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VOORLOPIG VERSLAG 
Vastgesteld 22 december 1987 

De vaste Commissies voor Financiën1 en voor Landbouw,2 belast met het 
voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, hebben de eer omtrent 
hun voorlopige bevindingen als volgt verslag uit te brengen. 

1. Algemeen 

De leden van de CDA. f rac t ie zeiden met instemming van dit wets-
voorstel kennis te hebben genomen. Zij waren het met de regering eens, 
dat de fiscale faculteiten voor krachtens de Natuurschoonwet (NSW) 
gerangschikte landgoederen verruimd dienen te worden, zulks mede ter 
uitvoering van de motie-Portheine/Van Muiden inzake de fiscale behande-
ling van landgoederen uit 1980. 

Het stimuieren van het voor het publiek openstellen van landgoederen 
juichten zij in dit verband toe. De natuur is er immers mede voor de 
mens, om ervan te kunnen genieten, en dat het liefst voor een zo breed 
mogelijk publiek. Ook de uitbreiding van de definitie van een landgoed in 
de zin van de NSW beoordeelden deze leden positief. Dat de regering in 
het wetsvoorstel nadere voorwaarden stelt voor rangschikking en de 
instandhouding van een gerangschikt landgoed achtten zij uit een 
oogpunt van natuurbescherming van zeer wezenlijke betekenis. 

De hier sprekende leden hadden geconstateerd, dat slechts de twee 
slotartikelen 12 en 13 van de NSW in het wetsvoorstel ongewijzigd 
blijven. Zij hadden dan ook met enige verwondering kennisgenomen van 
het standpunt van de regering dat slechts sprake is van een partiële 
wijziging. Zij konden zich evenwel voorstellen dat een evaluatie van en 
herbezinning op de gehele problematiek rondom landgoederen en 
natuurschoon meer tijd vraagt. 

Deze leden zouden gaarne echter nu reeds informatie ontvangen over de 
daarbij thans reeds bekende facetten (zie memorie van toelichting, blz. 
2), zodat zij ook zouden kunnen beoordelen welke tijdsperiode gemoeid 
kan zijn met een dergelijke herbezinning - een herbezinning die naar hun 
mening dringend nodig is - , leidende ook een algehele herziening van de 
NSW. 

Overigens waren deze leden ten aanzien van dit wetsvoorstel benieuwd 
naar de redenen waarom de voorbereiding van het voorstel zolang op zich 
heeft laten wachten. Dit mede gezien het feit dat er reeds in 1984 
adviezen waren uitgebracht door de daartoe aangezochte instanties. 
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De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden met belangstelling en waardering 
kennis genomen van dit wetsvoorstel. 

Deze leden hadden het op prijs gesteld dat veel informatie bij het 
wetsvoorstel was gevoegd. Wel vroegen ook zij zich af waarom het zo 
lang heeft moeten duren voordat het wetsvoorstel werd ingediend, mede 
gezien het feit dat regering en parlement reeds vele malen hebben 
erkend, dat landgoederen een belangrijke functie vervullen in de maat-
schappij vanwege hun natuurschoon en hun culturele en recreatieve en 
dikwijls ook natuurwetenschappelijke waarden. 

Deze leden hadden geconstateerd dat naar aanleiding van opmerkingen 
van de Raad van State in hoofdstuk 1 van de memorie van toelichting 
wordt beargumenteerd waarom de voorkeur is gegeven aan een partiële 
wijziging van de NSW boven een geheel nieuwe wet. Zij vroegen zich af 
of deze argumentatie niet eerder aanleiding geeft tot dereguleringsvoor-
stellen. 

Overigens konden deze leden zich vinden in de conclusie van de 
regering dat een tijdrovende en omvangrijke studie de voortgang de 
voorgestelde regeling te zeer zou vertragen. 

De leden van de V.V.D.-fractie hadden eveneens met instemming 
kennis genomen van het onderhavige wetsvoorstel. Weliswaar heeft de 
regering wat traag uitvoering gegeven aan de betreffende motie-Portheine/ 
Van Muiden van 20-10-1980, maar zo zeiden zij beter laat dan nooit. De 
met de verruiming van de fiscale behandeling van landgoederen gemoeide 
budgettaire last van ± f 5 miljoen per jaar oordelen deze leden aanvaard-
baar, gelet op het belang van het behoud van natuurschoon op landgoe-
deren. 

