landgoed en de omvang van elk van de desbetreffende percelen 
beperkt is tot 5 hectare. 

Wat betreft de op een onroerend goed voorkomende bebouwing 
worden de volgende criteria overwogen. Buitenplaatsen, woningen, 
boerderijen en aanverwante bedrijfsgebouwen ten behoeve van het 
agrarische bedrijf kunnen in beginsel mede worden gerangschikt. Dit is 
tot uitdrukking gebracht in de reeds eerder genoemde aanschrijving van 
de Minister van Financiën van 5 februari 1929. Wel zullen deze gebouwen 
dienen te passen in het karakter van het landgoed. Dit laatste zal veelal 
vooral worden bepaald door omvang en bouwstijl. 

Op basis hiervan zullen voor rangschikking in beginsel in aanmerking 
komen bouwwerken welke thans ouder zijn dan 50 jaar. Zowel voor 
woningen als voor bedrijfsgebouwen kan op dit 50-jaarscriterium een 
uitzondering worden gemaakt voor zover die bebouwing functioneel is 
voor het landgoed of noodzakelijk is voor het beheer en tevens past bij 
het karakter van het landgoed. 
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De genoemde aanschrijving kan vervallen wat betreft het mee rang-
schikken van andere onroerende goederen dan die welke met houtop-
standen zijn bezet. 

Omtrent het kamperen op landgoederen is onlangs een circulaire 
verschenen gericht aan de voor de uitvoering van de wet verantwoordelijke 
ambtenaren. Deze is als bijlage 5 bij deze memorie van toelichting 
gevoegd. Voor zover mogelijk en nuttig zullen hieraan criteria worden 
ontleend welke in de algemene maatregel van bestuur zullen worden 
opgenomen. 

Voor zover natuurterreinen mede gerangschikt kunnen worden, zullen 
zij dienen te grenzen aan met bossen of andere houtopstanden bezette 
gronden. Ook in deze gevallen zal van het landgoed ten minste 30 
procent uit bossen of houtopstanden dienen te bestaan. 

De in de algemene maatregel van bestuur op te nemen criteria zullen, 
zoals uit het vorenstaande moge blijken, in belangrijke mate aansluiten bij 
het bestaande beleid. De te stellen eisen zullen dan ook niet tot gevolg 
hebben dat aanmerkelijke oppervlakten van het areaal NSW-landgoederen 
niet meer voor hernieuwde rangschikking ingevolge de nog aan de orde 
komende overgangsbepalingen in aanmerking komen. 

Ook nieuw te vormen landgoederen die aan de te stellen criteria 
voldoen, kunnen voor rangschikking in aanmerking komen. Rangschikking 
zal kunnen plaatsvinden drie jaren na aanplant wanneer de desbetreffende 
beplanting is aangeslagen. 

2.3. Beschrijving 

Bij de uitvoering van de NSW is gebleken dat niet altijd duidelijk is naar 
welke toestand het landgoed in stand moet worden gehouden. In een 
aantal gevallen is dan onvoldoende basis aanwezig voor de vereiste 
controle. De instandhouding van een landgoed kan worden bevorderd 
door bij het verzoek om rangschikking van de eigenaar een beschrijving 
van zijn onroerend goed te verlangen. Daartoe wordt voorgesteld in 
artikel 2, tweede lid, te bepalen dat bij het verzoek om rangschikking 
onder meer een beschrijving van de bestaande toestand van het onroerend 
goed dient te worden verstrekt. 

Voorts zijn wij voornemens te bevorderen dat bij algemene maatregel 
van bestuur onder meer wordt bepaald dat ook de volgende stukken bij 
de aanvraag om rangschikking worden overlegd. Het gaat daarbij om een 
kaart waarop de bestaande toestand van het onroerend goed is aangegeven 
en een korte beschrijving van de historische ontwikkeling van het onroerend 
goed. 

De ontvangen adviezen van de Natuurbeschermingsraad, de Bosbouw-
voorlichtingsraad en het commentaar van de Stuurgroep stemmen in met 
het vragen van een beschrijving. De adviezen zijn eensluidend voor zover 
het gaat om de aard van de beschrijving. Die dient beperkt te zijn en zal 
alleen die elementen dienen te bevatten die kenmerkend zijn voor het 
landgoed. 

De beschrijving wordt een belangrijke rol toegekend in het kader van 
het toezicht op de naleving van de wet. Rangschikking zal dan ook alleen 
kunnen plaatsvinden indien de beschrijving juist is. Bij de algemene 
maatregel van bestuur zullen tevens regels worden gesteld betreffende 
de beschrijving en de kaart. In de geest van de adviezen gaan onze 
gedachten uit naar een korte beschrijving van al die structuren en 
waarden die bepalend zijn voor het karaktervan het landgoed. In combinatie 
met de kaart dient de beschrijving derhalve inzicht te geven in het 
aanwezige natuurschoon en, in voorkomend geval, in kenmerkende 
natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden die aan dat 
natuurschoon mede bijdragen. Daarnaast zal de beschrijving inzicht 
dienen te verschaffen in de wijze waarop het landgoed is opengesteld. 

Over de betekenis van de beschrijving zij voorts nog het volgende 
opgemerkt. De beschrijving is een opname van het landgoed op het 
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moment van de rangschikking. Het feit dat bepaalde elementen niet in de 
beschrijving zijn opgenomen, betekent niet dat aantasting van die 
elementen of dat het verloren gaan daarvan, geen reder, kan vormen voor 
gehele of gedeeltelijke onttrekking. De beschrijving vormt weliswaar een 
belangrijke factor voor het beleid dat op grond van artikel 3 zal worden 
gevoerd doch is hiervoor niet alleen bepalend. 

Omtrent de korte beschrijving van de historische ontwikkeling van het 
onroerend goed merken wij nog het volgende op. Indien de eigenaar zijn 
onroerend goed - of een gedeelte daarvan - wenst terug te brengen in 
een toestand die in een vroegere tijd heeft bestaan, kan een zodanige 
schets een belangrijk hulpmiddel zijn bij de beoordeling van de toelaat-
baarheid van bepaalde ingrepen. 

3. Voorwaarden, specifiek gericht op de instandhouding 

3.1. Algemeen 

Uit het bepaalde in het huidige artikel 3 van de NSW vloeit voort dat de 
eigenaar gehouden is zijn landgoed behoorlijk te onderhouden. Ingeval 
dat niet geschiedt en het onroerend goed zijn karakter van landgoed in de 
zin van artikel 1 van de wet heeft verloren, kan bij gezamenlijke beschikking 
van de Ministers van Landbouw en Visserij en van Financiën gehele of 
gedeeltelijke onttrekking volgen. Dat kan eveneens gebeuren indien het 
onroerend goed door andere omstandigheden dat karakter heeft verloren, 
dan wel indien bossen en andere houtopstanden worden geveld. 

In het kader van het stellen van nadere instandhoudingsvoorwaarden is 
de systematiek van dit artikel in beschouwing genomen. Daarbij is tevens 
betrokken dat in de praktijk onduidelijkheid bestaat omtrent de vraag of 
andere handelingen dan het vellen van bossen of andere houtopstanden 
die kunnen indruisen tegen het kenmerkende karakter van het landgoed al 
dan niet zijn toegestaan. In dat verband kan bij voorbeeld worden 
gedacht aan ontgronden, het oprichten van gebouwen en het aanleggen 
van kampeerterreinen. De huidige wet kent geen uitdrukkelijke meldings-
plicht ter zake. Het zijn echter ook thans wel degelijk handelingen die 
worden bestreken door de NSW. Zij kunnen leiden tot het verloren gaan 
van het karakter van het landgoed en vallen mitsdien thans reeds onder 
het bestaande artikel 3, onderdeel b. 

Om aan de bovenbedoelde onduidelijkheid een einde te maken wordt 
voorgesteld de thans bestaande meldingsplicht in verband met het 
kappen van houtopstanden geheel te schrappen. In de plaats hiervan 
wordt een bepaling voorgesteld die het bestaande artikel 3, onderdeel b, 
aanscherpt. Het nieuw voorgestelde artikel bevat, naast de bepaling dat 
op eigen verzoek de rangschikking ongedaan wordt gemaakt de regeling 
dat gehele of gedeeltelijke onttrekking kan volgen indien het karakter van 
het landgoed of van delen daarvan is aangetast of verloren is gegaan 

i door gebrek aan behoorlijk onderhoud of anderszins. Deze bepaling 
verduidelijkt het instandhoudingsbeleid. Hiermee wordt zo dicht mogelijk 
aangesloten bij het oogmerk van de wet: de bevordering van de instand-
houding van landgoederen in de bestaande toestand ten behoeve van de 
bewaring van natuurschoon. De eigenaar zelf zal dienen te beoordelen 
welke handelingen gevolgen zullen hebben voor de rangschikking. Bij de 
beoordeling daarvan zal de beschrijving een belangrijk hulpmiddel kunnen 
vormen. 

Omdat het denkbaar is dat niettemin een eigenaar in het onzekere 
verkeert over de gevolgen voor de rangschikking van door hem voorgeno-
men handelingen, is in het vijfde lid van het voorgestelde artikel 3 
bepaald dat hij van de Ministers van Landbouw en Visserij en van 
Financiën een verklaring kan vragen dat voorgenomen handelingen niet 
zullen leiden tot onttrekking. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat deze 
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ministers een zodanige verklaring afgeven met een aantal richtlijnen die 
bij het verrichten van de handelingen in acht genomen dienen te worden. 
De verklaring is een beschikking in de zin van de Wet administratieve 
rechtspraak overheidsbeschikkingen. Derhalve kan hiertegen in beroep 
worden gegaan bij de Raad van State. 

Ten einde enig inzicht te geven in het beleid dat met het nieuw voorge-
stelde artikel 3 voor ogen staat, diene het volgende. 

In de eerste plaats zij opgemerkt dat deze wijziging geen fundamentele 
inbreuk beoogt te maken op het bestaande beleid. Voor ogen staat 
continuering en enige aanscherping van dat beleid. Deze aanscherping 
komt vooral tot uitdrukking in het feit dat nu ook wordt gesproken van 
handelingen die het landgoed kunnen aantasten. 

Een en ander betekent bij voorbeeld dat houtopstanden op een 
landgoed gehandhaafd dienen te blijven en dat ingeval wel tot velling 
moet worden overgegaan uit een oogpunt van verantwoord bosbeheer, 
niet zonder meer de samenstelling van een houtopstand wat betreft 
boomsoorten kan worden gewijzigd. 

