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Nr. 4 BIJLAGEN BIJ DE MEMORIE VAN TOELICHTING 

BIJLAGE 1 COMMENTAAR VAN DE STUURGROEP PARTICULIERE NATUUR 
SCHOONWET LANDGOEDEREN OP HET VOORSTEL TOT WIJZI -
GING VAN DE NATUURSCHOONWET 1928 EN VAN DE WET OP 
DE VERMOGENSBELASTING 1964 

Aan de Staatssecretaris van Financiën 

Utrecht, 19 september 1984 

In antwoord op uw bovenvermelde brief met verzoek om advies inzake 
een wetsvoorstel tot wijziging van de Natuurschoonwet 1928 en van de 
Wet op de Vermogensbelasting 1964, geeft de Stuurgroep Particuliere 
Natuurschoonwet-Landgoederen u het volgende commentaar. Dit 
commentaar is in afschrift toegezonden aan de minister van Landbouw en 
Visserij. 

Inleiding 

Het voorstel is het gevolg van een toezegging van de toenmalige 
staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer, die hem tijdens de 
behandeling van de wijziging van de Wet op de Vermogensbelasting bij 
motie van de leden Portheine en Van Muiden vroeg om verbetering in de 
waardebepaling van landgoederen te overwegen in de richting van een 
systeem, waarbij de in de wet op de Vermogensbelasting 1964 voorko-
mende factoren voor opengestelde en gesloten landgoederen worden 
gesteld op 1/16 respectievelijk 1/6 op basis van 80% van de waarde in 
het economisch verkeer. Dit verzoek sloot aan bij de groeiende bezorgdheid 
in de kring van particuliere landgoedeigenaren over het feit dat zij in 
steeds mindere mate in staat zijn de onvervangbare, dikwijls het karakter 
van het landschap bepalende, waarden van hun landgoederen voor verval 
en ondergang te behoeden. De problematiek werd in 1974 door de 
Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen bij de 
staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk aange-
meld. Op initiatief van de staatssecretaiis werd onder gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de daarvoor in aanmerking komende particuliere 
organisaties en het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
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Werk een onderzoeksopdracht verstrekt aan het Nederlands Economisch 
Instituut, hetgeen leidde tot het Onderzoeksrapport «De economische en 
financiële problematiek van particuliere Natuurschoonwet-landgoederen». 
Op grond van de conclusies van dit onderzoek kwam de stuurgroep onder 
meer tot de aanbeveling de op de Natuurschoonwet drukkende belasting 
te verlichten. Thans heeft de stuurgroep met waardering kennis genomen 
van het feit dat de ministers van Financiën en van Landbouw en Visserij 
en de staatssecretaris van Financiën met voorstellen tot wijziging van de 
Natuurschoonwet 1928 en de Wet op de Vermogensbelasting 1964 zijn 
gekomen. Zij kan voor het uitgangspunt dat aan de financiële tegemoet-
komingen enige nadere voorwaarden voor de instandhouding worden 
gekoppeld, begrip opbrengen maar tekent hierbij wel aan dat deze 
voorwaarden niet zodanig gesteld mogen worden dat het met de wet 
beoogde effect wordt geneutraliseerd. De stuurgroep wil daarbij bena-
drukken dat het van grote maatschappelijke betekenis is dat de voorstellen 
ertoe bijdragen dat particuliere eigenaren in staat blijven of gestimuleerd 
worden in de landgoederen, als onderdeel van de groene infrastructuur 
van Nederland, te investeren. 

1. De definitie van Natuurschoonwet-landgoed 

In hun voorstel de definitie van een Natuurschoonwet-landgoed uit te 
breiden tot terreinen waarvan het blijven voortbestaan niet alleen uit een 
oogpunt van natuurschoon, maar ook uit een oogpunt van natuurweten-
schappelijke en cultuurhistorische betekenis wenselijk wordt geacht 
stellen de bewindslieden dat hiermee de praktijk van de toepassing van 
de wet nauwelijks wijziging ondergaat. 

De stuurgroep is van oordeel dat het voorstel wel degelijk kan leiden 
tot een fundamentele wijziging in het rangschikkings- en onttrekkingsbeleid 
en is om die reden van oordeel dat het natuurwetenschappelijke aspect 
niet in de definitie van een Natuurschoonwet-landgoed (artikel 1) moet 
worden opgenomen, en evenmin in artikel 3 tweede lid sub d en sub e. 
De stuurgroep kan er daarentegen wel mee instemmen dat de cultuurhis-
torische betekenis als criterium wordt toegevoegd. Zij meent dat cultuur-
historische waarden, voor zover op een landgoed aanwezig, op dezelfde 
wijze als het natuurschoon kunnen worden meegewogen. In de toelichting 
(blz. 9) vermelden de bewindslieden dat bij de rangschikking en onttrekking 
thans natuurwetenschappelijke aspecten een rol spelen. De stuurgroep 
zou dit punt gaarne verduidelijkt zien. 

Toegelicht zou met name moeten worden in welke mate de bewindslieden 
bij de rangschikking van onroerende goederen, waarvan het uit een 
oogpunt van natuurschoon twijfelachtig is of deze voor rangschikking in 
aanmerking komen, de natuurwetenschappelijke betekenis thans en in de 
toekomst laten meewegen. De stuurgroep acht het namelijk redelijk dat in 
dergelijke gevallen, waar het voorkomen van een specifieke natuurweten-
schappelijke kwaliteit de doorslag gaf tot rangschikking, het verlies van 
zodanige kwaliteit kan leiden tot onttrekking van (dat gedeelte van) dat 
onroerend goed. 

2. Vereisten voor rangschikking 

De stuurgroep heeft er waardering voor dat de norm voor de minimum 
oppervlakte die voor rangschikking in aanmerking komt in bijzondere 
gevallen versoepeld zal worden. Voorts juicht de stuurgroep het toe dat 
eigenaren van onroerende goederen die elk voor zich te klein zijn om 
gerangschikt te kunnen worden als landgoed, door duurzaam met elkaar 
samen te werken, gezamenlijk wel gerangschikt kunnen worden. 

De stuurgroep acht het een goede zaak dat de vereisten voor rang-
schikking bij Algemene Maatregelen van Bestuur worden geregeld. Waar 
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dit een formalisering van de bestaande bestuurspraktijk is zal dit de 
duidelijkheid en rechtszekerheid ten goede komen. 

In de memorie van toelichting is een aantal voorbeelden gegeven van 
criteria die nader geregeld zullen worden. De stuurgroep had graag een 
uitputtende opsomming gezien van de vereisten die geregeld worden. Zij 
heeft er evenwel begrip voor dat die duidelijkheid, gelet op het feit dat 
steeds gereageerd moet worden op nieuwe ontwikkelingen op Natuur-
schoonwet-landgoederen niet volledig kan worden gegeven. De stuurgroep 
pleit ervoor om ontwerpen voor Algemene Maatregelen van Bestuur c.q. 
voor eventuele toekomstige wijzigingen daarvan steeds aan haar voor te 
leggen voor commentaar. 

3. Het voornemen om snipperverkaveling van landgoederen 
tegen te gaan 

In de memorie van toelichting is op blz. 18 gesteld, dat het van belang 
is zoveel mogelijk te voorkomen dat een landgoed in gedeelten uiteenvalt. 
Daartoe stelt de staatssecretaris van Financiën zich voor de aanschrijving 
uit 1929 aan te passen in die zin dat alleen nog ingeval een gedeelte van 
gerangschikte onroerende goederen wordt vervreemd, de invordering van 
het successierecht achterwege blijft, indien dat gedeelte op verzoek van 
de nieuwe eigenaar ook daadwerkelijk wordt gerangschikt. De stuurgroep 
wil hierbij opmerken dat zij in het algemeen het streven van de bewinds-
lieden om snipperverkaveling tegen te gaan kan ondersteunen. 

Wèl zou de stuurgroep erop aan willen dringen dat de staatssecretaris 
van Financiën zich de ruimte voorbehoudt om in bijzondere gevallen van 
de algemene lijn af te wijken. In relatie tot het voorstel de aanschrijving 
van 1929 aan te passen, onderschrijft de stuurgroep het voornemen om 
de mogelijkheid te openen dat eigenaren van landgoederen die op zich 
niet voldoen aan de vereisten van rangschikking om op basis van duurzame 
samenwerking hun landgoederen gezamenlijk te rangschikken. 

4. Het verloren gaan van het karakter van een landgoed als 
gevolg van omstandigheden die niet aan de eigenaar te wij ten 
zijn 

De stuurgroep wil van de gelegenheid gebruik maken om te wijzen op 
het probleem waarmee eigenaren, nu en wellicht in de toekomst nog 
meer, geconfronteerd worden als het karakter van hun landgoed verloren 
gaat of aangetast wordt door oorzaken die buiten hen zijn gelegen. 
Besluit de (rijks-)overheid bijv. tot het aanleggen van een weg door het 
landgoed dan zal dit leiden tot onttrekking aan de wet van het gedeelte 
van het landgoed dat onteigend wordt t.b.v. de wegaanleg. Voorts kan 
het voorkomen dat een gedeelte van het landgoed wordt onttrokken dat 
als gevolg van de wegaanleg van de rest van het landgoed wordt afge-
sneden en op zich niet aan de vereisten voldoet om als zelfstandig 
landgoed te rangschikken. Voorts wijst de stuurgroep op de werken die 
de eigenaar krachtens de Belemmeringswet Privaatrecht moet gedogen. 
Ten slotte wil zij wijzen op de schadelijke effecten van wateronttrekking of 
peilverlaging die eveneens een gevolg zijn van overheidsbeleid ter zake. 
Hoewel de stuurgroep het beginsel bekend is dat schade veroorzaakt 
door de overheid op haar verhaald moet worden, meent zij dat het toch 
wel erg ver gaat dat de eigenaar van een landgoed niet alleen als gevolg 
van het aanleggen van een werk maar, ook als gevolg van onttrekking 
door die overheid dubbel gedupeerd wordt. De stuurgroep zou de 
bewindslieden dan ook in overweging willen geven om in artikel 3 waar 
als onttrekkingsgrond is opgenomen het verloren gaan van het karakter 
van het landgoed door andere omstandigheden, dit te beperken tot die 
omstandigheden die optreden door in opdracht van de eigenaar dan wel 
diens huurder of pachter. 
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5. De openstelling van Natuurschoonwet-landgoederen 

Hoewel de stuurgroep het streven van de overheid om de openstelling 
van landgoederen voor het publiek te bevorderen in het algemeen steunt, 
is zij van oordeel dat de stimulans die thans ligt in het verschil in belas-
tingfaciliteiten groot genoeg is. Een groot percentage van de landgoederen 
is vrij toegankelijk voor het publiek. Voorts merkt de stuurgroep op dat 
ook de voor publiek gesloten landgoederen die dikwijls van de openbare 
weg af toch waarneembaar zijn, maatschappelijke betekenis hebben. De 
stuurgroep is dan ook van mening dat bij een heffing over 1/6 van de 
bestemmingswaarde de openstelling ook in de toekomst voldoende 
gestimuleerd wordt. 

6. De beschrijving 

De stuurgroep acht het op zich een verbetering dat in een beschrijving 
van het landgoed de bestaande situatie voor de eigenaar en overheid 
wordt vastgelegd. Zij meent dat deze beschrijving niet te gedetailleerd 
mag zijn en uitsluitend de voor de rangschikking kenmerkende structuren 
van het landgoed moet bevatten. De stuurgroep is van oordeel dat het 
voor opengestelde landgoederen zinvol is indien bij de beschrijving 
tevens een toegankelijkheidskaart, zoals de Beschikking bosbijdragen 
deze kent, overgelegd zou moeten worden. Gaarne ziet de stuurgroep het 
concept van de vereisten voor de beschrijving voor het geven van 
commentaar tegemoet. 

Gelet op het streven van de minsiter de betreffende A.M.v.B. vóór de 
behandeling van de wijziging van de wet in de Tweede Kamer gereed te 
willen hebben, verzoekt de stuurgroep het concept op zodanig tijdstip aan 
haar voor te leggen dat het commentaar van de stuurgroep nog van nut 
kan zijn bij de behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer. 

7. Overgangsbepalingen 

Met betrekking tot de overgangsbepalingen was een deel van de 
stuurgroep van oordeel dat aan eigenaren die niet voor het nieuwe 
regime in aanmerking wensen te komen, de mogelijkheid gelaten zou 
moeten worden om in het oude systeem met name voor wat betreft het 
successierecht uit te dienen. De wenselijkheid van zulk een tegemoetko-
ming achten deze leden van de stuurgroep groter naarmate het nieuwe 
regime voor rangschikking en onttrekking meer afwijkt van het huidige. 

