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1. Algemeen 

Met genoegen hebben wij kennis genomen van de overwegend 
positieve reacties die het onderhavige wetsvoorstel heeft losgemaakt bij 
de leden van de fracties welke een bijdrage hebben geleverd aan het 
voorlopig verslag. 

Deze positieve waardering voor het wetsvoorstel neemt echter niet 
weg dat bij een aantal onderdelen van het wetsvoorstel kritische kantte-
keningen zijn geplaatst. 

Naar aanleiding van de passage in de memorie van toelichting over de 
voorgenomen algehele herziening van de Natuurschoonwet 1928 (hierna: 
NSW) zouden de leden van de C.D.A. fractie gaarne nu reeds informatie 
ontvangen over de thans bekende facetten daarvan. 

In antwoord op deze vraag wijzen wij erop dat de in de memorie van 
toelichting genoemde facetten niet meer zijn dan globale gedachten en 
aandachtspunten voor deze herziening. Een algehele herziening vergt, 
mede in verband met de herbezinning op de fiscale maatregelen ter zake 
en een eventuele uitbreiding van het toepassingsgebied van de NSW, 
een diepgaande studie. Deze studie, waarmee inmiddels een begin is 
gemaakt, zal dan ook de nodige tijd in beslag nemen. De voortgang van 
deze studie is, gelet op de gegeven wetgevingscapaciteit, mede afhan-
kelijk van het beslag dat daarop in de komende periode door andere 
wetgevingsprojecten en studies wordt gelegd. 

Deze leden vragen, evenals de leden van de P.v.d.A. fractie, waarom 
de voorbereiding van dit wetsvoorstel zo lang heeft geduurd. 

Zoals in de memorie van toelichting is uiteengezet, hebben wij er voor 
gekozen de voorgestelde wijziging - hoezeer ook partieel - een brede 
opzet te geven. Het wetsvoorstel bevat niet alleen een verruiming van de 
fiscale faciliteiten voor landgoederen maar tevens een aanscherping van 
de voorwaarden met betrekking tot de rangschikking en de instand-
houding van gerangschikte landgoederen. Deze brede opzet heeft echter 
een meer diepgaande en een intensievere voorbereiding gevergd dan wij 
aanvankelijk hebben gedacht. Voorts hebben andere wetgevingspro-
jecten, zoals de technische herziening van de successiewetgeving, de 
tweeverdienerswetgeving en de herziening van de invorderingswet, de 
nodige wetgevingscapaciteit opgeëist, hetgeen een nadelige invloed 
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heeft gehad op de voortgang van dit wetsvoorstel. Voor de voortgang 
van het wetsvoorstel in de recente periode mogen wij verwijzen naar ons 
antwoord van 24 september 1987 naar aanleiding van de door de leden 
der Tweede Kamer Eversdijk, De Leeuw en Esselink ter zake gestelde 
vragen (KM, Aanhangsel bij de Handelingen, vergaderjaar 1987/88, nr. 
18). 

Nu is gekozen voor een partiële wijziging van de NSW, vragen de 
leden van de P.v.d.A. fractie of de argumentatie zoals in de memorie van 
toelichting ter zake is weergegeven niet eerder aanleiding geeft tot 
dereguleringsvoorstellen. 

Dienaangaande merken wij het volgende op. Onze doelstelling met 
betrekking tot dit wetsvoorstel is op zo kort mogelijke termijn maatre-
gelen te presenteren teneinde de instandhouding van landgoederen - en 
daarmee het natuurschoon - te continueren en te stimuleren. Uitsluitend 
een verruiming van de fiscale faciliteiten achten wij te eenzijdig en te 
beperkt. Daarom hebben wij gekozen voor een opzet, waarbij de 
verruiming van de fiscale faciliteiten wordt gekoppeld aan nadere 
voorwaarden. Dat deze naar onze mening evenwichtige opzet de nodige 
regelgeving en verdere verfijningen met zich brengt, is in dit verband 
verantwoord. Ook uit overleg met de betrokken belangenorganisaties 
blijkt dat deze met de voorgestelde nadere regelgeving in het algemeen 
instemmen. 

De leden van de V.V.D. fractie vragen om een algemene reactie van de 
regering op de commentaren, die de commissies voor Financiën en voor 
Landbouw inmiddels hebben ontvangen van de diverse representatieve 
belangenorganisatie met betrekking tot dit wetsvoorstel. 

Evenals in het verleden het geval was, hebben wij tot ons genoegen 
ook met betrekking tot het om advies gezonden voorontwerp van wet 
een grote betrokkenheid van deze belangenorganisaties geconstateerd. 
Uit de verschillende commentaren die wij van hen hebben ontvangen, 
blijkt dat zij ter zake constructief meedenken. Aangezien de commen-
taren op het wetsvoorstel veelal hun weerslag hebben gevonden in de 
vragen van de leden van de fracties die een bijdrage hebben geleverd 
aan het voorlopig verslag, zal onze reactie dienaangaande zijn besloten in 
de beantwoording van die vragen. 

2. De voorgestelde regeling 

2.1. Verruiming fiscale faciliteiten 

Naar aanleiding van de vragen van de leden van de C.D.A. fractie en 
de V.V.D.-fractie met betrekking tot de verruiming van de fiscale facili-
teiten voor de opengestelde en de niet-opengestelde landgoederen, 
merken wij het volgende op. 

Het wetsvoorstel strekt er onder meer toe binnen de beperking van het 
budgettaire kader de fiscale faciliteiten voor NSW-landgoederen te 
verruimen door de factoren, op grond waarvan mede wordt bepaald voor 
welke waarde het landgoed in de heffing van de vermogensbelasting 
wordt betrokken, alsmede de factoren welke bepalen welk gedeelte van 
de rechten van successie, schenking en van overgang wordt ingevorderd, 
te verlagen. Daarmee wordt beoogd een tegemoetkoming te bieden in de 
stijgende financiële lasten verbonden aan de instandhouding van de 
landgoederen en mede daardoor het particuliere bezit van landgoederen 
te bevorderen. Voor de opengestelde landgoederen dient, gelet op de 
bijzondere recreatieve functie van die landgoederen en de noodzaak tot 
intensiever beheer en onderhoud daarvan, naar ons oordeel de 
verruiming verder te gaan dan die voor de niet-opengestelde landgoe-
deren. Voorgesteld wordt de factoren 2/3 en 1/4 voor respectievelijk de 
niet-opengestelde en de opengestelde landgoederen te verlagen tot 
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respectievelijk 1/2 en nihil. Ten opzichte van de huidige situatie worden 
de factoren voor opengestelde en niet-opengestelde landgoederen aldus 
niet evenredig verlaagd. De factor voor de opengestelde landgoederen 
ten opzichte van die voor niet-opengestelde landgoederen wordt met 
1/12 meer verlaagd. Deze extra verlaging voor de opengestelde landgoe-
deren heeft het oogmerk een extra stimulans tot openstelling te geven. 

In antwoord op de opmerking van de leden van de V.V.D. fractie dat 
ook in het geval van een verdergaande verlaging dan tot 1/2 van de norm 
voor niet-opengestelde landgoederen nog een voldoende prikkel tot 
openstelling aanwezig is, merken wij op dat een lagere norm dan 5/12 
voor deze landgoederen tot gevolg heeft dat het verschil in de fiscale 
tegemoetkoming tussen de opengestelde en de niet-opengestelde 
landgoederen wordt verkleind. De verlaging van de norm voor niet-
opengestelde landgoederen tot 1/6, conform de motie Portheine/Van 
Muiden (Kil, vergaderjaar 1980/81, 15 905 en 16 016, nr. 45), zou 
betekenen dat dit verschil tussen de factoren in vergelijking tot die van 
de huidige situatie met 60% zou worden verkleind. Een dergelijke 
maatregel achten wij, mede uit budgettair oogpunt, te ver gaan. Naar 
ons oordeel verdient de voorgestelde opzet, ook bezien vanuit de wense-
lijkheid openstelling van landgoederen te bevorderen, de voorkeur boven 
de door deze leden geopperde gedachten. 

