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1. Verantwoording

Dit rapport is een van de resultaten van afspraken, opgenomen in het convenant dat op 25 juni 1992
afgesloten is tussen de Secretaris-Generaal van het ministerie van Financiën en de Algemene
Rijksarchivaris. Deze samenwerking geschiedt in het kader van de verkorting van de
overbrengingsperiode voor archiefbescheiden (in de archiefwet 1962 gesteld op 50 jaar en in de
Archiefwet 1995 op 20 jaar) en wordt projectmatig ingevuld: PIVOT. Tot de afspraken behoort o.a. het
verrichten van een institutioneel onderzoek naar de taakontwikkeling van het ministerie van Financiën in
de periode na 1940.

Het doel van dit rapport is het bieden van een instrument dat leidt tot de formulering van selectiecriteria
ten aanzien van de in kaart gebrachte handelingen. De uiteindelijke selectiecriteria zullen neergelegd
worden in een Basis Selectie Document (BSD). Aan de hand van het BSD kan worden bepaald welke
gegevensbestanden uiteindelijk bij de Rijksarchiefdienst zullen belanden en welke gegevensbestanden
voortkomend uit het handelen op termijn vernietigd kunnen worden.

Uitgangspunt van de PIVOT-onderzoeken vormt het Model Institutioneel Onderzoek (MIO). Hierin worden
de gehanteerde begrippen en de onderzoeksmethode beschreven. De term "handeling" is hierbij een
kernbegrip.

De hoofdtaak van het ministerie van Financiën behelst het beheersen van de samenhang tussen
inkomsten en uitgaven van het Rijk. Vooral na de oorlog drukten uitgaven als gevolg van de oorlog een
belangrijke stempel op die taak. De inkomsten moesten voor een belangrijk deel gevonden worden in de
heffing van belastingen en het aangaan van leningen.

In dit rapport staan die vergoedingen centraal die verleend zijn wegens geleden materiële oorlogs-,
defensie- en bezettingsschaden en die direct voortkomen uit de oorlog met Duitsland. Ook de financiële
afwikkeling van materiële schaden wegens de watersnoodramp 1953 wordt in dit rapport onderzocht. De
afwikkeling van genoemde schaden was een belangrijke taak van het ministerie van Financiën in de
periode van 1940 tot ca. 1980. Met name in de periode tot 1960 drukten de vergoedingen zwaar op de
Rijksbegroting. In dit rapport komt het naoorlogse rechtsherstel in brede zin niet aan de orde.
Onderwerpen zoals de toepassing van het Besluit herstel rechtsverkeer (Stb. E 100), de
verkoop/verkrijging van oorlogsbuit, de herstelbetalingen, het vijandelijk vermogen, gebaseerd op het
Besluit E133, en de recuperatie van geroofde goederen zijn achterwege gelaten. Ook maatregelen ter
stimulering van de vaderlandse economie (bijvoorbeeld het in 1946 door middel van de verstrekking van
waardebonnen verstrekte consumentenkrediet) en het herstel van de industrie, landbouw etc. (voor de
aanschaf van goederen werd gebruik gemaakt van de reeds in 1940 opgerichte Netherlands Purchasing
Committee, opgeheven op voorstel van minister Lieftinck d.d. 5-10-1950 no. 191) ontbreken in dit rapport.
Eveneens buiten beschouwing gelaten zijn de meer "algemene" wetten, met uitzondering van het
Algemeen Vorderingsbesluit 1940, die onafhankelijk van het feit dat er daadwerkelijk oorlog is bij de
opstelling van die regels vooraf al een schadevergoedingsregeling ingebouwd hebben. Hierbij valt te
denken aan de Inkwartieringswet, de Wet op de Staat van Oorlog en beleg, de Wet Militaire Innundatiën
en de Zee- en Luchtvaartverzekeringswet.

In dit rapport komen met name die financiële schaderegelingen aan bod die vanuit het ministerie van
Financiën geïnitieerd werden of waarbij het ministerie van Financiën een belangrijke taak te vervullen
kreeg. Het betreft dan regelingen die gericht zijn op daadwerkelijke vergoeding van geleden materiële
schade vanwege de Tweede Wereldoorlog en de watersnood uit 1953. Er is in dit rapport slechts een
enkele uitzondering op gemaakt: de vergoeding van immateriële schade aan nazi-vervolgden met geld
afkomstig vanuit Duitsland.
De (financiële) regeling betreffende de geldzuivering zal in een afzonderlijk PIVOT-onderzoek aan de
orde komen.
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Dat naast de oorlogsschaderegelingen ook de watersnoodschadevergoedingen uit 1953 aan de orde
komen, is gelegen in het feit dat de afwikkeling van beiden sterk op elkaar lijken. Bij de toekenning van
watersnoodschadevergoedingen werd een deel van de regelgeving op het gebied van de
oorlogsschadevergoeding, en dan vooral voor wat betreft schaden geleden door publiekrechtelijke
lichamen, van overeenkomstige toepassing verklaard. De meer coördinerende taken met betrekking tot
rampenbestrijding en crisisbeheersing worden beschreven in de Pivot-rapportage “van pro-actie tot
nazorg”, een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein brandweerzorg, rampenbestrijding en
crisisbeheersing vanaf 1952. Deze rapportage is verschenen onder nr. 49 uit de Pivot-reeks van
institutionele onderzoeken. Daar waar het voorliggende onderzoek en het hiervoor genoemde onderzoek
raakvlakken met elkaar hebben zal zijn verwijzingen gemaakt. In de hier voorliggende rapportage dient de
specifieke regelgeving m.b.t. de financiële schadeloosstelling van particulieren en publiekrechtelijke
lichamen als grondslag voor het handelen van te onderscheiden actoren.

