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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:
Afdeling Bewindvoering (juni 1945); Afdeling Juridische Zaken en Bewindvoering (juli 1945); 
Directie Bewindvoering (1951) v/d Administratie; Algemeen Beheer Generale Thesaurie, (1940) 
1945-1954 (1965)

Periodisering:
archiefvorming: 1945-1954
oudste stuk - jongste stuk: 1940-1965

Archiefbloknummer:
F28068

Omvang:
539 inventarisnummer(s)12,30 meter

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

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Ministerie van Financiën / Administratie van de Generale Thesaurie / Afdeling Bewindvoering, 1945
Ministerie van Financiën / Administratie van de Generale Thesaurie / Afdeling Juridische Zaken en 
Bewindvoering, 1945-1951
Ministerie van Financiën / Algemeen beheer der Generale Thesaurie / Directie Bewindvoering
Huysmans, J.C.W.M.

Samenvatting van de inhoud van het archief:
De Afdeling Bewindvoering van de Generale Thesaurie van het Ministerie van Financiën hield zich 
in de periode 1945-1954 bezig met rechtsherstelkwesties in verband met de oorlog en met 
juridische zaken. De rechtsherstelkwesties betroffen onder andere de buitenlandse effecten, de 
duitse herstelbetalingen en het deblokkeren van Nederlands vermogen.
In het archief zijn stukken van het Bureau Herstelbetalings- en Recuperatiegoederen (Hergo) onder
de afdeling ressorteerde en stukken over de liquidatie van de boedel van Lippmann, Rosenthal & 
Co.
Het archief bevat ook bescheiden uit de persoonlijke collectie van J.C.W.M. Huysmans, directeur 
van de directie Bewindvoering.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Deels openbaar, deels beperkt openbaar (B).

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, Afdeling Bewindvoering (juni 1945); Afdeling Juridische Zaken en 
Bewindvoering (juli 1945); Directie Bewindvoering (1951) v/d Administratie; Algemeen Beheer 
Generale Thesaurie, (1940) 1945-1954 (1965), nummer toegang 2.08.52, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Financiën / Bewindvoering, 1945-1954, 2.08.52, inv.nr. ... 

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


2.08.52 Financiën / Bewindvoering, 1945-1954 9

Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Organisatie en taakoverzicht

ORGANISATIE EN TAAKOVERZICHT
Van 1937 tot 1940 bestond de Administratie van de Generale Thesaurie uit vier afdelingen waarvan 
de afdelingen I t/m III waren onderverdeeld in bureaus:

I Algemene Zaken Bureaus: Algemene Zaken; 
Controle; Stichtingen en 
Erediensten;

II Begrotingszaken Bureaus: Rijksbegroting; 
Gemeentefinanciën; 
Rijksboekhouding;

III Geldwezen Bureaus: Financiële zaken; 
Nationale Schuld;

IV Rijksbetalingsdienst

Bij beschikking van de gemachtigde voor het Ministerie van Financiën d.d. 5-5-1945 werd ingesteld
een Afdeling Bewindvoering. In verband met een meer stelselmatige organisatie van het ministerie
is de Administratie der Generale Thesaurie per 22-6-1945 als volgt ingedeeld:

Afdeling I Begrotingszaken Bureaus: Inspectie der 
Rijksfinanciën; Rijksbegroting; 
Gemeentefinanciën; Rijkshoofdboekhouding;

Afdeling II Geldwezen Bureaus: Financiële Zaken; 
Nationale Schuld;

Afdeling III Bewindvoering

Afdeling IV Rijksbetalingsdienst

Afdeling V Economische en Sociale Zaken Bureaus: 
Economische zaken; Sociale Zaken; 
Oorlogsschade;

Afdeling VI Ambtenarenzaken en Erediensten

De naam van de Afdeling Bewindvoering werd per 15-7-1945 gewijzigd in Afdeling Juridische Zaken
en Bewindvoering. In 1946 werd het Bureau Oorlogsbuit opgericht dat ressorteerde onder de 
Afdeling Juridische zaken en Bewindvoering. In 1948 werd de naam van dit bureau veranderd in 
Bureau Herstelbetalings- en Recuperatiegoederen (Hergo).

De Commissie Rechtsherstel Buitenlandse Effecten werd ingesteld bij de beschikking van de 
minister van Financiën d.d. 8 november 1949 nr. 304.

Per 16-2-1951 (nr. 185) werd de naam van de Afdeling Juridische Zaken en Bewindvoering gewijzigd 
in Directie Bewindvoering. Bij dezelfde beschikking werden de namen van de Afdeling Binnenlands
Geldwezen en de Afdeling Economische en Sociale Zaken veranderd in resp. Directie Binnenlands 
Geldwezen en de Directie Financiering en Coördinatie Oorlogsschade (Finco). In hetzelfde jaar 
veranderde de naam van de Administratie van de Generale Thesaurie in Algemeen Beheer van de 
Generale Thesaurie.

De indeling is dan als volgt:
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I Directie Binnenlands Geldwezen

II Directie Buitenlands Betalingsverkeer

III Directie Defensie Aangelegenheden

IV Directie Bewindvoering: Bureau 
Herstelbetalings- en Recuperatiegoederen 
(Hergo) Commissie Rechtsherstel Buitenlandse 
Effecten

V Directie Financiering en Coördinatie 
Oorlogsschade (Finco)

VI Dienst der Rijksbegroting

De taken van de Afdeling Bewindvoering (juni 1945)/ Afdeling Juridische Zaken en Bewindvoering 
(juli 1945)/ Directie Bewindvoering (1951) zijn:

1. Beleidstaak

1. BELEIDSTAAK
1.1. Rechtsherstelkwesties die samenhangen met de uitvoering van het Besluit Herstel Rechtsverkeer (Stb. E 100)

1.1. RECHTSHERSTELKWESTIES DIE SAMENHANGEN MET DE UITVOERING VAN HET BESLUIT HERSTEL 
RECHTSVERKEER (STB. E 100)
1.1.1. Rechtsherstel op het gebied van effecten

1.1.1. RECHTSHERSTEL OP HET GEBIED VAN EFFECTEN
Voor het rechtsherstel van in het buitenland gelegen buitenlandse effecten is bij beschikking van 
de minister van Financiën d.d. 8 november 1949 (Generale Thesaurie, Afdeling Juridische Zaken en 
Bewindvoering nr. 304) de Commissie Rechtsherstel Buitenlandse Effecten ingesteld. De directeur 
Bewindvoering is voorzitter van deze commissie. Zie ook de inventaris van de Commissie 
Rechtsherstel Buitenlandse Effecten.

1.1.2. Restitutie en liquidatie van andere uit Nederland weggevoerde goederen

1.1.2. RESTITUTIE EN LIQUIDATIE VAN ANDERE UIT NEDERLAND WEGGEVOERDE GOEDEREN
Restitutie en liquidatie van andere uit Nederland weggevoerde goederen waaronder 
kunstvoorwerpen dat tot de taak behoort van het onder de Directie Bewindvoering ressorterende 
Bureau Herstelbetalings- en Recuperatiegoederen. Het Bureau Hergo is opgeheven in 1953. Van 
die datum heeft de Directie Bewindvoering de zaken van dit bureau afgewikkeld. Zie voor de 
Stichting Nederlands Kunstbezit de inv.nrs. 277-279. Zie ook de inventarissen van de Stichting 
Nederlands Kunstbezit en het Bureau Hergo.

1.1.3. Uitvoering van de wet Herstel Vermogensovergang Rijksmarkengebied (Stb. H 251)

1.1.3. UITVOERING VAN DE WET HERSTEL VERMOGENSOVERGANG RIJKSMARKENGEBIED (STB. 
H 251)
Deze wet is erop gericht de tijdens de oorlog na de opheffing van de deviezengrens mogelijk 
geworden omzettingen van rijksmarken in guldens door niet vijandelijke ingezetenen van het 
rijksmarkengebied ongedaan te maken.

In de eerste uitvoeringsbeschikking van de Rijksmarkenwet (Ned. Stcrt. 6 november 1947, nr. 215) 
werd aan het Nederlandse Beheersinstituut (N.B.I.) het beheer opgedragen van aan de Staat op 
grond van de bovengenoemde wet overgegane vermogens. Het N.B.I. heeft eind jaren vijftig de 
hieraan verbonden werkzaamheden overgedragen aan het Ministerie van Financiën. Een van de 
voordelen was dat alle correspondentie die tussen het N.B.I. en het ministerie terzake van de 
uitvoering van de Rijksmarkenwet werd gevoerd, verviel. Zie hiervoor de inv.nrs. 282-340.
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1.1.4. Liquidatie van de boedel van Lippmann, Rosenthal en Co, Sarphatistraat.

1.1.4. LIQUIDATIE VAN DE BOEDEL VAN LIPPMANN, ROSENTHAL EN CO, SARPHATISTRAAT.
Liquidatie van de boedel van Lippmann, Rosenthal en Co, Sarphatistraat. De Joodse landgenoten 
moesten in de oorlog hun roerende vermogenswaarden waaronder effecten inleveren bij deze 
door de Duitsers in het leven geroepen bankinstelling, ook wel Liro genaamd die de effecten enz. 
liquideerde. Na de oorlog is de boedel van de Liro door het Nederlandse Beheersinstituut onder 
beheer gesteld onder de naam Liquidatie van Verwaltung Sarphatistraat (L.V.V.S.) en vervolgens 
geliquideerd. Zie hiervoor de inv.nrs. 207-211.

1.2. Duitse herstelbetalingen

1.2. DUITSE HERSTELBETALINGEN
Bij de minister van Financiën berust in de eerste plaats het beleid op het gebied van de Duitse 
herstelbetalingen. De zg. Parijse overeenkomst inzake de Duitse herstelbetalingen van 24 januari 
1946 dient hierbij als uitgangspunt. Toen is de zg. Inter Allied Reparation Agency (I.A.R.A.) in het 
leven geroepen die belast is met de verdeling van de Duitse herstelbetalingen onder de bij de bij 
de I.A.R.A. aangesloten landen.

Het onder de Directie Bewindvoering ressorterende Bureau Herstelbetalings- en 
Recuperatiegoederen heeft o.a. tot taak de uit Duitsland ontvangen herstelbetalingsgoederen 
(voornamelijk machines en schepen) en de in Nederland aangetroffen oorlogsbuit te liquideren. 
Na de opheffing van dit bureau in 1953 zijn deze werkzaamheden overgenomen door de Directie 
Bewindvoering. Zie voor de herstelbetalingen de inv.nrs. 173-193 en 199-200. Zie voor het Bureau 
Hergo de inv.nrs. 229-261 en de inventaris van het Bureau Hergo.

Een speciale vorm van herstelbetalingen is de liquidatie van in Nederland aangetroffen Duits 
vermogen door het N.B.I. Tussen Nederland en andere landen zijn op dit gebied intercustodiale 
geschillen gerezen die om een oplossing vragen in de met deze landen te sluiten overeenkomsten. 
Zie voor vijandelijk vermogen de inv.nrs. 342-400. Zie voor deze intercustodiale geschillen de 
inventarisnummers 498-511.

1.3. Normalisering van de rechtsbetrekkingen tussen Nederland en de voorheen vijandelijke landen

1.3. NORMALISERING VAN DE RECHTSBETREKKINGEN TUSSEN NEDERLAND EN DE VOORHEEN 
VIJANDELIJKE LANDEN
De Directie Bewindvoering is nauw betrokken bij het sluiten van deze vredesverdragen en andere 
overeenkomsten voorzover de normalisering betrekking heeft op herstelbetalingen en restitutie.

1.4. Uitvoering van de Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen van 13 oktober 1950 (Stb. K 451)

1.4. UITVOERING VAN DE WET OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID BEZETTINGSHANDELINGEN VAN 13 
OKTOBER 1950 (STB. K 451)
Deze wet heeft ten doel in een groot aantal gevallen de aansprakelijkheid van de overheid voor 
tijdens de bezetting plaatsgevonden hebbende handelingen van de bezettingsmacht uit te sluiten.

De directie geeft adviezen aan verschillende departementen en andere instanties als provincies en 
gemeenten in overleg met het Ministerie van Justitie.

1.5. De blokkering van Nederlands vermogen in andere landen

1.5. DE BLOKKERING VAN NEDERLANDS VERMOGEN IN ANDERE LANDEN
In verschillende landen is Nederlands vermogen geblokkeerd op grond van in die landen getroffen 
maatregelen tijdens de bezetting van Nederland. Zie voor de blokkering de inv.nrs. 117-129.
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2. Werkzaamheden als juridische afdeling

2. WERKZAAMHEDEN ALS JURIDISCHE AFDELING
2.1. Wetsontwerpen en ontwerpen voor algemene maatregelen van bestuur op het gebied van de Generale Thesaurie

2.1. WETSONTWERPEN EN ONTWERPEN VOOR ALGEMENE MAATREGELEN VAN BESTUUR OP HET GEBIED 
VAN DE GENERALE THESAURIE
Wetsontwerpen en ontwerpen voor algemene maatregelen van bestuur op het gebied van de 
Generale Thesaurie, waarvan de materie niet reeds rechtstreeks tot de werkzaamheden van de 
directie behoort, worden voorzover nodig, door de directie uit technisch-juridisch oogpunt bezien. 
Zie hiervoor de inv.nrs. 401-474.

2.2. Juridisch advies

2.2. JURIDISCH ADVIES
De directie dient andere directies en afdelingen van de Generale Thesaurie van juridisch advies 
t.a.v. problemen welke door hen worden behandeld.

2.3. Andere adviezen

2.3. ANDERE ADVIEZEN
De directie geeft, indien zulks door de leiding van het ministerie wordt verlangd, advies over 
onderwerpen, die in de ministerraad of in de Raad voor Economische Aangelegenheden (R.E.A.) 
aan de orde worden gesteld, en die hetzij een specifiek juridisch aspect bieden, hetzij niet in het 
bijzonder bij een der andere directies of afdelingen thuishoren.

2.4. Contacten

2.4. CONTACTEN
De directie onderhoudt het contact met andere departementen en voert besprekingen in 
interdepartementaal verband over onderwerpen van juridische aard, die niet uitsluitend voor één 
departement van belang zijn. Zo hebben vertegenwoordigers van de directie zitting in de 
Commissie Wetgevingstechniek en onderhoudt zij contact over de problemen, verband houdende 
met een wettelijke regeling van de administratieve rechtspraak.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Het beheer over de ingevolge het bepaalde in artikel 2 van de Wet Herstel Vermogensovergang 
Rijksmarkengebied (Stb. H 251) aan de Staat overgegane vermogens werd ingevolge de 
beschikking van de minister van Financiën van 29 augustus 1957 (Ned. Stcrt. d.d. 30 augustus 1957) 
sedert 2 september gevoerd door de Directie Bewindvoering. Om het uitvoeren van deze taak 
mogelijk te maken zijn toen op het Algemeen Rijksarchief de rijksmarkendossiers uit het archief 
van het Nederlandse Beheersinstituut gelicht en naar het Ministerie van Financiën gestuurd waar 
ze werden opgenomen in het archief van de Directie Bewindvoering (27 m). Op het Algemeen 
Rijksarchief was dit rijksmarkenarchief geheel gescheiden gehouden van het overige archief van 
het N.B.I.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Overbrenging van een overheidsarchief

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
Het archief van de Directie Bewindvoering heeft een plaatsingslijst en twee neveningangen. Deze 
neveningangen zijn een toegang op het archief van de gehele Generale Thesaurie. De eerste 
neveningang is alfabetisch geordend. De kaartjes verwijzen naar de betreffende rubriek. De 
tweede neveningang is geordend op rubrieknr. Elk kaartje geeft informatie over de betreffende 
rubriek.

Het merendeel van de in deze inventaris beschreven archiefbescheiden beslaan de periode 1945 
(instelling van de Afdeling Bewindvoering) tot 1953 (de invoering van het dossierstelsel).

De begindatum van de voorstukken is 1940 (inv.nr. 497).

Sommige stukken lopen door omdat de betreffende zaak nog niet afgehandeld was. Men vond het
toen niet handig om deze stukken in het dossierstelsel op te nemen. De einddatum is 1965 (inv.nr. 
103, Rijksmarkenwet).

Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
De stukken betreffende de uitvoering zijn vernietigd conform de lijst van de te vernietigen 
archiefbescheiden van het Ministerie van Financiën. Deze lijst is vastgesteld bij de beschikking van 
de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, en de minister van Financiën d.d. 20 
september 1983, kenmerk M.M.A./Ar-6301 II.

Om een beeld te geven hoe de verschillende zaken administratief zijn afgehandeld, zijn bij 
sommige rubrieken enige stukken van de te vernietigen bescheiden afgezonderd en als 
voorbeelddossiers in deze inventaris opgenomen. Zie hiervoor de inv.nrs.:

51 Blokkering betalingen

96 Restitutie van effecten

293-297 Rijksmarkenwet

396-400 Teruggave vijandelijk vermogen

Na bewerking beslaat het archief dertien meter.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
In het archief bevonden zich zg. verzameldozen genummerd van I t/m XIV. Elke verzameldoos 
bevatte archiefbescheiden die tot een of meer rubrieken behoorden. Deze archiefbescheiden zijn 
geplaatst en beschreven op de plaats waar ze eigenlijk thuishoren, dus op volgorde van het 
rubrieknummer.

Aan de te inventariseren archiefbescheiden zijn toegevoegd:
1. archiefbescheiden uit de persoonlijke collectie van mr. J.C.W.M. Huysmans, directeur van de

Directie Bewindvoering/secretaris-generaal, circa één meter;
2. archiefbescheiden van de Directie Bewindvoering uit de periode 1953-1965 geselecteerd 

door de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) in Winschoten, circa vier meter. Het betreffen 
hier bescheiden die thuishoren in de periode 1945-1953.
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De totale omvang van de te bewerken archiefbescheiden bedroeg bij het begin van de 
inventarisatie negentig meter. In 1983 is van de rubriek 1433 reeds 5,75 m vernietigd aan dubbelen 
(Waarborgfonds Rechtsherstel en Effectenregistratie).

Naar aanleiding van een eerste beoordeling van deze inventaris door het Nationaal Archief is deze 
ter aanpassing aangeboden aan de Centrale Archief Selectiedienst te Winschoten. Het gevolg van 
een en ander is geweest dat de inventarisnummers 50A, 92, 115, 119, 165, 205, 257, 307, 326, 377, 
405 en 505A zijn vervallen omdat ze zijn samengevoegd met andere beschrijvingen. Ook werden 
enkele beschrijvingen aangepast of verplaatst, waarbij de oorspronkelijke inventarisnummers 
gehandhaafd bleven.

Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
De afdelingen van het Ministerie van Financiën hebben tot de invoering van het dossierstelsel per 1
mei 1953 hun archieven geordend tot een centraal verbaalarchief. Bij dit systeem werden de 
besluiten chronologisch geordend op datum van afdoening en per dag afgenummerd.

Vele afdelingen waaronder de Afdeling Bewindvoering hebben gemeend dit stelsel van centrale 
archiefordening te moeten verlaten. Nadat de betreffende stukken waren geregistreerd in de 
centrale afdoeningsagenda, werden ze uit het verbaalarchief gelicht en geordend tot bundels op 
onderwerp. Men heeft hierbij een nummer toegekend aan elk nieuw onderwerp. Bij het archief 
van de Afdeling Bewindvoering liep deze nummering van 1401 t/m 1569. Bij de beschrijvingen is de 
oorspronkelijke volgorde van deze rubrieken aangehouden. Zie voor de concordans Bijlage 1.
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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
Zie voor de restitutie en liquidatie van uit Nederland weggevoerde voorwerpen ook:

2.08.55 - Inventaris van het archief van het Bureau Herstelbetalings- en Recuperatiegoederen 
(HERGO) van het Ministerie van Financiën en zijn rechtsvoorgangers, (1945) 1946-1953 (1961)

en:

2.08.42 - Inventaris van de archivalia gevormd door de Stichting Nederlands Kunstbezit (SNK) en 
haar taakvoorganger / taakopvolgers, (1930) 1945-1951 (1983).

Zie voor de liquidatie van Lippmann, Rosenthal & Co ook :

2.09.48.01 - Toegang op archiefbescheiden van de Liquidatie van de Verwaltung Sarphatistraat 
(LVVS) en van de Vermögensverwaltungs- und Rentenanstal (VVRA) afkomstig van de Raad voor 
het Rechtsherstel, 1945-1969 (1985)
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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

01 KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 MEI 1940 (STB. A 1)

01 KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 MEI 1940 (STB. A 1)
Het Koninklijk Besluit van 24 mei 1940 (Stb. A 1) bepaalde dat vorderingen op personen, 
vennootschappen, firma's enz., welke vorderingen toebehoorden aan in het Koninkrijk der 
Nederlanden gevestigde natuurlijke of rechtspersonen, voor zover deze vorderingen buiten het Rijk 
in Europa voor realisatie vatbaar waren, fiduciair in eigendom overgingen op de Staat der 
Nederlanden, vertegenwoordigd door de Nederlandse regering in Londen.

1 Stukken betreffende vrijgave van vorderingen welke uit hoofde van het Koninklijk 
Besluit van 24 mei 1940 (Stb. A 1) aan de Staat in eigendom zijn overgegaan.
1945 juli - 1950 apr. 1 pak
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02 GELDEN, AAN GEALLIEERDEN AFGEDRAGEN

02 GELDEN, AAN GEALLIEERDEN AFGEDRAGEN

2 Stukken betreffende de claims van krijgsgevangenen uit hoofde van aan de 
geallieerden in Nederland afgedragen gelden.
1952 feb. 2 stukken
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03 ADVIEZEN EN MEDEPARAAFSTUKKEN

03 ADVIEZEN EN MEDEPARAAFSTUKKEN

3-5 Nota's.
1945-1953 3 pakken
3 1945 mei - 1948 dec.
4 1949 jan. - 1950 dec.
5 1951 jan. - 1953 dec.
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04 ALGEMENE KUNSTZIJDE UNIE (A.K.U.)

04 ALGEMENE KUNSTZIJDE UNIE (A.K.U.)
Zie ook inv.nr. 193 en de inv.nrs. 17-27 van het supplement op de inventaris van de archieven van de 
Afdeling Effectenregistratie van de Raad voor het Rechtherstel van M.M. Warning.

6 Stukken betreffende de inbeslagneming in de Verenigde Staten van een deel van de
vermogenswaarden van de A.K.U. als zijnde vijandelijk vermogen en de vergoeding 
van deze verliezen door de Nederlandse Staat.
1945 dec. - 1954 nov. 1 pak
Zie ook inv.nr. 10.

7 Stukken betreffende de onderhandelingen over de belangen van de A.K.U. in 
Oostenrijk.
1946 okt. - 1956 feb. 1 omslag

8 Stukken betreffende het geschil tussen de Britse en de Nederlandse autoriteiten 
over de positie van de aan de A.K.U. toebehorende aandelen in de Britse Enka zulks 
in verband met een verschil van opvatting over de mate waarin bij de A.K.U. 
vijandelijke belangen betrokken zouden zijn geweest.
1947 mrt. - 1953 juli 21 1 pak

9 Stukken betreffende de onderbrenging van de aan de Staat toegevallen aandelen 
van de A.K.U. in een consortium gevormd door de Nederlandse Handel 
Maatschappij N.V. te Amsterdam en de A.K.U. te Arnhem.
1948 mrt. - 1954 dec. 1 pak

10 Stukken betreffende de procedure tussen de A.K.U. en Bingham waarbij de A.K.U. 
ervan beschuldigd werd de Staat, grootste aandeelhouder van de A.K.U., onjuiste 
inlichtingen te hebben verstrekt terzake van de Duitse invloed bij de A.K.U. in de 
periode september 1939 tot januari 1940, welke inlichtingen de Staat aan de 
Amerikaanse autoriteiten zou hebben doorgegeven in verband met de 
deblokkering van het vermogen van de A.K.U. in de V.S.
1948 aug. - 1954 aug. 1 pak
Zie ook inv.nr. 6.

11 Stukken betreffende de afwikkeling van de tussen de Staat en de A.K.U. hangende 
kwesties tengevolge van de oorlog.
1951 mrt. 1 - 1956 dec. 1 pak

12 Stukken betreffende de verhouding van de A.K.U. tot de Vereinigte Glanzstoff 
Fabriken A.G. te Wuppertal-Elberfeld waarvan een groot gedeelte van de aandelen 
in handen is van de A.K.U.
1950 jan. - 1955 feb. 1 pak



2.08.52 Financiën / Bewindvoering, 1945-1954 21

05 BANK VOOR HANDEL EN SCHEEPVAART

05 BANK VOOR HANDEL EN SCHEEPVAART

13 Stukken betreffende het beheer over de tot het Thyssen Concern in Duitsland 
behorende N.V. Bank voor Handel en Scheepvaart te Rotterdam waarvan in 1942 de 
directeur door de Duitsers ontslagen was hetgeen tot doel had de aandelen van de 
onderneming naar Duitsland over te brengen.
1945 mei - 1947 sep. 1 pak

14 Stukken betreffende de vrijgave door het Belgische Sequester van de in België 
gelegen activa van de tot de Bank voor Handel en Scheepvaart behorende 
dochtermaatschappijen.
1949 mrt. - 1951 mei 1 omslag

15 Stukken betreffende het door de Bank voor Handel en Scheepvaart in 1950 
gevoerde proces tegen de Custodian of Enemy Property en de Administrator of 
Hungarian Property in Engeland naar aanleiding van de inbeslagname van een 
hoeveelheid goud in juli 1940 dat het eigendom van deze Bank was.
1950 juni - 1953 mrt. 1 omslag
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06 NEDERLANDSE BEHEERSINSTITUUT (N.B.I.)

06 NEDERLANDSE BEHEERSINSTITUUT (N.B.I.)
Zie ook inventarisnummers: 298, 313, 314, 323-326, 336 en 339.

16 Brief van mr. H.M. Hoogenbergh, advocaat te Rotterdam betreffende het 
vaststellen van een regeling voor de confiscatie en liquidatie van N.S.B.-vermogens 
waarbij een rol is weggelegd voor de advocatuur.
1945 mei 17 1 stuk

17 Stukken betreffende blokkering van vijandelijk, onvaderlands en door de Duitse 
bezettende macht ontvreemd vermogen.
1945 aug. - mei 1 omslag

18 Stukken betreffende het beheer van de N.V. Adriaan Volker's Maatschappij tot 
uitvoering van openbare werken te Sliedrecht.
1945 dec. - 1947 aug. 1 omslag

19 Stukken betreffende de controle van de onder beheer gestelde bedrijven.
1946 jan. - apr. 1 omslag

20 Stukken betreffende de beëindiging van het beheer over het vermogen van 
politieke delinquenten.
1946 juli 25 - juni 6 1 omslag

21 Nota van het N.B.I aan de minister van Financiën betreffende het minnelijk 
rechtsherstel ten aanzien van onroerende goederen.
1946 aug. 6 1 stuk

22 Stukken betreffende het aanbod van een Duitse fabriek om bepaalde artikelen aan 
een Nederlandse fabriek bij voorrang te leveren op voorwaarde dat de van 1944 
daterende vordering van deze fabriek zou worden voldaan, welk voorstel door het 
N.B.I. werd afgewezen in verband met de te verwachten moeilijkheid bij de 
opsporing van vijandelijk vermogen.
1946 okt. - nov. 1 omslag

23 Stukken betreffende het proces tegen Otto Rebholz die in de oorlog effecten en 
deviezen naar Duitsland heeft doen verdwijnen.
1947 feb. - 1955 dec. 1 pak
Zie ook inv.nrs. 389-390.

24 Stukken betreffende een door het N.B.I. ingestelde procedure voor de rechtbank te 
Arnhem waarbij de Staat is gedagvaard inzake de teruggave van een auto die door 
het Militair Gezag in beslag genomen en later verkocht is aan een derde, welke auto
toebehoorde aan een N.S.B.'er.
1947 mei - okt. 1 omslag

25 Stukken betreffende de opheffing van de blokkade op creditsaldi bij banken welke 
krachtens het Besluit Vijandelijk Vermogen (Stb. 133) als vijandelijk vermogen zijn te
beschouwen.
1947 juli - nov. 3 stukken

26 Stukken betreffende een geschil tussen de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot 
Maatschappij N.V. (K.N.S.M.) en het N.B.I. in welke zaak het Ministerie van Financiën
bemiddeling heeft verleend terzake van terugbetaling van het landingsdeposito aan
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twee Oostenrijkse dames met Duitse nationaliteit die eind 1940 met een van de 
schepen van de K.N.S.M. van Venezuela naar Costa Rica reisden welk bedrag 
volgens het Besluit Vijandelijk Vermogen (Stb. E 133) op de Staat der Nederlanden 
was overgegaan.
1947 aug. - 1948 sep. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024

27 Stukken betreffende de teruggave van het vermogen in Nederland van de Credit 
Anstalt Bankverein in Wenen welk vermogen door het Besluit Vijandelijk Vermogen 
(Stb. E 133) was getroffen.
1947 nov. 7 - 1953 mei 28 1 omslag
Zie ook inv.nr. 263 en 372.

28 Stukken betreffende de verkoop van bedrijven door het N. B. I.
1948 jan. - 1954 aug. 23 1 pak

29 Brief van mr. H. van Krimpen, advocaat te Amsterdam, betreffende een door hem 
op 25 oktober 1948 op het congres van het Landelijk Comité voor Rechtszekerheid 
gehouden inleiding over taak en beleid van het N.B.I., met als bijlage de 
betreffende inleiding.
1948 nov. 2 stukken

30 Stukken betreffende de ontvijanding van een firma te Hamburg waarvan de 
eigenaar een Nederlander is, welke kwestie in verband staat met de overeenkomst 
van Brussel inzake onderling strijdige aanspraken op buiten Duitsland gelegen 
bezittingen.
1948 nov. - aug. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024
Zie ook voor de onderling strijdige aanspraken, de z.g. intercustodiale geschillen, de inv.nrs. 191 en 
498-511.

31 Stukken betreffende de toewijzing van Rijnschepen aan gedupeerde schippers aan 
wie deze schepen in gebruik zijn gegeven.
1949 feb. - 1950 okt. 1 omslag
Zie ook de inv.nrs. 75-77, 87, 93 , 176 en 248.

32 Stukken betreffende de verkoop van kunstvoorwerpen door het N.B.I.
1949 mrt. - okt. 12 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025
Zie voor kunstvoorwerpen ook de inv.nrs. 105, 133, 246 en 277-279.

33 Nota's betreffende reorganisatie en liquidatie van het N.B.I.
1949 mei 2 stukken

34 Stukken betreffende een vordering van het N.B.I. op de N.V. Princenhage Kapelle 
Culturen en Fabrieken te Breda.
1949 juni - nov. 1 omslag

35 Brief aan jhr.mr. E. van Lennep betreffende de positie en werkzaamheden van het 
N.B.I. met twee bijlagen.
1949 juni 3 stukken

36 Notitie met bijlage voor de regeringscommissaris prof.dr. M.J.H. Smeets 
betreffende de liquidatie van effecten door het N.B.I.
1949 juli 4 2 stukken
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37 Brief aan het N.B.I. betreffende gelden van Russische soldaten die bestemd waren 
voor een gedenkteken op het kerkhof waar hun in de strijd tegen de Duitsers 
gevallen kameraden begraven liggen, welke gelden beschouwd werden als 
vijandelijk vermogen, met bijlage.
1949 nov. 2 stukken

38 Stukken betreffende een geschil tussen Bat'a Narodni Podnik, een orgaan van de 
Tsjechoslowaakse Republiek en het N.B.I. over de eigendom van 1050 aandelen à 
duizend gulden nominaal in de N.V. Nederlandsche Schoen- en Lederfabrieken 
Bat'a-Best te Best welke aandelen volgens het N.B.I. op grond van de 
Rijksmarkenwet (Stb. H 251) vervallen zijn aan de Nederlandse Staat.
1949 nov. - 1950 feb. 1 omslag
Zie ook de inv.nrs. 282-340, 342-400 en inventarisnummer 27 van de inventaris van de Directie 
Bewindvoering (1940) 1953-1965 (1968).

39 Brief aan prof.dr. M.J.H. Smeets betreffende het delegeren van de af te leggen 
rekening en verantwoording en toestemming voor bepaalde handelingen voor de 
bewindvoerder.
1949 nov. 15 1 stuk

40 Brief aan prof.dr. M.J.H. Smeets betreffende de overdracht van bewindvoeringen 
van het N.B.I. op de Afdeling Domeinen.
1950 jan. 1 stuk

41 Stukken betreffende het ongedaan maken van een transactie waarbij gouden 
munten op verzoek van het N.B.I. aan de Nederlandse Bank zijn verkocht ter 
voldoening van de Deviezenbeschikking 1945 in verband met het feit dat de 
bezitster als vijandelijk onderdane werd beschouwd en haar vermogen bij het N.B.I.
in het beheer was.
1950 juni - sep. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026

42 Stukken betreffende de verlening van de bevoegdheid aan het N.B.I. tot het treffen 
van dadingen afhankelijk te stellen van de toestemming van de minister van Justitie
voor uitgaven boven de vijfduizend gulden.
1950 juli 8 - juli 20 1 omslag

43 Stukken betreffende een vordering van de Bondsrepubliek Duitsland op de N.V. 
Scheepvaart en Transport Maatschappij 'Atlantica' te Rotterdam welke vordering uit
hoofde van de bepalingen van het Besluit Vijandelijk Vermogen (Stb. E 133) in 
eigendom is overgegaan aan de Nederlandse Staat.
1951 feb. 26 - mei 2 1 omslag

44 Stukken betreffende de erkenning van een vordering van erfgenamen van een 
inwoner van 's Heerenberg op een firma in Emmerich die ontstaan is doordat een 
betaling op het moment van de bevrijding niet was voltooid en het betreffende 
bedrag door de inwerkingtreding van het Besluit Vijandelijk Vermogen (Stb. E 133) 
als vijandelijk vermogen werd aangemerkt.
1951 mei 22 - dec. 14 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2027
Zie ook de inv.nrs. 52, 226 en 342-400.

45 Correspondentie met de Algemene Rekenkamer betreffende de boekingen van 
interest van vermogens die in beheer zijn bij het N.B.I.
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1951 juli 5 - 1952 mrt. 1 omslag

46 Correspondentie met het N.B.I. betreffende de verrekening van vorderingen van het
N.B.I. op politieke delinquenten en oorlogsslachtoffers met de schadevergoedingen
die deze personen toekomen op grond van de Wet op de Materiële Oorlogsschade 
(Stb. K 31) of de Wet Aansprakelijkheid Bezettingshandelingen (Stb. K 451).
1951 okt. - dec. 2 stukken

47 Stukken betreffende de nietigverklaring van de door het N.B.I. verrichte 
rechtshandelingen met betrekking tot de eigendommen van de Deutsche 
Evangelische Gemeinde te Heerlen.
1952 feb. - mrt. 4 stukken

48 Stukken betreffende een procedure tegen het N.B.I. inzake de uitlevering van twee 
miljoen Unilever aandelen door Henkel A.G. aan de Nederlandse Staat.
1952 juli 25 - juli 29 3 stukken

49 Correspondentie met het N.B.I. betreffende het beheer door het N.B.I. van 
recuperatiegoederen.
1952 okt. - 1953 apr. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2029
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07 BELGIË

07 BELGIË
Zie ook inv.nr. 14.

50 Stukken betreffende de effectenregistratie in België.
1946 juni - 1953 sep. 1 pak
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08 BLOKKERING VAN BETALINGEN

08 BLOKKERING VAN BETALINGEN

51 Voorbeelddossiers betreffende de blokkering van de betaling ten behoeve van met 
de bezetter aangegane overeenkomsten tenzij deze overeenkomsten rechtstreeks 
zijn voortgevloeid uit de verplichting van de bezetter tot het herstel of de 
verzekering van de openbare orde krachtens de Wet Overheidsaansprakelijkheid 
Bezettingshandelingen (Stb. K 451).
1945 dec. - 1951 sep. 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2027

52 Stukken betreffende de bemiddeling in een geschil tussen de Nederlandsche Bank 
en de Rotterdamsche bank betreffende de blokkering door de Nederlandsche Bank 
van een door haar ontvangen bedrag ten behoeve van een cliënt van de 
Rotterdamsche Bank welk bedrag als vijandelijk vermogen werd beschouwd omdat 
deze betaling nog niet voltooid was op het moment van de bevrijding.
1950 nov. - 1957 mrt. 1 omslag
Zie ook de inv.nrs. 44, 226 en 342-400.
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09 BEURSZAKEN

09 BEURSZAKEN

53 Brieven van de Vereniging voor de Effectenhandel betreffende de gevolgen die de 
voorbereiding en de uitvoering van de maatregelen tot zuivering van het geldwezen
en tot gezondmaking van 's Lands Financiën hebben voor het effectenbezit van 
Nederlandse onderdanen en rechtspersonen.
1945 okt. 2 stukken

54 Stukken betreffende de hervatting en uitbreiding van de effectenbeurs.
1946 jan. - apr. 1 omslag

55 Brief van de directeur voor 's Rijks belastingen aan de minister betreffende de 
verkoop van effecten op de beurs, afschrift.
1946 mei 4 1 stuk

56 Nota betreffende de vereenvoudiging en de bekorting van de effectenregistratie.
1946 aug. 27 1 stuk

57 Stukken betreffende vordering en liquidatie van Nederlandse en Amerikaanse 
effecten.
1947 apr. - 1948 feb. 1 omslag

58 Stukken betreffende de depotdwang t.a.v. effecten.
1947 nov. - 1948 apr. 2 stukken

59 Brief van de minister van Financiën aan het bestuur van de Vereniging voor de 
Effectenhandel betreffende de vergoeding door het Waarborgfonds Rechtsherstel 
aan vroegere bezitters van effecten tegen overdracht van hun rechten, vorderingen 
en aanspraken op deze effecten, concept.
1953 mrt. 16 1 stuk
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10 BOETEN EN ZOENGELDEN

10 BOETEN EN ZOENGELDEN

60 Stukken betreffende de restitutie van de door de Duitsers in de oorlog opgelegde 
zoengelden.
1945 juli - 1946 aug. 1 omslag
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11 BOGOTA

11 BOGOTA

61 Stukken betreffende de verkoop van de belangen van de Staat in de N.V. Handel- en
Industrie Maatschappij 'Bogota' in liquidatie.
1949 nov. - 1954 aug. 1 pak
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12 CINETONE

12 CINETONE

62 Stukken betreffende de exploitatie van de filmstudio Cinetone te Duivendrecht en 
in verband daarmee het instellen van een onderzoek naar mogelijk rechtsherstel 
van de voormalig eigenaar.
1947 jan. - juni 1 omslag
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13 DEPARTEMENT VAN BIJZONDERE ECONOMISCHE ZAKEN

13 DEPARTEMENT VAN BIJZONDERE ECONOMISCHE ZAKEN

63 Stukken betreffende de opheffing van het Departement voor Bijzondere 
Economische zaken.
1945 juli - 1946 mrt. 1 omslag
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14 CENTRALE VERMOGENS OPSPORINGSDIENST (C.V.O.)