Een ander deel van de stuurgroep is van mening dat het door de 
bewindslieden voorgestelde systeem ertoe zal leiden dat eigenaren die 
zich binnen twee jaren van inwerkingtreding van de wetswijziging niet 
melden voor hernieuwde rangschikking, onttrokken zullen worden. Deze 
leden zijn van oordeel dat zulks het gevolg kan zijn van omstandigheden 
buiten de eigenaar gelegen. Zij dringen erop aan in zulke schrijnende 
gevallen soepelheid te betrachten. Weer anderen waren van oordeel dat 
aan een eigenaar een extra overgangstermijn geboden zou moeten 
worden om zijn landgoed, indien dit onverhoopt als gevolg van het 
gewijzigde regime niet conform de overgangsregeling zou worden 
gerangschikt, alsnog aan te passen aan de nieuwe eisen. 

Ten slotte vroeg de stuurgroep zich af of de ministeries over voldoende 
mankracht beschikken om de overgang, zoals in het voorstel is voorzien, 
binnen de gestelde termijn daadwerkelijk mogelijk te maken. 

De voorzitter, 
ir. F. C. Prillevitz 

Namens het secretariaat, 
dr. C. F. van Beusekom 
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BIJLAGE 2 ADVIES VAN DE BOSBOUWVOORLICHTING OVER HET VOOR-
STEL TOT WIJZIGING VAN DE NATUURSCHOONWET 1928 EN 
VAN DE WET OP DE VERMOGENSBELASTING 1964 

Aan de Minister van Landbouw en Visserij 

Op 25 juni 1984 ontving de Bosbouwvoorlichtingsraad uw verzoek om 
advies inzake een ontwerp voor een wetsvoorstel tot wijziging van de 
Natuurschoonwet 1928 en van de Wet op de Vermogensbelasting 1984. 
De Raad stelt het bijzonder op prijs in de gelegenheid te zijn gesteld u 
hierover van advies te dienen. 

Algemeen 

Landgoederen met de daarop gesitueerde houtopstanden zijn op zich 
en als onderdeel van het landschap van grote maatschappelijke betekenis. 
De Raad is dus ook verheugd dat dit belang onderkend wordt en dat het 
ontwerp-wetsvoorstel beoogt het particuliere bezit van landgoederen te 
bevorderen en versnippering tegen te gaan door het verlenen van 
verdergaande fiscale faciliteiten. 

De Raad vraagt uw aandacht voor het volgende. 

Verruiming van de fiscale faciliteiten 

Op grond van de vigerende wettelijke bepalingen worden ten aanzien 
van landgoederen die onder de Natuurschoonwet zijn gerangschikt, het 
successie- en schenkingsrecht alsmede de vermogensbelasting geheven 
over tweederde van 90% van de waarde in het economische verkeer voor 
een niet opengesteld landgoed, en over eenvierde hiervan voor een 
opengesteld landgoed. 

In het ontwerp-wetsvoorstel wordt de heffing teruggebracht tot de helft 
voor niet-opengestelde en nihil opengestelde landgoederen. De verruiming 
van de fiscale faciliteiten komt tegemoet aan het streven het particuliere 
bezit van landgoederen te bevorderen, maar de Raad tekent hierbij aan 
dat de verruiming een te groot verschil in waardering te zien geeft tussen 
opengestelde en niet-opengestelde landgoederen. 

De Raad heeft er begrip voor dat er een stimulerend beleid wordt 
voorgestaan ten aanzien van de openstelling van landgoederen. Er zijn 
echter ook maatschappelijke overwegingen die ertoe kunnen leiden dat, 
gelet op de draagkracht van een landgoed, tot gehele of gedeeltelijke 
niet-openstelling dient te worden besloten. Te denken valt aan de 
aanwezigheid van grote natuurwetenschappelijke waarden. De mogelijk-
heid om van buitenaf van het landgoed te genieten blijft aanwezig. 

Gelet op de grote landschappelijke en daarmee recreatieve betekenis 
die ook gesloten landgoederen hebben, stelt de Raad voor, in aansluiting 
op de motie van de leden Portheine en Van Muiden, de heffing ten 
aanzien van niet-opengestelde landgoederen te stellen op een zesde van 
80% van de waarde in het economisch verkeer. In het geval dat zowel de 
minister en de eigenaar van mening zijn dat het landgoed om bijzondere 
redenen niet opengesteld dient te worden dan stelt de Raad voor de 
heffing nihil te doen zijn. 

Criteria voor de rangschikking 

In het ontwerp-wetsvoorstel wordt de mogelijkheid geïntroduceerd 
twee of meer aangrenzende onroerende goederen, die elk op zich door 
het geringe oppervlak niet voor rangschikking in aanmerking komen, te 
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rangschikken indien een duurzame samenwerking wordt nagestreefd ter 
instandhouding van de gezamenlijke landgoederen. 

Gezien het feit dat veel landgoederen over verscheidene eigenaren zijn 
versnipperd, acht de Raad deze wijziging ten opzichte van de vigerende 
bepalingen een aanmerkelijke verbetering. 

De Raad acht de introductie van de natuurwetenschappelijke en 
cultuurhistorische betekenis van een landgoed als een criterium voor de 
rangschikking onder de Natuurschoonwet een te vergaande verzwaring 
van de regeling. De doelstelling van de wet, te weten het bevorderen van 
particulier bezit wordt met deze verzwaring van de eisen niet gediend. 

De Raad merkt op dat natuurwetenschappelijke waarden nauwelijks te 
objectiveren zijn. Bovendien zijn deze waarden beïnvloedbaar van 
buitenaf door ziekten, grondwaterpeil enz. De positie, ook in juridische 
zin, van de landgoedeigenaar die het landgoed in stand heeft te houden 
maar op dit soort zaken geen invloed heeft, wordt onzeker. De Raad 
constateert dat voor zover natuurwetenschappelijke waarden al in de 
praktijk zijn meegewogen bij de rangschikking van landgoederen dit dan 
slechts op beperkte schaal is gebeurd. 

De meerderheid van de Raad stelt met nadruk dat voor het behoud van 
natuurwetenschappelijke waarden primair de Natuurbeschermingswet in 
het leven is geroepen. Door het opnemen van het begrip natuurweten-
schappelijke waarden in art. 1 en art. 3, tweede lid sub d. en e. in het 
ontwerp-wetsvoorstel, wordt in feite de doelstelling natuurbescherming 
in de Natuurschoonwet met ongewenste consequenties voor de bedrijfs-
voering. 

Twee leden van de Raad zijn van mening dat natuurwetenschappelijke 
waarden van zodanig belang zijn, zowel voor de visuele beleving als voor 
de visuele beleving al voor de totale kwalitatieve waardering van een 
landgoed dat deze mede bepalend moeten kunnen zijn voor de rangschik-
king onder de Natuurschoonwet. Deze leden menen dat het ontwerp-
wetsvoorstel op dit punt geen wijziging behoeft. Overigens zijn zij van 
mening dat natuurwetenschappelijke waarden wel degelijk goed zijn aan 
te geven. 

Ten aanzien van de cultuurhistortische waarden ziet de Raad minder 
bezwaren omdat deze voldoende duidelijk bekend zijn, meer verband 
houden met het begrip natuurschoon en bovendien localiseerbaar zijn. De 
Raad vraagt in dit verband aandacht voor de volgende zin op blz. 9 van de 
toelichting «De natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische betekenis 
is additioneel in die zin dat deze niet zelfstandig kan leiden tot rangschikking 
of onttrekking zonder dat er overigens sprake is van «natuurschoon».» 
Gelet op het standpunt dat de Raad inneemt ten aanzien van de natuur-
wetenschappelijke waarden, meent de Raad dat bij een eventuele 
handhaving van de cultuurhistorische waarden in artikel 1 van het 
ontwerp-wetsvoorstel, het additionele karakter zoals dat in de toelichting 
wordt aangegeven ook in de redactie van dit artikel expliciet tot uitdrukking 
moet komen. 

De Raad is van mening dat de betekenis van het landgoed uit oogpunt 
van het landschapsschoon waarbij het landgoed zich als landschappelijke 
entiteit manifesteert, een rol mag spelen bij de toepassing van de 
Natuurschoonwet. Deze entiteit behoeft daarbij niet alleen bepaald te 
worden door verticale elementen zoals bossen en hagen doch kan ook 
berusten op andere landschappelijke kenmerken en structuren zoals 
heide en landbouwgronden. 

In het ontwerp-wetsvoorstel wordt aangekondigd dat er een beschrijving 
van het landgoed zal worden verlangd gelijkend op die welke moet 
worden gegeven in het kader van een beheersplan op grond van de 
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Beschikking bosbijdragen 1983. De Raad acht het een goede zaak dat 
met betrekking tot de vele administratieve formaliteiten die een landgoed-
eigenaar dient na te komen tot een zo groot mogelijke afstemming wordt 
gestreefd. De Raad meent echter dat de beschrijving voor de bosbijdragen 
van geheel andere aard is dan een beschrijving in het kader van de 
Natuurschoonwet. Deze laatste zal kort moeten zijn en alleen die elementen 
bevatten die voor de rangschikking van het landgoed bepalend zijn. 

In de toelichting bij het ontwerp-wetsvoorstel tot wijziging van de 
Natuurschoonwet wordt aangekondigd dat bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur onder meer regels worden gesteld betreffende de 
vereisten voor rangschikking en betreffende de eisen waaraan de beschrij-
ving moet voldoen. De Raad dringt er ten stelligste op aan de inhoud van 
de algemene maatregelen van bestuur met spoed kenbaar te maken 
zodat de werking van de gewijzigde Natuurschoonwet in zijn volle 
omvang kan worden bezien. De Raad zou het op prijs stellen in adviserende 
zin te worden betrokken bij de totstandkoming van de A.M.v.B.'s. 

Ten slotte vraagt de Raad onder dit punt nog aandacht voor het 
volgende. Het zou een goede zaak zijn in de toelichting van de ontwerp-
wetswijziging op te nemen dat ook nieuw te creëren landgoederen in 
aanmerking kunnen komen voor rangschikking. Dit geldt tevens voor 
bosuitbreidingsprojecten waarbij het bos op het landgoed nog in een 
pioniersfase verkeert. 

Voorwaarden met betrekking tot de instandhouding van het 
landgoed 

Met betrekking tot de voorwaarden die opgelegd kunnen worden voor 
de instandhouding van een landgoed constateert de Raad dat het 
ontwerp-wetsvoorstel ook hierin een te vergaande verzwaring inhoudt. 
Verruiming van de fiscale faciliteiten moet leiden tot bevordering van het 
particuliere landgoedbezit. Dit was ook de strekking van de motie van de 
leden Portheine en Van Muiden. Door verzwaring van de voorwaarden 
dient dit effect niet ongedaan te worden gemaakt. 

De Raad acht het van groot belang dat het de particuliere landgoedei-
genaar niet onmogelijk wordt gemaakt zijn bedrijf dynamisch te beheren. 
In dit verband verdient het aanbeveling duidelijkheid te bieden over de 
reikwijdte van het nieuwe artikel 3, tweede lid, sub d. Dit artikel betreft de 
meldingsplicht voor handelingen, die het natuurschoon danwei de 
natuurwetenschappelijke of cultuurhistorische betekenis van een landgoed 
kunnen aantasten. De landgoedeigenaar zal voortdurend in onzekerheid 
verkeren welke handelingen hiertoe moeten worden gerekend. Bij twijfel 
doet hij er verstandig aan de voorgenomen handelingen te melden maar 
moet dit dan ten minste twee maanden van te voren doen. Dit zal zijn 
weerslag kunnen hebben op de dynamiek van de bedrijfsvoering. Meer 
duidelijkheid omtrent welke handelingen meldingsplichtig zijn, is dan ook 
noodzakelijk. De meldingstermijn zou eveneens moeten worden verkort. 
De Raad stelt voor, overeenkomstig de termijn in artikel 3, tweede lid, 
onder c. uit het ontwerp-wetsvoorstel, de termijn te bepalen op één 
maand. 