De oorlogsschadevergoedingsregelingen voor publiekrechtelijke lichamen, die overigens uitgesloten zijn
van de Besluiten en Wet MOS, hangen wel samen met de verhouding Rijk-lagere overheden, een
beleidsterrein waarbij het ministerie van Binnenlandse Zaken een belangrijke rol vervult. De
schadevergoedingsregelingen voor publiekrechtelijke lichamen bevatten de elementen van vergoeding
van geleden schaden maar ook vergoedingen wegens het vervullen van de wederopbouwplannen. Bij de
kamerbehandeling van de naoorlogse regeling heeft men bewust een onderscheid willen maken tussen
de algemene financiële verhouding tussen het Rijk en de lagere overheden, en de voorgestelde
vergoedingsregeling naar aanleiding van de oorlog1. Omdat nadrukkelijk is nagestreefd om bij deze
regelingen de schadevergoedingen centraal te stellen ligt het voor de hand om deze regelingen bij het
onderzoeksonderwerp van dit rapport "financiële regelingen in verband met geleden oorlogsschaden" te
betrekken. Daarbij weegt ook mee dat de vergoedingen op grond van het Besluit op de
Bezettingsschaden ook aan publiekrechtelijke lichamen toegekend worden.

De inleidende hoofdstukken en de hoofdstukken waarin de handelingen in dit rapport zijn opgenomen zijn
voorgelegd aan en besproken met het hoofd van de Multifunctionele Unit Generale Thesaurie, het hoofd
van de Multifunctionele Unit Rijksbegroting en het Hoofd van de Multifunctionele Unit Algemene Leiding
en Centrale diensten. Zij vertegenwoordigen allen de Algemene Secretarie van het ministerie van
Financiën.

2. De taken van de minister van Financiën

De hoofdtaak van het ministerie van Financiën is de zorg voor het beleid ten aanzien van een goede
verhouding tussen inkomsten en uitgaven van de Rijksoverheid. Hiertoe kan een nadere verdeling in de
taken gemaakt worden.
Het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het algemeen
financieel-economische beleid, het doelmatig beheer van 's-Rijksfinanciën, de belastingpolitiek en de
fiscale wetgeving, en de heffing, inning en controle van de door de Rijksoverheid geheven belastingen2.

De taken kunnen nader toegespitst worden naar een aantal beleidsterreinen binnen het ministerie:

1. het financieel- economisch en monetair beleid;
2. het begrotingsbeleid;
3. het beleid betreffende de belastingpolitiek en de totstandkoming van fiscale wetgeving;
4. het beleid ten aanzien van en de uitvoering van de wetgeving inzake de heffing en inning van

belastingen.

In de periode 1945-ca. 1970 werden de beleidsterreinen 1 en 2 vervuld door de Generale Thesaurie van
het ministerie van Financiën. In de voorafgaande periode van de bezetting, 1940-1945, functioneerde met
betrekking tot de oorlogs-, bezettings- en defensieschade de Administratie van de Oorlogs- en
Defensieschaden onder leiding van de wnd. Thesaurier-Generaal ("algemeen Gemachtigde") als
besturend en uitvoerend organisatieonderdeel. De beleidsterreinen 3 en 4 werden in de periode 1940-
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1950 bestreken door de Administratie der Rijksbelastingen. Na 2 herzieningen (1950 resp. 1970) kwam
de huidige verdeling tot stand:

1. de Generale Thesaurie voor het financieel-economische en monetaire beleid;
2. het Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting voor het begrotingsbeleid;
3. het Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken voor de belastingpolitiek en de totstandkoming van

het fiscale beleid en de fiscale wetten;
4. het Directoraat-Generaal der Belastingen voor de uitvoering en het uitvoeringsbeleid van de

fiscale wet- en regelgeving.

De oorlogs- en watersnoodschaden hadden, vooral in de periode 1940-1960 grote gevolgen voor de
financiële en economische positie van burgers en overheid. De vergoeding van de geleden schaden
behoorde daarom in belangrijke mate tot het terrein van de Generale Thesaurie. Naast de belangrijke
positie van het ministerie van Financiën, droegen bij de uitvoering van de verschillende regelingen ook
bijna alle andere ministeries verantwoordelijkheden.

3. De indeling en de handelingen

3.1 De indeling

Bij de indeling van de handelingen in dit rapport is zoveel mogelijk een scheiding gemaakt tussen de
handelingen die betrekking hebben op vergoedingsregelingen vanwege oorlogsschaden en die vanwege
watersnoodschaden. Binnen die verdeling is weer een onderscheid gemaakt naar vergoedingen aan
particulieren en bedrijven en naar vergoedingen aan publiekrechtelijke lichamen. Verder is getracht de
onderverdeling binnen de hoofdonderwerpen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

3.2 De handelingen

Om taken en procedures in kaart te kunnen brengen is gebruik gemaakt van de methode die bij PIVOT in
het Model Institutioneel Onderzoek is neergelegd. Uiteindelijk moet een reconstructie van het
overheidshandelen op hoofdlijnen mogelijk worden. Om dit mogelijk te maken worden de taken en
procedures, omgeven met enkele toegevoegde elementen, neergelegd in handelingen. Onder een
handeling wordt verstaan: "een complex van activiteiten, gericht op de omgeving, voor de verrichting
waarvan een orgaan op grond van attributie of delegatie verantwoordelijkheid draagt en die door dat
orgaan worden verricht of die onder verantwoordelijkheid van het orgaan door mandatering door een of
meerdere organisaties of organisatieleden worden verricht".

De datablokken die gebruikt zijn om vorm te geven aan de inventarisatie van het handelen bevatten de
volgende bestanddelen:
1. het nummer van de handeling;
2. de actor: het orgaan/de elementen die de handeling verricht/de bevoegdheid heeft/hebben;
3. de handeling: het complex van activiteiten ten opzichte van de omgeving;
4. periode: tijdspanne waarbinnen de handeling plaatsvindt;
5. de grondslag of de bron: daar waar de bevoegdheid vastligt of de vindplaats van de bevoegdheid

of handeling;
6. product: het resultaat van het handelen van een orgaan voor de omgeving.

De nummering van de handelingen is niet geheel aansluitend. Gedurende het overleg/toetsingstraject van
dit rapport zijn een aantal ontbrekende handelingen toegevoegd. Daarvoor zijn nummers gebruikt te
beginnen met nr. 817. Het laatst toegevoegde nummer is nr. 823.
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4. Materiële oorlogs- bezettings- en defensieschaden wegens oorlogshandelingen, 
vordering en ingebruikname van goederen.