Deze leden zeiden zich in dit verslag te willen bepalen tot enkele 
opmerkingen over de fiscale aspecten en over de rangschikking. Wel 
stelden zij belang in een algemene reactie van de regering op de com-
mentaar, die de commissies inmiddels hebben ontvangen van de Neder-
landse Vereniging van Boseigenaren, de Nederlandse Vereniging voor de 
Landelijke Eigendom, de Vereniging Nederlandse Landgoederen en het 
Bosschap. 

De leden van de S.G.P.-fractie, die reeds lang naar dit voorstel hadden 
uitgezien, hadden met belangstelling van het onderhavige wetsvoorstel 
kennisgenomen. Zij spraken de hoop uit dat het spoedig tot wet zal 
worden verheven: 

Met de strekking van het wetsvoorstel konden genoemde leden 
instemmen 

Zij hadden er evenwel behoefte aan verder in dit verslag enige opmerkingen 
voor te leggen en enige vragen te stellen, welke waren geïnspireerd door 
de op het voorstel verschenen commentaren van belanghebbenden. 

Het lid van de G.P.V.-fractie had met instemming kennis genomen van 
het onderhavige wetsvoorstel. Aangezien het steeds moeilijker wordt 
landgoederen te exploiteren is het zijns inziens alleszins te rechtvaardigen 
de belastingdruk te matigen. Tevens is het een goede zaak dat het 
onderscheid in belastingdruk tussen wel opengestelde en niet-openge-
stelde landgoederen wordt vergroot, zodat het aantrekkelijker wordt 
landgoederen wel open te stellen. Een verlaging van de belastingdruk is in 
dit laatste geval alleszins redelijk gezien de extra last die openstelling legt 
op de eigenaren. 

2. De voorgestelde regeling 

2.1. Vernieuwing fiscale faciliteiten 

De leden van de C.D.A.-fractie stelden vast, dat zij ter motivering van 
het verschil in fiscale behandeling tussen landgoederen die voor het 
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publiek zijn opengesteld en niet-opengestelde landgoederen wordt 
aangegeven, dat de kosten van arbeid in die situaties hoger zullen zijn in 
verband met een intensiever beheer en onderhoud. En ook de open-
stelling zelf kan extra kosten tot gevolg hebben. 

Deze leden deelden waardering voor het streven van de regering om het 
openstellen van landgoederen voor het publiek onder andere door middel 
van fiscale faciliteiten te stimuleren. Uitgangspunt dient te zijn, zo 
herhaalden zij, dat de natuur er mede voor de mens is en dat zo'n breed 
mogelijk publiek in staat is ervan te genieten. Wel achtten deze leden de 
mogelijkheid aanwezig dat er bij openstelling van soms kwetsbare 
gebieden een spanning optreedt tussen het beschermen van natuurwe-
tenschappelijke waarden en de recreatieve functie van het desbetreffende 
gebied. Zij pleitten dan ook voor het openhouden van de mogelijkheid dat 
er in bepaalde gevallen uitzonderingen gemaakt worden met betrekking 
tot de openstelling wanneer de plaatselijke omstandigheden daartoe 
aanleiding geven. Te denken valt in dit verband aan belangrijke broed-
plaatsen van vogels tijdens de broedperiode. Beperking van de openstelling 
kan in zo'n geval zowel in ruimte (door afsluiting van bepaalde delen of 
zelfs het gehele landgoed) als in tijd (door afsluiting in bepaalde seizoenen) 
plaatsvinden. Ook zou gedacht kunnen worden aan openstelling met een 
toegangskaarten-regeling. 

Met het oog op de instandhouding van de natuurwetenschappelijke 
waarden zal het punt van de openstelling volgens deze leden bij de 
toepassing van de wet zorgvuldig bezien moeten worden. 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. In de genoemde situatie zou dan toch 
het gunstige fiscale regime voor de opengestelde landgoederen mogelijk 
moeten zijn. Voor een deel wordt deze gedachtengang in het wetsvoorstel 
mogelijk gemaakt. Het was deze leden echter niet duidelijk tot hoever 
bovengenoemde gedachtengang gevolgd zou kunnen worden. Met 
andere woorden: waar liggen de grenzen en wie bepaalt die, waarbinnen 
het fiscale regiem voor de opengestelde landgoederen van toepassing is. 
Bovendien zagen deze leden graag nog eens gemotiveerd waarom het 
verschil met niet-opengestelde landgoederen nu juist vergroot moet 
worden. Spelen ook budgettaire overwegingen een rol, zo vroegen zij zich 
af. Zeker niet in alle gevallen zijn de kostenverschillen tussen de beide 
proporties zo groot als de memorie van toelichting doet voorkomen. De 
redenering om de rechten van successie, van schenking en van overgang 
en voor de vermogensbelasting geldende factor 2/3 voor niet-opengestelde 
landgoederen te vervangen door de factor 1/2 was hun niet geheel 
duidelijk. 