De leden van fracties van het C D A . en de P.v.d.A. betuigen hun 
instemming met de geboden mogelijkheid onder bepaalde omstandig-
heden eventueel gedeelten van een opengesteld landgoed voor het 
publiek al dan niet tijdelijk te sluiten. 

In dit verband vragen de leden van de CD.A-fract ie waar de grenzen 
liggen om nog als opengesteld landgoed te worden gerangschikt en wie 
deze beoordeelt. 

Dienaangaande merken wij allereerst op dat die grenzen, zoals uit de 
memorie van toelichting rnoge blijken, van geval tot geval kunnen 
verschillen. Daarbij spelen verschillende factoren, zoals de grootte van 
het landgoed in relatie tot de niet-opengestelde gedeelten, de duur van 
niet-openstelling en de redenen daarvoor, een belangrijke rol. Wel zal bij 
de beoordeling van die grenzen in het individuele geval de daadwerke-
lijke toegankelijkheid van dat landgoed als zodanig voorop staan. 

In hoeverre een landgoed als een opengesteld landgoed kan worden 
aangemerkt, wordt bepaald in gezamenlijk overleg tussen de betrokken 
ambtenaren van de Ministeries van Landbouw en Visserij en van 
Financiën. Voor de procedure die daarbij wordt gevolgd, verwijzen wij 
naar een hierna in deze memorie gegeven schets dienaangaande. 

Eveneens is het deze leden niet duidelijk of onder het «openstellen 
voor het publiek» ook kan worden verstaan het openstellen voor het 
publiek met het heffen van entreegelden. Zo dit het geval zou zijn, komt 
naar hun mening de extra faciliëring van de opengestelde landgoederen 
in een ander daglicht te staan. 

Dienaangaande merken wij in de eerste plaats op dat wij ter zake van 
het heffen van entreegelden bij openstelling een terughoudend beleid 
voeren. In gevallen waarin op een landgoed een grote recreatieve druk 
rust, wordt in voorkomende gevallen het heffen van entreegelden echter 
wel toegestaan. De hoogte van het entreegeld mag evenwel geen belem-
mering vormen om het landgoed te bezoeken en pleegt daarom in de 
openstellingsregeling aan een maximum te worden gebonden. In het 
algemeen zijn de opbrengsten van de entreegelden in verhouding tot de 
kosten verbonden aan openstelling van het landgoed zo gering dat zij op 
zichzelf geen prikkel tot openstelling vormen. In veel gevallen zullen de 
kosten voor voorzieningen, zoals het omheinen van het landgoed, het 
drukken van de toegangskaarten, het innen van de gelden en het houden 
van toezicht op het publiek hoger zijn dan de opbrengsten. 

Wij delen dan ook niet de mening van deze leden dat deze bron van 
inkomsten de extra verruiming van de fiscale faciliteiten voor openge-
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stelde landgoederen ten opzichte van niet-opengestelde landgoederen, in 
een ander daglicht zou plaatsten. 

De leden van de C.D.A.-fractie vragen om een nader kwantitatief 
inzicht met betrekking tot de aantallen landgoederen die voor het publiek 
zijn opengesteld; is er sprake van een stabiele situatie of bestaat de 
verwachting dat er ook nieuwe landgoederen bijkomen nadat de voorge-
stelde wijzigingen zijn doorgevoerd. 

Er bestaat geen inzicht in de aantallen onroerende goederen die in 
beginsel voor rangschikking onder de NSW in aanmerking komen. 
Geconstateerd kan slechts worden dat er thans sprake is van een 
redelijke stabiliteit in het aantal gerangschikte landgoederen, waarbij op 
de wat langere termijn gezien sprake is van een zeer lichte stijging. Het 
aantal gerangschikte hectaren blijft over de twee laatste decennia min of 
meer gelijk. In 1968 bedroeg het aantal geheel of gedeeltelijk openge-
stelde landgoederen 600 en het aantal niet-opengestelde 243. In 1986 
waren deze cijfers respectievelijk 701 en 286. Het aantal gerangschikte 
hectaren bedroeg in 1986 circa 105 000, waarvan circa 79 000 waren 
opengesteld en circa 26 000 niet. 

Bij de leden van de P.v.d.A. fractie rijst de principiële vraag of het 
fiscale instrumentarium het meest geschikte is om de doelstelling van de 
NSW te bereiken. In dit verband vragen zij of ook subsidiëring is 
overwogen. 

Uiteraard heeft ook het gegeven dat het fiscale instrumentarium 
slechts spaarzaam moet worden gebruikt bij het dienen van niet-fiscale 
doeleinden, in de afweging een rol gespeeld. In het onderhavige geval 
heeft de - lange - ervaring geleerd dat het fiscale instrumentarium een in 
de praktijk goed te hanteren middel blijkt te zijn, waarmee het gestelde 
doel - de instandhouding van landgoederen met het oog op het behoud 
van het natuurschoon - op een effectieve wijze kan worden nagestreefd. 
Mede om die reden hebben wij de voorkeur gegeven aan een verruiming 
van de fiscale faciliteiten boven het opzetten van een nieuwe niet-fiscale 
regeling. Daarbij zij nog aangetekend dat het in uitvoering nemen van 
een geheel nieuwe niet-fiscale regeling in de plaats van de huidige -
verruimde - regeling aanzienlijke studie vereist naar de financiële 
effecten van een zodanige wijziging voor met name de gerangschikte 
landgoederen. Voorts zou dit de opbouw van een nieuw uitvoeringsap-
paraat, dan wel een uitbreiding van het huidige uitvoeringsapparaat, 
noodzakelijk maken. Overigens is de voorgestelde opzet destijds ook 
door de Tweede Kamer der Staten-Generaal onderschreven zoals moge 
blijken uit de motie Portheine/Van Muiden (Kamerstukken II, 1980/81, 
15 905 en 16 016 nr. 45). 

Het kan voorkomen dat, zoals de leden van de P.v.d.A. fractie zich 
afvragen, een beperkt aantal landgoederen geheel of gedeeltelijk op 
grond van de nieuwe criteria niet langer gerangschikt kan worden. Het is 
echter niet aannemelijk, zo willen wij deze leden antwoorden, dat voor 
zover landgoederen niet langer in aanmerking zullen komen voor 
rangschikking dit opbrengst van betekenis zal genereren. 

De leden van de V.V.D.-fractie vragen zich af welke kosten gemoeid 
zijn met landgoederen en openbare bossen en dergelijke die door het 
Rijk worden beheerd. Voorts vragen zij een overzicht van de kosten per 
hectare uitgesplitst naar de diverse kostensoorten. 

Het terreinbezit van de Staat is als volgt samengesteld: 45% bos, 40% 
natuurterrein, 9% (verpachte) landbouwgronden, 3% kleine landschaps-
elementen en 3% overig. 

De gemiddelde beheerskosten van dit samenstel van terreinen zijn als 
volgt: 

- kosten gemoeid met opstand, vegetatie- en faunabeheer ca. f 99 
per ha; 
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- kosten gemoeid met begeleiding recreatie ca. f 44 per ha; 
- bedrijfsgebonden kosten (onderhoud wegen, waterlopen, gebouwen) 

ca. f 34 per ha; 
- vaste lasten ca. f 49 per ha; 
- investeringskosten f 95 per ha; 
- overheadkosten f 109 per ha. 

Bovenstaande bedragen zijn slechts een indicatie van de gemiddelde 
kosten per ha. Zij kunnen per terreintype variëren, en zijn tevens sterk 
afhankelijk van de daarvoor geldende beheersdoelstellingen. 

Naar aanleiding van de vraag van deze leden of al het natuurschoon in 
Rijksbezit voor het publiek is opengesteld, merken wij op dat dit in het 
algemeen het geval is, tenzij bijzondere omstandigheden, zoals natuur-
wetenschappelijke aspecten, zich daartegen verzetten. 