14 CENTRALE VERMOGENS OPSPORINGSDIENST (C.V.O.)

64-67 Stukken betreffende de instelling, taak, werkzaamheden en reorganisatie van de 
C.V.O. met retro acta.
1945-1953 4 pakken
64 1945 dec. - 1947 okt.
65 1948 jan. - 1949 apr.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025
66 1949 juli - 1950 mei

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026
67 1950 juni 16 - 1953 nov.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2029
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15 CANADESE BRUIDEN

15 CANADESE BRUIDEN

68 Stukken betreffende het maken van een verzameling van alle gegevens en 
bescheiden die de Nederlandse vrouwen van leden van de Canadese strijdkrachten 
(de zgn. Canadese bruiden) nodig zullen hebben bij emigratie.
1946 jan. - mei 1 omslag
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16 DUITSLAND

16 DUITSLAND

69 Nota's aan de minister van Financiën betreffende de berekening van de schade die 
Nederland aan Duitsland in rekening moet brengen.
1945 sep. - okt. 1 omslag

70 Stukken betreffende de werkzaamheden van de Nederlandse delegatie bij de 
Herstelbetalingsconferentie te Parijs.
1945 okt. - 1946 jan. 1 omslag
Zie voor de herstelbetalingen ook de inv.nrs. 74, 173-193 en 253-257.

71 Brief van het Commissariaat-Generaal voor de Nederlandse Economische Belangen 
in Duitsland (C.G.R.) betreffende de oplossing van problemen die zich voordoen bij 
de afwikkeling van door de C.G.R. naar Nederland teruggevoerde goederen, welke 
problemen het ontwerpen van een wettelijke regeling voor deze goederen 
noodzakelijk zouden maken, met bijlagen.
1946 sep. - nov. 3 stukken

72-73 Stukken betreffende restitutie en reparatie van effecten.
1947-1952 2 pakken
Zie voor de Auslandsbonds de inv.nrs. 84-86, 95a, 109-110 en 113. Zie voor de rijksmarken effecten 
inv.nr. 99. Zie voor de liquidatie van effecten de inv.nrs. 36 en 57.
72 1947 jan. - 1950 mei

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026
73 1950 juni - 1952 juni

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2028

74 Verslagen van op het Ministerie van Financiën gehouden besprekingen betreffende 
herstelbetalingen.
1947 mrt. - aug. 3 stukken
Zie ook de inv.nrs. 70, 173-193 en 253-257.

75-77 Stukken betreffende de uitvoering van de Nederlands Duitse overeenkomsten van 
22 januari 1947, 14 december 1950 en 17 maart 1956 ter regeling van de 
vraagstukken die met de restitutie van de in de oorlog naar Duitsland 
weggebrachte binnenschepen, verband houden.
1947-1958 2 pakken en 1 omslag
Zie ook de inv.nrs. 31, 87, 93, 176 en 248.
75 1947 apr. - 1950 juli

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026
76 1951 jan. - 1956 dec.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2032
77 1957 jan. - 1958 sep., omslag

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2034

78 Brief van het Commissariaat-Generaal voor de Nederlandse Economische Belangen 
in Duitsland (C.G.R.) betreffende de definiëring van de term restitutie, met bijlagen.
1947 mei 20 3 stukken

79 Stukken betreffende de aanmelding van Nederlandse effecten in Duitsland.
1947 juni - 1949 mei 1 omslag

80 Stukken betreffende een procedure tussen een Duitser en de Staat betreffende de 
recuperatie van een door deze Duitser in de oorlog in Nederland gekochte coaster 
die vervolgens toen door de Staat werd verkocht waarbij de vroegere Nederlandse 
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eigenaar niet in zijn eigendomsrechten werd hersteld.
1947 nov. 17 - 1960 jan. 26 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2036

81 Stukken betreffende de toepassing van de Wertpapierbereinigungsgesetz ten 
aanzien van effecten die in Nederland als vijandelijk vermogen zijn geconfisqueerd 
en ten aanzien van de restitutie van effecten.
1948 juni - 1953 sep. 1 pak

82 Stukken betreffende de verzilvering van coupons van uit Duitsland gerecupereerde 
effecten waarvan de normale verjarings-, respectievelijk vervaltermijnen zijn 
verstreken ingevolge oorlogsomstandigheden.
1948 juni - 1955 sep. 1 pak

83 Stukken betreffende de liquidatie van het Commissariaat-Generaal voor de 
Nederlandse Economische Belangen in Duitsland (C.G.R.).
1949 apr. - 1950 feb. 1 omslag

84-86 Stukken betreffende de onderhandelingen tussen Nederland en Duitsland over de 
restitutie van tijdens de bezetting uit Nederland weggevoerde Auslandsbonds.
1949-1961 3 pakken
Zie ook inv.nrs. 72-73, 95-95a, 109-110 en 113.
84 1949 mei - 1954
85 1955
86 1956 - 1961 mei

87 Stukken betreffende de liquidatie van de tot het vijandelijk vermogen behorende 
Rijnschepen.
1949 mei 17 - 1952 juli 14 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2028
Zie ook de inv.nrs. 31, 75-77, 93 en 176 en 248.

88 Stukken betreffende de ontwikkeling van de economische betrekkingen tussen 
Nederland en West-Duitsland.
1949 sep. en ongedateerd 1 omslag

89 Stukken betreffende Duitse vorderingen op Nederlanders gedekt door hypotheken 
op percelen van deze Nederlanders in Duitsland.
1949 okt. - 1954 aug. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030

90 Stukken betreffende de beëindiging van de Staat van Oorlog met Duitsland.
1949 nov. - 1951 okt. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 376.

91 Stukken betreffende de instelling, werkzaamheden en opheffing van de 
adviescommissie afwikkeling onder beheer staande bedrijven van belang voor het 
Nederlands-Duitse economisch verkeer ook wel de commissie Winsemius geheten.
1949 dec. - 1950 nov. 1 omslag

93 Stukken betreffende de restitutie van Rijnschepen.
1950 2 stukken
Zie ook de inv.nrs. 31, 75-77, 87, 176 en 248.

95, 544 Stukken betreffende ontwerpen en uitvoeren van het op 1 september 1952 in 
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werking getreden Gesetz zur Bereinigung von Schuldverschreibungen, die auf 
ausländische Währung lauten, de z.g. Bereinigungsgesetz für Deutsche 
Auslandsbonds.
1950-1960 2 pakken
Zie ook de inv.nrs. 84-86, 109-110 en 113.
95 1950 apr. - 1954 sep.
544 1955 jan. - 1960 mrt.

96 Voorbeelddossiers betreffende restitutie van effecten.
1950 mei - 1954 okt. 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030

97 Stukken betreffende de behandeling van vraagstukken in verband met niet-Duitse 
belangen in het bijzonder Nederlandse in Duitsland door de intergouvernementele 
Study Group on Germany te Londen.
1950 juli - 1951 sep. 1 omslag

98 Nota van prof.mr. M.H. Bregstein te Amsterdam betreffende de positie van de 
Nederlandse bedrijven met beleggingen in Duitsland wanneer in deze bedrijven een
aanzienlijk Duits aandeelhoudersbelang bestaat.
1950 juli 8 1 stuk

99 Stukken betreffende restitutie van rijksmarken effecten en vrijgave van rijksmarken 
effecten in vijandelijk vermogen.
1950 aug. - 1954 dec. 1 omslag
Zie voor de Rijksmarkenwet de inv.nrs. 282-340.

100 Stukken betreffende de vooroorlogse vorderingen op Duitsland en de aflossing van 
deze schulden na de opheffing van de deviezengrens in de oorlog.
1950 aug. - 1956 juli 1 omslag

101 Stukken betreffende de uitlevering aan Nederland van door de geallieerden in 
Duitsland en Italië bij de Duitse strijdkrachten aangetroffen buiten omloop gesteld 
Nederlands geld.
1951 apr. - 1959 sep. 1 pak

102 Stukken betreffende de afwikkeling van claims op het Girosammeldepot te Berlijn 
in verband met het rechtsherstel van de aldaar gedeponeerde aandelen.
1951 juli - 1957 mrt. 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033

103 Stukken betreffende de uitvoering van de door de Geallieerde Hoge Commissie in 
Duitsland uitgevaardigde wet inzake het verbod tot gebruik van handelsmerken van
een voormalige Duitse verfindustrie.
1951 nov. - 1965 aug. 1 omslag

105 Stukken betreffende een claim van een Duitser op een naar Nederland 
gerecupereerd schilderij dat zij in Duitsland in de oorlog had gekocht van de 
Kunsthandel Abels Gemälde Galerie te Keulen aan wie het door de Kunsthandel 
Frans Buffa en Zonen te Amsterdam in de oorlog vrijwillig zou zijn verkocht.
1952 apr. 7 - 1953 jan. 1 omslag
Zie voor kunstvoorwerpen ook de inv.nrs. 32, 105, 133, 246 en 277-279.

106 Stukken betreffende de verantwoording aan de Inter Allied Reparation Agency 
(I.A.R.A.), van uit Duitsland ontvangen effecten.
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1952 juni en ongedateerd 2 stukken
Zie ook rubriek 23.

107 Stukken betreffende de gewijzigde verhouding van Nederland tot de 
Bondsrepubliek Duitsland voortvloeiende uit de ondertekening van het verdrag 
tussen de drie mogendheden en de Duitse Bondsrepubliek, en het verdrag inzake 
de Europese Defensie Gemeenschap.
1952 aug. 4 - nov. 1 omslag

108 Notities voor mr. Rinnooy Kan betreffende het afstand doen te eniger tijd van 
Nederlandse reparatieaanspraken op Duitsland onder bepaalde omstandigheden 
en tegen bepaalde Duitse tegenprestaties.
1952 aug. 25 - 1953 feb. 4 stukken

109-110 Stukken betreffende de Nederlandse aanspraken met betrekking tot de restitutie 
van de z.g. Auslandsbonds.
1952-1954 2 pakken
Zie ook de inv.nrs. 36, 57, 72-73, 79, 81, 84-86, 95-95a, 99 en 113.
109 1952 sep. - 1953 dec.
110 1954 jan. - dec.

111 Stukken betreffende de onderhandelingen tussen Nederland en Duitsland over de 
Generalbereinigung van diverse vorderingen.
1952 sep. - 1959 juli 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2035

112 Stukken betreffende beantwoording van de vraag van de minister van Buitenlandse
Zaken of een federale Wiedergutmachungswet geacht mag worden rechtsherstel te 
verschaffen aan Nederlandse, niet-joodse, onderdanen die slachtoffer van het nazi-
regime zijn geworden.
1952-1953 2 stukken

113 Staten toegezonden door de Commissie Rechtsherstel Buitenlandse Effecten en de 
Vereniging voor de Effectenhandel, houdende overzichten inzake de afwikkeling 
van de Auslandsbonds.
1953 feb. - 1955 feb. 1 pak
Zie ook de inv.nrs 36, 57, 72-73, 84-86, 95-95a, 99 en 109-110.

545 Stukken betreffende de liquidatie van gerecupereerde effecten.
1953 juli - aug. 1 omslag

114 Stukken betreffende de uitvoering van de Wet inzake de verplichtingen van de 
Duitse Bondsrepubliek als rechtsopvolger van het voormalige Duitse Rijk, het z.g. 
Gesetz zur allgemeinen Regelung durch den Krieg und den Zusammenbruch des 
Deutschen Reiches entstandenen Schäden (Kriegsfolgenschluszgesetz).
1953 sep. - 1960 jan. 1 pak
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17 CARL ALEXANDER, CAROLUS MAGNUS

17 CARL ALEXANDER, CAROLUS MAGNUS

116 Stukken betreffende de aflossing van de obligatieleningen zes en een half procent, 
1927 van de Gewerkschaft Carolus Magnus te Uebach-Palenberg (bij Aken) en de 
Gewerkschaft Carl Alexander te Baesweiler (bij Aken), welke aflossing nietig is 
ingevolge artikel 10, lid 1 juncto artikel 6 van het KB A 6.
1947 mei - 1954 dec. 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030
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18 DEBLOKKERING AMERIKA

18 DEBLOKKERING AMERIKA

117 Stukken betreffende deblokkering van Nederlandse activa in Amerika.
1945 dec. - 1950 aug. 1 pak

118 Stukken betreffende de teruggave van genaast Nederlandse 
vermogensbestanddelen in Amerika.
1945 dec. - 1954 mei 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030
Zie ook inv.nr. 530.
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19 DEBLOKKERING

19 DEBLOKKERING
Voor deblokkering Amerika zie rubriek nr. 18.

120 Stukken betreffende de vrijgave van de Nederlandse tegoeden in Egypte.
1945 nov. 1 - 1948 sep. 1 omslag

134 Stukken betreffende de vrijgave van Nederlandse tegoeden in Groot-Brittannië en 
Ierland.
1945 aug. - 1952 mei 1 pak

121 Stukken betreffende de vrijgave van de onder de Canadese Custodian of Enemy 
Property berustende Nederlandse activa.
1946 juli - 1951 nov. 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2027

122 Stukken betreffende de vrijgave van de Nederlandse tegoeden in Zuid-Afrika.
1946 juli - 1948 nov. 1 pak

123 Stukken betreffende de vrijgave van Nederlandse activa in Brits Indië /India en 
Indiase tegoeden in Nederland.
1946 sep. - 1955 sep. 1 pak

124 Stukken betreffende de vrijgave van de Nederlandse tegoeden in Australië.
1946 dec. - 1951 juni 1 omslag

125 Stukken betreffende de vrijgave van Nederlandse tegoeden in Argentinië.
1947 juli - 1957 dec. 1 pak

136 Stukken betreffende de samenstelling en werkwijze van de Uitvoerende Commissie 
bedoeld in artikel 16 van de overeenkomst van 2 oktober 1944 tussen de 
Nederlandse en de Britse regering inzake eigendom in het Verenigd Koninkrijk en 
Noord-Ierland, hetwelk toebehoort aan ingezetenen van het Koninkrijk der 
Nederlanden.
1948 mrt. - 1950 jan. 1 omslag

126 Stukken betreffende de beëindiging van de tussen Nederland en Luxemburg 
bestaande deblokkeringsovereenkomst.
1948-1958 1 omslag

127 Stukken betreffende de vrijgave van Nederlandse tegoeden in Israël.
1948 apr. - 1949 okt. 1 omslag

128 Stukken betreffende het afzien van een deblokkeringsovereenkomst met Pakistan.
1950 juni - 1956 mei 1 omslag

129 Stukken betreffende de beëindiging van de tussen Nederland en België bestaande 
deblokkeringsovereenkomst.
1953 juni - 1958 juli 1 omslag
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20 FRANKRIJK

20 FRANKRIJK

133 Stukken betreffende de teruggave van de in de oorlog geroofde Franse en 
Nederlandse kunstschatten.
1950 dec. - 1952 apr. 1 omslag
Zie ook voor kunstvoorwerpen de inv.nrs. 32, 105, 246 en 277-279.
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21 DEUTSCHE REVISIONS UND TREUHAND A.G.

21 DEUTSCHE REVISIONS UND TREUHAND A.G.
De Deutsche Revisions und Treuhand AG was een door de Duitse bezetters ingestelde instantie, die 
belast was met het beheer van door de Duitsers aangemerkt 'vijandelijk vermogen' volgens de 
verordening 26/1940.