Voorts zullen andere handelingen die leiden tot verandering in de 
gedaante van het landgoed het karakter daarvan kunnen aantasten. 
Gedacht wordt bij voorbeeld aan het oprichten van bouwwerken, het 
veranderen van kavelstructuren of lanenpatronen, het aanleggen van 
kampeerterreinen, het ontgronden of ontzanden en het dempen van 
waterpartijen. Een wijziging mag niet tot gevolg hebben dat het natuur-
schoon wordt aangetast. 

Ook andere handelingen dan de genoemde welke elementen betreffen 
die bijdragen aan het natuurschoon, zoals bij voorbeeld kenmerkende 
cultuur-historische of natuur-wetenschappelijke waarden, zullen tot 
onttrekking kunnen leiden. Daarbij zij met nadruk gesteld dat het dan 
dient te gaan om visueel herkenbare waarden die mede bepalend zijn 
voor het natuurschoon op het landgoed. Het is geenszins de bedoeling 
dat de NSW voor landgoederen in de plaats treedt van specifieke 
wetgeving ter instandhouding van cultuur- en natuurwaarden, zoals de 
Monumentenwet en de Natuurbeschermingswet. Het behoud van 
individuele flora- en fauna-elementen, noch dat van bij voorbeeld bijzondere 
archeologische waarden, wordt nagestreefd met de Natuurschoonwet 
1928. Aantasting van natuurwetenschappelijke waarden op een gerang-
schikt landgoed, dan wel het verloren gaan van dergelijke waarden, zal 
dan ook slechts dan kunnen leiden tot intrekking van de rangschikking 
indien daardoor het visuele natuurschoon verloren gaat. Hiervan zal geen 
sprake zijn indien bepaalde natuurwetenschappelijk waardevolle dier- of 
plantensoorten verdwijnen, doch bij voorbeeld wel indien bepaalde voor 
een ieder kenmerkende vegetaties die bijdragen aan het natuurschoon 
van het landgoed en tevens een natuurwetenschappelijke waarde hebben 
verdwijnen. Dit komt slechts sporadisch voor. Natuurwetenschappelijke 
waarden kunnen tevens in het geding zijn indien een van de samenstellende 
delen van het landgoed bestaat uit natuurterrein en dat terrein wordt 
vernietigd of aangetast. Gedacht kan bij voorbeeld worden aan het 
dempen van moerassen of vennen of aan het ontginnen van dergelijke 
delen van het landgoed. 

Verwaarlozing van het landgoed zal ook leiden tot onttrekking. Dit 
zelfde geldt indien het landgoed wordt aangetast of verloren gaat door 
externe oorzaken. Bij voorbeeld door brand of storm. 

Voor alle bovengenoemde handelingen - het betreft slechts voorbeelden 
en geen limitatieve opsomming - geldt dat de gevolgen van het verrichten 
ervan voor een eventuele onttrekking verschillend kunnen zijn. Niet tot 
onttrekking zal worden overgegaan als de aantasting direct ongedaan 
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wordt gemaakt. Voorts zal gehele of gedeeltelijke onttrekking kunnen 
plaatsvinden al naar gelang de ernst en de uitstralingseffecten van de 
handeling. In een aantal gevallen zal volstaan kunnen worden met 
onttrekking van een beperkte oppervlakte, bij voorbeeld indien de 
aantasting door het aanbrengen van beplanting aan het oog wordt 
onttrokken. Een en ander zal van geval tot geval worden beoordeeld. 

3.2. Huidige rechtsgevolgen van een onttrekking 

In de situatie waarin een NSW-landgoed aan de rangschikking wordt 
onttrokken, kan er van geval tot geval een aanzienlijk verschil zijn in de 
mate waarin het karakter van het landgoed is aangetast. Tegenover deze 
variatie in de ernst van de aantasting staat in het huidige systeem slechts 
één sanctie, namelijk het onttrekken aan de rangschikking van het 
onroerend goed of een gedeelte daarvan. 

Indien de eigenaar van het landgoed een natuurlijk persoon is, houden 
de rechtsgevolgen van een onttrekking in dat de faciliteiten voor de 
vermogensbelasting en de onroerend-goedbelasting niet langer van 
toepassing zijn en dat buiten invordering gebleven successie- of schen-
kingsrecht dan wel recht van overgang wordt ingevorderd (waar hierna 
wordt gesproken over invordering van successierecht, wordt daaronder 
mede verstaan invordering van het recht van schenking of dat van 
overgang). 

Indien een gerangschikt landgoed toebehoort aan of wordt verkregen 
door een rechtspersoon zijn in het algemeen ten aanzien van die rechts-
persoon alleen de faciliteiten voor de onroerend-goedbelasting onderschei-
denlijk die voor de krachtens de Successiewet 1956 geheven belastingen 
(bij verkrijging krachtens erfrecht of schenking door de rechtspersoon) 
van toepassing. Voor de vermogensbelasting zijn alleen natuurlijke 
personen belastingplichtig. Onttrekking aan de rangschikking heeft dan 
voor de rechtspersoon tot gevolg dat de faciliteit in de onroerend-goed-
belasting verloren gaat en buiten invordering gebleven successierecht 
wordt ingevorderd. 

Voor gevallen waarin een NSW-landgoed wordt verkregen door of 
toebehoort aan rechtspersonen, welker werkzaamheden of doelstelling 
hoofdzakelijk zijn gericht op de instandhouding van zodanige landgoederen, 
bestaan enkele bijzondere regelingen. Deze rechtspersonen worden 
hierna in het algemeen als «natuurschoon-lichamen» aangeduid. Het 
betreft hier regelingen voor de overdrachtsbelasting, de kapitaalsbelasting, 
de vennootschapsbelasting, de inkomstenbelasting, de vermogensbelas-
ting en voor de krachtens de Successiewet 1956 geheven belastingen. 

Als een NSW-landgoed wordt verkregen door een binnen het Rijk 
gevestigde rechtspersoon die naar het oordeel van de Minister van 
Financiën de instandhouding van een of meer landgoederen ten doel 
heeft, is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Ter zake van de inbreng 
van zo'n landgoed in een dergelijke rechtspersoon, met een in aandelen 
verdeeld kapitaal, is geen kapitaalsbelasting verschuldigd. 

Voor de heffing van vennootschapsbelasting zijn onder meer vrijgesteld: 
lichamen welker bezittingen uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit 
gerangschikte landgoederen, welker werkzaamheden ten minste hoofdza-
kelijk bestaan uit de instandhouding van die landgoederen en welker 
overige werkzaamheden niet kunnen worden aangemerkt als het drijven 
van een onderneming. 

Een aantal bijzondere regelingen voor «natuurschoon-lichamen» geldt 
alleen indien het gaat om een rechtspersoon in de vorm van een naamloze 
of een besloten vennootschap (hierna ook te noemen «landgoed-b.v.»). 

In artikel 68 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 juncto artikel 
7 van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 1964 is een bepaling 
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- de zogenaamde transparantiebepaling - opgenomen die voorschrijft 
dat, onder bepaalde omstandigheden, de werkzaamheden, rechten en 
verplichtingen van een «landgoed-b.v.» worden beschouwd als werkzaam-
heden, rechten en verplichtingen van de gezamenlijke aandeelhouders (in 
beginsel natuurlijke personen) van die vennootschap. Hierdoor wordt als 
het ware door de vennootschap heen gekeken en worden de aandeelhou-
ders van de «landgoed-b.v.» op dezelfde wijze behandeld als natuurlijke 
personen die NSW-landgoederen in stand houden. 

Voor laatstgenoemden geldt dat de met bedrijfsmatige instandhouding 
van het landgoed behaalde winst veelal voor de inkomstenbelasting is 
vrijgesteld door de bosbouwvrijstelling in artikel 8, onderdeel a, van de 
Wet op de inkomstenbelasting 1964. Voor zover de bosbouwvrijstelling 
niet van toepassing is, worden de voordelen uit de bedrijfsmatige 
exploitatie in beginsel belast als winst uit onderneming. 

Zonder de transparantiebepaling zou de door een «landgoed-b.v.» 
gemaakte winst geheel zijn vrijgesteld (indien de hiervoor genoemde 
vrijstelling in de vennootschapsbelasting van toepassing is) óf in beginsel 
alleen zijn vrijgesteld indien en voor zover de bosbouwvrijstelling - die 
ook voor de vennootschapsbelasting geldt - van toepassing is. Bij 
uitdeling van de winst aan de aandeelhouders is evenwel het bedrag van 
de uitdeling in beginsel als inkomsten uit vermogen aan de heffing van 
inkomstenbelasting onderworpen. Omdat dit een belemmering kan 
vormen voor de exploitatie van NSW-landgoederen door middel van een 
naamloze vennootschap of besloten vennootschap - hetgeen veelal 
gewenst is om versnippering van het landgoed bij vererving te voorkomen -
is de transparantiebepaling in het leven geroepen. 

Een dergelijke transparantiebepaling geldt ook voor de vermogensbe-
lasting. Deze bewerkstelligt dat, onder bepaalde omstandigheden, voor 
de heffing van vermogensbelasting de bezittingen en schulden van een 
«landgoed-b.v.» worden beschouwd als bezittingen en schulden van de 
gezamenlijke aandeelhouders (in beginsel natuurlijke personen) van de 
vennootschap. De aandelen zelf worden dan niet in de heffing betrokken. 
Op een door de transparantiebepaling aan de aandeelhouders toe te 
rekenen NSW- landgoed is de in artikel 9, derde lid, van de Wet op de 
vermogensbelasting 1964 voor die landgoederen geregelde faciliteit van 
toepassing. 

Ten slotte bestaat er een transparantiebepaling voor de belastingen die 
krachtens de Successiewet 1956 worden geheven. Deze bewerkstelligt 
dat bij verkrijging door overlijden of schenking van aandelen in een 
«landgoed-b.v.», onder bepaalde omstandigheden, in plaats van die 
aandelen, de bezittingen en schulden van die vennootschap in de heffing 
worden betrokken. Op een tot die bezittingen behorend NSW-landgoed is 
alsdan artikel 7 van de NSW van toepassing. 

Onttrekking aan de rangschikking van een NSW-landgoed dat toebehoort 
aan een «natuurschoon-lichaam» kan voor de diverse belastingen 
uiteenlopende gevolgen hebben. Deze gevolgen kunnen worden onder-
scheiden in de volgende categorieën. 