Het lid van de G.P.V. fractie heeft de vraag gesteld of formele 
openstelling van particuliere landgoederen in de praktijk ook wel wordt 
gerealiseerd. Hij wijst in dit verband op de soms moeilijke begaan-
baarheid van landgoederen en vraagt of openstelling niet aan nadere 
regels dient te worden gebonden. 

Dienaangaande merken wij op dat ons geen gegevens bekend zijn 
waaruit zou blijken dat landgoederen zo moeilijk begaanbaar zijn als hij 
veronderstelt. Bij de rangschikkings-beschikkingen worden ook thans 
reeds regels gesteld met betrekking tot de feitelijke toegankelijkheid in 
geval van openstelling. 

2.2. Rangschikking 

De leden van de C.DA.fractie hebben behoefte aan enig inzicht in de 
procedure die bij de beoordeling van het rangschikkingsverzoek wordt 
gevolgd. 

Deze procedure kan in hoofdlijnen als volgt worden weergegeven. 
Bij binnenkomst van het rangschikkingsverzoek op het Ministerie van 

Landbouw en Visserij wordt dit verzoek voor nader onderzoek naar de 
medewerkers van de Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer van dit 
ministerie in de desbetreffende provincie gestuurd. Deze entameren een 
onderzoek naar de feitelijke situaties op het desbetreffende onroerende 
goed. De bevindingen van dit onderzoek worden neergelegd in een 
advies. Aan de hand van dit advies wordt ten departemente een ontwerp-
beschikking opgesteld, die te zamen met de onderliggende stukken naar 
het Ministerie van Financiën wordt gestuurd. Vervolgens raadpleegt 
laatstgenoemd ministerie de inspectie der registratie en successie binnen 
wiens ambtsgebied het desbetreffende onroerend goed is gelegen. Naar 
aanleiding van de rapportage wordt in overleg met het Ministerie van 
Landbouw en Visserij bezien of de ontwerpbeschikking nog aanpas-
singen behoeft alvorens te worden vastgesteld. Van een primaat van de 
Minister van Landbouw en Visserij of van de Minister van Financiën kan 
daarbij niet worden gesproken. 

Voorts merken deze leden ter zake van het begrip landgoed op dat de 
omschrijvingen en de in artikel 1 genoemde criteria ook een belevings-
waarde in zich moeten hebben. Het kan niet alleen een objectieve beoor-
deling zijn, maar het heeft vooral te maken met cultuur- en natuur-
behoud. De beoordeling van mensen speelt daarbij, naar de mening van 
deze leden, zeker een rol. 

De belevingswaarde van natuurschoon is voor velen verschillend. Met 
de voorstellen wordt daarom getracht uit een oogpunt van rechtsze-
kerheid de beoordelingsmaatstaven voor rangschikking van landgoederen 
zoveel mogelijk te objectiveren en te concretiseren, dit sluit een beoor-
deling van geval tot geval van verzoeken om rangschikking van een 
landgoed niet uit. Wel zal voor de beoordeling op een aantal essentiële 
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punten een uniform kader moeten worden aangegeven, hetgeen ook met 
de in artikel 1 opgenomen criteria wordt beoogd. 

De leden van de fracties van het C.D.A., de P v d A . , de V.V.D., de 
S.G.P. en het G.P.V. stellen allen de vraag of de norm met betrekking tot 
de terreingrootte van de te rangschikken agrarische gronden niet te 
stringent is. Volgens deze leden zouden andere meer op de praktijk 
gerichte beperkingen moeten worden gehanteerd. In dit verband stellen 
de leden van de S.G.P. en het GPV. een meer flexibele grenswaarde 
voor die een relatie legt met de omvang van het landgoed. 

Dienaangaande merken wij op dat rangschikking van agrarische 
gronden in beginsel mogelijk is voor zover dit het behoud van het natuur-
schoon dient. In een aanschrijving van de Minister van Financiën van 5 
februari 1929, nr. 66, is hieromtrent het volgende gesteld: «Of niet met 
bosschen of andere houtopstanden bezette terreinen, toebehorende aan 
den eigenaar van een buitenplaats of bosch, begrepen kunnen worden 
onder een landgoed welks voortbestaan in den bestaande 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 bijeenbehorend complex vormen». Aan deze richtlijn is in de eerste 
twee decennia na de invoering van de NSW mede op basis van adviezen 
van de voormalige Boschraad over verzoeken om rangschikking 
uitvoering gegeven. Deze raad heeft conform de doelstellingen van de 
NSW geadviseerd slechts percelen te rangschikken die door hun ligging 
een onderdeel van de met bos bezette percelen vormen dan wel door de 
aanwezigheid van de nodige vrijstaande bomen gerekend moeten 
worden tot gedeelten van een dergelijk landgoed, waarvan het behoud 
gewenst is. Deze benadering is tot heden steeds uitgangspunt geweest 
voor de beoordeling of bepaalde percelen landbouwgrond mede gerang-
schikt kunnen worden. Dit beleid heeft in de loop van de tijd mede uit 
praktisch oogpunt geresulteerd in de thans ook in de memorie van 
toelichting genoemde oppervlaktenorm van maximaal 5 ha, mits de 
desbetreffende percelen voorts voor drie-vierde deel zijn omgeven met 
bossen of andere houtopstanden. Wij zijn voornemens ook de 
mogelijkheid op te nemen om percelen landbouwgrond ter grootte van 
maximaal 5 ha die slechts voor de helft zijn omgeven met houtopstanden 
te rangschikken mits deze voorts door één of meer landschapbepalende 
bomen van de aangrenzende gronden zijn gescheiden. Wij merken hierbij 
op dat het uiteraard niet zo is dat per landgoed slechts één perceel 
landbouwgrond van maximaal 5 ha gerangschikt zou kunnen worden. 
Mede afhankelijk van de totale omvang van het landgoed kunnen 
meerdere percelen landbouwgronden worden gerangschikt, mits de 
desbetreffende delen ieder voor zich aan de bedoelde eisen voldoen. 

Wij onderkennen dat op een aantal landgoederen thans percelen 
landbouwgrond zijn gelegen die niet aan deze norm voldoen. Voor zover 
dit valt na te gaan, gaat het hierbij in hoofdzaak om percelen waarvan in 
de loop der tijd landschapselementen zijn verdwenen als gevolg van 
schaalvergroting in de landbouw. Hierdoor komt het behoud van het 
natuurschoon ernstig in het gedrang. Dit is dan ook de reden dat wij 
thans voornemens zijn de maximale grootte van te rangschikken percelen 
agrarische grond in de genoemde algemene maatregel van bestuur op te 
nemen en de thans reeds gerangschikte landgoederen op dit punt 
opnieuw te toetsen. Wij merken in dit verband nog op dat een perceel-
grootte van 5 ha aanmerkelijk is en zich goed leent voor agrarische 
bewerkingen. Voorts zal het naar ons oordeel over het algemeen 
mogelijk zijn eventueel op kavelgrenzen aanvullende beplantingen aan te 
leggen teneinde alsnog van de gestelde norm te kunnen voldoen. 

Niettemin zijn wij bereid te bezien of een soepele toepassing van de 5 
ha norm voor landbouwgronden, met name bij historische parken en 
tuinen, in het licht van het vorenstaande tot de mogelijkheden behoort. 
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De leden van de fracties van de P.v.d.A., de S.G.P. en het C.D.A. 
plaatsen enkele kanttekeningen bij de in het voorgestelde artikel 1, derde 
lid, NSW opgenomen delegatiebepaling inzake de rangschikkingsvoor-
waarden. Ingevolge deze bepaling worden bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur regels gesteld betreffende de voorwaarden 
waaraan een onroerend goed ten minste moet voldoen om te kunnen 
worden aangemerkt als een landgoed. De leden van de S.G.P. fractie 
vragen de regering om alsnog te overwegen bedoelde criteria in de wet 
te formuleren. De leden van zowel de P.v.d.A. fractie als de 
CDA. f rac t i e vragen om een nadere onderbouwing van de gekozen 
delegatiewetgeving. 

