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    Praktijkdag Natuurschoonwet:  
alle ins- en outs voor Rentmeesters en Taxateurs 

 
 
Algemene informatie 
Docent   : mr. R.J. Nieuwland 
Cursusdatum  : 6 november 2020  
Aanvang/einde  : 10.00 -17.30 uur (6 lesuren) 
Cursuslocatie  : Van der Valk Hotel te Breukelen 
Cursusprijs   : € 375,- (incl. lunch en lesmateriaal) 
Opleidingspunten : 4 PE punten NVR,  
       6 PE punten NRVT (vrije ruimte) 
 
Omschrijving 
De Natuurschoonwet (NSW) is van groot belang in de dagelijkse 
praktijk van rentmeesters en taxateurs. In deze cursus komen alle 
aspecten van de NSW aan bod, zowel juridisch als fiscaal, en wordt 
de evaluatie/internetconsultatie van de NSW en de verwachte wets-
wijziging behandeld. 
 
Onderwerpen  

• NSW algemeen: doel, eigenaar, rangschikkingsvoorwaarden 

• Rechtsvormen voor een NSW-landgoed 

• NSW fiscaal: IB, VPB, overdrachtsbelasting, schenk- en  
erfbelasting (inclusief instandhoudings- en bezitseisen) 

• WOZ en de Taxatiewijzer NSW-landgoederen van de VNG 

• Testamenten en estate planning 

• Evaluatie/internetconsultatie NSW: stand van zaken en  
verwachte wetswijziging 
 

Onderwijsvorm  
Deels hoorcollege, deels werkcollege (interactief) met behandeling 
van een casus waarin vele praktische aspecten en  
problemen/valkuilen van de NSW aan de orde komen. Er is ruim  
gelegenheid om vragen en praktijkproblemen te behandelen. 
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Leerdoelen 

• inzicht in doel en strekking van de Natuurschoonwet 

• een goed begrip van de algemene en fiscale aspecten van de 
NSW, inclusief rechtsvormen, estate planning en de evaluatie 
van de NSW 

• het in de praktijk kunnen brengen van een en ander en een 
goede gesprekspartner kunnen zijn van (andere) rentmeesters, 
belastingadviseurs en notarissen 

 
 
Docent 
Mr Robert Jan Nieuwland (1973) heeft Notarieel Recht in Leiden  
gestudeerd en heeft vervolgens onder andere de beroepsopleiding  
notariaat, Larenstein vastgoed en grondverkeer en Grotius estate 
planning gedaan. Hij adviseert als notarieel juridisch adviseur- 
estate planner-rentmeester op het gebied van de  
Natuurschoonwet, nieuwe landgoederen, rijksmonumenten, estate 
planning, afwikkeling nalatenschappen, erfbelasting betalen met 
kunst, stichtingen/anbi's, particuliere erfpacht- en opstalrechten, agra-
risch recht en pacht. Een en ander op zowel notarieel als fiscaal ge-
bied. Hij heeft meer dan tien wetenschappelijke artikelen  
gepubliceerd en is onder meer lid van de fiscale commissies van 
FPG en VPHB en redacteur van Fiscale Berichten voor het Notariaat. 
 
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
Inschrijven voor de Cursus 
- via de website : www.RentmeestersAcademy.nl  
-  per e-mailbericht : info@RentmeestersAcademy.nl 
-  telefonisch  : 072 – 369 06 53 
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