A. De faciliteiten voor de onroerend-goedbelasting (ten aanzien van de 
rechtspersoon) en - door de transparantiebepaling - voor de vermogens-
belasting (ten aanzien van de aandeelhouders/natuurlijke personen) zijn 
met ingang van de eerstvolgende peildatum (1 januari) met betrekking tot 
het onttrokken onroerend goed niet meer van toepassing. 

B. Indien in het verleden de faciliteiten voor de overdrachtsbelasting, 
kapitaalsbelasting en/of de krachtens de Successiewet 1956 geheven 
belastingen zijn toegepast met betrekking tot het NSW-landgoed en dat 
landgoed binnen 25 jaren na die toepassing wordt onttrokken, wordt de 
bij het lichaam en/of de rechtsvoorgangers daarvan niet geheven over-
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drachts- en/of kapitaalsbelasting alsnog geheven, onderscheidenlijk het 
buiten invordering gebleven successierecht alsnog ingevorderd. Uiteraard 
zijn bij volgende overdrachten, inbreng of verkrijgingen van het onttrokken 
onroerend goed deze faciliteiten niet meer van toepassing. 

C. Ten slotte kan onttrekking gevolgen hebben voor de status van 
«natuurschoon-lichaam». Het is mogelijk dat het lichaam door onttrekking 
van een onroerend-goed niet langer voldoet aan de voor een of meer van 
de hiervoor genoemde belastingfaciliteiten geldende eisen betreffende 
doelstelling, vermogen of werkzaamheden. In dat geval is de desbetref-
fende regeling voor dat lichaam en/of haar aandeelhouders niet langer 
van toepassing. Voor de overdrachtsbelasting en de kapitaalsbelasting 
houdt dit bovendien in dat bij het lichaam alsnog heffing plaatsvindt ter 
zake van eventuele verkrijgingen of inbreng van andere NSW-landgoederen 
waarvoor de faciliteit in de overdrachtsbelasting en/of kapitaalsbelasting 
is genoten. 

3.3. Voorgestelde rechtsgevolgen van een onttrekking 

Uit de praktijk is ons gebleken dat er naast de bestaande sancties bij 
onttrekking van het landgoed aan de rangschikking behoefte bestaat aan 
een minder ver gaande sanctie. Bij aantasting van het karakter van het 
landgoed kan dan afhankelijk van de mate van aantasting, voor de ene 
dan wel de andere maatregel worden gekozen. Dit zal de effectiviteit van 
het sanctieinstrumentarium ten goede komen. 

Een meer gedifferentieerd sanctiesysteem past ook bij de in de loop der 
tijden verfijnde regeling voor de fiscale faciliteiten. Had deze regeling 
vroeger, toen voor deze faciliteiten altijd de bestemmingswaarde ten volle 
relevant was, een globaal karakter, later zijn in de wet voor een aantal 
belastingen fracties van de bestemmingswaarde opgenomen, welke 
variëren naar gelang een landgoed al dan niet is opengesteld. 

In de voorgestelde regeling wordt onderscheid gemaakt tussen 
definitieve onttrekking en voorwaardelijke onttrekking van het landgoed 
aan de rangschikking. 

Een definitieve onttrekking leidt tot dezelfde - hiervoor beschreven -
rechtsgevolgen als onttrekking in het huidige regime, maar heeft in 
zoverre een semi-permanent karakter dat op een verzoek om hernieuwde 
rangschikking van degene die ten tijde van de onttrekking eigenaar was 
van het onroerend goed, niet binnen 10 jaren na de onttrekking wordt 
beslist. 

De termijn van 10 jaren is gekozen mede met het oog op het feit dat 
meestal pas na een dergelijke periode een ernstige aantasting van het 
karakter van een landgoed enigszins hersteld kan zijn. Voorts menen wij 
dat van deze termijn een preventieve werking uit zal gaan. 

De uitzondering op de termijn van tien jaren dat rangschikking onmogelijk 
is vormt de kern van de voorgestelde regeling. Indien een landgoed in 
verband met een aantasting is onttrokken, doch de aantasting niet ernstig 
is en derhalve binnen betrekkelijk korte tijd kan worden hersteld, kunnen 
de ministers bij hun beschikking tot onttrekking een kortere termijn van 
maximaal vijf jaren vaststellen (voorwaardelijke onttrekking). Voorts 
blijven in dat geval invordering van successierecht, alsmede - ten aanzien 
van «natuurschoon-lichamen» - de overige in de vorige paragraaf onder B 
en C aangeduide gevolgen achterwege. 

Als voorbeelden van de soort aantastingen waarvoor wij de hier 
voorgestelde bijzondere regeling van de voorwaardelijke onttrekking een 
gepaste sanctie achten, noemen wij: het plaatsen van sloopauto's, het 
plaatsen van kampeermiddelen (eventueel met bijbehorende voorzienin-
gen) in meer dan de toegestane mate, het toelaten van motorcrosses en 
het storten van vuil. Overigens blijft het denkbaar dat een aantasting als 
hier genoemd in het concrete geval dermate ernstig is, dat toch onttrekking 
voor tien jaren op zijn plaats is. 
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Binnen de door de ministers vast te stellen termijn is het regime van 
artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van overeenkomstige toepassing. 
Bovendien dient te worden voldaan aan bijzondere voorwaarden die 
kunnen worden gesteld. Daarom wordt deze vorm van onttrekking 
aangeduid als voorwaardelijke onttrekking. De voorwaarden zullen er op 
zijn gericht de aantasting zo goed mogelijk ongedaan te maken of bij 
voorbeeld door middel van het aanbrengen van beplantingen aan het oog 
te onttrekken. Bij het stellen van deze voorwaarden zal de nodige soepelheid 
worden betracht. 

Indien binnen de door de ministers vastgestelde termijn ten tweede 
male een aantasting plaatsvindt of niet wordt voldaan aan de gestelde 
voorwaarden, dan wel de eigenaar zelf te kennen geeft dat hij zijn 
onroerend goed - na afloop van de kortere termijn - niet opnieuw 
gerangschikt wenst te zien, leidt dit in alle gevallen ertoe dat de bijzondere 
regeling vervalt. Dit houdt in dat alsnog alle gevolgen intreden die 
verbonden zijn aan de definitieve onttrekking. 

Indien betrokkene zich echter in de gestelde kortere termijn aan alle 
regels en voorwaarden houdt, leidt de regeling ertoe dat rangschikking na 
afloop van die termijn in beginsel weer mogelijk is. Indien een verzoek 
daartoe wordt gehonoreerd, worden de faciliteiten in de vermogensbelas-
ting en de onroerend-goedbelasting in beginsel wederom van toepassing. 

Wij merken nog op dat het onttrekkingssysteem zoals hiervoor uiteen-
gezet, van overeenkomstige toepassing is indien slechts een gedeelte van 
het landgoed wordt onttrokken. 

Aangenomen mag worden dat het vooralsnog niet invorderen van 
eventueel buiten invordering gebleven successierecht, alsmede het ten 
opzichte van de termijn van tien jaren vervroegd weer genieten van de 
faciliteiten voor de vermogensbelasting en de onroerend-goedbelasting 
een aanzienlijke stimulans voor de betrokkene zullen vormen om ervoor te 
zorgen dat hij binnen de bijzondere regeling blijft en op grond daarvan na 
de gestelde termijn opnieuw wordt gerangschikt. Vanuit een oogpunt van 
instandhouding van landgoederen is dit vanzelfsprekend gewenst. 

Opgemerkt zij nog dat de periode van 25 jaren waarin invordering van 
successierecht mogelijk is, met de door de ministers vastgestelde termijn 
wordt verlengd. Dit is redelijk, nu immers de verplichtingen van de NSW 
niet gedurende de oorspronkelijk geldende periode van 25 jaren volledig 
zijn nageleefd. 

Wij willen er de nadruk op leggen dat de hier voorgestelde regeling in 
beginsel alleen betrekking heeft op de natuurlijke persoon of de rechts-
persoon die op het tijdstip van de onttrekking eigenaar was. Analoog aan 
de bestaande mogelijkheid dat de erfgenamen met betrekking tot een 
onroerend goed dat niet is aangemerkt als een NSW-landgoed rangschik-
king verzoeken - waarbij het door de erflater gevoerde beheer slechts 
indirect ter toetsing komt - geldt ook bij de toepassing van de bijzondere 
regeling dat na eigendomsovergang een nieuwe situatie ontstaat. Indien 
het landgoed aan de criteria voor rangschikking voldoet kan het direct ten 
name van de nieuwe eigenaar worden gerangschikt. 

Om te voorkomen dat het onroerend goed - na een onttrekking 
krachtens artikel 3, derde lid - zou worden ingebracht in een vennootschap 
van degene die ten tijde van die onttrekking eigenaar was, waardoor 
rangschikking direkt weer mogelijk zou zijn, geldt de termijn van 10 jaren 
en de kortere termijn ook voor vennootschappen waarvan die eigenaar 
onmiddellijk of middellijk aandeelhouder is. 

In de adviezen van de Bosbouwvoorlichtingsraad en de Natuurbescher-
mingsraad en in het commentaar van de Stuurgroep komen een aantal 
passages voor die betrekking hebben op het onttrekkingsregime. 

Door de Stuurgroep wordt gewezen op de situatie waarin het karakter 
van een landgoed verloren gaat of wordt aangetast door omstandigheden 
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die buiten de eigenaar zijn gelegen. Met name wordt gedoeld op gevallen 
waarin als gevolg van door de overheid gevoerd beleid het landgoed 
geheel of gedeeltelijk aan de rangschikking wordt onttrokken en de 
eigenaar derhalve niet langer voor de fiscale faciliteiten ter zake in 
aanmerking komt. De Stuurgroep heeft ons daarom in overweging 
gegeven om de ontrekkingsgrond die thans voorkomt in artikel 3, tweede 
lid, onderdeel b, van de wet - verlies van het karakter van landgoed door 
andere omstandigheden dan gebrek aan behoorlijk onderhoud - te 
beperken tot omstandigheden die optreden door of in opdracht van de 
eigenaar. 

Wij zijn van oordeel dat het niet in overeenstemming zou zijn met de 
strekking van de NSW - de regeling van fiscale faciliteiten voor landgoe-
deren tot bevordering van het behoud van natuurschoon - om de rang-
schikking te continueren van onroerende goederen die niet meer voldoen 
aan de gestelde eisen wat betreft het natuurschoon. 

De in de door de Stuurgroep bedoelde gevallen door een eigenaar 
geleden belastingschade kan meestal op de veroorzaker van die schade 
of op een verzekeringsmaatschappij worden verhaald. Wij geven twee 
voorbeelden. 