In het ontwerp-wetsvoorstel wordt voorgesteld dat in het geval van het 
tenietgaan van houtopstanden door welke omstandigheid dan ook, er een 
verplichting tot herbeplanting zal ontstaan met de mogelijkheid daarbij 
voorwaarden te stellen. De Raad heeft hier begrip voor voorzover de 
voorwaarden zullen strekken ter bepaling van de lokatie van de herbe-
planting en de Boswet hierin niet kan voorzien. De Raad maakt echter 
bezwaar dat voorwaarden gesteld kunnen worden ten aanzien van de 
boomsoortenkeuze. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 20089, nr. 4 7 



Een verantwoorde bedrijfsvoering van het landgoed kan daarmee op 
onaanvaardbare wijze belemmerd worden. Wel is denkbaar, dat in het 
geval in de beschrijving van een landgoed aan bepaalde houtopstanden 
een specifieke cultuurhistorische waarde is toegekend, met boomsoorten 
moet worden herbeplant die recht doen aan het specifieke karakter van 
de tenietgegane opstand. Bij voorbeeld in het geval van een oprijlaan van 
eiken; herplant met eiken of beuken. De Raad hecht eraan dat het 
hiergestelde in de toelichting wordt opgenomen. 

Sanctionering 

De vigerende Natuurschoonwet bepaalt in artikel 3 dat een landgoed 
niet meer kan zijn gerangschikt wanneer het zijn karakter van landgoed 
door gebrek aan behoorlijk onderhoud of door andere omstandigheden 
heeft verloren. In het ontwerp-wetsvoorstel wordt echter in artikel 3 
bepaald dat een landgoed niet meer gerangschikt kan zijn wanneer het 
landgoed is aangetast danwei verloren is gegaan door gebrek aan 
behoorlijk onderhoud of door andere omstandigheden. 

Ook hierin ziet de Raad een te vergaande verzwaring van de wet. Te 
meer daar geen zekerheid wordt geboden wat als aantasting van een 
landgoed moet worden beschouwd. 

De Raad komt tot het oordeel dat het systeem van sancties in het 
ontwerp-wetsvoorstel te strikt is. Ingevolge de gewijzigde wet wordt 
voorgeschreven dat bij overtreding een onttrekking moet volgen. Er dient 
bij het bepalen van de sancties mede gelet te worden op de omstandig-
heden. De mogelijkheid tot differentiëring is dan ook gewenst. Te denken 
valt aan een termijn voor onttrekking die moet kunnen lopen van 1 tot 10 
jaar. Tevens kan worden gedacht aan slechts een gedeeltelijke beperking 
van de fiscale faciliteiten. 

De Raad is van mening dat een onrechtvaardige situatie kan ontstaan 
als de landgoedeigenaar een overtreding begaat tegen het eind van de 
25-jarige periode voor rangschikking. Hij kan met een onevenredige 
navordering worden geconfronteerd in vergelijking met een landgoedei-
genaar die in het begin van de rangschikkingsperiode een overtreding 
begaat. Dit geeft nog eens aan dat de sanctiemogelijkheden aan de 
omstandigheden aangepast moeten worden. 

Overgangsrecht 

De Raad wijst erop dat veel landgoedeigenaren hun landgoederen 
reeds voor een lange periode onder de Natuurschoonwet hebben gerang-
schikt en daarbij de voorwaarden hebben geaccepteerd die daar tegenover 
staan. Landgoedeigenaren die de bepalingen zoals voorgesteld in het 
ontwerp-wetsvoorstel als een onevenredige verzwaring van de voorwaar-
den beschouwen, moeten om redenen van rechtszekerheid de gelegenheid 
krijgen hun landgoederen voor de resterende periode tot 25 jaar gerang-
schikt te houden overeenkomstig de bepalingen van de vigerende 
Natuurschoonwet. De Raad stelt voor deze keuzemogelijkheid in de 
overgangsregeling op te nemen. 

De Raad verzoekt u de Minister van Financiën van dit advies in kennis 
te stellen. 

De voorzitter, 
mr. J. P. van Zutphen 

De secretaris, 
ir. F. C. Prillevitz 
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BIJLAGE 3 ADVIES VAN DE NATUURBESCHERMINGSRAAD OVER HET 
VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE NATUURSCHOONWET 1928 
EN VAN DE WET OP DE VERMOGENSBELASTING 1964 

Aan de Minister van Landbouw en Visserij 

Utrecht, 13 september 1984 

Naar aanleiding van de in uw brief d.d. 25 juni 1984, kenmerk J 3596, 
vervatte adviesaanvrage met betrekking tot het ontwerp voor een 
wetsvoorstel tot wijziging van de Natuurschoonwet 1928 en van de Wet 
op de Vermogensbelasting 1964 bericht de Natuurbeschermingsraad u 
het volgende. 

In de voorgestelde wijziging kunnen de volgende elementen worden 
onderscheiden: 

- verruiming van de fiscale faciliteiten voor krachtens de Natuurschoon-
wet gerangschikte landgoederen; 

- uitbreiding van de definitie van een landgoed in de zin van de 
Natuurschoonwet; 

- het stellen van nadere voorwaarden voor rangschikking; 
- voorwaarden gericht op instandhouding van een gerangschikt 

landgoed. 

In het vorenstaande zal de Raad nader aandacht besteden aan elk van 
deze elementen. De Raad is er daarbij van uitgegaan, dat de Natuurschoon-
wet in eerste instantie een fiscale wet is, waarin weliswaar natuurbescher-
mingsaspecten een belangrijke rol spelen. 

Op grond van de hem toegemeten taak gaat de Raad niet in op de 
fiscale aspecten van de voorgestelde wetswijziging, maar beziet hij deze 
vanuit de invalshoek van de natuurbescherming. 

Verruiming van de fiscale faciliteiten 

Het onderhavige wijzigingsvoorstel vindt zijn aanleiding in de door de 
Tweede Kamer bij de behandeling van enkele fiscale wetten geuite wens 
om de fiscale faciliteiten voor landgoedeigenaren te verruimen. Die wens 
is neergelegd in de motie Portheine-Van Muiden en heeft geleid tot een 
nota van de Staatssecretaris van Financiën over dit onderwerp aan de 
Tweede Kamer. In de memorie van toelichting wordt hieraan uitvoerig 
aandacht besteed. 

Volgens het wetsontwerp zullen vermogensbelasting en successierech-
ten betreffende niet-opengestelde landgoederen geheven worden over 
1/2 van de bestemmingswaarde in plaats van zoals thans over 2/3 van de 
bestemmingswaarde. Voor opengestelde landgoederen zullen deze 
heffingen op nihil gesteld worden in plaats van thans over 1/4 van de 
bestemmingswaarde. Voorts wordt de thans voor gerangschikte landgoe-
deren geldende vrijstelling van de onroerend goedbelasting gehandhaafd. 
De Raad ziet geen aanleiding tot het maken van opmerkingen over de 
voorgestelde berekeningswijze. Wel dient geconstateerd te worden, dat 
het verschil tussen het aan opengestelde en aan niet-opengestelde 
landgoederen toe te kennen belastingvoordeel groter zal worden. In het 
onderstaande zal de Raad aan dit aspect nog nader aandacht besteden. 

Uitbreiding definitie landgoed 

Voorgesteld wordt de in artikel 1 van de Natuurschoonwet opgenomen 
definitie van een landgoed uit te breiden door het behoud van de natuur-
wetenschappelijke en cultuurhistorische betekenis als doelstelling 
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daaraan toe te voegen. In de memorie van toelichting wordt aangegeven, 
dat hiermee een bij de uitvoering van de wet gegroeide praktijk wordt 
vastgelegd. Voorts wordt daarin gesteld, dat de aspecten natuurweten-
schappelijk en cultuurhistorische betekenis additioneel zijn in die zin dat 
zij niet op zichzelf kunnen leiden tot toepassing van de wet, maar slechts 
indien er ook sprake is van natuurschoon. 

De Raad is van mening, dat het begrip landgoed met zich meebrengt 
dat er sprake dient te zijn van een bepaalde eenheid. De verschillende 
aspecten van een zodanige eenheid dienen in hun totaliteit en in onderlinge 
samenhang beschouwd te worden. De natuurwetenschappelijke en 
cultuurhistorische betekenis dienen daarbij naar het oordeel van de Raad 
als component elk voor zich een volwaardige rol te spelen. De Raad juicht 
de voorgestelde uitbreiding van de definitie toe. De Raad ziet deze 
uitbreiding als een erkenning van de natuurwetenschappelijke en cultuur-
historische betekenis van landgoederen. Deze aspecten zullen dan ook 
voortaan in het verlengde van de thans gangbare praktijk formeel in de 
voorwaarden ten aanzien van het onderhoud tot gelding kunnen komen. 
Met name zal de eigenaar van een gerangschikt landgoed verplicht zijn 
handelingen die het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke of de 
cultuurhistorische betekenis van het landgoed kunnen aantasten tevoren 
te melden. 

De Raad wil in het licht van de verruiming van de definitie de aandacht 
vestigen op het punt van de openstelling. Op verschillende plaatsen in de 
memorie van toelichting wordt het belang van openstelling van landgoe-
deren nogal centraal gesteld. Openstelling wordt ook sterker bevorderd 
doordat het verschil in belastingvoordeel tussen opengestelde en 
niet-opengestelde landgoederen groter wordt. De Raad onderschrijft het 
algemene uitgangspunt, dat gerangschikte landgoederen opengesteld 
worden voor het publiek. Op deze openstelling dienen echter in afzonder-
lijke gevallen uitzonderingen gemaakt te worden, wanneer de plaatselijke 
omstandigheden daar aanleiding toe geven. Of er in een concreet geval 
sprake is van omstandigheden die niet-openstelling of beperking van de 
openstelling rechtvaardigen, dient aan het oordeel van de minister 
voorbehouden te zijn. Juist met het oog op de instandhouding van de 
natuurwetenschappelijke betekenis zal het punt van de openstelling naar 
de mening van de Raad bij de toepassing van de wet zorgvuldig bezien 
moet worden. De kwetsbaarheid dient in deze het belangrijkste uitgangs-
punt te zijn, met andere woorden: de openstelling mag geen afbreuk 
doen aan de in stand te houden waarden. Beperking van de openstelling 
kan zowel in ruimte (door afsluiting van bepaalde delen) als in tijd (door 
afsluiting in bepaalde seizoenen) plaatsvinden. Voorts zou bij voorbeeld 
gedacht kunnen worden aan openstelling met een toegangskaartenrege-
ling. Op die manier is het mogelijk de druk op natuurwetenschappelijke 
waarden te reguleren zonder ernstig afbreuk te doen aan de recreatieve 
betekenis. 

De Raad vraagt zich overigens af, of de definitie van landgoed niet nog 
verder gemoderniseerd kan worden. Bij voorbeeld zou gekeken kunnen 
worden naar de betekenis van houtopstanden voor het al dan niet 
aanwezig zijn van een landgoed. Wellicht kan de definitie bij de in het 
vooruitzicht gestelde algehele herziening van de wet (blz. 5 van de 
memorie van toelichting) fundamenteler in beschouwing genomen 
worden. 

Nadere voorwaarden voor rangschikking 

In een nieuw artikel 2a wordt een algemene maatregel van bestuur 
geïntroduceerd waarbij onder meer criteria vastgesteld kunnen worden 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 20089, nr. 4 10 



die bij de beoordeling van aanvragen tot rangschikking gehanteerd zullen 
worden. Uit de memorie van toelichting blijkt, dat hierbij onder andere 
gedacht wordt aan het stellen van eisen op het punt van de oppervlakte 
(minimaal 5 ha) en ten aanzien van de oppervlakte houtopstanden en 
landbouwgronden binnen het landgoed. Eveneens kan aandacht besteed 
worden aan de invloed van de aanwezigheid van tal van denkbare 
strijdige elementen. De Raad neemt aan, dat bij genoemde algemene 
maatregel van bestuur die zaken zullen worden geregeld, die ook in de 
huidige rangschikkingspraktijk tot vragen of problemen leiden. De 
memorie van toelichting geeft daarover - behoudens op het punt van de 
eis van een minimum-oppervlakte ~ onvoldoende duidelijkheid. De Raad 
acht het gewenst dat in de memorie meer inzicht wordt gegeven in de te 
regelen onderwerpen. 

De Raad zal het zeer op prijs stellen wanneer hij te zijner tijd in de 
gelegenheid gesteld zal worden advies uit te brengen over het ontwerp 
van de algemene maatregel van bestuur. 