De grote verscheidenheid aan landgoederen - en daarmee de 
verscheidenheid in de aan te leggen en te hanteren criteria - zal leiden 
tot een gedetailleerder regelgeving op dit terrein. De materie waarop 
deze regelgeving betrekking heeft, varieert van categorieën houtop-
standen tot de inrichting en het gebruik van terreinen. Een dergelijke 
gedetailleerde regelgeving kan onzes inziens beter worden neergelegd in 
regelingen van lagere orde, dan de wet in formele zin. Bovendien biedt 
een delegatieregeling als deze de mogelijkheid om efficiënt en tijdig te 
reageren op eventuele ontwikkelingen die zich voordoen op het gebied 
van het natuurschoon en de wijze van beheer daarvan. De bevoegdheid 
om bij algemene maatregel van bestuur regels te stellen aangaande de 
rangschikkingscriteria is overigens in de wet in formele zin door een 
limitatieve opsomming van de onderwerpen nauwkeurig afgeperkt. 

Conform de wens van de leden van de P.v.d.A.-fractie en de 
S.G.P.-fractie zullen de Stuurgroep Particuliere Natuurschoonwet-
landgoederen, de Bosbouwvoorlichtingsraad, het Bosschap en de 
Natuurbeschermingsraad tijdens de voorbereiding van de bedoelde 
algemene maatregel van bestuur in de gelegenheid worden gesteld hun 
visie op deze materie kenbaar te maken. 

Met betrekking tot de mogelijkheid om ook krachtens de algemene 
maatregel van bestuur - dus bij ministeriële regeling - regels inzake de 
rangschikking en instandhouding te stellen merken wij op dat wij met 
deze bepaling de mogelijkheid willen openhouden om met name 
technische uitwerkingen van de in de algemene maatregel van bestuur 
neergelegde voorwaarden in een ministeriële regeling op te nemen. 
Daarbij wordt vooralsnog alleen gedacht aan enkele technische eisen 
met betrekking tot de beschrijving. Uiteraard zullen in dat geval de 
grenzen van deze delegatiebevoegdheid duidelijk in de algemene 
maatregel van bestuur worden omschreven. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen wat de reden is geweest 
om als criterium voor bouwwerken de leeftijd van 50 jaar te nemen. 
Voorts vragen deze leden wat dient te worden verstaan onder passend 
bij het karakter van het landgoed en wat «functioneel» is. 

Met de onderhavige voorstellen wordt, zoals eerder opgemerkt, in het 
bijzonder uit een oogpunt van rechtszekerheid getracht te komen tot 
enigszins objectieve en voor een ieder kenbare normen die bij de 
uitvoering van de NSW zullen worden gehanteerd. 

In dit verband is besloten voor de rangschikking van gebouwen in 
beginsel een leeftijdscriterium te hanteren. Bij de keuze daarvan hebben 
wij ons laten leiden door het feit dat ingevolge de Monumentenwet de 
krachtens die wet aangewezen zaken in beginsel kunnen worden 
beschermd indien die tenminste vijftig jaar geleden zijn vervaardigd. 
Voor de toepassing van de onderhavige wetgeving zullen de desbetref-
fende opstallen dan nog wel hun oorspronkelijke karakter moeten hebben 
behouden. 

Met de woorden passend bij het karakter van het landgoed wordt, 
zoals ook reeds in de memorie van toelichting is vermeld, aangegeven 
dat de gebouwen zowel wat betreft hun omvang als hun bouwstijl een 
min of meer harmonieus geheel dienen te vormen met het landgoed als 
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zodanig dan wel met de reeds vanouds op dat landgoed voorkomende 
bebouwing. Ook de ligging van de opstallen kan bepalend zijn voor het 
oordeel of zij al dan niet passend zijn bij het karakter van het landgoed. 

Functioneel zijn die gebouwen die noodzakelijk zijn voor bij voorbeeld 
het beheer van het landgoed of de instandhouding ervan. Hierbij dient 
gedacht te worden aan bedrijfsgebouwen of schuren, dan wel aan 
woningen voor op het landgoed werkzame personen, zoals boswachters 
en jachtopzieners. Het kan ook betreffen een ligboxenstal, dit in 
antwoord op een vraag van de leden van de S.G.P.fractie. Met 
betrekking tot dergelijke veelal ook qua uiterlijk moderne bouwwerken 
zullen over het algemeen wel aanvullende maatregelen getroffen dienen 
te worden, willen zij als passend bij het karakter van het landgoed 
kunnen worden beschouwd. Wat betreft de bedrijfsgebouwen achten wij 
het aanvaardbaar indien zij in zodanig geval aan het zicht worden 
onttrokken door middel van passende beplanting. Een en ander zal nader 
worden geregeld in de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in 
het voorgestelde artikel 1, derde lid, NSW. 

Bij de leden van de P.v.d.A. fractie bestaat onduidelijkheid omtrent de 
termijn waarbinnen de bewindslieden een beschikking als bedoeld in het 
voorgestelde artikel 2, derde lid, en artikel 3, derde lid, N S W - daarbij 
vermoedelijk doelend op het tweede lid - , moeten afgeven. Volgens hen 
zou onder meer vanwege de rechtszekerheid het afgeven van een derge-
lijke beschikking aan een maximumtermijn moeten worden gekoppeld. 

Wij stellen voorop dat een verzoek tot rangschikking zo snel mogelijk 
wordt afgehandeld. Wij hebben echter ervan afgezien het afgeven van 
een beschikking aan een maximum-termijn te binden omdat, als gevolg 
van telkenmale ter plaatse in te stellen onderzoeken, de benodigde tijd 
voor de behandeling van een verzoek van geval tot geval uiteen kan 
lopen. Teneinde in voorkomende gevallen een lange periode van afhan-
deling niet ten nadele van de verzoeker te laten uitwerken, is in het 
wetsvoorstel artikel 2, vierde lid, NSW opgenomen. Ingevolge deze 
bepaling zullen ingeval aan de voorwaarden tot rangschikking is voldaan, 
de fiscale faciliteiten met terugwerkende kracht van toepassing zijn tot 
het tijdstip waarop het verzoek bij het departement is ingekomen. Uit een 
oogpunt van rechtszekerheid geven wij de voorkeur aan deze regeling 
boven het hanteren van een maximum-termijn, waarbinnen verzoeken 
moeten worden afgehandeld. 

De leden van de fracties van de S.G.P. en het G.P.V. zijn van mening 
dat de omschrijving van de instandhoudingsverplichting van het 
landgoed in de bestaande toestand te statisch is en daardoor onvol-
doende recht doet aan de ontwikkelingsmogelijkheden van een landgoed. 
Ook de leden van C.D.A. fractie maken in het onderdeel Artikelen van het 
voorlopig verslag hierover een opmerking. In dit verband verwijzen de 
laatstgenoemde leden naar de in de memorie van toelichting gegeven 
omschrijving: het in stand houden van een landgoed in zijn kenmerkende 
verschijningsvorm. 

Met de in het wetsvoorstel opgenomen woorden «het landgoed in de 
bestaande toestand» wordt bedoeld het landgoed in zijn kenmerkende 
vormen op het moment van rangschikking. De NSW heeft, zoals ook uit 
de memorie van toelichting moge blijken, het oogmerk te bevorderen dat 
de karakteristieke verschijningsvorm van een landgoed uit oogpunt van 
natuurschoon blijft voortbestaan. 

Nu uit het vorenstaande blijkt dat wij met deze leden niet principieel 
van gedachten verschillen, hebben wij bij deze memorie een nota van 
wijziging op het voorgestelde artikel 1, eerste lid, onderdeel a, en artikel 
2, tweede lid, NSW bijgevoegd in de zin zoals door deze leden wordt 
gesuggereerd. 
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De leden van de S.G.P.-fractie zijn van mening dat de beschrijving van 
het landgoed kort, eenvoudig en praktisch, met het accent op de karakte-
ristieke elementen, zou kunnen zijn. Wij delen deze opvatting maar 
voegen daaraan toe dat dit niet ten koste mag gaan van het doel van de 
beschrijving. Naast de rol ervan bij de beoordeling van verzoeken om 
rangschikking, ligt de betekenis van de beschrijvingen namelijk vooral 
hierin dat zij een belangrijk hulpmiddel zullen vormen bij de beoordeling 
of latere ingrepen op een landgoed gevolgen voor de rangschikking 
moeten hebben. De beschrijving van het landgoed zal dan ook wel 
volledig dienen te zijn. Het doel van de beschrijving is immers duide-
lijkheid te verschaffen over de karakteristieke verschijningsvorm van het 
landgoed op het moment van rangschikking. 