137 Stukken betreffende de liquidatie van de Deutsche Revisions und Treuhand A.G.
1945 okt. - 1954 aug. 1 pak
Zie ook inv.nr. 357.
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22 RAAD VOOR HET RECHTSHERSTEL

22 RAAD VOOR HET RECHTSHERSTEL
22.1 Algemeen

22.1 ALGEMEEN

138 Stukken betreffende wijziging van het Besluit Herstel Rechtsverkeer (Stb. E 100) 
zodat voordelen voortvloeiende uit het niet ter convertering aanbieden van 
obligaties ten laste van de gemeenten Amsterdam en Rotterdam, aan voornoemde 
gemeenten en niet aan het Rijk ten goede komen indien de convertering of 
betaalbaarstelling plaats had vóór 1 januari 1940, c.q. vóór 1 januari 1939.
1946 juli - 1948 feb. 1 omslag

139 Stukken betreffende de aankoop van gronden van de erven Baron van Zuylen.
1948 feb. - okt. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024

140 Notities betreffende de door de Rechtsherstelministers belast met de uitvoering 
van het Besluit Herstel Rechtsverkeer (Stb. E.100) en het Besluit Vijandelijk 
Vermogen (Stb. E 133) op hun vergaderingen te bespreken onderwerpen.
1950 aug. - 1953 mei 1 omslag

141 Nota met bijlagen aan de minister betreffende de stand van de werkzaamheden bij 
de Afdelingen van de Raad voor het Rechtsherstel.
1951 apr. 23 1 omslag

22.2 Afdeling Effectenregistratie

22.2 AFDELING EFFECTENREGISTRATIE

142-149 Stukken betreffende de registratie van effecten door de Afdeling 
Effectenregistratie.
1945-1954 8 pakken
142 1945 mei - dec.
143 1946 mrt. - 1947 mei
144 1947 juni - 1948 dec.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024
145 1949 feb. - 1950 dec.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026
146 1951 jan. - dec.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2027
147 1951 dec. - 1952 okt.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2028
148 1952 nov. - 1953 aug.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2029
149 1953 okt. - 1954 dec.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030

150 Stukken betreffende de effectenregistratie van Nederlandse aandelen in Frankrijk.
1945 dec. - 1949 feb. 1 omslag

151 Stukken betreffende de te betalen vergoedingen aan de inleveringskantoren voor 
hun werkzaamheden inzake de effectenregistratie.
1946 mei 31 - 1953 okt. 5 1 pak

152 Stukken betreffende de effectenregistratie van Nederlandse aandelen in Engeland.
1946 mei - 1948 okt. 1 omslag
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153 Stukken betreffende de recuperatie van in de oorlog uit Nederland verdwenen 
Deense effecten.
1950 okt. - 1953 mrt. 1 omslag

154-155 Stukken betreffende het treffen van maatregelen i.v.m. rechtsherstel met 
betrekking tot effecten.
1951-1953 2 pakken
154 1951 feb. - 1952 juli
155 1952 aug. - 1953 aug.

22.3 Afdeling Rechtspraak

22.3 AFDELING RECHTSPRAAK

156-159A Stukken betreffende de behandeling van de bij de Afdeling Rechtspraak aanhangig 
gemaakte beroepszaken inzake beslissingen van de Afdeling Effectenregistratie en 
het Nederlandse Beheersinstituut (N.B.I.).
1946-1954 4 pakken en 1 omslag
156 1946 mei - 1952 jan.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2028
157 1952 apr. - 1953 feb.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2029
158 1953 juni - sep., omslag

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2029
159 1953 okt. - 1954 mrt.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030
159A 1954 mrt. - nov.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030

542 Stukken betreffende de procedures voor de Raad voor het Rechtsherstel terzake 
van Reichsschatzanweisungen.
1951 dec. - 1953 juli 1 omslag
Zie ook inv.nr. 534.

22.4 Afdeling Beheer

22.4 AFDELING BEHEER
Zie voor het Nederlandse Beheersinstituut (N.B.I.) de inv.nrs. 16-49.

160 Stukken betreffende de benoeming van leden/ samenstelling van de Afdeling 
Beheer/ Nederlands Beheersinstitituut (N.B.I.).
1945 juni 6 - 1950 mrt. 29 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026

161 Stukken betreffende de liquidatie van de N.V. Nederlandsche-Oostfriesche 
Hypotheekbank krachtens artikel 103 van het Besluit Herstel Rechtsverkeer (Stb. E 
100).
1945 sep. - 1953 mrt. 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2029

162 Nota van de raadsadviseur betreffende de organisatie van de Afdeling Beheer.
1947 sep. 17 1 stuk

163 Stukken betreffende de ongedaanmaking van de wijziging van 23 maart 1942 van 
de grondregelen van de Stichting Het Nationale Park 'De Hoge Veluwe' te 
Hoenderloo.
1947 dec. - 1948 jan. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024
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164 Stukken betreffende vragen van een tweede kamerlid betreffende de verkoop door 
de Staat van een stuk bos te Saasveld dat deel heeft uitgemaakt van het vermogen 
van een Duitser en dus ingevolge artikel 3 van het Besluit Vijandelijk Vermogen 
(Stb. E 133) in eigendom op de Staat is overgegaan.
1948 juni - juli 1 omslag

166 Nota van de Afdeling Domeinen betreffende de overdracht van het eiland 
Schiermonnikoog aan de Dienst der Domeinen en de overdracht door deze Dienst 
van dit eiland aan andere instanties.
1949 nov. 25 1 stuk

22.5 Waarborgfonds Rechtsherstel

22.5 WAARBORGFONDS RECHTSHERSTEL

167 Stukken betreffende heffingen ten behoeve van betalingen ten laste van het 
waarborgfonds.
1948 jan. - juni 1 pak

168 Stukken betreffende wijziging van de uitvoeringsbeschikking Waarborgfonds 
Rechtsherstel en de instelling van de Commissie van Toezicht.
1948 juli - 1953 juli 1 omslag

169 Stukken betreffende de behandeling van verzoeken tot het verstrekken van een 
schadevergoeding ten laste van het waarborgfonds Rechtsherstel.
1950 apr. - 1958 sep. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2034

170 Stukken betreffende de belegging van liquide middelen van het waarborgfonds.
1953 dec. - 1954 mrt. 1 omslag

171 Correspondentie met de Nederlandsche Bank betreffende in de oorlog gevorderde 
effecten waarvoor door het waarborgfonds aanbiedingen aan gedepossedeerden 
zijn gedaan.
1954 feb. - mrt. 2 stukken
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23 HERSTELBETALINGEN

23 HERSTELBETALINGEN
Zie voor het Bureau Herstelbetalings- en Recuperatiegoederen (Hergo) de inv.nrs. 229-261, zie voor 
Duitse herstelbetalingen ook inv.nrs. 69, 70 en 74.

173 Stukken betreffende de uitvoering van de overeenkomst van Parijs inzake de Duitse
herstelbetalingen en de wijze waarop de toegewezen goederen aan de Nederlandse
industrie ter beschikking zullen worden gesteld.
1945 okt. - 1948 mei 1 omslag

174 Stukken betreffende de levering van goederen uit Duitse fabrieken bij wijze van 
herstelbetalingen.
1946 feb. - 1951 okt. 1 pak

175 Stukken betreffende de organisatie van het Bureau van de Nederlandse Delegatie 
bij de Inter Allied Reparation Agency (I.A.R.A.) te Brussel en de samenstelling van 
deze delegatie.
1946 feb. - 1953 nov. 1 omslag

176 Stukken betreffende de toewijzing door de Inter Allied Reparation Agency (I.A.R.A.) 
van Duitse zee- en binnenschepen als herstelbetalingen aan Nederland.
1946 feb. - 1951 aug. 1 pak
Zie ook de inv.nrs. 31, 75-77, 87, 93 en 248.

177 Stukken betreffende de opsporing, liquidatie en verdeling van in Nederland en in 
andere landen aangetroffen Duits vermogen.
1946 mrt. - 1951 okt. 1 pak

178 Verslagen van de gedelegeerde van de Nederlandse regering bij de Inter Alied 
Reparation Agency (I.A.R.A.) te Brussel over de 1e t/m de 58e zittingsperiode van de 
Assemblée.
1946 apr. - 1955 mrt. 1 pak
Niet compleet.

179 Stukken betreffende de beantwoording van de door de Inter Allied Reparation 
Agency (I.A.R.A.) aan de bij haar aangesloten landen in jaarlijkse questionnaires 
gestelde vragen.
1946 aug. - 1952 okt. 1 pak

180 Brieven aan prof.dr.ir. H.C.J.H. Gelissen, gedelegeerde van de Nederlandse regering 
bij de Inter Allied Reparation Agency (I.A.R.A.) betreffende het standpunt van de 
Nederlandse regering ten aanzien van de herstelbetalingen.
1947 jan. - feb. 2 stukken

181 Notities betreffende herstelbetalingen.
1947 feb. - nov. 1 omslag

182 Stukken betreffende de ontmanteling van de Duitse industrie.
1947 okt. - 1949 feb. 3 stukken

183 Stukken betreffende de toewijzing door Zweden uit hoofde van de bepalingen van 
het Washington Agreement (1946) van Zweedse kronen aan de bij de Inter Allied 
Reparation Agency (I.A.R.A.) aangesloten landen welke gelden verkregen zijn door 
liquidatie van Duitse vermogensbestanddelen in Zweden.
1948 juni - 1952 jan. 1 omslag
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184 Stukken betreffende de uitlevering van effecten aan Nederland door de 
bezettingsautoriteiten in Duitsland bij wijze van herstelbetalingen.
1948 juli - 1954 okt. 1 pak
Zie ook inv.nr. 192.

185 Stukken betreffende de interpretatie van de uit de Parijse overeenkomst van 14 
januari 1946 voortvloeiende Brusselse verrekeningsregelen, de zogenaamde 
accountingrules, die op 21 november 1947 door de Assemblée van de I.A.R.A. zijn 
vastgesteld inhoudende de verantwoording aan de I.A.R.A. van de deelnemende 
regeringen van de Parijse overeenkomst inzake de door hen in beslag genomen 
vijandelijke vermogens.
1948 juli - 1950 apr. 1 omslag

186 Correspondentie met jhr.mr. R. de Wijkerslooth verbonden aan de Nederlandse 
delegatie bij de I.A.R.A. betreffende toepassing door de Nederlandse en 
Luxemburgse regeringen van hun rechten hen toegekend in artikel 1 E, deel I van 
het akkoord van Parijs inzake het overschrijven van haar overdraft in de categorie A 
naar de categorie B van de toe te wijzen herstelbetalingsgoederen.
1948 juli - aug. 1 omslag

187 Notulen van de vergaderingen van het Comité van Financiën van 1 t/m 22 
september 1948.
ongedateerd 1 omslag

188 Stukken betreffende de conferenties tussen de beheersinstituten van de bij de Inter
Allied Reparation Agency (I.A.R.A.) aangesloten landen gehouden op 14 maart 1949 
en van 24 t/m 28 april 1950.
1949 jan. - 1950 juni 1 omslag

189 Brief van prof.dr.ir. H.C.J.H. Gelissen, Nederlandse gedelegeerde bij de Inter Allied 
Reparation Agency (I.A. R.A.) aan de secretaris-generaal van het Ministerie van 
Financiën betreffende de gevolgde politiek van de I.A.R.A. bij het opstellen van de 
allocatieprogramma's.
1949 jan. 29 1 stuk

190 Notitie betreffende het leggen van een verband tussen de reparaties en de 
Marshallhulp als zijnde een vervanging van de reparaties bij aanvaarding van een 
door de secretaris-generaal voorbereide resolutie in de Assemblée van de Inter 
Allied Reparation Agency (I.A.R.A.) inzake toekennen van een preferentie bij 
uitgebrachte aanbiedingen aan landen die niet vallen onder de Marshallhulp.
1950 mrt. 23 1 stuk

191 Stukken betreffende de uitvoering van de op 24 januari 1951 in werking getreden 
overeenkomst van Brussel inzake onderling strijdige aanspraken op buiten 
Duitsland gelegen Duitse bezittingen t.a.v. de Duitse bezittingen in de Verenigde 
Staten.
1950 mei - 1953 mrt. 1 omslag
Zie voor deze intercustodiale geschillen ook de inv.nrs. 30 en 498-511.

192 Stukken betreffende de terugvoering naar Duitsland van bij wijze van 
herstelbetalingen aan Nederland geleverde effecten.
1951 juni 1 omslag
Zie ook inv.nr. 184.
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193 Stukken betreffende claims van de U.N. Nationals op A.K.U. aandelen in het 
Girosammeldepot.
1952 aug. - 1954 okt. 1 pak
Zie voor de A.K.U. ook de inv.nrs. 6-12.
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24 INDONESIË

24 INDONESIË

194 Stukken betreffende de uitwerking van een regeling voor de afwikkeling van 
mancostukken van Indonesische effecten.
1945 sep. - 1953 okt. 1 pak

195 Stukken betreffende de verstrekking en annulering van leningen aan Nederlands-
Indië/Indonesië.
1948 aug. - 1957 sep. 1 omslag

196 Stukken betreffende het sluiten van een tinovereenkomst met Nederlands-Indië.
1948 aug. - 1949 okt. 1 omslag

197 Stukken betreffende het bergen van wrakken in de Indonesische archipel.
1954 juni - okt. 1 omslag

198 Stukken betreffende de garantieplicht van de Staat ten aanzien van de 
obligatieleningen Nederlands-Indië.
1957 mrt. en ongedateerd 4 stukken
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25 HERSTELBETALINGEN JAPAN

25 HERSTELBETALINGEN JAPAN

199 Stukken betreffende de van Japan te ontvangen herstelbetalingen.
1947 okt. - 1951 okt. 1 omslag

200 Stukken betreffende het op 8 september 1951 te San Francisco gesloten 
vredesverdrag met Japan en de totstandkoming van een wetsontwerp tot ratificatie
van dit vredesverdrag.
1951 mei - aug. 1 omslag
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26 INCOMPATIBILITEITEN LEDEN STATEN-GENERAAL

26 INCOMPATIBILITEITEN LEDEN STATEN-GENERAAL

201 Stukken betreffende de voorbereiding van een wet ter vervanging van de wet van 
17 juli 1953 inzake incompatibiliteiten leden Staten-Generaal.
1948 apr. - 1952 dec. 1 omslag
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27 CONTINENTALE HANDELSBANK N.V.

27 CONTINENTALE HANDELSBANK N.V.

202-203 Stukken betreffende de vrijgave van de sedert de opheffing van de Nederlands-
Duitse deviezengrens (1 april 1941) in Nederland gereserveerde gelden voor de 
Dienst van de Kalileningen van het Duitse Kalisyndicaat.
1945-1954 2 pakken
202 1945 sep. - 1953 dec.
203 1954 feb. - dec.

204 Stukken betreffende de gevoerde onderhandelingen met de Office of Alien Property
in Washington inzake de vrijgave van de bezittingen van de Continentale 
Handelsbank N.V. in Amerika.
1945 dec. - 1951 juli 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2027
Zie voor deblokkering Amerika ook de inv.nrs. 117-119.
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28 LIQUIDATIE CULTUURRAAD

28 LIQUIDATIE CULTUURRAAD

206 Stukken betreffende de liquidatie van de bij verordening nr. 210/1941 als 
publiekrechtelijk lichaam ingestelde Nederlandse Cultuurraad.
1948 jan. - 1949 apr. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025
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29 LIPPMANN - ROSENTHAL & CO

29 LIPPMANN - ROSENTHAL & CO

207-211 Stukken betreffende de liquidatie van de Verwaltung Sarphatistraat (L.V.V.S.) te 
Amsterdam, de in de oorlog door de Duitsers opgerichte bankinstelling Lippmann 
Rosenthal en Co. waar de Joodse landgenoten hun roerende vermogenswaarden 
moesten inleveren, met retro-acta.
1945-1956 4 pakken en 1 omslag
207 1945 juni - 1947 nov.
208 1948 jan. - 1949 dec.
209 1950 jan. - dec.
210 1951 jan. - sep., omslag
211 1949 juni - 1956 sep.

Zie ook de inv.nrs. 538-539.
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30 LUCHTVAART

30 LUCHTVAART

212 Stukken betreffende de verrekening van de schulden van de Vliegtuigenfabriek 
Fokker aan haar Duitse crediteuren met haar vorderingen op Duitse debiteuren.
1946 jan. - 1951 nov. 1 omslag

213 Stukken betreffende de plaatsing van een order voor de bouw van honderd 
eenmotorige zakenvliegtuigen door de N.V. Frits Diepen Vliegtuigen in Tilburg bij de
N.V. Vliegtuigenfabriek Fokker te Amsterdam in welke order de Staat der 
Nederlanden participieert door de verlening van subsidie aan de N.V. 
Vliegtuigenfabriek Fokker.
1946 apr. - 1947 apr. 1 omslag

214 Stukken betreffende de wijziging van de statuten van de K.L.M.
1946 apr. - 1948 jan. 1 omslag
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31 MAFINAH

31 MAFINAH

215 Brief aan de Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel N.V. (Mafinah) 
betreffende de problematiek van de financiering van bedrijven die onder beheer 
zijn gesteld, met bijlagen.
ongedateerd 1 omslag
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32 NEDERLANDSE ARBEIDSDIENST IN LIQUIDATIE

32 NEDERLANDSE ARBEIDSDIENST IN LIQUIDATIE

216 Stukken betreffende de liquidatie van de bij verordening van de rijkscommissaris 
van 23 mei 1941 (nr. 97/1941) ingestelde Nederlandse Arbeidsdienst.
1947 jan. - 1953 sep. 1 omslag
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33 NEDERLANDSCHE BANK

33 NEDERLANDSCHE BANK

217 Nota betreffende het wetsontwerp naasting aandelen Nederlandsche Bank.
1946 sep. 17 1 stuk

218 Stukken betreffende restitutie aan de Nederlandse Bank van door het Militair Gezag
ten onrechte inbeslag genomen gelden.
1946 nov. 2 - 1948 sep. 1 omslag

219 Stukken betreffende het in overleg met de Nederlandsche Bank opstellen van een 
perscommuniqué betreffende de incassering van achterstallige coupons van 
Amerikaanse effecten.
1947 mrt. - apr. 1 omslag

220 Stukken betreffende overname door de Nederlandsche Bank van Franse Francs 
tegen guldens gecrediteerd ten name van een Amerikaanse firma ten behoeve van 
de investering in een op te richten Nederlandse fittingfabriek.
1947 apr. - juni 1 omslag

221 Stukken betreffende de administratie en beheer door de Nederlandsche Bank van 
in beslag genomen binnen- en buitenlandse betaalmiddelen en effecten.
1947 mei 7 - 1948 dec. 1 omslag

222 Stukken betreffende de vrijgave door de Nederlandsche Bank van goud dat eerder 
in Engeland geblokkeerd was geweest aan een firma in Amsterdam in tegenstelling 
tot de normale gevallen waarbij afrekening in Nederlands geld plaatsgevonden zou 
hebben.
1947 juni - okt. 1 omslag

223 Stukken betreffende een ingediende schadeclaim van een inwoner van Wassenaar 
in verband met de trage behandeling door de Nederlandsche Bank van zijn verzoek 
tot verkoop van zijn Amerikaanse effecten waardoor hij schade zou hebben geleden
door koersverlies.
1947 aug. - okt. 1 omslag

224 Stukken betreffende behandeling van het verzoek van de adjunct-administrateur 
directeur van Financiën der Tangerse Zone om transfer van het incassoprovenu van 
in Nederland berustende fondsen van Tangerse vennootschappen.
1949 feb. - apr. 1 omslag

225 Stukken betreffende het verlenen van een transactiebevoegdheid aan de 
Nederlandsche Bank met betrekking tot de vervolging van deviezenovertredingen.
1950 okt. - dec. 1 omslag

226 Stukken betreffende een vordering van een Nederlander op de Nederlandsche Bank
wegens de door hem op 17 maart 1945 gedane storting bij de Reichsbank te 
Hamburg die dit bedrag overmaakte aan de Nederlandsche Bank op dezelfde 
datum, welke bank weigerde na de oorlog het bedrag in Nederlands geld aan hem 
uit te betalen.
1953 mei - 1954 feb. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030
Zie ook de inv.nrs. 44, 52 en 342-400.
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34 VIJANDELIJKE OCTROOIEN EN MERKEN

34 VIJANDELIJKE OCTROOIEN EN MERKEN

227 Stukken betreffende de vrijgave/teruggave van vijandelijke auteursrechten, 
octrooien en merken en de hiermede in verbandstaande vaststelling van de 
vergoeding van de beheerskosten die de belanghebbende hiervoor moet betalen.
1947 juni - 1953 mrt. 1 pak
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35 ONTVIJANDING

35 ONTVIJANDING

262 Stukken betreffende de ontvijanding van Oostenrijkers.
1947 mrt. - 1950 jan. 1 omslag

228 Stukken betreffende de ontvijanding van Nederlanders, Duitsers, Italianen en 
genaturaliseerden.
1947 juni - 1954 dec. 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030
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36 OORLOGSBUIT, RECUPERATIE EN HERSTELBETALINGEN (BUREAU HERSTELBETALINGS- EN RECUPERATIEGOEDEREN: HERGO)

36 OORLOGSBUIT, RECUPERATIE EN HERSTELBETALINGEN (BUREAU 
HERSTELBETALINGS- EN RECUPERATIEGOEDEREN: HERGO)
Zie voor herstelbetalingen ook de rubrieken 16 en 23.

