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Mededeeling van ingekomen stukken. 

939te VERGADERING. 

VERGADERING VAN DINSDAG 11 JULI 1916. 

(BlJEENEOEPINGSUÜE l i j VOOEMIDDAG.) 

Ingekomen: 1°. berichten van leden; 2". wetsontwerpen; 
3°.—5°. regeeringsbescheiden; 6°. verzoekschriften; 
7°. een missive; 8°. boekwerken. — Verslagen uitge-
bracbt over wetsontwerpen. — Voortzetting en be-
eindiging van de beraadslaging over liet wetsontwerp 
tot wijziging der Successiewet. — Regeling van werk-
zaamheden. — Aanneming van verschillende v,etsont-
werpen. — Aanvang van de beraadslaging over het 
wetsontwerp tot wijziging der wet van 31 Juli 1915 
tot nadere uitbreiding van den landstorm, enz. 

Voorzitter: de heer Goeman Borgesius. 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 73 leden, te weten de 
heeren: 

Jansen (den Haag), van Wiehen. van de Velde, de Visser, 
Schim van der Loeff, Eland, Knobel, Patijn, Snoeck 
Henkemans, Spiekman. Albarda, Kolkman, van Doorn, de 
Savornin Lohman, ter Laan (Rotterdam). ïeenstra, Anker-
man, de Meester. Nolens, Limburg. Koster, van Kaalte, 
Visser van IJzendoorn, de Jong, Otto, Eerdraans, Boissevain, 
van Foreest, Nierstrasz, Heeres, van der Molen, Bongaerts, 
Jannink, Beumer, Kooien, Foek, Drion, de Monté ver Loren, 
Roodenburg. Sannes, Rink. Bichon van IJsselmonde, van 
Nispen tot Sevenaer, van Best, Fleskens, Schaper, van 
Vuuren, Marchant, Smeenge, van der Voort van Zijp, Ruys 
de Beerenbrouck. Brummelkamp, Tydeman, Bogaardt, ter 
Laan (den Haag). Scheurer, Duymaer van Twist, de Geer, 
van Veen, Gerretson, Fruytier. van den Tempel, Kleere-
koper, Duys. Hubrecht, ter Spill, Ketelaar, Gerhard, van 
Beresteyn, Hugenholtz, van Sasse van Ysselt, SchimmeL 
penninck, 

en de heeren Ministers van Justitie, van Jinnenlandsche 
Zaken, van Financiën, van Oorlog en van Waterstaat. 

De notulen van het verhandelde in de vorige Vergadering 
worden gelezen en goedgekeurd. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Vergadering mede: 

'A. dat zijn ingekomen: 

1". berichten van leden, die verhinderd zijn de vergade-
ring bij te wonen: 

van 3en heer Juten, wegens vergadering der Provinciale 
Staten van Noordbrabant; van den heer van Wijnbergen, 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1915—1916. — I I . 

(Voorzitter.) 
heden en mon-gen; van den heer Hubrecht, het begin, wegtow 
vergadering der Provinciale Staten van Noordholland; van 
den heer Helsdingen, deze week, wegens ongesteldheid; van 
den heer ter Spill; van den heer van Hamel, wegens work-
zaamheden voor de Statenvergadering. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangc-
nomen; 

2°. dï ie Koninklijke boodschappen, ten geleide van de 
volgende ontwerpen van wet: 

verband tusseken de Invaliditeitswet en de Ouderdomswet; 
wijziging van de Indische Mijnwet (Nederlandsen. Staats-

blad 1899, n°. 124, en 1910. 'n°. 293, Indisch Staatsblad 
1899, n°. 214, en 1910, n°. 588); 

goedkeuring van eene overeenkomst van ruiling met de 
gemeente Groningen. 

Deze wetsontwerpen, welke met de daarbij b-.'hooreude 
stukken reeds zijn gedrukt en rondgedeeld, zullen wor-
den gezonden aan de ai'deelingen; 

3°. een missive van den Minister van Oorlog, houdende 
inlichtingen op de adressen van A. Verduyn, te Retranche-
ment, L. F . Dert, e.a., ta Vlissingen, E. J . Wosleuburger, 
e.a., te Domburg, de Verecniging „Algemeen Belang", te 
Hoek van Holland, en de Naamlcoze Vennootschap Zand-
voortsche Terrein- en Hotel-Maatschappij, e.a.. te Zand-
voort, houdende verzoek om vergoeding van schade, geleden 
door het doen springen van mijnen. 

Deze stukken zijn reeds gedrukt en rondgedeeld. 

4°. een missive van den Minister van Financiën, ten 
geleide van het Verslag betreffende de muntwerkzaamheden 
over het jaar 1915. 

Het verslag is met de bijlagen ter griffie nederge-
legd ter inzage van de leden; de gedrukte exemplaren 
zullen met de missive, aan de leden worden toege-
zonden; 

5°. een missive van den Minister van Koloniën, ten ge-
leide van de Verslagen der Algemeenc Rekenkamers in 
Nederland en in Nederlandsch-Indië, bedoeld in art. 79 der 
Indische Comptabiliteitswet, betreffende hare werkzaam-
heden over 1914. 

Deze stukken zullen worden gedrukt en rondge-
deeld; 

6°. de volgende verzoekschriften: 
een, betreffende bet wetsontwerp tot verhooging van het 

invoerrecht op bier en afschaffing van dat op azijn, van: 
F . Fisslthaler, importeur van buitenlandsche bieren, te 

Amsterdam; 
een, betreffende het wetsontwerp tot aanvulling en ver-

hooging van het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1916 (Beschikbaarstelling van levensmidde-
len), van: 

den voorzitter en den secretaris namens het hoofdbestuur 
van den Bond van Ned. Post-, Telegraaf- en Telefoonperso-
neel ,,de Pos t " ; 

twee, houdende verzoek het daarheen te leiden, dat die 
levensmiddelen, welke in Nederland in voldoende hoeveel-
heid worden voortgebracht of aangevoerd, voor on- en min-
vermogenden worden beschikbaar gesteld tegen prijzen, 
althans niet hooger dan in 1914, van: 

de besturen der Roomsch-Katholieke Werklieden-Vereeni-
ging ..St. Joseph", te 's Heerenberg, Dieren, Enschedé, 
Laren (N.-H.), Winterswijk, Losser (O.), Soesterberg; 
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(Voorzitter.) 
het bestuur der Roomsch-Katholieke Werklieden-Vereeni-

ging te Ulft, gem. Gendringen; 
een, van R. Hubbeling, redacteur van „Morgenzon", be-

! treffende belastingen; 
een, van N. A. Hijlkema, gep. adjudant-onderofficier-

kwartiermeester van het O.-I. leger, te Nunspeet, betreffende 
de korting op zijn pensioen; 

een, van F . van Straalen, huisvrouw van K. de Jong, te 
Honselersdijk, gem. Naaldwijk, houdende verzoek om een 
verlof van twee achtereenvolgende maanden voor haar in 
militairen dienst zijnden man. 

* 
Deze adressen zullen worden gesteld in handen van de 

betrokken Commissiën of van de Commissie voor de 
Verzoekschriften; 

een, van H . W. A. Verbruggen, te Rotterdam, houdende 
verzoek om onder degenen, die voor een duurtetoeslag in aan-
merking komen, ook op te nemen de tijdelijke of vaste rente-
trekkers van de Rijksverzekeringsbank. 

Dit adres is als ongezegeld ter zijde gelegd; 

7°. een missive van K. Schraver, gepensionneerd lste-lui-
tenant, plaatselijk adjudant, te Rotterdam, ten geleide van 
een artikel van zijn hand: Het weigeren van een brief door 
de redactie van De Soldatencwrcmt, die behoorlijk gefran-
keerd was. 

Deze missive wordt voor kennisgeving aangenomen; 

8°, de volgende boekwerken: 

van den Minister van Waterstaat het herziene blad Schier-
monnikoog 1 der Waterstaatskaart van Nederland; 

van den rector-magnificus der Rijksuniversiteit de volgen-
de academische proefschriften: 

J . S. A. Wisse, De geldigheid der wet van Weber voor de 
phototropische reactie van Phycomyces nitens; 

S. C. Meijering. On the systematic motions of the K-stars; 
van The Netherlands Chamber of Commerce in London 

het vijf en twintigste jaarverslag (1915); 
van den directeur van het Gesticht Meerenberg het ver-

slag van dat gesticht over 1915; 
van de Vereeniging voor Locale Belangen aflevering 22 

van het orgaan dier Vereeniging, met bijlagen; 
van de Vereeniging van ambtenaren bij het Binnenlandsch 

Bestuur in Nederlandsch-Indië aflevering 7 van he,t Kolo-
niaal Tijdschrift; 

van de Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij 
„Bescheiden van geldelijken aard, dienstjaar 1915". 

Deze boekwerken zullen worden geplaatst in de boe-
kerij der Kamer; 

B. dat de verslagen gereed zijn en reeds gedrukt en rond-
gedeeld van de Commissiën van Rapporteurs voor de wets-
ontwerpen: 

verhooging van het invoerrecht op bier en afschaffing van 
dat op azijn (311); 

wijziging van de grens tusschen de gemeenten Amersfoort 
en Leusden (362); 

overbrenging van een gedeelte van den rijksweg van Til-
burg naar Breda in beheer en onderhoud bij de gemeente 
Tilburg (371); 

verhooging en wijziging van het Vde hoofdstuk der Staats-
begrooting voor het dienstjaar 1915 (379); 

naturalisatie van H. P . L. Lohbeck (404). 

(Voorzitter e. a.) 

Aan de orde is do behandeling van de wetsontwerpen: 

I. wijziging van de Successiewet (210). 

De beraadslaging over § 45 (artikel 57) en de daarop voor-
gestelde amendementen van den heer Tydeman (stuk n". 15) 
en van de hceren van Nispen tot Sevenaer c. s. (stuk n \ 22) 
wordt hervat. 

De Voorzit ter: Door de Regeering is in deze paragraaf 
wijziging aangebracht, strekkende om in artikel 57, na de 
onder 7°. vermelde vrijstelling, na verandering van de achter 
die vrijstelling geplaatste punt in een puntkomma, in te 
voegen: 

„8°. een schenking, waarvan op de wijze, vermeld in het 
voorlaatste lid van artikel 27, wordt aangetoond, dat zij slechts 
heeft gestrekt tot verbetering van de zeer ongunstige gelde» 
iijke omstandigheden van den begiftigde." (Stuk n°. 23.) 

Wenscht de heer Minister het woord tot nadere toelichting 
van de aangebrachte wijziging? 

De heer van Gijn, Minister van Financiën: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil slechts opmerken, dat de door mij in het 
artikel aangebrachte wijziging afkomstig is uit het verslag 
der Staatscommissie, die zich in deze zaak zeer ver diens te-
lijk heeft gemaakt. Ik meen. dat de redactie, zooals zij 
luidt, ruim genoeg is. Ik maak er nog opmerkzaam op, dat 
over de vraag zal zijn te beslissen in de eerste plaats door. 
's Rijks ambtenaren, maar in hooger ressort door den rechter* 

De heer de Jlonté ver Loren: Mijnheer de Voorzitter! 
De wijziging die wij gisterenavond van de Regeering heb-
ben gekregen komt, naar het mij voorkomt, slecüts voor een 
klein deel te gemoet aan de bezwaren, die door vele leden 
vam de Kamer tegen het voornemen van die Regeering ten 
aanzien van de belasting van schenkingen zijn ingebracht. 
Te gemoet gekomen wordt aan het bezwaar alleen in zooverre, 
dat hetgeen men aan iemand, die in zeer ongunstige om-
atandigheden verkeert, schenkt, bijv. om hem in staat te 
stellen schulden te voldoen, buiten net recht op de schenkin-
gen zal vallen, maar de bezwaren gingen veel verder. Het 
groote bezwaar van vele leden was, dat, hoewel men mee-
ging met het denkbeeld van de Regeering om voor schenkin-
gen in het algemeen een recht te heffen, omdat men wilde 
voorkomen en bestrijden ontduiking van het successierecht, 
die zou kunnen geschieden door van het middel van schen-
king gebruik te maken, de Regeering veel verder ging. 

De Minister wenscht geen onderscheid te maken tusschen 
schenkingen uit inkomen en schenkingen uit vermogen. Hij 
heeft bq de algemeene beschouwingen gezegd: ik erken geen 
verschil tusschen inkomen en vermogen; wat op het eene 
oogenblik inkomen is, wordt op het andere oogenblik ver-
mogen. En nu was het groote bezwaar juist hierin gelegen, 
dat men gaarne met den Minister wilde meegaan, wanneer 
de schenking strekte tot vermindering van het aanwezige 
vermogen, waarvan te zijmer tijd successierecht zou moeten 
worden betaald, maar dat men groot bezwaar had tegen het 
heffen van een recht, indien de schenking naast de verterin» 
gen uit het inkomen werd betaald. 

Welnu, Mijnheer de Voorzitter, ik heb naar aanleidingvan 
de wijziging, die wij gisteren van den Minister hebben ontvan-
gen, overwogen, of liet niet alsnog mogelijk zou zijn het denk-
beeld van de vrijstelling der schenkingen, die naast de ver-
teringen gedaan worden uit het inkomen van den schenker, in 
een punt van het art., dat wij nu behandelen, te belichamen. 
En daarbij is bij mij de gedachte opgekomen: zou naast het 
achttal vrijstellingen, die in het art. gevonden worden, niet 
nog een 9de vrijstelling kunnen worden opgenomen, die zou 
betreffen elke schenking, waarvan binnen 3 maanden na het 
eind van het kalenderjaar, waarin zij is geschied, wordt aan-
getoond, op de wijze in art. 27 vermeld, dat is dus dat men 
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(de Monté ver Loren e. s.) 
niet streng behoeft te bewijzen, doch kan volstaan met aan-
nemelijk te maken, dat zij is geschied naast de vertering van 
den schenker uit diens inkomen — en dan neem ik hier hot 
inkomen, dat in punt 4 van hetzelfde artikel is vermeld, dut 
is dus het inkomen, dat de basis is geweest voor den aanslag 
in de inkomstenbelasting van het vorige jaar. Elke dergelijke 
schenking zou dan vrij zijn van het reent. Het spreekt van-
zelf, en de Minister zal het dus ook inzien, dat de aanneming 
van dien termijn van drie maanden na het verstrijken van het 
kalenderjaar ten gevolge zal hebben, dat in verschillende 
andere in dit wetsontwerp genoemde termijnen ten opzichte 
van deze schenkingen eenige verandering moet worden ge-
bracht. Die afwijkingen zijn in den tweeden, derden en 
vierden volzin van het amendement opgenomen. Bij de tweede 
lezing van dit wetsontwerp zouden die uitzonderingen echter 
ook overgebracht kunnen worden naar de artikelen, op welke 
Bij betrekking hebben. Ik denk hierbij in de eerste plaats 
aan den termijn, die voor de betaling van het recht is gesteld 
en welke voor de schenkingen, wordt het amendement aan-
genomen, eerst zal kunnen beginnen te loopen na het ver-
strijken van de drie maanden na het einde van het kalender-
gaar waarin men bevoegd zal zijn aan te toonen, dat de 
echenking uit het inkomen geschied is en dus vrij is van recht. 

De verplichting tot aangifte blijft bestaan, dus een waar-
echuwing bij verzuim zal mogelijk zijn, maar ten opzichte 
van mogelijke dwangschriften zal men op het verstrijken van 
dien termijn van drie maanden in bet nieuwe jaar rekening 
moeten houden. 

En verder komt het mij voor, dat in de art t . 42b en 42c, 
waar men optelsommetjes vindt voorgeschreven van de schen-
kingen die gedaan worden binnen een zekeren tijd, de schen-
kingen, waarop het nieuwe nummer van art. 57 zal betrek-
king bebben, welke in principe buiten het kader zullen vallen 
van de schenkingen waarover het recht is verschuldigd, niet 
mogen worden medegeteld. 

Naar het mij voorkomt kan op de door mij aangegeven 
wijze te gemoet gekomen worden aan het door velen gevoelde 
bezwaar, dat door den Minister een categorie van scken-
kingen getroffen wordt, waarvoor dit niet noodig is om, door 
middel van de beffing van recht, de ontduiking van de 
Successiewet te voorkomen. 

Ik zou het denkbeeld, dat ik hier omschreven heb, zeer 

f aarne onderwerpen aan het oordeel van den Minister en van 
e Kamer. Misschien is het voor de goede behandeling der 

zaak het beste, om het amendement, waarin ik dat denkbeeld 
neb neergelegd, maar onmiddellijk aan u, Mijnheer de Voor-
zitter, ter hand te stellen. Ik stel mij dus voor tot de indie-
ning van dat amendement over te gaan. 

De heer Fock: Mijnheer de Voorzitter! Het recht op de 
schenkingen heeft mijn volle instemming, maar onder één 
voorwaarde, nl. dat de vrijstellingen zoo ruim mogelijk wor-
den opgevat. Nu heeft de Minister een wijziging aangebracht, 
die een nieuwe vrijstelling geeft; de Minister heeft in artikel 
57 een sub 8 ingevoegd; het is de wijziging, die wij gister-
avond hebben ontvangen. Hoewel ik de tegemoetkomende 
houding van den Minister op prijs stel, meen ik toch, dat de 
wijziging niet afdoende is; ik heb twee bezwaren. In de 
eerste plaats heb ik bezwaar tegen de redactie en in de tweede 
plaats tegen het feit, dat, zooals de Minister het formuleert, 
de aangifte van een schenking als de onderwerpelijke noodig 
blijft. De Minister wil vrijstellen een schenking, waarvan op 
de wijze, vermeld in het voorlaatste lid van art. 27, wordt 
aangetoond, dat zij slechts heeft gestrekt tot verbetering van 
de zeer ongunstige geldelijke omstandigheden van den begif-
tigde. Ik vraag mij af, wanneer een begiftigde ,,in zeer 
ongunstige geldelijke omstandigheden" verkeert. Mij dunkt, 
de Minister gebruikt een uitdrukking, die in hooge mate vaag 
is en ten aanzien waarvan wij absoluut niet zeker zijn, dat 
zij op billijke en steeds op dezelfde wijze zal worden toe-
gepast. 

Is b.v. een begiftigde, die behoort tot een rijke familie, 
maar die zelf slechts een klein inkomen heeft, waarvan bij 
toch wel kan rondkomen, ,,in zeer ongunstige geldelijke om. 

(Fock c. a.) 
standigheden"? Ja , wanneer men zijn toestandbeschouwt 
in vergelijking met dien van zijn familie; bij zulk een 
vergelijking verkeert hij in ongunstige geldelijke omstandig-
heden, maar zij kan toch geen reden zijn om een gift aan 
zulk een minder gefortuneerd lid van zijn meer gefortuneerde 
familieleden vrij te stellen. 

Er komt bij, dat er in 's Ministers voorstel staat; ,,zeer 
ongunstige geldelijke omstandigheden"; wat is nu het ver-
schil tusschen „ongunstige" en „zeer ongunstige" geldelijke 
omstandigheden en wanneer zullen slechts ongunstige en 
niet zeer ongunstige omstandigheden worden aangenomen? 
De redactie van den Minister zal aanleiding geven tot allerlei 
verschillende uitleggingen. Ik meen daarom, dat de redactie 
van den Minister niet zeer gelukkig is gekozen en dat het 

?;ewenscht is om het denkbeeld van den Minister anders to 
orrauleeren. 

Het gaat hier om de gevallen, die verleden week door den 
geachten afgevaardigde uit Goes, den heer de Savornin Lob-
man, zijn genoemd, nl . wanneer men zijn zoon, een familielid 
of een vriend, die diep in de schuld zit. wil helpen, wanneer 
men iemand, die op het punt staat te failleeren, op de been 
wil houden, of iemand, die gefraudeerd heeft, buiten aan-
raking met de justitie wil laten blijven. Is de Minister nu 
niet bereid de bedoeling, ten aanzien waarvan wij het eens 
zijn, anders te formuleeren; men kan zeggen, dat de be-
giftigde door de schenking in staat wordt gesteld om zijn 
schulden te betalen? Mij dunkt, dan is de zaïk goed omschre-
ven en vast omlijnd: dan is de zaak niet zoo vaag als ia 
de uitdrukking door den Minister gekozen. 

Maar ik heb, zooals ik zeide, nog een tweede bezwaar, dat 
van principieelen aard is. Volgens hetgeen de Minister voor-
stelt, zal er een aangifte moeten zijn; schenker en begiftigde 
zullen zich moeten begeven naar den belastingambtenaar en 
moeten medcdeelen, dat een schenking beeft plaats gehad, 
maar dat die is geschied om den begiftigde, die frauduleuze 
handelingen heeft gepleegd, uit de handen der justitie te 
redden, om een faillissement van den begiftigde op te heffen 
of te voorkomen, of om hem van zijn schulden te bevrijden. 

Dergelijke giften worden gedaan juist om ongelukkige, 
bedenkelijke feiten, die hebben plaats gehad, geheim te hou-
den; zal men nu gevers en begiftigden verplichten om van 
dergelijke giften aangifte te doen bij den belastingambte-
naar en een discussie met dezen te openen ? Immers de schen. 
ker moet als het voorstel van den Minister wet wordt, aan. 
toonen, dat de begiftigde werkelijk in de ongunstige gelde-
lijke omstandigheden verkeert. Ik zou daarom wenschen, dat 
deze vrijstelling op gelijke lijn werd behandeld als de andere 
vrijstellingen, die wij in ditzelfde artikel vinden; dat hier-
van ook gemaakt werden schenkingen, waarvan geen aangifte 
behoeft te worden gedaan, die aanstonds vrij fijn, en ten aan-
zien waarvan men zich dus niet met den fiscus in betrekking 
behoeft te stellen. Ik geloof, dat het het beste is, dat ik 
namens de Commissie van Rapporteurs maar dadelijk een 
amendement in dien geest indien, dan ligt de redactie dade-
lijk voor ons. Op die gronden heb ik de eer namens die Conn 
missie voor te stellen om de alinea 8°. aldus te lezen: 

„elke schenking die de strekking heeft om den begiftigde, 
die niet in staat is zijne schuld te betalen, daartoe in staat 
te stellen". 

De Voorzi t ter : Door de Commissie van Rapporteurs wordt 
een amendement voorgesteld, strekkende om art. 57, rob 8*., 
te lezen als volgt: 

„elke schenking, die de strekking heeft om den begiftigde 
die niet in staat is zijne schuld te betalen daartoe m staat 
te stellen." 

Voorgesteld door de Commissie van Rapporteurs, maakt 
dit amendement van rechtswege een onderwerp van beraad-
slaging uit. 

Verder is ingediend een amendement door de heeren de 
Monté ver Loren. de Savornin Lohman, Bongaerts, van der 
Molen, van der Voort van Zijp, van Vuuren, van Nispen tot 
Sevenaer, Nolens, de Visser en Kooien, aldus luidende; 
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(Voorzitter c. a.) 

„ In art. 57 wordt na de onder 8°. vermelde vrijstelling, 
na verandering van de achter die vrijstelling geplaatst punt 
in een puntkomma, ingevoegd: 

,,9°. elke schenking, waarvan binnen drie maanden na het 
einde van hot kalenderjaar, waarin zij is geschied, op de 
wijze, vermeld in het voorlaatste lid van art. 27, wordt aan-

f etoond, dat zij nevens de vertering van den schenker in dat 
alenderjaar, is kunnen gekweekt worden uit het inkomen 

Van den schenker, bedoeld sub 4°. 
In afwachting van het verloopen van den hier gestelden 

termijn blijft een dwangschrift, als bedoeld in art. 21 of in 
art. 36 achterwege. 

Elke verkrijging onder dit nummer bedoeld, blijft buiten 
aanmerking voor de toepassing van de artt. 426 en 42c. De 
termijn, genoemd in art. 55, vangt eerst aan te loopen als de 
onder dit nummer gestelde termijn is verstreken. • 

Voorgesteld door tien leden, maakt dit amendement van 
rechtswege een onderwerp van beraadslaging uit. 

Do Voorzit ter: Ik behoef wel niet te zeggen, dat het mij 
vooral onder de tegenwoordige omstandigheden bijzonder 
aangenaam zou geweest zijn, indien de voorstellers van dit 
amendement hadden kunnen besluiten dit amendement zoo 
tijdig in te dienen, dat het nog gisteravond aan de leden 
had kunnen worden rondgedeeld, want het amendement is 
vrij ingewikkeld. Het gaat toch niet aan om nu weer de be-
raadslaging te schorsen en over te gaan tot een ander artikel. 
Wij hebben inderdaad, wij weten net allen, onzen tijd drin-
gend noodig en aan den anderen kant is het zeer moeilijk nu 
reeds over dit amendement te beraadslagen. Ik zou over deze 
zaak het advies van de Commissie van Rapporteurs wel eens 
willen hooren. 

De heer Fock, voorzitter van de Commissie van Rappor-
teurs: Mijnheer de Voorzitter! De Commissie van Rappor-
teurs is volkomen bereid mede te werken om de discussie 
voortgang te doen hebben. Wanneer nu andere sprekers over 
het onderwerp het woord voeren en in ieder geval de Minister 
zijn meening zegt, en de zaak aldus verder wordt toegelicht, 
hoopt de Commissie haar advies te kunnen uitbrengen. 

De Voorzit ter : Het is mij aangenaam te vernemen, dat 
de Commissie van Rapporteurs zooveel mogelijk wil mede-
werken om heden tot afhandeling van deze zaak te komen, 
zoodat wij dus nu kunnen doorgaan. 