Het nieuwe artikel 2, lid 2, sub b, maakt het mogelijk, dat eigenaren van 
onroerende goederen gezamenlijk rangschikking vragen. Dit zal zich met 
name kunnen voordoen als elk van de afzonderlijke goederen kleiner is 
dan de gestelde minimum-oppervlakte. De Raad ziet geen bezwaar in 
deze regeling. Wel merkt hij op, dat het in dit verband juister is te spreken 
van «aan elkaar grenzende» in plaats van «aangrenzende», omdat de 
laatste term suggereert dat er al een ander gerangschikt landgoed 
aanwezig moet zijn. 

Voorwaarden gericht op instandhouding 

Aan de voor gerangschikte landgoederen toegekende fiscale faciliteiten 
worden nadere voorwaarden voor de instandhouding van het landgoed 
verbonden. In het kader hiervan dient de eigenaar bij het verzoek om 
rangschikking ook een beschrijving van het landgoed te leveren (artikel 
11, lid 4). Voorts wordt de meldingsplicht, die thans reeds bestaat ten 
aanzien van voorgenomen velling van houtopstanden, uitgebreid tot 
handelingen die het natuurschoon dan wel de natuurwetenschappelijke of 
cultuurhistorische betekenis van het landgoed kunnen aantasten (artikel 
3, lid 2, onder d). Dit vloeit voort uit de uitbreiding, die de definitie van 
landgoed in artikel 1 zal ondergaan. In het nieuwe artikel 3, lid 2, onder f, 
wordt voorts bepaald, dat voorwaarden kunnen worden gesteld bij 
herbeplanting. 

De Raad acht de genoemde nadere voorwaarden van zeer wezenlijke 
betekenis. Zij vormen een belangrijke aanvulling ten opzichte van de 
huidige wet die - in aansluiting op hetgeen in het voorgaande reeds werd 
opgemerkt over de uitbreiding van de definitie van een landgoed - uit het 
oogpunt van natuurbescherming ten zeerste dient te worden toegejuicht. 

De beschrijving die de eigenaartegelijk met het verzoek om rangschikking 
in moet dienen zal naar de mening van de Raad tot het noodzakelijke 
beperkt dienen te blijven. In de memorie van toelichting is reeds aange-
geven, dat voor wat de beboste gronden betreft aangesloten zal kunnen 
worden bij de veelal reeds in het kader van de Beschikking bosbijdragen 
opgestelde beschrijving. Daaraan zullen dan de natuurwetenschappelijke 
en cultuurhistorische kenmerken die bepalend zijn voor het landgoed-ka-
rakter van zowel de beboste als de onbeboste delen van het landgoed 
dienen te worden toegevoegd. 

Een kaart waarop de hoofdelementen van de cultuurhistorische en van 
de natuurwetenschappelijke structuur zijn aangegeven kan hierbij een 
belangrijk hulpmiddel zijn. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 20 089, nr. 4 11 



De sanctie die toegepast kan worden bij niet-nakoming van de verplich-
tingen door de eigenaar van een gerangschikt landgoed is intrekking van 
de rangschikking. 

Het wetsontwerp maakt een differentiatie in de sanctie mogelijk naar 
gelang de ernst van de aantasting. In het nieuwe artikel 3a wordt daartoe 
voorgesteld het mogelijk te maken de rangschikking in te trekken voor 
een beperkt aantal jaren (zie blz. 1 5-16 van de memorie van toelichting). 

Van betekenis acht de Raad, dat in de nieuwe constellatie zonder meer 
duidelijk is, dat aantasting van de nu expliciet genoemde aspecten 
natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarde grond voor 
onttrekking kan vormen. De Raad verwacht dat de werkingssfeer van de 
wet hierdoor aanmerkelijk verduidelijkt zal worden. 

Slotopmerking 

Tot slot constateerd de Raad dat effectuering van de voorgestelde 
wetswijziging betere voorwaarden zal scheppen voor de instandhouding 
van landgoederen. 

Het stellen van nadere voorwaarden ten behoeve van de instandhouding 
is naar het oordeel van de Raad ten volle gerechtvaardigd in het licht van 
de verruiming van de fiscale faciliteiten voor de landgoedeigenaren en in 
het licht van het grote belang van de instandhouding van landgoederen 
voor het behoud van natuur en landschap in ons land. 

Daarbij wijst de Raad er voorts op, dat de voorstellen door de concretere 
omschrijving en door de in een algemene maatregel van bestuur nader 
vast te stellen criteria ook zullen leiden tot meer duidelijkheid omtrent de 
toepassingspraktijk van de wet en tot een grotere rechtszekerheid voor de 
betrokken eigenaren. 

De Raad zendt een afschrift van dit advies aan de Minister van Financiën. 

Voor de Natuurbeschermingsraad, 

de Voorzitter, 
H. J. L Vonhoff; 

de secretaris, 
A. C. Bertoen. 
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BIJLAGE 4 MINISTERIE VAN FINANCIËN 

Aan Heren Directeurs der registratie en domeinen en aan die der directe 
belastingen, enz. 

's-Gravenhage, den 5 Februari 1929. 

ONDERWERP: 
Uitvoering der Natuurschoonwet 1928' 

Aangaande de toepassing en uitvoering der Natuurschoonwet 1928 
worden aan de ambtenaren nog de navolgende voorschriften gegeven: 

Of niet met bosschen of andere houtopstanden bezette terreinen, 
toebehoorende aan den 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 bijeenbehoorende 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 instanhouding als zoodanig in het belang is van het 
behoud van natuurschoon. Ook de boschwachters-, koetsiers- en 
tuinmanswoningen e.d. welke zich op het landgoed bevinden zullen in 
den regel kunnen worden aangemerkt als bij het landgoed behoorende. 

De beschikking waarbij het landgoed is gerangschikt onder de Natuur-
schoonwet, geldt in het algemeen slechts voor de regeling van de 
belastingen verschuldigd door den eigenaar die de aanvraag heeft gedaan 
zelf. Zijn echter door vererving anderen in het landgoed gerechtigd 
geworden, dan zullen, zoolang het landgoed in onverdeelden eigendom 
bezeten wordt, de gezamenlijke deelgerechtigden van de gunstige 
bepalingen der wet kunnen profiteeren, zonder dat het noodig is dat een 
nieuwe aanvraag om rangschikking onder de Natuurschoonwet wordt 
gedaan. Hetzelfde geldt als het geheele landgoed door vererving of 
scheiding is overgegaan op één rechtverkrijgende van den eigenaar of het 
geheele landgoed krachtens de door den eigenaar gemaakte testamentaire 
beschikkingen door een derde in vruchtggebruik wordt bezeten. 

Wordt daarentegen het landgoed geheel of gedeeltelijk vervreemd of 
wordt het bij een verdeeling tusschen de deelgerechtigden gesplitst en 
aan verschillende deelgenoten een deel van het landgoed toegewezen, 
dan zal de nieuwe rechthebbende op het landgoed of een deel daarvan, 
een nieuw verzoek tot den Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw2 moeten richten om zijn bezitting aan te wijzen als landgoed 
welks instandhouding in het belang van het behoud van natuurschoon 
wenschelijk is, zoo hij toepassing van de bepalingen der Natuurschoonwet 
1928 wenscht. Bij zoodanig verzoek kan het overleggen, ingevolge art. 11 
der wet, van extracten uit den kadastralen legger worden achterwege 
gelaten, indien de bij den Directeur van het Staastboschbeheer berustende 
kadastrale extracten, ingediend bij een vorig verzoek, een voldoende 
overzicht van de ligging der terreinen waarvoor het verzoek wordt 
gedaan, verschaffen. 

Wanneer na den dood van den eigenaar zijn erfgenamen het landgoed 
slechts ten deele in stand houden in den bestaanden toestand, zullen zij 
slechts voor dit gedeelte kunnen volstaan met aangifte der waarde, alsof 
op de bezitting de last rustte om het goed gedurende een tijdvak van 25 

1 Zie ook de aanschrijving van 18 juli 1930, 
nr. 56. 
1 Thans de Ministervan Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschap. 
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jaren als zoodanig in stand te houden en geen opgaand hout te vellen dan 
volgens de regels van normaal boschbeheer noodzakelijk of gebruikelijk 
is. Het overige deel zullen zij overeenkomstig art. 3 letter a door een 
mededeeling aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw2 

aan de aanwijzing als landgoed kunnen onttrekken. Heeft zulks niet plaats 
gehad, en wordt niettemin een gedeelte van het landgoed door de 
erfgenamen aan zijn bestemming onttrokken, dan zal een herrekening der 
successierechten overeenkomstig art. 8 moeten plaats hebben. 

Uit het vorenstaande volgt echter geenszins dat steeds bij geheele of 
gedeeltelijke vervreemding van het landgoed een bijvordering van 
successierecht overeenkomstig art. 8 moet plaats hebben. 

De eigenaar van het landgoed kan bij de vervreemding van het goed 
zoodanige bedingen maken dat de nieuwe eigenaar jegens hem de 
verplichting op zich neemt het landgoed overeenkomstig de bepalingen 
der Natuurschoonwet 1928 in stand te houden. Geschiedt dit, dan is het 
doel dat de wet beoogt - de instandhouding van het natuurschoon -
bereikt en zoo het natuurschoon gespaard blijft, kan bijvordering achter-
wege blijven. Wanneer echter de nieuwe eigenaar, hetzij om dat hij 
geenerlei verplichting om het landgoed in stand te houden heeft aanvaard, 
hetzij omdat hij zich wederrechtelijk jegens den vroegeren eigenaar aan 
zijn contractueele verplichtingen onttrokken heeft, handelingen verricht in 
strijd met het belang van het natuurschoon, zal van den vroegeren 
eigenaar of diens erfgenamen het nog bij te betalen successierecht 
overeenkomstig art. 8 moeten worden ingevorderd. 

Ook bij vervreemding door den eigenaar van enkele tot het landgoed 
behoordende gronden zonder dat de kooper de verplichting aanvaardt het 
opgaand houtgewas te sparen of het gekochte in den bestaanden 
toestand te laten voortbestaan, zal het voor den eigenaar van het landgoed 
veelal aangewezen zijn overeenkomstig art. 3 letter a, aan den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw3 een mededeeling te doen, dat 
hij dit door hem vervreemde gedeelte niet langer wenscht aangemerkt te 
zien als een deel van het landgoed. Heeft dan naar het oordeel van de 
Ministers van Binnenlandsche Zaken en Landbouw3 en van Financiën het 
resteerende deel nog het karaktervan landgoed behouden, dan zullen op 
dit deel de bepalingen der Natuurschoonwet 1928 toepasselijk blijven. 
Verliest daarentegen naar het oordeel van deze Ministers de bezitting 
door de vervreemding het karakter van een landgoed welks instandhouding 
voor het behoud van het natuurschoon wenschelijk is, dan kan naar 
aanleiding van deze mededeeling overeenkomstig art. 3 letter b de 
aanwijzing als landgoed voor de geheele bezitting worden ingetrokken. 

De ambtenaren zullen bij voorkomende gelegenheden de eigenaren op 
een en ander moeten wijzen en er op moeten toezien of bij geheele of 
gedeeltelijke onttrekking van het landgoed aan zijn bestemming als 
zoodanig, o.a. bij exploitatie van het landgoed of een deel daarvan, als 
bouwterrein, dergelijke kennnisgeving is gedaan, bij gebreke waarvan een 
voorstel tot toepassing van art. 3 letter b noodig is. Zoodanig voorstel 
enz. (Niet meer van belang). 

DE MINISTER VAN FINANCIËN, 
Voor den Minister, 
DE SECRETARIS-GENERAAL, 
de Vries. 

3 Thans de Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschap. 
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BIJLAGE 5 MINISTERIE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ 
MINISTERIE VAN FINANCIËN 

Aanschrijving van de Minister van Landbouw en Visserij en de Staatsse-
cretaris van Financiën, bestemd voor de Consulenten Natuur, Milieu en 
Faunabeheer en de Inspecteurs der Registratie en Successie. 

ONDERWERP: Uitvoering Natuurschoonwet 1928; het kamperen op 
Natuurschoonwet-landgoederen. 

Ten behoeve van een eenduiding en consequent toepassen van de 
Natuurschoonwet 1928, hetgeen van belang is voor alle betrokkenen, 
wordt hierbij aan U een instructie gezonden voor het beoordelen van de 
toelaatbaarheid van het kamperen op landgoederen, gerangschikt of te 
rangschikken onder die wet. Het toezicht op de naleving van de in deze 
instructie neegelegde normen berust bij U. 