36.1 Oorlogsbuit

36.1 OORLOGSBUIT

229 Stukken betreffende de verkoop van oorlogsbuitgoederen.
1946 mrt. - 1948 mei 1 omslag

230 Stukken betreffende het geschil met het Ministerie van Marine/Oorlog inzake de 
verrekening van de oorlogsbuitgoederen.
1946 juni - 1950 jan. 1 omslag

231 Nota's aan de minister betreffende het ontwerp van wet inzake onder de vijand 
aangetroffen goederen (Stb. H 133).
1946 juli - okt. 3 stukken

232 Stukken betreffende de oprichting, werkzaamheden en de liquidatie van het 
College van Regeringsgevolmachtigden.
1946 juli - 1952 apr. 1 omslag

233 Stukken betreffende de vergoeding van bewaarloon, de zogenaamde liggelden 
voor het vervoer van door het Militair Gezag na de bevrijding als oorlogsbuit 
aangewezen goederen.
1946 sep. - 1949 sep. 1 omslag

234 Stukken betreffende organisatie/reorganisatie en werkzaamheden van het Bureau 
Hergo.
1946 sep. - 1953 jan. 1 pak

235 Stukken betreffende de liquidatie van door de Duitsers op aan derden 
toebehorende gronden opgetrokken opstallen door instelling van de Commissie 
Duitse Opstallen.
1947 jan. - 1950 nov. 1 pak
Zie ook inv.nr. 240.

236 Stukken betreffende gevoerde processen inzake oorlogsbuit.
1947 feb. - 1952 okt. 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2028

237 Nota van het hoofd van het Bureau Hergo betreffende de behandeling van 
oorlogsbuit naar aanleiding van de nota hierover van de Rijksaccountantsdienst in 
Rotterdam, met bijlage.
1947 mrt. - apr. 2 stukken

238 Stukken betreffende de terugkoop uit oorlogsbuit van een schip dat de eigenaar in 
de oorlog gedwongen had moeten verkopen.
1947 juni - 1950 juni 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026

239 Stukken betreffende de verkoop van schepen onder andere door het Bureau 
Oorlogsbuit.
1947 nov. - 1950 mrt. 1 omslag
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240 Nota aan de minister betreffende de taak en bevoegdheden van de door de 
minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting in te stellen barakkencommissie.
1948 okt. 30 1 stuk
Zie ook inv.nr. 235.

241 Stukken betreffende het betalen van een vergoeding door de Staat aan de eigenaar 
voor het gebruik van de motorsleepboot Nelly.
1949 aug. 16 - 1950 juli 1 omslag

242 Nota van het Bureau Hergo betreffende het eigendom van de door de bezetter in 
beslaggenomen schepen in aanbouw.
ongedateerd 1 stuk

243 Stukken betreffende het opruimen van obstakels langs de Nederlandse kust door 
het Bureau Hergo.
1949 nov. - sep. 1 omslag

244 Stukken betreffende het beleid van de voormalige Afdeling Weggevoerde Goederen
(Wego) van het Rijksbureau voor Metalen.
1949 nov. - 1952 sep. 1 omslag

245 Stukken betreffende de liquidatie van het Bureau Hergo.
1950 apr. - 1952 nov. en ongedateerd 1 omslag

36.2 Recuperatie

36.2 RECUPERATIE

247 Stukken betreffende de recuperatie van zich in Nederland bevindende Belgische 
paarden naar België.
1947 okt. - 1948 juni 1 omslag

248 Stukken betreffende de teruggave van teruggevoerde vaartuigen.
1948 jan. - 1950 sep. 1 omslag
Zie ook de inv.nrs. 31, 75-77, 87, 93 en 176.

249 Stukken betreffende de liquidatie van een uit Duitsland gerecupereerde partij 
diamant ten behoeve van de Staat door inschakeling van de Stichting 
Teruggevoerde Diamant.
1948 sep. - 1956 okt. 1 pak

250 Stukken betreffende de door Frankrijk bij wijze van retroverse restitutie naar 
Nederland gezonden spoorwegwagons.
1949 sep. - 1950 feb. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 543.

251 Stukken betreffende de recuperatie en teruggave aan de K.L.M. van een in 1945 in 
Spanje aangetroffen K.L.M.-toestel dat tijdens de bezetting door de Duitsers tegen 
vergoeding van de K.L.M. was gevorderd.
1950 aug. 5 - 1952 dec. 17 1 omslag

252 Nota aan de directeur Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade (Finco) 
betreffende het in rekening brengen van de terugvoeringskosten van schepen.
1952 okt. 25 1 stuk
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36.3 Herstelbetalingen

36.3 HERSTELBETALINGEN
Zie ook de inv.nrs. 70, 74 en 173-193.

253 Stukken betreffende de organisatie van de herstelbetalingen.
1948 mei - 1949 mrt. 1 omslag

254 Stukken betreffende de verrekening met de minister van oorlog van de geclaimde 
machines uit Duitse fabrieken.
1948 aug. - 1949 mei 1 omslag

255 Nota van het Bureau Hergo betreffende de inschakeling van de handel bij de 
verkoop van de herstelbetalingsmachines, met bijlage.
1950 sep. 2 stukken

256 Stukken betreffende de schadeclaimstelling van de Duitse eigenaren van twee 
schepen Tiba en de TRG 1 waarvan de toewijzing aan Nederland door de Inter Allied
Reparation Agency (I.A.R.A.) op een vergissing berustte.
1952 mrt. - juli 1 omslag

36.4 Controle op de administratie van het Bureau Oorlogsbuit/Hergo

36.4 CONTROLE OP DE ADMINISTRATIE VAN HET BUREAU OORLOGSBUIT/HERGO

258 Rapport van het Accountantskantoor Dijker, De Leede en Co. inzake de controle van
de boekhouding van het hoofdkantoor van het Bureau Hergo over 1948 alsmede 
van de rekening van baten en lasten over deze periode en van de balans per 31 
december 1948, met bijlagen.
1950 feb. 16 - apr. 5 1 omslag

259 Rapport van het hoofd van het Bureau Hergo, mr. J. Jolles betreffende de door de 
Algemene Rekenkamer in haar brief van 14 januari 1952 getrokken conclusies ten 
aanzien van het beleid, organisatie en administratie van het Bureau Hergo n.a.v. de 
nadere toelichting van mr. J. Jolles in een rapport van de door het 
Accountantskantoor Dijker, De Leede en Co. gemaakte opmerkingen betreffende de
controle van het Bureau Hergo over de jaren 1947 t/m 1949.
1952 mei 16 1 stuk

260 Brief aan de Algemene Rekenkamer betreffende de door het Accountantskantoor 
Dijker, De Leede en Co. uitgebrachte rapporten over de controle van de 
boekhouding en de jaarstukken over 1950 van het hoofdkantoor van het Bureau 
Hergo, met als bijlage het rapport.
1953 mrt. 16 3 stukken

261 Rapport van het Accountantskantoor Dijker, De Leede en Co. betreffende de 
afwerking van opmerkingen voorkomende in terzake van oorlogsbuit uitgebrachte 
accountantsrapporten.
1953 nov. 16 1 stuk
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37 OOSTENRIJK STAATSVERDRAG

37 OOSTENRIJK STAATSVERDRAG

263 Stukken betreffende de met Oostenrijk getroffen regeling inzake de vrijgave van het
Oostenrijks vijandelijk vermogen in Nederland, de rechtspositie van Oostenrijk en 
de bescherming van Nederlandse belangen in Oostenrijk.
1948 mei - 1953 aug. 1 pak
Zie ook inv.nr. 27.

264 Stukken betreffende de terugbetaling door de Bondsrepubliek Duitsland van de 
door Nederland als garantiegever van de gegarandeerde Oostenrijkse leningen van 
1933 en 1934 uitbetaalde bedragen.
1954 mei - juli 1 omslag
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38 MEXICAN EAGLE

38 MEXICAN EAGLE

265 Stukken betreffende de oplossing van het geschil van de Nederlandse en Britse 
regering met de Mexicaanse regering inzake de onteigening door de Mexicaanse 
regering in 1938 van de in Mexico gelegen eigendommen van de tot het Koninklijk 
Shell Concern behorende Mexican Eagle, met retro-acta.
1945 apr. - 1946 mei 1 omslag



2.08.52 Financiën / Bewindvoering, 1945-1954 67

39 TELEGRAAF

39 TELEGRAAF

266-269 Stukken betreffende de herverschijning van de door de onderneming De Telegraaf 
uitgegeven dagbladen en de liquidatie van het aandeel van de Staat in deze 
onderneming.
1945-1953 4 pakken
266 1945 mei - 1948 sep. 7

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024
267 1948 sep. 24 - 1950 mrt.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026
268 1950 sep. - 1951 mei

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2027
269 1951 nov. - 1953 mrt.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2029
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40 STICHTING BEWINDVOERING AFWEZIGEN

40 STICHTING BEWINDVOERING AFWEZIGEN

270 Stukken betreffende het beheer van de in de Verenigde Staten gelegen 
vermogensbestanddelen van afwezigen in de zin van artikel 84 van het Besluit 
Herstel Rechtsverkeer (Stb. E 100).
1945 aug. - 1949 jan. 1 omslag
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41 RADIO-OMROEP

41 RADIO-OMROEP

271 Stukken betreffende de liquidatie van de Rijksradio-omroep 'De Nederlandsche 
Omroep', en het hiermede in verband staande rechtsherstel van de 
omroepverenigingen.
1947 mrt. - 1953 feb. 1 pak
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42 ROERENDE GOEDEREN N.S.B.'ERS

42 ROERENDE GOEDEREN N.S.B.'ERS

272 Stukken betreffende de liquidatie van in beslag genomen roerende en onroerende 
goederen van N.S.B.'ers.
1945 sep. - 1953 mrt. 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2029
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43 STAATSCOMMISSIE BEZETTINGSRECHT

43 STAATSCOMMISSIE BEZETTINGSRECHT

273 Stukken betreffende de beëindiging van de voorlopige handhaving van de 
bezettingsmaatregelen welke beëindiging voorbereid is door de Staatscommissie 
Bezettingsrecht.
1946 juni - 1950 apr. en ongedateerd 1 omslag
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44 STAATSPRIJSFONDS

44 STAATSPRIJSFONDS

541 Stukken betreffende de liquidatie van het Staatsprijsfonds.
1946-1950 1 omslag

274 Stukken betreffende de werkzaamheden van het bij KB van 7 mei 1942 ingestelde 
Staatsprijsfonds terzake van berging van schepen.
1946 feb. - 1953 feb. 1 omslag

275-276 Stukken betreffende de afwikkeling van een bij de Hoge Raad aanhangig gemaakte 
procedure tussen de Staat der Nederlanden en een Zwitserse vennootschap inzake 
een door deze vennootschap ingediende eis tot schadevergoeding voor een in 1942 
door de Nederlandse marine in de Indische wateren onrechtmatig prijsgemaakt, 
onder Hongaarse vlag varend schip.
1949-1961 2 pakken
275 1949 sep. - 1955 nov.
276 1956 - 1961 feb.
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45 STICHTING NEDERLANDSCH KUNSTBEZIT

45 STICHTING NEDERLANDSCH KUNSTBEZIT
Zie voor kunstvoorwerpen ook de inv.nrs. 32, 105, 133.

246 Stukken betreffende de oprichting, werkzaamheden en liquidatie van de Stichting 
Nederlandsch Kunstbezit.
ongedateerd - 1953 nov. 1 omslag

277-279 Stukken betreffende de teruggave aan de eigenaar en de verkoop van 
gerecupereerde kunstvoorwerpen door de Stichting Nederlandsch Kunstbezit/ 
Bureau Hergo/ Directie Bewindvoering.
1945-1954 3 pakken
277 1945 mei - 1949 dec.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025
278 1950 jan. - 1953 jan. 26

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2029
279 1953 jan. 28 - 1954 mei

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030
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46 TERUGVERPLAATSING MAATSCHAPPIJEN

46 TERUGVERPLAATSING MAATSCHAPPIJEN

280 Stukken betreffende de terugverplaatsing van de zetel van maatschappijen 
waarvan de zetel in de jaren 1940 t/m 1944 van Nederland c.q. Nederlands-Indië 
naar Nederlands-Indië respectievelijk west-Indië werd overgeplaatst.
1945 juli 1 omslag
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47 TRUSTMAATSCHAPPIJ VOOR HANDEL MET HET BUITENLAND

47 TRUSTMAATSCHAPPIJ VOOR HANDEL MET HET BUITENLAND

281 Stukken betreffende het verlenen van een machtiging aan de Trust-Maatschappij 
voor de Handel van Nederland met het Buitenland N.V. te Amsterdam om als 
trustee voor de Nederlandse regering contracten aan te gaan bij het handelsverkeer
met de Franse, de Britse en Amerikaanse bezettingszones.
1947 feb. - juli 1 omslag
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48 RIJKSMARKENWET (Wet Herstel Vermogensovergang Rijksmarkengebied, 18 juli 1947, Stb. H 251)

48 RIJKSMARKENWET (WET HERSTEL VERMOGENSOVERGANG 
RIJKSMARKENGEBIED, 18 JULI 1947, STB. H 251)
De strekking van deze Wet was het ongedaan maken van eigendomsverkrijgingen gedurende de 
opheffing van de deviezengrens tussen Nederland en Duitsland, indien deze verkrijgingen waren 
geschied door ingezetenen van het gebied, waar de rijksmark wettig betaalmiddel was. Uitdrukkelijk
werden in de Rijksmarkenwet hiervan uitgezonderd vijandelijke onderdanen in de zin van het Besluit
Vijandelijk Vermogen (Stb. E 133). Volgens artikel 4, lid 1 van deze Wet zoals laatstelijk gewijzigd bij 
de Wet van 30 juli 1964 (Stb. 392) werd door de Staat zes procent teruggegeven van de tegenwaarde 
in guldens van het bedrag dat voor de verkrijging van het aan de Staat overgegane 
vermogensbestanddeel in rijksmarken is betaald. Zie ook de inv.nrs. 439 en 457.

282-290 Stukken betreffende de overeenkomsten met verschillende landen inzake de 
toepassing van de Rijksmarkenwet.
1946-1964 5 pakken en 4 omslagen
Alfabetisch geordend op naam van het land.
282 Amerika, 1949 okt. - 1953 okt., omslag
283 België, 1947 okt. - 1954 mrt.
284 Frankrijk, 1947 juli - 1954 mrt., omslag
285 Italië, 1947 aug. - 1951 sep., omslag

286-287 Luxemburg, 1946 mei - 1954 apr.
286 1946 mei - 1949 nov.
287 1950 feb. - 1954 apr.

288 Oostenrijk, 1951 juli - 1954 aug., omslag
289 Tsjecho-Slowakije, 1949 apr. - 1964 apr.
290 Zwitserland, 1948 jan. - 1957 jan.