4.1 Inleiding

Er zijn, zeker in de periode 1940-1945, verschillende vormen van materiële oorlogsschaden in de
regelgeving te herkennen. Ten eerste was er de schadeloosstelling voor gevorderde goederen. De
bezetter achtte het belangrijk bepaalde gebouwen e.d. in te nemen en betaalde hiervoor
onteigeningsvergoedingen en schadeloosstellingen. Ten tweede was er de materiële oorlogsschade zoals
die in het Besluit 221/1940 door de bezetter is verwoord: alle schade die door oorlogsgeweld door de
Nederlandse overheid of door vreemde mogendheden is ontstaan aan roerende -, onroerende goederen
en huisraad of onteigening die daarmee gepaard ging. De derde soort schade die in de regelgeving
gedefinieerd werd is de bezettingsschade. Hiermee werd bedoeld de vergoeding voor schaden die door
de handelingen van de Duitse Weermacht, de Waffen SS en de Duitse politie zijn ontstaan. Hiernaast is,
als vierde soort, in 1940 geregeld de schade die gemaakt is bij de voorbereiding van de oorlog tegen
Duitsland: de defensieschade. De schadevergoedingen werden in diverse regelingen vastgelegd.

Na de eerste meidagen werd een aanvang gemaakt met vergoeding van schaden en het herstel daarvan.
Eerst was er het initiatief van Generaal Winkelman die namens de Nederlandse regering hier het bestuur
uitoefende. Hij gelaste een onderzoek door een door hem ingestelde commissie3. In deze commissie had
onder anderen dr. Piet Lieftinck4 zitting die in het naoorlogse Nederland als minister van Financiën een
belangrijke rol speelde bij het herstel en de vergoedingen van oorlogsschaden. De resultaten van dat
onderzoek werden neergelegd in een Besluit Materiële Oorlogsschaden.

Ter financiering van de uitgaven voor oorlogsschaden werd door de bezetter reeds op 21 juni 1940
maatregelen getroffen. In verordening 21/1940 werden regels aangekondigd. De regels kwamen terecht
in het Besluit MOS 221/1940 en het Besluit wederopbouw publiekrechtelijke lichamen no. 18/1941. De
financiering zelf kwam uit bij het Besluit 21/1940 opgerichte Herstelfonds 19405.

Een Verordening van 4 december 1940, no. 49/1940, bepaalde dat er een afzonderlijke regeling moest
komen voor de vergoeding van schade veroorzaakt door oorlogvoering of bezetting. Daarmee werd de
basis gelegd voor het Besluit op de Bezettingsschaden.

In de periode 1941-1944 werd door het Departement van Financiën in bezet gebied, zo'n 620 miljoen
gulden uitbetaald vanwege vergoedingen voor materiële oorlogsschaden6. De regelingen die onder de
bezetter tot stand waren gekomen verloren bij de bevrijding hun geldigheid (Stb. E 93).

Naast de vergoeding van bezetterskant fungeerde in de illegaliteit het Nationaal Steun Fonds dat met
garanties vanuit Londen financiële ondersteuning bood. De financiële steun kwam ten goede aan
degenen die door de oorlogsomstandigheden bijvoorbeeld geen inkomsten meer hadden of anderszins
benadeeld werden.

Kort na de bevrijding kwam er een nieuw Besluit MOS; eerst in de vorm van een overgangsregeling
spoedig gevolgd door een aanvullend besluit. Beide regelingen werden in afwachting van een wettelijke
regeling opgesteld. Die wettelijke regeling zou pas in 1950 zijn beslag krijgen. De nieuwe regelgeving
verenigde de regelingen uit de bezettingstijd. De basis van de vergoeding was de waarde van de geleden
schade op 9 mei 1940. Ook werd geregeld dat bedrijven bij banken kredieten konden opnemen. Voor die
kredietverlening werd de Herstelbank opgericht. Een belangrijke factor bij het toekennen van
schadevergoedingen en het (financieel-economisch) herstel van Nederland was de rol die minister
Lieftinck in het geheel speelde. Deze minister hield de begrotingen strak in de hand en stond een sobere
vergoedingsregeling voor. In de eerste jaren na de oorlog was de Rijksbegroting opgesplitst in
begrotingen voor de gewone dienst en de begrotingen voor de buitengewone dienst I en II. De schade-
uitkeringen vielen onder de buitengewone dienst I. Partijen in Tweede Kamer hadden graag een integrale
vergoeding (vervangingswaarde) gezien maar tegenover hen stond minister Lieftinck die het uitgangspunt
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van een vergoeding naar de waarde van mei 1940 verdedigde. De financiering vond plaats door (extra)
belastingheffing en het aangaan van leningen. Uiteindelijk werd met enige nuances (sommige kleine
schaden zoals huisraadschaden werden wel volgens de vervangingswaarde vergoed) dit uitgangspunt de
basis van de Wet MOS 1950. Door de Marshall-hulp kwam er extra financiële ruimte7.

Ook de regeling van de schadevergoeding aan publiekrechtelijke lichamen nam aanzienlijk veel tijd in
beslag. Een wetsontwerp uit 1946 werd pas nadat het in 1948 vervangen was door een nieuw, in 1951
afgerond door vaststelling in de Kamer. Onder publiekrechtelijke lichamen werden o.a. verstaan
gemeentelijke instellingen, kamers van koophandel en waterschappen. Daarmee gelijkgesteld (net als bij
andere regelingen was gelijkstelling mogelijk) werden bijvoorbeeld ziekenhuizen, musea en andere
instellingen die een nauwe financiële band met de overheid hadden.

Voor de Nederlandse Spoorwegen werd in 1951 een afzonderlijke wettelijke regeling getroffen die
voorzag in de vergoeding voor materiële oorlogs- bedrijfs- en bezettingsschaden. Tot een bedrag van ca.
300 miljoen gulden mocht het bedrijf leningen opnemen. Staatsbedrijven vielen niet onder de
vergoedingsregelingen en moesten zelf hun schaden afwikkelen.

Uiteindelijk werd, inclusief de 620 miljoen uit de bezettingstijd, 6,9 miljard gulden aan vergoedingen voor
materiële oorlogsschaden uitbetaald8.