Een gemeente besluit tot onteigening van een gedeelte van een 
landgoed in verband met het aanleggen van een weg. De aanmerking als 
landgoed wordt ingetrokken. Belanghebbende zal in het algemeen de 
belastingschade kunnen claimen bij de gemeente, als gevolg waarvan 
deze in de schadeloosstelling wordt verdisconteerd. 

Ten gevolge van de schade van een bosbrand wordt de aanmerking als 
landgoed ingetrokken. Het is denkbaar dat de eigenaar behalve de schade 
tengevolge van de brand op het landgoed ook de daaruit voorvloeiende 
belastingschade heeft verzekerd. 

Voor bijzondere gevallen biedt het laatste lid van artikel 8 van de NSW 
de Minister van Financiën de mogelijkheid om te beslissen de bepalingen 
die op de invordering van successie- en schenkingsrecht en het recht van 
overgang betrekking hebben, geheel of gedeeltelijk buiten toepassing te 
laten. Wij denken hierbij bij voorbeeld aan het geval dat het landgoed 
buiten de schuld van de eigenaar door brand teniet is gegaan en verhaal 
van de successieclaim op de veroorzaker van de schade of een verzekeraar 
niet mogelijk is en de eigenaar voornemens is tot herstel over te gaan. 

De Bosbouwvoorlichtingsraad merkt op dat naar zijn oordeel onttrekking 
ten gevolge van een aantasting van het karaktervan een landgoed een te 
ver gaande verzwaring is van de wet. Artikel 3, tweede lid, onderdeel b, 
van de NSW noemt thans alleen het verloren gaan van het karakter van 
landgoed als onttrekkingsgrond. Voorts merkt de Raad op dat het 
systeem van sancties te strikt is. 

De voorgestelde onttrekkingsregeling en derhalve ook de sanctie op 
een aantasting van het karakter van een landgoed maken deel uit van de 
nadere voorwaarden die worden gesteld tegenover de verruiming van de 
fiscale faciliteiten. Deze sanctie is specifiek gericht op de instandhouding 
van landgoederen. 

Wij zijn, anders dan de Bosbouwvoorlichtingsraad, van oordeel dat met 
het voorgestelde onttrekkingsregime een evenwichtige sanctieinstrumen-
tarium wordt bereikt. Indien de eigenaar van een landgoed de bepalingen 
die zijn opgenomen in de NSW niet naleeft kan - afhankelijk van de 
omstandigheden - een passende maatregel worden getroffen. Deze 
maatregel kan variëren van een kortstondige onttrekking van maximaal 5 
jaren indien het karakter van het landgoed niet in ernstige mate is 
aangetast, met gevolgen die beperkt blijven tot de vermogensbelasting 
en onroerend-goedbelastingen, tot een onttrekking voor 10 jaren met 
verlies van alle fiscale faciliteiten voor het landgoed. Een nog verder 
gaande differentiatie, zoals de raad voorstelt, achten wij niet noodzakelijk 
en te gecompliceerd. 
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3.4. Vervreemding van een gedeelte van een NSW-landgoed 

Wij zijn de mening toegedaan dat het van belang is zoveel mogelijk te 
voorkomen dat een landgoed in gedeelten uiteenvalt. De eenheid van 
beheer gaat daarmee verloren. Ook de controle op de instandhouding van 
landgoederen wordt bemoeilijkt naarmate zij meer versnipperen. 

Indien een landgoed geheel of voor een gedeelte wordt vervreemd 
wordt dat landgoed onderscheidenlijk dat gedeelte aan de rangschikking 
onttrokken en rust daarop niet langer de instandhoudingsverplichting. 
Tengevolge daarvan zal eventueel buiten invordering gebleven successie-
recht in beginsel geheel of gedeeltelijk worden ingevorderd. 

Bij aanschrijvingen van 5 februari 1929 (reeds hiervoor genoemd en als 
bijlage 4 bijgevoegd) en van 18 juli 1930 (een exemplaar van deze 
aanschrijving is als bijlage 6 bij deze memorie gevoegd) is echter door de 
Minister van Financiën onder meer te kennen gegeven dat geen invordering 
plaatsvindt indien de verkoper van de nieuwe eigenaar bedingt dat deze 
het door hem verkregen (gedeelte van het) onroerend goed overeenkomstig 
de bepalingen van de NSW als landgoed in stand zal houden, zonder dat 
het nodig is dat bedoeld onroerend goed ook daadwerkelijk ten name van 
de nieuwe eigenaar opnieuw onder de wet wordt gerangschikt. Deze 
plicht dient dan bij de volgende vervreemdingen van het onroerend goed 
steeds aan de opvolgende eigenaren te worden opgelegd. Indien een 
latere eigenaar zich niet aan deze plicht houdt, zal dit ertoe leiden dat bij 
de oorspronkelijke eigenaar de successierechten alsnog worden ingevor-
derd. Met het oog daarop zal deze in het contract de instandhoudingsplicht 
koppelen aan een boeteclausule. 

Bij de uitvoeringspraktijk is gebleken dat aan deze figuur enkele 
bezwaren kleven. Er wordt geen enkele rem gezet op versnippering. 
Voorts kan de controle problemen ondervinden doordat de nieuwe 
eigenaar zich uitsluitend jegens de oude eigenaar tot instandhouding 
heeft verbonden. Om aan deze bezwaren enigszins tegemoet te komen 
wordt een nieuwe regeling voorgesteld die inhoudt dat in gevallen waarin 
een gerangschikt onroerend goed of een gedeelte daarvan wordt ver-
vreemd, invordering van successierecht bij de vroegere eigenaar alleen 
achterwege blijft indien het onroerend goed of het desbetreffende 
gedeelte op verzoek van de nieuwe eigenaar blijft gerangschikt. Deze 
nieuwe regeling vormt een onderdeel van het in artikel 3, eerste lid, 
onderdeel c, en het tweede lid van dat artikel voorgestelde regime voor 
gevallen dat wijziging is ontstaan in de gerechtigdheid tot het onroerend 
goed. Dit regime zal hierna in hoofdstuk IV, paragraaf 3, nader worden 
toegelicht. 

IV. ANDERE WIJZIGINGEN 

Van de gelegenheid van het verruimen van de fiscale faciliteiten onder 
daartoe te stellen nadere voorwaarden is gebruik gemaakt om een aantal 
andere wijzigingen in de NSW voor te stellen. Het gaat hierbij onder meer 
om een tweetal regelingen die kunnen bewerkstelligen dat het aantal 
onroerende goederen dat gerangschikt kan worden enigszins wordt 
uitgebreid. 

1. Vruchtgebruik of erfpacht op een Natuurschoonwet-landgoed 

Indien op een landgoed het zakelijk recht van vruchtgebruik of van 
erfpacht is gevestigd, zijn er met betrekking tot dat onroerend goed twee 
zakelijk gerechtigden aan te wijzen, te weten de bloot eigenaar en de 
vruchtgebruiker onderscheidenlijk de erfpachter. Thans is - aangezien in 
de wet uitsluitend de eigenaar wordt genoemd - niet duidelijk door wie 
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van beide gerechtigden de rangschikking dient te worden aangevraagd en 
wie tot instandhouding van het landgoed zou zijn gehouden. Teneinde de 
onduidelijkheden hieromtrent op te lossen, wordt voorgesteld in artikel 1, 
onderdeel b, aan te geven wat onder het begrip eigenaar wordt verstaan 
voor de toepassing van de NSW. 

Deze regeling komt, voor zover te dezen van belang, hierop neer dat als 
eigenaar van een onroerend goed wordt beschouwd: de eigenaar in 
juridische zin, tenzij op dat onroerend goed een recht van vruchtgebruik 
of erfpacht is gevestigd. Alsdan wordt voor de toepassing van de NSW 
onder eigenaar verstaan: de vruchtgebruiker onderscheidenlijk de 
erfpachter van dat onroerend goed. 

In die gevallen dient de aanvraag tot rangschikking door de vruchtge-
bruiker respectievelijk de erfpachter te worden gedaan en is deze tot 
instandhouding van het landgoed gehouden. Uit het vruchtgebruik of de 
erfpacht vloeit immers het beheer en daarmee de instandhouding van het 
landgoed voort. 

Door de rangschikking worden de fiscale faciliteiten van toepassing op 
het recht van vruchtgebruik of van erfpacht. De rangschikking kan ook 
fiscale gevolgen hebben voor de bloot eigenaar van een landgoed. Bij 
voorbeeld bij de verkrijging krachtens erfrecht van de bloot eigendom. 

Bij een definitieve onttrekking vervallen alle faciliteiten zowel voor de 
vruchtgebruiker of erfpachter als voor de bloot eigenaar. 

Bij een voorwaardelijke onttrekking blijven de gevolgen beperkt tot 
verlies van de faciliteiten voor de onroerend-goedbelasting en de vermo-
gensbelasting met betrekking tot het recht van vruchtgebruik of van 
erfpacht. De bloot eigendom wordt niet in de heffing van deze belastingen 
betrokken. 

Voor gevallen dat een recht van erfpacht of vruchtgebruik op een reeds 
gerangschikt landgoed wordt gevestigd of eindigt, wordt verwezen naar 
paragraaf 3 hierna. 

De voorgestelde regeling voor vruchtgebruikers en erfpachters bevordert 
de instandhouding van landgoederen waarop een recht van vruchtgebruik 
of erfpacht is gevestigd. Er ontstaat immers een directe relatie tussen de 
overheid en de zakelijk gerechtigde als de verantwoordelijke persoon voor 
de instandhouding van het landgoed. Voorts wordt met deze regeling het 
belang van de vruchtgebruiker of erfpachter en dat van de bloot eigenaar 
zoveel mogelijk gediend. 

2. Rangschikking van aan elkaar grenzende percelen van verschil 
lende eigenaren 

In het wetsontwerp wordt voorts een regeling voorgesteld voor twee 
aan elkaar grenzende onroerende goederen die, gelet op de aan een 
NSW-landgoed gestelde eisen, te zamen voor rangschikking in aanmerking 
komen. Hiermee wordt beoogd de rangschikking van een onroerend goed 
dat zelf niet aan die eisen voldoet, mogelijk te maken door dat goed in 
samenhang met een ander onroerend goed aan de criteria voor rang-
schikking te toetsen. 

Indien de aan elkaar grenzende onroerende goederen voldoen aan de 
rangschikkingscriteria, worden die onroerende goederen, indien de 
eigenaren gezamenlijke rangschikking wensen, voor de toepassing van de 
NSW als één onroerend goed beschouwd. 