291 Stukken betreffende de totstandkoming en toepassing van de Rijksmarkenwet.
1946 juni - 1954 dec. 1 pak

292 Stukken betreffende de inrichting van de administratie bij de onderafdeling Beheer 
Markenwet.
1947 jan. - 1952 jan. 1 omslag

293-297 Voorbeelddossiers betreffende uitvoering van de Rijksmarkenwet.
1947-1964 5 pakken
Alfabetisch geordend op naam van de aanvrager.
293 A - G

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2040
294 H - Li

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2040
295 Lo - O

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2040
296 P - S

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2040
297 V -Z

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2040

298 Correspondentie met het Nederlandse Beheersinstituut (N.B.I.) over het op zich 
nemen van het beheer door het N.B.I. over de vermogensbestanddelen welke 
ingevolge artikel 3 van de Rijksmarkenwet aan de Staat zullen toevallen.
1947 juli 1 omslag

299-302 Ontvangstregisters.
1947-1953 4 delen
299 1947 aug. - 1950 apr.
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Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026
300 1950 apr. - 1951 dec.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2027
301 1951 dec. - 1952 dec.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2028
302 1952 nov. - 1953 feb.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2029

303 Nota's betreffende de taak en werkzaamheden van de Afdeling Markenwet 1947.
1947 okt. - 1950 nov. 2 stukken

304-306 Effectenregisters.
1948-1957 3 delen
304 1948 jan. - 1950 jan.
305 1950 jan. - 1952 sep.
306 1952 sep. - 1957 juni

308-312 Maandstaten betreffende in beheer genomen vermogenswaarden die onder de 
Rijksmarkenwet vallen.
1948-1957 5 pakken
308 1948 mei - 1949
309 1950
310 1951
311 1952
312 1953-1957

313 Stukken betreffende de verhaalbaarheid van belastingvorderingen op de saldi van 
renteloze rekeningen bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën te 
Amsterdam van in Duitsland woonachtige personen welke door de Rijksmarkenwet
worden getroffen, en de overmaking van deze saldi door de agent naar het 
Nederlandse Beheersinstituut (N.B.I.).
1948 juni - 1957 jan. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033

314 Correspondentie met het Nederlandse Beheersinstituut (N.B.I.) betreffende het in 
de gelegenheid stellen van de belastingdienst om bezwaren kenbaar te maken bij 
gehele of gedeeltelijke teruggave of vergoeding van de op de Staat overgegane 
vermogensbestanddelen bij toepassing van de Rijksmarkenwet.
1948 okt. - 1949 sep. 1 omslag

315-322 Vorderingenregisters.
1949-1957 8 delen
315 1949 jan. - aug.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025
316 1949 aug. - 1950 mei

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026
317 1950 mei - okt.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026
318 1950 okt. - 1951 mrt.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2027
319 1951 mrt. - nov.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2027
320 1951 nov. - 1952 juli

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2028
321 1952 juli - 1953 mrt.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2029
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322 1953 apr. - 1957 juni
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033

323 Correspondentie met het Nederlandse Beheersinstituut (N. B. I.) betreffende de 
invloed van de wet I 225 op de aan Nederland toekomende dividendbewijzen en 
coupons van door Luxemburgers teruggekochte Nederlandse effecten.
1949 juli - 1954 apr. 1 omslag

546 Nota's betreffende het hanteren van richtlijnen bij de toepassing van artikel 5 van 
de Rijksmarkenwet ten aanzien van Nederlanders.
1949 sep. - 1950 juni 2 stukken

324 Brief aan de directie van het Nederlandse Beheersinstituut (N.B.I.) betreffende de 
status van effecten in vijandelijke depots waarbij niet-vijanden belang hebben.
1949 sep. 17 1 stuk

325 Nota betreffende de eventuele samenvoeging van de werkzaamheden van de 
Afdeling Beheer Markenwet van het Nederlandse Beheersinstituut met die van de 
Afdeling Aangifte Markenwet 1947 bij de Nederlandsche Bank.
1949 okt. 4 1 stuk

327 Stukken betreffende de afgifte door de Afdeling Effectenregistratie van de Raad 
voor het Rechtsherstel van eigendomserkenning ten name van de tegenwoordige 
bezitters van effecten welke uit hoofde van de Rijksmarkenwet van rechtswege in 
eigendom op de Staat zijn overgegaan.
1950 okt. - 1953 mrt. 1 omslag

328 Nota aan het hoofd van de Afdeling Directe Belastingen betreffende fiscale 
consequenties van de Rijksmarkenwet.
1950 nov. 3 1 stuk

329 Verslag van een bespreking op 2 november 1950 met de Nederlandsche Bank 
betreffende rijksmarkenaangelegenheden welke niet onder de werking van de 
Rijksmarkenwet vallen en andere transacties welke tijdens de bezetting in strijd met
de geldende deviezenbepalingen hebben plaatsgevonden, met bijlagen.
1950 nov. 6 3 stukken

330 Stukken betreffende de beslissingen van de Afdeling Effectenregistratie van de 
Raad voor het Rechtsherstel inzake effecten waarop het Besluit Vijandelijk 
Vermogen (Stb. 133) en/of de Rijksmarkenwet al of niet van toepassing is/zijn.
1951 okt. - 1955 feb. 1 omslag

331-335 Mutatieregisters.
1952-1957 5 delen
331 Saldi
332 Effecten
333 Vorderingen
334 Onroerende Goederen
335 Verzekeringen

336 Correspondentie met het Nederlandse Beheersinstituut (N.B.I.) betreffende de 
liquidatie van vermogensbestanddelen die overgegaan zijn op de Staat 
overeenkomstig de Rijksmarkenwet.
1952 mrt. - 1953 juni 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2029
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337 Vermogensbalansen en saldistaten.
1952 dec. - 1959 dec. 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2035

338 Stukken betreffende de teruggave van vermogensbestanddelen aan kerkelijke 
instellingen in Duitsland op grond van artikel 12 van de Bestemmingswet (20 juli 
1951, Stb. 311).
1953 mei - 1956 juni 1 pak
Zie ook inv.nr. 47.

339 Nota betreffende de overdracht door het Nederlandse Beheersinstituut (N.B.I.) van 
de werkzaamheden ten behoeve van de Rijksmarkenwet aan het Ministerie van 
Financiën.
ongedateerd 1 stuk

340 Nota betreffende het treffen van maatregelen in Nederland voor het herstel van 
rechten die verloren zijn gegaan door het ingrijpen van de Duitse 
bezettingsautoriteiten.
ongedateerd 1 stuk
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49 UNESCO CONFERENTIE

49 UNESCO CONFERENTIE

341 Stukken betreffende de Unesco Conferentie inzake de bescherming van culturele 
goederen ingeval van een gewapend conflict.
1953 mrt. - 1954 mei 1 omslag
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50 VIJANDELIJK VERMOGEN

50 VIJANDELIJK VERMOGEN
Zie ook inv.nrs. 81, 87 en 99.

342 Stukken betreffende de liquidatie van maatschappijen die behoren tot het complex 
van de Vereinigte Stahlwerken.
1945 mei - 1950 nov. 1 omslag

343 Nota van de thesaurier-generaal betreffende de behandeling van vijandelijk 
vermogen.
1945 mei 31 1 stuk

344 Stukken betreffende de opsporing van gecamoufleerd vijandelijk vermogen in 
Nederlandse ondernemingen.
1945 aug. - okt. 1 omslag

345 Stukken betreffende de onteigening ten behoeve van de Staat van inboedels van 
onvaderlandse personen.
1945 sep. - okt. 1 omslag

346 Stukken betreffende het verhaalsrecht van schuldeisers van Duitse schuldenaren op
het zich hier in Nederland bevindende vijandelijk vermogen.
1945 sep. 17 - 1946 apr. 1 omslag

347 Stukken betreffende de behandeling van vijandelijk vermogen in Nederlands-
Indië/Indonesië.
1946 jan. - 1954 juni 1 pak

348 Stukken betreffende de controle op de toepassing van de Zwarte Lijst bij het 
afsluiten van koopcontracten met vijandelijke onderdanen.
1946 feb. - mrt. 1 omslag

349 Stukken betreffende de verkoop/overdracht van onroerende goederen uit 
vijandelijk vermogen onder andere aan staatsdiensten.
1946 mrt. - 1953 nov. 1 pak

350 Stukken betreffende scheiding en deling van de nalatenschappen van de Duitse 
eigenaren van Kasteel Amerongen.
1946 sep. - 1950 okt. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026

351 Nota van de thesaurier-generaal aan de minister betreffende de ondersteuning van 
ondernemingen die moeilijkheden ondervinden op het gebied van beheer en 
vijandelijk vermogen in het buitenland door financiële en handelsraden die 
daarvoor instructies moeten krijgen direct van de ministers van Financiën en van 
Economische Zaken buiten het Ministerie van Buitenlandse zaken om.
1946 okt. 31 1 stuk

352 Stukken betreffende het teniet gaan van verbeurdverklaarde vorderingen door 
schuldvermenging doordat de Staat zowel schuldenaar is van de inschrijving in het 
Grootboek van de Wederopbouw als schuldeiser wegens de verbeurdverklaring van
deze inschrijving.
1946 okt. - 1953 jan. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2029
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353 Stukken betreffende de aangifte en de afdracht door provincies en gemeenten van 
zich onder hun berusting bevindende vijandelijke eigendommen of aan de vijand 
verschuldigde bedragen.
1946 okt. - 1954 mrt. 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030

354 Stukken betreffende de verlening van de bevoegdheid aan de belastingambtenaren
tot inzage van acten van vijanden die bij notarissen berusten in verband met de 
opsporing van vijandelijk vermogen.
1946 dec. - 1947 juli 1 omslag

355 Stukken betreffende de verkoop van juwelen en sieraden uit aan de Staat vervallen 
vijandelijk vermogen.
1947 jan. - 1949 juni 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

356 Stukken betreffende de interpretatie van artikel 2, lid 1 van het Besluit Vijandelijk 
Vermogen (Stb. E 133).
1947 feb. - 1948 feb. 1 omslag

357 Correspondentie met het Ministerie van Economische zaken betreffende de 
interpretatie van artikel 33 van het Besluit Herstel Rechtsverkeer (Stb. E 100) inzake 
de betalingen door debiteuren in de oorlog van hun schulden aan de Deutsche 
Revisions- und Treuhand A.G., met bijlage.
1947 apr. 3 stukken
Zie voor de Deutsche Revisions- und Treuhand inv.nr. 137.

358 Stukken betreffende een regeling met de Belgische Dienst van het Sequester inzake 
het niet uitoefenen van verhaal op bestanddelen van vijandelijk vermogen dat in 
België onder Sequester is gesteld ten behoeve van bestanddelen die tot hetzelfde 
vijandelijk vermogen in Nederland behoren.
1947 juli - 1948 feb. 1 omslag

359 Stukken betreffende rechtsherstelaanspraken van de Nederlandse Maatschappij tot
Bevordering van de Tandheelkunde.
1947 aug. - 1948 aug. 1 omslag

360 Stukken betreffende de verkoop van gebouwen en machines van de N.V. 
Nederlandse Instrumenten Compagnie 'Nedins Co' te Venlo door het Nederlandse 
Beheersinstituut (N.B.I.) tegen welke verkoop de Staat in beroep is gegaan bij de 
Raad voor het Rechtsherstel omdat deze gebouwen en machines ver beneden de 
waarde waren verkocht.
1947 sep. - 1952 feb. 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2028

361 Correspondentie met het Nederlandse Beheersinstituut (N.B.I.) betreffende het ter 
beschikking stellen aan de Staat van guldensbedragen die in beslag zijn genomen 
bij Nederlanders in dienst van de Duitsers.
1947 sep. 1 omslag

362 Stukken betreffende compensatie van vorderingen op vijandelijke onderdanen met 
schulden aan andere vijandelijke onderdanen.
1947 okt. 1 omslag
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363 Correspondentie met het Nederlandse Beheersinstituut (N.B.I.) betreffende de 
tenuitvoerlegging van het Besluit Vijandelijk Vermogen (Stb. E 133) buiten onze 
grenzen.
1947 okt. - nov. 3 stukken

364 Stukken betreffende de erkenning van vorderingen op vijandelijk vermogen.
1947 nov. - 1958 juli 1 pak
Zie ook de inv.nrs. 44, 52 en 226.

365 Stukken betreffende de opsporing van vijandelijk vermogen bij scheepswerven die 
contracten hadden afgesloten voor het bouwen van schepen, welke contracten bij 
de bevrijding soms geheel, veelal slechts gedeeltelijk waren uitgevoerd.
1947 nov. - 1949 feb. 1 omslag

366 Stukken betreffende de liquidatie van staatsobligaties behorende tot het vijandelijk
vermogen.
1948 jan. - 1954 apr. 1 omslag

367 Brieven van de minister van Buitenlandse Zaken betreffende de liquidatie van het 
Duitse bezit in Spanje en de toewijzing van een gedeelte van de opbrengst aan 
Nederland.
1948 feb. - apr. 3 stukken

368 Nota aan de minister betreffende het treffen van een regeling inzake de aan de 
Staat als vijandelijk vermogen in eigendom verkregen nalatenschap van de Duitse 
ex keizer.
1948 mrt. - apr. 2 stukken
Zie ook inv.nr. 380A.

369 Stukken betreffende de voorbereiding en de parlementaire behandeling van de 
wetsontwerpen houdende regelen met betrekking tot de bestemming van het 
vijandelijk vermogen, de Bestemmingswet (1951, Stb. 311) en wijziging en aanvulling
van de artikelen 2 en 3 van het Besluit Vijandelijk Vermogen (1951, Stb. 310).
1948 juli - 1951 juli 1 pak

370 Stukken betreffende het verzoek van een persoon verblijf houdende in een 
interneringskamp om hem te ontslaan uit de detentie met afgifte van een 
verblijfsvergunning en een non-enemyverklaring tegen het doen van afstand aan 
de Staat van zijn Zwitserse vermogen.
1948 aug. - 1954 feb. 2 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030

371 Stukken betreffende de confiscatie en teruggave van vijandelijk vermogen in 
Amerika.
1948 dec. - 1953 mei 1 pak
Zie ook inv.nr. 385.

372 Nota's aan de minister betreffende de rechtspositie van rechtspersonen in 
Oostenrijk en Sudetenland.
1948 dec. - 1949 juni 2 stukken
Zie ook de inv.nrs. 27 en 263.

373 Nota voor prof. Smeets betreffende het te gelde maken van de tot het vijandelijk 
vermogen behorende effecten door toedoen van het Agentschap van het Ministerie
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van Financiën als lasthebber van het Nederlandse Beheersinstituut (N.B.I.).
1949 juli 1 1 stuk

374 Stukken betreffende de vorderingen welke de Staat heeft op Nederlandse reders 
wier in aanbouw zijnde schepen door de Duitse bezetters werden afgebouwd 
(Duitse aanwas) en uit Nederland werden weggevoerd.
1949 aug. - 1953 juni 1 pak

375 Correspondentie met een inwoner van Bussum betreffende terugvordering van 
cautiegelden die in de oorlog gestort waren in een gerechtelijke procedure als 
borgstelling en niet terugbetaald waren na afhandeling van de betreffende zaak.
1949 sep. - okt. 2 stukken

376 Stukken betreffende de opheffing van de Staat van Oorlog met Duitsland en de 
totstandkoming van de Wet inzake de Bestemming van Vijandelijk Vermogen (Stb. 
311, 1951 ) en wijziging van enige bepalingen van het Besluit Vijandelijk Vermogen 
(Stb. 310, 1951).
1949 dec. - 1952 nov. 1 pak

534 Stukken betreffende de verkoop van het als vijandelijk vermogen aan de staat 
vervallen aandelenbezit in de bankinstelling H. Albert de Bary & Co. N.V. te 
Amsterdam.
1949-1954 1 pak
Zie ook inv.nr. 542.

378 Stukken betreffende de bekrachtiging door de Commissie KB A 6 van een 
testament waarin aan een persoon van Duitse nationaliteit werd gelegateerd, op 
grond van artikel 10 lid 2 van het KB A 6.
1950 nov. - 1952 nov. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2028

379 Brief van het Nederlandse Beheersinstituut (N.B.I.) betreffende 
belastingvorderingen op Duits vijandelijk vermogen.
1950 dec. 4 1 stuk
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026

380 Stukken betreffende de liquidatie van de Duitse landbouwgronden in de 
grensstreek.
1951 jan. - 1961 okt. 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2037

547 Stukken betreffende het verhalen van een vordering van een vroegere medewerker 
van de ex kroonprins wegens voor hem voor de oorlog verrichte werkzaamheden, 
ten laste van het hier in Nederland gelegen vermogen van de ex kroonprins.
1951 sep. - okt. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2027
Zie ook inv.nr. 368.

381 Stukken betreffende de vrijgave van in RM luidende effecten die in Duitsland 
uitgegeven zijn door instellingen welke thans gevestigd zijn in West-Duitsland of 
West-Berlijn en welke zijn aangetroffen in Duitse vijandelijke vermogens op grond 
van de tussen de Nederlandse Staat en de Bondsrepubliek gesloten 
overeenkomsten van 13 en 20 juni 1952.
1951 dec. - 1954 feb. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030
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382 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan Duitsers over hun in 
Nederland genaast vijandelijk vermogen in verband met de door de Bondsregering 
uit te keren schadeloosstelling aan deze personen.
1952 jan. - 1963 sep. 1 omslag

383 Brief van de Nederlandsche Bank aan de minister betreffende de vrijgave van 
buiten Nederland gedeponeerde effecten aan de eigenaren.
1952 feb. 5 en 29 2 stukken

384 Brief van drs. P.G. de Rijke betreffende de schatting van het totale bedrag dat 
ingevolge het Besluit Vijandelijk Vermogen (Stb. E 133) uiteindelijk aan de Staat der 
Nederlanden zal toevallen alsmede een schatting van de bedragen die in dit 
verband nog aan de schatkist zullen moeten worden afgedragen.
1952 dec. 1 1 stuk

385 Stukken betreffende de pogingen in Amerika tot teruggave aan de oorspronkelijke 
Duitse eigenaren van de op grond van de bepalingen van de Trading with the 
Enemy Act van 1917 genaaste Duitse vermogensbestanddelen, en de consequenties 
die dit heeft voor de Nederlandse belangen.
1953-1956 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2032
Zie ook inv.nr. 371.