Indien op een NSW-landgoed in afwijking van die normen wordt 
gekampeerd, kunt U aan de betrokken bewindslieden van Landbouw en 
Visserij en van Financiën in overweging geven dat landgoed of een 
gedeelte daarvan aan de Natuurschoonwet te onttrekken. Alvorens zulks 
in overweging te geven, tracht U met de belanghebbenden langs minnelijke 
weg tot overeenstemming te komen over het binnen een redelijke termijn 
beëindigen van de door U ontoelaatbaar geachte situatie. 

Tot goed begrip diene dat wat het beoordelen door U van de toelaat-
baarheid van het kamperen betreft door ons in deze instructie geen 
enkele relatie wordt gelegd met andere wetten dan de Natuurschoonwet 
1928, zoals de Wet op de Ruimtelijke Ordening of de Kampeerwet. 

Deze instructie heeft niet betrekking op het recreatief verblijf in 
zomerhuizen, e.d., op NSW-landgoederen. 

I. Normen 

In beginsel komen niet voor rangschikking onder de Natuurschoonwet 
in aanmerking, onderscheidenlijk dienen aan de werking van die wet te 
worden onttrokken, terreinen die geheel of gedeeltelijk voor kampeeracti-
viteiten worden gebruikt of zijn ingericht, hierna te noemen kampeerplaat-
sen. 

De niet te rangschikken, onderscheidenlijk de te onttrekken oppervlakte 
wordt in het bijzonder bepaald door de ligging van de kampeerplaats, de 
uitstraling ervan op de directe omgeving en de inpassing ervan in het 
landschap. Hiervoor zijn geen strikte kwantitatieve normen te geven. In 
het algemeen kunnen de volgende maatstaven worden gehanteerd. 

a. Ligt die kampeerplaats geheel aan de rand van het landgoed, dan zal 
die oppervlakte veelal samenvallen met de oppervlakte van de kampeer-
plaats. 

b. Ligt de kampeerplaats verder van de rand van het landgoed, maar 
toch nog excentrisch, dan zal die oppervlakte worden vergroot met een 
strook grond aan die zijde van de kampeerplaats waar de afstand tot de 
grens van het landgoed het korst is. 

c. Ligt de kampeerplaats midden of vrijwel midden in het landgoed, 
dan zal zich de situatie kunnen voordoen dat het gehele landgoed voor 
rangschikking onder de Natuurschoonwet niet (meer) in aanmerking komt 
doordat het overblijvende gedeelte op zichzelf niet voldoende is om 
onder de wet te worden, onderscheidenlijk te blijven gerangschikt. 
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In het algemeen zal gelden, dat hoe groter de kampeerplaats is des te 
verder het uitstralingseffect zal gaan en des te groter die oppervlakte zal 
zijn. 

II. Uitzonderingen 

In het kader van deze normen komen voor rangschikking onder de 
Natuurschoonwet in ieder geval in aanmerking, onderscheidenlijk 
behoeven aan de werking van die wet in geen geval te worden onttrokken: 

a. landgoederen ter grootte van 25 ha of meer waarvan een gedeelte 
van maximaal één ha, met inbegrip van de eventueel daarvoor benodigde 
parkeerplaatsen, wordt gebruikt respectievelijke is ingericht als kampeer-
plaats; 

b. landgoederen ter grootte van 100 ha of meer waarvan ten hoogste 
twee meer dan 500 m van elkaar gelegen gedeelten van elk maximale 
één ha, met inbegrip van de eventueel daarvoor benodigde parkeerplaatsen, 
worden gebruikt respectievelijke zijn ingericht als kampeerplaats; 

c. landgoederen ter grootte van 250 ha of meer waarvan ten hoogste 
drie meer dan 500 m van elkaar gelegen gedeelten van elk maximaal één 
ha met inbegrip van de eventueel daarvoor benodigde parkeerplaatsten, 
worden gebruikt respectievelijk zijn ingericht als kampeerplaats; 

een en ander met dien verstande dat elk van de hiervoren bedoelde 
gedeelten mag bestaan uit een groep van maximaal drie in eikaars 
nabijheid gelegen gedeelten, ter gezamenlijke grootte van één ha. 

III. Voorwaarden met betrekking tot de uitzonderingen 

Aan het toepassen van de onder II vermelde uitzonderingen zijn de 
volgende voorwaarden verbonden: 

a. de kampeerplaats mag niet zijn gelegen in een historisch park of een 
historische tuin; 

b. de kampeerplaats moet binnen het landgoed zodanig zijn gesitueerd 
dat deze zo min mogelijk afbreuk doet aan het natuurschoon en dat deze 
met inbegrip van de eventueel benodigde parkeerruimte zo nodig aan het 
oog kan worden onttrokken door met het karakter van het landgoed in 
overeenstemming zijnde beplanting; 

c. de kampeerplaats dient het karakter te hebben van een zogenoemde 
natuurkampeerplaats; 

d. ten aanzoen van de kampeerplaats dient het volgende in acht te 
worden genomen: 

1. er mag niet gekampeerd worden van 1 november tot 15 maart, zij 
het dat in die periode voor incidenteel groepskamperen door de beheerder 
toestemming kan worden gegeven; 

2. andere dan zogenoemde toeristische kampeermiddelen mogen niet 
worden toegelaten, zodat de plaatsing van stacaravans niet geoorloofd is; 

3. een en hetzelfe kampeermiddel mag worden geplaatst gedurende 
ten hoogste zes weken per jaar. 

4. op de kampeerplaats mogen niet meer voorzieningen, waaronder 
sanitaire, aanwezig zijn dan minimaal op grond van de daarvoor geldende 
regelen geboden is, zij het dat eenvoudige speeltuigen en andere voorzie-
ningen voor kinderen zijn toegestaan. 
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De uitvoering van een instructie dient door U uiteraard naar redelijkheid 
en billijkheid en in nauwe relatie tot hetgeen met de NSW wordt beoogd 
te geschieden. 

's-Gravenhage, 12 september 1985 

De Minister van Landbouw en Visserij, 
voor deze, 
De 2de plv. Directeur-Generaal Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg, 
J. B. Pieters 

De Staatssecretaris van Financiën, 
namens deze, 
De plv. Directeur-Generaal der Belastingen, 
J. N. van Lunteren 
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BIJLAGE 6 MINISTERIE VAN FINANCIËN 

Aan Heeren Directeurs der registratie en domeinen en der directe 
belastingen, enz. 

's-Gravenhage, den 18 Juli 1930 

Aangaande de toepassing der Natuurschoonwet 1928 worden aan de 
ambtenaren nog de volgende voorschriften gegeven. 

Bij de dezerzijdsche aanschrijving dd. 5 Februari 1928, No. 66 (alinea 
6) is te kennen gegeven dat geheele of gedeeltelijke vervreemding van 
het landgoed geenszins steeds bijvordering van successierecht tengevolge 
zal hebben (art. 8 der wet). Daarbij werd (alinea 7) de opmerking gemaakt, 
dat de eigenaar van het landgoed bij de vervreemding zoodanige bedingen 
kan maken, dat de nieuwe eigenaar jegens hem de verplichting op zich 
neemt het landgoed overeenkomstig de bepalingen van de Natuurschoon-
wet in stand te houden. In dit geval zal bijvordering van successierecht 
niet behoeven plaats te hebben. Dit is alleszins billijk. Het door den 
eigenaar bij de vervreemding gemaakte beding zal tengevolge hebben dat 
de prijs gedrukt zal worden en overeen zal komen - indien overigens de 
omstandigheden gelijk zijn - met de waarde waarover het successierecht 
betaald is. 

Buiten deze gevallen werd echter geen algemeen voorschrift gegeven. 
Het komt mij juist voor dat alsdan in den regel bijvordering van successie-
recht ten aanzien van het vervreemde gedeelte moet plaats hebben, 
omdat dan de eigenaar ook een hoogeren prijs dan in de successiememorie 
aangegeven waarde zal hebben genoten. Ik acht een vervallen van de 
krachtens de Natuurschoonwet toegekende voordeelen dan ook in 
overeenstemming met de voorschriften dier wet, omdat het vervreemde 
gedeelte niet meer een deel uitmaakt van het door de wet beschermde 
«landgoed». In overleg met mijn Ambtgenoot van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw1 zijn deswege de volgende gedragslijnen vastgesteld: 

I. Vervreemding van een gedeelte van een landgoed moet - behoudens 
het onder II bepaalde - beschouwd worden als een omstandigheid, welke 
de Ministers aanleiding geeft op grond van art. 3, lid 2, letter b der wet te 
bepalen, dat HET VERVREEMDE GEDEELTE van het onroerend goed zijn 
karakter van landgoed in den 7in van art. 1 heeft verloren. 

II. Regel I lijdt uitzondering in die gevallen, waarin de eigenaar van het 
landgoed bij de vervreemding zoodanige bedingen heeft gemaakt, dat de 
nieuwe eigenaar jegens hem de verplichting op zich neemt het overge-
dragen goed overeenkomstig de bepalingen der Natuurschoonwet in 
stand te houden. 

III. Mocht ondanks het onder II bedoelde beding de verkrijger toch in 
strijd met het belang van het natuurschoon handelen, zoo zal alsdan de in 
art. 3 lid 2 bedoelde beëindiging der voordeelen moeten intreden, 
waaromtrent zoo noodig overleg tusschen mijn voornoemden Ambtgenoot 
en mij zal moeten plaats hebben (tegenover de erfgenamen die nu 
successierecht moeten bijbetalen is deze regeling niet onbillijk; zij 
hebben zich door een boetebeding kunnen waarborgen). 

IV. Bij gedeeltelijke vervreemding zal TEN AANZIEN VAN HET NIET 
VERVREEMDE GEDEELTE in elk geval moeten worden beslist of dit nog 
als een landgoed kan worden aangemerkt. Hetzelfde geldt bij eene 
scheiding der onroerende goederen, alsmede bij uitgifte van het goed in 
erfpacht, vruchtgebruik, enz. 

In verband met het bovenstaande wordt gewezen op alinea 9 der 
voornoemde aanschrijving. Het daarbedoelde voorstel behoort te worden 
gedaan in alle gevallen, welke aanleiding kunnen geven tot het vervallen 
van de krachtens de Natuurschoonwet 1928 toegekende voordeelen. 

' Thans de Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen 
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Ik verzoek U het vorenstaande ter kennis te brengen van de inspecteurs 
en ontvangers der registratie en domeinen/directe belastingen in Uwe 
directie, waartoe een voldoend aantal afdrukken van dezen brief hierbij 
gaat. 

De Ministervan Financiën, 
Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, 
van Asch van Wijk 
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BIJLAGE 7 

Tekst van de wet zoals deze thans luidt. 

Wet van den 15den Maart 1928, houdende 
regeling van sommige van landgoederen 
geheven belastingen tot bevordering van 
behoud van natuurschoon 

Wij Wilhelmina, bij de Gratie Gods, Koningin der 
Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! 
doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het 
wenschelijk is om, tot bevordering van behoud van 
natuurschoon, sommige van iandgoederen geheven 
wordende belastingen nader te regelen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord 
en met gemeen overleg der Staten-Generaal, 
hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan, bij deze: 

Artikel 1 

Deze wet verstaat onder landgoederen: geheel of 
gedeeltelijk met bosschen of andere houtopstanden 
bezette terreinen - daaronder begrepen die, waarop 
eene buitenplaats voorkomt - voor zoover het blijven 
voortbestaan van die terreinen in den bestaanden 
toestand voor het behoud van het natuurschoon 
wenschelijk wordt geacht. 

VERGELIJKEND TEKSTOVERZICHT 

Tekst van de Wet zoals deze zal komen te luiden 
indien dit wetsvoorstel ongewijzigd wordt aangeno-
men. 

Ongewijzigd 

Artikel 1 

1. Deze wet verstaat onder: 
a. landgoed: een, in Nederland gelegen, geheel of 

gedeeltelijk met bossen of andere houtopstanden 
bezet onroerend goed - daaronder begrepen dat 
waarop een buitenplaats of andere, bij het karakter 
van het landgoed passende, opstellen voorkomen -
voor zover het blijven voortbestaan van dat onroerend 
goed in de bestaande toestand voor het behoud van 
het natuurschoon wenselijk is; 

b. eigenaar: 
1° de eigenaar van een onroerend goed dat niet is 

bezwaard met het zakelijk recht van vruchtgebruik of 
dat van erfpacht; 

2°de vruchtgebruiker of de erfpachter van een 
onroerend goed; 

3°onder 1° of onder 2° bedoelde eigenaren van 
twee aan elkaar grenzende onroerende goederen; 

c. Onze Minister: Onze Minister van Landbouw en 
Visserij; 

d. Onze Ministers: Onze Ministers van Landbouw 
en Visserij en van Financiën. 