Ook in internationaal verband werden afspraken gemaakt met betrekking tot -wederkerige- vergoeding
van materiële oorlogsschaden. Op de zgn. Parijse Conferentie in 1945 werden de fundamenten gelegd
voor de regeling van tal van onderwerpen betreffende de afgelopen oorlog. Naar aanleiding van een op
de conferentie aanvaarde resolutie voerde Nederland overleg in het Brusselse Pact, waar de materiële
oorlogsschade aan de orde kwam en waarbinnen een Permanente Commissie rapporteerde over het
onderwerp9. Nederland sloot ook bilaterale overeenkomsten waarin onderwerpen met betrekking tot de
vergoeding van materiële oorlogsschaden geregeld werden.

Al snel na de inval werd de noodzaak ingezien van het herstel van aangerichte schaden en de toekenning
van vergoedingen. In de periode 1940-1945 werden de schadevergoedingen in verschillende regelingen
vastgesteld: per soort schade en per kredietverleningsregeling voor bepaalde groepen zoals de Rijn- en
Binnenvaart. Vanaf het begin werd er in de regelingen al een koppeling gemaakt met de feitelijke
wederopbouw van Nederland. De vergoedingen werden verder min of meer toegespitst op vergoedingen
wegens het kwijtraken door onteigening of vordering en het verloren gaan of beschadiging van roerende
en onroerende goederen die toebehoorden aan particulieren of bedrijven. Voor de publiekrechtelijke
lichamen werden afzonderlijke regelingen getroffen.

In mei 1940 werd reeds een eerste aanzet gegeven voor vergoeding van schaden aan goederen van
particulieren en bedrijven.
De eerste daad van de bevelhebber der Nederlandse strijdkrachten, generaal Winkelman, op dit gebied
was het bekend maken van het Besluit Wederopbouw I Stb. O 550, spoedig aangevuld met het Besluit
Wederopbouw II, Stb. O 552. De laatste ging vooral in op vergoedingen voor onteigeningen van goederen
en speelde dus in op de wederopbouw met behulp van vergoedingen uit de Staatskas. Deze besluiten
werden gehandhaafd (O 552 gedeeltelijk) bij het Besluit bezettingsmaatregelen uit 1944, Stb. E 93. De
besluiten vervielen bij de invoering van de Wet op de Materiële Oorlogsschade uit 1950.

Nadat de eerder genoemde commissie, ingesteld door generaal Winkelman, had geadviseerd kwam het
Besluit op de Materiële Oorlogsschaden van 2 december 1940, VB 221, tot stand10. Het besluit regelde
vergoeding van kosten van herstel van beschadigde goederen van particulieren en bedrijven en sloot
daarbij publiekrechtelijke lichamen uit. De materiële oorlogsschaden bedoeld in het Besluit 221/1940
werden opgenomen door de Schade-Enquête Commissies. Hierbij bleek dat men bij aangifte niet altijd
correct opgave deed11. Uiteindelijk werden de vergoedingen vastgesteld door het Departement van
Financiën. Hier ressorteerde de Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschaden die ook
Thesaurier-Generaal was. Het maken van wederopbouwplannen werd in handen gelegd van de
Algemeen Gemachtigde voor de Wederopbouw.
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Deze regeling zou stand houden tot 1945. In 1945 werd een Overgangsbesluit Materiële Oorlogsschade
ingevoerd. Aanvullend hierop kwam het Besluit Materiële Oorlogsschade 1945. Beide besluiten zouden
de schaderegeling tijdelijk moeten regelen totdat er een definitieve wet tot stand zou komen. Hoewel er in
1948 een definitieve regeling ontworpen werd duurde het tot 1950 voordat de Wet MOS in het parlement
aanvaard werd.

De bezetter nam in 1940 het besluit dat zij de mogelijkheid moest hebben om indien nodig, roerende en
onroerende goederen naar zich toe te trekken. De regeling werd vastgelegd in het Algemeen
Vorderingsbesluit. Bij de bevrijding nam de Algemene Vorderingsregeling 1944 de bepalingen in het
besluit over maar legde voornamelijk de bevoegdheden op een ander plaats.

Om het herstel van geleden schade voort te kunnen laten gaan werden er kredietregelingen in het leven
geroepen. In 1940 het Besluit Oorlogsmolestcredieten Bedrijven en in 1941 het Besluit kredieten voor
opbouw of herstel van onroerende goederen of schepen.

Naast de verlening van kredieten voor herstel werd in de Besluiten Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot I en
II de schadevergoeding vanaf 1941 voor schepen geregeld die door de bezetter waren "gekocht" of
gevorderd. Deze besluiten regelden feitelijk dat de koopprijs van de schepen die naar Duitsland waren
verdwenen door de Nederlandse belastingbetaler betaald werd.

De bezettingsschade, schade aangericht tijdens de bezetting door o.a. de Duitse Weermacht en Waffen
SS aan in gebruik genomen of gevorderde goederen, hetzij geleden door particulieren en bedrijven hetzij
geleden door publiekrechtelijke lichamen werd geregeld in het Besluit op de Bezettingsschaden, VB
30/1942. Voor de afwikkeling van schaden van publiekrechtelijke lichamen werd in dit besluit bepaald dat
e.e.a. overeenkomstig het Besluit bijdragen wederopbouw publiekrechtelijke lichamen diende te
geschieden. Behalve schade aan goederen, werden ook andere schaden zoals het gemis aan
opbrengsten, onvermijdelijke uitgaven e.d. als bezettingsschaden aangemerkt. In 1944 werd het besluit bij
het Besluit op de Bezettingsschaden geschorst, Stb. E 93. Na het Overgangsbesluit Materiële
Oorlogsschaden, Stb. F 98 worden vanaf 1945 deze schaden geregeld in het Besluit MOS 1945 en
vervolgens de Wet MOS uit 1950.

De defensieschade, schade veroorzaakt bij de verdediging en voorbereiding van de verdediging van
Nederland werd feitelijk al geregeld in de "algemene" wetten die niet specifiek door het daadwerkelijk
ontstaan van de oorlog waren opgesteld. In 1940 werd een financiële regeling getroffen waarbij de door
de verdedigingswerken veroorzaakte schade werd vergoed door het ministerie van Financiën. De
afwikkeling van de verdedigingsschaden die door met name het ministerie van Defensie vergoed zou
worden op grond van de "algemene" regelingen werd bij het ministerie van Financiën gelegd. Vanaf 1945
werd ook de defensieschadevergoeding opgenomen in het Besluit MOS 1945 en later de Wet MOS.

