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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Ministerie van Binnenlandse Zaken: Hulpverlening Oorlogsslachtoffers en Evacuatiezaken

Periodisering:
archiefvorming: 1945-1947
oudste stuk - jongste stuk: 1939-1951

Archiefbloknummer:
B24095

Omvang:
99 inventarisnummer(s); 1,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Ministerie van Binnenlandse Zaken / Afdeling Hulpverlening Oorlogsslachtoffers en 
Evacuatiezaken, (1945-1947)
Ministerie van Binnenlandse Zaken / Afdeling Maatschappelijke Zorg II, (1947-1951) 

Samenvatting van de inhoud van het archief:
De afdeling had vier taken: (1) geldelijke hulpverlening aan oorlogsslachtoffers, (2) evacuatie en 
terugkeer, (3) uitvoering Vorderingsbesluit Woonruimtewet en (4) contacten met particuliere 
organisaties die hulp gaven aan oorlogsslachtoffers. De afdeling zorgde voor beleid en controle en 
hield zich bezig met zeer diverse problemen zoals de hulp aan nabestaanden van verzetslieden, 
statenlozen, eigenaren van bedrijven, nabestaanden van in mei 1940 omgekomen militairen, 
hulpverlening aan uit Duitsland en Nederlands-Indië gerepatrieerden, vergoedingen aan 
huiseigenaren voor gedorven inkomsten door ontruimingen, maar ook hulp aan politieke 
delinquenten en asociale evacués, hulp bij overbrenging van stoffelijke resten uit het buitenland 
en vergoedingen voor studiekosten en problemen rond de uitvoering van het Vorderingsbesluit 
Woonruimte.
In het archief bevinden zich stukken over de uitvoering van het beleid door het Centraal Bureau 
Verzorging Oorlogsslachtoffers, de provinciale bureaus en de districtsbureaus: financiële controle, 
personeelsbeleid, organisatie en huisvesting. Tenslotte zijn er dossiers met stukken over de 
contacten met de Stichting 40-45, het Nederlands Volksherstel, organisaties voor ex-politieke 
gevangenen en ex-krijgsgevangenen 
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte 
materiële staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken: Hulpverlening 
Oorlogsslachtoffers en Evacuatiezaken, nummer toegang 2.04.51, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, BiZa / Hulpverlening Oorlogsslachtoffers, 2.04.51, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
De buitengewone omstandigheden waarin het zuiden van Nederland sedert de bevrijding in 
september 1944 verkeerde, waren voor de regering in Londen aanleiding om bijzondere 
maatregelen te treffen. Zij vaardigde daartoe in september 1944 een aantal besluiten uit om de 
bevolking in de bevrijde gebieden te ondersteunen. Eén daarvan 1 bevatte voorlopige 
voorzieningen voor de hulpverlening aan hen die tengevolge van de oorlogsomstandigheden niet 
meer in staat waren in de kosten van hun levensonderhoud te voorzien.

De op 18 september 1939 onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken ressorterende, door de 
ministers van Binnenlandse Zaken en van Defensie benoemde Commissie Burgerbevolking, had 
vrij snel na haar oprichting het Bureau Afvoer Burgerbevolking (BAB) ingesteld. Als uitvoerend 
orgaan van genoemde commissie had dit bureau de algehele leiding over de zorg voor huisvesting,
verpleging enz. van uitgewekenen.

De zaken ten aanzien van de hulpverlening aan vluchtelingen, gerepatrieerden en andere 
oorlogsslachtoffers werden behandeld door het Bureau voor Evacuerings- en Repatriëringszaken, 
dat op 15 januari 1945 door het Militaire Gezag te Eindhoven werd opgericht.

Het Bureau voor Evacuerings- en Repatriëringszaken stelde een nieuw BAB in. Zo bestonden er 
tussen 15 januari en 12 april 1945 in feite twee van deze bureaus naast elkaar, één in bevrijd gebied 
en één in bezet gebied.

De regering in Londen verwachtte dat de buitengewone omstandigheden weldra voor het gehele 
land zouden gaan gelden en stelde in april 1945 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken de 
afdeling Hulpverlening Oorlogsslachtoffers en Evacuatiezaken (afdeling HO) in.