Er zijn dus op het oogenbhk vier amendementen aan-
hangig: de amendementen van de heeren Tydeman en van 
Nispen tot Sevenaer, die reeds gedrukt aan de leden zijn 
rondgedeeld, waarbij nu zijn gekomen het amendement van 
de Commissie van Rapporteurs en dat van den heer de Monté 
ver Loren c. s. 

De heer van Gijn, Minister van Financiën: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil er mijnerzijds toe medewerken de discussie 
te bekorten en aangezien ik uit den geheelen geest van de 
Kamer wel bemerk, dat men op ruime vrijstellingen prijs 
stelt, wil ik van de beide amendementen van de heeren 
Tydeman en van Nispen niet anders zeggen, dan dat ik ze 
overneem. Die amendementen zijn niet principieel en 
die zijn dan van de baan. Er blijven dan over het amen. 
denent van de Commissie van Rapporteurs, dat ten slotte 
een wijziging is van mijn voorstel, en dat van den heer 
de Monté ver Loren c. s. Tegen het amendement van 
den geachten afgevaardigde uit Breukelen moet ik 
ernstig bezwaar Wijven maken. Ik geef nog altijd in 
beginsel niet toe, dat de schenkingen uitsluitend zijn 
opgenomen ter voorkoming van ontduiking van de suc-
cessiebelasting. De zaak is in werkelijkheid zoo gelegen, 
dat er misschien niet tot hét belasten van schenkingen zou 
zijn overgegaan, wanneer niet in toenemende mate naar ons 
gevoel en naar onze wetenschap door de schenking bij het 
leven de vermeerdering van de opbrengst der successie-
belasting achterwege blijft, terwijl vrees bestaat, dat 
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vooral bij verhooging van het tarief die toestand nog 
erger zou worden. Het is tevens te doeu om meerdere 
inkomsten te krijgen en aangezien men uit de rechte lijn 
en de zijlinie moeilijk meer kan knijpen, moet men het toch 
ergens vandaan halen. Een van de meest voorkomende 
wijzen van ontduiking der successiebelasting is deze, dat 
ouders, die reeds wat oud zijn geworden en niet veel verteren, 
aan kinderen, die hun bestemming reeds hebben gevonden, 
schenken datgene wat zij jaarlijks opzettelijk overhouden 
ten bate van het vermogen van hun kinderen. Dit zijn dik-
wijb zeer aanzienlijke bedragen en daarom meen ik, dat 
hetgeen hier door het amendement-de Monté ver Loren c. s. 
vrijgesteld wordt een niet onbelangrijk deel uitmaakt van de 
ontduiking der successie. Ik laat nog daar de practische be-
zwaren die het zal medebrengen. Ik geef den heer de Monté 
ver Loren toe, dat, waar wij een inkomstenbelasting hebben, 
men iemands inkomen tot een zeker bedrag kan vaststellen, 
maar men zal grooter moeilijkheid hebben met de vertering. 
Het gaat hier niet over een naamlooze vennootschap die boek 
houdt en op wier boeken accountants toezicht houden, maar 
over het huishoudboekje bijv. van een weduwe die buiten-
gewoon weinig opschrijft en ik zou wel eens willen weten hoe 
men in zulk een geval kan komen tot constateering van de 
vertering. 

Het lijkt mij, dat dit practisch in de meeste gevallen yrij-
wel onmogelijk zal zijn. De schenkster zal het „aannemelijk" 
moeten maken, dat is waar, maar ik ben bang, dat dit in 
veel gevallen aanleiding zal geven tot ontduiking. 

Ik moet dus tegen dit amendement principieele bezwaren 
maken. Het komt mij voor, dat er in de eerste plaats aan het 
amendement iets ten grondslag wordt gelegd, dat eigenlijk 
geen grondslag is, n.1. dat de schenkingen in de wet zijn opge-
nomen tot het tegengaan van ontduiking, en in de tweede 
plaats dat men zelfs, wanneer dit inderdaad de strekking was 
der wet, dan iuist iets wil vrijstellen, waardoor men het doel 
niet zou bereiken. 

Wat nu bet amendement van den heer Fock betreft, dat 
een verbetering moet zijn van het voorstel der Regeering, 
ik ben er nog niet van overtuigd, dat het dit ook waarlijk 
is. De heer Fock heeft de opmerking gemaakt, dat het amen-
dement vaag is. Ja , Mijnheer de Voorzitter, wanneer er een-
voudig stond: ongunstige financieele omstandigheden, dan 
zou ik den heer Fock kunnen toegeven, dat, zoo de eene broer 
millionnair is en de ander slechts een huis van f 500 huur 
kan bewonen, relatief van dezen laatste kan worden gezegd, 
dat hij verkeert in ongunstige financieele omstandigheden. 
Maar van relativiteit is hier geen sprake, het moet feitelijk 
zijn. Wanneer men er nu bij zegt: „zeer ongunstig", kan ik 
mij niet voorstellen, dat de fiscus — deze zal wel zorgen, dat 
men niet te ver gaat — en de rechter, die in hooger ressort 
te beslissen heeft, daaronder iets anders zou kunnen begrij-

Ê
en, dan wat men gewoon is te noemen „onder Jan zijn' . 
lat is iemand, die er financieel zeer ongunstig voor staat. _ 
Een tweede bezwaar van den geachten afgevaardigde uit 

Haarlem is, dat er in dit geval een aangifte zal moeten 
plaats hebben. 

Ik heb dezer dagen herhaaldelijk moeten hooren bij de 
discussie, dat de ambtenaren van de belastingen eigenlijk 
nog beter in de beurs van de menschen thuis zijn, dan deze 
zelf. Ik heb daarop steeds geantwoord, dat het zóó ver niet 
gaat, maar zooveel weten zij er wel van, dat het geen groot 
bezwaar kan zijn, dat een belastingambtenaar van iemand, 
van wien een familielid „onder J a n " is (wat in den regel 
op zich zelf niet zulk een groot geheim zal blijven) te weten 
komt, dat hij financieelen steun aan dien ongelukkige ver-
leent. Maar wel is het bedenkelijk, dat er zonder aangifte-
plicht ontduiking zal plaats hebben. Het amendement luidt: 
„elke schenking, die de strekking heeft om den begiftigde, 
die niet in staat is zijn schuld te betalen, daartoe in staat 
te stellen". 

Onderstel nu een zoon, die van zijn zeer rijken vader een 
jaarlijksche schenking krijgt van f 5000. Wat is er dan ge-
makkelijker dan dat de vader zegt: jongen, ga je gang maar, 
ceef maar uit , zend mij de rekeningen maar, ik zal wel be-
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talen, en die dan verder redeneert: gij kunt die rekeningen 
niet betalen en dus geldt bet betalen door mij niet als schen-
king. Als nu in zoo'n geval wèl aangifte plaats heeft, zal 
de fiscus zeggen: Gij zijt in theorie wel niet in staat, om uw 
rekeningen te betalen, maar gij leeft op een zeer grooten 
voet en het is dus wel een' schenking. Geschiedt er echter 
geen aangifte, dan geloof ikt dat de bepalingen van het artikel 
lot een veel ruimer toepassing aanleiding zullen geven, dan 
de bedoeling is. 

Ik handhaaf derhalve mijn amendement, maar maak er 
bovendien nog opmerkzaam op, dat wanneer het amendement 
van den heer de Monté ver Loren wordt aangenomen, in alle 
gevallen aangifte moet worden gedaan. Wanneer ik inga op 
het denkbeeld van den geachten afgevaardigde uit Deventer, 
dat zeer vaag is maar in hoofdzaak overeenkomt met dat van 
den geachten afgevaardigde uit Breukelen — het stelt name-
lijk elke schenking vrij, die niet geschiedt om te ontduiken 
—, dan zou er ook aangifte moeten plaats hebben. Die ge-
achte afgevaardigde ziet daarin dus geen bezwaar. 

En wanneer ik inga op het denkbeeld van den heer Snoeck 
Henkemans, die zou willen, dat ik de gevallen, door den heer 
Lohman genoemd, thuisbracht onder art. 60, dan zou bij 
Koninklijk besluit ontheffing kunnen worden gegeven, maar 
dan zal er ook eerst aangifte moeten plaats hebben. 

Ik constateer dus dat geen der sprekers, die zich over dit 
onderwerp hebben uitgelaten, behalve de voorzitter van de 
Commissie van Rapporteurs, tegen de aangifte bezwaar 
hebben. Daarom meen ik béter te doen, tenzij ik nader 
overtuigd word, mijn eigen tekst te handhaven en niet over 
te nemen dien van de Commissie van Rapporteurs. 

De Voorzi t ter : Daar de amendementen van de heeren 
van Nispen tot Sevenaer c. s. en van den heer Tydeman door 
de Regeering zijn overgenomen, maken zij geen onderwerp 
van beraadslaging meer uit. 

Mag ik de Commissie van Rapporteurs verzoeken haar 
'advies te willen mededeelen? 

De heer Fock, voorzitter van de Commissie van Rappor-
teurs: Mijnheer de Voorzitter! De Minister heeft bezwaar 
gemaakt tegen ons amendement, maar mijns inziens niet aan-
getoond, dat onze redactie niet juist zou zijn. 

De Minister heeft gezegd, dat de rechter gemakkelijk zal 
kunnen uitmaken wat onder zeer ongunstige geldelijke om-
standigheden valt. Ik blijf er bij, dat dit een zeer vage uit-
drukking is, ten aanzien waarvan wij in het onzekere zijn en 
wij niet weten hoe de rechter haar zal uitleggen. Het komt 
mij voor, dat de uitdrukking van ons amendement daaren-
tegen positief en duidelijk is. Ik geef toe, dat de uitdrukking 
dat iemand ,,beneden J a n " is nog duidelijker zou zijn, maar 
een dergelijke populaire uitdrukking kan men moeilijk in de 
wet opnemen. Ik geloof dus dat het wenschelijk is, dat de 
uitdrukking „niet in staat om zijn schulden te betalen" in 
de wet komt en niet die welke de Minister aangeeft. 

De Minister heeft het doen van aangifte volgehouden; hij 
meent dat, wanneer er geen aangifte plaats heeft, het tot 
ontduiking zal leiden. De Minister zegt: Dan zal een vader 
tot zijn zoon zeggen: Ga je gang maar, verteer zooveel je 
wilt; ik zal aan het eind van het jaar je schulden wel be-
talen, want daarvoor ben ik geen schenkingsrecht verschul-
digd. Mijnheer de Voorzitter! Zulk een vader, die aldus zou 
handelen, zou, naar mij toeschijnt, een eenigszins zonder-
linge vader zijn. Ik geloof dat er in werkelijkheid niet vele 
dergelijke vaders zullen zijn die op grond dat zij dan geen 
schenkingsrecht zullen hebben te betalen, tot hun zoon zullen 
zeggen: „verteer maar flink, ik betaal het wel". Dat is een 
voorstelling die mijns inziens met de practijk van het leven 
geheel in strijd is. 

Wanneer iemand zijn schulden niet betaalt of fraude heeft 
gepleegd en dit wordt door een vader, een familielid of een 
vriend in orde gemaakt, is dit een zaak die men zooveel 
mogelijk geheim wil houden, en het zou nu zeer bezwarend 
worden voor partijen wanneer zij verplicht werden tot aan-
gifte en tot een discussie met den fiscus, hetgeen zou moeten 
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plaats hebben wanneer men den eisch van aangifte bleef 
volhouden. 

Ik geloof inderdaad dat het wenschelijk is, dat deze vrijstel-
ling aanstonds vrij zij en geen aangifte worde verlangd. 

Ik blijf dus het amendement van de Commissie van R:<p-
porteurs aanbevelen. 

De heer van Gijn, Minister van Financiën: Mijnheer de 
Voorzitter! Mag ik nog twee woorden ter zake zeggen? 

Ik moet er op wijzen, dat wij het eens zijn over 
het denkbeeld: de vrijstelling moet betreffen het geval 
van „onder Jan zijn" van den begiftigde. Ik geef volkomen 
toe, dat di t geen uitdrukking is die men in de wet kan zet-
te-n, maar inderdaad is dit wat de bepaling beoogt. Ik heb 
natuurlijk niet bedoeld, dat een vader tot zijn zoon zou zeg-
gen: verteer maar raak; dat is geheel iets anders, maar men 
kan zich heel goed denken het geval, dat een vader zijn zoon 
f5000 of f 10 000 wil geven voor een automobiel en tot hem 
zegt: Weet je wat, koop dat ding maar en als de rekening 
je na 1 Januari gestuurd wordt en het komt je dan natuur-
lijk niet gelegen om die te betalen, dan zal ik de rekening 
voldoen en de zaak is gezond, want jij kunt op 1 Januari die 
rekening niet betalen en er is dus geen belastbare schenking. 
Ik zeg: zoo zal die vader redeneeren en dan zeggen: nu be-
hoeven wij geen aangifte te doen. En dit vind ik bedenkelijk. 
Men bedenke voorts, dat al moet er geen aangifte worden 
gedaan, daarom in een geval dat er toch wel schenking is, 
de zaak nog niet vrrj is. Immers het is mogelijk, dat de fis-
cus achter het geval komt en dan zal er toch discussie moe-
ten plaats hebben over de vraag, of het een schenking is, die 
vrrj is of niet. Wanneer het ging zooals de heer Fock het 
voorstelt, dan zou er geen schenking zijn als er geen aan-
gifte gedaan werd. Maar dat is zoo niet. Aangifte vorderen 
is daarenboven in het belang van de personen zelf, wijl er 
straf is gesteld op het niet doen van een aangifte, die ba-
hoort te worden gedaan. Het is in het belang van de perso-
nen, dat wij het niet-aangif te-doen uitsluitend vastknoopen 
aan die gevallen, waarin als een paal boven water staat dat 
er geen belastbare schenking is. Wat duizend gulden is, 
daarover kan niemand kibbelen. Hier staat de vrijstelling 
vast. I n bet bij het amendement voorgestelde geval is dit 
niet zoo; als wij elke betaling van schulden vrijstellen van 
recht, gaat men te ver en daarom vind ik dat men aangifte 
moet doen van elke zoodanige schenking, opdat behoorlijk 
kunne worden onderzocht of zij vrij is of niet. 

De heer de 3ïonté ver Loren: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik zal na hetgeen de Minister over mijn amendement gezegd 
heeft maar een paar opmerkingen maken. Ten eerste heeft 
de Minister op mij een beroep gedaan ten aanzien van de 
bezwaren tegen het doen van aangifte; Zijn Excellentie heeft 
gezegd, dat het doen van aangifte, waarvan de Commissie 
van Rapporteurs in haar amendement de schenkers zooveel 
mogelijk wil ontheffen, niet zulk een groot bezwaar schijnt 
te zijn, waar toch ook in mijn amendement de verplichting 
tot het doen van aangifte ligt opgesloten. Die verplichting 
ligt daarin inderdaad, niet omdat ik haar zoo licht acht, maar 
omdat ik geen ander middel heb kunnen vinden om over de 
vrijstelling voor schenkingen in eenig jaar gedaan, na yer-
geïijking met het inkomen en de vertering, beide per jaar 
genomen, eene beslissing te nemen. Ik geloof dus niet, dat 
de Minister op mij een beroep kan doen ter bestrijding van 
het amendement van de Commissie van Rapporteurs. Ik neem 
de aangifte op den koop toe. omdat het in het stelsel der wet 
niet anders kan, niet omdat ik er mede ingenomen ben, 
integendeel. 

Ten tweede heeft de Minister gezegd, dat door mijn amen-
dement worden vrijgesteld een groot aantal schenkingen, die 
hij juist onder de wet wil hebben, omdat het een vorm van 
schenking is, waardoor in vele gevallen het successierecht 
wordt ontdoken. Dit is nu juist het punt waaromtrent ik 
geloof dat er verschil van opvatting bestaat tusschen den 
Minister en zeer velen in de Eamer. Bij zeer velen bestaat 
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de meening, dat wanneer men het kapitaal aantast — ik 
gebruik dit woord, al zal misschien de Minister zeggen dat 
ook daarvan evenals van de uitdrukking ,,vermogen" in 
tegenstelling tot ..inkomen" de beteekenis niet vaststaat — 
dit de bedoeling kan en misschien in vele gevallen zal hebben, 
door middel van schenking het successierecht te ontgaan; dat 
men dus gaarne den Minister wil helpen door een nieuwe 
regeling omtrent het recht op schenkingen te verzekeren, dat 
die ontduiking niet kan plaats hebben, maar dat men niet 
medegaat met den Minister, wanneer er sprake is van schen* 
kingen, gedaan uit de oveigespaarde inkomsten. Van het 
begin af is hiertegen strijd gevoerd en is gezegd: wij wen-
schen niet dat de fiscus toezicht zal houden op de wijze 
waarop men zijn inkomsten besteedt. Wij wenschen niet, dat 
er gezegd zal worden: gij verteert in een jaar zooveel; gij 
zult dus zooveel kunnen overleggen; dat moet dus overgelegd 
worden en mag niet gebruikt worden voor schenkingen, tenzij 
daarvan recht betaald wordt alsof de som in een nalatensohap 
werd gevonden. Dat is het punt, waarop ik van mijn kant 
bij de algemeene beschouwingen heb gewezen, dat wij als het 
ware onder een zeker toezicht van den fiscus komen van het 
oogenblik af dat de Regeering zegt: al wat men door zuinig 
te leven kan oversparen. daarvan moet betaald worden alsof 
het als kapitaal opgelegd was. Juist omdat ik principieel «ta 
tegenover dit standpunt van den Minister wensch ik in deze 
een uitspraak van de Kamer, en daarom handhaaf ik mijn 
amendement. 

De heer Marchant: Mijnheer de Voorzitter! De laatste 
geachte spreker heeft gesproken van vel© leden dezer Kamer, 
die bezwaar hebben tegen het heffen van schenkingsrecht, 
ingeval door den schenker niet wordt aangetast het kapi-
taal. Indien de bedoeling van den geachten spreker mocht 
ẑ jn geweest, ook mij onder die leden te begrijpen, dan moet 
ik daartegen in verzet konien. Als ik het wel begrijp, dan ie 
de Bedoeling van het door hem ingediende amendement, dat 
wy niet schriftelijk voor ons hebben, wat ik zeer betreur, 
deze: wanneer iemand jarenlang, bijv. de tien laatste jaren 
van zijn leven, uit een groot inkomen, zeg een inkomen van 
f 100 000, leeft van f20 000 en jaarlijks f80 000 wegschenkt, 
aan wien ook, zal de bevoordeelde de bevoegdheid hebben aan 
te toonen dat de erflater deze f80 000 heeft betaald uit zjjn 
inkomen. Als dat zoo is, dan moet ik verklaren, dat ik be-
6list ben tegen de aanneming van dat amendement. Of die 
schenkingen aantasten vermogen dat reeds aanwezig is, of 
onttrokken worden aan inkomen waaraan anders de bestem-
ming zou zijn gegeven om vermogen te worden, dat is ten 
eenenmale onverschillig, ook van mijn standpunt uit gezien, 
wamt indien het bedrag niet geschonken ware, _ zouden die 
f80 000 zijn belegd, en dan zou de fiscus die vinden in de 
nalatenschap. 

„Of verteerd", wordt mij door den heer de Monté ver 
Loren toegevoegd; maar aangezien het in mijn oog niet waar-
schijnlijk xs dat die f 80 000 in het andere geval zouden zijn 
verteerd, maar zij hoogst waarschijnlijk wel degelijk zijn 
weggeschonken om te ontkomen aan de betaling van succes-
sierecht, moet ik de Kamer ten sterkste ontraden dit amen-
dement aan te nemen. 

Ik begrijp ook niet, dat de geachte afgevaardigde zeggen 
kan, dat hij en de voorstanders van dit amendement willen 
uitsluiten de controle van den fiscus op de wijze waarop het 
inkomen wordt besteed. Integendeel, juist zijn amendement 
beoogt om aan den fiscus de controle te geven over de beste-
ding van het inkomen, want men moet aannemelijk maken 
aan de ambtenaren van den fiscus, dat werkelijk deze echen-
kingen zijn voldaan uit het inkomen. Welnu, dan moet men 
geheel aan den fiscus blootleggen, op welke wijze het in-
komen is besteed. 

De heer de Monté ver Loren: Men moet het aantoonen 
zonder bedreiging van boete op het sparen. 

De heer Marcliant: De fiscus moet er zich wel bij neer-
leggen wanneer de man aannemelijk heeft gemaakt, dat het 
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uit inkomen is betaald, maar of dat aannemelijk is, staat te* 
beoordeeling van den fiscus, dus die heeft wel degelijk de 
besteding van het inkomen van den erflater te beoordeelen, 
en dat is juist wat de geachte afgevaardigde niet wil. 

De Kamer zal hebben te kiezen m. i. tusschen de reductie 
van de Regeering en de redactie 'van de Commissie van Rap-
porteure. Veel hecht ik er niet aan, welke van beide redac-
ties wordt aangenomen, maar ik geef de voorkeur aan da 
redactie van de Regeering, omdat de verplichting tot aan-
gifte zal blijven gehandhaafd. Onberispelijk is de formulee-
ring niet van de zeer ongunstige financieels omstandig-
heden, maar ik voor mij zie ook geen kans om daar een 
betere redactie aan te geven, zoodat ik ten slotte de voorkeur 
geef aan de redactie van de Regeering. 

De heer ter Laan (Rotterdam): Mijnheer de Voorzitter 1 
Ik wensch een enkel woord te spreken tot bestrijding van het 
amendement van den heer de Monté verLoren c.s. In de eerste 
plaats hierover, dat het mij spijt, dat wij een dergelijk in-

rijpend amendement in het geheel niet voor ons hebben, 
at het op het laatste oogenbak hier aan de Kamer wordt 

ingediend. Ik wil er verder de aandacht op vestigen, dat het 
mij voorkomt, dat, wanneer dit amendement zou worden 
aangenomen door de Kamer dit geheel en al valt buiten het 
kader van de voorgestelde wijzigingen in de Successiewet. 

Wat is de bedoeling? Dat het recht van schenkingen zal 
worden geheven heeft deze bedoeling, dat bij het overgaan 
van een boedel op de erfgenamen daarvan ten volle recht zal 
worden betaald. Wy hebben in de practijk ervaren, dat de 
bepalingen van de Successiewet herhaaldelijk zijn ontdoken 
en daarom moeten hier nadere bepalingen voor komen. Ging 
dat ontduiken vroeger doordat iemand kort voor zijn over-
lijden een deel van zijn vermogen weggaf, wanneer dit 
amendement wordt aangenomen, zal men de practijk krijgen, 
dat over een reeks van jaren iemand het gedeelte van zijn in-
komen, dat hij niet verteert, geleidelijk weggeeft en op die 
manier zullen natuurlijk de bepalingen van de Successiewet 
worden ontdoken. 

Het wil mij voorkomen — ik sluit mij hier aan bij den 
heer Marchant — dat de aanvaarding van dit amendement 
zal ingaan tegen het karakter van de voorgestelde wetswijzi-
ging zelf. 

Maar ook hierom verbaas ik mij eenigermate over dit 
voorstel, omdat de geachte afgevaardigde uit Breukelen, die 
dit amendement ingediend heeft, de man is geweest, die zoo 
sterk op bezuiniging heeft aangedrongen. Hij is de man 
geweest, die den Minister feitelijk heeft opgehitst om elke 
verhooging van salaris von de minimumlijders in Staatsdienst 
van stonde af aan zoo sterk mogelijk tegen te gaan. Waar 
het hier loopt over groote bedragen, die binnen de grens van 
dit amendement kunnen weggeschonken worden, bedragen, 
waarvan redelijkerwijze recht moet worden betaald en waar-
van het gemakkelijk kan worden betaald, wil ik met een 
enkel woord protest aanteekenen tegen dit voorstel en ver-
klaren, dat ik in geen geval aan een dergelijke beweging 
mede zal kunnen werken. 

De heer de Savornin Lohman: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik wensch alleen op te merken, dat het mij voorkomt dat 
het onbillijk is om — wat zooeven weer herhaald is — er 
een verwijt van te maken dat men eerst thans met dit 
amendement komt. Het is onmogelijk geweest het amende-
raent vroeger voor te stellen en de geheele behandeling van 
deze zaak brengt vanzelf mede dat men niet rustig en tijdig 
amendementen kan indienen. 

Ik geloof ook dat het geheel onjuist is, dat de geachte 
afgevaardigde uit Rotterdam, de heer ter Laan, hier een 
geheel andere nuaestie bij ter sprake brengt, die hiermede 
niets te maken neeft. De vraag of in het vervolg bezuinigd 
zal moeten worden is een geheel andere quaestie dan da 
vraag op welke wijze de belasting zal moeten worden geheven. 

De heer ter Laan (Rotterdam): Dan had de heer ver Loren 
het niet ter sprake moeten brengen. 
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De heer de Savornin Lohinun: De heer de Monté heeft 
Volstrekt niets gezegd om de Regeering op te hitsen om de 
minima traktementen niet te verhoogen. Dat is niet juist. 
Hij heeft er alleen op gewezen dat op den duur wij allen, 
dus ook de ambtenaren, zullen gedwongen worden door do 
omstandigheden om niet aan te dringen op verhooging van 
toaktement, omdat wij allen gelijkelijk moeten lijden ouder 
de ongunstige omstandigheden. Men moet hier in de Kamer 
toch net reent hebben daarop te wijzen, zonder dat zijn be-
doelingen — gelijk ook nu weeT de heer ter Laan heeft 
gedaan — worden verdacht gemaakt. 