De schadevergoedingen aan publiekrechtelijke lichamen (gemeenten, instellingen e.d.) werd in de
oorlogsjaren naast bepalingen in het Besluit op de bezettingsschaden hoofdzakelijk geregeld in het
Besluit bijdragen wederopbouw publiekrechtelijke lichamen uit 1941, VB 18. Dit besluit kwam tot stand
nadat een door de Secretaris-Generaal van Binnenlandse Zaken op 17 augustus 1940 ingestelde
commissie had geadviseerd12. Uit 's-Rijks kas, het Herstelfonds, werden bijdragen verstrekt vanwege
schade ontstaan door oorlogsgeweld ongeacht of deze ontstaan was door handelingen van Nederlandse
zijde of van vreemde zijde. Uit de bijdragen dienden de publiekrechtelijke lichamen het herstel te betalen.
Schade die door de bezetter maar niet door geweld werd aangericht aan goederen van publiekrechtelijke
lichamen werd echter vergoed op basis van het Besluit op de Bezettingsschaden van 18 maart 1942, VB
no. 30. Daarbij waren de bepalingen van Besluit 18/1941 van overeenkomstige toepassing. Het Besluit
bijdragen wederopbouw publiekrechtelijke lichamen bleef van kracht totdat het bij de Wet
Bezettingsmaatregelen I, Stb. H 195, kwam te vervallen. Na een korte pauze werd in 1951, toen de Wet
financiering wederopbouw publiekrechtelijke lichamen uit 1951 van kracht werd, de schadevergoeding
opnieuw geregeld. Hierbij stonden de wederopbouwplannen van gemeenten meer centraal.

Een vergoedingsregeling voor schaden aangericht als gevolg van de militaire (geallieerde) bevrijding werd
in 1945 tot stand gebracht in de vorm van het Besluit vergoeding militaire vorderingen. Dit besluit sloot



10

aan bij de schadevergoedingen die ook genoemd worden in de "algemene" wetten. Zo werd vergoeding
verstrekt vanwege inkwartieringen en militaire vorderingen (ingebruikname) door het geallieerde leger of
het Militair Gezag. De vergoeding werd veelal gelijkgesteld met bijvoorbeeld de huur- of pachtprijs van de
goederen die normaal gegolden zouden hebben, de kostprijs van herstelwerkzaamheden of de kosten die
men als gevolg van de ingebruikname heeft moeten maken13.

In 1945 verving de Overgangsregeling Materiële Oorlogsschaden (Stb. F 98) het Besluit uit 1940, VB 221.
Dit besluit (F 98) werd spoedig (9 november van dat jaar) aangevuld met het Besluit op de Materiële
Oorlogsschaden 1945, Stb. F 255. Het Besluit op de Bezettingsschaden werd hierbij ingetrokken. Het
Besluit MOS 1945 hanteerde een ruimere definitie voor "oorlogsschade". Hierdoor werd het mogelijk te
bepalen dat de schaden die vergoed werden volgens de Besluit betreffende de bezettingsschaden
conform deze nieuwe regeling af te wikkelen. Schaden geleden door publiekrechtelijke lichamen werden
in de regeling uitgezonderd.

De Wet op de materiële Oorlogsschade van 9 februari 1951 gaf wederom een wat uitgebreidere definitie
van het begrip "oorlogsschade. Ook in dit besluit worden de schaden geleden door publiekrechtelijke
lichamen buiten de regeling verklaard. De wet borduurde verder op zijn gelijknamige voorgangers. Tevens
werd een deel van de bepalingen betreffende de vergoeding van kosten van herstel van het
verkeerswezen, de drooglegging van onderwaterzettingen en die eerder geregeld waren in het Besluit
houdende voorzieningen betreffende den wederopbouw van het grondgebied van het Koninkrijk in Europa
overgenomen. De wet werd 3 jaar na beëindiging ingediend. De regering vond dat de Nederlandse
bevolking als collectief voor de schade hoorde te dragen14. Naast de bijdrageverlening werd ook in de wet
een financieringsregeling (krediet) geïntroduceerd in art. 71 waarmee degenen die behalve een
vergoeding kregen, naar de waarde van het beschadigde goed in 1940, in staat werden gesteld
bijvoorbeeld een pand te herbouwen15.

Een andere vorm van oorlogsschadevergoeding werd op 1-11-1951 bekrachtigd voor de N.S. De wet,
Stb. 471, voorzag in bijdragen door middel van de garandering van leningen.

Ondergrondse vergoeding van schaden geleden door bezettingsmaatregelen

Naast financieringen en toekenning van vergoedingen en kredieten wegens geleden oorlogsschaden,
bezettingsschaden en defensieschaden bestonden in de oorlogsjaren ook initiatieven die genomen
werden door Nederlandse organisaties al dan niet gesteund vanuit Londen. Eerst waren dat kleine
organisaties als het zgn. Trompfonds en de zgn. Zeemanspot die later bijeenkwamen in het
Zeeliedenfonds. Er werden uitkeringen gedaan aan gezinnen die door maatregelen van de Duitsers die
het scheepvaartverkeer aan banden legden geen of onvoldoende inkomen hadden. Voor het verzamelen
van gelden werd een garantie afgegeven in Londen. Hierdoor konden gelden geleend worden die na de
oorlog terugbetaald moesten worden. Degenen die het Zeeliedenfonds "bestierden" werden
geconfronteerd met steeds meer slachtoffers van de Duitse maatregelen. Hierdoor werd het zgn.
Landrottenfonds geboren. In een later stadium (datum onbekend) is men dit het Nationaal Steunfonds
gaan noemen. Er werd steun verleend aan nabestaanden en gezinnen van al dan niet veroordeelde
gefusilleerden en gevangenen, aan ontslagen ambtenaren (bijvoorbeeld van de Belastingdienst),
ondergedoken militairen en gezinnen, aan gijzelaars en aan joden. Ook werd de verzetsbeweging
gesteund. Toen de steunverlening omvangrijker werd werden zgn. vakgroepen opgericht en aan die
organisaties op vakgebieden steungelden toegekend. De groepen verzamelden, beheerden en
verdeelden zelf ook gelden (fondsen). Het N.S.F. zelf bestond uit een inzamelingsafdeling, een
opsporingsafdeling, een onderzoeksafdeling, een uitbetalingsafdeling en een administratie.