De gezamenlijke rangschikking is beperkt tot twee onroerende goederen 
om te voorkomen dat met deze regeling een niet bedoeld gebruik van de 
NSW zou worden gemaakt. Denkbaar zou zijn dat een groep naburige 
eigenaren gezamenlijk zouden besluiten hun tuinen van enige omvang 
(met opstallen) die in hun totaliteit formeel aan de rangschikkingscriteria 
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voldoen, te laten rangschikken. Op deze wijze zou alleen al wat betreft de 
woonhuizen een aanzienlijk belastingvoordeel kunnen worden behaald. 

Het nieuwe artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 3°, geeft aan dat 
voor de toepassing van deze regeling onder «eigenaar» wordt verstaan: 
twee eigenaren als bedoeld onder 1 ° of 2° van de aan elkaar grenzende 
percelen. Uit deze bepaling volgt onder meer dat de aanvraag door hen 
gezamenlijk dient te geschieden en dat ieder van hen de fiscale faciliteiten 
voor zijn onroerend goed kan genieten. Zij kunnen tezamen om onttrekking 
van de gezamenlijke onroerende goederen verzoeken. Evenwel kan ook 
ieder van deze personen op grond van artikel 3, zesde lid, juncto het 
eerste lid, zelfstandig aan de Minister van Landbouw en Visserij mededelen 
dat hij zijn (deel van het) onroerend goed niet langer wenst aangemerkt te 
zien als een landgoed. Tenzij het onroerend goed ook zonder het onttrokken 
perceel aan de criteria voor rangschikking blijft voldoen, brengt deze 
mededeling voor de andere persoon met zich mee dat ook voor zijn 
onroerend goed de rangschikking eindigt. De eigenaren doen er verstandig 
aan deze situatie zorgvuldig contractueel te regelen. 

De bepaling van artikel 1, tweede lid, dat de gezamenlijke onroerende 
goederen als één onroerend goed worden aangemerkt houdt onder meer 
in dat het onttrekkingsregime daarop van toepassing is, als betrof het een 
landgoed van één eigenaar. Dit kan tot gevolg hebben dat de onroerende 
goederen, dan wel een of meer gedeelten van die onroerende goederen 
aan de rangschikking worden onttrokken. 

De onttrokken onroerende goederen of gedeelten kunnen in beginsel 
binnen een termijn van 10 jaren niet meer opnieuw worden gerangschikt, 
hetzij zelfstandig, hetzij tezamen met een ander onroerend goed. 

Bij een voorwaardelijke onttrekking dienen de eigenaren gezamenlijk de 
daarbij gestelde voorwaarden na te leven. 

3. Veranderingen in de gerechtigdheid tot een NSW-landgoed 

In de eerder in deze memorie genoemde aanschrijvingen van 5 februari 
1929 en van 18 juli 1930 worden onder meer voorschriften gegeven voor 
gevallen waarin een of meer anderen dan de oorspronkelijke eigenaar 
gerechtigd worden tot een NSW-landgoed of een gedeelte daarvan. 

Deze voorschriften komen - kort samengevat - hierop neer dat de 
rangschikking in het algemeen wordt gehandhaafd indien het landgoed 
na het overlijden van de oorspronkelijke eigenaar overgaat op één 
rechtverkrijgende of door meerdere rechtverkrijgenden onverdeeld wordt 
gelaten. Als het landgoed echter geheel of gedeeltelijk wordt vervreemd 
of bij een verdeling tussen de deelgerechtigden wordt gesplitst en aan 
verschillende deelgenoten wordt toegedeeld, wordt het landgoed 
onttrokken en dient - desgewenst - door de nieuwe rechthebbende(n) 
opnieuw rangschikking te worden gevraagd. 

In het wetsontwerp wordt voorgesteld deze regeling, in aangepaste 
vorm, in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, en tweede lid, van de NSW op 
te nemen, waardoor de aanschrijvingen op dit punt kunnen vervallen. 

De nieuwe regeling houdt in dat het landgoed in beginsel wordt 
onttrokken bij eigendomsoverdracht van het onroerend goed, bij het 
vestigen of eindigen van het zakelijk recht van vruchtgebruik of erfpacht 
op het onroerend goed, dan wel bij scheiding van het onroerend goed ten 
gevolge waarvan het uiteenvalt in gedeelten van verschillende eigenaren. 
De Ministers van Landbouw en Visserij en van Financiën kunnen echter 
nadat een van deze omstandigheden zich heeft voorgedaan - op verzoek 
van de (juridische) eigenaar, de vruchtgebruiker of erfpachter, onderschei 
denlijk de gezamenlijke eigenaren in de zin van artikel 1, eerste lid, 
onderdeel b, onder 3° - beslissen dat de rangschikking gehandhaafd 
blijft. 
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De eigendomsoverdracht kan samenhangen met uiteenlopende 
rechtsverhoudingen, zoals een koopovereenkomst, schenking of een 
verplichting tot inbreng in een rechtspersoon. Ook kan de overdracht bij 
voorbeeld plaatsvinden ter uitvoering van een testamentair legaat. 

Als het landgoed wordt verkocht kan de verkoper ter voorkoming van 
invordering van successierecht of heffing van overdrachtsbelasting of 
kapitaalsbelasting van de koper bedingen dat deze zich verplicht al het 
nodige te doen - waaronder het indienen van een verzoek als bedoeld in 
artikel 3, tweede lid - om de rangschikking te handhaven. Deze plicht 
dient dan bij volgende vervreemdingen en bij vestigingen van vruchtgebruik 
of erfpacht aan de opvolgende rechtverkrijgenden te worden opgelegd. 
Wordt een gedeelte van het landgoed verkocht dan kan desgewenst door 
de verkoper en koper gezamenlijk om rangschikking worden verzocht op 
de voet van artikel 1, onderdeel b, onder 3°. 

Voor nalatigheid van de koper en zijn rechtsopvolgers wat betreft zijn 
verplichtingen met betrekking tot de handhaving van de rangschikking, 
kan in het koopcontract een boeteclausule worden opgenomen. Hierdoor 
wordt de verkoper schadeloos gesteld voor het alsnog invorderen of 
heffen van belasting bij hemzelf of bij zijn rechtsvoorgangers indien deze 
hem aansprakelijk stellen op grond van een boetebeding in het contract 
waarbij hij zelf het onroerend goed heeft gekocht. 

Nu in het wetsontwerp wordt voorgesteld om in de NSW de vruchtge-
bruiker en erfpachter gelijk te stellen met een eigenaar, dienen aan het 
vestigen en eindigen van een vruchtgebruik" of erfpachtsrecht voor de 
toepassing van de NSW dezelfde gevolgen te worden verbonden als aan 
eigendomsoverdracht. Daarom worden deze omstandigheden uitdrukkelijk 
in de wettelijke regeling genoemd. 

Hierbij merken wij wel op dat het voor een vruchtgebruiker of erfpachter 
op wiens verzoek is gerangschikt, moeilijk kan zijn de hiervoor genoemde 
verplichtingen met betrekking tot de handhaving van de rangschikking en 
de boeteclausule aan de opvolgende eigenaar op te leggen. Aan het 
eindigen van een vruchtgebruik, veelal door overlijden van de vruchtge-
bruiker, en van een erfpacht, veelal door het verstrijken van de daarvoor 
geldende termijn, komt immers in het algemeen, anders dan bij verkoop, 
geen contract te pas. 

De regeling houdt voorts in dat in beginsel onttrekking plaatsvindt 
indien het landgoed ten gevolge van een scheiding (na vererving of 
anderszins, bij voorbeeld boedelscheiding na echtscheiding of scheiding 
van vrije mede-eigendom) uiteen is gevallen in gedeelten die door 
verschillende deelgenoten worden verkregen. Ook in dat geval kunnen 
twee eigenaren in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 3° , 
desgewenst gezamenlijk om handhaving van de rangschikking verzoeken. 

In alle gevallen waarin de ministers beslissen dat de rangschikking blijft 
gehandhaafd, doen de rechtsgevolgen van een onttrekking zich niet voor. 
Deze gevolgen treden wel in voor zover een onroerend goed, bij voorbeeld 
ten gevolge van het overschrijden van de in artikel 3, tweede lid, genoemde 
termijn van zes maanden of in verband met de rangschikkingscriteria, niet 
onder de NSW gerangschikt blijft. 

Het regime is van overeenkomstige toepassing bij eigendomsoverdracht, 
vestigen of eindigen van vruchtgebruik of erfpacht, dan wel scheiding van 
een gedeelte van een NSW-landgoed. Indien dit leidt tot onttrekking van 
dat gedeelte, zal tevens moeten worden bezien of het resterende gedeelte 
van het landgoed nog voldoet aan de rangschikkingscriteria. Is dit niet het 
geval - bij voorbeeld omdat niet meer aan de 5 hectare-norm wordt 
voldaan - dan vindt op grond van artikel 3, eerste lid, onderdeel b, 
onttrekking plaats van dat resterende gedeelte. 
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V. OVERGANGSBEPALINGEN 

In verband met de nieuwe rangschikkingscriteria zijn in artikel III van 
het wetsvoorstel overgangsbepalingen opgenomen voor onroerende 
goederen waarvoor het verzoek om rangschikking vóór het tijdstip van 
inwerkingtreding van dit voorstel van wet is ingediend. Het gaat hierbij 
zowel om onroerende goederen die ten tijde van de inwerkingtreding zijn 
gerangschikt als om onroerende goederen die op dat tijdstip nog niet zijn 
gerangschikt, maar waarvoor wel reeds een verzoek is ingediend. 

De rangschikkingsbeschikkingen van deze onroerende goederen zullen 
5 jaren na het tijdstip van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel vervallen. 
De termijn van 5 jaren hangt samen met de omstandigheid dat al deze 
NSW-landgoederen zullen moeten worden getoetst aan de nieuwe 
criteria voor rangschikking. De eigenaren van deze onroerende goederen 
zullen binnen 2 jaren na het tijdstip van inwerkingtreding een verzoek 
moeten indienen om hun onroerende goederen ook na afloop van de 
termijn van 5 jaren aan de hand van de nieuwe rangschikkingscriteria aan 
te merken als NSW-landgoed. Deze termijn van 2 jaren is gekozen ten 
einde alle verzoeken om verlenging van de rangschikking tijdig af te 
kunnen handelen. Op deze verzoeken zal door Onze Ministers van 
Landbouw en Visserij en van Financiën bij gezamenlijke beschikking 
worden beslist. Herrangschikking gaat in op het moment waarop de 
5-jaarstermijn afloopt. 