De heer ter Laan (Rotterdam): Ik heb niemand verdacht 
'gemaakt. 

De heer de Savornin Lobman: In politiekon zin wel. 
Ik meen ook dat in deze zaak men scherp onderscheid moet 

'maken. Bij gitten, die geschieden met het oog op het suc-
'cessierecht, heeft men een goeden grond om te belasten, 
iniaax men heeft geen recht successierecht te heffen, wanneer 
er eenvoudig een gift wordt gedaan onder levenden, niet met 
'het oog op de Successiewet. Ik ben als staatsburger niet 
'verplicht — dat wil ik op den voorgrond stellen — een zeker 
vermogen in stand te houden, alleen opdat naderhand daar-
van te meer successierecht zal kunnen worden geheven. Dat 
systeem, waarvan ook de geachte afgevaardigde uit Deven-
ter, de heer Marchant, is uitgegaan, betwist ik. Wij, Neder-
landers, hebben het recht met ons vermogen te doen wat 
wij willen en wij behoeven volstrekt niet mede te werken 
tot het bevorderen van groote vermogens, opdat een goede 
successie zal kunnen worden geheven. Wij mogen on3 ver-
mogen verteren, wegwerpen, dus ook wegschenken. Maar 
wij mogen het niet wegschenken, opdat wanneer wij sterven, 
daarvan dan geen successierechten behoeven te worden be-
taald. Dit moet altijd de grondslag blijven. Anders krijgen 
wij een geheel ander stelsel, nl. dat ons geheele vermogen 
in de macht komt van den wetgever, die zegt: zoo en zoo 
zult gij uw vermogen beheeren. opdat ik naderhand een 
grooteren boedel vind om daarvan te heffen. Dit zijn twee 
geheel verschillende stelsels, die, naar het mij voorkomt, 
ook voortdurend door den Minister dooreengemeugd worden, 
zoodat hij telkens zegt: ik heb twee grondslagen, en ze dan 
zoo dooreenwerkt, dat hij de menschen belet ook bij hun 
leven vrijelijk met hun geld te doen wat zij willen. 

Het is om die reden dat ik ben vóór het amendement dat 
ik ook mede-onderteekend heb. 

De Voorzit ter: Mag ik de Commissie van Rapporteurs 
verzoeken haar oordeel uit te spreken over de amendementen 
en de door de Regeering in het artikel aangebrachte wijzi-
gingen ? 

De beer Fock, voorzitter van de Commissie van Rappor-
teurs: Mijnheer de Voorzitter! Ik behoef niet nader te be-
toogen, dat de Commissie van Rapporteurs de aanneming 
aanbeveelt van het amendement, dat zij zelf heeft voor-
gesteld. 

Wat het amendement van den heer de Monté ver Loren 
betreft, daaromtrent is de Commissie niet eenstemmig. Da 
minderheid van de Commissie beveelt dit amendement aan 
op de gronden, die door den heer de Monté ver Loren zijn 
aangevoerd. De meerderheid daarentegen kan zich met het 
amendement niet vereenigen en is overtuigd, dat het aan-
leiding zal geven tot groote ontduiking, terwijl het bovendien 
zeer moeilijk zal zijn uit te maken, hoeveel de vertering is 
geweest, zooals de Minister het naar het oordeel der meer-
derheid van de Commissie te recht heeft uiteengezet. De 
meerderheid geeft dus in overweging dit amendement te ver-
werpen. 

Voorts heeft de Commissie van Rapporteurs nog advies uit 
te brengen over de wijzigingen die de Regeering in het artikel 
heeft aangebracht door de overneming van de amendementen 
van de heeren Tydeman en van Nispen tot Sevenaer c. s. De 
Commissie kan zich met die wijzigingen volkomen vereenigen. 

(Fock e. a.) 
Ik wensch ten aanzien van het eersto amendement den 

heer Minister nog een antwoord te geven op een opmerking, 
dio de Minister gemaakt beeft betreffende de door hem op 
mijn verzoek in art. 8a aangebrachte wijziging. De heer 
Tydeman had naar mijn meoning te recht opgemerkt, dat 
dit ontwerp zeer fiscaal was en dat ook de Minister zich 
eenigszins fiscaal toont; hij had naar aanleiding daarvan 
gewezen op de wijziging van art. 8a, waarbij de vooraf-
gaande vergunning van den voorzitter der rechtbank voor 
een conservatoir beslag is voorgeschreven. De Minister heeft 
toen gezegd, dat hij gaarne met het vereischte dier vergun-
ning meeging, maar dat men niet moest denken, dat de presi-
denten der rechtbanken zooveel fatsoenlijker zijn dan de be-
lastingambtenaren. Ik wensch mij van de verdenking te 
zuiveren, alsof ik zou gezegd hebben, dat de belastingambte-
naren minder fatsoenlijk zouden zijn dan de presidenten der 
rechtbanken. Daarvan is geen sprake. Maar voor een consev-
vatoir beslag eischt onze rechterlijke organisatie nu eenmaal, 
dat er vergunning zij van den president der rechtbank. De 
rechterlijke macht is de onafhankelijke macht die boven de 
partijen staat, en de fiscale ambtenaar is de partij ; aan meer 
of minder fatsoen heb ik dus niet gedacht. 

Het amendement van den heer de Monté ver Loren wordt in 
6temming gebracht en verworpen met 30 tegen 26 stemmen. 

Tegen hebben gestemd de heeren de Meester. Limburg, 
Koster, van Raalte, Visser van IJzendoorn, de Jong, Otto, 
Eerdmans, Boissevain, van Foreest, Heeres, Fock, Rooden-
burg, Sannes, Rink, Schaper, Marchant, Smeenge, Tydeman. 
ter Laan (den Haag), Jansen (den Haag), Schim van der 
Loeff, Eland, Knobel, Patijn, Spièkman. Albarda, van 
Doorn, ter Laan (Rotterdam) en de Voorzitter. 

Vóór hebben gestemd de heeren Nolens, Nierstrasz, van der 
Molen, Bongaerts, Beumer, Kooien, Drion, de Monté ver 
Loren, Bichon van IJsselmonde, van Nispen tot Sevenaer, 
van Best, Fleskens, van Vuuren, van der Voort van Zijp, 
Ruys de Beerenbrouck. Brummelkamp, Bogaardt, Scheurer, 
Duymaer van Twist, de Geer. van Veen, Gerretson, van de 
Velde, Snoeck Henkemans, Kolkman en de Savornin Lohman, 

Het amendement van de Commissie van Rapporteurs wordt 
in stemming gebracht en met 33 tegen 22 stemmen aange-
nomen. 

Vóór hebben gestemd de beeren ter Laan (Rotterdam), 
Nolens, van der Molen, Bongaerts, Beumer, Kooien, Fock, 
Drion, de Monté ver Loren, van Nispen tot Sevenaer, van 
Best, Fleskens, Schaper, van Vuuren, van der Voort van Zijp, 
Ruys de Beerenbrouck, Brummelkamp, Bogaardt, ter Laan 
(den Haag), Scheurer, Duymaer van Twist, de Geer, van 
Veen, Gerretson, van de Velde, Schim van der Loeff, Patijn, 
Snoeck Henkemans, Spièkman, Albarda, Kolkman, de Savor. 
nin Lohman en de Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de heeren de Meester Limburg, 
Koster, van Raalte, Visser van IJzendoorn, de Jong, Otto, 
Eerdmans, Boissevain, van Foreest, Heeres, Roodenburg, 
Sannes, Rink, Bichon van IJsselmonde, Marchant, Smeenge, 
Tydeman, Jansen (den Haag), Eland, Knobel en van Doorn. 

Art. 57, thans luidende: 
„Van het regt van schenking is vrijgesteld: 
1°. de schenking door de Koningin en de leden van het 

Koninklijk Huis ; 
2°. de schenking aan den Staat; 
3°. de schenking aan eene provincie of gemeente binnen 

het Rijk zonder bijzondere opdragt of met een opdragt, welke, 
naar bet oordeel van Onzen Minister van Financiën, aan dé 
schenking niet het karakter ontneemt van te zijn geschied in 
het algemeen belang; 
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4°. hetgeen gedurende een kalenderjaar door ouders of 

een der ouders aan een kind is geschonken tot een bedrag van 
twee duizend gulden of — zoo na'gemeld een vijfde gedeelte 
meer dan twee duizend gulden bedraagt — tot een bedrag 
gelijk aan een vijfde gedeelte van het inkomen, naar hetwelk 
voor het aan dat kalenderjaar voorafgaande belastingjaar 
de ouders gezamenlijk of een hunner alleen in de inkomsten-
belasting van het Rijk zijn of is aangeslagen, doch ten 
hoogste tot een bedrag van vijf duizend gulden. 

In het jaar, waarin een kind in het huwelijk is getreden, 
wordt het bedrag der evengenoemde vrijstelling voor dat kind 
met het tweevoud van dat bedrag verhoogd. 

Indien do ouders krachtens regterlijk vonnis jaarlijks aan 
het kind voor levensonderhoud een bepaald bedrag moeten 
uitkeeren, is dat bedrag niet belastbaar, ook al is het hooger 
dan hetgeen volgens het hierboven bepaalde vrijgesteld is ; 

5°. elke andere schenking, welke twee duizend gulden 
niet te boven gaat; 

6". de helft van het voor een begiftigde onder 5°. als 
maximum vrijgesteld bedrag, indien de schenking dat maxi-
mum overtreft, doch niet meer dan anderhalf maal dat 
maximum beloopt; 

7°. elke schenking, die de strekking heeft om den begif-
tigde, die niet in staat is zijn schuld te betalen, daartoe in 
staat te stellen. 

Het tweede lid van artikel 56 is op het regt van schenking 
toepasselijk. 

De vrijstellingen, onder 1°. en 4°. tot en met 7°. vermeld, 
zijn niet toepasselijk op de schenking van hier te lande ge-
legen onroerend goed, 

wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

§ 46 wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. 

De vergadering wordt voor een half uur geschorst en 
daarna hervat. 

De Voorzit ter: Ik deel aan de Vergadering mede, dat de 
Centrale Af deeling heeft besloten Vrijdag 14 Juli in de 
af deelingen te onderzoeken: 

de volgende wetsontwerpen: 
verklaring van het algemeen nut der onteigening van 

eigendommen in de gemeenten Maassluis, Maasland en 
Rozenburg, noodig voor de verbetering van den Waterweg 
van Rotterdam naar zee. (375); 

wijziging van het IXde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1916. (405); 

goedkeuring van eene met de Commanditaire vennoot-
schap Porcelein- en Muurtegelfabriek ,,Moia" en de Glas-
fabriek „Stella", gevestigd te Meerssen, gesloten overeen-
komst tot afstand van gronden in de gemeenten Meerssen 
en Maastricht. (407); 

de raming der voor de Kamer benoodigde uitgaven voor 
het dienstjaar 1917. (408); 

en verder de wetsontwerpen: 
vordering van schepen. (412); 
nadere wijziging van artikel 9 der wet van den 27sten 

April 1904 (Staatsblad n°. 73), houdende nadere bepalingen 
betreffende de mijnontginning, met wijziging der wet van 
21 April 1810 {Bulletin des Lois n°. 285). (413); 

toezegging van rentelooze voorschotten (subsidies) aan 
de Nanmlooze Vennootschap: Waterleiding Maatschappij 
,,Tholen", gevestigd te Tholen, ten behoeve van de water-
voorziening der in die Vennootschap opgenomen gemeenten. 
(415); 

(Voorzitter e. a.) 
vrijstelling van successierecht voor de schenking van 

kaarten, teekeningen, prenten en portretten door mr. S. 
van Gijn aan de gemeente Dordrecht. (417); 

vaststelling van bepalingen in het belang van de volks-
voeding en van eene doelmatige distributie van goederen. 
(420); 

goedkeuring van eene overeenkomst van ruiling met de 
gemeente Groningen. (425). 

De heer Schaper: Mijnheer de Voorzitter! Niet zonder 
verwondering hoorde ik u mededeeling doen van het besluit 
van de Centrale Afdeeling om pas Vrijdag in de afdeelingen 
te behandelen het ontwerp betreffende de distributie van 
levensmiddelen. Het wil mij voorkomen, dat dit te laat is. 
Ik kan mij moeilijk voorstellen, dat de Kamer iets anders 
wil doen dan dit wetsontwerp behandelen vóórdat zij uiteen 
gaat op reces. Dit wetsontwerp toch is van zoo dringenden 
aard, dat het bijna onmogelijk is te wachten tot na het reces. 
Allerlei dringende zaken wachten voor hare toepassing op dit 
wetsontwerp. Wanneer het onderzoek in de afdeelingen 
Vrijdag a.s. plaats heeft, geeft dit onnoodige vertraging en 
ik zou u dus willen verzoeken het morgen in de afdeelingen 
te doen behandelen. De Kamer heeft het stuk reeds eenige 
dagen in haar bezit en het is niet van zoo omvangrijken aard, 
dat zij het nog niet kan beoordeelen. Ieder die iets van deze 
zaken weet is er even goed in enkele dagen als in eenige 
weken van op de hoogte. Of er nu al een paar dagen bijkomen 
zal weinig uithalen. 

Ik hoop dus, dat u, de Centrale Sectie en de Kamer bereid 
zullen zijn dit wetsontwerp morgen in de afdeelingen te 
onderzoeken en de andere eerst Vrijdag. 

De heer Tydeman: Mijnheer de Voorzitter! Ik kan met 
dezelfde woorden beginnen, waarmede de heer Schaper is 
begonnen: Niet zonder mijn verwondering is dit voorstel door 
u gedaan, om dit wetsontwerp alsnog aan de agenda toe te 
voegen. Dit ontwerp toch is misschien niet zoo omvangrijk, 
maar het is buitengewoon moeilijk en heeft een buitengewoon 
verre strekking, ook voor de toekomst. Het komt mij dus voor, 
dat het een zeer ernstige studie eischt van de Kamerleden 
en wij op het oog en blik niet den tijd hebben, welke voor de 
bestudeering van een dergelijke zaak wordt vereischt. 

„Indien men verstand heeft van dergelijke zaken", zegt 
de heer Schaper. 

Ik weet niet, wie moer of minder verstand heeft van een 
dergelijke zeer buitengewone zaak. Of ik er al dan niet ver-
stand van heb, zal ik zelf niet uitmaken, maar wel wil ik 
verklaren, dat ik mij meer dan eens moet bedenken, voordat 
ik mij over een dergelijke zaak zal uitspreken._ 

Ik zal niet zeggen, dat dit ontwerp te laat is ingediend, 
maar ik wil wel opkomen tegen de bewering van den heer 
Schaper, welke hij vastknoopt aan een andere overweging, 
namelijk, dat dit ontwerp voor het reces in openbare behan-
deling moet komen. Ik acht dit eenvoudig onmogelijk, omdat 
de Kamer op het oogenblik zeer zeker vacantie noodig heeft 
en wenscht, en een behandeling, onmiddellij k vóór het reces, 
van een dergelijke zaak nooit goed kan zijn. 

Dit ontwerp zal waarschijnlijk jaren hebben te werken en 
zal invloed hebben op den heelen economischen toestand van 
het land. Zullen wij nu een maatregel, zooals er misschien 
in jaren niet een genomen is, in de bekende stemming, waarin 
de Kamer vóór het reces verkeert, paan nemen? Het komt mij 
voor, dat dit door niemand kan worden gewenscht. Daarom 
zou ik willen opmerken, indien uw voorstel mocht worden 
aangenomen, dat daaruit wat mij betreft niet zal worden 
afgeleid, dat de bedoeling is, dat het ontwerp nog vóór het 
reces ook in openbare behandeling zal worden genomen. 

De heer de Meester: Mijnheer de Voorzitter. De heer 
Schaper heeft zijn verwondering er over uitgesproken, dat 
dit belangrijke ontwerp niet vóór a.s. Vrijdag in de afdeelin. 
gen zal worden onderzocht. Het zij mij vergund mijn ver-
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baziug over deze verwondering te uiten, want het geldt hier 
een zeer belangrijk ontwerp en, waarop ik de aandacht van 
de Kamer speciaal wensch te vestigen, de publieke opinie 
heeft nog weinig gelegenheid gehad zich er over te uiten. 
Wanneer nu niet werd voorgesteld, dit ontwerp nog vóór het 
reces in de afdeelingen te onderzoeken, zou ik mij best kun-
nen begrijpen, dat daartegen verzet werd aangeteekend, 
maar tegen het besluit der Centrale Afdeeling, om het a.s. 
Vrijdag in de afdeelingen te doen behandelen, kunnen, 
dunkt mij, in redelijkheid geen bezwaren bestaan. 

Er valt natuurlijk niets van te zeggen, of' Let ontwerp nog 
vóór het reces in openbare behandeling kan worden genomen. 
Dit hangt af van de Commissie van Rapporteurs en van de 
Regeering, maar voornamelijk van den inhoud van het Voor-
loopig Verslag. Nu zullen wij het er wel alleu over eens zijn, 
dat er nog al opmerkingen zullen worden gemaakt. Het moge 
waar zijn, dat het in het belang is van het volk en van de 
natie, dat dit ontwerp zoo spoedig mogelijk tot stand komt, 
maar het kan nooit in het belang zijn van de zaak, dit 
ingrijpende wetsontwerp met overhaasting te behandelen, 
zooals nu de geachte afgevaardigde uit Appingedam wenscht. 

Het komt mij inderdaad voor dat, wanneer wij een paar 
ó?agen hebben om de zeer ingrijpende bepalingen, die in dit 
wetsontwerp voorkomen, voor ons zelf te overwegen en te 
bespreken met menschen. die hun gedachten er meer over 
hebben laten gaan, wij dan het juiste midden houden. Ik 
meen dus. dat wij ons moeten houden aan het besluit van 
de Centrale Afdeeling. om Vrijdag a . s . en niet eerder dit 
wetsontwerp in de afdeelingen te onderzoeken. 

De heer Nolens: Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben 
tegenwoordig een wijze van behandeling van de regeling 
van werkzaamheden, waarbij wij, indien zq zich eenige jaren 
geleden had voorgedaan, heel wat anders zouden hebban be-
ieefd. Ik herinner mij den tijd, dat wanneer wetsontwerpen, 
die reeds maanden en maanden voorbereid en aan het publiek 
bekend waren, in de afdeelingen moesten komen, er over 
gesproken werd dat dit overhaasting was. 

Nu weet men dat ik voor mjj altijd gaarne rekening houd 
met de buitengewone omstandigheden waarin wjj ook thans 
nog verkceren, en u weet, Mijnheer de Voorzitter, dat ik in 
de Centrale Afdeeling op dien grond, hcewel ik mij met de 
wijze van behandeling van een wetsontwerp van zoo verre 
strekking als dit absoluut niet kan vereenigen in het alge-
meen, juist wegens het verband met dat andere, waarvan 
een spoedige afhandeling zeer zeker gewenscht is. mij voor 
de behandeling op aanstaanden Vrijdag verklaard heb. 

Nu verbaas ik mij met den heer de Meester, dat men er nu 
tegen opkomt, dat het niet vroeg genoeg zou zijn wanneer 
het Vrjjdag werd behandeld. Het ontwerp is niet tijdig ge-
noeg ingekomen, dat de heeren er zich ernstig mede hebben 
kunnen bezighouden. Men kan een positie aannemen en bij 
al die dingen eenvoudig zeggen: Maar er door, het moet ge-
beuren; dan is het uit, en wat er dan ook gebsure: hebben 
is hebben en krijgen is de kunst. Indien men dat doet, moet 
men het maar zoo aannemen, maar indien men eenigszins 
rekening wil houden met een redelijke behandeling van 
zaken, moeten wij het voorstel van de Centrale Afdeeling 
aannemen. Want, zooals de vorige geachte spreker gezegd 
heeft: of dit wetsontwerp spoedig in het openbaar behandeld 
zal worden, dienen wij af te wachten; dat kunnen wij niet 
force eren. En indien dit geforceerd moest worden, zou ik 
bij na zeggen : zet dan maar in een wetsontwerp dat al derge-
lijke dingen geregeld kunnen worden bij Koninklijk besluit; 
dnn is men er in eens af. 

De heer van der Molen: Mijnheer de Voorzitter! Ook ik 
behoor tot degenen die met. verwondering gehoord hebben den 
wensch van den heer Schaper om de behandeling van het 
distribuhe-ontwerp in de afdeelingen niet Vrijdag te doen 
plaats vinden. Het geldt hier, zooals reeds gezegd is, een 
wetsontwerp van zeer verre strekking, en het betreft een 
materie waaromtrent Regeering en Kamer in de verloopen 
maanden leergeld hebben betaald. 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1915—1916. — I I , 

(van der Molen e. a.) 

De zaken die bij de wet geregeld moeten worden zijn tot 
dusver geregeld bij ministerieels besluiten of bij een be-
grootingspost, zonder dat de Kamer zich behoorlijk van de 
onderdeden der regeling rekenschap had gegeven. Nu wij 
een ontwerp ontvangen hebben, dat de bedoeling heeft al die 
zaken, die ons nu bijna twee jaren bezighouden en die tot 
allerlei ontevredenheid hebben geleid, bij de wet te regelen, 
is het toch in de eerste plaats noodig dat wij van de mérites 
van die regeling ons behoorlijk rekenschap geven, dat wij 
ons in de consequenties van die regeling indenken, een rege-
ling die in allerlei verhoudingen ingrijpt, waarmede wij tot 
dusver niet hebben gerekend. 

Wanneer ik dan ook meega met het voorstel om dit wets-
ontwerp aanstaanden Vrijdag in de afdeelingen te behan-
delen, dan doe ik dat, omdat ik erken de waarde van dit wets-
ontwerp, maar ook omdat ik erken, dat in den tijd van het 
jaar, waarin wij nu zijn, een zekere spoed moet worden be-
tracht om tot de afdoening der zaken te komen. Maar elke 
vervroeging vóór Vrijdag zou, geloof ik, schade doen aan een 
behoorlijke voorbereiding van deze belangrijke materie. 

De heer Schaper: Mijnheer de Voorzitter! Wat betreft de 
woorden van den heer Tydeman, dat de Kamer behoefte heeft 
aan vacantie, de Kamer zal hoop ik aan deze betuiging niét 
veel waarde hechten. Wij gevoelen allen behoefte aan vacan-
tie, maar er zijn dingen, die noodiger zijn dan vacantie, en 
wanneer de Kamer er nu een deel van haar vacantie bij moet 
inschieten is dat niet anders dan een staaltje van haar plicht. 
De behandeling van dit wetsontwerp gaat vóór en dan kan 
er ook nog vacantie zijn. 

Maar wat hooren wij nu? Dat het wetsontwerp ,,buiten -
gewoon moeilijk" is en dat het niet zoo vlug behandeld kan 
worden. Wij hooren nu van den heer van der Molen de deftige 
uitspraak, dat ingegaan moet worden op .,de mérites" van 
het wetsontwerp. Wanneer wij werkelijk dit wetsontwerp zoo 
spoedig mogelijk willen behandelen, kan men echter zeer wel 
de mérites onderzoeken in enkele dagen. Dit wetsontwerp is 
niet zoo omvangrijk: er zijn een aantal dingen in, die wij 
allemaal kennen, en waaraan de behoefte zich steeds heeft 
doen gevoelen. Ook in erken dat het wetsontwerp verbetering 
behoeft, maar men make mij niet wijs, dat men dit wets-
ontwerp niet morgen in de afdeelingen kan onderzoeken. Dat 
kan zeer goed, en het is maar de vraag, of het Parlement 
in deze dagen op de hoogte staat van zijn taak. Wij hebben 
veel ingrijpender wetsontwerpen spoedig behandeld in oor-
logstijd. denk maar aan Augustus 1914. Van de oude econo-
mische dogma's bleef daarbij reeds bijna niets over, maar er 
zijn tijden, waarin wij die theorieën niet kunnen toepassen 
en wij over die oude stokpaardjes heen moeten: wij kunnen 
die niet meer gebruiken. 

En nu is het een feit, dat de Kamer vacantie wenscht. maar 
dat dit wetsontwerp met spoed moet worden behandeld. Het 
zou mij zeer verbazen als de Regeering er niet op aange» 
drongen had dit wetsontwerp met spoed te behandelen. 

Wij hebben ook het twintig-millioen-wetsontwerp. Dat is 
behandeld in de afdeelingen, en er is reeds een Memorie van 
Antwoord verschenen. Reeds lang zijn dus de denkbeelden, 
waarom het ook bij dit wetsontwerp gaat, in de stukken be-
treffende het twintig-milliopn-ontwerp over en weer bespro-
ken. De Regeming heeft niet anders gedaan dan het twintig-
ir.illioen-ontwcip inhoud geven door dit wetsontwerp daarbij 
aan te passen, zoodat hr»t te gelijk met het twintig-millioen-
ontwerp kan worden behandeld, waardoor dit laatste ontwerp 
slechts een kredietpost wordt. 