Vergoedingen en financiële afwikkeling van de overbrenging en terugkeer van de
Regeringsbureau's16

Op 7 December 1942 besloot de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse Gebied dat het
bestuursapparaat overgebracht diende te worden naar het Oosten van het land. Deze maatregel is te
beschouwen als een defensie-maatregel. De taak van overbrenging werd door de Rijkscommissaris
opgedragen aan een Gevolmachtigde: mr. M.M. Rost van Tonningen en zijn plaatsvervanger Thesaurier-
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Generaal F.L. Rambonnet die in praktijk als Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschade de
bestuurlijke leiding had over het opgerichte Bureau Afvoer Regerings-Apparaat (B.A.R.A.). Bij de
evacuatie werd nauw samengewerkt met de, toen ook onder het departement van Financiën
ressorterende, Rijksgebouwendienst. Het B.A.R.A. bestond uit een Centraal Bureau in Den Haag en een
aantal (9) bureau's in gemeenten waar de Rijksdiensten en hun ambtenaren gevestigd werden. Het
Centrale B.A.R.A. bereidde de verhuizing voor, hield toezicht op de Plaatselijke B.A.R.A.'s, zorgde voor
de betaling en stelde mededelingen en regelingen betreffende vergoedingen voor ambtenaren op. Ook
kon men daar terecht voor individueel afwijkende regelingen. De Plaatselijke B.A.R.A.'s zochten naar
huisvestingsplaatsen voor ambtenaren en betaalden hun declaraties (inkwartieringsdeclaraties,
voedingsdeclaraties, huurpenningen, verplaatsingskostendeclaraties) uit. Het Centrale B.A.R.A. was
gerechtigd gebouwen te vorderen en verleende ook assistentie bij de vordering van gebouwen voor de
Duitse "Dienststellen". De verplaatsing van de "Dienststellen" was opgedragen aan de
Regierungspräsident dr. Piesbergen. In 1946 werd het B.A.R.A.-apparaat opgeheven. De terugkeer van
de departementen naar Den Haag werd verder afgewikkeld door de Rijksgebouwendienst. De
handelingen betreffende huisvesting van rijksdiensten hun ambtenaren en de vergoedingen daarvoor
horen thuis (situatie 1990, uitgangspunt bij de start van PIVOT) bij de beschrijving van beleidsterreinen
waarbij het zwaartepunt ligt bij de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
en van Binnenlandse Zaken. In de voorliggende rapportage is het in kaart brengen van handelingen
beperkt tot de instelling van het B.A.R.A. en handelingen betreffende de vergoedingen wegens vordering
van gebouwen op grond van het Algemeen Vorderingsbesluit 1940 en vergoedingen (voor inkwartiering,
brandstoffen) aan ambtenaren die niet gegrond zijn op algemene voorschriften voor het
overheidspersoneel (Verplaatsingskostenbesluit, Reisbesluit, Bezoldigingsbesluit) die als zodanig zouden
worden toegepast alsof er geen oorlogssituatie zou zijn (dus normale dienstreisvergoedingen uit hoofde
van de functie e.d.).

Londen

De regering in Londen bereidde zich voor op de bevrijding van Nederland. Behalve dat zij zoveel mogelijk
zaken regelde in de sfeer van het rechtsverkeer werden ook veel goederen ingekocht waarvan verwacht
werd dat die na de bevrijding zouden bijdragen aan de leniging van de nood van de bevolking maar ook
goederen die van belang zouden zijn voor een spoedig herstel van de economie van het land
(bijvoorbeeld locomotieven). Voor de aanschaf van die goederen (aanvankelijk militaire) werd the
Netherlands Purchasing Commission (N.P.C.) ook wel genaamd de Nederlandse Aanschaffings
Commissie ingesteld. Deze was gevestigd in New York. In Londen werd voor oorlogsslachtoffers een
Besluit opgesteld dat vergoedingen regelde voor hen die niet in hun levensonderhoud konden voorzien
omdat de kostwinner door de bezetter elders te werk was gesteld. Dit Besluit werd afgekondigd in Stb. E
88. Naast dit Besluit stond de regering in Londen garant voor het opnemen van leningen door het
Nationaal Steun Fonds dat in de illegaliteit de ergste noden van getroffenen van bezettingsmaatregelen
probeerde te lenigen. Reeds in Londen werd een aanvang gemaakt met de voorbereiding van een
regeling die de materiële oorlogsschade moest gaan vergoeden. Na de bevrijding werd al spoedig de
Overgangsregeling MOS 1945, Stb. F 98 afgekondigd.