Indien een onroerend goed geheel voldoet aan de nieuwe criteria zal 
het opnieuw voor het geheel als landgoed worden gerangschikt. Het 
vervallen van de oorspronkelijke beschikking tot rangschikking heeft dan 
geen gevolgen voor het eventueel buiten invordering gelaten recht van 
successie en voor de niet geheven overdrachtsbelasting en/of kapitaals-
belasting. Een reeds lopende termijn van 25 jaren, welke in deze geva len 
van belang is, wordt door de hernieuwde rangschikking niet onderbroken. 
Een en ander vloeit voort uit het bepaalde in het vierde lid van artikel III 
van het wetsvoorstel. 

Het is echter denkbaar dat door toepassing van de nieuwe criteria niet 
het gehele landgoed voor hernieuwde rangschikking in aanmerking komt. 
Een of meer gedeelten van het onroerend goed zullen dan niet meer 
gerangschikt worden, hetgeen in de praktijk vermoedelijk op beperkte 
schaal voor zal komen. 

In dit verband merken wij op dat - evenals tegen eengeheel of gedeeltelijk 
afwijzende beschikking op een verzoek tot rangschikking - tegen de 
beschikking op een verzoek om herrangschikking beroep kan worden 
ingesteld op grond van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen. 

Het niet opnieuw rangschikken van een gedeelte van het onroerend 
goed moet, in samenhang met het vervallen van de oorspronkelijke 
beschikking tot rangschikking, worden gezien als een onttrekking van dat 
gedeelte. Dit heeft in beginsel tot gevolg dat eventueel buiten invordering 
gelaten recht van successie op grond van artikel 8 van de NSW alsnog 
dient te worden ingevorderd. Indien het landgoed toebehoort aan een 
rechtspersoon, kan deze onttrekking ook tot gevolg hebben dat eventueel 
ter zake van de verkrijging respectievelijk de inbreng van het landgoed 
niet geheven overdrachtsbelasting onderscheidenlijk kapitaalsbelasting 
op grond van artikel 9c van de NSW alsnog wordt geheven. 

Ook in deze gevallen blijven echter de artikelen 8 en 9c van de NSW 
door het bepaalde in artikel III, vierde lid, buiten toepassing. Er vindt 
derhalve ter zake van de onttrokken gedeelten geen invordering van 
successierecht en geen heffing van overdrachtsbelasting en kapitaalsbe-
lasting plaats. Hierop zal ook bij eventuele verdere onttrekkingen niet 
worden teruggekomen. 
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Artikel III, vierde lid, geldt ook voor de - vermoedelijk theoretische -
situaties waarin, na een verzoek om herrangschikking, ten gevolge van de 
nieuwe rangschikkingscriteria het gehele landgoed zou worden onttrokken. 

Voor zover een eigenaar met betrekking tot zijn landgoed niet of niet 
tijdig een verzoek indient tot verlenging van de rangschikking is het vierde 
lid van artikel III niet van toepassing. Eventueel buiten invordering gelaten 
recht alsmede de rente zal in dit geval wel worden ingevorderd. Ook zal 
ter zake van de inbreng in een rechtspersoon eventueel niet geheven 
overdrachtsbelasting en/of kapitaalsbelasting alsnog worden geheven. 

Het vijfde lid van artikel III bewerkstelligt dat de verzoeken om rang-
schikking die op het tijdstip van inwerkingtreding van het wetsvoorstel in 
behandeling zijn volgens de thans geldende regeling zullen worden 
afgewikkeld. Voor zover deze verzoeken leiden tot rangschikking, zijn de 
in het eerste tot en met het vierde lid van artikel III opgenomen over-
gangsbepalingen van toepassing. 

Voor onroerende goederen die na het tijdstip van inwerkingtreding van 
het wetsontwerp worden gerangschikt op een na dat tijdstip ingediend 
verzoek gelden de nieuwe rangschikkingscriteria. Voor deze categorie 
komt herrangschikking dan ook niet aan de orde. 

Voor een onroerend goed dat ten tijde van de inwerkingtreding van het 
wetsvoorstel is gerangschikt of waarvoor alsdan een aanvraag tot 
rangschikking in behandeling is heeft de voorgestelde regeling tot gevolg 
dat de verruimde fiscale faciliteiten gedurende de 5-jaarstermijn staan 
tegenover de nadere voorwaarden met uitzondering van de nieuwe 
rangschikkingscriteria. Daar staat echter tegenover dat de eigenaren de 
nodige kosten zullen moeten maken om na het verstrijken van die termijn 
zo veel mogelijk aan de nieuwe rangschikkingscriteria te voldoen. Bij 
voorbeeld het aanbrengen van beplantingen ten einde storende elementen 
op het landgoed aan het zicht te onttrekken. Tijdens de 5-jaarstermijn 
zullen de controle en het onttrekkingsbeleid voor deze onroerende 
goederen nog zijn afgestemd op de huidige criteria voor rangschikking. 
Na de overgangstermijn van 5 jaren zal op alle gerangschikte landgoederen 
het nieuwe regime van toepassing zijn. 

De Bosbouwvoorlichtingsraad en een deel van de Stuurgroep stellen 
een aanvullende overgangsregeling voor. Eigenaren van landgoederen die 
de faciliteit voor het recht van successie, van schenking of van overgang 
hebben genoten binnen een periode van 25 jaren voor de inwerkingtreding 
van het wetsontwerp, zou de mogelijkheid moeten worden geboden om 
te opteren voor het huidige, oude regime. Voor het resterende deel van 
de 25-jaarsperiode zouden de nadere voorwaarden dan niet van toepassing 
zijn. Mede gelet op het evenwicht dat naar onze mening bestaat tussen 
de verruiming van de fiscale faciliteiten en de nadere voorwaarden is een 
zodanige aanvullende overgangsregeling niet noodzakelijk. Bovendien is 
het gewenst dat na de overgangsperiode op alle gerangschikte landgoe-
deren één regime van toepassing is. Een tweede regime als door deze 
adviesinstanties wordt bepleit, zou, indien dit een langere termijn bestrijkt 
dan 5 jaren, bezwaarlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de 
NSW. Zo zouden bij voorbeeld in het geval een eigenaar een landgoed in 
twee gedeelten heeft verkregen, op één landgoed twee regimes van 
toepassing kunnen zijn. 

VI . BUDGETTAIRE CONSEQUENTIES 

De budgettaire gevolgen van de verlaging van de factoren 1/4 en 2/3 
tot 0 onderscheidenlijk 1/2 belopen voor de vermogensbelasting een 
derving aan opbrengsten van enkele miljoenen. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 20 089, nr. 3 22 



Voor het successie- en het schenkingsrecht, alsmede het recht van 
overgang zijn de gevolgen van deze verlaging alleen globaal aan te geven. 
Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat het aantal landgoederen dat vererft of 
wordt geschonken niet tevoren kan worden bepaald. Bovendien variëren 
deze landgoederen sterk in waarde en is het aantal verkrijgers per 
landgoed en hun graad van verwantschap tot de erflater of de schenker 
erg wisselend. Verwacht wordt dat de voorgestelde regeling zal leiden tot 
een opbrengstderving van enkele miljoenen per jaar. 

Derhalve wordt het budgettaire nadeel voor de vermogensbelasting en 
de krachtens de Successiewet 1956 geheven belastingen tezamen 
struktureel geschat op circa 5 min. In het eerste jaar wordt op een 
kaseffect van ca. 2 min. gerekend. In bijlage 8 wordt een overzicht 
gegeven van de financiële gevolgen voor de Rijksbegroting. 

VI I . DEREGULERINGSTOETSING 

1. Algemeen 

Het beleidsterrein, de doelstelling en de werkingssfeer van de NSW zijn 
weergegeven in hoofdstuk I van deze memorie. Kort samengevat komen 
deze apecten op het volgende neer. De NSW strekt ertoe door middel 
van het verlenen van fiscale faciliteiten het voortbestaan van landgoederen 
in de bestaande toestand te bevorderen, indien zulks voor het behoud van 
natuurschoon wenselijk is. 

2. Doelstelling en vormgeving van de regeling 

In het onderhavige wetsontwerp wordt voorgesteld de fiscale faciliteiten 
voor NSW-landgoederen wat betreft de vermogensbelasting en de 
rechten van successie, van schenking en van overgang te verruimen. Hier 
tegenover worden nadere voorwaarden gesteld voor de instandhouding 
van die landgoederen. De verruiming van deze faciliteiten houdt verband 
met de omstandigheid dat in deze tijd het bezit van een landgoed voor 
een particuliere eigenaar uit financieel oogpunt weinig aantrekkelijk is. 
Met de voorgestelde verruiming wordt beoogd hieraan tegemoet te 
komen en het particuliere bezit van landgoederen te bevorderen. Een en 
ander is nader uiteengezet in hoofdstuk II van deze memorie. 

Om de volgende redenen is gekozen voor een aanpassing van de NSW 
en, in samenhang daarmee, van de Wet op de vermogensbelasting 1964, 
als middel om het particuliere landgoedbezit te stimuleren. 

In de eerste plaats vloeide deze vormgeving van ons beleid voort uit de 
- hiervoor in hoofdstuk I genoemde - politieke keuzen die aan het 
onderwerpelijke wetsvoorstel zijn voorafgegaan. Wij volstaan hier met het 
in herinnering brengen van de door de Tweede Kamer aanvaarde motie 
van de leden Portheine/Van Muiden en van de mededeling omtrent de 
onderhavige wetswijziging in de regeringsverklaring van 22 november 
1982. (Handelingen II, zittingsjaar 1982/83, pag. 641). 

In de tweede plaats heeft de ervaring in de loop der jaren geleerd dat 
de NSW een effectief en praktisch hanteerbaar instrument is om de 
instandhouding van landgoederen te bevorderen. Dat blijkt ook uit het 
commentaar van de Stuurgroep en de adviezen van de Bosbouwvoorlich-
tingsraad en de Natuurbeschermingsraad. Zoals daarin is aangegeven 
hebben die instanties, waarin onder meer vertegenwoordigers van 
belanghebbenden zitting hebben, het voorstel om de NSW aan te passen 
ter stimulering van het particuliere landgoedbezit met instemming 
ontvangen. Een nieuwe regeling, naast of in plaats van de NSW, wordt 
dan ook niet door ons overwogen. Een nieuwe regeling naast de NSW 
zou bovendien niet passen in een beleid van terughoudendheid met 
regelgeving. 
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3. Normstelling en delegatie 

Wat betreft de normstelling en de delegatie van wetgeving dient bij het 
onderhavige voorstel van wet, vanuit een oogpunt van deregulering, de 
aandacht te worden gevestigd op de regelingen voor de rangschikking 
van NSW-landgoederen en voor die van onttrekking aan die rangschikking. 