2.3. Instandhouding 

De leden van de C.D.A. fractie vragen zich af waarom de bestaande 
meldingsplicht met betrekking tot het kappen van houtopstanden is 
geschrapt en juist niet is uitgebreid. Voorts stellen zij de vraag of door 
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 karaktervan zijn landgoed. In antwoord 
daarop willen wij het volgende opmerken. 

Thans geldt slechts een meldingsplicht voor voornemens tot velling 
van bossen of andere houtopstanden. Het is denkbaar deze meldings-
plicht tot andere handelingen uit te breiden. Voordeel hiervan zou, wij 
geven het deze leden gaarne toe, een grotere duidelijkheid zijn. 
Niettemin is afgezien van uitbreiding van de meldingsplicht. Er zijn 
immers vele handelingen van allerlei aard en omvang denkbaar die 
kunnen leiden tot aantasting van het karakter van landgoederen, dan wel 
tot het verloren gaan daarvan. Een limitatieve opsomming in de wet van 
handelingen die verplicht zouden moeten worden gemeld verdraagt zich 
hiermede slecht. Daarbij zij nog gewezen op het meer algemene bezwaar 
dat aan sterk gedetailleerde wetgeving kleeft. Dit wordt nog versterkt 
door het uiteenlopende karakter van de gerangschikte landgoederen. 
Teneinde de betrokken landgoedeigenaar zoveel mogelijk rechtsze-
kerheid te verschaffen is in het wetsvoorstel (het voorgestelde artikel 3, 
vijfde lid, NSW), een voorziening opgenomen op grond waarvan hij een 
verklaring kan vragen dat een door hem voorgenomen handeling niet zal 
leiden tot onttrekking. 

Voor de leden van de C D A . fractie is het stellen van eisen met 
betrekking tot de boomsoortenkeuze bij herinplant van bospercelen niet 
geheel begrijpelijk. Deze keuze dient naar het oordeel van deze leden 
slechts bij hoge uitzondering te worden beperkt. Ook de leden van de 
S.G.P.-fractie stellen daarover een vraag. 

Wij merken hierover op dat het kan voorkomen dat bepaalde bosper-
celen of lanenstelsels van zodanig belang zijn voor het natuurschoon van 
het desbetreffende landgoed, dat het karakter van dat landgoed zou 
worden aangetast indien herinplant zou geschieden met bomen van een 
volstrekt afwijkende soort. Gedacht kan hierbij worden aan bossen die 
deel uitmaken van historische buitenplaatsen, zoals de zogenaamde 
sterrebossen, als ook aan omvorming van waardevolle lanen. 

Voorts wijzen wij erop dat de NSW ook thans reeds de bevoegdheid 
geeft bij herbeplanting voorwaarden aan de boomsoortenkeuze te 
stellen. In bovengenoemde situaties wordt dit ook wel gedaan. 
Aangezien de NSW een eigen doelstelling heeft, kunnen dit in voorko-
mende gevallen geheel andere eisen en voorwaarden zijn dan die welke 
bij de uitvoering van de Boswet gebruikelijk zijn. Deze laatste wet heeft 
immers als belangrijkste oogmerk de instandhouding van het bosareaal 
als zodanig. Overigens zal bij een normaal bosbeheer in het algemeen de 
boomsoortenkeuze niet behoeven te worden beperkt. 
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De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen zich af hoe de bewinds-
lieden de afbraak door verzuring zien in het kader van de herbeplantings-
c.q. instandhoudingsplicht en hoe de schadeafwikkeling dient plaats te 
vinden. Bij wie kan deze worden verhaald, waar geen verzekering 
mogelijk is, zo vragen zij. 

In de memorie van toelichting is gesteld dat wij van oordeel zijn dat 
het niet in overeenstemming zou zijn met de strekking van de NSW om 
rangschikking te continueren van landgoederen die niet meer voldoen 
aan de gestelde eisen wat betreft het natuurschoon. Dit geldt ook indien 
de oorzaak daarvan in de verzuring zou zijn gelegen. Voordat het onroe-
rende goed opnieuw voor NSW-rangschikking in aanmerking zou kunnen 
komen, zou herbeplanting noodzakelijk zijn. Met betrekking tot bossen 
doet zich op het ogenblik deze situatie echter nog niet voor. Ook in het 
kader van de Boswet wordt vooralsnog onverkort vastgehouden aan de 
herbeplantingsplicht. In geval van ernstige verzuring kan uiteraard bij 
toepassing van de NSW rekening worden gehouden met de soort bomen 
waarmede herbeplanting eventueel zal kunnen geschieden. Dit is ook het 
geval bij de toepassing van de Boswet. 

Aangezien verschillende factoren bijdragen aan de verzuring c.q. deze 
veroorzaken zal het voor de eigenaar in het algemeen moeilijk zijn 
eventuele schade te verhalen. Dit zal immers in de eerste plaats dienen 
te geschieden op degene die de geleden schade heeft doen ontstaan. 

Mocht de belastingschade die in zo'n geval ontstaat als gevolg van de 
onttrekking van het landgoed, niet kunnen worden verhaald dan kan de 
landgoedeigenaar een beroep doen op de zogenaamde hardheids-
clausule in de NSW. In dergelijke gevallen kan de Minister van Financiën 
namelijk op grond van artikel 8, zevende lid, NSW beslissen dat het bij 
onttrekking alsnog in te vorderen bedrag aan successie, schenkingsrecht 
en recht van overgang geheel of gedeeltelijk buiten invordering blijft. De 
toepassing van deze hardheidsclausule leidt derhalve tot een substantiële 
beperking van de belastingschade. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vinden de wijze waarop 
controle en naleving van de wet zijn geregeld onduidelijk. Zij vernemen 
gaarne wie de controle op de naleving van de wet uitoefent en wie 
bepaalt welke structuren in de beschrijving van het landgoed bepalend 
zijn voor het karakter daarvan. 

Met betrekking tot de controle op de naleving van de wet brengen de 
voorstellen in beginsel geen verandering ten opzichte van de huidige 
situatie met zich mee. Controle op de naleving van de wet geschiedt 
primair door de medewerkers van de inspecties der registratie en 
successie waar het het Ministerie van Financiën betreft en voor zover het 
het Ministerie van Landbouw en Visserij aangaat door de medewerkers 
van de Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer in de onderscheiden 
provincies. Tussen beide dienstonderdelen bestaan afspraken om ter 
zake van de naleving van het bij of krachtens de NSW bepaalde gecoör-
dineerd op te treden. 

Wat de beschrijving betreft, deze dient door de eigenaar te worden 
overgelegd bij zijn verzoek tot rangschikking. Deze wordt in het kader 
van de behandeling van het verzoek aan de feitelijke situatie getoetst. In 
dat kader kan eventueel tot bijstelling c.q. verandering van die 
beschrijving worden gekomen. Bepalend is in eerste instantie het oordeel 
van vorengenoemde medewerkers aangezien deze in het bijzonder op de 
hoogte zijn van de feitelijke situatie op het landgoed. 

De leden van de S.G.P. fractie achten het niet redelijk dat onttrekking 
van een onroerend goed aan het NSW regime plaatsvindt indien het 
karakter van het landgoed door overmachtsituaties verloren is gegaan en 
de eigenaar al het redelijk mogelijke heeft gedaan c.q. doet om binnen 
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een aanvaardbare termijn herstelwerkzaamheden ter hand te nemen. De 
leden van de C.D.A.fractie zijn van mening dat op deze situaties het 
voorwaardelijk onttrekkingsregime van toepassing dient te zijn. 

