Het BEURSZEGEL.
Met de Wet van 22 maart 1917, in werking getreden op 1 juni 1917, werd een geheel herziene
Zegelwet van kracht: de ZEGELWET 1917. Tegelijk met deze Wet, werd een speciale plakzegel
geïntroduceerd - het Beurszegel - voor het zegelen van effectennota's. Het zegelrecht werd
vastgesteld op 5 cent per 100 gulden. Dit tarief is echter ongeveer maar twee jaar van kracht gebleven
want reeds bij Wet van 27 juni 1919 werd het verdubbeld. Het wordt dan 5 cent per 50 gulden met een
minimum van 10 cent en klimt op met 5 cent tot 25 cent, boven de 25 cent met 25 cent tot 5 gulden en
daarboven met 50 cent. Omtrent de wetswijziging tot verdubbeling zegt de Memorie van Toelichting
dat zij nodig is ter versterking van de middelen. Speciaal de verhoging van de Beursbelasting zou per
jaar ƒ 3 miljoen meer opbrengen. Deze verwachting is niet uitgekomen, voornamelijk ten gevolge van
de vanaf midden 1920 optredende depressie waardoor de geldomzet ter beurze sterk daalde.
De opbrengst van de Beursbelasting bedroeg in:

Effectennota uit de begintijd van het Beurszegel.

1919
ƒ
5,7 miljoen (w.v. ƒ 3 miljoen na de verdubbeling)
1920
,,
7,3
,,
1921
,,
3,1
,,
1922
,,
2,4
,,
Bovenstaande terugval in opbrengst houdt in dat over de periode 1919-1922 de omzet waarover
gezegeld werd met ca. 70 is afgenomen.
Zowel in 1917 als in 1927 zijn zegels uitgegeven. In 1917 in 67 verschillende waarden van 5 cent tot
500 gulden en in 1927 - in nieuwe kleuren - 36 waarden van 10 cent tot 500 gulden. De 1917 zegels
hebben tanding 11½ x 14 of 14 en de 1927 zegels 11½, 12½, 12 x 11½, 13 x 12½.
Er bestaan zowel zegels met als zonder watermerk.
Het zegel is rechthoekig, heeft een lengte van 28½ mm en een breedte van 57½ mm. De zegels
bestaan uit twee delen, door een snijlijn gescheiden. Het linker - kleinste - deel diende op de
achterblijvende stok of op de kopie-nota geplakt te worden en het grotere rechterdeel op de originele
nota. Op beide delen van het zegel is in zwart de waarde gedrukt, op de emissie 1917 uitsluitend in
cijfers en op de emissie 1927 zowel in cijfers als in letters. Tevens hebben alle zegels de opdruk "den
" - na 1953 " de 19 “ - eveneens in zwart. De opdrukken zijn op beide delen van het zegel
aangebracht.
De oorsprong van het zegelrecht als zodanig is te vinden in een placaat van de Staten van Holland uit
1624. Deze belasting - "'t middel van 't kleyn seghel" - werd ingesteld vanwege de vele

meningsverschillen en de daaruit voortvloeiende processen die zich regelmatig voordeden met
betrekking tot de uitleg van notarieele opbrengst bestemd ter bestrijding van de hoge kosten
verbonden aan de strijd tegen de Spanjaarden. Zowel bestemming als doel waren in 1917 reeds lang
achterhaald.
Begin jaren zeventig is het zegelrecht afgeschaft.
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