2. Voor de toepassing van deze wet worden de in 
het eerste lid, onderdeel b, onder 3°, bedoelde 
onroerende goederen aangemerkt als één onroerend 
goed. 

3. Bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur worden regels gesteld inzake de voorwaarden 
waaraan een onroerend goed moet voldoen om te 
kunnen worden aangemerkt als een landgoed. Die 
voorwaarden betreffen: 

a. de oppervlakte van het onroerend goed; 
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Artikel 2 

b. 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; 

c. de omvang en hoedanigheid van de niet met 
bossen of andere houtopstanden bezette terreinen; 

d. de wijze en de aard van de bebouwing; 
e. het soort gebruik dat van de terreinen en de 

opstallen wordt gemaakt. 

Artikel 2 

De eigenaar van een onroerend goed kan zich 
wenden tot Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen en van Financiën met het 
verzoek, dat onroerend goed aan te merken als een 
landgoed als bedoeld is in artikel 1 van deze wet. Het 
verzoekschrift wordt ingediend bij Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

De beslissing op het verzoek wordt genomen bij 
gemeenschappelijke beschikking van Onze Ministers 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van 
Financiën en wordt den verzoeker in afschrift mede-
gedeeld. 

Artikel 3 

1. De eigenaar die zijn onroerend goed wenst 
aangemerkt te zien als een landgoed, doet aan Onze 
Ministers een daartoe strekkend verzoek dat wordt 
ingediend bij Onze Minister. 

2. Bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur wordt bepaald welke bescheiden, naast een 
beschrijving van de bestaande toestand van het 
onroerend goed alsmede uittreksels uit de kadastrale 
legger en uit de kadastrale plans, bij het verzoek 
moeten worden overgelegd en worden regels 
gesteld betreffende de inhoud van die beschrijving, 
van die uittreksels en van die andere bescheiden. De 
in de vorige volzin bedoelde uittreksels worden 
kosteloos afgegeven op bij die maatregel te stellen 
voorwaarden. 

3. Onze Ministers beslissen op het verzoek bij 
gezamenlijke beschikking 

4. Indien aan het verzoek wordt voldaan, wordt 
het onroerend goed als een landgoed aangemerkt 
met ingang van het tijdstip waarop het verzoek bij 
Onze Minister is ingekomen. 

Artikel 3 

Alvorens op een ingevolge artikel 2 gedaan 
verzoek wordt beschikt, wordt de directeur van het 
Staatsbosbeheer gehoord 

Indien de beschikking gunstig luidt, dan heeft zij 
ten gevolge, dat het onroerend goed wordt aange-
merkt als een landgoed in den zin van artikel 1 tot op 
het oogenblik dat: 

a. bij Onzen Ministervan Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is ingekomen eene mededeeling 
van den eigenaar van het onroerend goed, dat hij het 
niet langer wenscht aangemerkt te zien als een 
landgoed als bedoeld is in artikel 1 van deze wet; 

b. Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen en van Financiën bepalen, dat het 
onroerend goed zijn karakter van landgoed in den zin 
van artikel 1 heeft verloren door gebrek aan behoorlijk 
onderhoud of door andere omstandigheden; 

1. Een als landgoed aangemerkt onroerend goed 
wordt niet langer als zodanig beschouwd in de 
gevallen waarin: 

a. de eigenaar of een van degenen bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 3°, Onze 
Minister schriftelijk mededeelt dat hij zijn onroerend 
goed niet langer wenst aangemerkt te zien als een 
landgoed; 

b. het karakter van landgoed van het onroerend 
goed is aangetast of verloren is gegaan door gebrek 
aan behoorlijk onderhoud of door andere omstandig-
heden; 
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c. geheele of gedeeltelijke velling van tot die 
goederen behoorende bosschen of andere houtop-
standen plaats vindt, zonder dat van het voornemen 
om te vellen ten minste één maand te voren aan den 
directeur van het staatsboschbeheer is tennis 
gegeven; 

d. geheele of gedeeltelijke velling van tot die 
goederen behoorende bosschen of andere houtop-
standen plaats vindt, terwijl door of namens Onzen 
Ministervan Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
aan dengene, die de sub c bedoelde kennisgeving 
geeft gedaan, is te kennen gegeven, dat de voorge-
nomen velling in strijd wordt geacht met het belang 
van het natuurschoon, of indien de vellingen geschie-
den zonder in acht te nemen de voorwaarden, die 
door of namens Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen in het belang van het 
behoud van natuurschoon zijn gesteld. 

c. 1 °. de eigendom van het onroerend goed is 
overgedragen; 

2°. het zakelijk recht van vruchtgebruik of dat van 
erfpracht op het onroerend goed is gevestigd, of een 
zodanig recht op het onroerend goed is geëindigd; 
dan wel 

3°. het onroerend goed bij scheiding is gesplitst 
en aan verschillende deelgenoten is toegedeeld. 

2. Het eerste lid, aanhef en onderdeel c, vindt 
geen toepassing, voor zover Onze Ministers op 
verzoek van de eigenaar bij gezamenlijke beschikking 
beslissen dat het onroerend goed blijft aangemerkt 
als een landgoed. Het verzoek dient binnen zes 
maanden na de overdracht, na de vestiging of het 
eindigen van het zakelijk recht, onderscheidenlijk na 
de scheiding bij Onze Minister te worden ingediend. 
Onze Minister is bevoegd in bijzondere gevallen de 
termijn van zes maanden te verlengen. 

3. In de gevallen waarin het onroerend goed niet 
langer als een landgoed wordt aangemerkt ingevolge 
het eerste lid, onderdelen a en c, stellen Onze 
Ministers bij gezamenlijke beschikking vast dat het 
onroerend goed niet langer als zodanig wordt 
beschouwd met ingang van het tijdstip waarop de 
mededeling bij Onze Minister is ingekomen, onder-
scheidenlijk het tijdstip van de overdracht, van de 
vestiging of het eindigen van het zakelijk recht, dan 
wel van de scheiding. 

4. In het geval waarin het onroerend goed, naar 
het oordeel van Onze Ministers, niet langer als een 
landgoed wordt aangemerkt ingevolge het eerste lid, 
onderdeel b, beslissen Onze Ministers bij gezamenlijke 
beschikking dat het onroerend goed niet langer als 
zodanig wordt beschouwd met ingang van de datum 
van die beschikking. 

5. Een eigenaar kan aan Onze Ministers een 
verklaring vragen dat een door hem voorgenomen 
handeling niet zal leiden tot een beschikking, als 
bedoeld in het vierde lid. 

6. Met betrekking tot een gedeelte van het 
onroerend goed vinden het eerste tot en met het 
vijfde lid overeenkomstige toepassing. 

Artikel 4 

1. Vanaf het tijdstip waarop een onroerend goed 
of een gedeelte daarvan niet langer als een landgoed 
wordt aangemerkt, wordt dat onroerend goed of dat 
gedeelte binnen een termijn van 10 jaren niet 
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opnieuw als zodanig aangemerkt ingeval het verzoek 
daartoe wordt gedaan door degene die op dat 
tijdstip eigenaar was of door een vennootschap 
waarvan hij middellijk of onmiddellijk aandeelhouder 
is. 

2. Indien in het geval als bedoeld in artikel 3, 
eerste lid, onderdeel b, het karakter van landgoed 
niet in ernstige mate is aangetast kunnen Onze 
Ministers bij gezamenlijke beschikking, in afwijking 
in zoverre van het eerste lid, een kortere termijn van 
ten hoogste 5 jaren vaststellen en kunnen zij daarbij 
voorwaarden stellen. Alsdan vinden de artikelen 8 en 
9c geen toepassing. 

3. Het eerste lid en de artikelen 8 en 9c vinden 
alsnog toepassing indien binnen de kortere termijn: 

a. de eigenaar of een van degenen bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 3°, Onze 
Minister schriftelijk mededeelt dat hij zijn onroerend 
goed onderscheidenlijk het in het eerste lid bedoelde 
gedeelte na afloop van die termijn niet opnieuw 
wenst aangemerkt te zien als een landgoed; 

b. de krachtens het tweede lid gestelde voorwaar-
den niet worden nageleefd, dan wel 

c. zich wederom een geval als genoemd in artikel 
3, eerste lid, onderdeel b, voordoet. 

4. Met betrekking tot het derde lid, onderdel a, 
en de onderdelen b en c, vinden artikel 3, derde lid, 
onderscheidenlijk vierde, vijfde en zesde lid, overeen-
komstige toepassing. 

Artikel 4 

A. Aan artikel 7 der Wet op de Vermogensbelasting 
wordt toegevoegd een tweede lid, luidende: 

In afwijking van het sub A bepaalde wordt de 
belasting van de onroerende goederen, waarvan door 
Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen en van Financiën is beslist, dat zij zijn aan 
te merken als landgoederen in den zin van artikel 1 
der Natuurschoonwet 1928, en zoolang zij als 
zoodanig zijn aan te merken, geheven over de 
verkoopwaarde, die daaraan zou moeten worden 
toegekend, indien op die goederen de last rustte om Vervallen 
die gedurende een tijdvak van 25 jaren als zoodanig 
in stand te houden en geen opgaand hout te vellen, 
dan volgens de regels van normaal boschbeheer 
noodzakelijk of gebruikelijk is. Zijn de goederen 
bovendien, overeenkomstig door Onze Ministers van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van 
Financiën goed te keuren regelen, voor het publiek 
opengesteld, dan wordt de belasting geheven over 
de helft van die verkoopwaarde. 

B. Een gelijkluidend lid wordt toegevoegd aan 
artikel 8, 1., der Wet van 18 Augustus 1916, 
Staatsblad no. 411 . 

Artikel 5 

Aan artikel 5 der Wet op de Inkomstenbelasting 
1914 wordt toegevoegd een tweede lid, luidende: 
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De huurwaarde van gebouwen, gedeelten van 
gebouwen, of gronden in eigen gebruik voor woning 
of tot huishoudelijke doeleinden, en die behooren tot 
onroerende goederen, waarvan door Onze Ministers 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van 
Financien is beslist, dat zij zijn aan te merken als 
landgoederen in den zin van artikel 1 der Natuur-
schoonwet 1928, wordt, zoolang zij als zoodanig zijn 
aan te merken, niet hooger geschat dan zes ten 
honderd, berekend over de verkoopwaarde van de 
goederen in eigen gebruik, die daaraan zou moeten 
worden toegekend, indien op die goederen de last 
rustte om die gedurende een tijdvak van 25 jaren als 
zoodanig in stand te houden en geen opgaand hout 
te vellen dan volgens de regels van normaal bosch-
beheer noodzakelijk of gebruikelijk is. 

Artikel 6 

Vervallen 

Aan artikel 10 der wet op de Personeele Belasting 
1896 wordt toegevoegd een vierde paragraaf, 
luidende: 

§4. In afwijking van het in de paragrafen 1 en 2 
bepaalde wordt ten aanzien van perceelen die 
behooren tot onroerende goederen, waarvan door 
Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen en van Financiën is beslist, dat zij zijn aan 
te merken als landgoederen in den zin van artikel 1 Vervallen 
der Natuurschoonwet 1928, en zoo lang zij als 
zoodanig zijn aan te merken, de huurwaarde in geen 
geval hooger bepaald dan op zes ten honderd, 
berekend over de verkoopwaarde der perceelen, die 
daaraan zou moeten worden toegekend, indien op 
die perceelen de last rustte om die gedurende een 
tijdvak van 25 jaren als zoodanig in stand te houden 
en geen opgaand hout te vellen, dan volgens de 
regels van normaal boschbeheer noodzakelijk of 
gebruikelijk is. 