Van de instelling is geen beschikking of Koninklijk Besluit bekend; wel staat vast, dat dr. J.Th.A.H. 
van der Putten chef van de afdeling werd 2

De taken van de afdeling waren: 3

a. geldelijke hulpverlening aan oorlogsslachtoffers, waaronder gerepatrieerden,
b. alle aangelegenheden betreffende de binnenlandse evacuatie en reevacuatie,
c. uitvoering van het Vorderingsbesluit Woonruimte,
d. contact met particuliere organisaties die zich de hulpverlening aan oorlogsslachtoffers ten 

doel stelden.
De in september 1944 getroffen voorlopige voorzieningen bleken in het begin van 1945 bij 
toepassing in de praktijk op ernstige moeilijkheden en onbillijkheden te stuiten wat betreft de 
geldelijke hulpverlening. De minister van Binnenlandse Zaken vaardigde daarom nieuwe 
maatregelen uit 4 . Bij de verstrekking van geldelijke bijstand aan oorlogsslachtoffers werd deze 
categorie verdeeld in evacués en niet-evacués. Bij de laatste groep werd onderscheid gemaakt in 
werknemers, niet-werknemers, invaliden en nagelaten betrekkingen van oorlogsslachtoffers. Op 
15 mei trad de regeling in werking. Zij was niet van toepassing op hen "die tijdens de bezetting van 
ontrouw aan de zaak van het Koninkrijk hebben doen blijken en rechtens van hun vrijheid zijn 
beroofd" 5 .

1 Koninklijk Besluit (KB) van 16 september 1944, Staatsblad (Stbl.) E88.
2 KB van 29 maart 1945, Stbl. 3.
3 KB van 13 september 1944, Stbl. E81 en KB van 11 september 1944, Stbl. El03.
4 Rondschrijven van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën van 12 april 1945, nr. 2769 afd. KB/E 

XXIII, bijvoegsel Staatsblad 1945, nr. 32.
5 Rondschrijven van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën van 12 april 1945, nr. 2769 afd. KB/E 

XXIII, bijvoegsel Staatsblad 1945, nr. 32.
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De afdeling HO bereidde de beslissingen voor, die op het gebied van de toekenning van bijzondere 
uitkeringen aan oorlogsslachtoffers, direct of in beroep, door de minister van Binnenlandse Zaken 
moesten worden genomen. Het uitvoerende werk ten aanzien van de verzorging van 
oorlogsslachtoffers ressorteerde ook onder deze minister. Het was in handen van het Centraal 
Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers (CBVO), dat voor het toen bevrijde gebied op 12 april 1945 
door de minister van Binnenlandse Zaken werd ingesteld. 6 Het Bureau voor Evacuerings- en 
Repatriëringszaken te Eindhoven werd op die datum opgeheven.

De werkzaamheden van de voormalige Bureaus Afvoer Burgerbevolking gingen op in die van het 
CBVO. Zolang het land niet geheel was bevrijd werd het CBVO geleid door de directeur van een 
door de minister van Binnenlandse Zaken in overleg met het Militair Gezag ingesteld tijdelijk 
Centraal Bureau 7 te Eindhoven. Na de bevrijding was het CBVO gevestigd te Den Haag.

De verhouding tussen de afdeling HO en het CBVO was als volgt:

Het CBVO verstrekte gevraagd en ongevraagd advies omtrent alle aangelegenheden liggende op 
het terrein van de afdeling HO.

De taken van het CBVO waren:
a. verzorging van de oorlogsslachtoffers, voor zover niet betrekking hebbend op de onder de 

ministeries van Handel, Nijverheid en Landbouwen van Financiën ressorterende regeling 
der materiële oorlogsschaden,

b. verzorging van gerepatrieerden uit Nederlands-Indië (officieel hoorde deze verzorging 
thuis onder het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen)

Onder het CBVO ressorteerden de provinciale Bureaux Verzorging Oorlogsslachtoffers (PBVO), 
gevestigd in de hoofdsteden der provincies. 8 Zij voerden de opdrachten van het CBVO uit en 
waren belast met het toezicht op en de zorg voor de inrichtingen en kampen in hun provincie, 
waarin oorlogsslachtoffers waren ondergebracht. De provinciale bureaus hielden toezicht op de 
uitvoering van de door het CBVO rechtstreeks aan de Districtsbureaux Verzorging 
Oorlogsslachtoffers (DBVO) verstrekte opdrachten.

