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Regt van successie en vun overgang bij overlijden in de regte linie. 

[ 1 9 . 5.] 

ONTWERP VAN W E T betrekkelijk het rut van 
successie e/t van oce/yan// lij overlijden, In de regte 
Unie. 

W I J WILLEM I I I , ENZ. 

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

Alzoo Wij in overweging genomen hebbeu, dat het 
wenschelijk is ter vervanging van eenige op de registratie 
geheven regten eene belasting in te voeren op de successie 
en den overgang bij overlijden in de regte linie ; 

Zoo is he t , dat W i j , den Raad van State gehoord en 
met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goed
gevonden en verstaan , gelijk Wij goedvinden en verstaan 
bij deze: 

Art . 1 . 

De wet van den 13den Mei 1859 {Staatsblad n°. 36) , 
gelijk zij gewijzigd en aangevuld is bij de wet van den 
28sten Mei 18(39 {Staatsblad n°. 95) , wordt gewijzigd als 
n de volgende artikelen wordt aangewezen. 

Art . 2 . 

Art. 12 wordt ingetrokken. 

Art . 3 . 

De woorden * en 1 2 " , voorkomende in het perste lid 
van art. 1 5 , vervallen. 

Art . 4 . 

Art. 29 wordt gelezen als vo lg t : 

Geen eed wordt afgelegd : 

a. voor boedels, waarvan het actief, volgens de specifieke 
aangifte, geen vijf honderd gulden te boven gaa t ; 

b. door den S taa t ; 

Wanneer andere personen mede-erven, wordt de eed 
door deze alleen afgelegd. 

Art . 5 . 

Art. 41 wordt gelezen: 

Het regt van successie wordt bepaald als volgt: 

Wanneer wordt geërfd of verkregen : 

1°. door bloedverwanten in de regte nederdalende linie 
van bloedverwanten in de regte opgaande linie, of door 
den eenen echtgenoot van den anderen , indien kind of 
kinderen uit hun huwelijk verwekt of afstammelingen van 
deze aanwezig zijn, één ten honderd; 

2'. door bloedverwanten in de regte opgaande linie 
van bloedverwanten in de regte nederdalende linie , drie 
ten honderd; 

3°. door den eenen echtgenoot van den anderen, indien 
geen kind of kinderen uit hun huwelijk verwekt of gMM 
afstammelingen daarvan aanwezig zijn, vier ten honderd; 

4°. door broeders en zusters van broeders en zusters, 
■vier ten honderd; 

5°. door neef en nicht , naneef en nanicht van oom of 
moei, oudoom of oudmoei, en omgekeerd door oom of 
moei, oudoom of oudmoei van neef of n icht , naneef 
of nanicht , zes ten honderd. 

Op hatowu in de gevallen vermeld onder n°. 4 en n°. 5 
meer wordt verkregen , dan het aandeel bij versterf' zou 
hebben beloopea , mitsgaders in alle andere niet voorziene 
gevallen , tien ten honderd. 

Art . O. 

Art. 42 wordt gelezen : 

Het regt van overgang, onder n°. 1 van art. 1 vernield, 
wordt bepaald op een tierde ten honderd in de regte linie 
en tusschen echtgenooten , kind of kinderen uit hun h u 
welijk verwekt of afstammelingen daarvan nalatende; in 
alle andere gevallen op één ten honderd boven en behalve 
het regt van successie. 

Art . 7. 

De bepalingen der nonmiers 2 en 3 van art. 56 worden 
ingetrokken. 

Het bedrag van f 300 , gemeld in n°. 4 van dat art ikel , 
wordt gebragt op f 500. 

De nommers 4 , 5 en 6 van dat artikel worden 2 , 3 en 4. 
In het laatste lid wordt » n°. 5 " vervaiij*en door » n°. 3 " 

en » n". 6 " door » u°. 4. 

Art . 8 . 

De bepalingen der nommers 2 en 3 van art. 57 worden 
ingetrokken 

Art . O. 

Deze wet treedt in werking den 187 . 
Op nalatenschappen echter, welke vóór dat tijdstip zijn 
opengevallen, blijven de artikelen der wet van den 13den 
Mei 1859 {Staatsblad n°. 36) , gelijk deze gewijzigd en aan
gevuld is bij de wet van den 28sten Mei 1869 {Staatsblad 
n°. 95) , in hun geheel van toepassing. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en dat alle ministeriele departementen, autori
teiten , collegien en ambtenaren , wien zulks aangaat , aan 
de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Finantien, 

LI». 6.] 

MEMORIE VAN TOELICHTING, 

§ 1. Het in deze Memorie toegelicht ontwerp strekt 
hoofdzakelijk om voor de verliezen, welke de schatkist 
lijden zal door de voorgestelde wijziging in het tarief der 
registratiebelasting, een aequivalent te scheppen in eene 
belasting op de successie en den overgang bij overlijden 
in de regte linie. 

Over het beginsel dezer belasting is steeds zeer verschil
lend gedacht. Zij heeft, gelijk trouwens schier elke andere 
belasting, heftige bestrijders gevonden naast warme voor
standers. 

De ondergeteekende meent, dat het regt van den Staat 
om dergelijke belasting te vorderen onbetwistbaar is en 
dat dit regt vooral bezwaarlijk kan worden bestreden door 
hen , die in het algemeen het beginsel van eene belasting 
op de successie goedkeuren. 

Stellig ook moeten de voorstanders eener belasting op 
het inkomeu erkennen, dat eene heffing op het vermogen 
bij versterf, ook bij erfopvolging in de regte linie, aan
nemelijk is, en dat te meer, waar , gelijk in Nederland, 
geen Hijksinkomstenbelasting bestaat, noch ook de waar
schijnlijkheid, dat deze spoedig komen zal. 

Tegenover eene patentbelasting, waarvoor een geheel 
herzien wetsontwerp weldra de Kamer bereikt, uitgaande 
van het beginsel, dat jaarlijks een zeker percent van de 
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