Artikel 7 Artikel 7 

Indien tot een verkrijging in de zin van de Succes-
siewet 1956 een onroerend goed behoort, dat is 
aangemerkt als een landgoed, bedoeld in artikel 1, 
vindt - mits aan de in het volgende lid gestelde 
voorwaarden is voldaan - geen invordering plaats 
van het verschil tussen het volgens de opgelegde 
aanslag verschuldigde recht van successie, recht van 
overgang of recht van schenking en de belasting, 
welke verschuldigd zou zijn, indien het onroerend 
goed wordt gesteld op twee derde van de waarde in 
het economische verkeer, welke op het tijdstip van 
de verkrijging aan het goed zou moeten worden 
toegekend, in geval daarop de last rustte om het 
gedurende een tijdvak van 25 jaren als zodanig in 
stand te houden en geen opgaand hout te vellen, dan 
volgens de regels van normaal bosbeheer noodzakelijk 
of gebruikelijk is. Indien en voor zover het onroerend 
goed bovendien overeenkomstig door Onze Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van 

1. Indien tot een verkrijging in de zin van de 
Successiewet 1956 (Stb. 1984, 546) een onroerend 
goed behoort, dat is aangemerkt als een landgoed, 
vindt - mits aan de in het volgende lid gestelde 
voorwaarden is voldaan - geen invordering plaats 
van het verschil tussen het volgens de opgelegde 
aanslag verschuldigde recht van successie, recht van 
overgang of recht van schenking en de belasting, 
welke verschuldigd zou zijn, indien het onroerend 
goed wordt gesteld op de helft van de waarde in het 
economische verkeer, welke op het tijdstip van de 
verkrijging aan het goed zou moeten worden 
toegekend, in geval daarop de last rustte om het 
gedurende een tijdvak van 25 jaren als zodanig in 
stand te houden en geen opgaand hout te vellen, dan 
volgens de regels van normaal bosbeheer noodzakelijk 
of gebruikelijk is. Voor zover het landgoed overeen-
komstig door Onze Minister goedgekeurde regelen 
voor het publiek is opengesteld, wordt, in afwijking 
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Financiën goedgekeurde regelen voor het publiek is 
opengesteld, treedt voor twee derde van de vorenbe-
doelde waarde in het economische verkeer een 
kwart van die waarde in het economische verkeer in 
de plaats. 

Het vorige lid is slechts van toepassing indien in 
de aangifte behalve de naar artikel 21 van de 
voormelde wet bepaalde waarde in het economische 
verkeer worden opgegeven de in dat lid bedoelde 
waarde in het economische verkeer en de in artikel 3 
bedoelde beschikking, zomede, indien en voor zover 
het een opengesteld landgoed betreft, de beschikking, 
waarbij de regelen voor de openstelling zijn goedge-
keurd. 

Het in het eerste lid bepaalde geldt ook, indien de 
hiervoor bedoelde beschikkingen op verzoek van de 
verkrijgers eerst na het overlijden of de schenking 
zijn afgegeven. 

In het aanslagbiljet wordt behalve van het bedrag 
van de aanslag melding gemaakt van het bedrag van 
de terstond invorderbare belasting. De vaststelling 
van laatstbedoeld bedrag wordt voor de toepassing 
van de wettelijke bepalingen betreffende de rechten 
van successie, van schenking en van overgang 
beschouwd als de oplegging van een aanslag. 

Artikel 7bis 

Voor de heffing van de rechten van successie, van 
schenking en van overgang, geheven krachtens de 
Successiewet 1956, worden de bezittingen en 
schulden van een naamloze vennootschap of van een 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid als bezittingen en schulden harer gezamenlijke 
aandeelhouders beschouwd, indien: 

1. de werkzaamheden der naamloze vennootschap 
of besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan in de 
instandhouding en exploitatie van onroerende 
goederen, waarvan op de wijze, omschreven in 
artikel 2, tweede lid, is bepaald, dat zij kunnen 
worden aangemerkt als landgoederen in de zin van 
artikel 1 ; 

2. alle aandeelhouders natuurlijke personen zijn; 

3. het aantal aandeelhouders niet meer dan 
twintig bedraagt. 

Voor de toepassing van het eerste lid worden 
personen, die slechts een gedeelte van een aandeel 
tot bron van inkomen hebben, mede als aandeelhou-
der beschouwd. 

in zoverre van de vorige volzin, de waarde van dat 
landgoed gesteld op nihil. 

2. Het vorige lid is slechts van toepassing indien 
in de aangifte behalve de naar artikel 21 van de 
voormelde wet bepaalde waarde in het economische 
verkeer worden opgegeven de in dat lid bedoelde 
waarde in het economische verkeer en de in artikel 
2, derde lid, bedoelde beschikking, zomede, indien 
en voor zover het een opengesteld landgoed betreft, 
de beschikking, waarbij de regelen voor de openstel-
ling zijn goedgekeurd. 

3. Het in het eerste lid bepaalde geldt ook, indien 
de hiervoor bedoelde beschikkingen op verzoek van 
de verkrijgers eerst na het overlijden of de schenking 
zijn afgegeven. 

4. In het aanslagbiljet wordt behalve van het 
bedrag van de aanslag melding gemaakt van het 
bedrag van de terstond invorderbare belasting. De 
vaststelling van laatstbedoeld bedrag wordt voor de 
toepassing van de wettelijke bepalingen betreffende 
de rechten van successie, van schenking en overgang 
beschouwd als de oplegging van een aanslag. 

Artikel 7a 

1. Voor de heffing van de rechten van successie, 
van schenking en van overgang, geheven krachtens 
de Successiewet 1956, worden de bezittingen en 
schulden van een naamloze vennootschap of van een 
besloten vennootschap met beperkte aanspakelijkheid 
als bezittingen en schulden harer gezamenlijke 
aandeelhouders beschouwd, indien: 

a. de werkzaamheden der naamloze vennootschap 
of besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan in de 
instandhouding en exploitatie van onroerend 
goederen als landgoederen; 

b. alle aandeelhouders natuurlijke personen 
zijn; 

c. het aantal aandeelhouders niet meer dan 
twintig bedraagt. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid worden 
personen, die slechts een gedeelte van een aandeel 
tot bron van inkomen hebben, mede als aandeelhou-
der beschouwd. 
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Voor de toepassing van het eerste lid worden 
rechtspersonen, welke zich uitsluitend of nagenoeg 
uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel 
stellen, met natuurlijke personen gelijkgesteld. 

Het in het eerste lid onder 3 vereiste is niet van 
toepassing indien het aantal aandeelhouders, niet 
meer dan twintig bedragen hebbende, uitsluitend 
door erfenis, legaten, schenkingen en ontbindingen 
van huwelijksgemeenschappen gestegen is tot meer 
dan twintig mits, nadat het aantal aandeelhouders 
gestegen was tot meer dan twintig, dat aantal niet 
door andere dan de genoemde oorzaken verder 
gestegen is. 

Artikel 8 

Indien binnen een tijdvak van 25 jaren na het 
overlijden of de schenking zich één van de in artikel 
3, tweede lid, genoemde gevallen voordoet, wordt 
het recht - waarvan ingevolge artikel 7, eerste lid, 
invordering achterwege is gebleven - alsnog 
ingevorderd. 

Indien, nadat één van de in het eerste lid bedoelde 
gevallen zich heeft voorgedaan, het onroerend goed 
gedeeltelijk als landgoed in de zin van artikel 1 blijft 
aangemerkt, wordt het recht herrekend naar twee 
derde van de waarde in het economische verkeer (of, 
voor zover het onroerend goed volgens goedgekeurde 
regelen blijft opengesteld, een kwart van de waarde 
in het economische verkeer), ten dage, waarop zich 
één van die gevallen heeft voorgedaan, aan het 
onroerend goed, voor zover het als landgoed in 
voormelde zin blijft aangemerkt, overeenkomstig 
artikel 7, eerste lid, toe te kennen, vermeerderd met 
de waarde in het economische verkeer, welke op dat 
tijdstip ingevolge artikel 21 van de Successiewet 
1956 aan het overige gedeelte van het onroerend 
goed, met inbegrip van het gevelde opgaande hout, 
moet worden toegekend, zonder dat de som van die 
waarden de in artikel 7, tweede lid, eerstbedoelde 
waarde te boven gaat. In dat geval wordt het verschil 
tussen het aldus herrekende recht en de reeds 
ingevorderde belasting alsnog ingevorderd. Terugga-
ve van recht heeft deze bepaling niet ten gevolge. 

Indien door Onze Ministers van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen en van Financiën wordt 
beslist, dat, te rekenen van een tijdstip, liggende 
binnen een tijdvak van 25 jaren na het overlijden of 
de schenking, het onroerend goed niet langer 
volgens goedgekeurde regelen is opengesteld, en de 
vorige twee leden niet van toepassing zijn, vindt 
alsnog invordering plaats van het verschil tussen het 
recht, berekend naar twee derde van de in artikel 7, 
eerste lid, bedoelde waarde in het economische 
verkeer en de reeds ingevorderde belasting. 

Tweede Kamer, 

3. Voor de toepassing van het eerste lid worden 
rechtspersonen, welke zich uitsluitend of nagenoeg 
uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel 
stellen, met natuurlijke personen gelijkgesteld,. 

4. Het in het eerste lid, onderdeel c, genoemde 
vereiste is niet van toepassing indien het aantal 
aandeelhouders, niet meer dan twintig bedragen 
hebbende, uitsluitend door erfenis, legaten, schen-
kingen en ontbindingen van huwelijksgemeenschap-
pen gestegen is tot meer dan twintig mits, nadat het 
aantal aandeelhouders gestegen was tot meer dan 
twintig, dat aantal niet door andere dan de genoemde 
oorzaken verder gestegen is. 

Artikel 8 

1. Indien binnen een tijdvak van 25 jaren na het 
overlijden of de schenking zich één van de in artikel 
3, derde en vierde lid, genoemde gevallen voordoet, 
wordt het recht - waarvan ingevolge artikel 7, eerste 
lid, invordering achterwege is gebleven - alsnog 
ingevorderd. 

2. Indien een van de in het eerste lid bedoelde 
gevallen zich heeft voorgedaan met betrekking tot 
een gedeelte van het onroerend goed, wordt het 
recht herrekend naar de helft van de waarde in het 
economische verkeer (of, voor zover het onroerend 
goed volgens goedgekeurde regelen blijft openge-
steld, de op nihil gestelde waarde in het economische 
verkeer), ten dage, waarop zich één van die gevallen 
heeft voorgedaan, aan het onroerend goed, voor 
zover het als landgoed blijft aangemerkt, overeenkom-
stig artikel 7, eerste lid, toe te kennen, vermeerderd 
met de waarde in het economische verkeer, welke op 
dat tijdstip ingevolge artikel 21 van de Successiewet 
1956 aan het overige gedeelte van het onroerend 
goed, met inbegrip van het gevelde opgaande hout, 
moet worden toegekend, zonder dat de som van die 
waarden de in artikel 7, tweede lid, eerstbedoelde 
waarde te boven gaat. In dat geval wordt het aldus 
herrekende recht, voor zoveel nodig verminderd met 
de reeds ingevorderde belasting, alsnog ingevorderd. 
Teruggave van recht heeft deze bepaling niet 

ten gevolge. 
3. Indien door Onze Ministers wordt beslist, dat, 

te rekenen van een tijdstip, liggende binnen een 
tijdvak van 25 jaren na het overlijden of de schenking, 
het onroerend goed niet langer volgens goedgekeurde 
regelen is opengesteld, en de vorige twee leden niet 
van toepassing zijn, vindt alsnog invordering plaats 
van het recht, berekend naar de helft van de in artikel 
7, eerste lid, bedoelde waarde in het economische 
verkeer, voor zoveel nodig verminderd met de reeds 
ingevorderde belasting. 
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Indien het in het vorige lid bedoelde geval zich 
voordoet ten aanzien van een gedeelte van het 
onroerend goed en het tweede lid niet van toepassing 
is, wordt het recht herrekend naar een kwart van de 
waarde in het economische verkeer, op het in het 
vorige lid bedoelde tijdstip aan het onroerend goed, 
voor zover het volgens goedgekeurde regelen blijft 
opengesteld, overeenkomstig artikel 7, eerste lid, toe 
te kennen, vermeerderd met twee derde van de 
waarde in het economische verkeer, welke op dat 
tijdstip ingevolge laatstgemelde bepaling aan het 
overige gedeelte van het onroerend goed moet 
worden toegekend, zonder dat deze som de in artikel 
7, eerste lid, bedoelde waarde te boven gaat. Het 
verschil tussen het aldus herrekende recht en de 
reeds ingevorderde belasting wordt alsnog ingevor-
derd. Teruggave van recht heeft deze bepaling niet 
ten gevolge. 