Zoals in het nader rapport is opgemerkt zal niet aanstonds tot 
onttrekking worden overgegaan indien kan worden verwacht dat, gelet 
op de aard van de aantasting, het landgoed binnen een redelijke termijn 
wordt hersteld. Onvoorwaardelijke onttrekking vindt eerst plaats indien 
herstel niet mogelijk is dan wel indien de eigenaar zijn hersteltoezegging 
niet nakomt. 

Wij hebben begrip voor de door deze leden geuite zorg voor de situatie 
waarin door overmacht een landgoed aan rangschikking moet worden 
onttrokken. Met het oog op deze situatie bevat de NSW, zoals eerder 
opgemerkt, een zogenaamde hardheidsclausule. Voor de werking van 
deze clausule wordt verwezen naar het antwoord op een eerdere vraag 
van de leden van de P.v.d.A.-fractie inzake de door verzuring veroor-
zaakte schade aan landgoederen. 

De suggestie van deze leden om in deze gevallen niet tot onttrekking 
dan wel slechts tot voorwaardelijke onttrekking over te gaan, achten wij 
vanuit de voorgestelde opzet van de regeling niet gewenst. Immers, in 
deze opzet is niet de oorzaak van het verlies van het natuurschoon van 
belang maar alleen de mate van aantasting. Bovendien zou continuering 
van de rangschikking van landgoederen die niet aan de gestelde eisen 
voldoen, op gespannen voet staan met de strekking van de NSW. 

Het lid van de G.P.V.-fractie vraagt of het zinvol is een beheersplan 
verplicht te stellen zodat toekomstige verschillen van inzicht over de 
mate van beheer zoveel mogelijk worden voorkomen. 

Wij zijn van oordeel dat het verplicht stellen van een beheersplan ter 
zake van de uitvoering van de NSW een te zwaar middel is. In het kader 
van deze wet strekt de bemoeienis van de overheid zich immers niet uit 
tot het normale dagelijkse beheer. Handhaving van de wet is naar ons 
oordeel toereikend verzekerd door middel van het toetsen van eventuele 
beheersingrepen en "handelingen aan de voorziene beschrijving die 
onderdeel zal gaan uitmaken van de rangschikkingsbeschikking. 

2.4. Overgangsbepalingen 

De leden van de C.D.A. fractie hebben de indruk dat de meeste 
landgoederen voor de toepassing van de onderhavige wet reeds lang als 
zodanig zijn gerangschikt. Deze leden vragen om een overzicht op dit 
punt teneinde zich een oordeel te kunnen vormen omtrent: 

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 is te gaan. 

Tevens vragen deze leden om een nadere weerlegging van de 
argumenten van de Bosbouwvoorlichtingsraad en een deel van de Stuur-
groep Particuliere Natuurschoonwet-landgoederen voor een aanvullende 
overgangsregeling. Ingevolge deze regeling zou de eigenaar van een 
gerangschikt landgoed de mogelijkheid hebben te opteren voor hetzij het 
«nieuwe» regime, hetzij het «oude» regime. Ook de leden van de 
S.G.P.-fractie stellen een verruiming voor van de voorgestelde 
overgangsregeling. Dienaangaande merken wij het volgende op. 

De meeste landgoederen zijn inderdaad reeds lang onder de NSW 
gerangschikt. Gegevens over de datum van eerste rangschikking van 
landgoederen zijn niet voorhanden en zijn slechts te verkrijgen door naar 
alle landgoederen afzonderlijk een onderzoek in te stellen. Overigens zal 
de werkdruk als gevolg van de invoering van de nieuwe regels uitsluitend 
afhankelijk zijn van het aantal in te dienen verzoeken om hernieuwde 
rangschikking. De tijdsduur dat een landgoed reeds is gerangschikt 
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speelt daarbij geen rol. In 1986 bedraagt het aantal gerangschikte 
landgoederen 987 met een totale oppervlakte van circa 105 000 ha. 

De consequenties van een systeem waarbij de oude rangschikking in 
stand blijft zolang op het landgoed nog een fiscale claim rust, zijn 
verstrekkend. Uit een onderzoek is gebleken, dat op ruim 60% van de 
landgoederen één of meer fiscale claims rusten. De gemiddelde looptijd 
van claims kan per landgoed worden gesteld op ten minste 1 5 jaar. De 
laatste claim in het oude regime zal pas na 25 jaar vervallen. De twee 
regimes zouden dus gedurende 25 jaar naast elkaar dienen te blijven 
bestaan, hetgeen grote uitvoeringsproblemen mee zal brengen. Temeer 
daar jaarlijks ten aanzien van ongeveer 20% van het aantal landgoederen 
een of meer mutaties plaatsvinden. Dit geldt eveneens voor de controle 
op de naleving van de instandhoudingsverplichting. 

Voorts merken wij op dat het huidige beleid inzake de instandhou-
dingsverplichting onder het nieuwe regime in grote lijnen zal worden 
gecontinueerd. De voorgestelde uitwerking van de rangschikkingsvoor-
waarden zal dan ook ten opzichte van het huidige beleid niet zodanig 
zwaar uitwerken dat een aanvullende overgangsregeling noodzakelijk is. 
Onttrekking van landgoederen of gedeelten daarvan als gevolg van de 
toepassing van de nieuwe criteria zal naar onze inschatting slechts 
beperkt voorkomen. 

Ook willen wij erop wijzen dat de thans voorgestelde overgangsre-
geling voorziet in een voor de betrokkenen gunstige financiële regeling 
voor die situaties waarin ten gevolge van de nieuwe rangschikkingscri-
teria herrangschikking van het onroerende goed of van gedeelten 
daarvan niet plaatsvindt. Deze in artikel III, vierde lid, van het 
wetsvoorstel neergelegde regeling houdt in dat ter zake van de 
onttrokken gedeelten van het desbetreffende landgoed geen invordering 
van successie-, schenkingsrecht en recht van overgang en geen heffing 
van overdrachts- en kapitaalsbelasting plaatsvindt. Voorwaarde voor de 
toepassing van deze regeling is evenwel dat het verzoek tot herrang-
schikking is ingediend binnen de twee-jaars termijn, bedoeld in artikel III, 
tweede lid. 

Wij zijn van mening dat de invoering van de nieuwe regeling op de 
langere duur een effectieve en doelmatige controle zal bevorderen. Mede 
in verband met de naleving van de NSW geven wij er de voorkeur aan 
alle landgoederen thans aan herrangschikking te onderwerpen volgens 
de nieuwe rangschikkingscriteria. De voorgestelde overgangsregeling is 
naar ons oordeel daarbij adequaat, zowel bezien vanuit de positie van de 
betrokken landgoedeigenaren als vanuit de positie van de uitvoeringsor-
ganen. 

3. Artikelen 

Artikel I, onderdeel A (artikel 1 NSW) 

Voor het antwoord op de vraag van de leden van de C.D.A.fractie 
inzake de in het voorgestelde artikel 1 en artikel 2, tweede lid NSW 
gebruikte formulering «landgoed in de bestaande toestand» wordt 
verwezen naar het in paragraaf 2.2 opgenomen antwoord ter zake 
alsmede naar de bij deze memorie gevoegde nota van wijzigingen. 

De mening van de leden van de C.D.A. fractie dat de erfgenamen van 
de blote-eigenaar de voordelen van artikel 7 deelachtig kunnen worden, 
onderschrijven wij. Bij vererving van de blote eigendom van een gerang-
schikt landgoed, ligt het in de rede dat ook de erfgenamen/blote-
eigenaren de faciliteiten voor het successierecht ter zake van dat onroe-
rende goed deelachtig worden. Immers zolang er sprake is van een 
onverdeelde boedel blijft het onroerende goed onverminderd gerang-
schikt. 
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Voor het antwoord op de vraag van deze leden met betrekking tot de 
in het voorgestelde artikel 1, derde lid, NSW opgenomen delegatiere-
geling verwijzen wij naar de in paragraaf 2.2 gegeven uiteenzetting in 
dezen. 