Daarnaast was het deze leden niet geheel duidelijk of onder «openstellen 
voor het publiek» ook verstaan kan worden openstellen voor het publiek 
met het heffen van entreegeld. Immers, wanneer er entreegelden mogen 
worden geheven dan komt het argument om belastingen extra te verlagen 
ten opzichte van niet-opengestelde landgoederen als tegemoetkoming in 
de extra onderhoudskosten in een ander daglicht te staan. 

Ten slotte verkregen deze leden gaarne nader kwantitatief inzicht in de 
aantallen landgoederen, die voor het publiek zijn opengesteld en de 
aantallen landgoederen die niet zijn opengesteld. Veranderen die aantallen 
over een aantal jaren bekeken of betreft het hier een redelijk stabiele 
situatie? Verwacht men dat er ook nieuwe landgoederen bijkomen nadat 
de voorgestelde wijzigingen zijn doorgevoerd? 

De leden van de P.v.d.A. fractie konden zich verenigen met de voorge-
stelde verruiming van de fiscale faciliteiten. Wel was bij hen de principiële 
vraag gerezen of het fiscale instrumentarium het meest geschikt is om 
het gestelde doel te bereiken. Zij vroegen zich af, of ook overwogen is het 
middel van subsidiëring te gebruiken. In wezen is immers sprake van een 
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afwijking van de normale fiscale structuur, zoals bedoeld in het rapport 
Belastinguitgaven. Deze leden waren van oordeel, dat in dit geval een 
handhaving of versterking van zo'n afwijking een uitdrukkelijke motivering 
vergt dat de fiscale weg de meest geëigende is. Zij vroegen de regering 
deze motivering alsnog te geven. 

De hier sprekende leden vonden, dat de openstelling van landgoederen 
moet worden gestimuleerd, gezien de toenemende behoefte aan recrea-
tieve mogelijkheden door de toegenomen vrije tijd. 

Mede in verband met de recreatieve waarde konden zij zich vinden in 
het verschil dat gemaakt wordt tussen wel of niet opengestelde landgoe-
deren. Zij pleitten wel voor extensieve recreatie, die niet ten koste gaat 
van de natuurwaarde. 

Zij onderschreven de geboden mogelijkheid om onder bepaalde 
omstandigheden eventuele gedeelten voor het publiek te sluiten, indien 
dat uit natuurwetenschappelijk oogpunt nodig is. 

Deze leden constateerden verder dat in bijlage 8 de gevolgen voor de 
rijksbegroting zijn gekwantificeerd in negatieve zin. Zij vroegen zich af of 
de nu voorgestelde criteria voor rangschikking ook kunnen leiden tot niet 
meer rangschikking, zoals aangegeven bij de overgangsbepalingen. Wat 
zouden de extra opbrengsten hiervan dan zijn? 

De leden van de V.V.D.-fractie konden zich tot op zekere hoogte vinden 
in het uitgangspunt, dat de fiscale faciliteiten voor landgoederen, die voor 
het publiek zijn opengesteld, forser zijn dan voor niet voor het publiek 
opengestelde landgoederen. Dat de regering uit doelmatigheidsoverwe-
gingen vervolgens tot een voorgesteld nihiltarief komt voor de categorie 
«opengesteld» konden deze leden billijken. Met diverse adviesorganisaties 
vroegen zij zich echter wel af of de voorgestelde 50% norm van de bestem-
mingswaarde niet aan de hoge kant is. Ook bij een lagere norm kan toch 
een voldoende prikkel tot openstelling aanwezig zijn? Waarop baseert de 
regering de stelling dat de in de motie-Portheine/Van Muiden genoemde 
1/6 norm van de bestemmingswaarde een onvoldoende prikkel zou 
vormen tot openstelling van landgoederen? Deze leden waren benieuwd 
naar de regeringsargumenten terzake, temeer daar ook in het nader 
rapport, in reactie op de vergelijkbare aanmerkingen van de zijde van de 
Raad van State, geen argumentatie werd aangedragen. Overigens 
vroegen zij zich af welke kosten zijn gemoeid met landgoederen/openbare 
bossen e.d., die door het Rijk worden beheerd. Kan dit per hectare 
worden aangegeven, uitgesplitst naar soorten kosten? Is overigens al het 
natuurschoon in Rijksbezit voor het publiek opengesteld? 