Onder deze DBVO's ressorteerden de voornaamste overheidstaken met betrekking tot de 
verzorging van oorlogsslachtoffers. Zij waren gevestigd in gemeenten waar een Gewestelijk 
Arbeidsbureau was en werkten nauw samen met de burgemeesters van deze gemeenten.

In de loop van 1947 bleek het wenselijk te zijn met het oog op de ontwikkeling van de 
maatschappelijke zorg de werkzaamheden van de afdelingen Armwezen en HO te coördineren. De 
beide afdelingen werden opgeheven 9 en met ingang van 1 januari 1948 werd de afdeling 
Maatschappelijke Zorg ingesteld. Dr. J.Th.A.H. van der Putten werd chef van de onderafdeling 
Maatschappelijke Zorg II, welke afdeling met de werkzaamheden van de voormalige afdeling HO 
werd belast.

In verband met de opheffing van de afdeling werd tegelijkertijd het CBVO geliquideerd 10 en de 
Rijksdienst voor Maatschappelijke Zorg ingesteld met ingang van 1 januari 1948. 11 Deze dienst nam
de werkzaamheden van het CBVO over.

6 Rondschrijven van de minister" van Binnenlandse Zaken van 12 april 1945, nr. 2770 afd. KB/E XXIII, bijvoegsel 
Staatsblad 1945, nr. 33.

7 Rondschrijven van het Hoofd van het Bureau voor Evacuerings-, Repatriërings- en VO-zaken van M.G. van 25 
april 1945, bijvoegsel Staatsblad 1945, nr. 37.

8 Zie bijlage
9 Beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken van 19 december 1947, nr. 57954, afd. HO/A; 

inventarisnummer 23.
10 Beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken van 19 december 1947, nr. 57954, afd. HO/A; 

inventarisnummer 23.
11 Inventarisnummer 23.
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Personeel afdeling Hulpverlening Oorlogsslachtoffers en Evacuatiezaken
Administrateur, chef der afdeling

 Dr. J.Th.A.H. van der Putten
Referendaris (met pers. titel van administrateur)

 J.M. Hardeman
Hoofdcommies

 J. Wondergem
 W.A.F. Kessler

Commies
 P.H.J. Bouman
 Mej. A.A. van Ginkel

Adjunct-commies
 P. de Winter

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De archiefbescheiden van de afdeling HO vormden met de bescheiden van de archieven van de 
afdeling Volksgezondheid en Armwezen, de afdeling Armwezen en de afdeling Maatschappelijke 
Zorg een verzameling in het centrale archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, geordend 
volgens de algemene BiZa-code.

Na de oprichting van het Ministerie voor Maatschappelijke Werk werden in de periode 1952-1954 
o.a. de bescheiden van de afdeling HO overgedragen. In 1974 keerden de bescheiden weer naar het
Ministerie van Binnenlandse Zaken terug. 12

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Overbrenging van een overheidsarchief

12 Inventaris van het archief van de afdeling Maatschappelijke Zorg van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
(1946) 1948-1952.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
De inhoud van de bescheiden betreffende de taakuitvoering maakt veel duidelijk omtrent de 
leefomstandigheden tijdens de oorlog, zowel in Nederland en in de toenmalige koloniën als in het 
buitenland.

Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
Uit het archief werd niets vernietigd. Na het verwijderen van de dubbelen bleef van de 1,5 m. 
archief ruim 1 m. over.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Tijdens de bewerking van de archieven van de afdeling Volksgezondheid en Armwezen en de 
afdeling Armwezen werd uit het code-gedeelte het archief van de afdeling HO gereconstrueerd.

Bij de ordening werd voor de overzichtelijkheid het systeem van de BiZa-code doorbroken. Van de 
dossiers werden bundels gevormd en als zodanig beschreven. Omdat de handeling van de afdeling
in alle gevallen dezelfde was, nl. het voorbereiden van een door de minister per geval te nemen 
beslissing, werd deze nergens in de beschrijvingen vermeld. De redactionele vorm: "Stukken 
betreffende" werd zodoende niet gebruikt.

Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
De bescheiden werden naar doelgroep geordend, waarbij de oorlogsslachtoffers werden verdeeld 
in evacués en niet-evacués, conform de wettelijke regelingen. Onder de rubrieken werden de 
bescheiden in chronologische volgorde geplaatst.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar

Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN
Het is aan te bevelen ook de archieven te raadplegen van de Commissie Burgerbevolking en 
Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946 (2.04.48.12) en het Centraal Bureau Verzorging 
Oorlogsslachtoffers, sinds 1947 Rijksdienst voor Maatschappelijke Zorg, 1945-1949 (2.04.48.14)

Overzicht van geraadpleegde bronnen

OVERZICHT VAN GERAADPLEEGDE BRONNEN
afdeling Maatschappelijke Zorg, 1948-1952, literatuurrapport. Winschoten: CAS, 1984 Inventaris van het 
archief van de afdeling Maatschappelijke Zorg van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (1946) 1948-1952. 
Winschoten: CAS, 1985. CAS-inventaris nr. 5
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

ZORG VOOR OORLOGSSLACHTOFFERS

ZORG VOOR OORLOGSSLACHTOFFERS
Algemeen

ALGEMEEN

1 Verlening van extra toeslagen boven de normale uitkeringen volgens de regeling 
van 12 april 1945,
1945-1949 1 omslag

2 Algemene toepassing van het rondschrijven van de ministers van Binnenlandse 
Zaken en van Financiën van 12 april 1945 nr. 2769 afd. KB betreffende de geldelijke 
verzorging van oorlogsslachtoffers,
1945-1947 1 omslag

3 Verband tussen inkomen en pensioen en de uitkeringen aan oorlogsslachtoffers,
1945-1948 1 omslag

4 Verstrekking van gegevens aan het buitenland over hulpverlening aan 
oorlogsslachtoffers,
1946-1951 1 omslag

5 Gelijkstelling van evacués en onderduikers in verband met kostenbestrijding van 
levensonderhoud,
1946 2 stukken

6 Hulpverlening aan minderjarige oorlogsslachtoffers,
1946 1 omslag

7 Verhaal op gemeenten en op nabestaanden van particulieren van de kosten van 
uitgekeerde financiële hulp aan oorlogsslachtoffers,
1946-1947 1 omslag

8 Verhaal op voormalige Duitse instellingen uit de bezettingstijd van de kosten van 
loonderving,
1946-1947 1 omslag

9 Aanpassing van de uitkering aan het loon dat het overleden oorlogsslachtoffer zou 
hebben ontvangen, als hij was blijven leven,
1947 1 omslag

Organen belast met de zorg

ORGANEN BELAST MET DE ZORG

10 Verslagen van de vergaderingen van de Kunstledematencommissie, met retroacta,
(1942) 1945-1948 1 omslag

11 Huisvesting van PBVO's en samenvoeging van DBVO' s,
1945-1947 1 omslag

12 Overdracht van de behandeling van bezettingsschadegevallen van het Ministerie 
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van Financiën aan het CBVO,
1945-1946 1 omslag

13 Inschakeling van DBVO's bij het verlenen van voorschot toen ter bestrijding van 
oorlogsschade, vooruitlopend op een definitieve regeling van de Schade-
enquêtecommissie,
1945-1947 1 omslag

14 Verlening van delegatie tot het nemen van beslissingen aan het CBVO en van 
subdelegatie aan DBVO's, met toezicht op de uitvoering,
1946 1 omslag

15 Maand-, kwartaal- en jaarverslagen van het CBVO en zijn vertakkingen,
1946-1948 1 pak

16 Rapporten van de controle van kampen van het CBVO door het Ministerie van 
Financiën,
1946-1947 1 omslag

17 Overname van werkzaamheden van DBVO's ten aanzien van de verzorging van 
oorlogsslachtoffers door gemeenten,
1946-1947 1 omslag

18 Rechtspositie van het personeel bij opheffing van CBVO, PBVO's en DBVO's,
1946-1947 1 omslag

19 Overzichten van de personeel formaties van PVBO's en DBVO's,
1946-1947 1 omslag

20 Verzoek van het CBVO om betere huisvesting voor oorlogsslachtoffers,
1946 3 stukken

21 Behandeling van Kamervragen over de werkwijze van de verschillende DBVO's door
de minister van Binnenlandse Zaken,
1946-1947 1 omslag