Deze leden achten de voorwaarde dat ten minste 30% van de opper-
vlakte van het landgoed met bossen of andere houtopstanden dient te 
zijn bezet, te rigide. 

Wij wijzen deze leden dienaangaande op de vanouds in de NSW 
opgenomen definitie van het begrip landgoederen. Deze definitie wordt 
in het onderhavige voorstel in essentie gehandhaafd. De definitie spreekt 
van geheel of gedeeltelijk met bossen of andere houtopstanden bezette 
onroerende goederen. Er dient met andere woorden een wezenlijk 
kwantum aan bossen of andere houtopstanden aanwezig te zijn. Een 
percentage van 30 wordt in dat verband een aanvaardbaar minimum 
geoordeeld. Dit percentage wordt al sinds jaar en dag bij de uitvoering 
van de wet gehanteerd en kan in het licht van de wet als redelijk worden 
beschouwd. Dit oordeel is bevestigd door de Afdeling rechtspraak van de 
Raad van State in de ook - zij het in een ander kader - door deze leden 
genoemde uitspraak in de zaak Fabius-van der Mersch nrs. R01.84.0332 
en R01.84.2009. 

De leden van de P.v.d.A. fractie vragen zich af wat de ondergete-
kenden heeft bewogen de mogelijkheid tot gezamenlijke rangschikking 
van meerdere onroerende goederen te beperken tot slechts twee aan 
elkaar grenzende onroerende goederen. De instandhouding van 
natuuschoon is voor hen een belangrijk criterium, ook indien dit door 
gezamenlijke aanvragen van meerdere eigenaren kan worden bevorderd. 

Met deze leden zijn wij van mening dat bij de afbakening van de 
werkingssfeer van een dergelijke regeling in beginsel de instandhouding 
van natuurschoon tot uitgangspunt dient te worden genomen. Een 
onbeperkte mogelijkheid tot gezamenlijke rangschikking kan echter, 
naast mogelijk onbedoeld gebruik van de NSW, tot onnodig gecompli-
ceerde juridische verhoudingen tussen betrokkenen aanleiding geven. 
Hierbij kan bij voorbeeld worden gedacht aan situaties waarin met 
betrekking tot één of meer van de betrokken onroerende goederen eigen-
domsoverdracht, vestiging van een zakelijk recht of vererving plaatsvindt. 
Het vorenstaande laat overigens onverlet de mogelijkheid voor de betrok-
kenen om gezamenlijk een Natuurschoon-B.V. op te richten. 

In de afweging tussen het uitgangspunt van de NSW enerzijds en de 
doelmatigheid van de regeling anderzijds hebben wij besloten aan de 
regeling inzake gezamenlijke rangschikking slechts een beperkte 
uitwerking te geven. 

Artikel I, onderdeel B (artikel 2 NSW) 

De leden van de S.G.P. fractie vragen of in de voorgestelde regeling -
conform de huidige situatie - rangschikking mogelijk is op een eerder 
tijdstip dan dat van binnenkomst van het verzoekschrift bij de Minister 
van Landbouw en Visserij. Zo dit niet het geval zou zijn, vragen deze 
leden de regering deze mogelijkheid in de voorgestelde regeling alsnog 
te openen. 

Teneinde mogelijk misverstand ter zake te voorkomen merken wij op 
dat noch onder het huidige regime noch onder het nieuwe regime de 
mogelijkheid bestaat aan een rangschikkingsbeschikking terugwerkende 
kracht te geven tot een moment vóór het tijdstip van indiening van het 
rangschikkingsverzoek. 

In de huidige regeling wordt een onroerend goed onder de NSW 
gerangschikt met ingang van de dagtekening van de beschikking tot 
rangschikking, met dien verstande dat in de uitvoeringspraktijk in de 
beschikking wordt bepaald dat de datum waarop de fiscale gevolgen 
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ingaan, aansluit op het tijdstip waarop het verzoek tot rangschikking bij 
de Minister van Landbouw en Visserij is ingekomen. 

Ingevolge het voorgestelde artikel 2, vierde lid, NSW wordt het onroe-
rende goed al vanaf een eerder tijdstip gerangschikt namelijk met ingang 
van het tijdstip waarop het verzoek tot rangschikking bij de Minister van 
Landbouw en Visserij is ingekomen. 

Voor rangschikking van een onroerend goed op een nog eerdere 
datum dan die van binnenkomst van het verzoek achten wij geen termen 
aanwezig. 

Artikel I, onderdeel C (artikel 3 NSW) 

Met betrekking tot de gevallen van gezamenlijke rangschikking consta-
teren de leden van de CDA. f rac t i e dat in het geval één van de 
eigenaren, als bedoeld in het voorgestelde artikel 1, eerste lid, onderdeel 
b, 3° , NSW schriftelijk meedeelt dat hij zijn onroerend goed niet langer 
wenst aangemerkt te zien als een landgoed, het aangrenzende deel van 
het landgoed automatisch evenzeer deze kwalificatie verlies. Het leek 
hen gewenst dat in die gevallen de kwalificatie pas wordt beëindigd bij 
een gemeenschappelijke ministeriële beschikking. 

Dienaangaande merken wij op dat voor het tijdstip waarop onttrekking 
op verzoek van één van de eigenaren plaatsvindt, aansluiting is gezocht 
bij het huidige artikel 3, onderdeel a. Volgens deze bepaling verliest het 
onroerende goed zijn kwalificatie van landgoed op het moment waarop 
bij de Minister van Landbouw en Visserij een mededeling van de 
eigenaar binnenkomt dat hij het onroerende goed niet langer wenst 
aangemerkt te zien als een landgoed in de zin van artikel 1 van de NSW. 
Wij kunnen niet inzien dat de rangschikking van het onroerende goed 
langer in stand dient te blijven dan de eigenaar zelf wenst. De omstan-
digheid dat de rangschikking voor de eigenaar van het aangrenzende 
gedeelte van het onroerende goed eveneens eindigt, is het gevolg van 
het gezamenlijk indienen van een verzoek om rangschikking. Deze conse-
quentie is door beide eigenaren bij de indiening van het verzoek bewust 
aanvaard. Zoals reeds in de memorie van toelichting is aangegeven, doen 
de eigenaren er verstandig aan de financieel nadelige gevolgen 
zorgvuldig contractueel te regelen. De formele vaststelling van de beëin-
diging van de rangschikking als landgoed zal overigens bij een gemeen-
schappelijke beschikking plaatsvinden. 

De leden van de P.v.d.A. fractie merken op dat in het voorgestelde 
artikel 3, eerste lid, onderdeel c, NSW de overgang onder algemene titel 
niet wordt genoemd. Zij vragen zich af wat de consequenties zijn bij 
vererving. 

Bij een overgang onder algemene titel gaan alle rechten en verplich-
tingen van de erflater over op de erfgenaam of de erfgenamen. Zolang 
het landgoed onderdeel uitmaakt van de onverdeelde boedel, blijft het 
landgoed gerangschikt als NSW-landgoed. Zodra echter het landgoed bij 
de scheiding is toegedeeld aan meer dan één erfgenaam, wordt het 
landgoed op grond van artikel 3, eerste lid, onderdeel c, 3° , aan de 
rangschikking onttrokken. Ingevolge het tweede lid van artikel 3 kan dan 
binnen zes maanden opnieuw een verzoek tot rangschikking worden 
ingediend. In verreweg de meeste gevallen blijft de rangschikking dan 
gehandhaafd, omdat het landgoed aan de gestelde voorwaarden blijft 
voldoen. 