Krachtens het in het wetsvoorstel voorgestelde artikel 1, derde lid, van 
de NSW kunnen - in aansluiting op de omschrijving van het begrip 
landgoed in het voorgestelde eerste lid, onderdeel a - bij algemene 
maatregel van bestuur regels worden gesteld betreffende de voorwaarden 
waaraan een onroerend goed moet voldoen om te kunnen worden 
gerangschikt. In dat derde lid wordt een limitatieve opsomming gegeven 
van de onderwerpen waarop die voorwaarden betrekking hebben. De 
bevoegdheid om bij algemene maatregel van bestuur regels te stellen 
aangaande de rangschikkingscriteria is derhalve afgeperkt. 

Zoals in het vorenstaande reeds werd opgemerkt is er voor gekozen om 
de rangschikkingsvoorwaarden neer te leggen in een algemene maatregel 
van bestuur en niet in de wet zelf. Hiermee wordt beoogd te komen tot 
een flexibele wijze van regelgeving voor de rangschikkingscriteria. 
Flexibiliteit is hierbij vereist om tijdig en efficiënt te kunnen inspelen op de 
ontwikkelingen die zich op het gebied van natuurschoon voordoen, de 
wijze van beheer van natuurschoon alsmede op de grote verscheidenheid 
die zich bij landgoederen voordoet. Bovendien zou het opnemen van de 
rangschikkingscriteria in de wet zelf een aanmerkelijke verzwaring van de 
wettekst - van voornamelijk technische aard - tot gevolg hebben en 
daardoor leiden tot een ondoorzichtige regelgeving. 

Ten aanzien van de onttrekking van NSW-landgoederen aan de 
rangschikking is ons bij de voorbereiding van het wetsontwerp gebleken 
dat het niet mogelijk is tot een werkbare regeling te komen waarbij de 
onttrekkingsgronden in de wet limitatief worden opgesomd. 

In de voorgestelde regeling kan onttrekking - behalve op verzoek van 
de eigenaar en, onder bepaalde omstandigheden, na eigendomsovergang 
van het onroerend goed - plaatsvinden in de gevallen waarin het karakter 
van landgoed van het onroerend goed is aangetast of verloren is gegaan 
door gebrek aan behoorlijk onderhoud of door andere omstandigheden. 

De onttrekkingsgrond is derhalve algemeen geformuleerd. Dit vloeit 
voort uit het gegeven dat natuurschoon zich op velerlei wijzen kan 
manifesteren, dat door een veelheid van omstandigheden afbreuk kan 
worden gedaan aan natuurschoon en vooral dat elke aantasting van 
natuurschoon op een landgoed slechts kan worden beoordeeld in de 
context van het onderwerpelijke landgoed. Niettemin achten wij de 
formulering niet te ruim, aangezien de onttrekkingsgrond zijn begrenzing 
vindt in de natuurschoonwaarden die bepalend zijn voor het desbetreffende 
landgoed. 

Een belangrijk hulpmiddel voor het onttrekkingsbeleid vormt de bij de 
aanvraag tot rangschikking over te leggen beschrijving van het landgoed. 
Aan de hand van de beschrijving kunnen echter niet alle gevallen van 
inbreuk op de instandhoudingsverplichting worden geconstateerd, 
aangezien deze slechts in hoofdlijnen inzicht geeft in het karakter en de 
waarden van het landgoed. Een uitvoerige en diepgaande beschrijving 
zou voor de eigenaar van het landgoed, die zelf de beschrijving dient op 
te stellen, een onevenredig zware verplichting inhouden. 

In samenhang met de algemeen geformuleerde onttrekkingsgrond 
wordt door het bepaalde in het voorgestelde vijfde lid van artikel 3 van de 
NSW aan de eigenaar de mogelijkheid geboden om, alvorens tot een 
bepaalde handeling op zijn landgoed over te gaan, te vragen of die 
handeling onttrekking tot gevolg zal hebben. Hiermee beogen wij tegemoet 
te komen aan het bezwaar van de mogelijke rechtsonzekerheid voor de 
eigenaar die verbonden is aan de algemeen geformuleerde onttrekkings-
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grond. In dit verband wordt opgemerkt dat de beoordeling of een 
voorgenomen handeling leidt tot een aantasting van het natuurschoon, 
zal worden bezien in het licht van de situatie van het desbetreffende 
landgoed. 

4. Personele consequenties werkdruk justitie-apparaat 

De voorgestelde wijzigingen hebben, gelet op het beperkte aantal 
gerangschikte landgoederen - circa 1200 - geen gevolgen in de personele 
sfeer. Deze wijzigingen leggen evenmin een extra beslag op de mankracht 
van het justitie-apparaat. 

VII I . TOELICHTING OP DE ARTIKELEN 

Artikel I, onderdeel A (artikel 1 van de Natuurschoonwet 1928) 

Het huidige artikel 1 van de Natuurschoonwet 1928 geeft aan wat voor 
de toepassing van die wet wordt verstaan onder «landgoederen». 

In het nieuwe artikel 1, eerste lid, onderdeel a, is de omschrijving van 
het begrip «landgoed» overgenomen, met dien verstande dat deze 
omschrijving in het enkelvoud is geredigeerd en dat aan «buitenplaats» 
zijn toegevoegd: «andere, bij het karakter van het landgoed passende, 
opstallen». Voor deze wijziging wordt verwezen naar hoofdstuk III, 
paragraaf 2, van het algemene gedeelte van deze memorie. Voorts brengt 
de nieuwe wettekst tot uitdrukking dat de NSW ziet op landgoederen die 
in Nederland zijn gelegen. 

In onderdeel b wordt aangegeven wat voor de toepassing van de 
Natuurschoonwet 1928 wordt verstaan onder «eigenaar». Deze bepaling 
regelt het begrip eigenaar achtereenvolgens voor het geval waarin een 
onroerend goed niet is bezwaard met vruchtgebruik of erfpacht (1°), het 
geval waarin een zodanig recht wel is gevestigd (2°) en de situatie van 
twee eigenaren in voormelde zin van aan elkaar grenzende onroerende 
goederen (3°). 

In de gevallen waarin het eigendomsrecht, vruchtgebruik of erfpachts-
recht aan meer personen te zamen toekomt, bij voorbeeld onverdeelde 
mede-eigendom, dienen die personen gezamenlijk als eigenaar te worden 
gezien. In dit verband wordt ook verwezen naar het bepaalde in de 
meergenoemde aanschrijving van 5 februari 1929, nr. 66, PW. nr. 
12 638 (bijlage 4 bij deze memorie) omtrent het door vererving gerechtigd 
worden van anderen dan de eigenaar die de aanvraag heeft gedaan. 

Voor onderdeel b van het eerste lid en het nieuwe tweede lid wordt 
voorts verwezen naar hoofdstuk IV van het algemene gedeelte van deze 
memorie. 

De onderdelen c en d van het eerste lid geven een begripomschrijving 
van «Onze Minister» onderscheidenlijk «Onze Ministers» voorde toepassing 
van de Natuurschoonwet 1928. 

Het nieuwe derde lid bevat de delegatiebepaling voor de bij algemene 
maatregel van bestuur te stellen regels met betrekking tot de rangschik-
kingscriteria. Hiervoor wordt verwezen naar het algemene gedeelte van 
deze memorie van toelichting. Met betrekking tot de tekst van het derde 
lid van artikel 1 wordt nog het volgende opgemerkt. 

De vermelding in onderdeel b van de aard van de bossen of andere 
houtopstanden biedt de mogelijkheid om bij algemene maatregel van 
bestuur te kunnen bepalen dat opstanden als laagstamboomgaarden, 
kerstboomteelten en kwekerijen niet worden meegeteld om tot het hier 
bedoelde percentage te geraken. Het ligt voor het overige geenszins in 
het voornemen rangschikkingsvoorwaarden te stellen met betrekking tot 
de aard van bossen of andere houtopstanden. 
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Waar in onderdeel d wordt gesproken over bebouwing wordt gedoeld 
op alle mogelijke bouwwerken welke op een landgoed aanwezig kunnen 
zijn, zoals woningen, schuren, bedrijfspanden, utiliteitswerken, masten en 
muren. 

De vereisten met betrekking tot het gebruik zullen met name ertoe 
strekken gebruiksvormen te weren die strijdig zijn met het karakter van 
een NSW-landgoed, bij voorbeeld motorcrossterreinen en vormen van 
kamperen. 

Artikel I, onderdeel B (artikel 2 van de Natuurschoonwet 1928) 

Het huidige artikel 2 bepaalt op welke wijze een onroerend goed kan 
worden gerangschikt als landgoed in de zin van de Natuurschoonwet 
1928. 

De bepalingen omtrent de wijze van rangschikking zijn - in samenhang 
met de nieuwe onttrekkingsregeling - opnieuw geredigeerd en zonder 
materiële wijzigingen ten opzichte van de huidige rangschikkingspraktijk 
opgenomen in het nieuwe artikel 2. 

Artikel I, onderdeel C (artikel 3 van de Natuurschoonwet 1928) 

Het eerste lid van het huidige artikel 3 schrijft voor dat, alvorens op een 
verzoek om rangschikking wordt beschikt, de directeur van Staatsbosbe-
heer wordt gehoord. 

Deze bepaling is in het nieuwe artikel 3 niet meer opgenomen in 
verband met het feit dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van 
de NSW thans mede in handen ligt van de Minister van Landbouw en 
Visserij. 

Het nieuwe artikel 3 regelt - evenals het tweede lid van het huidige 
artikel 3 - de gronden en de wijze waarop een onroerend goed of een 
gedeelte daarvan wordt onttrokken. 

Tegen een onttrekkingsbeschikking kan op grond van de Wet admini-
stratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen in beroep worden gegaan 
bij de Raad van State. 

Artikel I, onderdeel D (artikel 4 van de Natuurschoonwet 1928) 

Het huidige artikel 4 kan vervallen. Door dit artikel van de Natuurschoon-
wet 1928 werd aan artikel 7 van de Wet op de vermogensbelasting 1892 
een tweede lid toegevoegd, waarin voor de heffing van de vermogensbe-
lasting een waarderingsvoorschrift werd gegeven voor gerangschikte 
landgoederen. Deze wet is bij de invoering van de Wet op de vermogens-
belasting 1964 ingetrokken. In laatstgenoemde wet is dit waarderings-
voorschrift opgenomen in artikel 9, derde lid. Hiermee is het belang van 
artikel 4 van de Natuurschoonwet 1928 vervallen. 