386 Stukken betreffende de teruggave van de krachtens het Besluit Vijandelijk 
Vermogen (Stb. E 133) aan de Staat vervallen Oostenrijks vermogen op grond van de
Oostenrijks-Nederlandse overeenkomst van 28 juli 1951.
1953-1958 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2034

387 Stukken betreffende de teruggave van het vermogen van Bechteld Eugen, graaf van
Bernstorff, voormalig eigenaar van het eiland Schiermonnikoog.
1953 jan. - juli 1 omslag

388 Stukken betreffende de afwikkeling van een proces van de Staat tegen een bank 
inzake de verplichting tot betaling van rente aan de Staat over bij deze bank 
gestorte gelden die door de Staat als vijandelijk vermogen werden beschouwd.
1953 jan. - 1960 aug. 1 pak

389-390 Stukken betreffende de afwikkeling van een strafzaak in Nederland en Zwitserland 
tegen de Nederlandse effectenhandelaar Otto Rebholz naar aanleiding van zijn 
optreden tijdens de Duitse bezetting.
1953-1957 2 pakken
Zie ook de inv.nr. 23.
389 1953-1955

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2031
390 1956 - 1957 nov.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033

391 Stukken betreffende de teruggave van vermogen met toetsing van artikel 12 van de 
Bestemmingswet (Stb. 1951, 311).
1953 jan. - 1960 feb. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2036

392 Nota's aan de secretaris-generaal betreffende een verschil van mening met de 
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Belastingdienst met betrekking tot de vraag of na inwerkingtreding van de 
Bestemmingswet (Stb 311, 1951) het standpunt nog kan worden ingenomen dat de 
Staat als fiduciair eigenaar van het hem toegevallen vijandelijk vermogen moet 
worden beschouwd.
1953 feb. 2 stukken

393 Nota betreffende de internationale aspecten van het verhaal van oorlogsschade op 
Duitse vermogensbestanddelen.
ongedateerd 1 stuk

394 Memorandum betreffende Duitse belangen bij Nederlandse ondernemingen, 
doorslag.
ongedateerd 1 stuk

395 Stukken betreffende het Financieel Noodbesluit inzake 'vijandelijk, onvaderlandsch 
en vanwege de Duitse bezettende macht ontvreemd vermogen'.
ongedateerd 1 omslag

396-398 Voorbeelddossiers betreffende de teruggave van ingevolge het Besluit Vijandelijk 
Vermogen (Stb. E 133) juncto de Wet van 20 juli 1951 (Stb. nr. 311) van rechtswege 
aan de Staat vervallen vijandelijke vermogens.
1952-1954 3 pakken
Alfabetisch geordend op naam van de eigenaar,.
396 B - D

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030
397 F - K

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030
398 L - Z

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030

399 Voorbeelddossiers betreffende vrijgave van Italiaans vermogen met het oog op de 
overeenkomst tussen de Staat en de Regering van de Republiek Italië van 15 juni 
1951 en gelet op artikel 12 van de Wet van 20 juli 1951 (Stb. 311).
1952-1954 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030

400 Voorbeelddossiers betreffende verzoeken tot vrijgave van volgens het Besluit 
Vijandelijk Vermogen (Stb. E 133) inbeslaggenomen vijandelijke vermogens.
1950 juni - 1954 juni 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030
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51 TOTSTANDKOMING, UITVOERING EN WIJZIGING VAN WETTEN, BESLUITEN EN OVEREENKOMSTEN

51 TOTSTANDKOMING, UITVOERING EN WIJZIGING VAN WETTEN, BESLUITEN EN
OVEREENKOMSTEN
Zie ook inv.nr. 291.

401 Stukken betreffende de Wet Overheidsaansprakelijkheid, Bezettingshandelingen 
(Stb. K 451).
1945-1951 1 pak

402, 473 Stukken betreffende wijziging en uitvoering van het Besluit Herstel Rechtsverkeer 
(Stb. E 100).
1945-1959 2 pakken
402 1945-1952
473 1953-1959

403 Stukken betreffende de wijziging van het KB van 30 maart 1945 (Stb. F 37), 
houdende nadere regeling omtrent de uitbetaling in Nederland van coupons, 
behorende bij schuldbekentenissen ten laste van de Staat.
1945 mei - 1946 dec. 1 omslag

404 Stukken betreffende de totstandkoming van het concept-ontwerpbesluit inzake de 
tenuitvoerlegging van verbeurdverklaringen krachtens het Tribunaalbesluit.
1945-1947 1 omslag

406 Stukken betreffende de totstandkoming van de Wet op de aangehouden en 
gestrande ladingen en de werkzaamheden van de op initiatief van het Departement
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart in 1939 in het leven geroepen Commissie 
voor aangehouden ladingen (Coval).
1945 sep. - 1949 juli 1 pak

548 Stukken betreffende de totstandkoming van de Wet van 2 juni 1948 (Stb. I 225) tot 
tijdelijke regeling van sommige verval- en verjaringstermijnen van na 9 mei 1940 
verjaarde coupons en dividendbewijzen.
1945 dec. - 1948 1 omslag

407 Stukken betreffende de liquidatie van de verordeningen van het Militair Gezag.
1945 dec. - 1946 mrt. 1 omslag

408 Stukken betreffende de wet houdende voorzieningen onder de vijand aangetroffen 
goederen (Stb. H 133).
1946-1949 1 pak
Zie ook inv.nr. 231.

409 Stukken betreffende het wetsontwerp Bijdragen Wederopbouw Publiekrechtelijke 
Lichamen.
1946-1950 1 omslag

410 Stukken betreffende de Wet intrekking wetgeving Londen ten aanzien van 
scheepvaartbesluiten.
1946 feb. - 1947 aug. 1 omslag

411 Stukken betreffende de wijziging van het Deviezenbesluit 1945.
1946 mrt. - 1950 dec. 1 omslag
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412 Stukken betreffende de regeling inzake de uiterlijke kenmerken van effecten of 
onderdelen daarvan (Stb. H 7).
1946 mrt. - 1947 jan. 1 omslag

413 Stukken betreffende de Noodwet op de toewijzing van onroerende goederen ten 
behoeve van de wederopbouw.
1946 juni - 1947 mei 1 omslag

414 Stukken betreffende de Conversieleningswet 1947.
1946 sep. - 1947 dec. 1 omslag

415 Stukken betreffende de Wet tot intrekking Besluit Beperking Rechtsverkeer (Stb. E 
75).
1946 nov. - 1947 aug. 1 omslag

416 Stukken betreffende wijziging en uitvoering van het Besluit Vijandelijk Vermogen 
(Stb. E 133).
1946 nov. - 1951 mrt. 1 omslag

417 Stukken betreffende de verlenging van de geldigheidstermijn van verschillende 
bezettingsregelingen.
1946 nov. - 1957 dec. 1 omslag

418 Stukken betreffende de Bankwet (Stb. I 166).
1946 dec. - 1951 mei 3 stukken

419 Stukken betreffende de wetten Noodvoorziening Perswezen en Onteigeningswezen
Perswezen.
1946 dec. - 1948 nov. 1 omslag

420 Stukken betreffende de Wet Voorzieningen betreffende het opmaken van acten van
overlijden van vermisten (Stb. J 227).
1947-1954 1 omslag

421 Stukken betreffende de Wet op de Economische Delicten (Stb. K 258).
1947-1951 1 omslag

422 Stukken betreffende het wetsontwerp voorziening ten behoeve van verenigingen of
naamloze vennootschappen waarvan de duur zonder verlenging op of na 5 mei 
1945 mocht zijn verstreken.
1947 jan. - juni 1 omslag

423 Stukken betreffende de PTT-Wet.
1947 jan. - juli 1 omslag

424 Stukken betreffende het wetsontwerp toekenning ener tegemoetkoming aan 
gewezen politieke gedetineerden voor schade ten gevolge van ondergane bewaring
of voorlopige hechtenis geleden.
1947 jan. - 1949 juni 1 omslag

425 Stukken betreffende de Wet op de Kanselarijrechten (Stb. I 481).
1947 feb. - 1949 juli 1 omslag
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426 Brief aan de minister van Justitie betreffende de voorziening met betrekking tot de 
berechting van personen die in dienst bij de vijand in strijd hebben gehandeld met 
de wetten en gebruiken van de oorlog.
1947 feb. 28 1 stuk

427 Stukken betreffende de Wet van 16 februari 1949 houdende vaststelling van de 
heffing van een retributie over de vorderingen en aanspraken in de zin van het KB 
van 6 maart 1942 (Stb. C 18).
1947 mrt. - 1949 feb. 1 omslag

428 Stukken betreffende de Wet Rechtsherstel overheidspersoneel (Stb. G 401).
1947 mrt. - 1949 okt. 1 omslag

429 Brief aan de minister van Justitie betreffende de Wet houdende een nieuwe 
regeling voor de samenstelling van de Hoge Raad, de Gerechtshoven, de 
arrondissementsrechtbanken en voor de bezoldiging van de rechterlijke 
ambtenaren.
1947 mei 30 1 stuk

430 Stukken betreffende een ontwerp besluit houdende een nieuwe 
reclasseringsregeling die geen betrekking zou hebben op de reclassering van 
politieke delinquenten.
1947 juni - aug. 1 omslag

431 Stukken betreffende de wet inzake maatregelen ter uitvoering van artikel 41 van het
Handvest der Verenigde Naties.
1947 juli 7 - 1948 mrt. 3 1 omslag

432 Stukken betreffende de goedkeuring van de op 7 augustus 1947 te Washington 
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Internationale Bank voor Herstel en 
Ontwikkeling gesloten leningsovereenkomst.
1947 aug. en ongedateerd 1 omslag

433 Stukken betreffende het ontwerp van wet houdende de bevoegdheid te bepalen 
dat bezettingsbeslissingen nimmer van kracht zijn geweest.
1947 aug. - sep. 1 omslag

434 Nota aan de minister betreffende de Wet houdende voorzieningen tegen het 
stilleggen van ondernemingen.
1947 aug. 30 1 stuk

435 Stukken betreffende wijziging van de Landbouwcrisiswet 1933.
1947 sep. 1 omslag

436 Stukken betreffende de Wet Afwikkeling Geblokkeerde Markenbelasting (Stb. H 
354).
1947 okt. en ongedateerd 2 stukken

533 Stukken betreffende de totstandkoming van de Wet van 30 juni 1948, Stb. I, 
houdende financiële regeling voor de nabestaanden van dr. J. Ridder, in leven 
thesaurier-generaal.
1947-1948 1 omslag
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437 Stukken betreffende de totstandkoming van de Wet voorzieningen inzake 
Waarborgfonds Rechtsherstel en inzake de effectenregistratie (Stb. I 21).
1947 nov. - 1948 juli 1 omslag

438 Stukken betreffende de Effectenvernieuwingswet.
1948-1958 1 omslag

439 Nota aan het hoofd van de Afdeling Juridische Zaken en Bewindvoering betreffende
het tijdstip van eigendomsovergang op de Staat ingevolge artikel 2 van de Wet 
Herstel Vermogensovergang Rijksmarkengebied (Stb. H 251).
1948 jan. 26 1 stuk
Zie voor de Rijksmarkenwet de inv.nrs. 282-340 en 457.

440 Nota aan de minister betreffende het van rechtswege in eigendom van de Staat 
doen overgaan van uranium en thorium zodra deze stoffen van de natuurlijke 
vindplaatsen zijn losgemaakt, met bijlage.
1948 feb. 23 2 stukken

441 Stukken betreffende de Scheepvaartnoodwet en de Vaarplichtwet.
1948 nov. - 1950 nov. 1 omslag

442 Stukken betreffende de vaststelling van de plaats van vestiging en de 
zetelverplaatsing van rechtspersonen en instellingen.
1948 dec. - 1955 aug. 1 pak

443 Stukken betreffende de vervanging van het Grenscorrectiebesluit 1949 door de 
Grenscorrectiewet.
1949-1953 1 pak

444 Nota betreffende enkele aspecten van de positie van de staatssecretaris.
1949 jan. 7 1 stuk
Zie ook inv.nr. 456.

445 Stukken betreffende de Wet tot vaststelling van een nieuwe Beginselenwet 
Gevangeniswezen.
1949 jan. - feb. 2 stukken

446 Stukken betreffende de Wet op de Algemene Rekenkamer.
1949 feb. - apr. 1 omslag

447 Stukken betreffende een regeling van de rechtsfiguur van de bewindvoering.
1949 feb. - 1950 feb. 1 omslag

448 Stukken betreffende de Wet ter uitvoering van artikel 196 van de Grondwet: 
Toestand van verhoogde waakzaamheid en burgerlijke uitzonderingstoestand.
1949 mrt. - dec. 1 omslag

449 Stukken betreffende wetsontwerpen tot de bestrijding van de sluikhandel in 
verdovende middelen.
1949 juni - 1950 feb. 1 omslag

450 Nota aan de minister betreffende de toetreding van Nederland tot het verdrag 
inzake de voorkoming en bestraffing van genocide, welk verdrag op 9 december 
1948 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is aangenomen.
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1949 sep. 2 1 stuk

451 Beschikking van de minister van Financiën betreffende de instelling van de 
Commissie Rechtsherstel Buitenlandse Effecten die tot doel heeft nader contact te 
leggen tussen de daarbij betrokken organen met betrekking tot het te voeren beleid
ten aanzien van het wederom verkrijgen van buitenlandse effecten welke zich in het
buitenland bevinden en aldaar niet zijn gedeponeerd ten name van of ten behoeve 
van ingezetenen van het Koninkrijk voorzover ten aanzien van deze effecten 
transacties zijn verricht die in aanmerking komen om langs de weg van 
rechtsherstel te worden te niet gedaan.
1949 nov. 8 1 stuk

452 Stukken betreffende de wetsontwerpen administratieve rechtspraak en 
tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie.
1950-1954 1 pak

491 Stukken betreffende de interpretatatie en wijziging van artikel 32 van de 
Comptabiliteitswet.
1950 sep. - 1955 mrt. 1 pak

453 Stukken betreffende de totstandkoming van een ontwerp Monumentenwet, 
houdende voorzieningen in het belang van het behoud van monumenten van 
geschiedenis en kunst.
1950-1959 okt. 1 pak

454 Nota aan de minister betreffende het ontwerp van wet houdende bepalingen tot 
verruiming van de mogelijkheid tot het verlenen van herstel in rechten aan politieke
delinquenten.
1950 jan. 14 1 stuk

455 Nota aan de minister betreffende het ontwerp van wet houdende intrekking van de 
bepaling van artikel 7, lid 1 onder 4 e van de Wet op het Nederlanderschap, verdere 
voorziening tegen staatloosheid en wijziging van artikel 5 van het Wetboek van 
Strafrecht.
1950 jan. 28 1 stuk

456 Nota's betreffende het wetsontwerp houdende nadere voorzieningen in verband 
met de invoering van de ambten van minister zonder portefeuille en van de 
staatssecretaris.
1950 mei - nov. 4 2 stukken
Niet compleet. Zie voor de staatssecretaris ook inv.nr. 444.

457 Nota aan de minister betreffende de toepasselijkheid van de Wet Herstel 
Vermogensovergang Rijksmarkengebied (Stb. H. 251) in verband met het 
ingezetenschap.
1950 juni 15 1 stuk
Niet compleet zie ook voor de Rijksmarkenwet de inv.nrs. 282-340 en 439.

458 Stukken betreffende het wetsontwerp Toezicht Credietwezen.
1950 sep. - 1951 okt. 1 omslag

459 Nota aan de minister betreffende ontwerp van wet inzake openstelling van 
rechterlijke betrekkingen, advocatuur en notariaat voor bepaalde groepen van 
Indische juristen en kandidaat notarissen.
1950 okt. 14 1 stuk
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460 Nota aan de minister betreffende ontwerp algemene maatregelen van bestuur tot 
instelling van een traktatenblad.
1950 nov. 25 1 stuk

461 Nota aan de minister betreffende het wetsontwerp tot opheffing van 
staatsloosheid.
1950 dec. 1 1 stuk

462 Stukken betreffende het Burgelijk Wetboek.
1951-1952 1 omslag

463 Stukken betreffende opmerkingen over de adviezen van de Staatscommissie tot 
herziening van de grondwet inzake de grondwetsherziening 1953.
1951 juli - 1952 jan. 1 omslag

464 Nota aan de minister betreffende wijziging van de inkwartieringswet ten aanzien 
van schadeloosstelling uit hoofde van vorderingen.
1951 sep. 12 1 stuk

465 Nota aan de minister betreffende het ontwerp van wet inzake buitengewone 
bevoegdheden burgerlijk gezag.
1951 sep. 29 1 stuk

466 Stukken betreffende de wijziging van de Handelsregisterwet.
1951 okt. - 1952 jan. 1 omslag

467 Stukken betreffende de totstandkoming van een wetsontwerp Beroep 
Administratieve Beschikkingen.
1951 okt. - 1958 mei 1 pak

468 Stukken betreffende de Landbouwordeningswet.
1951 dec. - 1952 mei 3 stukken

469 Stukken betreffende de Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen 
(Stb. K 451).
1952-1954 1 pak

470 Nota betreffende het wetsontwerp tot wijziging van de Gemeentewet t.a.v. de 
incompatibiliteiten van het raadslidmaatschap en tussentijds ontslag van 
wethouders.
1952 2 stukken

471 Stukken betreffende een ontwerp voor een wettelijke regeling inzake stichtingen en
instellingen.
1952 mrt. - mei 1 omslag

472 Stukken betreffende de Wet op de Vervreemding van Riet-landbouwgronden.
1952 juni 3 stukken

474 Stukken betreffende de Wet op het Consumentenkrediet.
ongedateerd 1 omslag
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52 ZUIVERINGSCOMMISSIE

52 ZUIVERINGSCOMMISSIE

475 Stukken betreffende de zuivering van het geldwezen.
1945 juni - 1950 okt. 1 pak
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53 AMERIKA

53 AMERIKA
Zie ook de inv.nrs. 117-118 en 527-532.

476 Stukken betreffende de blokkering door de Treasury van de dollarrekeningen van 
Slavenburg's Bank.
1952 mrt. - apr. 3 stukken

477 Stukken betreffende de verandering van de status van het kantoor te New York van 
de Financiële Raad bij Harer Majesteits Ambassade te Washington.
1952 mei - sep. 1 omslag
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54 MR. K.H. BEYEN

54 MR. K.H. BEYEN

478 Stukken betreffende de werkzaamheden van mr. K.H. Beyen bij Harer Majesteits 
Ambassade te Washington.
1949 dec. - 1953 feb. 1 omslag
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55 CENTRAAL BESTUUR DRAF- EN RENWEZEN

55 CENTRAAL BESTUUR DRAF- EN RENWEZEN

479 Stukken betreffende de liquidatie van de door de secretarissen-generaal van de 
toenmalige Departementen van Landbouw en Visserij, en van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming op 7 januari 1943 (Nederlandse Staatscourant 
1943, nr. 5) ingestelde zogenaamde Centraal Bestuur voor het Draf- en Renwezen.
1948 mei - 1954 dec. 1 pak
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56 FORUMBANK

56 FORUMBANK

480 Stukken betreffende de plaatsing en afvoering van de Forumbank op, 
respectievelijk van de lijst bedoeld in artikel 39, sub 10 van het Besluit Herstel 
Rechtsverkeer, (Stb. E 100).
1946 mrt. - 1948 sep. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024
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57 GEROOFD GOUD

57 GEROOFD GOUD

481-486 Stukken betreffende de tijdens de bezetting naar verschillende landen weggevoerd 
Nederlands goud.
1946-1962 4 pakken en 2 omslagen
Alfabetisch geordend op naam van het land.

