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• 1928: Natuurschoonwet

Doel: - fiscale faciliteiten bieden

- voor behoud en ontwikkeling natuurschoon

subdoel: - versnippering landgoederen tegen gaan

Ontstaan

subdoel: - versnippering landgoederen tegen gaan

- stimuleren bos- en natuuraanleg

- stimuleren openstelling

• 2007: laatste wijziging wet en Rangschikkingsbesluit

- nieuwe natuur mogelijk

- geen gezamenlijke rangschikking, wel “aanleunen” 



• Eenmalig belastingvoordeel

- vrijstelling erfbelasting/schenkbelasting

opengesteld = geheel vrijgesteld

niet opengesteld = gedeeltelijk

Voordelen

niet opengesteld = gedeeltelijk

bezitseis & instandhoudingseis

- vrijstelling overdrachtsbelasting

vn. bij “ rood” 

instandhoudingseis



• Jaarlijks terugkerend belastingvoordeel

- lagere WOZ-waarde opstallen

- onbebouwde grond vrijgesteld in OZB en box 3 

- bij NV/BV geen vennootschapsbelasting (fiscale 

Voordelen

- bij NV/BV geen vennootschapsbelasting (fiscale 

transparantie), mits geen onderneming; 

“ normaal” landgoedbeheer mag wel



• In Nederland bijna 5.500 NSW-landgoederen (beschikkingen)

• Gemiddelde oppervlakte 26 ha

• Totale oppervlakte NSW in Nederland: +/- 140.000 ha

• Oppervlakte opengesteld ruim 100.000 ha (73%)

Weetjes

• Oppervlakte opengesteld ruim 100.000 ha (73%)

• In de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel in totaal 

65% van de Nederlandse landgoederen



Voorwaarden rangschikking NSW 

• oppervlakte landgoed minimaal 5 ha

– anders via samenwerking (historische band)

– of ‘aanleunen’ (< 1 ha, opstal voor 1950, historische band)

• minimaal 30% bos of natuur (evt. beplantingsplan)

• één geheel

• landbouwgrond ‘omzoomd’

• Of buitenplaats (min. 1 ha, rijksmonument, historische tuin 
met aanleg van vóór 1850)

• Geen glastuinbouw, intensieve veehouderij, 
auto/motorsport, intensieve recreatie (wel 
evt.kampeerterrein)

=> geen inbreuk op het natuurschoon



Omzoming landbouwterreinen





Voorwaarden rangschikking NSW II

Opstallen:

– Rijksmonument, 

– of passend in omgeving (geen inbreuk makend op)

– of functioneel
• beheer landgoed• beheer landgoed

• exploitatie, bv. ligboxenstal (mits landschappelijk ingepast)

Openstelling:

– gelijkmatige verdeling

– 50m per ha bos, 25m per ha overig

– bordjes

– afsluiting voor privacy mag



Toekomst 1

Evaluatie 2013-2016: 

• Stelsel draagt bij aan behoud landgoederen (!)

• Bijdrage “ aanleun” en “ samenwerkende” landgoederen marginaal

idee: - oppervlak natuur en bos van min. 30% naar 50%

- “ aanleun” kleiner dan 1 ha vervalt- “ aanleun” kleiner dan 1 ha vervalt

(bij erfpacht/opstalrecht kan landgoed als “ bloot eigenaar” 
wel NSW blijven)

• Bijdrage nieuwe landgoederen en natuur marginaal

idee: - pas rangschikken na realisatie en beheer volgens plan

- beoordeling volgens werkwijze SNL

- natuur = robuuste eenheid van minimaal 0,5 ha en 30 m
breed

- in waardevol open (cultuur) landschap omzoming met natuur 
toestaan.



Toekomst 2

Evaluatie 2013-2016: 

• Onduidelijkheid bij opstallen

idee: - aanvullende regels voor bebouwing (evt. opsomming 
toegestane bebouwing?)

- reikwijdte functionele opstallen inperken- reikwijdte functionele opstallen inperken

- kritisch op intensief gebruik opstallen (hotels, congrescentra)
- bij buitenplaatsen een verruiming: koppeling rijksmonument 
met historische tuinaanleg (aanleg vóór 1850 vervalt)

• Intensief gebruik (golfbanen)

idee: - minimaal 50% bos of natuur i.p.v. 30%

- natuur = robuuste eenheid van min 0,5 ha en 30 m breed



Toekomst 3

Evaluatie 2013-2016: 

• Ruilverkaveling, doorbreken bezitseis en invordering fiscale claim

idee: - bij herverkaveling en maatschappelijk gewenste 
kavelruilprojecten claim “verhangen” naar nieuwe grond. 
- alleen bij rangschikkingswaardige gronden van dezelfde       - alleen bij rangschikkingswaardige gronden van dezelfde       

omvang en dezelfde natuurkwaliteit

• Alleen Nederlandse landgoederen of Nederlands cultuurhistorisch 
erfgoed

• Vervolg:

– Aanpassing Rangschikkingsbesluit, termijn onbekend

– Ruime overgangstermijn => tijd om aan veranderde regels te 
voldoen



Vragen en discussieVragen en discussie