De vraag van deze leden of een landgoed ook aan de rangschikking 
wordt onttrokken indien slechts de blote eigendom van het landgoed in 
andere handen overgaat, kan bevestigend worden beantwoord. Het 
voorgestelde artikel 3, eerste lid, onderdeel c, 1' , NSW heeft de 
strekking in gevallen waarin de eigendom van een landgoed overgaat, dit 
landgoed aan de rangschikking te onttrekken. Bij de eigendomsover-
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dracht dient het krachtens artikel 7 buiten invordering gebleven recht in 
beginsel alsnog te worden ingevorderd. Dit geldt ook indien slechts de 
blote eigendom overgaat. Invordering blijft echter achterwege indien op 
verzoek van de vruchtgebruiker of de erfpachter van het onroerend goed 
opnieuw rangschikking plaatsvindt. Deze worden immers omdat zij 
verantwoordelijk zijn voor de instandhouding van het landgoed krachtens 
het voorgestelde artikel 1, eerste lid, onderdeel b, NSW als eigenaar 
aangemerkt. 

De leden van de C.D.A. fractie zijn van mening dat het voorwaardelijke 
onttrekkingsregime ook van toepassing dient te zijn op situaties waarin 
als gevolg van overmacht het karakter van het landgoed ernstig is 
aangetast, maar de eigenaar niettemin voornemens is het landgoed in de 
oude staat te herstellen en daarmee ook tijdig een aanvang heeft 
gemaakt. Voor een reactie in dezen wordt verwezen naar de uiteenzetting 
ter zake in paragraaf 2.3 van deze memorie. 

De leden van de S.G.P.-fractie stellen de vraag of en zo ja op welke 
wijze de doelmatigheidsaspecten van een beschikking ter toetsing 
kunnen komen. 

Zoals in de memorie van toelichting reeds is gesteld, zal, zoals thans, 
tegen beslissingen omtrent rangschikking en onttrekking beroep kunnen 
worden ingesteld op grond van de Wet administratieve rechtspraak 
overheidsbeschikkingen (AROB). De doelmatigheidsaspecten kunnen aan 
de orde komen in de zogenaamde bezwaarschriftprocedure, die aan de 
beroepsprocedure bij de AROB-rechter voorafgaat. 

Artikel I, onderdeel D (artikel 4 NSW) 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen welk waardebegrip met 
betrekking tot de blote eigendom van een landgoed wordt gehanteerd bij 
de toepassing van de Wet op de vermogensbelasting 1964. Dienaan-
gaande merken wij het volgende op. 

Op grond van het bepaalde in artikel 6 van de Wet op de vermogens-
belasting 1964 worden bezittingen belast met vruchtgebruik aangemerkt 
als bezittingen van de vruchtgebruiker. De blote eigenaar van een vermo-
gensbestanddeel, ook indien dit een landgoed in de zin van de Natuur-
schoonwet 1928 betreft, wordt derhalve ter zake van dat vermogensbe-
standdeel niet in de heffing van vermogensbelasting betrokken. Bezit-
tingen belast met vruchtgebruik worden bij de vruchtgebruiker ingevolge 
artikel 9, eerste lid, tweede volzin, van de Wet op de vermogensbelasting 
1964 in aanmerking genomen voor 80 percent van de waarde welke 
daaraan zou zijn toegekend indien hij het onbezwaarde recht daarop zou 
hebben. Na de inwerkingtreding van het onderhavige wetsvoorstel wordt 
aldus de vruchtgebruiker van een niet-opengesteld NSW-landgoed belast 
voor 80 percent van de helft (derhalve 40%) van de waarde van het 
landgoed met inachtneming van de verplichting om het landgoed 25 
jaren als zodanig in stand te houden. De waarde van het vruchtgebruik 
van een opengesteld NSW-landgoed wordt op nihil gesteld. 

Voorts stellen deze leden de vraag waarom in het voorgestelde artikel 
4, eerste lid, NSW alleen een vennootschap met een in aandelen 
verdeeld kapitaal is opgenomen en niet ook andere lichamen. Voorts 
vragen zij zich af waarom in dit lid niet voor de formulering «lichamen in 
de zin van de AWR» is gekozen. Dienaangaande merken wij het volgende 
op. 

Het voorgestelde artikel 4 NSW bepaalt dat een onttrokken onroerend 
goed binnen een termijn van 10 jaren vanaf de datum van onttrekking 
niet opnieuw als zodanig wordt gerangschikt 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. 
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Dit impliceert dat rangschikking van dat onroerend goed binnen die 
tien-jaarstermijn wel mogelijk is indien het verzoek daartoe door een 
nieuwe eigenaar van het desbetreffende onroerende goed wordt gedaan. 
Immers handelingen van de oude eigenaar mogen de nieuwe eigenaar in 
dit verband niet worden aangerekend. Voor niet-rangschikking van dat 
onroerende goed, om andere redenen dan dat het onroerende goed niet 
aan de gestelde rangschikkingscriteria voldoet, zijn in die gevallen geen 
termen aanwezig. 

Van een nieuwe eigendomsverhouding is ook sprake indien een 
onttrokken goed door de «oude» eigenaar in een vennootschap wordt 
ingebracht waarvan hij zelf middellijk of onmiddellijk aandeelhouder is. In 
zo'n geval zou rangschikking van dat onttrokken onroerende goed in 
beginsel opnieuw mogelijk zijn. Deze uitwerking zou echter qua strekking 
niet met vorengeschetste gedachte stroken. Immers in deze situatie is, in 
tegenstelling tot bij voorbeeld eigendomsoverdracht aan een stichting of 
een vereniging, de materiële relatie tussen de «oude» eigenaar en het 
ingebrachte onroerende goed in het algemeen niet gewijzigd. 

Om nu te voorkomen dat het onroerend goed na een onttrekking, 
krachtens het voorgestelde artikel 3, derde lid, NSW op die wijze direct 
weer zou kunnen worden gerangschikt, is in het voorgestelde artikel 4, 
eerste lid, NSW, bepaald dat de termijn ook geldt voor vennootschappen 
waarvan de «oude» eigenaar onmiddellijk of middellijk aandeelhouder is. 

Hantering van het begrip «lichamen in de zin van de AWR», zoals deze 
leden suggereren, zou in dit verband te ruim zijn, omdat daaronder bij 
voorbeeld ook stichtingen en verenigingen vallen. 

Artikel I, onderdeel G (artikel 7a NSW) 

Naar aanleiding van de desbetreffende vraag van de leden van de 
C.D.A. fractie merken wij het volgende op. 

In het kader van de zogenaamde transparence fiscale van een natuur-
schoon-N.V. c.q. -B.V. worden ingevolge het tweede lid van het voorge-
stelde artikel 7a NSW personen die slechts een gedeelte van een 
aandeel tot bron van inkomen hebben mede als aandeelhouder 
beschouwd. Deze bepaling houdt verband met de voorwaarde voor een 
transparence fiscale dat het aantal aandeelhouders niet meer dan twintig 
mag bedragen. De ratio van de in het tweede lid gemaakte koppeling 
met een bron van inkomen blijkt niet uit de wetsgeschiedenis. De 
toelichting op het oorspronkelijke artikel 7 bis vermeldt slechts dat de 
inhoud van dit artikel analoog is aan de destijds voor de vermogensbe-
lasting geldende bepalingen. Het tweede lid van het voorgestelde artikel 
7a NSW komt thans echter niet meer voor in de nieuwe voor de vermo-
gensbelasting geldende transparantiebepalingen. Bij de algehele 
herziening van de NSW, waarin, zoals ook in de memorie van toelichting 
is aangegeven, met name in de bijzondere heffingswetten voorkomende 
bepalingen zullen worden geëvalueerd, zal ook dit aspect worden meege-
nomen. 

Artikel I, onderdeel J (artikel 9b NSW) 

Naar aanleiding van de vraag van de fractieleden van het C.D.A. over 
de vrijstelling van kapitaalsbelasting bij inbreng van een NSW-landgoed 
merken wij tot slot van deze memorie het volgende op. 

Inbreng van uitsluitend een NSW-landgoed in een natuurschoon-B.V. 
is ingevolge het voorgestelde artikel 9b, NSW een transactie die is 
vrijgesteld van de heffing van kapitaalsbelasting. Deze vrijstelling is van 
toepassing ongeacht of een creditering ten gunste van de inbrenger 
heeft plaatsgevonden. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
H. E. Koning 

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