Ik herhaal, ris de Kamer werkelijk op de hoogte van haar 
taak staat en begrijpt, dat het gaat om een groot belang, 
waarop iederen dag gewacht wordt, dat het gaat om de din-
gen, die ook besproken zijn bij de interpellatie, die ik de eer 
had onlangs te houden; als de Kamer begrijpt, dat het gaat 
om tal van dingen, die wachten moeten op een behoorlijke 
toepassing, dan zal de Kamer ook begrijpen, dat deze zaak 
met den grootst mogelijken spoed behandeld moet worden. 
En dan kan de Kamer het evengoed doen in enkele dagen 
dan dat er weken over heen moeten gaan. 
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(Schaper e. a.) 
Ik durf nog niet onderstellen, dat de Kamer op reces zal 

gaan zonder dit wetsontwerp bchsmdeld te hebben in het open-
baar. Ik wil het nog zien! "Wanneer men in aanmerking 
neemt de gewichtige belangen, die hierbij betrokken zijn, de 
levensmiddelenvoorziening; wanneer wij denken aan hetgeen 
in den aanstaanden winter gebeuren moet ten aanzien van de 
bebouwing van gronden, enz., dan meen ik, dat de Kamer 
wel zal zorgen, dat deze zaak nog vóór het reces in orde komt. 

En wil de Kamer dat, dan moet zij reeds morgen dit wets-
ontwerp in de nfdeelingen behandelen. Dan heeft de Regee-
ring de gelegenheid het desnoods te wijzigen naar de inzich-
ten van de Kamer. Ik heb dus de eer voor te stellen het wets-
ontwerp ten nanzien van de distributie in de afdeelingen te 
behandelen morgen te elf uur. 

De Voorzitter: Door den heer Schaper is voorgesteld om 
het wetsontwerp n° 420 niet te behandelen overeenkomstig 
het besluit van de Centrale Sectie op a.s. Vrijdag, maar 
morgen, Woensdag, te elf uur. Wenscht nog een der leden 
het woord? Zoo niet, dan wordt de beraadslaging gesloten. 

Het voorstel van den heer Schaper wordt in stemming 
gebracht en met 30 tegen 24 stemmen verworpen. 

Tegen hebben gestemd de heeren: van der Molen, Bon-
gaerts, Beumer, Kooien, Drion, de Monté ver Loren, Rink, 
van Nispen tot Sevenaer, van Best. Fleskens, van der Voort 
van Zijp, Ruys de Beeienbrouck, Brummelkamp, Tydeman, 
Bogaardt, Scheurer, van Veen, Gerretson, Fruytier, van 
Wichen, Kolkman, van Doorn, de Savornin Lohman, de 
Meester, Nolens, van Raalte, Visser van IJzendoorn, Bois-
sevain, van Foreest en de Voorzitter. 

Voor hebben gestemd do heeren: Heeres, Jannink, Fock, 
Roodenburg, Sannes, Schaper, Marchant, Smeenge, Duy-
maer van Twist, van den Tempel, Kleerekoper, Duys, Hu-
brecht, Eland, Patijn, Snoeck Henkemans, Spiekman, 
Albarda, ter Laan (Rotterdam), Limburg, Koster, de Jong, 
Otto en Eerdmans. 

De beraadslaging over het wetsontwerp tot wijziging van 
de Successiewet wordt hervat. 

Beraadslaging over § 47, luidende: 
„Artikel 60 wordt gelezen als volgt: 
,,Wrj behouden Ons voor kwijtschelding of vermindering 

te verleenen van : 
1°. de regten, verhooging van regt en boete, verschul-

digd ten gevolge van dwaling of onwillig verzuim in de aan-
giïte of in de nakoming van andere voorschriften dezer wet; 

2°. de regten van successie en van schenking, verschul-
digd wegens de verkrijging van voorwerpen van kunst en 
wetenschap door hier te lande gevestigde vereenigingen of 
stichtingen, die de in haar bezit zijnde voorwerpen als regel 
kosteloos ter bezigtiging van het publiek stellen; 

3°. het regt, verschuldigd wegens eene schenking aan 
physieke personen, waarvan overtuigend wordt aangetoond, 
dat zü slechts heeft gestrekt tot het verschaffen van levens-
onderhoud van een begiftigde, die verstoken is van eigen 
middelen van bestaan en die wegens ouderdom, invaliditeit 
of om andere redenen buiten staat is zich die middelen door 
arbeid te verschaffen", 

waarop door de Commissie van Rapporteurs een amende-
ment is voorgesteld, strekkende om sub 3°. te lezen: 

,,het Tegt, verschuldigd wegens eene schenking aan rechts-
personen, die uitsluitend als instelling van weldadigheid 
werkzaam zyn of zich uitsluitend de verpleging van zieken of 
gebrekkigen ten doel stellen; ' ' . 

(Voorzitter e. a.) 
Brj aanneming van dit amendement wordt art. 60 ,,3°." 

„4° ." (Stuk n°. 16). 

De heer Koek, voorzitter van de Commissie van Rappor-
teurs, ontvangt het woord tot toelichting van het amende-
ment en zegt: Mijnheer de Voorzitter! Het amendement gaat 
in de lijn, die nu bij de behandeling van dit ontwerp gevolgd 
wordt, en waarmede ook de Minister zich vereenigt, nl. om 
ruim te zijn met de vrijstellingen bij schenkingen. Het gaat 
hier om giften aan instellingen van weldadigheid en aan 
instellingen, die zich uitsluitend verpleging van zieken of 
gebrekkigen ten doel stellen. Men mag dergelijke giften niet 
belasten met een hoog percentage, zooals nu in het ontwerp 
wordt voorgesteld. Het is een feit, dat volgens het tegen-
woordig geldende artikel 59 inderdaad dergelijke giften ook 
Vlas t zijn, het zijn feitelijk de eenige gitten, waarvan 
volgens de tegenwoordige wet belasting moet worden betaald, 
maar mij dunkt, het feit, dat het in de tegenwoordige wet 
staat, kan geen argument zijn om het te behouden. Wij zijn 
bezig deze wet te verbeteren en moeten zorgen, dat wij de 
verbetering ook op dit punt aanbrengen. 

De Minister heeft bij de algemeene beschouwingen er op 
gewezen, dat het gevaar bestaat, dat iemand, als hij het 
einde voelt naderen, geneigd zou zijn allerlei giften te doen 
aan liefdadige instellingen, en zoodoende een groot deel van 
zijn vermogen zou onttrekken aan de successiebelasting. Ik 
betwijfel of dat zoo vaak zal voorkomen, en bovendien wan-
neer iemand in de evengemelde omstandigheden een belang-
Tijk bedrag wenscht te schenken aan een liefdadige instelling, 
kan er toch wel aanleiding voor zijn, om daarvoor geen 
belasting te vorderen, en moet dus de gelegenheid voor vrij-
stelling worden opengesteld. Wanneer de Minister er in zou 
volharden dergelijke giften te willen belasten, vrees ik, dat 
het recht op die schenkingen, waarmede toch al velen niet 
ingenomen zijn, en daarmede deze geheele wet bijzonder 
impopulair zoude worden, en ik geloof, dat men verstandiger 
doet, dat, voor zoover het kan, te vermijden. 

Er komt bij dat, als het gehandhaafd wordt, wij eigenlijk 
vrij zeker kunnen zijn, dat er van dat recht heel weini- zal 
binnenkomen, want wat is gemakkelijker dan dit recht te 
ontduiken ? Wanneer bv. iemand f 10 000 wil geven aan de 
een of andere liefdadige instelling, kan hij eenvoudig vijf 
anonyme brieven zenden, ieder met f 200Ö. Dan weet die 
instelling niet anders of dit geld komt van vijf verschillende 
personen, die ieder f 2000 hebben gegeven en dan mag dus, 
volgens de bepaling, dat schenkingen van f 2000 vrij zijn, 
de instelling aannemen, dat de schenkingen vrij zijn. Ont-
duiking van dit recht is zeer gemakkelijk. 

Wanneer men in het kerkezakje vindt meer dan f 2000, 
hoe zal men dan uitmaken of dat oen schenking is van één 
persoon, dan wel van meer personen? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof, dat de kans, dat de 
Minister veel van het recht van dergelijke schenkingen in de 
schatkist zal zien, zeer klein is. Het is daarom, dat ik hoop. 
dat de Minister zich niet tegenover het amendement zal 
plaatsen, maar zal gevoelen, dat het in de eerste plaats om 
ethische redenen noodig is dit amendement over te nemen, 
en dat hij zal begrijpen, dat als hij de belasting van derge-
lijke schenkingen onvoorwaardelijk volhoudt, er van verkrij-
ging van een belangrijk bedrag voor de schatkist in het ge-
'heel geen sprake kan zijn. Het is op dien grond, dat ik de 
Kamer aanbeveel het amendement aan te nemen. 

Aangezien het amendement is voorgesteld door de Com-
missie van Rapporteurs, maakt het van rechtswege een onder-
werp van beraadslaging uit. 

De heer Snoeck Henkemans: Mijnheer de VoorzitterI 
Het behoeft geen betoog, dat ik persoonlijk voor het amen-
dement van de Commissie van Rapporteurs, zooals het door 
den heer Fock is toegelicht, veel sympathie gevoel. Juist 
omdat ik mij zooveel met dergelijke instellingen heb bezig-
gehouden, weet ik hoe het haar hard zou vallen van elka 
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ruime gift een percentage te moeten afstaan. Maar ik geloof, 
dat er nog andere instellingen zijn, die evenzeer onder dat 
amendement moeten vallen. Ik heb den Minister reeds per-
soonlijk een vraag gedaan, n.1. deze: wanneer een fabrikant 
een flink bedrag stort in het pensioenfonds van zijn wcrk-
lieden, moet daarvan dan betaald wordenP Wanneer burgers 
voor de plaats hunner inwoning de een of andere stichting 
willen tot stand brengen, moet daarvan schenkingsbelasting 
worden betaald P Als zij de schenking doen aan de gemeente 
zelf, is zij vrij, maar geschiedt de schenking aan een instel-
ling, in het belang der gemeente, of aan een instelling van 
algemeen of maatschappelijk belang, dan zal het recht 
moeten worden betaald. Ik geloof echter, dat het billijk ware 
indien ook daarvan geen belasting werd geheven. Wil men 
bijv. een gemeentelijke badinrichting in het leven roepen, en 
men doet de schenking aan de gemeente, dan zou zij vrij 
zijn; blijft het een zelfstandige stichting, dan zou daarvoor 
betaald moeten worden. Ik geloof niet dat dit de bedoeling 
kan zijn, en meen dus dat de Commissie van Rapporteurs 
in het amendement evenzeer moet opnemen de instellingen of 
rechtspersonen die uitsluitend een algemeen of maatschap-
pelijk belang beoogen. 

Onder een maatschappelijk belang versta ik ook een werk-
lieden-pensioenfonds, ook een door mij genoemde stichting 
in het belang der gemeente. 

Ik zou dus de Commissie van Rapporteurs willen verzoeken 
het amendement in dien zin aan te vullen en indien zij daar-
tegen bezwaar mocht hebban, zou ik neiging gevoelen het 
zelfstandig voor te stellen. Ik meende, dat het amendement 
dan aldus zou kunnen luiden: 

,,het recht verschuldigd wegens een schenking aan 
rechtspersonen die uitsluitend een in de statuten of 
stichtingsbrieven aangewezen maatschappelijk belang 
beoogen of als instellingen van weldadigheid werkzaam 
zijn of zich uitsluitend de verpleging van zieken of ge-
brekkigen ten doel stellen." 

Ik wil er nog de aandacht op vestigen, dat wij hier niet 
een bepaalde vrijstelling hebben, maar dat aan de Kroon de 
macht wordt gegeven kwijtschelding of vermindering te yer-
leenen. Daarom komt het mij voor, dat ook de Regeering 
geen bezwaar tegen een dergelijke regeling kan hebben. 
Indien mocht blijken, dat een schenking niet oprecht ten 
algemeenen nutte bedoeld is, maar een middel zou zijn om 
aan het recht te ontkomen, heeft de Regeering het in de 
hand kwijtschelding niet toe te staan. Het voorschrift luidt: 
,,Wij behouden Ons voor kwijtschelding te verleenen." De 
Regeering behoeft het dus niet in alle gevallen te doen, zij 
kan het doen. Daarom kan m.i. tegen invoeging der door 
mij voorgestelde woorden geen bezwaar bestaan. 

De heer van Gijn, Minister van Financiën: Mijnheer de 
Voorzitter! De voorzitter van de Commissie van Rapporteurs 
had geen ongelijk, toen hij veronderstelde, dat ik de ruim-
heid, die ik vanochtend betoond heb — al is zij voor alle 
heeren niet ruim genoeg: geweest, — ook zou willen voort-
zetten bij de behandeling van art. 60. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb geen bezwaar tegen de 
overneming van het amendement van de Commissie van 
Rapporteurs, zooals het daar ligt, maar ik wil toch twee 
opmerkingen maken en wel deze. De heer Fock heeft uit mijn 
opmerkingen bij de algenieene beschouwingen aangehaald 
het geval van iemand, die op zijn sterfbed een groot aantal 

f iften doet aan liefdadige instellingen, op een oogenblik 
us, waarop hij weet. dat hij er zelf niet meer van profi-

teeren kan. Ik had liever gezien, dat die geachte afge-
vaardigde dat voorbeeld niet had aangehaald, want ik wil er 
op wijzen dat, wanneer ik geen bezwaar tegen het amende-
ment van de Commissie van Rapporteurs heb, dit juist 
is, omdat het ten slotte aan de Kroon, dus mede aan 
den Minister van Financiën overblijft, om al of niet vrij-
stelling te verleenen. En ik wil er wel aan toevoegen, dat 
het althans voor mij niet vaststaat, of, wanneer iemand op 
zyn sterfbed groote giften doet aan liefdadige instellingen, 
er dan geen aanleiding is voor de Kroon, om te zeggen, dat 
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men hier te doen heeft met een geval van ontduiking van de 
Successiewet, zcodat geen vrijstelling wordt gegeven. Ik 
wilde dit even memoreeren, omdat ik mij die vrijheid wil 
voorbehouden. 

Verder heeft de geachte afgevaardigde nog gezegd, dat d6 
schatkist er niet veel bij za! winnen, omdat schenkingen 
anoniem gedaan zullen worden. Mijnheer de VoorzitterI 
Het komt mij voor, dat die geachte afgevaardigde een 
beetje te veel op de Christelijkheid van de menschen 
rekent en een beetje te weinig op hun ijdelheid. Ik 
geloof, dat gevallen, waarin per anoniemen brief f 2000 
zullen worden geschonken uiterst zeldzaam zullen blijven, 
omdat in den regel de gever ook wel weten wil, dat hij iets 
geeft, ook indien hij het doet in den vorm van een legaat, 
omdat dan zijn nagedachtenis geëerd zal worden. Maar dat 
f 2000 in een couvert zullen worden toegezonden of in een 
kerkzakje geworpen, lijkt mij toch tot de zeer exceptioneele 
gevallen te behooren. 

Intusschen, onder het genoemde voorbehoud neem ik het 
amendement van de Commissie van Rapporteurs over; ik moet 
echter bezwaar maken tegen de door den heer Snoeck Hen-
kemans voorgestelde wijziging. Wat is een instelling van 
maatschappelijk belang? Het komt mij voor, dat iemand, 
die over een dergelijke vraag heeft te beslissen, in een moei-
lijke positie verkeert. De heer Snoeck Henkemans heeft ge-
zegd, dat die beslissing geheel aan den Minister wordt over-
gelaten. Ik kan hem mededeelen, dat de audiënties van den 
Minister van Financiën naar aanleiding van den tegenwoor. 
digen toestand van de Staatsloterij het onaangenaamste werk 
vormen, dat men kan bedenken. En ik geloof, dat wanneer 
er behalve de 50 of 60 dames-sollicitanten, die in een treuri-
gen toestand verkeeren, nu nog een 10 a 20-tal ,,beschon-
kenen" —- zooals de heer Marchant ze noemt — bij mij zullen 
komen, die vrijstelling van recht voor een zaak van maat-
schappelijk belang komen bepleiten, die audiënties in het 
geheel niet meer te genieten zullen zijn. Ik wil een bepaald 
geval stellen. Stel er komt bij mij de president van den nec~ 
malthusiaanschen bond, die vrijstelling voor een gift komt 
vragen, dan zou ik niet weten, of ik zeggen moest, dat dio 
bond een maatschappelijk belang beoogt of niet. Er zullen 
natuurlijk wel leden zijn, die op een dergelijke vraag dade-
lijk een antwoord zouden kunnen geven, maar ik vind de zaak 
quaestieus en de Regeering, die moet beslissen, komt in groote 
moeilijkheden. Eerlijkheidshalve wil ik er op wijzen, dat iets 
dergelijks in de personeele belastingwet voorkomt, maar daar 
wordt de zaak met de noodige waarborgen omkleed en is ten 
slotte een besluit van de Kroon, den Raad van State gehoord, 
noodig. Het is bekend, dat het voor den Raad van State het 
onaangenaamste werkje is, om t« beslissen over deze vragen 
van algemeen belang. 

Ik moet daarom bezwaar maken tegen de door den heer 
Snoeck Henkemans voorgestelde wijziging, maar blijft het 
amendement van de Commissie van Rapporteurs ongewijzigd, 
dan neem ik het gaarne over. 

De heer Snoeck Henkemans: Mijnheer de Voorzitter! 
De Minister heeft verschillende moeilijkheden opgesomd, die 
hem bezwaar doen maken tegen een toevoeging als door mij 
is voorgesteld. Ik erken, dat die moeilijkheden zich zullen 
kunnen voordoen en dat de oplossing daarvan aan den Raad 
van State en aan den Minister eenigen last zal veroorzaken. 
Maar moet men nu om dergelijke moeilijkheden te voorkomen 
van schenkingen als in het amendement zijn bedoeld, maar 
laten betalen P Want daarop komt de afwijzing van het amen-
dement ten slotte dan toch neer. 

Is het nu niet mogelijk daaraan te gemoet te komen? 
Ik heb gewezen op den fabrikant, die een gift doet aan het 

pensioenfonds van de fabriek, op den burger, die aan de 
gemeente zijner inwoning een badinrichting schenkt, op den 
Maecenas, die een belangrijke gift aanbiedt voor de stichting 
van een gemeentelijk museum. Moeten die allen van hun 
gift nu nog belasting betalen? Mij dunkt, dat zal de vri |-
gevigheid niet in de hand werken. En wat den last betreft, 
die er mede gepaard zal gaan, om de moeilijkheden op te 
lossen, die uit de aanneming van het amendement zouden 
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(Snoeck Henkemans e. a.) • 
volgen, schijnt het mij toe, dat de Raad van State en de 
Ministers er toch zijn ook om dergelijke moeilijkheden te 
onderzoeken en daaromtrent een .beslissing te nemen, die in 
hun oog de juiste is. Dit is toch altijd de taak van hen die 
recht moeten spreken overeenkomstig de wet. Ik geloof dus 
niet, dat men goed zou doen, om de moeilijkheden te ontgaan, 
onbillijkheden in het leven te roepen. 
' Wanneer de bepaling blijft behouden, zooals zij thans 
luidt, zullen zich verschillende gevallen voordoen, waarvan 
de Minister zelf zal moeten erkennen, dat het verkeerd zou 
zijn wanneer daarbij rechten zouden moeten worden betaald. 
I Ik geloof daarom, dat het niet goed zou zijn om het amen-
dement in te trekken, maar dat wij beter doen met het nog-
'maals aan de welwillendheid van den Minister en aan die 
[van de Kamer aan te bevelen. Nu de Minister het amende-
ment der Commissie van Rapporteurs heeft overgenomen, 
'moest het amendement gewijzigd worden. Mijn voorstel is 
dus nu alleen achter de woorden „rechtspersonen, die" in 
te lassen en deze woorden: „uitsluitend een algemeen of maat-
schappelijk belang beoogen of". 
| 

De Voorzit ter : Daar het amendement van de Commissie 
van Rapporteurs door de Regeering is overgenomen, maakt 
het als zoodanig geen onderwerp van beraadslaging meer uit. 

( 
j Door den heer Snoeck Henkemans, met mede-ondertee-
kening van de heeren de Monté ver Loren, van der Molen, 
de Savornin Lohman en Gerretson, is een nieuw amendement 
ingediend, strekkende om sub 3 in te voegen in den tweeden 
regel achter „personen, d ie" , de woorden: „uitsluitend een 
algemeen of maatschappelijk belang beoogen of". 

Voorgesteld zijnde door vijf leden, maakt dit amendement 
een onderwerp van beraadslaging uit. 

Mag ik de Commissie van Rapporteurs verzoeken haar 
oordeel over het amendement van den heer Snoeck Henke-
mans c.s. mede te deelen? 

De heer Fock, voorzitter van de Commissie van Rappor-
teurs: Mijnheer de Voorzitter! De Commissie van Rappor-
teurs gevoelt veel voor het amendement van den heer Snoeck 
Henkemans, althans voor het denkbeeld, dat daaraan ten 
grondslag ligt, maar de Commissie meent, dat het amende-
ment niet geheel juist is geformuleerd en zou den voorsteller 
in overweging willen geven het nog eenigszins te wijzigen. 
Hij spreekt van een „algemeen of maatschappelijk" belang. 
Wa t verstaat de geachte afgevaardigde nu onder een maat-
schappelijk belang? Ieder particulier bedrijf heeft een maat-
schappelijk belang en zou er dus onder vallen, maar giften 
aan particuliere bedrijven mogen toch niet worden vrijge-
steld. Trouwens, dit bedoelt de heer Snoeck Henkemans toch 
ook niet, althans ik leid dit niet af uit zijn toelichting. Zou 
de geachte afgevaardigde het voegwoordje ,,of" niet willen 
laten vervallen en niet willen lezen: „algemeen maatgchap-
pelijk belang"? Dan zou zijn doel bereikt worden. 

De heer Snoeck Henkemans: Mijnheer de Voorzitterf 
Ik heb geen bezwaar te voldoen aan het verzoek van de Com-
missie van Rapporteurs en het woordje „of" te doen ver-
vallen, want mijn bedoeling is inderdaad datgene wat uit-
fedrukt wordt door de woorden ..algemeen maatschappelijk", 

k vertrouw dat bijv. een •werkliedenpensioenfonds van een 
bepaalde fabriek onder die categorie zal vallen, maar de 
Kroon zal dit in twijfelachtige gevallen moeten uitmaken. 

Ik wijzig dus het amendement in den aangegeven zin. 

De Voorzit ter : Door de voorstellers wordt een wijziging 
gebracht in het amendement, hierin bestaande, d.it het 
woordje ..of" tusschen de woorden „algemeen*1 en „maat-
schappelijk" komt te vervallen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het gewijzigd amendement van den heer Snoeck Henke-

(Voorzitter e. a.) 
mams c.fi. wordt ia stemming gebracht en met 48 tegen 11 
«temmen aangenomen. 

Vóór hebben gestemd de heeren: van Nispen tot Sevenaer, 
van Best, Fleskens, Schaper, Marchant, van der Voort van 
Zijp, Ruys de Beerebrouck, Brummelkamp, ïydeman, Bo-
gaardt, ter Laan (den Haag), Scheurer, van Veen, Gcrr >t-
son, Fruytier, Kleerekoper, ter Spill, Ketelaar, Gerhard, 
Beresteyn, van Wichen, Patijn, Snoeck Henkemans, Spiek-
man, Albarda, de Savornin Lohman, ter Laan (Rotterdam), 
•Teenstra, de Meester, Nolens, Limburgj Koster, Visser van 
IJzendoorn, de Jong, Boissevain, Nierstrasz, van der Molen, 
Bongaerts, Jannink, Beumer, Kooien, Fock, Drion. de Monté 
yer Loren, Roodenburg, Sannes, Rink en de Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de heeren Smeenge, van den Tem-
pel, Hubrecht, Eland, Knobel, van Doorn, van Raalte, Ütto, 
Eepdmans, van Foreest en Heeres. 

| 47, thans luidende: 
Artikel 60 wordt gelezen als volgt: 
„Wij behoudens Ons Vvor kwijtschelding of vermindering 

te verleenen van: 
1°. de regten, verhooging van regt en boete, verschul-

digd ten gevolge van dwaling of onwillig verzuim in de aan-
gifte of in de nakoming van andere voorschiiften dezer wet; 

2°. de regten van successie en van schenking, verschul-
digd wegens de verkrijging van voorwerpen van kunst en 
wetenschap door hier te lande gevestigde vereenigingen of 
stichtingen, die de in haar bezit zijnde voorwerpen als regel 
kosteloos ter bezigtiging van het publiek stellen; 

3°. het regt, verschuldigd wegens eene schenking aan 
rechtspersonen, die uitsluitend een algemeen niaatschappe-
lijk belang beoogen of uitsluitend als instelling van welda-
digheid werkzaam zijn of zich uitsluitend de verpleging van 
zieken of gebrekkigen ten doel stellen.", 

wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 
De beraadslaging over art. 61e en het daarop voorgestelde 

amendement van den heer Drion c. s., (Stuk n°. 22) wordt 
hervat. 

De Voorzitter: Door de Regeering is het art. 61e bij 
stuk n°. 23 nader gewijzigd, zoodat het thans luidt: 

„Voor de boeten, door den verzekeraar verbeurd, en voor 
het regt, waarvoor deze aansprakelijk is, is, wanneer de ver-
zekeraar niet binnen het Rijk woanplaats heeft of gevestigd 
is, mede hoofdelijk aanspiakelijk zijn vertegenwoordiger hier 
te lande, door wiens tusschenkomst de verzekering werd ge-
sloten of de uitkeering geschiedt." 