De leden van de S.G.P. fractie stelden vast, dat door de verruiming van 
fiscale faciliteiten de niet-opengestelde landgoederen in een gunstiger 
situatie in vergelijking met de bestaande regeling komen te verkeren, 
doch dat het verschil met de opengestelde landgoederen groter zal 
worden. Zij vroegen zich af of daarmee aan de niet-opengestelde land-
goederen, gezien hun maatschappelijke betekenis, voldoende recht wordt 
gedaan. 

Het lid van de G.P.V.-fractie vroeg zich af of de beoogde daadwerkelijke 
openstelling van landgoederen in de praktijk wel gerealiseerd wordt. 
Veelal zijn landgoederen moeilijk begaanbaar wegens slecht onderhoud 
van wegen, onbereikbaarheid, onbekendheid of onvoldoende bewegwij-
zering. Dient daarom in de praktijk openstelling niet aan nadere regels te 
worden gebonden? 

2.2. Rangschikking 

De leden van de CD.A-fractie wilden graag instemming betuigen met 
de voorgenomen wijziging van artikel 1 NSW. Een verzoek tot aanmerking 
van een onroerend goed als NSW-landgoed moet worden ingediend bij 
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de Minister van Landbouw en Visserij. De beslissing regardeert deze 
minister en de Minister van Financiën gezamenlijk. Het was deze leden 
daarbij niet duidelijk wie nu precies de beoordeling van het begrip 
landgoed en de hantering van de rangschikkingscriteria ter hand neemt. 
Waar ligt het primaat? Enige duidelijkheid op dit punt leek hun van 
belang. 

Ten aanzien van het begrip landgoed merkten deze leden nog op, dat 
de omschrijvingen en de in art. 1 genoemde criteria zeker ook een 
belevingswaarde in zich moeten hebben. Het kan niet alleen een objectieve 
beoordeling zijn, maar het heeft vooral te maken met cultuur- en natuur-
behoud. Beleving door mensen is naar de opvatting van deze leden een 
aspect dat bij de begrispbepaling en beoordeling zeker een rol speelt, 
passend ook bij het basisbegrip natuurschoon. 

Deze leden vroegen voorts of de norm voor beperking van de perceel-
grootte van op te nemen agrarische grond tot maximaal 5 ha niet te 
stringent is. Dit kan in diverse situaties tot niet geringe problemen leiden. 
Vaak, zo dachten deze leden, zal toch aan dit criterium niet kunnen 
worden voldaan om planologische redenen of pachtverhoudingen. 
Waarom niet meer aangesloten bij de huidige praktijk (vergelijk de zaak 
Fabius-van der Mersch nrs. R01.84.0332 en R01.84.2009). Het zou naar 
het oordeel van deze leden toch mogelijk moeten zijn om andere, meer 
op de praktijk gerichte beperkingen van de perceelsgrootte te hanteren. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wilden beklemtonen, dat de algemene 
maatregel van bestuur met voorwaarden voor rangschikking alvorens hij 
wordt vastgesteld, conform het verzoek van de Nederlandse Vereniging 
van Boseigenaren eerst aan de adviesorganen wordt voorgelegd om 
advies. 

Zij vroegen zich verder af wat de bewindslieden ertoe heeft bewogen 
de mogelijkheid te openen niet alleen bij, maar ook krachtens algemene 
maatregel van bestuur regels vast te stellen. 

Deze leden vroegen zich vervolgens af waarom de bewindslieden 
overwogen om agrarische grond onder de rangschikking te beperken tot 
maximaal 5 ha en de voorwaarde te stellen, dat deze aan drie zijden moet 
worden omgeven door bos. 

Tevens rees bij hen de vraag wat de reden is om als criterium voor 
bouwwerken de leeftijd te nemen van 50 jaar. Wat dient te worden 
verstaan onder passen bij het karakter van het landgoed en wat is 
functioneel? 