Indien één van de gevallen, in dit artikel bedoeld, 
zich voordoet, zijn zij, die tot het doen van aangifte 
van de verkrijging zijn of waren gehouden, verplicht 
binnen twee maanden, nadat zij daartoe schriftelijk 
door de inspecteur zijn uitgenodigd, bij nadere 
aangifte de gegevens te verstrekken, welke voor de 
invordering of herrekening ingevolge dit artikel nodig 
zijn, voor zover deze nog niet aan de inspecteur 
bekend zijn. Artikel 11 van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen (Stb. 1959, 301) is van toepassing. 
Het bedrag van het in te vorderen recht wordt bij 
aanslag vastgesteld. 

Op het bedrag van de belasting, dat ingevolge 
artikel 7, eerste lid, niet wordt ingevorderd, blijven 
de artikelen 18 tot en met 18c van de wet van 22 
mei 1845 op de invordering van 's Rijks directe 
belastingen (Stb. 1926, 334) van toepassing. De 
aldaar bedoelde rente wordt evenwel slechts in 
rekening gebracht over en tegelijk met het recht, 
waarvan op grond van dit artikel alsnog invordering 
plaatsheeft. 

Onze Ministervan Financiën kan in bijzondere 
gevallen beslissen, dat de vorige bepalingen van dit 
artikel geheel of gedeeltelijk buiten toepassing 
blijven. 

Artikel 9 

Op de ingevolge de artikelen 7 en 8 aan te geven 
waarden en op te leggen aanslagen zijn de wettelijke 
bepalingen betreffende rechten van successie, van 
schenking en van overgang en de bepalingen van de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen voor zoveel 
mogelijk van toepassing. 

De verhoging van belasting in geval van navordering 
wordt, voor de toepassing van de artikelen 7 en 8, 
geacht niet in het recht te zijn begrepen. 

4. Indien het in het vorige lid bedoelde geval zich 
voordoet ten aanzien van een gedeelte van het 
onroerend goed en het tweede lid niet van toepassing 
is, wordt het recht herrekend naar de op nihil 
gestelde waarde in het economische verkeer, op het 
in het vorige lid bedoelde tijdstip aan het onroerend 
goed, voor zover het volgens goedgekeurde regelen 
blijft opengesteld, overeenkomstig artikel 7, eerste 
lid, toe te kennen, vermeerderd met de helft van de 
waarde in het economische verkeer, welke op dat 
tijdstip ingevolge laatstgenoemde bepaling aan het 
overige gedeelte van het onroerend goed moet 
worden toegekend, zonder dat deze som de in artikel 
7, eerste lid, bedoelde waarde te boven gaat. Het 
aldus herrekende recht, verminderd met de ingevor-
derde belasting, wordt alsnog ingevorderd. Teruggave 
van recht heeft deze bepaling niet ten gevolge. 

5. Indien één van de gevallen, in dit artikel 
bedoeld, zich voordoet, zijn zij, die tot het doen van 
aangifte van de verkrijging zijn of waren gehouden, 
verplicht binnen twee maanden, nadat zij daartoe 
schriftelijk door de inspecteur zijn uitgenodigd, bij 
nadere aangifte de gegevens te verstrekken, welke 
voor de invordering of herrekening ingevolge dit 
artikel nodig zijn, voor zover deze nog niet aan de 
inspecteur bekend zijn. Artikel 11 van de Algemene 
wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301) is van 
toepassing. Het bedrag van het in te vorderen recht 
wordt bij aanslag vastgesteld. 

6. Op het bedrag van de belasting, dat ingevolge 
artikel 7, eerste lid, niet wordt ingevorderd, blijven 
de artikelen 18 tot en met 18c van de wet van 22 
mei 1845 op de invordering van 's Rijks directe 
belastingen (Stb. 1926, 334) van toepassing. De 
aldaar bedoelde rente wordt evenwel slechts in 
rekening gebracht over en tegelijk met het recht, 
waarvan op grond van dit artikel alsnog invordering 
plaatsheeft. 

7. Onze Ministervan Financiën kan in bijzondere 
gevallen beslissen, dat de vorige bepalingen van dit 
artikel geheel of gedeeltelijk buiten toepassing blijven. 

Artikel 9 

Op de ingevolge de artikelen 7 en 8 aan te geven 
waarden en op te leggen aanslagen zijn de wettelijke 
bepalingen betreffende de rechten van successie, 
van schenking en van overgang en de bepalingen 
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen voor 
zoveel mogelijk van toepassing. 

De verhoging van belasinting in geval van navor-
dering wordt, voor de toepassing van de artikelen 7 
en 8, geacht niet in het recht te zijn begrepen. 
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Artikel 9bis Artikel 9a 

Indien onroerende goederen waarvan door Onze 
Ministers van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk en van Financiën is beslist, dat zij zijn aan te 
merken als landgoederen in de zin van artikel 1, 
worden verkregen door binnen het Rijk gevestigde 
rechtpersonen, welke naar het oordeel van Onze 
Minister van Financiën hoofdzakelijk de instandhou-
ding van een of meer landgoederen ten doel hebben, 
is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. 

Artikel 9ter 

1. Indien inbreng in rechtspersonen als in artikel 
9bis zijn omschreven, uitsluitend bestaat uit onroe-
rende goederen waarvan door Onze Ministers van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van 
Financiën is beslist, dat zij zijn aan te merken als 
landgoederen in de zin van artikel 1, is geen kapi-
taalsbelasting verschuldigd. 

2. Bestaat de inbreng niet uitsluitend uit landgoe-
deren, dan vindt het eerste lid toepassing op 
hetzelfde evenredige gedeelte als waarvoor de 
waarde in het economische verkeer van de landgoe-
deren is begrepen in de waarde in het economische 
verkeer van het totaal van hetgeen is ingebracht. 

Artikel 9quater 

De belasting die door toepassing van artikel 9bis 
of 9ter minder is geheven dan zonder die toepassing 
geheven zou zijn, is alsnog verschuldigd, indien 
binnen een tijdvak van 25 jaren na de verkrijging of 
de inbreng, bij welke de vermindering van belasting 
is toegepast: 

óf ten aanzien van de als landgoederen aangemerkte 
goederen zich een van de gevallen voordoet, 
bedoeld in artikel 3, letter a, b, c of d, 

óf naar het oordeel van Onze Minister van Financiën 
de rechtspersoon niet meer hoofdzakelijk de instand-
houding van landgoederen ten doel heeft, dan wel 
werkzaamheden verricht welke met dat doel in strijd 
zijn. 

Indien landgoederen worden verkregen door 
binnen het Rijk gevestigde rechtpersonen, welke 
naar het oordeel van Onze Minister van Financiën 
hoofdzakelijk de instandhouding van een of meer 
landgoederen ten doel hebben, is geen overdrachts-
belasting verschuldigd. 

Artikel 9b 

1. Indien inbreng in rechtspersonen als in artikel 
9a zijn omschreven, uitsluitend bestaat uit landgoe-
deren is geen kapitaalsbelasting verschuldigd. 

2. Bestaat de inbreng niet uitsluitend uit landgoe-
deren, dan vindt het eerste lid toepassing op 
hetzelfde evenredige gedeelte als waarvoor de 
waarde in het economische verkeer van de landgoe-
deren is begrepen in de waarde in het economische 
verkeer van het totaal van hetgeen is ingebracht. 

Artikel 9c 

De belasting die door toepassing van artikel 9a of 
9b minder is geheven dan zonder die toepassing 
geheven zou zijn, is alsnog verschuldigd, indien 
binnen een tijdvak van 25 jaren na de verkrijging of 
de inbreng, bij welke de vermindering van belasting 
is toepgepast: 

öf ten aanzien van de landgoederen zich een van 
de in artikel 3, derde en vierde lid, genoemde 
gevallen voordoet. 

öf naar het oordeel van Onze Minister van Financiën 
de rechtspersoon niet meer hoofdzakelijk de instand-
houding van landgoederen ten doel heeft, dan wel 
werkzaamheden verricht welke met dat doel in strijd 
zijn. 

Artikel 10 

1. Voor toepassing van artikel 7a, eerste lid, 
onderdeel a, en de artikelen 9a, 9b en 9c van deze 
wet, alsmede van artikel 5, onderdeel a, van de Wet 
op de vennootschapsbelasting 1969 (Stb. 469), 
artikel 68 van de Wet op de inkomstenbelasting 
1964 (Stb. 519) en artikel 24 van de Wet op de 
vermogensbelasting 1964 (Stb. 520) worden 
onroerende goederen, die gedurende de op de voet 
van artikel 4, tweede lid, vastgestelde termijn niet 
opnieuw kunnen worden aangemerkt als een 
landgoed, gelijkgesteld met landgoederen. 
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Artikel 10 

Onze Minister van Financiën kan bepalen, dat de 
gevolgen van eene overeenkomstig artikel 3 genomen 
beschikking, ten aanzien van de in de artikelen 4, 5 
en 6 genoemde belastingen, zullen ingaan met den 
aanvang van het belastingjaar, volgende op den dag, 
waarop het verzoek, bedoeld in artikel 2, is ingekomen, 
en dat zij zullen eindigen met den afloop van het 
belastingjaar, waarin de kennisgeving, bedoeld in 
artikel 3, tweede lid, letter a, is ingekomen. 

Artikel 11 

2. Indien op de voet van artikel 4, tweede lid, een 
termijn is vastgesteld, wordt het tijdvak van 25 jaren 
als bedoeld in artikel 8 en in artikel 9c met die 
termijn verlengd. 

Vervallen 

Bij verzoekschriften, aan Onze Ministers van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van 
Financiën gericht, om onroerende goederen te 
rangschikken onder artikel 1 dezer wet, worden 
overlegd extracten uit den kadastralen legger 
perceelen waarvoor het verzoek geldt. 

Deze extracten worden kosteloos afgegeven. Op Vervallen 
de extracten wordt aangetekend, dat de afgifte 
kosteloos geschied is, ingevolge deze wet. 

Indien het verzoekschrift niet binnen een jaar na de 
afgifte der extracten bvij Onzen Minister van Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen is ingekomen, 
wordt het gewone recht, voor afgifte van extracten 
verschuldigd, door den hypotheekbewaarder alsnog 
ingevorderd. Op deze invordering en op de daaruit 
voortvloeiende geschillen zijn de artikelen 94, 95 en 
96 der Registratiewet 1917 toepasselijk. 

Artikel 12 Artikel 12 

Deze wet kan worden aangehaald als «Natuur-
schoonwet 1928». 

Deze wet kan worden aangehaald als «Natuur-
schoonwet 1928». 

Artikel 13 Artikel 13 

Deze wet wordt geacht in werking te zijn getreden 
met ingang van den eersten Januari 1928. 

Deze wet wordt geacht in werking te zijn getreden 
met ingang van den eersten Januari 1928. 
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BIJLAGE 8 

Overzicht van de financiële gevolgen voor de rijksbegroting 

1. Behoort bij wetsontwerp inzake: Wijziging van de Natuurschoonwet 1928 en van de 
Wet op de vermogensbelasting 1964 

2. Ingediend/Ingezonden: 

1. Omschrijving van het voorstel: verruiming van de faciliteiten voor de krachtens Successiewet 1956 geheven 
belastingen en de vermogensbelasting t.a.v. Natuurschoonwet 1928 landgoederen, 
precisering van de voorwaarde voor rangschikking en instandhouding 

2. Beoogde datum van inwerkingtreding: 1 januari 1988 

Financiële gevolgen voor de Begrotingsjaar X Meerjarenramingen 
rijksbegroting (in miljoenen (laatst ingediende 
guldens) begroting) 1988 1989 1990 1991 

(jaarX+1) (jaarX + 2) (jaarX+3) (jaarX+4) 
Uitgaven 

1.1. 

1.2. Specificatie 

e.v. 

2. Totaal 

3. Reeds opgenomen in begroting 
en in meerjarenramingen 

4. Verhoging/Verlaging t.o.v. 
begroting en meerjaren-
ramingen 

Ontvangsten 

1.1. - 2 min. - 5 min. - 5 min. - 5 min. 

1.2. Specificatie 

e.v. 

2. Totaal 

3. Reeds opgenomen in begroting 
en in meerjarenramingen 

4. Verhoging/Verlaging t.o.v. 
begroting en meerjaren-
ramingen 

Toelichting op de raming: 
Zie memorie van toelichting. 

Compensatie: Geen 

Prestatiegegevens: 

- 2 min. - 5 min. - 5 min. — 5 min. 

- 2 min. - 5 min. - 5 min. - 5 min. 
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