De heer de Savoruin Lohman: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik wensen alleen te verklaren, dat, ofschoon ik de wijziging 
door de Regeer ing aangebracht, dankbaar aanvaard, indien 
het amendement van den heer Drion mocht worden verwor-

Sen, ik tevens gaarne den Minister mijn dank wil betuigen, 
at hij eenigermate te gemoet is gekomen aan de bezwaren, 

welke'ik tegen zijn regeling had. Toch zal ik stemmen voor 
het amendement van den heer Drion, omdat naar mijn over-
tuiging de zaak der verzekeringen beter en anders moet wor-
den geregeld. Wanneer het amendement van den heer Drion 
wordt aangenomen, zal het nog wel eenigen tijd duren voor-
dat de zaak ten opzichte van de verzekeringen in werking 
kan komen, maar ik geloof, dat het inderdaad zeer weinig 
voor zal komen, dat een verzekering gesloten wordt mei de 
bedoeling om zich aan de successie te onttrekken. Wanneer 
men de zaak goed wil regelen in overleg met de verzekenngs-
maatschappijen, zal dit in het algemeen veel beter werken 
dan clat men haar regelt, zooals de Begeering nu heeft voor-
gesteld. Ik zal dus gaarne mijn steun aan het amendement 
van den heer Drion geveu. 
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(Yoorzitter e. a.) 
De Voorzit ter: Ik geloof, dat het beter is bij art. 61e 

met bet daarop door den heer Drion voorgestelde amendc-
inent te gelijk in behandeling te nemen het daarmede ver-
band houdende art. VI , dat na de door de Eegeering bij 
6tuk n". 23 aangebrachte wijziging thans luidt: 

,,Deze wet treedt in werking met ingang van den dag na 
dien harer afkondiging. 

Zij is van toepassing wanneer het overlijden of de andere 
gebeurtenis, waardoor de verplichting tot aangifte ontstaat, 
op of na dien dag plaats heeft, zoomede wanneer op of na 
dien dag wordt geërfd of verkregen ten gevolge van de ver-
vulling eener voorwaarde. 

De bepaling van artikel 61<Z der Successiewet blijft buiten 
toepassing zoolang niet eene wettelijke voorziening is tot 
stand gekomen, waarbij waarborgen worden gesteld, dat 
buitenlandsche verzekeraars bij het uitoefenen van hun be-
drij f hier te lande de hun door deze wet opgelegde verplich-
tingen zullen nakomen. 

De in artikel IV genoemde wetsbepalingen blijven van 
toepassing op akten, die vóór het inwerkingtreden dezer wet 
zijn opgemaakt. Indien echter na het inwerkingtreden dezer 
wet eene opschortende voorwaarde, aan eene vroegere schen-
king verbonden, wordt vervuld, heeft bij vordering van regi-
stratiereebt niet plaats." 

• Daartoe wordt besloten. 

De heer de Meester: Mijnheer de Voorzitter! Met den heer 
de Savornin Lohman waardeer ik de tegemoetkomend© hou-
ding van den Minister en erken ik, dat de bezwaren, geop-
perd door d© Nederlandsen© maatschappij en over d© bevoor-
rechting, welke de buitenlandsche zouden genieten, gedeel-
telijk, zoo niet geheel, zijn weggenomen. Aan den anderen 
kant staat mjj echter iets niet aan in het voorstel, zooals dit 
thans door de Begeering is gedaan. 

De Nederlandsche maatschappijen hebban thans een vrü-
brief, zcoals de heer de Savornin Lohman het uitdrukte en 
waarmede ik het geheel eens ben, om zich aan de uitvoering 
van de wet geheel t© onttrekken. 

Hier wordt het hek genomen van den dam; hier wordt 
eenvoudig gezegd: zoolang de nadere wettelijk© regeling 
niet bestaat, behoeft gij niet datgene te doen wat juist, in-
dien men deze belasting wil, m. i. onvermijdelijk noodzake-
lijk is om ook inderdaad deze belasting uitgevoerd te kr;j-
gen. Wanneer de verzekeringsmaatschappijen — niet alleen 
5e buitenlandsche, die men natuurlijk moeilijk er toe kan 
dwingen, tenzij er een regeling gemaakt worde — geen aan-
giftsn behoeven te doen, dan — zoo zegt de Minister — heb 
ik een ander middel van controle. Maar ik wil vragen: waar 
komt dit op neer? De beësdiging bij de aangifte is het hoofd-
punt, maar ik doe opmerken dat in de eerste plaats alle ver-
zekeringen bij leven daar niet onder vallen, en in de tweede 
plaats dat er massa's en massa's van die heel kleine verzeke-
ringetjes zijn, di© bij overlijden er in zouden vallen, boedels 
die overigens niet vallen onder d© successie, waar verder 
geen baten in zijn. Nu kan het wel wezen, dat de fiscus ook 
deze achterhaalt, maar in zeer veel gevallen zal dit niet zoo 
zijn en zullen zij door d© mazen sluipen. 

Wil men werkelijk deze belasting ingevoerd krijgen, dan 
moet men zich houden aan de verplichting voor de maat-
schappijen om daarvan aangifte te doen; als men deze er uit-
haalt, verzwakt men d© wet en went men die maatschap-
pijen aan een niet aangeven van wat zij in de toekomst moe-
ten aangeven, wat op den duur nadeelig zou kunnen werken. 

Daarom komt het mij voor, dat wij beter zullen doen met 
aan te nemen het amendement van den heer Drion c. s. Dan 
zal daardoor een korten tijd deze belasting nog niet tot in-
vcering komen, maar deze overgangstijd behoeft m. i. niet 
lang te duren. Deze overtuiging steunt ook op besprekingen 
met mannen, die op da totstandkoming der wettelijke rege-
ling invloed kunnen oefenen en die werkelijk der zak© kun-
dig zijn. 

Ik wensch de Eegeering in deze te stellen voor de nood-. 
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Successiewet. 

(de Meester.) 
zakelijkheid om met een regeling te komen. Dit vind ik be-

aal een voordeel. Wanneer wij nu het amendement van den 
eer Drion aannemen en op die wijze het maken van een 

regeling noodzakelijk maken, dan vind ik dit oen voordeel 
van den toestand. Om di© reden geef ik, waardeerende — 
ik herhaal het — wat de Minister heeft gedaan om aan be-
zwaren te gemoet te komen, bepaaldelijk en beslist de voor-
keur aan het amendement van den heer Drion, waar ik dan 
ook zoo vrij zal zijn mijn 6tem aan te geven. 

De heer van Baa l t e : Mijnheer de Voorzitter! Ik sta op een 
ander standpunt dan dat, zooeven door den vorigen geachten 
spreker ontwikkeld. 

Ik kan het waardeeren, dat de Minister van Financiën het 
gemeen overleg heeft willen betrachten en dus zijn voor-
laatste wijziging heeft teruggenomen; maar al waardeer ik 
dit, ik betreur het toch eenigermate. Ik had liever gezien, 
dat de Minister het voorstel, dat hij gedaan heeft in de 
zitting van 6 Jul i , had gehandhaafd. Nu dit echter niet zoo 
is, nu de Minister ons thans een nadere wijziging voordraagt 
— ik bedoel die van art . VI — wellicht meer om tactische 
redenen dan om strategische, zal ik mij tegen het voorstel 
van den Minister zooals het daar ligt, behoudens één onder-
deel, waarover straks, niet verzetten. Maar ik wensch toch 
met enkele woorden de aandacht van de Vergadering te 
vestigen op het groote, het tastbare verschil, dat er bestaat 
tusschen het nu nog gehandhaafde amendement van den heer 
Drion c.s. en het naaere voorstel van de Eegeering. 

Het amendement van den heer Drion wenscht het geheele 
onderwerp van de levensverzekering, van het verkrijgen 
krachtens levensverzekeringen, uit deze Successiewet te lich-
ten totdat de positie van de buitenlandsche maatschappijen 
ten aanzien van één speciaal punt nader zal zijn geregeld, 
terwijl het voorstel van den Minister een geheel ander is: de 
Minister wil enkel en alleen uitstellen tot die nadere regeling 
de speciale bepaling, dat verzekeringsmaatschappijen ver-
plicht zijn aangifte te doen van hetgeen er — voor zoover de 
regeling der successiebelasting daarbij belang heeft — brj 
haar geschiedt. I n meer dan één opzicht komt het mij voor, 
dat de geachte afgevaardigde uit Eidderkerk en degenen, die 
hem gesteund hebben en zich in gelijken geest hebben uitge-
laten, ten eenenmale de proportiën uit het oog hebben ver-
loren. Wij hebben nu aangenomen, dat het verkrijgen krach-
tens een verzekeringscontract onder de Successiewet zal 
vallen. Dat hebben wij in het onderwerpelijk art. 61 a tot d 
aangenomen. Dat station zijn wij voorbij en ofschoon er der-
halve niet veel meer over gezegd behoeft te worden, wil ik 
er toch nog een enkel woord aan wijden. 

De Minister van Financiën beeft verleden week in den loop 
van zijn redevoeringen duidelijk willen maken, dat de levens-
verzekering wel eens opzettelijk aangegrepen wordt als een 
middel om de successie te ontduiken. De heer Minister heeft 
ons toen een voorbeeld gegeven, nl. van een met zulk een 
bedoeling gekochte lijfrente. Toen ik door Zijn Excellentie 
dat voorbeeld hoorde uiteenzetten heb ik uitgeroepen, dat ik 
er niets van begreep, en na nog eens goed te hebben gelezen 
wat de Minister beeft gezegd om ons dat voorbeeld duidelijk 
te maken, moet ik nog altijd zeggen er niets van te begrijpen. 
Maar — ik neem het gaarne aan — het niet begrijpen zal wel 
meer aan mij liggen dan aan de merites van het voorbeeld. 

Zoover behoeven wij het echter waarlijk niet te zoeken. 
Krachtens de nu geldende Successiewet valt hetgeen uit 
levensverzekering is verkregen buiten de successie en wat 
gebeurt er nu? Dit, dat de agenten van de levensverzeke-
ringsmaatschappijen dat als een middel van propaganda aan-
grijpen en tot het publiek zeggen, dat het dezen vorm van 
besparing en kapitaalvorming, nl . de levensverzekering, moet 
verkiezen boven eiken anderen vorm van sparen, omdat dan 
de nakomelingen of ander© begiftigden, voor het geen rij 
volgens de polis genieten, vrij van successie zijn. Dat is vol-
komen in orde, er is niets tegen te zeggen, want zij mogen 
dat doen op grond van de omstandigheid, dat de wet aldus 
is. Maar als men weet dat d© wet zoo is, dan moet het toch 
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(van Raalte.) 
voor iedereen evident zijn — zonder dat hij Raat zoeken naar 
voorbeelden, waaruit blijkt, dat d© wet met opzet wordt ont-
doken — dat wanneer men een behoorlijke regeling der 
successie wil maken, men er dè levensverzekering in moet 
betrekken. Voor ons, die bezig zijn een ingrijpende verande-
ring in de bestaande wettelijke regeling te maken, is het 
plicht in dien geest te handelen. En waar wij staan voor het 
dilemma: of een Successiewet waarin de levensverzekering 
wel betrokken is, of geen Successiewet, dienen wij het eerste 
te kiezen. Wanneer men in de gelegenheid is geweest, zooals 
ik gedurende ongeveer de laatste twintig jaren, om de levens-
verzekering, het bedrijf en het instituut, eenigszins van nabij 
te leeren kennen, moet men juist inzien, hoe meer men de 
zegenrijke gevolgen van de levensverzekering onder allerlei 
economische omstandigheden heeft leeren kennen, des te meer 
moet men overtuigd zijn, dat die bij voortduring zal blijven 
groeien en dat, waar nu reeds in de laatste tientallen jaren 
de levensverzekering steeds meer heeft gebloeid en reusachtig 
in omvang en beteeken is is toegenomen, deze in de toekomst 
nog sterker zich zal ontwikkelen. Maar wanneer men zich 
daarover verheugt, dan moet men komen tot de conclusie, 
waartoe ik kom: een behoorlijke regeling van de successie-
belasting, waarin de levensverzekering niet voorkomt, is niet 
te maken. Dan breekt men eenvoudig het volgend oogenblik 
weer af, wat men zoo pas heeft opgebouwd. 

De heer Lohman merkt te recht op, dat dit een algemeene 
beschouwing is, die verder niet ter sprake behoeft te komen. 
Ik zal dat dan ook verder laten rusten en ga over tot een 
volgende algemeene beschouwing. 

Het is n.1. zeker gewenscht, dat in ons land het levens-
verzekeringsbedrijf bij de wet nader wordt geregeld. Dat 
is een zeer gewenschte zaak, en in zooverre heeft de heer 
Drion volkomen gelijk. Maar niet ten aanzien van de ma-
nier, waarop de geachte afgevaardigde uit Ridderkerk dat 
schijnt te willen. Bij zijn beschouwingen over de positie 
der buitenlandsche verzekeringsmaatschappijen ten onzent 
heeft hij ons een blik in zijn binnenste gegund en deed hij 
ons vermoeden, in welke richting zijn wenschen te dezen 
aanzien gaan. Maar dan kregen wij iets, wat veel geleek 
op het Duitsche systeem. Ondanks alle ontkenningen moet 
ik dat volhouden; ik heb hier zijn redevoering voor mij. 
Ik hoop, dat wij daarvoor bewaard blijven. In werkelijkheid 
wordt door het levensverzekeringsbedrijf alJanp aangedron-
gen op regeling van dat bedrijf, en die aandrang is zeer 
gerechtvaardigd. Maar men is het er over eens, dat dit 
moet gebeuren op de basis van vrijheid en openbaarheid, 
een ander systeem dan het Duitsche, en wanneer die rege-
ling komt, hoop ik dat het op die basis zal zijn. 

Maar nu moet ik aan den anderen kant ook opmerken, 
dat het niet waarschijnlijk is, dat een dergelijke regeling 
spoedig te verwezenlijken zal zijn. Geheel in het begin van 
deze wetgevende periode hebben wij, zooals de heeren weten, 
een wetsontwerp op dit gebied in de afdeelingen onderzocht. 
E r is alle aandacht aan gewijd: er is een zeer verdienstelijk 
verslag over uitgekomen en er is tevens gebleken, dat de 
Kamer allerminst blind was voor de vele technische onvol-
komenheden van dat wetsontwerp. En misschen dat het 
daaraan ligt, dat wij in de sedert verloopen twee jaar de 
Memorie van Antwoord nog niet hebben ontvangen. Maar 
dit kan een kleine bijdrage zijn om te illustreeren, dat 
men wel spreken kan van eene algemeene regeling van het 
levensveizekeringsbedrijf, maar dat er geen uitzicht is, waar-
op wij als een rots kunnen bouwen, dat er in de eerste vijf of 
tien jaar zulk een regeling zal komen. 

Als die regeling komt, dan zal ook ongetwijfeld daarbij 
tevens moeten worden geregeld de positie in het algemeen 
van de buitenlandsche maatschappijen, maar dit is een 
onderwerp waarmede de zaak, waarover wij nu spreken, niets 
te maken heeft. Nu zou men kunnen zeggen: waarom spreekt 
gij er dan nu over. en dan antwoord ik: omdat ik onder den 
indruk verkeer, dat de geachte afgevaardigde uit Ridderkerk 
deze zaak en de speciale regeling, welke het hier betreft, niet 
altijd volkomen uit elkander heeft gehouden. 

Er wordt immers by dit wetsontwerp een extra contióle-
middel ter zake van de verzekering voorgesteld en dat ligt 
in art. Gld, waarin de verplichting is neergelegd voor de 
levensverzekeringsmaatschappijen om de daarin bedoelde 
aangifte te doen, en die verplichting zal ook rusten op de 
vertegenwoordigers van buitenlandsche maatschappijen die 
hier werken. Nu is de vreet» van de heeren dat die buitcu-
landsche maatschappijen zich daaraan niet zullen storen, 
dat in dit opzicht de Nederlandsche verzekeraars bij haar 
achter zullen staan. Het is om dien voorsprong uit te sluiten 
dat eigenlijk de heele oppositie tegen dit artikel is op touw 
gezet. Welnu, ik deel de vrees die de heeren hebben op dit 
punt volstrekt niet, en ik zou u willen uitnoodigcu om dit 
spooksel nu eens even van nabij te bezien. Wij weten allen 
dat de levensverzekeringsmaatschappijen als zoovele andere 
instellingen behoefte hebben aan reclame. Gij kunt het gc-
heele land doorreizen en vindt dan aan elk van de grootere 
spoorwegstations die bekende reclameborden, waarmede de 
aandacht van de reizigers op het levensverzekeringsbedrijf 
wordt gevestigd. Gij kunt als het ware geen courant op-
nemen, geen ten minste van de groote couranten die Zater-
dagsavonds of Zondagsochtends uitkomen, of gij vindt daar-
in allerlei financieeïe advertenties en ook allerlei adverten-
ties van levensverzekeringsmaatschappijen. Gij kunt geen 
tijdschrift ter hand nemen, geen almanak of iets dergelijks, 
of gij ziet precies hetzelfde. Ér is nog: veel meer. Ik moet de 
heeren nog even voor den geest roepen, wat zü overigens 
allen weten, dat al die maatschappijen hebben een groot 
aantal agenten, dat zij haar balans publiceeren. haar winst-
en-verliesrekening, haar verslagen aan het publiek toezen-
den, in één woordtot het publiek zeggen: ziehier, wij leven 
in een glazen huis, gij kunt ons precies rontroleeren hoe 
wij onze premie-reserve samenstellen, hoe wij onze beleggin-
gen doen, welken rentevoet wij aannemen enz.; gij kunt met 
gerustheid aan ons uw spaarpenningen toevertrouwen. Dat 
is kenmerkend voor het heele levensverzekeringsbedriif: 
het vertrouwen wekken bij het publiek dat zijn spaarpennin-
gen bij de levensverzekeringsmaatschappij in veilige handen 
zullen zijn. Welnu, wanneer dat zoo is, dan vraag ik : denkt 
gij dan dat buitenlandsche maatschappijen aan diezelfde 
noodzakelijkheid kunnen ontkomen? Gelooft gij niet dat de 
buitenlandsche maatschappijen om vertrouwen te wekken 
precies dezelfde middelen moeten bezigen als de binnenland-
ecbe? Natuurlijk wel. En wat is nu de vrees? Wanneer die 
maatschappijen hier een vertegenwoordiger nebben, dan zal 
de wet kan bereiken, want in het artikel dat ons bezighoudt 
wordt uitdrukkelijk bepaald, dat die vertegenwoordigers van 
buitenlandsche maatschappijen evengoed en hoofdelijk voor 
het geheel aansprakelijk zullen zijn met de maatschappijen 
zelf. Wij hebben dus iemand van wien wij kunnen zeggen; 
wij hebben vat op u.. 

De heer Lohman schudt neen, maar laat mij een oogenblik 
uitspreken. Dan zal de zaak, naar ik meen, voldoende dui-
delijk zijn. 

De quaestie die ons op het oogenblik verdeeld houdt is 
dat ik beweer, dat de buitenlandsche maatschappijen van 
eenige beteekenis, die het vertrouwen van het Nederlandsche 

ubliek wenschen te hebben, in concurrentie met de binnen-
andsehe op dezelfde open manier moeten te werk gaan, in 

haar eigen belang, en ik beweer verder, dat alle buiten-
landsche levensverzekeringsmaatschappijen van eenige be-
teekenis hier in ons land hebben een vertegenwoordiger. Dit 
behoeft niet af te hangen van speciale maatregelen om het 
af te dwingen. Dat is reeds thans zoo. Ik hel!) hier voor mij 
den Ned. Almanak van Levensverzekerinsr 1916. Ieder van 
de heeren, die dezen almanak in wil zien, aal zien dat alle 
buitenlandsche maatschappijen, die hier werken, hier _ te 
lande een vertegenwoordiger hebben, hetzij onder dien 
naam, hetzij — en dat gebeurt veelal — onder den naam van 
'een speciale directie aan het hoofd staande van een hier 
gevestigde bijbank, zoodat zij hier hebben een heel bureau 
met directeuren, onderdirecteuren, agenten en nog sub-
ftgenten in verschillende plaatsen van ons land. Ik zal de 
Kamer niet ophouden door de verschillende gegevens hiex-

1! 
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omtrent uit het bedoelde werkje te putten en naar voren te 
brengen, men zal mij willen gelooven, en ieder die wil, kan 
net naguan. 

Voor zoover er dus is een vertegenwoordiger, een agent, 
is de zaak gedund en hebben wij volstrekt geeji extra sanctie 
"meer noodig, dan is hetgeen in het artikel voorgeschreven 
staat, volkomen voldoende. Het eenige waarvoor die speciale 
sanctie noodig i», is dit: de heeren zijn bevreesd dat, ter-
wij! het karakter van de levensverzekering is zooals ik ge-
tracht heb in het kort te herinneren, nu toch zal gebeuren, 
dat men zal trachten te bevorderen het sluiten van contrac-
ten op geheimzinnige wijze, dat z'jo'n buitenlandsche maat-
'schappij daartoe een brief zal schrijven aan den eersten den 
'besten Nederlander en zal zeggen: gij behoeft daarvan aan; 
biiemand iets bekend to maken, ik zal het cok niet doen. 
'Wanneer gij bij mij een verzekering sluit, kunnen wij samen 
overeenkomen den fiscus van uw land te misleiden en dan 
kan ik u helpen de successiebelasting te ontduiken. 

Dat is het eenige gevaar, waartegen het gaat en nu moet 
ik vragen: is dat nu serieus werk, is dat nu een serieuze ge-
dachte dat wij, Nederlanders, nu zoo dwaas zouden zijn om 
in een zoo teere zaak als het toevertrouwen van onze spaar-
penningen aan een verzekeringsinstituut zóó te handelen, als 
wij een dergelijk schrijven krijgen van een derde- of vierde-
rangsmaatschappij ? — want fatsoenlijke menschen doen dat 
niet. Ik geloof niet dat dit een gevaar is, waartegen serieuze 
maatregelen noodig zijn. 

De heer de Savoruln Lohman: Als ik een verzekering sluit 
met de „Germania" oin te ontkomen aan de successie, weet 
de Regeering daar niets van en kan zij er nooit achter komen. 

De heer van Raa l t e : Als de „Germania" even fatsoenlijk 
is als de geachte afgevaardigde — want het is een casus non 
dabilis dat hij dit zou doen —, zegt de „Germania": dat doe 
ik niet, ik leen mij daartoe niet. 

Het gaat hier alleen om het geval dat er een overeenkomst 
zou worden gesloten tusschen een buitenlandsche maat-
schappij en een Nederlander, die juist bij haar een yerzeke-
r i rg wil sluiten, omdat hij dan den fiscus kan misleiden. 

En daartegen wil men nu extra maatregelen nemen. De 
Minister heeft zich op dat standpunt gesteld en ik zal mij 
daartegen niet verder verzetten. Het zij zoo. Maar deze rege-
ling te maken voor dit zeer beperkte belang, binnen dezen 
zeer nauwen kring, is geen werk waarop wij jaren behoeven 
te wachten. Deze regeling kan heel licht — laat ik niet te 
optimistisch zijn — binnen enkele maanden aan de Kamer 
worden aangeboden. 

Ik meen dat de Minister, wanneer hij zich in deze een 
regelinjr denkt, op het oog heeft een voorziening ad hoc als 
ik op het oogenbhk behandel en volstrekt niet een algemeene 
regeling, zooals die eigenlijk aan den geachten afgevaardigde 
uit Ridderkerk voor den geest staat. Daarom zou ik de Kamer 
willen aanraden, ofschoon ik het levensverzekeringsbedrijf 
hoogschat en het instituut van de levensverzekering nog hoo-
ger, om met het voorstel-Drion niet mee te gaan — wanneer 
wij een behoorlijke successiebelasting willen maken, kunnen 
wij dat niet doen — maar om wel mee te gaan met het ge-
wijzigde voorstel van den Minister, dat eenvoudig ten ge-
volge zal hebben, dat een controlemiddel gedurende eenige 
maanden op zich zal laten wachten en dat gemakkelijk in 
orde is te maken binnen zoodanig korten tijd, dat de invoe-
ring daarvan onmiddellijk volgt op de inwerkingtreding van 
deze wet. 

Ik zou den Minister wel in overweging willen geven nog 
een wijziging te brengen in zijn voorstel. De Minister heeft, 
behalve op het kritieke punt, overgenomen de bewoordingen 
van den heer Drion. Er staat: „zoolang niet een wettelijke 
voorziening is tot stand gekomen, waarbij waarborgen worden 
gesteld, dat buitenlandsche verzekeraars bij het uitoefenen 
van hun bedrijf hier te lande de hun door deze wet opge-
legde verplichtingen zullen nakomen". Dit is eenigszins dub-
belzinnig. De heer Drion zou kunuen denken aan een alge-
meene regeling van het levensvcizckeringsbedrijf, waarbij 
men tevens deze waarborgen stelt, en men kan de woorden ook 

(ran Raalte e. a.) 
interpreteeren als beoogende een speciale regeling. Om dit 
dubium uit te sluiten, zou ik willen lezen: ,,een wettelijke 
voorziening is tot stand gekomen, ten doel hebbende het 
stellen van waarborgen," enz. 

Wil de Minister deze wijziging aanbrengen, dan krijgen 
wij in de wet precies uitgedrukt wat bedoeld wordt. 