Onduidelijk vonden deze leden ook de mogelijke tijd die de bewindslieden 
in de voorgestelde artikelen 2, 3e lid, en 3, 3e lid, hebben voor de 
beslissing op een verzoek tot rangschikking. Ze waren van mening dat 
onder andere vanwege de rechtszekerheid een maximum termijn moet 
worden gesteld, waarbinnen een beslissing wordt genomen. Het stellen 
van een dergelijke termijn heeft tevens tot voordeel dat een fictieve 
weigering veel makkelijker voor betrokkene valt vast te stellen. 

De leden van de V.V.D.-fractie memoreerden, dat de Stichting tot 
behoud van particuliere historische buitenplaatsen zich tot de Kamer 
heeft gericht vanwege het probleem dat voor rangschikking onder de 
NSW wordt voorgesteld dat open stukken cultuurgoed niet groter mogen 
zijn dan 5 ha. De Stichting wijst erop dat vele historische buitenplaatsen 
niet aan deze eis voldoen, en dat aanpassing aan deze eis aard en 
karakter van deze voor de Nederlandse historie vaak zo karakteristieke 
complexen ernstig zou kunnen aantasten. 

Deze leden maakten de zorg van genoemde Stichting tot de hunne, en 
drongen er bij de regering op aan de 5 ha norm te heroverwegen, hetzij 
terzake een uitzonderingsbepaling op te nemen in de NSW. 
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De leden van de SGP. f rac t ie hadden er uit wetgevingstechnisch 
oogpunt moeite mee, dat in de wet zelf niet de criteria tot vaststelling van 
het begrip landgoed zouden worden vastgesteld. Zij hadden er bezwaar 
tegen dat deze criteria bij algemene maatregel van bestuur geregeld 
worden. Zij vroegen de regering om alsnog te overwegen bedoelde 
criteria in de wet te formuleren. In ieder geval achtten zij overleg met c.q. 
advies van de organisaties van belanghebbenden bij de formulering van 
die criteria gewenst. Is de regering daartoe genegen? 

Eveneens met betrekking tot de bepaling van het begrip landgoed 
'vroegen deze leden of de woorden «bestaande toestand» in artikel 1, 
eerste lid, onder a, niet een ernstige belemmering kunnen gaan vormen 
bij een doelmatig beheer. Zou, zo vroegen zij het accent niet veel meer 
gelegd moeten worden op het feit dat een wijziging niet tot gevolg mag 
hebben dat het natuurschoon wordt aangetast, zodat de kenmerkende 
verschijningsvorm van een landgoed in stand blijft. 

In ditzelfde verband vroegen ook deze leden of het wel doelmatig mag 
heten dat in alle gevallen de perceelgrootte van op te nemen agrarische 
grond tot maximaal 5 ha. wordt beperkt. Valt als gevolg van dit criterium 
geen ongewenst en met de kenmerkende structuur van het landgoed 
strijdige compartimentering te vrezen? Een meer globale norm in dezen 
kwam hun gewenst voor, bijvoorbeeld door de agrarische perceelgrootte 
te stellen op 5% van de oppervlakte van het landgoed met een minimum 
van 5 ha. 

Verder merkten deze leden op dat de beschrijving van het landgoed 
naar hun mening kort, eenvoudig, en praktisch, met het accent op de 
karakteristieke elementen, zou kunnen zijn. Deelt de regering dit standpunt? 

Ten slotte vroegen zij of ervan uitgegaan mag worden dat bedrijfsge-
bouwen op landgoederen die jonger dan 50 jaar zijn - bijvoorbeeld 
ligboxenstallen - gerangschikt kunnen worden voorzover zij functioneel 
voor het landgoed of noodzakelijk voor het beheer zijn en tevens passen 
bij het karakter van het landgoed. 

Het lid van de G.P.V.-fractie noemde eveneens de voorgestelde 
beperking tot cultuurgronden van 5 ha. een knelpunt in de voorliggende 
regeling. In de praktijk, zo zei hij, komen op landgoederen cultuurgronden 
voor die de grens van 5 ha. in ruime mate overschrijden. Dat zou dan 
betekenen, dat die cultuurgronden opgesplitst zouden kunnen worden in 
gebieden van kleiner dan 5 ha. Uit een oogpunt van landschapsbeheer 
een uiterst ongewenste ontwikkeling, die overigens tot grote moeilijkheden 
met de pachters kan leiden. Zijn de bewindslieden bereid een flexibele 
grenswaarde vast te stellen, die een relatie heeft met de omvang van het 
landgoed? 