22 Corruptiezaak bij het DBVO te Eindhoven,
1947 1 omslag

23 Opheffing van de afdeling Armwezen en de afdeling Hulpverlening 
Oorlogsslachtoffers en Evacuatiezaken, liquidatie van het CBVO en oprichting van 
de afdeling Maatschappelijke Zorg en van de Rijksdienst voor Maatschappelijke 
Zorg,
1947 1 omslag

24 Ontwerpbegroting 1948 voor het CBVO,
1947 1 omslag

Evacués

EVACUÉS
ALGEMEEN

ALGEMEEN

25 Verhouding tussen de overbruggingsregeling voor werklozen van het Ministerie van
Sociale Zaken en de evacuatievergoeding, in verband met werkloos geworden 
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evacués,
1945-1947 1 omslag

26 Klachten over de wijze van betalen van de evacuatie-uitkering,
1945-1947 1 omslag

27 Regeling van de financiële vergoeding bij de evacuatie van gestichten, instellingen 
ten algemene nutte en bedrijven,
1946-1947 1 omslag

TRANSPORT-, OPSLAG- EN REISKOSTEN

TRANSPORT-, OPSLAG- EN REISKOSTEN

28 Vergoeding van reis-, verblijfs-, transport-, opslag- en inrichtingskosten bij 
reëvacuatie,
1945-1948 1 pak

29 Schadevergoeding voor eigenaren van voertuigen tijdens de evacuatie gebruikt op 
verzoek van gemeentebesturen,
1946-1947 1 omslag

30 Intrekking van de reisreductie voor in goede doen verkerende evacués, met 
retroacta,
(1943) 1947 1 omslag

VERGOEDING HUURWAARDE

VERGOEDING HUURWAARDE

31 Huurwaardevergoeding aan eigenaren van door evacuatie of oorlogshandelingen 
ontruimde panden,
1945-1947 1 pak

32 Huurbijslag voor huurders van wie de huur nu hoger is dan voor de evacuatie,
1945-1948 1 omslag

33 Huurvergoeding voor lokaliteiten voor gevorderde of verwoeste scholen,
1947 1 omslag

HUISVESTING EN VERZORGING

HUISVESTING EN VERZORGING

34-35 Studiekostenvergoeding voor geëvacueerden,
1945-1947 2 pakken
34 B t/m K
35 L t/m Z

36 Vergoeding van premies en belastingen,
1945-1947 1 omslag

37 Huisvesting van asociale evacués en andere oorlogsslachtoffers; verslagen van de 
werkzaamheden van de Commissie ter bestudering van het asocialenprobleem ter 
voorbereiding van het wetsontwerp inzake huisvesting asocialen in kampen,
1945-1947 1 omslag

38 Hulpverlening aan geëvacueerde politieke delinquenten,
1945-1948 1 omslag
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39 Hulpverlening aan nabestaanden van in de evacuatieperiode overledenen,
1946 1 omslag

40 Verstrekking van extra levensmiddelen aan schoolkinderen,
1946 1 omslag

41 Terugbetaling van kosten van ondersteuning van evacués aan gemeenten en 
inrichtingen,
1946-1947 1 omslag

42 Voorzieningen voor verzorging van in kampen ondergebrachte evacués,
1946-1947 1 omslag

43 Hulpverlening aan evacués die op eigen gezag van evacuatiegemeente zijn 
veranderd,
1946-1947 1 omslag

44 Huisvesting van Nederlanders uit het Duitse grensgebied (zgn. 5 km.-zône) in 
Nederlandse grensgemeenten,
1946-1947 1 omslag

45 Verhaal van verpleegkosten op familie in goede doen,
1947 1 omslag

46 Noodzakelijkheid van een geneeskundige verklaring bij samenwonen,
1947 1 omslag

EIGENAREN VAN BEDRIJVEN

EIGENAREN VAN BEDRIJVEN

47 Ondersteuning van bedrijven getroffen door het geëvacueerd zijn van hun 
personeel,
1946-1947 1 omslag

48 Verzoek van winkeliers in Rotterdam om schadeloosstelling in verband met de 
afbraak van hun sinds mei 1940 gedreven noodwinkels,
1946-1947 1 omslag