De heer Fock : Mijnheer de Voorzitter! In de beschou-
wingen van den geachten afgevaardigde uit Middelburg 
over een successiebelasting zonder levensverzekeringsbelas-
ting wil ik mij niet begeven. Ik wil hem alleen er op wijzen, 
dat wij nu hebben een successiebelasting zonder levensyerze-
keringsbelasting, zoodat dit toch ook wel gaat. Maar ik ge-
loof niet, dat het wenschelijk is hierin terug te treden; wij 
hebben deze zaak reeds bij de algemeene beschouwingen 
behandeld. Ik ben bovendien een voorstander van de belasting 
op uitkeeringen uit levensverzekering. 

Ik wensch alleen een opmerking te maken naar aanleiding 
van de wijziging die de Minister in het ontwerp gemaakt 
heeft. Ik geloof, dat die wijziging inderdaad zeer bedenkelijk 
is. Wat is de quaestieP Wij zijn bevreesd, dat de buiten-
landsche maatschappijen hun verzekerden zullen trachten te 
onttrekken aan de betaling van het leveusverzekeringsrecht 
door niet aan te geven, en dat wij ze niet zullen kunnen 
achterhalen, omdat zij niet kunnen worden verplicht tot de 
aangifte. Nu zegt de Minister: dan wil ik de Nederlandsche 
maatschappijen ook vrijstellen van de aangifte; de buiten-
landsche maatschappijen knoeien of althans werken niet mede 
en nu zal ik de Nederlandsche maatschappijen ook de gelegen-
heid geven om te knoeien of althans niet mede te werken. 
Dit is het gevolg van de wijziging van den Minister. Het 
komt mij voor, dat men op die wijze geen wetten moet maken 
en dat het dan beter is de geheele zaak uit te stellen totdat 
de regeling van de positie der buitenlandsche maatschappijen 
zal zijn tot stand gekomen. Ik beveel dus het amendement 
yen den heer Drion aan de Kamer aan. 

De heer van Gijn, Minister van Financiën: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begin met te eonslateeren — al lijkt het 
eenigszins wonderlijk — dat de schenkingen afgedaan zijn. 
Daar zullen wij het allen over eens zijn. En toch komen aan 
één stuk door de schenkingen weer voor den dag en wij 
hebben zelfs een amendement ter tafel liggen waarbij de 
schenkingen weer geheel aan de orde zijn gesteld. En dit nog 
wel, voorwaar zeer elegant, in een titel die luidt: „Van 
bevocrdeeling krachtens overeenkomst van levensverzekering 
ten gevolgevan overlijden." 

Ik stel dit op den voorgrond, omdat ik wil doen uitkomen, 
hoe op dit punt voortdurend verwarring heerscht. Het amen-
dement op art . 61c is geheel buiten het kader; dit artikel 
staat in verband met art . 61J, dat de leyensverzekerings-
maatschappij verplicht in geval van een uitkeering wegens 
overlijden daarvan aangifte te doen aan den Staat. 

Ik constateer uitdrukkelijk — ook naar aanleiding van de 
rede van den geachten afgevaardigde uit den Helder — dat 
van een aangifte van een uitkeering, die niet wegens den 
dood plaats heeft, maar bij het leven, in deze wet geen 
woord voorkomt, maar alleen van aangifte in geval van uit-
keering bij overlijden. 

Wij moeten dus de schenkingen hier verder buiten bespre-
king laten. Ik weet wel, waarom dit telkens niet gebeurt. 
De heeren die op het punt van de levensverzekering niet graag 
meewillen. zien wel, dat op liet stuk van schenking het 
gemakkelijkst gevalletjes zijn op te worpen die niet zoo ge-
makkelijk zijn op te iossen, waar zich moeilijkheden voor-
doen, en daarom hebben zij al hun krachten tegen de opne-
ming van de levensverzekering in deze wet speciaal gericht 
tegen de verzekeringen, waarbij het overlijden eigenlijk 
weinig te maken heeft, omdat die uitkeeringen juist plaats 
hebben bij het leven en niet na het overlijden. 

Het is noodig dit alles op den voorgrond te stellen, omdat 
naar mijn meening uit de rede van den heer Drion gebleken 
is — door den heer van Raalte is liet ook reeds geMga — dat 
wij eigenlijk over een ander onderwerp handelen, dan dat 
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hetwelk op het oogenblik aan de orde is. Bij overlezing van 
de vorig© behandeling van de Successiewet in 1911 trof het 
mijn aandacht, dat toen een interressante discussie is ge-
voerd over de vraag of het beestje dat soms uit de mouw 
kwam vier pooten dan wel vier handen heeft. Of dit beestje 
nu vier handen of vier pooten heeft in elk geval is het ook 
nu weer uit de mouw gekomen, blijkens de redevoering van 
den heer Drion en die van den heer de Savornin Lohman. 
Men wil het voorgestelde uitstel niet alleen, omdat men 
zeker wil zijn dat ook de buitenlandsche maatschappijen 
aangifte zullen doen, maar ook voor een deel, omdat men 
noopt — ja, wat men hoopt weet ik eigenlijk niet; misschien 
wel dat het uitstel afstel wordt en misschien ook dat ge-
durende het uitstel dat geheele stel bepalingen omtrent de 
heffing van uitkeering door levensverzekeringsmaatschap-

ijen gemaakt kan worden, waarover men het voortdurend 
eeft en waarvan men toch eigenlijk niet weet, wat er in 

moet staan. Ik herinner nog even, dat wat de schenkingen 
betreft, dat stel bepalingen voorkomt in het Burgerlijk Wet-
boek. Men wil niet alleen een belasting op de levensverzeke-
ring uitstellen, maar men wil tevens van de gelegenheid ge-
bruik maken om de Regeering te nopen tot een regeling van 
het levensverzekeringsbedrijf en nu lijkt wel het amende-
ment — dat ben ik met den heer van Raalte eens — vrij 
onschuldig', maar wanneer het wordt aangenomen, vooral in 
de bewoordingen, welke ik heb overgenomen en waarvan ik 
de diepe beteekenis toen nog niet neb begrepen, dan zou 
waarschijnlijk later voor den dag komen, dat men niet een 
regeling wenscht met drie artikelen omtrent buitenlandsche 
maatschappijen, maar een geheele wet, waarin die drie arti-
kelen voorkomen. Ik behoef dan ook niet te zeggen, dat ik 
zeer gaarne de door den heer van Raalte voorgestelde redac-
tiewijziging overneem en ik zou zeggen, dat, wanneer de heer 
Drion die wijziging ook niet overneemt, hij daarmede bet 
allerduidelijkste bewijs levert, dat het hem niet te doen is 
om een wetje van drie artikelen, dat ten slotte heel gauw 
te maken zou zijn, maar om een omvangrijke wet, waarvan 
de totstandkoming nog wel 5 a 10 jaar op zich zou kunnen 
laten wachten en waardoor men de geheel© belasting van de 
uitkeeringen bij overlijden meteen 5 a 10 jaar stilzet. 

Mijnheer de Voorzitter! Er wordt ook telkens door den 
beer Drion gesproken — en ik heb dat reeds vroeger gerefu-
teerd — over conflicten tusschen de levensverzekeringsmaat-
schappijen en den fiscus. Welke conflicten er ter wereld toch 
tusschen den fiscus en de levensverzekeringsmaatschappijen 
kunnen ontstaan, is mij volstrekt een raadsel. De levensver-
zekeringsmaatschappijen spelen in deze geheele wet slechts 
in één artikel een rol en in dat artikel wordt gezegd, dat zij 
mededeeling moeten doen aan de Regeering, wanneer zij aan 
den een of ander bij voorbeeld f 10 000 uitkeeren. Ho© daar-
uit conflicten kunnen ontstaan, is mij niet recht duidelijk. 

Mijnheer d© Voorzitter! Ik heb eerst getracht aan de be-
zwaren te gemoet te komen door art. 61e eenigszins aan te 
vullen en wij hebben zooeven gehoord, dat althans de heer 
van Raalte betreurt, dat ik het daarbij niet gelaten heb, doch 
nog een stap verder ben gegaan. Ik geloof ook nog altijd, 
dat die aanvulling voldoende was geweest, maar ik heb willen 
trachten om den hier besproken titel van het wetsontwerp 
zooveel mogelijk te redden, niet alleen voor de zeer verre 
toekomst, maar ook voor het heden. Wij weten allen, dat 
de successiebelasting geen gemakkelijke belasting is en toch 
durf ik wel zeggen — d e geachte afgevaardigde uit Nijmegen 
en ook die uit den Helder zouden het kunnen bevestigen — 
dat wanneer ooit een belastingkind aan het Departement van 
Financiën met moeite ter wereld is gekomen, het wel dit 
etukje over de levensverzekering in de Successiewet is. Maar 
wanneer men nu dat kindje in net leven heeft gebracht, zou 
het toch treurig zijn als men het geheele kind liet bevriezen 
om het wellicht eerst na jaren te ontdooien. Iets anders is 
het om tijdelijk een der ledematen buiten gebruik te laten 
stellen, want net kan daarmede toch nog met goed loopen, 
en daarmede kan dan de zaak voorloopig in orde zijn. 

Ik wil er hier opmerkzaam op maken, dat het hier geldt 
een bestanddeel van den boedel, gelijk er zoovele andere be-

standdeelen zijn, waarvan de fiscus óp het oogenblik dat 
iemand dood gaat, wellicht niets weet en waarvan zelfs bij 
de eerste aangifte veelal niet blijkt, waarvan ook de notaris, 
wanneer hij voor het eerst met de erfgenamen spreekt, niets 
te weten komt, maar waarvan het bestaan eerst langzanier-
hand gaat blijken, vooral tegen het oogenblik, waarop de eed 
moet worden afgelegd. Ik ben dan ook overtuigd, en degenen 
die meer van de practijk weten dan ik zijn ook van die mee-
ning, dat ten slotte do aangifte door de leyensverzekerings-
maatschappijen een controle-middel is, dat in negen van de 
tien gevallen wel gewenscht maar niet noodzakelijk is, en 
dat zelfs bij de uitkeering gedurende het leven, waar de aau-
gifte niet bestaat, veelal onnoodig zal zijn. 

Er is door den heer Drion gezegd, dat wij zonder die con-
tróle niets zullen krijgen, omdat liet hier meestal menschen 
zal gelden, die geen aangifte voor de successie hebben te 
doen. 

Ik ben dat ni©t met den geachten spreker eens. 
Hoe is de aangifte thans geregeld? 
In beginsel moet, wanneer er iemand sterft, altijd aan-

gifte van zijn nalatenschap worden gedaan, maar de burge-
meester doet aan den fiscus mededeeling van de gevallen, 
waarin van belasting zeker geen sprake /al kunnen zijn en 
aangifte dus overbodig is. Als echter de burgemeester daar-
mede wat al te ruim is, is de fiscus toch zoo vrij om nog wel 
eens bij de erfgenamen om een aangifte aan te kloppen ook 
in gevallen, waarin d© burgemeester meende, dat daarvoor 
geen reden was. 

De fiscus laat zich nu eenmaal niet graag beetnemen en 
zal altijd, waar eenigszins mogelijk, dus aangifte uitlokken ; 
die aangifte zal wel dikwijls negatief zijn. maar wanneer 
er een levensverzekeringspolis bestaat en de aangever niet 
van plan is een valschen eed te gaan zweren, zal dat dan toch 
wel blijken. En ik heb hierbij een getuige in een medestander 
van den heer Drion op het gebied van de levensverzekering, 
want ik heb uit den mond van den geachten afgevaardigd© 
uit Goes opgeteekend, dat de levensverzekeringen in verreweg 
de meeste gevallen gesloten worden in den middenstand, en 
men zal het toch wel hierover eens zijn, dat, al is onze 
middenstand nu niet zoo ontzettend welvarend, hij toch wel 
in den regel over zooveel beschikt, dat er termen zijn voor 
een uitnoodiging aan de erfgenamen door den fiscus om 
aangifte te doen, al zal dit dan misschien wel eens een 
negatief resultaat hebben. 

Ik acht daarom dan ook het geheele bezwaar van d© buiten-
landsche maatschappijen in hoog© mate overdreven. Geen 
mensch zal dan ook bij een buitenlandsche maatschappij 
gaan, omdat hij daardoor zooveel te gemakkelijker aan den 
fiscus zal kunnen ontsnappen. 

Maar laat mij eens een oogenblik aannemen, dat een buiten* 
landsche maatschappij door middel van ©en geheimzinnig 
agent hier te lande gebruik zou maken van het feit, dat 
zijn maatschappij aan den aangifteplicht kan ontkomen, en 
de menschen zou trachten wijs te maken, dat zij in het 
©ene geval zullen kunnen ontsnappen aan den fiscus en in 
het andere geval niet, dan wil ik di© maatschappij dezen 
voorsprong wel ontnemen en daarom heb ik de bekende wijzi-
ging aangebracht. 

De geachte afgevaardigde uit Haarlem acht het een be-
denkehjk systeem, te zeggen: ik vrees dat d© buitenlandsche 
maatschappijen zullen Knoeien, daarom sta ik het nu aan 
binnenlanusche ook toe. Maar er ia hier geen sprake van 
knoeien van het oogenblik af, waarop^ wij zeggen, dat de 
betrokken wetsbepaling voorloopi# niet zal gelden. D© 
fiscus is niet bang of de bepalingen die wij hier maken 
zullen ook zonder eenigen twijfel, in 9 van de 10 gevallen, 
haar volle werking hebben, al wordt het artikel over de 
'aangifte voor het oogenblik buiten werking gesteld. Ik stel 
echter anderzijds wel prijs op het controle-middel. De fiscus 
kan nu eenmaal niet genoeg controle-middelen hebben en 
wanneer er een is, zoo gemakkelijk toe te passen voor do 
levensverzekeringsmaatschappijen als het mededeelen aan 
den fiscus: ik heb een uitkeering gedaan aan mijnheer 
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A. of B., dan mogen wij dit middel niet voorbijgaan. 
Ik zeg dit, omdat ik wel weet, dat de heeren, die voor 
•d© levensverzekeringsmaatschappijen pleiten, toch wel 
ïgaarne iets uit dozo zaak slaan, al kunnen zij dan ook geen 
•volledige regeling van het levensverzekering*wezen krijgen. 
"Ook ik acht zulk een volledige regeling jjewenscht, maar men 
•moet die niet langs dezen weg trachten te forceeren, daur-
'mede een andere zaak bedervende. De bedeelde afg©vaardiir-
vlen willen echter wel gaarne althans dit er uit halen, dat 
Vle buitenlaudscho maatschappijen onder controle moeten 
komen, een vertegenwoordiger moeten hebben en waarborgen 
moeten stellen. Ik wil hun nu wel zeggen, dat ik mijner-
Sijds prijs stel op de bepaling omtrent do aangifte en dat ik 
dus gaarne bij mijn ambtgenooten er op zal aandringen, 
fcoo spoedig mogelijk een wetsontwerp omtrent deze zaak te 
maken, dat zal kunnen bestaan uit drie artikelen, één artikel, 
leggende, dat contracten met buitenlandsche maatschappijen 
door ingezetenen gesloten ongeldig zijn, indien die maat-
bchappijen hier geen vertegenwoordiger hebben; één artikel, 
l>epalende dat die vertegenwoordiger een borg moet stellen 
ten één artikel, zeggende, dat, als hij dien plicht verzuimt, 
kans heeft kennis te maken met onze huizen van bewaring. 

Ik geloof, dat, als het inderdaad om niets anders te doen 
is dan om hetgeen door den heer Drion en de zijnen is ge-
zegd, door do Regeering in de meest volledig© mate aan hun 
"wensen is te gemoet gekomen en als de heeren nu toch 
Mij ven volhouden, dat er een amendement-D rion moet zijn 
én dat de geheel© regeliner moet bevriezen, en niet alleen 
Wat eene voelhoorntje dat het wel goed was er bij te hebben, 
maar dat tijdelijk gemist kan worden, dan maken zij het 
mij moeilijk, te gelooven dat het alleen gaat om de zaak 
Viie nu naar voren wordt gebracht. 

Ik blijf ten sterkst© aan de Kamor aanbevelen d© bepa-
ling, nu in art. V I gebracht, aan te nemen, met deze wijzi-
ging, dat in plaats van: ,,waarbij waarborgen worden ge-
steld", gelezen wordt: ,,ton doel hebbend© het stellen van 
•waarborgen." 

De Voorzit ter: In artikel VI is door de Regeering een 
wijziging aangebracht, nl. om in plaats van de woorden: 
,,waarbij waarborgen worden gesteld" te lezen: „ten doel 
hebbende het stellen van waarborgen". 

De heer Drion: Mijnheer de Voorzitter! Slechts een kort 
woord. 

In de eerste plaats een antwoord aan den geachten afge-
vaardigde uit Middelburg die nu in dit stadium van het 
debat algemeene beschouwingen heeft gehouden, voor een 
deel naar aanleiding van de rede die ik bij de algemeen© 
beschouwingen heb gehouden, waarop ik niet meer zal 
ingaan. 

Ten aanzien van de regelingen die in de toekomst voor de 
levensverzekeringmaatsehapijen noodzakelijk zijn, wil ik 
alleen dit zeggen, dat het niet mijn bedoeling was geweest 
aan te sturen op een regeling ontleend aan het Duitsche 
systeem. Ik heb hierover in de afdeelingen gesproken bij het 
wetsontwerp, waarvan de heer van Raalt© heeft gewaagd. 

In de tweede plaats heeft de heer van Raalte het een en 
ander gezegd over de werkzaamheid van buitenlandsche 
maatschappijen die hier te lande een kantoor hebben en aan-
spraak maken op het bezit van het vertrouwen van het Neder-
landsche publiek. Zeker, dit is zoo, doch dit heeft niets te 
maken inet de zaak waarom het hier gaat. Wij zien dagelijks 
dat buitenlandsche maatschappijen trachten hier verzeke-
Tingen te sluiten, maar dit heeft met het succesierecht niet 
te maken. Naar mijn overtuiging zullen de maatschappijen 
die het minst geheimzinnig zijn in hun bedrijf het ver-
trouwen van het publiek verwerven, doch de aangifte voor 
het recht staat buiten het eigenlijke bedrijf. Het is de ver-
zekerde die het recht betaalt, de levensverzekeringmaat-
schappij kan alleen een aangifte doen ingevolge het door 
den Minister voorgestelde. Xu geloof ik, dat de heer van 
Raalte en de Minister zich de zaak niet juist voorstellen. Ik 

Ï
'elonf, dat men niet uit het oog moet verliezen, dat deze be-
asting in hooge mate impopulair zal zijn. De menschen die 
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in zeer moeilijke omstandigheden verkeeren en dank zij de 
voorzorg van hen die voor die menschen t© zorgen hadden 
een uitkeering krijgen, in verhouding tot de omstandigheden 
veel te klein, en die daarvan een belangrijk recht moeten 
betalen, zullen dit moeten gevoelen als iets hoogst onbillijks 
en zullen zich gerechtigd achten te trachten daaraan te ont-
komen. 

De Minister kan zich niet voorstellen, dat ieder die ver-
plicht is een zeker recht t© betalen zal probeeren daarvan 
af te komen. Ik herinner er aan, dat die opvatting in het 
algemeen niet gedeeld wordt. Zoo zal bij voorbeeld het zegel-
recht, in het algemeen een zeer laag recht, dat in de meest© 
gevallen niet drukt, in bijna all© gevallen, waarin geen 
notaris, of een openbaar ambtenaar t© pas komt, niet worden 
betaald. Zoo weet de Minister ook wel, dat de meeste con-
tracten op niet gezegeld papier worden geschreven. Als het 
nu reeds zoo gaat met deze rechten, hoe veel te meer zal men 
dan niet trachten te ontduiken het betalen van rechten, welk© 
in sommig© gevallen exorbitant hoog zijn en meestal komen 
op een zeer ongunstig moment. En wat nu de geheimhouding 
betreft, Teeds nu verlangt de verzekerde, dat de levensver-
zekering-overeenkomst een zaak tusschen hem en de maat-
schappij blijft. In de toekomst zal dus nog meer iedereen, 
die een verzekering sluit, als voorwaarde 6tellen, dat dit een 
geheim moet blijven tusschen hem en de maatschappij. 
Wanneer men de wet behoorlijk wil doen werken, moet men, 
gelijk ik reeds bij d© algemeene beschouwingen heb gezegd, 
haar zoo maken, dat het recht als hefc war© vanzelf geheven 
wordt. 

Thans nog een enkel woord aan den Minister! 
Door de wijziging, welke de Minister heeft aangebracht, 

zal de ongelijkheid tusschen de buitenlandsche en da binnen-
landsche maatschappijen zijn opgeheven, maar een verbete-
ring is de wijziging overigens niet. Ik behoef daarover niet 
langer te spreken, want de Minister heeft dit aan het slot 
van zijn betoog zelf toegegeven. 

D© Minister zeide, dat hij zooveel prijs stelde op een aan-
gifte van de maatschappijen, dat hij in overleg met zijn 
ambtgenoot zou trachten zoo spoedig mogelijk te komen met 
een regeling. Daaruit blijkt toch wel, dat het gevaar, dat 
hij zonder aangifte zijn recht niet zal betaald krijgen, niet 
zoo gering is. 

Ik moet nog even opkomen tegen sommige uitlatingen 
van den Minister, di© zouden doen vermoeden dat, als dit 
amendement wordt gehandhaafd na de wijziging door den 
Minister aangebracht, dit zou bewijzen, dat men eigenlijk 
de geheele zaak niet wil. 

Dit is niet het geval. Het 'amendement is ingediend, 
alleen omdat wij, ook mijn mede-onderteekenaars, het nood-
zakelijk en billijk vonden en omdat wij geen ongelijkheid 
wenscliten in de positie van de buitenlandsche maatschap-
pijen en de binnenlandsche. 

Ik geloof, dat het niet noodig is, nog meer te zeggen ter 
verdediging van mijn amendement. Maar in verband met het 
feit, dat door den Minister enkel© wijzigingen in zijn artikel 
zijn aangebracht, moet ik ook in mijn amendement een paar 
wijzigingen aanbrengen. De eerste betreft den aanhef, waar-
in ik wensch t© doen lezen: ,,wordt toegevoegd een nieuwe 
alinea". 

De tweede wijziging die ik d© eer heb voor te stellen be-
treft het eind van het amendement, waarin ik dezelfde wijzi-
ging zou willen aanbrengen die door den Minister is aange-
bracht. op instigatie van den heer van Raalte, en waar ik dus 
zou willen lezen, in plaats van: ,,waarbij waarborgen worden 
gesteld": „ten doel hebben het stellen van waarborgen". 

De Voorzi t ter : Er zijn door den voorsteller nog twee 
kleine wijzigingen in zijn amendement voorgesteld: 

1°. om den aanhef aldus te lezen: als tweede alinea wordt 
aan art. 61e toegevoegd; 

2°. om in het voorgestelde nieuwe lid in plaats van de 
woorden: ..waarbij waarborgen worden gesteld" te lezen: 
„ten doel hebbende het stellen van waarborgen". 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1915—1916. — I I . 
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210. Wijziging der Succesiewet. — Wetsontwerpen nos. 380 en 395. 

(Voorzitter e. a.) 
Mag ik do Commissie van Rapporteurs verzoeken naar oor-

deel over het gew zigd amendement mede te deelen? 

Do heer Fock, voorzitter van de Commissie van Rappor-
teur.s: Een van de leden der Commissie van Rapporteurs is 
togen het amendement en raadt de Kamer aan het te ver-
werpen. De grootst mogelijke meerderheid meent, dat het 
amendement aanbeveling verdient en beveelt de aanneming 
daarvan aan. 

De heer van Gijn, Minister van Financiën: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik weiisck nog een paar woorden te zeggen. 

In de eerste plaats wil ik even terugkomen op het betoog 
San den heer Drion, als zou ik hebben toegegeven, dat ik het 
controlemiddel niet missen kan. Ik heb uitdrukkelijk ge-
zegd, dat ik overtuigd ben, dat in negen van de tien gevallen 
het belastinggeld toch wel te krijgen zal zijn, maar het 
spreekt toch tevens vanzelf, dat de Minister van Financiën 
liet controlemiddel voor dat laatste, tiende geval, op den 
duur niet wil opgeven en wel wat moeite zal doen om het te 
kriigen. 

In de tweede plaats. De heer Drion heeft zijn amendement 
in menig opzicht veranderd, maar er blijft toch nog deze, 
rn. i. zeer groote inelegantie in, dat in dit artikel, dat uit-
eluitend slaat op levensverzekeringsuitkeeringen bij over-
lijden en niet gedurende het leven, tevens zal gesproken 
worden van een stuk van het schenkingsrecht, dat toevallig 
bestaat in den vorm van een uitkeering van levensverzeke-
ring bij het leven. Wij kunnen hierdoor in deze betrekkelijke 
dwaasheid vervallen, dat wij ons telkens moeten afvragen: 
is dat een schenking die verband houdt met een levensver-
zekeringspolis, ja of neen? 

Gesteld dat ik mijn zoon f 3000 gaf om een premie te 
betalen voor een levensverzekering, dan zal zulks buiten het 
schenkingsrecht vallen en als ik hem diezelfde f 3000 geef en 
zeg: dat is niet voor levensverzekering bestemd, dan 
is wel recht te behalen. Zóó is het amendement inderdaad 
niet te handhaven. Het gaat thans alleen om uitkeeringen 
bij overlijden, die bij het leven zijn afgedaan bij de schen-
kingen; daar moeten wij dus niet op terugkomen. 