Om voor rangschikking conform de NSW in aanmerking te kunnen 
komen dient het landgoed volgens de wetstekst in de «bestaande 
toestand» te worden behouden. De Vereniging van Nederlandse Land-
goederen heeft er echter terecht op gewezen dat natuurschoon een 
dynamisch begrip is. In het Meerjarenplan bosbouw wordt een aanzienlijke 
verschuiving in de boomsoortensamenstelling wenselijk geacht. Zorgvuldig 
beheer betekent in veel gevallen niet «behoud van de bestaande toestand». 
Dat is een veel te statisch begrip. Dit lid zou pleiten voor een begrip dat 
meer tot uitdrukking brengt dat het gaat om het behoud van het land-
schappelijk karakter van het gebied. Hoe oordelen de bewindslieden 
hierover? 

2.3. Instandhouding 

De leden van de CD.A-fractie vroegen zich, zonder daardoor hun 
oordeel kenbaar te maken, af waarom de bestaande meldingsplicht met 
betrekking tot het kappen van houtopstanden wordt geschrapt en 
waarom deze en niet juist wordt gehandhaafd en uitgebreid tot meerdere 
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zaken (ontgronden, oprichten van gebouwen, het aanleggen van kampeer-
terreinen). Deze leden meenden dat dit wellicht meer duidelijkheid zou 
scheppen. Daarnaast vroegen zij zich af of met het schrappen van de 
meldingsplicht geen te groot beroep wordt gedaan op het (subjectieve) 
beoordelingsvermogen van de eigenaar wanneer het gaat om de aantasting 
van het karakter van zijn landschap. 

Graag zagen deze leden een nadere motivering voor het schrappen van 
de bestaande meldingsplicht, waarbij ook de voordelen die het heeft om 
de meldingsplicht te handhaven in de beschouwing worden betrokken. 

Voor deze leden was het stellen van eisen met betrekking tot boom-
soortenkeuze bij herinplant van bospercelen niet geheel begrijpelijk: de 
eigenaar bepaalt in samenspraak met het Staatsbosbeheer welke 
boomsoort hij herplant; slechts in uitzonderingsgevallen behoort de 
boomsoortenkeuze te worden beperkt. In dat verband wordt gedacht aan 
laanbeplanting met cultuurhistorische waarde. 

Ook de leden van de S.G.P.-fractie vroegen waarom het noodzakelijk is 
eisen te stellen met betrekking tot boomsoortenkeuze bij herplant. 

De leden van de P.v.d.A.fractie stelden vast, dat ook blijkens recente 
publikaties het behoud van landgoederen voor de eigenaren geen 
eenvoudige zaak is. 

Het viel deze leden op, dat wel over aantasting door brand of storm 
wordt gesproken, maar dat het probleem van aantasting door verzuring 
hier zelfs niet gesignaleerd wordt. 

Deze leden vroegen zich af hoe de bewindslieden de afbraak door 
verzuring zien in het kader van de herplantings- c.q. instandhoudingsplicht 
en hoe de schade-afwikkeling dient plaats te vinden. Bij wie kan deze 
verhaald worden, waar geen verzekering mogelijk is? 

Onduidelijk in de voorgestelde regeling vonden deze leden de wijze 
waarop controle en naleving van de wet geregeld zijn. Wie doen dat en 
wie bepaalt wat in de beschrijving structuren zijn die bepalend zijn voor 
het karakter van het landgoed. 

De leden van de S.G.P.-fractie achtten onttrekking aan het NSW-regime 
voor landgoederen, oók indien tengevolge van calamiteiten natuurschoon 
verloren is gegaan en de eigenaar het redelijk mogelijke heeft vericht om 
binnen een aanvaardbare termijn herstelwerkzaamheden ter hand te 
nemen, niet redelijk vanwege het overmachtskarakter van degelijke 
gebeurtenissen. Deelt de regering deze opvatting en is zij bereid artikel 3 
op dit punt aan te passen? 