Bundesrückerstattungsgesetz

In Duitsland werd in 1957 een wet aangenomen die bepaalde dat Duitsland schadeclaims in behandeling
zou nemen voor schadevergoeding voor geroofde/in beslag genomen (veelal joodse) goederen en
bezittingen die vanuit bezette landen aldaar terechtgekomen waren. De wet droeg de naam
"Bundesrückerstattungsgesetz" kortweg ook aangeduid als "Brüg". Via Nederlandse organen kon men
claims indienen die na berekening en verificatie naar Duitsland gezonden werden. Aldaar beoordeelde
men dan de claims. In eerste instantie werden de claims verzameld door het Jokos (een organisatie
gevormd door joodse belangenorganisaties) voor de meubel/huisraadschaden, de Stichting Sieraden
Comité voor claims wegens ingeleverde juwelen/diamanten, de Beheerder van L.V.V.S. werkte mee aan
de opstelling van de claims met behulp van de aanwezige administratie van bij Lippmann en Rosenthal &
Co. ingeleverde goederen, de Commissie Rechtsherstel Buitenlandse Effecten, de N.V. Belga en de
Beurs voor de Diamanthandel. Het betrof claims voor 1) weggevoerd meubilair (M-claims), 2) bij de
roofbank Lippmann & Rosenthal (ook wel Liro of Lipro genoemd) ingeleverde buitenlandse effecten (W-
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claims) (binnenlandse effecten vielen hier buiten vanwege regels op het gebied van het effecten-
rechtsherstel), 3) Bij Liro ingeleverde goederen 4) bij Liro ingeleverde collecties van allerlei soort zoals
kunstvoorwerpen, gouden-, platina-, zilveren sieraden/voorwerpen, edelstenen e.d., 5) in beslag genomen
voorraden van diamant-bedrijven. Door een wijziging van het Brüg ontstond begin jaren zestig ook de
mogelijkheid om zgn. Härteclaims in te dienen. Dit waren claims die in het verlengde van de meubel-
claims lagen maar waarvoor de bewijsvoering moeilijk lag. De Duitse autoriteiten vonden een centrale
afwikkeling gewenst. Voor de claims 1-3 droeg het in 1959 ingestelde, onder de directie Bewindvoering
van het ministerie van Financiën ressorterende CADSU zorg. Voor claims betreffende sieraden en
diamantvoorraden werd de Stichting Sieradencomité ingeschakeld. Voor een uitgebreide beschrijving  en
becijfering van de roof op de joodse bevolking en de indiening van claims in Duitsland moge verwezen
worden naar de verschenen rapportages van de Contactgroep Tegoeden Tweede Wereldoorlog: “de
Commissie van Kemenade” (eindrapportage 12 januari 2000, Amsterdam), De Begeleidingscommissie
onderzoek financiële tegoeden WO-II in Nederland: “de Commissie Scholten” (eindrapportage 15
december 1999, Leiden) en het Tweede rapport van de Commissie van Onderzoek Liro-archieven: “de
Commissie Kordes” (9 december 1998, Den Haag). De indiening van claims onder het Brüg wordt
uitgebreid beschreven in: das Bundesrückerstatungsgesetz, Friedrich Biella [et. al.], herausgegeben vom
Bundesminister der Finanzen in Zusammenarbeit mit Walter Schwartz, München, Verlag C.H. Beck,
1981, waarin B. Karlsberg in het hoofdstuk Sammelverfahren Niederlande de Nederlandse claimacties
beschrijft.

4.2 De belangrijkste wetten en besluiten met betrekking tot materiële schaden

Een onderscheid kan gemaakt worden in regelgeving tot stand gekomen onder de bezetter, de
regelgeving vanuit Londen en de naoorlogse regelgeving opgesteld door de Nederlandse regering. Na
1945 komen de meeste besluiten terug in de Wet op de Materiële Oorlogsschaden. Hierna volgt een
chronologisch overzicht van de belangrijkste besluiten en wetten en hun strekking.

Besluiten van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 21 en 24 Mei 1940, betreffende
den Wederopbouw I en II, Stbldn. O 550 en O 552.

De Besluiten Wederopbouw I en II werden door Generaal Winkelman bekrachtigd. Ze werden opgesteld
door verschillende departementen: Waterstaat en Justitie. De wijzigingen van de Besluiten gebeurden bij
verordeningen die gepubliceerd werden in de Verordeningenbladen. Vanaf wijzigingsbesluit 168/1940
wordt echt duidelijk dat de uitvoerende taken voornamelijk berusten bij de Regeringscommissaris voor
den Wederopbouw die dan omgedoopt wordt in Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw. In
december 1940 wordt de naam weer uitgebreid: de Algemeen gemachtigde krijgt de extra titel Algemeen
Gemachtigde voor de Bouwnijverheid. Bij beschikking van het Militaire Gezag d.d. 20-11-1944 no. 32,
Publicatieblad no. 10, wordt de waarnemend Algemeen Gemachtigde belast met de taken omdat de
Algemeen Gemachtigde zelf afwezig is. Vanaf het Besluit 168/1940, dat uitvoering geeft aan artikel 5,
wordt het ook duidelijk dat de Secretaris-Generaal van Financiën betrokken is bij het vaststellen van
plannen tot en van schadevergoedingen i.v.m. onteigening voor hersteldoeleinden. Er werden op grond
van de Besluiten plannen tot herstel van de schade opgesteld. Met name het Besluit Wederopbouw II
bood de mogelijkheid over te gaan tot onteigening van goederen. In wijzigingsbesluit 168/1940 werd
vastgesteld dat de uitbetaling van vergoedingen vanwege onteigening niet aanstonds zouden worden
uitbetaald. Bij Besluit van 14-12-1940, VB 234, werd vastgesteld dat bij uitgestelde betaling van
vergoedingen vanwege onteigening de bedragen ingeschreven worden in het Grootboek voor de
Wederopbouw. Het Besluit 18/1942 is behalve een zelfstandig besluit met eigen bepalingen tevens een
wijzigingsbesluit dat betrekking heeft op het Besluit voor de Wederopbouw II en het Besluit op de
materiële Oorlogsschaden (1940). KB E 93 schorste het Besluit Wederopbouw II en verklaarde het Besluit
vervallen. Bij Besluit VMG50/1944 van het Militaire gezag werden bepalingen van de Besluiten O 552 en
VB 168/1940 weer in werking gesteld en gewijzigd. De verordeningen van het Militair Gezag waren
slechts van kracht gedurende de bijzondere staat van beleg, daarna werden de oude besluiten (als zij niet
definitief ingetrokken waren bij Besluit E 93) weer van kracht zoals zij voordien golden. Uiteindelijk verviel
het Besluit in 1947, Stb. 147, evenals de Besluiten ter uitvoering van artikel 5 Besluit 168/1940 en art. 7
van het Besluit 234/1940. De intrekking vond plaats bij de Wet MOS 1950, Stb. K 31.
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Besluit van 22 augustus 1940, VB no. 110, van de Secretaris-Generaal de Secretaris-Generaal van
de Departementen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, van Landbouw en Visscherij, van
Justitie, van Binnenlandsche Zaken, van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van Financiën,
van Waterstaat en van Sociale Zaken betreffende het vorderen van goederen ingeval van
buitengewone omstandigheden (Algemeen Vorderingsbesluit 1940).