De heer Dr ion : Mijnheer de Voorzitter! Nog1 een enkel 
woord. Ik zal over de inelegantie, waarvan de Minister sprak, 
niet veel zeggen. Er zijn genoeg ineleganties in deze wet en 
ik geloof een er bij doet er niet zooveel afbreuk aan, maar 
wat ik wil mededeelen is, dat ik niet anders kon dan dit 
amendement voorstellen op een van de artikelen van dezen 
titel, omdat — en dit is een van mijn bezwaren tegen deze 
geheelo regeling — alles wat betrekking heeft op schenkingen 
en verzekeringen bij leven, die in art. 1 met schenkingen 
gelijkgesteld zijn, niet wordt geregeld in den titel, welke 
op do levensverzekering betrekking heeft. Dat is een fout. 
De fout is, dat alle verzekeringen bij leven als het ware van-
zelf sprekend, ten gevolge van de bepaling, dat alle bedingen 
ten behoeve van derden gelijkgesteld worden met schenkin-
gen, onder de wet vallen, zonder dat eenige regeling is ge-
maakt. Daarom meen ik, dat mijn amendement niet anders 
kon worden voorgesteld dan op een van de artikelen van 
dezen titel, ofschoon die alleen spreekt van levensverzeke-
lingen bij overlijden, terwijl de levensverzekeringen als com-
plex hadden behooren te worden geregeld. Men heeft aan 
het Departement van den Minister daaraan niet gedacht. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De A'oorzitter: Ik acht het wenschelijk thans reeds mede 
te deelen, dat ik in elk geval, of dit amendement aangenomen 
wordt of niet, van plan ben voor te stellen met betrekking 
tot dit wetsontwerp een tweede lezing te houden en niet 
reeds heden tot de eindstemming over te gaan. 

Het gewijzigd amendement van den heer Drion wordt in 
stemming gebracht en met 39 tegen 19 stemmen verworpen. 

Tegen hebben gestemd de heeren Otto, Eerdmans. Heeres, 

Bongaerts, Jannink, Reumer, de Monté ver Loren, Rooden-
burg, Sannes, van Nispen tot Sevenaer, van Best, Schaper, 
van Vuuren, Marchant, Smeenge, van der Voort van Zijp, 
Ruys de Beerenbrouck, Brummefkamp, ter Laan (den Haag), 
Scheurer, Duvmaer van Twist, Fruytier, van den Tempel, 
Kleerekoper, Hubrecht, Ketelaar, Gerhard, van Beresteyn, 
Hugenholtz, van Wichen, Eland, Spieknmn, Albarda, ter 
Laan (Rotterdam), Teenstra, Nolens, Koster, van Raalte 
en Visser van IJzendoorn. 

Vóór hebben gestemd de heeren Boissevain. van Foreest, 
Nierstrasz. Kooien, Fock, Drion, Bichon van IJsselmonde, 
Fleskens, Tydeman, van Veen, Gerritson, ter Spul, de Vis-
ser, Knobel, Patijn, Snoeck Henkemans, de Savornin Loh-
mtan, de Meester en de Voorzitter. 

Art. 61e wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De artikelen 61 / tot en met CAh worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aan-
genomen. 

De I I 47 tot en met 51 worden achtereenvolgens zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

Art. I wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De artikelen I I tot en met V worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aam-
genomen. 

De Voorzit ter: In artikel VI zijn door do Regeering wijzi-
gingen gebracht na het uitbrengen van het Eindverslag. Ik 
neem aan dat de Commissie van Rapporteurs geen bezwaar 
heeft tegen deze wijzigingen. 

Artikel VI, thans luidende: 
„Deze wet treedt in werking met ingang van den dag na 

dien harer afkondiging. 
Zij is van toepassing wanneer het overlijden of de andere 

gebeurtenis, waardoor de verplichting tot aangifte ontstaat, 
op of na dien dag plaats heeft, zoomede wanneer op of na dien 
dag wordt geërfd of verkregen ten gevolge van de vervulling 
eener voorwaarde. 

De bepaling van artikel 61Ö! der Successiewet blijft buiten 
toepassing zoolang niet eene wettelijke voorziening is tot stand 
gekomen, ten doel hebbende het stellen van waarborgen, dat 
buitenlandsche verzekeraars bij het uitoefenen van hun be-
drijf hier te lande de hun door deze wet opgelegde verpheh. 
tingen zullen nakomen. 

De in artikel IV genoemde wetsbepalingen blijven van 
toepassing op akten, die vóór het inwerkingtreden dezer wet 
zijn opgemaakt. Indien echter na het inwerkingtreden dezer 
wet eene opschortende voorwaarde, aan eene vroegere sehen-
kinjr verbonden, wordt vervuld, heeft bijvordering van regi-
stratierecht niet plaats.", 

wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De beweegreden wordt zonder beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

De Voorzit ter : Ik stel voor de stemming over dit wets-
ontwerp op een nader te bepalen dag te doen plaats hebben. 

Daartoe wordt besloten; 

II. goedkeuring van de onderhamïsthe overdracht door 
ruiling van onroerende goederen te Hekkens (üttersum) 
aan P. W. Hendriks te üttersum (380); 

III. wijziging en verliooging van de begroeting van 
inkomsten'en uitsaven ven het Leeningfonds 1914 voor 
het dienstjaar 1916(395); 
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Wetsontwerpen nos. 389, 374 en 368. 

(Duymaer Tan Twist.) 

IV. goedkeuring van de onderhandsche overdracht door 
FM",K v a n gronden te Doesburg aan B. Ubbiuk, aldaar 
(o89); 

T. verhooging van de begrooting van inkomsten en 
uitgaven van het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen 
voor het dienstjaar 1916 (374). 

Deze wetsontwerpen worden achtereenvolgens zonder be-
raadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen; 

VI. wijziging der wet van 31 Juli 1915 (Staatsblad 
n°« 345), tot nadere uitbreiding van den landstorm, enz. 
(368). 

De algemeene beraadslaging wordt geopend. 

De heer Duymaer van Twist: Mijnheer de Voorzitter! 
De strekking van het wetsontwerp, dat thans aan de orde 
is, is om den landstorm ook te doen dienen tot aflossing van 
de militie. De wet van 31 Juli 1915 laat die aflossing niet toe, 
wijl de beweegreden van die wet bepaalt, dat de uitbrei-
ding van den landstorm dient om de onder de wapenen 
staande landweermannen met verlof te kunnen laten gaan. 
« ie t dus om de militie te vervangen. 

Om vervanging ook van de militie mogelijk te maken 
Verd het wetsontwerp dat thans aan de orde is ingediend. 
Dit wetsontwerp geeft dus uitbreiding aan de wet van 31 
Jul i 1915. 

Nu is op zich zelf tegen aflossing geen bezwaar. Die af-
lossing is billijk, zij is zelfs toe te juichen. Het is billijk dat 
ook de militie, die van 1 Augustus 1914 onder de wapenen 
is, aan de beurt komt om met verlof te gaan. 

Toch staat de zaak niet zoo eenvoudig als de Regeering 
die in de Memorie van Antwoord voorstelt. In de Memorie 
van Antwoord schrijft de Regeering: het voorstel moet aan-
gemerkt worden als de natuurlijke consequentie der ten 
vorigen jare aangenomen wet en kunnen principieele bezwa-
ren er mitsdien niet tegen worden ingebracht. 

Reeds dadelijk valt op te merken, dat waar de Minister 
wijst op het niet aanwezig zijn van „principieele bezwa-
ren", de Regeering daarbij erkent dat er dus wel bezwaren 
zijn van anderen aard, die tegen het wetsontwerp zouden 
zijn in te brengen. Maar over die bezwaren wordt door de 
Regeering heengeloopen. Die bezwaren worden ter zijde ge-
schoven, althans de Regeering gaat op die bezwaren niet in. 

Over die bezwaren tegen het wetsontwerp wil ik iets 
zeggen. 

In de eerste plaats zou ik de vraag onder de oogen willen 
zien of het juist is dat er tusschen de wet van 31 Juli 1915 
en het thans aan de orde zijnde wetsontwerp geen principieel 
verschil bestaat. En als er dan principieel verschil bestaat, 
wat ik nader zal aantoonen, zal dat vanzelf aanleiding kun-
nen geven tot het maken van principieele bezwaren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nu wijzen op twee omstan-
digheden. 

In de eerste plaats op wat ik zou willen noemen de verwor-
ding van ons veldleger. 

De wet van 1915 ging uit van de gedachte om door de in-
lij ving van landstormplichtigen de landweermannen met ver-
lof te kunnen zenden. Nu heeft men die gedachte zoo uitge-
werkt, dat feitelijk de landstorm de plaats van de militie in 
het veldleger inneemt. Het overcompleet der militie uit het 
veldleger komt daardoor bij de landweer en deze miliciens 
stellen de landweermannen in de gelegenheid om huiswaarts 
te gaan. Wij hebben hier dus te doen met wat ik zou willen 
noemen de opschuivingsmethode, waarbij echter de land-
storm nog slechts voor een klein gedeelte de sterkte van het 
veldleger ging uitmaken. Door aanneming van de wet van 
31 Juli 1915 is tot nog toe slechts een klein gedeelte van den 
landstorm in het veldleger ingetreden. Maar bij de doorvoe-
ring van het aan de orde zijnde wetsontwerp krijgt de samen-
stelling van het veldleger een geheel ander karakter en zal 
het veldleger binnenkort voor het overgroote gedeelte uit 
landstormplichtigen gaan bestaan. Hierin ligt nu een prin- I 

cipieel verschil tusschen dit wetsontwerp en de wet van 31 
Juli 1915. 
Mijnheer de Voorzitter! Binnenkort zal het veldleger, gelijk 

ik zeide, voor het overgroote gedeelte gaan bestaan, niet uit 
miliciens, maar uit landstormplichtigen en daarin schuilt 
naar het mij wil voorkomen een groot gevaar, een gevaar 
echter, waarover ik in openbare vergadering verder niet zal 
spreken. 

Tusschen twee haakjes wijs ik er op dat hier een averecht-
sche methode gevolgd wordt, nl. het samenstellen van het 
veldleger, niet uit militie, maar voor een groot gedeelte uit 
landstorm. 

Uit hetgeen ik hier aantoonde blijkt dus dat er wel degelijk 
principieel verschil is tusschen het wetsontwerp dat thans 
aan de orde is en de wet van 31 Juli 1915. 

Do tweede omstandigheid, waarbij principieele afwijking 
van de wet van 31 Juli 1915 valt te constateeren, ligt in het 
feit dat het bij de wet van 31 Juli 1915 de aflossing gold 
van landweermannen en voor die aflossing de hand kon ge-
legd worden op Landstormplichtigen van betrekkelijk jeug-
digen leeftijd, terwijl het bij dit wetsontwerp gaat om uit-
breiding deT aflossing tot de militie en voor inlijving aan-
gewezen worden landstormplichtigen van ouderen leeftijd.. 

Over dit principieele bezwaar, waarop in het Voorloopig 
Verslag duidelijk de aandacht werd jrevestigd, is de Regee-
ring in haar antwoord heengegleden. Dit bezwaar is niet 
van geringe beteekenis, — hot bezwaar dat men thans oudere 
land'stormmainnen gaat indoelen bij het veldleger ter ver-
vanging van mannen van jongeren leeftijd. In do eerste 

laats zijn onder deze landstormplichtigen personen, die in 
andel en bedrijf gewichtig© plaatsen innemen en wier af-

wezigheid niet anders dan tot groote schade voor het econo-
miscke en maatschappelijke leven kan strekken, en in de 
tweede plaats geldt het hier een aflossing van jongeren door 
ouderen, van vaak ongehuwde personen door gehuwden. 

Uit hetgeen ik aanvoerde — em ik deed het slechts zeer 
kort — blrjkt, dat er wel degelijk tegen het aanhangige wets-
ontwerp — en dit in tegenspraak van de bewering der Regee-
rimr — principieel© bezwaren kunnen aangevoerd worden. 

Maar, Mijnheer de Voorzitter, er zijn ook nog bezwaren 
van amderen aard. Daarvan wil ik eveneens een tweetal 
noemen. 

In de eerste plaats is in het Voorloopig Verslag de opmer-
king gemaakt, dat de opleiding van de landstormmannen, 
die krachtens dit wetsontwerp, wanneer het tot wet zal wor-
den verheven, onder de wapenen zullen komen, niet brj de 
depots moet plaats hebben. Als argument werd genoemd dat 
die opleiding in de depots niet deugdelijk is, hetgeen ui t 
ervaring was gebleken. 

Nu zegt de Minister in zijn Memorie van Antwoord op 
bladz. 3 di t : 

„Dat op grond van de tot dusver opgedane ervaring, 
de eerste opleiding bij de depots ongewenscht zou zijn, 
moet worden ontkend. Die opleiding moge aanvanke-
lrjk, toan door soms nog zeer jong vaak weinig ervaren 
kader, de elkander snel opvolgende sterke landstorm-
ploegen moesten worden geoefend, bezwaren hebben op-
geleverd, door doeltreffende maatregelen en meer rou-
tine van het kader zijn deze gaandeweg overwonnen." 

Mijnheer de Voorzitter! In dit oordeel staat, als ik het wel 
heb, de Minister vrijwel alleen. Dat de resultaten van de 
opleiding in de depots gunstig zouden zijn, wordt door menig 
officier ontkend. 

De depots missen het geschikte kader voor de opleiding. 
Ik duid dit aan de officieren bij de depots niet ten kwade, 
want het is een gevolg van het stelsel dat door den Minister 
wordt gehuldigd. 

De algemeene klacht is, dat de oefening bij de depots 
onvoldoende is en dat de tucht daar niet voldoende wordt 
ingescherpt. De proef op de som voor dit laatste leverde 
niemand minder dan de Minister van Oorlog zelf, toen hij in 
de zitting van 26 Mei 1916 zeide, dat verreweg het grootste 
gedeelte van de vele duizenden die zich op Paschen zonder 
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verlof verwijderden, zij waren die nog slechts kort dienst 
deden. Dit waren dus de gcmobiliseerden, de londstorin-
niannen uit de depots. 

Waar nu het veldleger uit de depots wordt aangevuld en 
versterkt, dreigt voor dit deel van onze weermacht geen klein 
gevaar. 

Nu voegt zich bij deze moeilijkheid nog een andere en wel 
«leze dat de landstorniplichtigen die bij aanneming van het 
wetsontwerp onder de wapenen zullen komen en reeds van be-
trokkelijk ouderen leeftijd zullen zijn een gelijke opleiding 
zullen krijgen als de militieplichtigen van 19-jarigen leeftijd. 

In het Voorloopig Verslag werd op bladz. 3 gevraagd, of 
hij de opleiding van deze landstormmannen eenigszins anders 
zal worden te werk gegaan dan tot dusverre geschiedt en dat 
wel in verband met do andere omstandigheden, waarin, wat 
leeftijd en maatscbappelijken werkkring betreft, deze per-
sonen voor een goed deel verkeeren. 

De Minister antwoordt daarop op bladz. 3 van de Memorie 
van Antwoord: 

„Bij de opleiding der bij dit wetsontwerp betrokken 
landstormmannen zal geheel op dezelfde wijze worden 
te werk gegaan als tot dusverre geschiedde. De eerst-
ondergeteekende kan niet inzien, dat hun leeftijd en 
maatschappelijke werkkring aanleiding zouden kunnen 
zijn een andere wijze van opleiding te volgen." 

Ik begrijp niet, dat de Minister dit niet kan inzien. Voor de 
'opleiding van landstormmannen van betrekkelijk ouderen 
leeftijd en voor een goed deel van mannen met practische 
ervaring moet men de beschikking hebben over superieur 
kader en dit wordt bij de depots niet aangetroffen. 

Nog eens, ik wil daarmede geen blaam werpen op het per-
soneel bij de depots, maar het is toch bekend, dat het meest 

f eschikte kader zich bij het veldleger en niet in de depots 
evindt. Thans moet men bij de depots vaak werken met 

kader dat voor de taak van onderwijzer niet berekend is. Dat 
kader kan wellicht wel goed zijn voor de opleiding van 
19-jarigen, maar zeker niet voor de vorming van mannen 
van 26 en 28 jaar, waaronder niet weinigen die intellectueel 
zeer ontwikkeld zijn. Daardoor wordt schade toegebracht aan 
den dienst. Daar komt nog dit bij, dat de bestaande methode 
van opleiding goed kan zijn voor jongelui van 19 jaar, maar 
daarom nog niet de meest bruikbare is voor de opleiding van 
mannen van ouderen leeftijd en van rijpe ervaring. 

Mijnheer de Voorzitter! De methode van opleiding moet 
A-oor mannen van ouderen leeftijd een andere zijn. Die me-
thode moet passen op den leeftijd. Nog eens, het is gansch 
iets anders of men jongemannen opleidt van 19 Jaar of wel 
mannen van een leeftijd van 26 a 28 jaar. Ik hoop, dat het 
den Minister uit deze korte uiteenzetting duidelijk zal zijn 
geworden, dat de bezwaren tegen opleiding bij de depots niet 
denkbeeldig zijn. 

Het tweede bezwaar waarop ik wil wijzen, betreft de ver-
lofsregeling van deze landstormmannen. 

Het valt niet te ontkennen, dat door het onttrekken van 
duizenden op den leeftijd van 26 a 28 jaar aan handel en 
bedrijf aan het economisch en maatschappelijk leven groote 
schade wordt toegebracht. Die schade wordt niet goedgemaakt 
door hetgeen de Minister opmerkt op bladz. 2 van de Memo-
rie van Antwoord: 

,,Beziet men de zaak uit een economisch oogpunt, dan 
mag niet worden vergeten, dat, waar uit het bedrijfs-
leven personen moeten worden afgestaan die allerlei lei-
dende functiën bekleeden, ten minste evenveel personen, 
in dezelfde omstandigheden verkeerende, aan dat be-
drijfsleven zijn en worden teruggegeven en dat degenen, 
die reeds onbepaald verlof hebben verkregen, gemiddeld 
yan hoogeren leeftijd zijn dan de landstorniplichtigen. 
die nog voor oproeping in aanmerking kunnen komen." 

Mijnheer de Voorzitter! De mededeeling van den Minister 
lijkt mij voor tegenspraak vatbaar. Het moge waar zijn, dat 
evenveel personen uit het leger in de burgermaatschappij 

terugkeeren, maar daarmede is niet uitgemaakt, dat in de 
opengevallen plaatsen van hen, die bij den landstorm worden 
ingedeeld, ook voorzien wordt. Immers zij die worden afge-
losten die, om met den Minister te spreken, aan het bedrijfs-
leven worden teruggegeven, zullen voor een groot gedeelte 
niet de plaatsen kunnen innemen van hen, die voor den land-
storm worden opgeroepen en daarbij worden ingelijfd. Inder-
daad lijdt het bedrijfsleven door het oproepen van 26 a 28 
jarige landstorniplichtigen groote schade. En dat er nog niet 
genoeg krachten uit het leger in de burgermaatschappij 
lerugkeeren, mag wel hieruit blijken, dat er nog overal gebrek 
is aan werkkrachten. Ten platteïande klaagt men te recht, dat 
geen werkkrachten aanwezig zijn en ik mag er ook de aan-
dacht op vestigen, dat hv. eveneens de schipperij groot nadeel 
ondervindt van het niet beschikbaar hebben van personeel 
om het bedrijf aan den gang te houden. 

In welk opzicht zal nu de verlofsregeling dier landstorm-
pliclitigen nog aan het economisch leven kunnen ten goede 
komen r Omtrent de verlovenregeling schrijft de Minister op 
bladz. 3 van de Memorie van Antwoord: 

,,De verlovenregeling voor de hierbedoelde landstorm-
mannen zal dezelfde zijn als voor de overige voor eerste 
oefening onder de wapenen zijnde dienstplichtigen. 
Voor hen is bepaald, dat zoolang zij in het tijdperk der 
eerste oefening verkeeren, d.w.z. in de eerste 8$ maand 
oefening, de verloven uitsluitend worden verleend op 
Zondagen en daaraan aansluitende Christelijke feest-
dagen; voor allen met vergunning tot vertrek naar hun 
woonplaatsen op Zaterdag te voren; voor de gezins- en 
de bedrij f shoof den tweemaal 'smaands bovendien verlof 
op Maandag en voor de overigen eenmaal 's maands met 
de vergunning des Maandags per eerste reisgelegenheid 
terug te keeren." 

Mijnheer de Voorzitter! Mij lijkt deze verlovenregeling voor 
de hierbedoelde landstormmannen beslist onvoldoende. Het 
is toch niet te verdedigen, om hen, die in het economisch 
maatschappelijk leven vaak zeer belangrijke posten bekleeden, 
8J maand uit hun zaken te halen, zonder voor een behoorlijke 
verlofsregeling zorg te dragen. 

Het is daarom ook een landsbelang, dat de Regeering, wan* 
neer zij landstormmannen van ouderen leeftijd onder de 
wapenen roept, ook zorgt voor een behoorlijke verlofsrege* 
ling. Dat daarvoor niet gezorgd wordt is een belangrijk be-
zwaar tegen de regeling van den Minister. Mijnheer de Voor-. 
zitter! Hier wreekt zich de fout van het stelsel van den 
Minister om den landstorm een plaats te geven in het veld-
leger. De landstorm behoort daarin niet thuis. De landstorm 
moet zijn aanvulling, maar hij moet niet voor groot deel 
aangewezen zijn voor het veldleger. 

Nam de landstorm de hem toekomende plaats in, dan zou 
men ook voor een betere verlofsregeling kunnen zorgen, 
waarbij met de economische belangen werd gerekend. Nu 
loopt de zaak vast, tot schade van de landsverdediging en tot 
schade van het economisch en maatschappelijk leven van ons 
volk. 

Mijnheer de Voorzitter! Het departement van Oorlog — 
het blijkt ook thans weer en het werd reeds meermalen van 
verschillende kanten der Kamer gezegd — bezit niet het 
organiseerend vermogen, dat noodig is. Dit blijkt ook uit de 
geheele zaak van den landstorm. 

Dat het het Departement van Oorlog ontbreekt aan organi-
seerend vermogen blijkt ook op ander terrein. Laat mij twee 
voorbeelden mogen noemen. Het is voor het leger en voor den 
veestapel van groote beteekenis, dat de hooivoorraad zoo 
groot mogelijk zij. Door de ongunstige weersgesteldheid 
van den laatsten tijd gaat het met den hooioogst slechts zeeï. 
gebrekkig, waardoor het landsbelang schade lijdt. De ver-
lofsregeling is gebrekkig. De commandanten doen wel wat 
zij kunnen om een behoorlijke uitvoering van de bestaande 
verlofsregeling te verkrijgen, maar het ontbreekt aan organi-
satie van hoogerhand. Mijnheer de Voorzitter! Ik las dezer. 



Vel 638. 2465 Tweede Kamer. 

93ste VERGADERING. — 11 JULI 1916. 

368. Wijziging der weï van 31 Juli 1915 (Stbl. n'. 345), tot nadere uitbreiding van den landstorm, enz. 

(Duyuiaer van Twist.) 

dagen in een van onze bladen een belicht uit Rouveeu. waar-
ia het volgende te lezen stond: 

», t Is in de lage hooilanden alhier treurig gesteld! 
Wiet alleen dat de arbeid zoo zeer bemoeilijkt wordt in 
u.p.11 booibouw, maar door de mobilisatie is er zoo'n enorm 
"gebrek aan werkkracht, zoodat veel gras in het water zal 
moeten blijven staan! Waar meet dat heen?" 

Nu behoorde er, wanneer men behoorlijk regelend wilde 
optreden, een verlofsregeling te zijn getroffen, waardoor het 
mogelijk werd althans den liooioogst in ons land binnen te 
brengen. Dat dit niet gebeurt wijst op een onvoldoend orga-
BlMerend vermogen bij het Departement van Oorlog. 

Mijnheer de Voorzitter! In de tweede plaats mag ik wijzen 
op de behoefte aan turf. Het brandstoffenvraagstuk zal in 
den aanstaanden winter nijpen. Er zit voldoende turf in den 
grond, maar de veenderijen hebben gebrek aan werkkrachten. 
De turf blijft in den grond en men kan lango vertoogen rich-
ten tot het Departement van Oorlog, het helpt niets. De 
Minister verklaart eenvoudig, dat de dienst het verlof niet 
toelaat. Mijnheer de Voorzitter! In antwoord op een schrij-
ven, dat in deze zaak tot den Minister werd gericht, kreeg 
"men het antwoord, dat, hoezeer het belang dezer zaak door 
den Minister werd begrepen, het niet mogelijk was uitbrei-
ding te geven aan de verloven. Ook hier dus een gebrek in de 
Verlcfsregeling, een onvoldoend organiseerend vermogen bij 
het Departement van Oorlog. 

En nu is dit zoo opmerkelijk dat, terwijl verlof geweigerd 
"wordt aan hen die voor het bedrijf verlof behoeven, wel 
verlof wordt gegeven in allerlei niet noodzakelijke gevallen. 
Dezer dagen heeft in de bladen een bericht gestaan volgens 
hetwelk aan de gemobiliseerden welke het vaardigheids-
setuigschrift verwerven, vier dagen verlof wordt verleend. 
Nu misgun ik dien gemobiliseerden dat verlof niet, maar waar 
voor zooveel zaken verlof dringend noodig is, behoorden ver-
loven voor het bedrijf voor te gaan. Aanstaande Zaterdag 
«n Zondag zullen in het •Stadion te Amsterdam sportfeesten 
plaats hebben. Daarvoor zal b.v. de artillerie uit Arnhem 
naar Amsterdam marcheeren, ten einde aan die feesten deel 
te nemen. Hieruit blijkt, dat het dus wel mogelijk is dat 
de artillerie uit Arnhem naar Amsterdam gaat, maar in 
hoevele gevallen wordt niet aan den gemobiliseerde het ver-
lof geweigerd dat hij behoeft. Mijnheer de Voorzitter! Ik 
meen duidelijk te hebben aangetoond, dat ter zake van de 
verlofsregeling nog veel aan het organiseerend vermogen aan 
het Departement van Oorlosr ontbreekt. 