In het nieuwe artikel 4 worden de gevolgen geregeld van een onttrekking. 
De hoofdregel van het nieuwe onttrekkingsregime is neergelegd in het 

eerste lid. Deze houdt in dat een onroerend goed (te weten het landgoed 
of een gedeelte daarvan) dat aan de rangschikking wordt onttrokken in 
beginsel binnen een termijn van 10 jaren niet opnieuw kan worden 
aangemerkt als een landgoed in de zin van de NSW. 

De hoofdregel is niet van toepassing indien bij de onttrekkingsbeschik-
king in plaats van de termijn van 10 jaren een kortere termijn van ten 
hoogste 5 jaren wordt vastgesteld. Dit is mogelijk krachtens het tweede 
lid van artikel 4, indien bij een onttrekking op grond van artikel 3, eerste 
lid, onderdeel b, het karakter van landgoed niet in ernstige mate is 
aangetast. 

Indien de kortere termijn wordt vastgesteld, kunnen daarbij voorwaarden 
worden gesteld. 
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De artikelen 8 en 9c blijven, op grond van de tweede volzin van het 
tweede lid, buiten toepassing. Derhalve wordt geen successierecht 
ingevorderd dat bij de verkrijging van het onroerend goed door de 
eigenaar en/of bij een vroegere verkrijging door een rechtsvoorganger 
buiten invordering is gebleven. Evenzo vindt geen heffing van overdrachts-
belasting en kapitaalsbelasting plaats indien het een landgoed van een 
rechtspersoon betreft en die rechtspersonen of zijn rechtsvoorganger(s) 
de vrijstelling van de artikelen 9a of 9b heeft genoten. 

Het derde lid noemt de gevallen dat de kortere termijn vervalt en de 
termijn van 10 jaren daarvoor in de plaats treedt. De hiervoor bedoelde 
successierechten, overdrachtsbelasting en kapitaalbelasting worden dan 
alsnog ingevorderd onderscheidenlijk geheven. 

De termijn van 10 jaren en de kortere termijn van ten hoogste 5 jaren 
gelden, blijkens artikel 4, eerste lid, alleen indien degene die op het 
tijdstip van de onttrekking eigenaar was of een vennootschap waarvan hij 
middellijk of onmiddellijk aandeelhouder is, opnieuw om rangschikking 
verzoekt. Voor onttrekkingen op grond van artikel 3, eerste lid, onderdeel 
c, houdt dit in dat de termijn geldt voor de nieuwe eigenaar en voor de 
vennootschap waarvan hij middellijk of onmiddellijk aandeelhouder is. 

Het vierde lid beoogt onder meer tot uitdrukking te brengen dat het 
vervallen van de kortere termijn bij beschikking wordt vastgesteld. Op 
grond van de aanhef van het derde lid treedt de termijn van 10 jaren 
daarvoor in de plaats. 

Artikel I, onderdeel E 

De artikelen 5 en 6 kunnen vervallen. 
Artikel 5 bevat een aanvulling op artikel 5 van de met ingang van 1965 

ingetrokken Wet op de Inkomstenbelasting 1914 omtrent de huurwaarde 
van onroerende goederen die zijn aangewezen als NSW-landgoed. Bij de 
invoering van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 en de Wet op 
de inkomstenbelasting 1964 is deze regeling niet bestendigd. Artikel 5 
van de Natuurschoonwet 1928 kan daardoor vervallen. 

Artikel 6 bevat een aanvulling van artikel 10 van de inmiddels ingetrokken 
Wet op de Personele Belasting 1896. Een gelijkluidende bepaling is later 
opgenomen in de nadien ingetrokken Wet op de personele belasting 
1950. Derhalve heeft ook artikel 6 zijn belang verloren. 

Artikel I, onderdelen F. 1, G.2, G.3 en H. I (de artikelen 7, 7a en 8 van de 
Natuurschoonwet 1928) 

De leden van de artikelen van de Natuurschoonwet 1928 zijn - behoudens 
de leden van artikel 9ter - niet genummerd. Bij dit wetsontwerp is van de 
gelegenheid gebruik gemaakt de leden van de overige artikelen die uit 
meer dan een lid bestaan van nummers te voorzien. 

In verband met de nummering van de leden van artikel 7a, wordt de 
aanduiding van de drie onderdelen van het eerste lid van dit artikel 
gewijzigd in a, onderscheidenlijk b en c. 

Artikel I, onderdelen G. 1, I, J.1 en K (de artikelen 7a, 9a, 9b en 9c van de 
Natuurschoonwet 1928) 

De aanduiding van deze artikelen is aangepast aan de thans gebruikelijke 
nummering van wetsartikelen. Derhalve is de aanduiding van de huidige 
artikelen 7bis, 9bis, 9ter en 9quater gewijzigd in 7a, onderscheidenlijk 9a, 
9b en 9c. 
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Artikel I, onderdelen F.2, G.3, H.2, H.3, I, J.2 en K (artikel 7, eerste lid, 
7a, eerste lid, onderdeel a, artikel 8, tweede lid, artikel 9a, artikel 9b en 
artikel 9c van de Natuurschoonwet 1928) 

Deze wijzigingen houden verband met de begripsomschrijving in artikel 
1, eerste lid, onderdeel a. Waar in de wet de term landgoed wordt 
gehanteerd, wordt bedoeld een landgoed in de zin van deze bepaling. 

Artikel I, onderdelen F.2, H.3, H.4 en H.5 en artikel II (artikel 7, eerste lid, 
artikel 8, tweede, derde en vierde lid van de Natuurschoonwet 1928 en 
artikel 9, derde lid, van de Wet op de vermogensbelasting 1964) 

Deze wijzigingen vloeien voort uit de verlaging van de factoren 1/4 en 
2/3 tot 0 onderscheidenlijk 1/2 van de bestemmingswaarde van een 
opengesteld en niet-opengesteld Natuurschoonwet-landgoed. 

Dit waarderingsvoorschrift is voor de krachtens de Successiewet 1956 
geheven belastingen van belang voor het gedeelte van het recht dat 
buiten invordering blijft bij de verkrijging van een landgoed. 

Voor de vermogensbelasting geeft het aan voor welke waarde het 
landgoed in de heffing wordt betrokken. 

Voor het overige worden met deze wijzigingen geen materiële verande-
ringen beoogd. 

Artikel I, onderdeel L (artikel 10 van de Natuurschoonwet 1928) 

Het huidige artikel 10 regelt onder meer dat de Minister van Financiën 
kan bepalen dat de gevolgen van de rangschikking van een onroerend 
goed ten aanzien van de in de artikelen 4, 5 en 6 genoemde belastingen 
zullen ingaan met de aanvang van het belastingjaar, volgend op de dag 
waarop het verzoek daartoe is binnengekomen. Deze bepaling ziet op het 
geval waarin een verzoek tot rangschikking tegen het einde van een 
kalenderjaar wordt ingediend en de rangschikkingsbeschikking in de loop 
van het daaropvolgende jaar wordt genomen. Artikel 10 biedt dan de 
mogelijkheid voor de in de artikelen 4 en 5 genoemde belastingen, te 
weten de vermogensbelasting en de inkomstenbelasting, te bepalen dat 
de gevolgen van de beschikking reeds ingaan met de aanvang van het 
belastingjaar volgend op de dag waarop het verzoek is binnengekomen. 
De in artikel 6 genoemde personele belasting wordt niet meer geheven. 

Ingevolge het nieuwe vierde lid van artikel 2 wordt het onroerend goed 
als een landgoed aangemerkt met ingang van het tijdstip waarop het 
verzoek daartoe is binnengekomen. Derhalve bestaat dan geen behoefte 
meer aan de mogelijkheid de faciliteiten op een vroegere datum te laten 
ingaan. 

Het huidige artikel 10 maakt het voorts mogelijk bij de onttrekking van 
een onroerend goed aan de rangschikking op verzoek van de eigenaar te 
bepalen dat de gevolgen van de rangschikking voor de vermogensbelasting 
en de inkomstenbelasting zullen eindigen met de afloop van het belas-
tingjaar. Aan deze mogelijkheid blijkt in de praktijk geen behoefte te 
bestaan. In het nieuwe tweede en derde lid van artikel 3 is bepaald, met 
ingang van welk tijdstip een onroerend goed niet langer als een landgoed 
wordt beschouwd. 

Gelet op het bovenstaande kan het huidige artikel 10 vervallen. 

Het eerste lid van het nieuwe artikel 10 bewerkstelligt, in samenhang 
met het nieuwe artikel 4, tweede lid, tweede volzin, dat de rechtsgevolgen 
van een voorwaardelijke onttrekking beperkt blijven tot de vermogensbe-
lasting en de onroerend-goedbelasting. 

Het tweede lid van het nieuwe artikel 10 beoogt de termijn van 25 jaren 
voor de instandhouding van een landgoed bij voorwaardelijke onttrekkingen 
te verlengen met de termijn van onttrekking. 
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Deze wijzigingen zijn nader toegelicht in het algemene gedeelte van 
deze memorie. 

Artikel I, onderdeel M 

In het huidige artikel 11 van de NSW is een aantal bepalingen opgenomen 
die betrekking hebben op de bescheiden die bij een verzoek om rang-
schikking moeten worden overgelegd. Aangezien het bepalingen betreft 
die nauw verband houden met de regeling inzake het doen en het 
indienen van een verzoek om rangschikking, zijn die bepalingen in 
enigszins gewijzigde vorm ondergebracht in artikel 2 van het wetsvoorstel. 
In dat artikel is de rangschikkingsprocedure geregeld. Daardoor kan 
artikel 11 vervallen. 

Artikel IV 

Met het oog op de omstandigheid dat de onderhavige wetswijziging 
veel veranderingen in de tekst van de NSW met zich meebrengt, wordt de 
tekst van die wet, zoals deze luidt na de wijziging, opnieuw in het Staatsblad 
geplaatst. 

Artikel V 

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van de wet. Aangezien niet is te 
voorzien, wanneer de wet het Staatsblad zal bereiken, wordt voorgesteld 
het tijdstip van inwerkingtreding bij koninklijk besluit vast te stellen. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
H. E. Koning 

De Minister van Landbouw en Visserij, 
G. J. M. Braks 
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