49 Hulpverlening bij evacuatie en reëvacutie van agrarische bedrijven in Zeeland en 
Zuid-Holland,
1947 1 omslag

Niet-evacués

NIET-EVACUÉS
VERZETSHANDELINGEN

VERZETSHANDELINGEN

50 Hulpverlening aan nabestaanden van omgekomen verzetslieden,
1945-1946 1 omslag

51 Interpretatie van het begrip verzetsslachtoffer,
1945-1947 1 omslag

52 Hulpverlening aan hen die door hun werkzaamheden voor het Bureau Inlichtingen 
der Nederlandse regering schade hebben geleden tijdens de Duitse bezetting,
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1945-1946 1 omslag

53 Hulpverlening aan nabestaanden van vrijwillig in geallieerde legers getredenen,
1945-1946 1 omslag

54 Vergoeding van kosten aan verleners van hulp aan geallieerde legeronderdelen,
1945-1947 1 omslag

55 Vergoeding voor in het verzet opgelopen materiële schade,
1945-1947 1 pak

56 Vergoeding voor het plaatsen van gedenktekens op graven van verzetsslachtoffers,
1945-1947 1 omslag

57 Hulpverlening aan oorlogsslachtoffers die in de bezettingstijd in Engeland zijn 
aangekomen,
1946-1947 1 omslag

58 Steunverlening aan verzorgers van onderduikers en illegalen,
1946-1947 1 omslag

ANDERE OORLOGSOMSTANDIGHEDEN

ANDERE OORLOGSOMSTANDIGHEDEN

59 Internering, verzorging en vrijlating van Nederlanders die na de geallieerde opmars 
in Frankrijk werden aangetroffen, met retroacta,
(1944) 1945-1949 1 pak

60 Hulpverlening aan in Nederland wonende vreemdelingen en statenlozen,
1945-1947 1 omslag

61 Terugbetaling aan gemeenten en ziekenhuizen van kosten van verzorging van 
concentratiekampslachtoffers en hun gezinnen,
1945-1947 1 omslag

62 Hulpverlening aan slachtoffers van berechting, represaille en andere maatregelen 
door Duitsers en landwachters,
1945-1947 1 omslag

63 Hulpverlening aan slachtoffers die vrijwillig meerdere lasten op zich nemen tijdens 
hun uitkeringsperiode,
1945-1946 1 omslag

64 Hulpverlening aan personen die voor hun onderhoud afhankelijk waren van in de 
oorlog omgekomen verwanten,
1945-1948 1 omslag

65 Vergoeding van overbrenging van stoffelijke overschotten en van begraven van 
slachtoffers,
1945-1947 1 omslag

66 Hulpverlening aan slachtoffers van gedwongen tewerkstelling in Duitsland,
1945-1947 1 omslag

67 Verpleegkosten van en hulpverlening aan hen wier ziekte of handicap door 
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oorlogsgeweld werd teweeggebracht of verergerd,
1945-1950 1 pak

68 Hulpverlening aan oorspronkelijk in Duitsland en andere landen gevestigde en 
aldaar door oorlogsgeweld getroffen Nederlanders,
1945-1948 1 omslag

69 Studie- en omscholingskosten voor concentratiekampslachtoffers en voor door 
oorlogsgeweld gehandicapten,
1945-1947 1 omslag
Zie ook inv.nr. 34.

70 Hulpverlening aan hen die vóór, tijdens of na de oorlog verongelukten tengevolge 
van militaire verdedigingswerken,
1945-1950 1 pak

71 Hulpverlening aan bezitters van ten gevolge van oorlogshandelingen beschadigd 
onroerend goed,
1946-1947 1 omslag

72-73 Hulpverlening aan door de Duitsers bestolenen,
1946-1947 2 omslagen
72 in Zuidlimburgse mijnen
73 in concentratiekampen

74 Hulpverlening aan nabestaanden van tijdens de mobilisatie en de meidagen 1940 
omgekomen militairen,
1946-1947 1 omslag