Mijnheer de Voorzitter! Het aanhangige wetsontwerp he-
bogt uitbreiding te geven aan den landstorm, om de beschik-
king 1e krijgen over nieuwe lichtingen landstormmannen, 
maar de Minister blijft in gebreke om die voorzieningen te 
treffen welke noodig zijn om het intreden in het leger ge-
makkelijk te maken. 

In het Voorloopig Verslag wordt door enkele leden de 
wensch geuit dat: 

wanneer ten gevolge van de oproeping van den land-
storm, twee personen uit één gezin, in éénzelfde bedrijf 
werkzaam, onder de wapenen zouden moeten verblijven, 
aan één van hen. in het belang van het bedrijf, een 
voortdurend verlof zou worden verleend. 

Hier wordt gesproken van twee personen uit één gezin, 
maar ik ken gezinnen waar drio zoons onder de wapenen zijn 
en zelfs één, waar vijf zoons in dienst zijn. 

Wat antwoordt nu de Minister in de Memorie van Ant-
woord op den wensch uit het Voorloopig Verslag? Dit: 

„Aan onder de wapenen zijnde landstormmannen uit 
één gezin, in eenzelfde bedrijf werkzaam, wordt, indien 
zij niet meer in het tijdperk van eerste oefening ver-
keeren, zoodanig bijzonder verlof verleend, als in het 
belang van het bedrijf noodzakelijk i s . " 

Maar, Mijnheer de Voorzitter, is dit juist, wordt het ver-
lof in die gevallen gegeven ? 

De Minister voegt aan zijn mededeeling toe: „mits de be-

langen van den militairen dienst zich daartegen niet uit-
dnikkelijk verzetten", Alweer de belangen van den dienst 
op den voorgrond. 

Zeker, Mijnheer de Voorzitter, de dienstbelangen moeten 
voorgaan, maar men moet te gelijk den dienst zoo regelen, dat 
in gezinnon, waar 2 zonen die in één zelfde bedrijf werkzaam 
zijn onder de wapenen zijn, ten minste een met verlof kan 
gaan. Anders wordt het bedrijf eenvoudig onmogelijk ge-
maakt. 

Ik zou in dit verband den Minister willen vragen, waar 
ik in de verlofsorder betreffende de bijzondere verloven de 
bepaling kan vinden, dat de commandanten der onderdeden 
gerechtigd zijn, om 'wanneer zich het geval voordoet dat twee 
personen uit één gezin in één zelfde bedrijf werkza:iin zijn, 
aan één van hen bijzonder verlof wordt verleend. De Minister 
zal mij verplichten, als hij op deze vraag een duidelijk ant-
woord geeft. 

Over de verlofsorder zelf nog een enkel woord. Ik heb 
reeds iets — ik meen de vorige week — over die order ge-
zegd. Bij deze gelegenheid wil ik daarop terugkomen. 

In het Voorloopig Verslag op stuk n°. 360 lees ik: 
„Ten aanzien van de verlovenregeling werd in het 

bijzonder aangedrongen op nauwgezette naleving door 
de commandanten van de door de hoogere autoriteiten 
vastgestelde bepalingen. Men had vernomen, dat van 
die bepalingen wel in voor de betrokkenen ongunstigen 
zin wordt afgeweken." 

Mijnheer de Voorzitter! Dit is inderdaad zoo. 
Wat antwoordde nu de Minister op deze opwerping? De 

Minister gaf het bekende antwoord: Geef mij maar de klacht 
op, dan zal ik haar onderzoeken. Daarover zou ik dit willen 
zeggen, dat de Minister niet moet wachten tot de klachten 
komen, hij moet eischen, dat zijn orders zonder afwijking 
worden opgevolgd en dat gebeurt in het leger niet altijd. 
Dit heeft vrijwel steeds bij dezelfde officiereu plaats. Zij zijn 
bij name te noemen. De Minister kent de adressen. 

Laat ik nu een bepaald feit noemen. Ik neem de verlofsre-
geling van den opperbevelhebber betreffende de periodieke 
verloven. 

In de verlofsregeling van den opperbevelhebbsr lees ik 
in punt 4: 

„Zij wier woonplaats te ver van hun garnizoen, 
kamp of kantonnement is verwijderd om na afloop van 
den dienst nog vóór 10 uur des avonds van den aan het 
verlof vooraf gaanden dag hun bestemming te bereiken, 
vertrekken den morgen van den eersteji verlofdag, doch 
genieten op elk verlof één verlofdag meer." 

Hier wordt dus duidelijk gezegd: wonuecr een gemobili-
seerde 's avonds vóór 10 uur zijn woonplaats niet kan bereiken, 
gaat zijn verlof den volgenden dag in en krijgt hij er een 
verlofdag bij. 

Nu heb ik een verlofsorder voor mij van een comman-
dant van een onderdeel van het leger, waarin de afwijking 
te constateeren valt. Ik lees daarin: 

„Militairen die hun woonplaats niet kunnen berei-
ken"' — niet vóór 10 uur, maar — „vóór 12 uur 
's nachts, vertrekken in den morgen van den eersten 
verlofdag. Alsdan wordt het verlof met één dag ver-
lengd." 

Hier wordt dus willekeurig de bepaling door den opper-
bevelhebber gegeven, die spreekt van ..10 uur", gesteld op 
12 uur, ten einde den militairen een vrijen verlofdag te kun-
nen ontnemen. 

De Minister wenkt mij hem de verlofsorder te geven. Mijn-
hc-er de Voorzitter! Daartce ben ik niet gerechtigd. Ik zal 
den Minister echter het onderdeel noemen waar de order 
vandaan komt. De Minister kan dan het geval onderzoeken. 
Maar zullen we daarvan het resultaat vernemen? Ik twijfel 
daaraan. Zoo heb ik 14 dagen geleden in deze Kamer den 
Minister gevraagd naar een geval, waaromtrent de Minister 
zich bereid verklaarde inlichtingen te verstrekken. Deze in-

Handelingen der Staten-Generaal. — 1915—1916. I I . 



2466 

93ste VERGADERING. — 11 J U L I 1916. 

368. Wijziging der wet van 31 Juli 1915 (Stbl. n". 345), tot nadere uitbreiding van den landstorm, ene. 

(Duymaer van Twist.) 

lichting-en vergden geen onderzoek en toch vernam ik nog 
niets naders. Ik vroeg of de Minister bereid was over te leg-
gen de redenen waaroom de landwèerman A. D. Doom, van 
«N éröe compagnie van het 29ste bataljon landweer, geen 
vergoeding ontvangt. De Minister zeide bereid te zijn 
om aan dit verzoek to voldoen, maar ik wacht nu al 14 dagen 
doch heb het gevraagde niet ontvangen. 

Maar, Mijnheer de Voorzitter, ik ga verder. Punt 5 van 
diezelfde verlofsorder van den opperbevelhebber bepaalt: 

,,Do militairen van elko klasse worden verdeeld in 
ploegen, die volgens een aan te leggen rooster beurte-
lings op een verwhillemden dag der week met verlof 
gaan, in dier voege verschuivende, dat voor iedere 
ploeg op haar beurt een Zondag in het verlof valt ." 

Deze bepaling houdt dus dit in, dat bij periodiek verlof 
van byv. 3 dagen dit zóó geregeld moet worden, dat ieder 
op zijn beurt in dit verlof ook een Zondag krijgt. Noen, zegt 
de commandant, wiens verlofscrder ik hier in de hand heb, 
ik heb met die bepaling van den opperbevelhebber niets uit-
gtaande, ik regel het verlof op vaste tijden zoodanig dat de 
eerste verlofdag valt öl op een Zondag of op een Donderdag. 
Nu valt het verlof dus voor sommigen steeds op een Zondag, 
waardoor door hen die bezwaar hebben om op Zondag te rei-
zen de extra, verlofdag gemist wordt. Nu zou ik den Minister 
willen vragen, of in verband met de mogelijkheid, dat ook 
bij andere onderdeden van het leger willekeurige ai'wijkin-
gen van de verlofsorder kunnen genomen zijn, hij bereid 
is een order uit te vaardigen, dat de verlofsbepalinsren, zoo-
als die door hem, Minister, of door den opperbevelhebber 
gegeven worden, ook strikt zullen worden nageleefd. 

Nu nog een woord over den duur van de bijzondere ver-
loven. In punt 6 van de bijzondere verloven, door den Minis-
ter vastgesteld, wordt bepaald: 

,,Deze verloven worden zoodanig verleend, dat elke 
verlofstermijn, waarvan de duur naar keuze van den be-
trokkeno 3, 7, 14, 21 of 28 dagen, reisdagen inbegrepen, 
bedraagt, wordt gevolgd door een termijn van denzelf-
den duur onder de wapenen doorgebracht". 

De gemobiliseerde kan dus drie dagen bijzonder verlof 
krijgen, drie dagen verlof voor bedrij f swerkzaamheden, maar 
dan is in die drie verlofdagen ook inbegrepen de reisdag, de 
dag heen en de dag terug. Nu zou ik willen opmerken: dat 
wanneer drie werkdagen verlof gegeven wordt, de verlof-
ganger ook werkelijk drie dagen moet kunnen arbeiden. 
Maar wat wordt bepaald? Dat als de gemobiliseerde drie 
dagen verlof krijgt, bijv. Maandag, Dinsdag en Woensdag, 
— om een geval te noemen — hij op Maandag met verlof 
moet gaan en op Woensdagavond van het verlof moet terug-
keeren. Is de reis nu ver, dan wordt de dag heen en de dag 
terug verspeeld, zoodat er ten slotte slechts één verlofdag 
voor de bedrij f swerkzaamheden overblijft. Die regeling lijkt 
mij niet juist. Acht men dat de belanghebbende drie dagen 
verlof noodig heeft, dan moet men hem ook die drie dagen 
vol geven. 

Ik lees in punt 12 van dezelfde verlofsorder, dat door 
hen die gebruik maken van bijzonder verlof geen militaire 
inkomsten genoten worden op de dagen, waarop zij met ver-
lof zijn evenmin op de dagen van vertrek en van terug-
komst; zij hebben geen recht op vervoer voor rijksrekeni/.g. 
Mijnheer de Voorzitter! Dat iemand, die bijv. met drie dagen 
verlof gaat, geen militaire inkomsten geniet op den dag van 
vertrek en op dien van terugkomen lijkt mij onbillijk. Als 
men den gemobiliseerde toestond den dag voorafgaande aan 
zijn verlof' te vertrekken en een dag na beëindiging van het 
verlof terug te keeren, zou er althans een reden bestaan om 
voor die twee dagen de inkomsten in to houden, maar om 
iemand, die drie dagen verlof heeft, den eersten en den der-
den dag geen inkomsten te geven, dit lijkt mij nog eens 
onbillijk. 
Laat ik de onbillijkheid met een voorbeeld mogen aangeven. 

Ik kreeg onlangs een schrijven van een gemobiliseerde, woon-
achtig in de gemeente Bovenkarspel in. Noordholland. Deze 

man is te 's Hertogenbosch in garnizoen. Deze militair krijgt 
per week 3 dagen verlof, hij verdient dan f 2,50 per dag, u.i. 
f 7,50 loon; zijn vrouw krrjgt f 1 per dag vergoeding of f7 
per week, maar moet, omdat haar man met drie dagen verlof 
komt, de drie dagen vergoeding missen; zij krijgt daardoor 
slechts f4 vergoeding plus f 7,50 loon is te zamen f 11,50, 
terwijl het gezin vroeger f 14,50 ontving. Nu gaat bovendien 
van die f 11,50 nog de reis af van 's Hertogenbosch. naar 
Bovenkarspel en terug, waarmede een bedrag van plra. f 4 
gemoeid is. Het gezin geniet ten slotte het luttele inkomen 
van f7,50. 

Mijnheer de Voorzitter! Hiermede kom ik tot een tweede 
grief tegen de verlofsorder, nl. deze, dat zij, die met verlof 
gaan, niet voor Rijksrekening reizen. Ook die bepaling acht 
ik niet te rechtvaardigen, omdat de gemobiliseerde niet zelf 
de standplaats, waar hij zijn diensten zal verrichten, kan 
uitkiezen. De vorige maal gaf ik reeds een voorbeeld, welk 
voorbeeld ik even wil herhalen. Stel — en uit is een gewoon 
geval — dat 2 miliciens, landweermannen of landstormplich-
tigen, to Amsterdam woonachtig zijn. De een komt te Amster-
dam, de ander te Maastricht in garnizoen. Beiden krijgen nu 
drie dagen zakenverlof. De gemobiliseerde, die te Am^ter-
dam in garnizoen is, krijgt de drie dagen ten volle zonder 
kosten, terwijl hij, die te Maastricht in garnizoen is, behalve 
dat hij in die drie dagen heen en weer moet reizen, bovendien 
nog zijn reis van Amsterdam naar Maastricht en terug moet 
betalen. Die regeling betreffende het niet vergoeden der ver-
voerkosten lijkt mij niet vol te houden. 

Ik zou dan ook op een billijker regeling willen aan-
dringen. 

Voorts zou ik aan den Minister willen vragen, waarom het 
niet mogelijk is de gemobiliseerden, nu de oorlogstoestand 
zoolang duurt, in te deelen in de buurt hunner woonplaats? 
Ik wijs er op, dat bv. in het het kamp in Waalsdorp een zeer 
groot getal gemobiliseerden zich bevinden, die in Noord-
brabant thuis behooren. Zou het niet mogelijk zijn deze 
menschen dichter bij hun woonplaats te legeren. Vele be-
zwaren zouden, indien dat gebeurde, worden weggenomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Dezelfde punten omtrent de verlofs-
order, welke ik daareven besprak, heb ik ook de vorige week, 
zij het toen maar met een enkel woord, onder de aandacht 
van den Minister gebracht. Bij die gelegenheid verklaarde 
de Minister, dat hij niet was voorbereid om mijn opmerkin-
gen en vragen te beantwoorden. De Minister zeide toen 
(bladz. 2347 van de Handelingen: 

,,Ik zal natuurlijk zeer gaarne hetgeen door de beide 
geachte sprekers — den heer ter Laan en mij —in het 
midden is gebracht nalezen en overwegen, en wanneer 
ik daarin zaken vind waarmede ik mij kan vereenigen, 
trachten wijziging aan te brengen, maar de geachte 
sprekers moeten mij vergunnen om thans in een debat 
over deze dingen niet te treden." 

Nu zal de Minister zeker de verschillende onderwerpen van 
het debat overwogen hebben. Ik hoop dus, dat de Minister 
bereid zal zijn zijn meening omtrent de verschillende aan-
gelegenheden te doen kennen. 

Een enkel woord over de bepalingen ten opzichte van 
studieverloven. Ik heb ook de vorige week, bij de behandeling 
van de kleine wetjes, op de beteekenis dezer verloven gewezen. 
De Minister zeide toen toe mijn opmerkingen te zullen over-
wegen. 

Ik wees er bij die gelegenheid op, dat wanneer bv. een 
gymnasiast drie dagen per week studieverlof krijgt, daarbij 
als noodzakelijk complement moet komen overplaatsing van 
zijn garnizoen naar de plaats waar voor hem het gymnasium 
gelegen is. Als die gymnasiast bv. in den Haag in garnizoen 
ligt, terwijl hij te Assen op het gymnasium is, dan behoort 
bij het studieverlof ook overplaatsing naar Assen. 

Een korte opmerking over de vergoedingen. 
In de zitting van 20 Juni 1916, bladz. 2233, heeft de 

Minister er op aangedrongen, dat de heer Mendels en ik onze 
moties zouden intrekken. Tegen mij heeft de Minister gezegd: 
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,,De geachte afgevaardigde uit Steenwijk zou mij dus 
een bewijs van zijn vertrouwen geven, wanneer hij zijn 
motie introk." 

En tegen den heer Mendels: 
,,Ik zou zeggen: laat ook deze geachte afgevaardigde, 

waar hij zooeven uit mijn mond heeft vernomen, dat ik 
met groote belangstelling de meeningen in deze Kamer 
heb gehoord, en getracht heb den polsslag van de Kamer 
te voelen, waar ik, al heb ik bezwaar tegen het behouden 
van slechts den enkelen breidel, die in het maximum zou 
gelegen zijn, nochtans wil trachten te doen wat in mijn 
vermogen is om een bevredigenden toestand in het leven 
te roepen, laat daar hij ook zijn motie intrekken." 

Na zijn die moties ingetrokken en daarmede werd den 
Minister een bewijs van vertrouwen gegeven. Maar nu zijn 
wij bijna weer een maand verder en ik vraag aan den Minis-
ter, waar deze een bevredigende oplossing heeft toegezegd, 
of de Minister met deze zaak reeds begonnen is en of hij 
haast wil maken. Kan de Minister omtrent zijn plannen iets 
aan de Kamer mededeelen? 

Mijnheer de Voorzitter! Bij het aanhangige wetsontwerp 
gaat het over het onder de wapenen roepen van nieuwe lich-
tingen. Met klem wil ik ten slotte nogmaals bij den Minister 
aandringen op een behoorlijke behartiging van de geestelijke 
belangen der gemobiliseerden. Daaraan ontbreekt nog veel. 
Het blijft bij den Minister bij toezeggingen, maar vervul-
ling van de beloften zien wij niet. Ik zal daarover niet veel 
meer zeggen, alleen moet ik er nog mijn verwondering over 
uitspreken, dat de Minister er niet voor waakt dat zijn be-
velen in het leger worden uitgevoerd. Er schijnen in het 
leger officieren te zijn, die zich tegen de orders van den 
Minister verzetten en die orders gewoon als scheurpapier be-
schouwen. 

Ik noem daarvoor twee feiten. Ten eerste heeft de Minister 
een order uitgevaardigd, waarbij het vloeken verboden wordt, 
en toch gaat het vloeken in het leger nog maar rustig zijn 

Men stoort er zich niet aan of de Minister al een order 
eeft. Men bekommert er zich niet over of de Minister al 
et een of ander verbiedt Ik zou willen vragen: is de Minis-

ter niet in staat om zijn orders in het leger uitgevoerd te 
krijgen? Ik las onlangs in De Bazuin, Stemmen uit De Ge-
reformeerde Kerken in Nederland, van Vrijdag 30 Juni 
1916, een woord van prof Lindeboom, hoogleeraar aan de 
Theologische School te Kampen: 

,,Kan ook de machtige opperbevelhebber van ons 
leger hier niet ingrijpen? Zijn Excellentie heeft ge-
toond wel ter dege straffen te kunnen en te durven op-
leggen, en voor de uitvoering te zorgen — getuige o.a. 
de forsche extra straffen, oppelegd aan de eigenmach-
tige verlofgangers met Pasenen —. Kan Zijn Excel-
lentie niet zorgen, dat een vloekend soldaat en een 
vloekende uitvloekend commandant exemplaarlijk wordt 
gestraft ? 

Tot nu toe staan we voor een pijnlijk raadsel. Alle 
overtredingen in het leger gestraft, de vloeker niet ; 
waarom toch dit? Het vloeken c a . verboden; tegen de 
overtreding van dit verbod de krijgstucht machteloos 
öf willoos ?" 

Nu het tweede feit. Dit betreft de vaccinatie in het leger. 
De Minister verklaarde hier op 25 Mei 1916 ten aanzien van 
de vaccinatie: 

,,Op zeer uitgebreide schaal heeft vaccinatie plaats 
gehad tegen de pokken. ïusschen haakjes zij gezegd, 
dat die vaccinatie geheel vrijwillig is; telkens wanneer 
iemand voor deze vaccinatie in aanmerking komt, 
wordt hem gezegd, dat hij er zich niet aan behoeft te 
onderwerpen." 

Mijnheer de Voorzitter! Wat hier verklaard is door den 
Minister, is niet waar. Wat hier gezegd wordt is niet juist. 
In het leger worden wel degelijk maatregelen genomen tegen 
hen die zich niet willen laten vaccineeren. De Minister schijnt, 
daarvan niet op de hoogte te zijn, of wel hij laat toe, dat zijn 
orders niet worden uitgevoerd. Ik zou willen vrager, is het 
den. Minieter bekend, dat zij die zich niet willen laten vacci-

neeren, soms op zeer grievende wijze behandeld worden? 
Ik hoop, dat de Minister bereid zal zijn om zijn meening, 
die hij op 26 Mei hier uitsprak, op dit punt duidelijk aan het 
leger te doen kennen. 

Toen een van de ingelijfden van de laatste jaarklasse land-
storm bij mij kwam om zich te beklagen over de behandeling, 
bij zijn korps ondervonden ter zake van zijn weigering om 
gevaccineerd te worden, heb ik hem het vel der Handelingen 
van 26 Mei medegegeven en hem gezegd: laat je kapitein 
lezen welke verklaring de Minister van Oorlog in de Kamer 
heeft afgelegd. Toen de kapitein die verklaring las, zei hij 
tegen den landstormer: nu ja, dat wist ik wel, maar ik zal 
doen wat mij goeddunkt. Mijnheer de Voorzitter, zulk op-
f reden in het leger mag niet geduld worden. Als de Minister 
verklaart, dat geen rancunemaatregelen getroffen worden 
ten opzichte van hen die weigeren om gevaccineerd te worden, 
dan is de Minister niet op de hoogte, want dit gebeurt wel. 
Laat de Minister hier krachtig ingrijpen, anders beteekenen 
al zijn exclamaties in deze Kamer niets. 

Gelukkig zijn er militaire autoriteilen, die de zaak willen 
aanpakken. Ik verheug mij daarover. Maar laat de Minister 
nu zijn meening op duidelijke wijze aan het leger kenbaar 
maken. 

Een enkele korte opmerking nog over de militaire tehuizen» 
ook een zaak van groote beteekenis, nu ons leger weer opnieuw 
staat uitgebreid te worden met nieuwe lichtingen landstorm. 
De Nederlandsche Militaire Bond heeft onlang? voor het tijd-
perk van af 1 Augustus 1914 tot 1 Januari 1916 een extra 
subsidie genoten van f 2600. Door dr. de Visser, den veld-
prediker in algemeenen dienst, den geachten afgevaardigde 
uit Katwijk, werd in deze Kamer verklaard, dat als basis 
voor het subsidie aangenomen is de vergoeding van een-zesde 
van de totale uitgaven. De militaire tehuizen bij den bond 
aangesloten, hebben nu in de genoemde periode uitge-
geven f 93 000. De Nederlandsche Militaire Bond zou dus 
naar dien maatstaf hebben moeten ontvangen f 15 000. Hij 
heeft echter ruim f 12 000 minder ontvangen. Ik hoop dat 
de Minister bereid is mild te zijn in zijn subsidies ook ten 
bate van de militaire tehuizen. 

Ten slotte een kort woord over het reizen op Zondag. 
Volgens de tegenwoordige bepalingen wordt aan degenen, 
die in depots opgeleid worden, eenmaal per maand op Zon-
dag verlof verleend met vergunning om op Maandagmorgen 
terug te keeren. Een keer per maand voor mannen van 2ó'— 
28 jaar; ik vind zulks een verlofsregeling onvoldoende. Mij 
dunkt dat de regel moest zijn dat de ongehuwden evenals de 
gehuwden ook tweemaal per maand op Zondag verlof krij-
gen, met vergunning op Maandagmorgen terug te keeren. 
Nu die regeling er niet is, verplicht men velen tegen hun 
overtuiging in des Zondags te reizen, althans op Zondag 
van openbare vervoermiddelen gebruik te maken. Op dit 
punt bevatte de regeling, die voor deze van kracht was, 
mildere bepalingen, bijzonderlijk voor het instructiekader. 
In de vorige order werd bepaald dat tweemaal per maand 
verlof gegeven werd met vergunning om op Maandagmorgen 
terug te keeren. Mij zijn onderofficieren bekend, die sinds 
1 Augustus 1914 onder de wapenen zijn, en die thans slechts 
één keer per maand op Zondag naar huis kunnen gaan met 
terugkeer op Maandagmorgen. Ik zou ook hier willen 
aandringen op mijdere bepalingen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het lijkt mij toe, dat de geeste-
lijke belangen van onze miltairen in dezen mobilisatietijd 
groote schade lijden. Dat is voor mij, ik zou haast zeggen 
een bezwaar, groot genoeg om met dit ontwerp niet mede te 
gaan. Ik meen dat zij, die onder de wapens norden geroepen, 
de zekerheid moeten hebben dat met hun geestelijke belangen 
zal worden rekening gehouden. 

Wanneer men mij ten slotte de vraag steU: Hoe ik tegen-
over dit wetsontwerp sta, dan moet ik verklaren, dat ik groot 
bezwaar heb aan dit wetsontwerp mijn stem te geven. Echter 
zal mijn stem afhangen van de verklaringen en de mede-
deeiingen, die de Minister zal geven. Ik hoop dat de Minister 
het mij mogelijk zal maken om mijn stem aan het wets-
ontwerp te geven. 

De verdere beraadslaging wordt verdaagd en de vergade-
ring gesloten. 