Het lid van de G.P.V.-fractie constateerde, dat de lastendrukverlaging 
extra voorwaarden voor de instandhouding van landgoederen zal mee-
brengen. Daarover kunnen ook vragen rijzen in de praktijk. In het moderne 
bosbeheer wordt thans anders aangekeken tegen onderhoud dan vroeger. 
Veel meer laat men nu de natuur haar gang gaan. Dat lijkt op minder 
onderhoud maar het heeft een wezenlijke functie in het beheer. Kunnen 
hierover in de toekomst geen verschillen van inzicht ontstaan? In het 
daarom niet zinvol in het geval van openstelling een beheersplan verplicht 
te stellen, zodat toekomstige verschillen van inzicht over de mate van 
beheer zo veel mogelijk worden voorkomen? 

2.4. Overgangsbepalingen 

De leden van de C.D.A. fractie hadden de indruk, dat de meeste 
landgoederen voor de toepassing van de onderhavige wet reeds lang als 
zodanig zijn gerangschikt. 

Deze leden vroegen om een overzicht op dit punt teneinde zich een 
oordeel te kunnen vormen omtrent: 
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a) de werkdruk die het gevolg zal zijn van de invoering van de nieuwe 
regels; en 

b) de consequenties van een systeem waarbij de oude rangschikking in 
stand blijft voor de periode die nog te gaan is. 

Het voornemen is geen aanvullende overgangsregeling te introduceren 
voor eigenaren van landgoederen, die de faciliteit voor het recht van 
successie, van schenking of van overgang hebben genoten binnen een 
periode van 25 jaar voor de inwerkingtreding van de voorgestelde 
regeling, om te kunnen opteren voor het huidige, oude regime voor het 
•resterende deel van de 25-jaars periode. Het streven om naar een regime 
te komen deelden deze leden, maar zij vroegen zich af of, gezien de 
redelijkheid van bovengenoemde wens, de overgangsperiode van 5 jaar 
dan wel voldoende is. Graag zagen deze leden een nadere motivering van 
de weerlegging van de argumenten van de Bosbouwvoorlichtingsraad en 
een deel van de Stuurgroep. 

Deze leden zouden ook gaarne het oordeel van de bewindslieden 
terzake van deze twee punten vernemen. 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen of het met het oog op mogelijk 
nadelige effecten van de wijziging niet geraden is om een ruime over-
gangstermijn van - zeg - 10 jaar in acht te nemen alvorens tot onttrekking 
van terreinen aan het NSW-regime wordt overgegaan. 

3. Artikelen 

Artikel I, onderdeel A (artikel 7 NSW) 

De leden van de C.D.A.-fractie achtten de in deze bepaling en het 
voorgestelde artikel 2, lid 2 gebruikte formuleringen onvoldoende recht 
doen aan de ontwikkelingsmogelijkheden van landgoederen. Deze leden 
verwezen voor een betere formulering naar de in de memorie van 
toelichting gehanteerde aanduiding: het in stand houden van een landgoed 
in de haar kenmerkende verschijningsvorm. Het dynamische karakter van 
landgoederen komt daarin meer tot uitdrukking. 

De leden van de C.D.A.-fractie was opgevallen, dat de «blote eigenaar» 
niet een eigenaar is in de zin van artikel 1. Zij konden zich hiermede op 
zichzelf verenigen, mede gezien de systematiek van de wet. Zij waren 
evenwel van oordeel, dat de erfgenamen van een blote eigenaar wel de 
voordelen van het gestelde in artikel 7 deelachtig kunnen worden. Zij 
vroegen of de bewindslieden dit standpunt kunnen delen. 

Wat betreft het voorgestelde artikel 1, lid 3, gaven deze leden er de 
voorkeur aan, dat de voorwaarden als in deze wetsbepaling bedoeld in 
een algemene maatregel van bestuur zouden worden vastgesteld, zodat 
zij zonder nadere onderbouwing van de zijde van de bewindslieden 
voorshands geen behoefte hadden aan voorwaarden, die krachtens een 
algemene maatregel van bestuur gesteld zouden worden. 

Zoals zij al eerder in dit verslag hadden opgemerkt, vonden deze leden 
de aangelegde voorwaarden te zeer in relatie staan met bossen en houtop-
standen. Een percentage van 30% is naar het oordeel van deze leden te 
rigide. 