75 Hulpverlening aan bewoners van de Nederlandse kust en van Zeeuws-Vlaanderen, 
met retroacta,
(1942) 1946-1947 1 omslag

76 Hulpverlening aan gedwongen in Nederlandse bedrijven tewerkgestelden,
1946 1 omslag

77 Vergoeding aan ziekenhuizen van verpleegkosten van gewonde Duitsers,
1946 1 omslag

78 Hulpverlening aan slachtoffers die naar het buitenland willen vertrekken,
1946 1 omslag

79 Ondersteuning van joden voor kosten van inrichting en verzekering,
1946-1947 1 omslag

EIGENAREN VAN BEDRIJVEN

EIGENAREN VAN BEDRIJVEN

80 Schadevergoeding voor stilgelegde of ingekrompen bedrijven,
1945-1947 1 omslag

81 Ondersteuning van kapitein-eigenaren wier schepen in de oorlog in Engeland zijn 
gevorderd,
1946-1947 1 omslag
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82 Ondersteuning van de Onderlinge Oorlogsschade Verzekeringsmaatschappij 
wegens geleden oorlogsschade,
1946-1947 1 omslag

83 Ondersteuning van door mobilisatie en oorlogsgeweld getroffen eigenaren van 
land- en tuinbouw-, middenstands- en visserijbedrijven,
1946-1947 1 omslag

POLITIEK TWIJFELACHTIGEN

POLITIEK TWIJFELACHTIGEN
Zie ook inv.nr. 38.

84 Ondersteuning van gemeenten die geïnterneerde NSB-ers herbergen,
1945-1947 1 omslag

85 Hulpverlening aan politieke delinquenten, zwarthandelaren en anderen die zich 
onvaderlandslievend gedragen hebben,
1945-1951 1 pak
Klopt niet; is omslag met maar één stuk uit 1946.

86 Hulpverlening aan tijdens hun internering gehandicapt geraakte NSB-ers,
1946 1 omslag

GEREPATRIEERDE

GEREPATRIEERDE

87 Huisvesting en verzorging van uit Duitsland gerepatrieerden,
1945-1949 1 omslag

88 Huisvesting en verzorging van uit Indonesië gerepatrieerden,
1946-1947 1 omslag

89 Hulpverlening aan gerepatrieerden bij opkomst in militaire dienst,
1946 1 omslag

90 Hulpverlening aan uit West-Indië gerepatrieerden, met retroacta,
(1939) 1946-1947 1 omslag

91 Hulpverlening aan nabestaanden van in Japanse krijgsgevangenschap omgekomen 
KNIL-militairen,
1947 1 omslag

92 Huisvesting van gerepatrieerd marinepersoneel,
1947 1 omslag
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UITVOERING VORDERINGSBESLUIT WOONRUIMTE

UITVOERING VORDERINGSBESLUIT WOONRUIMTE

93 Klachten over de uitvoering van het besluit,
1945-1947 1 omslag

94 Klachten van bewoners over de weigerachtigheid van huiseigenaren om hun 
panden in goede staat te houden,
1946-1948 1 omslag

95 Vordering van woonruimte ten gevolge van rechterlijk vonnis tot ontruiming,
1946-1947 1 omslag

96 Pogingen om in het buitenland wonende vermogende Nederlanders naar 
Nederland terug te doen keren en huisvesting te verschaffen,
1947 1 omslag
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CONTACTEN MET ANDERE ORGANEN VAN HULPVERLENING

CONTACTEN MET ANDERE ORGANEN VAN HULPVERLENING

97 Aanvullende ondersteuning van de Stichting '40-'45 en van Nederlands Volksherstel
op de uitkeringen van het CBVO,
1945 1 omslag

98 Bemoeienis met de werkzaamheden van de Centrale Jeugdzorg Commissie,
1946 1 omslag

99 Bemoeienis met de werkzaamheden van verenigingen voor oorlogsslachtoffers, 
voor expolitieke gevangenen, voor krijgsgevangenen, etc.,
1946-1947 1 omslag
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Bijlagen

B I J L A G E N
Organisatie en taken van het Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers (CVBO)

ORGANISATIE EN TAKEN VAN HET CENTRAAL BUREAU VERZORGING OORLOGSSLACHTOFFERS 
(CVBO)
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