481-482 Italië, 1948 - 1962
Zie ook inv.nr. 519.
481 1948-1959
482 1960-1962

483 Spanje, 1948 juni - 1949 sep., omslag
484 Turkije, 1946 apr. - 1949 feb., omslag
485 Zweden, 1947 juni - 1954 nov.
486 Zwitserland, 1946 dec. - 1952 feb.
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58 N.V. LANDELIJKE HYPOTHEEKBANK

58 N.V. LANDELIJKE HYPOTHEEKBANK

487 Stukken betreffende de door de Staat gevoerde procedures voor de Afdeling 
Rechtspraak van de Raad voor het Rechtsherstel tegen verschillende 
hypotheekbanken waaronder de N.V. Landelijke Hypotheekbank.
1945 juli - 1950 mrt. 1 pak
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59 N.V. MERCANTILE EN INDUSTRIËLE COMPAGNIE (MICO)

59 N.V. MERCANTILE EN INDUSTRIËLE COMPAGNIE (MICO)

488 Stukken betreffende de verkoop - en onder welke voorwaarden - van de door het 
Nederlandse Beheersinstituut (N.B.I.) beheerde N.V. Mercantile en Industriële 
Compagnie (Mico) welke een rijstpellerij en havermoutfabriek in de Zaan 
exploiteerde en daarmede een onrechtvaardige voorsprong op de concurrenten 
had weten te behalen.
1947 okt. - 1951 mrt. 1 omslag
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60 ZEE- EN LUCHTVAARTVERZEKERINGSWET 1939 (ZEELUVA)

60 ZEE- EN LUCHTVAARTVERZEKERINGSWET 1939 (ZEELUVA)

489 Stukken betreffende de vergoeding van molestschade binnenschepen aan Duitsers 
op grond van de Zee- en Luchtvaartverzekeringswet (Zeeluva) 1939.
1950 juli - 1952 mei 1 omslag
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61 NEDERLANDSCHE KASTELENSTICHTING

61 NEDERLANDSCHE KASTELENSTICHTING

490 Stukken betreffende de bemoeienissen met de door de ministers van Financiën en 
van Onderwijs op 26 november 1945 in het leven geroepen Nederlandsche 
Kastelenstichting.
1945 okt. - 1952 aug. 1 omslag
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62 VERDRAGEN VREEMDE MOGENDHEDEN

62 VERDRAGEN VREEMDE MOGENDHEDEN
Zie ook inv.nrs. 130-132.

519 Stukken betreffende de totstandkoming van een overeenkomst tussen Nederland 
en Italië inzake een nadere regeling van enige artikelen van het vredesverdrag met 
Italië.
1946 mei - 1957 1 pak
Zie ook de inv.nrs. 481-482.

492 Stukken betreffende de financiële clausules in de concept-overeenkomst van 
Cheribon.
1946 nov. en ongedateerd 1 omslag

493 Stukken betreffende de regelingen met buitenlandse mogendheden inzake 
vorderingen van Nederlanders.
1948 sep. - dec. 1 omslag

104 Stukken betreffende toetreding van Nederland tot het 'Agreement on German 
External Debts' van 27 februari 1953 getekend te Londen (de zogenaamde Londense
Schuldenovereenkomst, ook wel genoemd de Duitse Schuldenovereenkomst).
1950 - 1960 1 pak
Zie ook inventarisnummer 5 van de inventaris van de Directie Bewindvoering over de periode (1940) 
1953-1965 (1968).

494 Stukken betreffende het sluiten van een vestigingsverdrag met Duitsland.
1953 juli - aug. 1 omslag

495 Stukken betreffende het sluiten van een uitleveringsovereenkomst met Israël.
1954 nov. 2 stukken
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63 PERSAGENTSCHAP REUTER, LONDEN

63 PERSAGENTSCHAP REUTER, LONDEN

496 Stukken betreffende het geschil van de Staat met het A.N.P. en Reuter te Londen 
inzake de terugbetaling door het A.N.P. aan de Staat van gelden die de Staat in 
Londen als uitvoerder van de functies van het A.N.P. aan Reuter had betaald voor 
door Reuter aan de Staat bewezen diensten inzake de uitvoering van het contract 
tussen A.N.P. en Reuter van 1935.
1948 aug. - 1951 apr. 1 pak
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64 DEVIEZENINSTITUUT

64 DEVIEZENINSTITUUT

497 Stukken betreffende de oprichting en liquidatie van het Deviezeninstituut.
1940 juni - 1950 jan. 1 omslag
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65 INTERCUSTODIALE GESCHILLEN

65 INTERCUSTODIALE GESCHILLEN

498-511 Stukken betreffende de oplossing van de tussen Nederland en verschillende andere 
landen bestaande geschillen inzake de met elkaar strijdige aanspraken op buiten 
Duitsland gelegen Duits vermogen, de zogenaamde intercustodiale geschillen.
1948-1967 9 pakken en 5 omslagen
Alfabetisch geordend op naam van het land.
498 Australië, 1949 nov. - 1959 aug., omslag
499 België, 1948 okt. - 1963 sep.
500 Frankrijk, 1950 dec. - 1952 apr., omslag
501 Luxemburg, 1952 sep. - 1959 okt., omslag
502 Spanje, 1948 nov. - 1954 apr., omslag
503 Tsjecho-Slowakije, 1949 nov. - 1967 feb., omslag

504-505 Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en NoordIerland,1948 nov. 
- 1954 apr.
504 1948 nov. - 1950 aug.
505 1950 nov. - 1958 apr.

506-509 Verenigde Staten van Amerika.1946-1958
6 pakken

506 1949-1953
507 1954 jan. - juli
508 1954 aug. - 1955 mei
509 1955 juni - 1958 juli

510 Zweden, 1948 mrt. - 1952 okt.
511 Zwitserland, 1946 aug. - 1958 dec.
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66 COMMISSIE WESTERSE UNIE

66 COMMISSIE WESTERSE UNIE

512 Notulen met begeleidende correspondentie van de Commissie Voorbereiding 
Westerse Unie in oorlogstijd.
1950 apr. - 1951 jan. 1 pak
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67 NATIONAAL LUCHTVAART EN GENEESKUNDIG CENTRUM

67 NATIONAAL LUCHTVAART EN GENEESKUNDIG CENTRUM

513 Stukken betreffende de oprichting van het Nationaal Luchtvaart en Geneeskundig 
Centrum.
1949 aug. - 1952 okt. 1 omslag
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68 NA-AANMELDING EFFECTEN

68 NA-AANMELDING EFFECTEN

514 Dossiers betreffende de na-aanmelding van effecten.
1950 nov. - 1954 nov. 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030
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69 STEENKOLEN HANDELSVERENIGING (SHV)

69 STEENKOLEN HANDELSVERENIGING (SHV)

515-517 Stukken betreffende de liquidatie van het vijandelijke belang in de NV Steenkolen 
Handelsvereniging in Nederland en in de Verenigde Staten.
1945-1955 3 pakken
Zie voorvijandelijk vermogen de inv.nrs. 342-400.
515 1945 sep. - 1948 apr. 6

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024
516 1948 apr. 29 - 1951 dec.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2027
517 1952 jan. - 1955 juni

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2031
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70 UNITAS

70 UNITAS

518 Stukken betreffende de vrijmaking in de Verenigde Staten van de tegoeden van het 
administratiekantoor Unitas N.V. te Utrecht.
1948 mrt. - 1951 juni 1 omslag
Zie ook de inv.nrs. 117-118 en 527-528.
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71 VEILIGSTELLING EFFECTENBEZIT

71 VEILIGSTELLING EFFECTENBEZIT

520-521 Stukken betreffende de veiligstelling van het Nederlandse effectenbezit door 
bewaargeving door de Nederlandse Staat in het buitenland in een aldaar gelegen 
kluis in verband met de gespannen internationale toestand respectievelijk bij een 
toekomstig internationaal conflict.
1948-1961 2 pakken
520 1948 okt. - 1951 jan. 18
521 1951 jan. 19 - 1961 nov.

522 Stukken betreffende de veiligstelling van het Nederlands effectenbezit in Zuid-
Afrika.
1951 sep. - 1960 juni 1 omslag
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72 VEILIGSTELLING REPARATIE- EN RESTITUTIEGOEDEREN

72 VEILIGSTELLING REPARATIE- EN RESTITUTIEGOEDEREN

94, 523 Stukken betreffende de veiligstelling van reparatie- en restitutiegoederen.
1948-1951 2 omslagen
94 1950 jan. - 1951 sep.
523 1948 juli - 1949 nov.
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73 ZWITSERLAND

73 ZWITSERLAND

524 Stukken betreffende de uitvoering van het met de Zwitserse autoriteiten gesloten 
akkoord terzake van geopponeerde aandelen Koninklijke Olie.
1948 jan. - 1954 apr. 6 1 pak

525 Stukken betreffende de zg. 'Raubgutprozesse' welke door de Afdeling 
Effectenregistratie van de Raad voor het Rechtsherstel aanhangig zijn gemaakt bij 
het Schweizerische Bundesgericht te Lausanne.
1948 mrt. - 1950 jan. 1 omslag

526 Stukken betreffende de aanmelding in Zwitserland van aandelen Royal Dutch die 
hier in Nederland werden geopponeerd uit hoofde van artikel 47 van het Besluit 
Herstel Rechtsverkeer (Stb. E 100).
1948 juli - 1954 dec. 1 pak
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74 AMERIKA

74 AMERIKA
Zie ook de inv.nrs. 117-119 en 476-477.

549 Rapport betreffende de liquidatie van het Nederlandse effectenbezit in de 
Verenigde Staten.
1947 juli 15 1 stuk

527-528 Stukken betreffende de vrijgave van Amerikaanse vermogensbestanddelen 
toebehorende aan Nederlandse administratiekantoren in de Verenigde Staten.
1947-1955 2 pakken
Zie ook inv.nr. 518.
527 1947 nov. - 1951 dec.
528 1952 jan. - 1955 nov.

529 Stukken betreffende de indiening van een claim voor restitutie van Amerikaanse 
inkomstenbelasting ingehouden op aan de Staat vervallen certificaten van 
Amerikaanse aandelen.
1948 mrt. - 1960 dec. 1 pak

530 Stukken betreffende vorderingen op het Office of Alien Property in verband met de 
naasting van Nederlandse octrooien in de Verenigde Staten hetgeen tot gevolg had 
dat de Amerikaanse licentiehouders van deze octrooien de door hen verschuldigde 
licentiegelden moesten uitbetalen aan het Office of Alien Property.
1950 juli - 1961 dec. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 118.

531 Brief aan de voorzitter van de Commissie Effectenrechtsherstel uit de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal betreffende effectenrechtsherstel, met bijlagen.
1952 feb. - apr. 1 omslag

532 Stukken betreffende de afgifte van duplicaten van certificaten van aandelen 
ingevolge de mancoprocedure als bedoeld in artikel 64 van het Besluit Herstel 
Rechtsverkeer (Stb. E 100) door de administratiekantoren, de Koninklijke 
Nederlandsche Petroleum Maatschappij en de Holland-Amerika Lijn.
1952 mrt. - juni 1 omslag
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75 GEROOFDE EFFECTEN

75 GEROOFDE EFFECTEN
Zie ook inv.nrs. 84-86, 109-110 en 113.

135 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot door
Duitsland tijdens de oorlog geroofde, in Engelse ponden luidende effecten.
1946 okt. - 1954 dec. 1 pak

535 Stukken betreffende de totstandkoming van een overeenkomst tussen Nederland 
en Noorwegen inzake schadevergoeding voor geroofde effecten en voor het 
Scandinavisch Zeemanshuis te Rotterdam.
1946 okt. - 1958 mei 1 pak

130-132 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met 
Frankrijk waarbij Nederland een schadevergoeding werd toegekend wegens via 
Duitse banken tijdens de bezetting naar Frankrijk verkochte Franse effecten uit 
Nederlands bezit.
1947-1956 2 pakken en 1 omslag
130 1947 nov. - 1950 jan.
131 1951 jan. - 1955 okt.
132 1955 nov. - 1956 sep., 1 omslag

536 Stukken betreffende de recuperatie van de in de oorlog uit Nederland geroofde en 
in de Verenigde Staten terechtgekomen dollareffecten.
1947 okt. - 1958 nov. 1 pak

537 Stukken betreffende geroofde Belgische, Canadese, Chileense, Deense, Mexicaanse 
en Portugese effecten.
1947-1954 1 pak

538-539 Stukken betreffende de afwikkeling van een proces tegen een Amsterdamse bank 
inzake de uit Nederland geroofde Portugese effecten.
1953-1961 2 pakken
Zie ook de inv.nrs. 207-211.
538 1953 sep. - 1958 dec.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2034
539 1959 jan. - 1961 mrt.

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2037



2.08.52 Financiën / Bewindvoering, 1945-1954 117

76 POLISHERSTEL

76 POLISHERSTEL

540 Stukken betreffende het verlenen van rechtsherstel voor 
levensverzekeringspolissen.
1946 juni - 1958 mrt. 1 pak
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77 RESTITUTIE SPOORWAGONS

77 RESTITUTIE SPOORWAGONS

543 Stukken betreffende de uitwisseling van het in Nederland aangetroffen Duitse 
spoorwegmateriaal tegen het Nederlandse spoorwegmateriaal in Duitsland.
1946 nov. - 1948 feb. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 250.
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Bijlagen

B I J L A G E N
Concordans

CONCORDANS

Onderwerp Rubrieksnummer Doosnummer

Koninklijk Besluit van 24 mei 
1940 (Stb. A1)

1401 I

Adviezen en 
medeparaafstukken

1403 III

Algemene Kunstzijde Unie 
(A.K.U.)

1405 IV

Amerika 1502/1550 LVI/LXXIX

Bank voor Handel en 
Scheepvaart

1408 V

België 1410 VII

Beurszaken 1412 IX

Beijen, Mr. K.H. 1504 LVII

Bijzondere Economische Zaken,
Dpt. van

1415A XIII

Blokkering van betalingen 1411 VIII

Boeten en zoengelden 1413 X

Bogota 1414 XI

Canadese bruiden 1418 XV

Carl Alexander 1420 XVII

Carolus Magnus 1420 XVII

Centraal Bestuur Draf- en 
Renwezen

1508 LVIII

Centrale 
Vermogensopsporingsdienst

1417 XIV

Cinetone 1415 XII

Commissie Westerse Unie 1534 LXX

Continentale Handelsbank 1445 XXIX

Cultuurraad 1448 XXXI

Deblokkering Amerika 1425 XVIII

Deblokkering Argentinië 1426 XIX

Deblokkering Australië 1426 XIX

Deblokkering België 1426 XIX

Deblokkering Brits-Indië / India 1426 XIX

Deblokkering Canada 1426 XIX

Deblokkering Egypte 1426 XIX
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Onderwerp Rubrieksnummer Doosnummer

Deblokkering Groot-Brittannië 
en Ierland

1426 XIX

Deblokkering Israël 1426 XIX

Deblokkering Luxemburg 1426 XIX

Deblokkering Pakistan 1426 XIX

Deblokkering Zuid-Afrika 1426 XIX

Deutsche Revisions und 
Treuhand A.G. (D.R.T.)

1429 XXII

Deviezen Instituut 1530 LXVIII

Duitsland 1419 XVI

Forumbank 1513 LIX

Frankrijk 1427 XX

Gelden, aan Geallieerden 
afgedragen

1402 II

Geroofde effecten 1556 LXXXI

Geroofd goud 1514 LX

Herstelbetalingens- en 
recuperatiegoederen (Bureau 
HERGO)

1462 XXXIX

Herstelbetalingen 1439/1443 XXV,XXVII

Incomptabiliteiten leden 
Staten-Generaal

1444 XXVIII

Indonesië 1442 XXVI

Intercustodiale geschillen 1532 LXIX

Landelijke hypotheekbank 1517 LXI

Lippmann Rosenthal & Co. 
(L.V.V.S.)

1450 XXXII

Luchtvaart 1453 XXXIII

Maatschappij tot Financiering 
van het Nationaal Herstel 
(MAFINAH)

1455 XXXIV

Mercentile en Industriële 
Compagnie NV (MICO) ,

1518 LXII

Mexican Eagle 1471 XLI

Na-aanmelding effecten 1540 LXXII

Nationaal Luchtvaart en 
Geneeskundig Centrum

1535 LXXI

Nederlandsche Arbeidsdienst in
Liquidatie

1457 XXXV

Nederlandsche Bank 1458 XXXVI
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Onderwerp Rubrieksnummer Doosnummer

Nederlandse Beheersinstituut 
(N.B.I.)

1409 VI

Nederlandsche 
Kastelenstichting

1522 LXIV

Ontvijanding 1461 XXXVIII

Oorlogsbuit, Recuperatie en 
Herstelbetalingen (Bureau 
Oorlogsbuit/HerGo)

1462 XXXIX

Oostenrijk Staatsverdrag 1464 XL

Persagentschap Reuter, Londen 1529 LXVII

Polisherstel 1562 LXXXII

Raad voor het Rechtsherstel 1433 XXIII

Radio Omroep 1478 XLIV

Rijksmarkenwet 1490 LI

Roerende goederen N.S.B.'ers 1480 XLV

Spoorwagons restitutie 1565 LXXXV

Staatscommissie 
Bezettingsrecht

1483 XLVI

Staatsprijsfonds 1484 XLVII

Steenkolen Handelsvereniging 
(SHV)

1543 LXXIII

Stichting Bewindvoering 
Afwezigen

1477 XLIII

Stichting Nederlandsche 
Kunstbezit

1485 XLVIII

Telegraaf 1476 XLII

Terugverplaatsing 
Maatschappijen

1488 XLIX

Trustmaatschappij voor Handel
met het Buitenland

1489 L

Unesco Conferentie 1493 LII

Unitas 1544 LXXIV

Veiligstelling Effectenbezit 1547 LXXVI

Veiligstelling Reparatie- en 
Restitutiegoederen

1548 LXXVII

Verdragen met vreemde 
mogendheden

1526 LXVI

Vijandelijke Octrooien en 
Merken

1460 XXXVII

Vijandelijk Vermogen 1497 LIII
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Onderwerp Rubrieksnummer Doosnummer

Wet Herstel 
Vermogensovergang 
Rijksmarkebgebied 
(Rijksmarkenwet)

1490 LI

Wetgeving 1498 LIV

Zee en 
Luchtvaartverzekeringswet 
(ZEELUVA) 1939

1519 LXIII

Zuiveringscommissie 1501 LV

Zwitserland 1549 LXXVIII
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