Bij het begrip landgoed vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie zich af 
wat de bewindslieden ertoe bewogen heeft om zich in het voorgestelde 
artikel 1, lid 1, sub b, 3e te beperken tot slechts twee aan elkaar 
grenzende onroerende goederen. De argumentatie in de memorie van 
toelichting dat woonhuizen voordelen zouden behalen, wilden zij voorzien 
van de opmerking dat ook onbebouwde percelen aan elkaar kunnen 
grenzen. Instandhouding was voor hen een belangrijk criterium, ook door 
middel van aanvragen door meerdere eigenaren. 
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Artikel I, onderdeel B (artikel 2 NSW) 

Met het oog op het voorgestelde artikel 2, vierde lid, stelden de leden 
van de S.G.P.-fractie de vraag of het, conform de bestaande situatie, 
mogelijk zal zijn om rangschikking op een eerder tijdstip te doen ingaan 
dat de datum waarop het verzoekschrift bij de minister is binnengekomen. 
Indien het voorstel deze mogelijkheid uitsluit, is de regering dan bereid 
deze alsnog te openen? 

Artikel I, onderdeel C (artikel 3 NSW) 

De leden van de CD.A-fractie constateerden dat krachtens het 
voorstel in het geval dat een van de eigenaren als bedoeld in artikel 1, lid 
1, sub b, 3 schriftelijk meedeelt dat hij zijn onroerend goed niet langer 
wenst aangemerkt te zien als een landgoed, het aangrenzende landgoed 
automatisch evenzeer deze kwalificatie verliest. 

Het leek hun gewenst dat ook in dat geval de kwalificatie eerst beëindigd 
wordt bij een gemeenschappelijke ministeriële beschikking. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden geconstateerd, dat in het 
voorgestelde artikel 3, lid 1c de overgang onder algemene titel niet is 
genoemd. Zij vroegen zich af wat de Consequenties zijn bij vererving. Zijn 
er sankties voor de erflater t.o.v. de erfgenamen? 

Laatstgenoemde leden vroegen voorts of het in de eerste zinsnede van 
artikel 3, lid 1 bepaalde ook geldt indien het in lid 1, onder c, 1 e gestelde 
slechts bloot eigendom betreft. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen aandacht voor de situatie dat 
door een oorzaak anders dan onbehoorlijk onderhoud, bijvoorbeeld door 
brand ernstige schade is aangericht aan het goed, niettemin de eigenaren 
voornemens zijn door bij voorbeeld her-inplant het goed in zijn oude staat 
te herstellen en daarmee ook tijdig een aanvang hebben gemaakt. Zij 
waren voorshands van oordeel dat de regeling genoemd in artikel 4 lid 2 
ook op deze situatie van toepassing wordt verklaard. 

Betreffende de voorziene beroepsmogelijkheden stelden de leden van 
de S.G.P.-fractie de vraag of en, zo ja, op welke wijze de doelmatigheids-
aspecten van een beschikking ter toetsing kunnen komen. 

Artikel I, onderdeel D (artikel 4 NSW) 

Wat betreft de bloot eigendom vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie 
welk waardebegrip wordt gehanteerd bij toepassing van de Wet op de 
vermogensbelasting 1964. In artikel 9, derde lid van die wet wordt de 
waarde de helft respectievelijk nihil. Wordt met dit begrip waarde 
bedoeld de waarde, welke daaraan in het economisch verkeer kan worden 
toegekend, zoals bedoeld in artikel 9, eerste lid, eerste volzin? Of wordt 
daarmee bedoeld 80 percent van de waarde als bedoeld in de tweede 
volzin? 

Deze leden constateerden voorts, dat in artikel 4, eerste lid alleen 
sprake is van een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal. Zij 
vroegen zich af waarom andere lichamen buiten de beperking van dit 
artikellid zijn gehouden. Voorts vroegen zij zich af waarom in dit artikellid 
niet is gekozen voor de formulering lichamen in de zin van de AWR. 

Artikel 7a, lid 2 NSW 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of het wel juist is een koppeling 
te leggen met het begrip bron van inkomen, nu het toch wel zeer kwestieus 
is of een aandeel in een Natuurschoon B.V. een bron van inkomen kan 
zijn. 
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Artikel 9b NSW 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of ook geen kapitaalbelasting 
wordt geheven wanneer de inbrenger voor meer dan 5% van de waarde 
van het ingebracht landgoed wordt gecrediteerd. 

De voorzitter van de vaste Commissie voor Financiën, 
Joekes 

De voorzitter van de vaste Commissie voor Landbouw, 
Blauw 

De griffier van de vaste Commissie voor Financiën, 
Witteveen 
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