Met het Algemeen Vorderingsbesluit 1940 schiep de bezetter de mogelijkheid om in gevallen waarin hij
dat noodzakelijk achtte roerende en onroerende goederen te vorderen. Zeeschepen waren hiervan
uitgezonderd. Hiervoor gold een afzonderlijke regeling. Voor de gevorderde goederen werd een
schadeloosstelling vastgesteld die werd overeengekomen door de vorderende/onteigenende partij en de
partij ten behoeve van wie er gevorderd/onteigend werd. Mocht degene die de schadeloosstelling ontving
(degene van wie de goederen gevorderd werden) niet akkoord zijn met die vergoeding dan kon in beroep
gegaan worden bij daartoe ingestelde commissies. Bij het Besluit Bezettingsmaatregelen werd bepaald
dat het Algemeen Vorderingsbesluit 1940 voorlopig van kracht bleef. Het Besluit E 140: de Algemene
Vorderingsregeling 1944 bracht de taken die eerder toegedicht waren aan de onderscheidenlijke
Secretarissen-Generaal bij de ministers die de taken op de betreffende departementen na de oorlog weer
zouden overnemen. De regels die eerder krachtens het Besluit uit 1940 door de Secretarissen-Generaal
werden opgesteld werden na de bevrijding krachtens de Algemene Vorderingsregeling 1944 bij AMVB
gesteld. De onder het oude Besluit ingestelde beroepscommissies werden opgeheven en vervangen door
nieuwe.

Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Financiën en van Justitie
betreffende oorlogsmolestcredieten voor bedrijven (Besluit no. 117/1940).

Dit besluit werd opgesteld om bedrijven die door oorlogsmolest waren getroffen bij de inval van de
Duitsers in 1940 weer op gang te brengen. De kredieten werden verstrekt door speciaal (per provincie)
opgerichte stichtingen. Het Herstelfonds 1940 dekte de op de kredieten geleden verliezen af. Alle
stichtingen stonden onder toezicht van een commissaris.

Bij Besluit 37/1942 werd de regeling van kredietverlening aan getroffenen uitgebreid in die zin dat de
kredietverlening voor alle getroffenen gold. Tevens werd in dat Besluit beslist dat de regeling per 1 januari
1945 zou vervallen. Beide Besluiten sluiten aan bij het Besluit op de materiële oorlogsschade no.
221/1940. In de Wet MOS 1950 werd in art. 114 gesteld dat nog niet afgewikkelde kredieten de op grond
van het vervallen Besluit 117/1940 werden geacht te zijn verleend krachtens art. 71 van die wet.

Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën betreffende de
afwikkeling van Defensieschaden no. 207/1940.

Onder defensieschade werd verstaan de schade die veroorzaakt is voordat Nederland in oorlog raakte
met Duitsland. Ter voorbereiding van de verdediging werden goederen gevorderd en defensiewerken
aangelegd. Vordering van noodzakelijk geachte goederen en faciliteiten geschiedde op grond van de
Algemene Vorderingswetten 1938 en 1939, de Inkwartieringswet van 14 september 1866, Stb. 138, de
Innundatiewet van 15 april 1896, Stb. 71, en de Wet op de Staat van Oorlog en Beleg van 23 mei 1899
Stb. 128. In die wetten wordt ook schadevergoeding geregeld voor gevorderde en in gebruik genomen
goederen. Bij verordening 141/1941 werd bepaald dat de afwikkeling van deze schaden niet door
Defensie zou plaatsvinden maar door het departement van Financiën. Bij Besluit 207/1941 werd in
afwijking van de tot dan toe bestaande regels een nieuwe procedure voor het verkrijgen van
schadevergoeding ingevoerd en in de bestaande regels werden wijzigingen aangebracht. Het doen
gelden van vorderingen werd aan een strenge termijn gekoppeld. Tegen beslissingen van Financiën, die
als hoogste instantie de vergoeding vaststelde, was geen beroep mogelijk. Bij het onderzoek dat vooraf
ging aan een schadevergoedingsaanbod werd gebruik gemaakt van onder het Bureau Defensieschade
ressorterende schadecommissarissen die in het land opereerden. Hiertoe was Nederland in districten
opgedeeld. In 1946 werden bij Wet van 22 maart, Wet op de afwikkeling van de defensieschade 1946,
Stb. G 69, bepaald dat de eerdere verordeningen werden ingetrokken en dat ook de schaden die op
grond art. 4, 5 en 6 van de Wet Militaire Innundatiën van 15-4-1896, Stb. 71, en op grond van art. 16 en
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17 van de Wet van 23-5-1899, Stb. 128, niet door de minister van Defensie maar door de minister van
Financiën afgewikkeld zouden worden. Het ministerie gebruikte hiervoor het opgerichte Centraal
Afwikkelingsbureau Defensieschade. Dit bureau wikkelde ook de schadegevallen af van vorderingen
welke Defensie op grond van de Vorderingswetten 1938 en 1939 had gedaan.

Besluit van 2 December 1940, VB 221, van de Secretaris-Generaal van de Departementen van
Financiën en van Justitie betreffende de bijdragen van het Rijk in de door oorlogsgeweld
veroorzaakte schaden aan goederen; "Besluit op de materieele oorlogsschaden".

Het Besluit 221/1940 verstaat onder oorlogsschade alle schade die door oorlogsgeweld door de
Nederlandse overheid of door vreemde mogendheden is ontstaan aan roerende goederen of onroerende
goederen, hetzij behorend tot een bedrijf hetzij nodig voor een beroep hetzij aan huisraad. Voor schepen
is het besluit alleen van toepassing op binnenvaartuigen, veren en drijvende inrichtingen. Uitgezonderd
werden de schaden die 1) op andere wijze werden vergoed, 2) schaden aan goederen van
publiekrechtelijke lichamen of met overheidsmiddelen verkregen en 3) schaden die i.v.m. de financiële
positie van getroffene van geringe aard zijn.

De aangiften tot schadevergoeding werden getoetst door de zgn. Schade-Enquête Commissies. De
hoogte van de bijdrage werd vervolgens door het Departement van Financiën vastgesteld (het Centraal
Verrekenkantoor regelde namens het ministerie de betaalbaarstelling). Bijdragen ter zake van schaden
aan bedrijfsvoorraden werden door tussenkomst van de Belastingdienst in contanten uitgekeerd en
bijdragen voor huisraadschade werden uitgekeerd via spaarboekjes waarvan de administratie
bijgehouden werd door de Nederlandsche Middenstandsbank. Verdeling van (voorschotten op) de
bijdragen en kredieten voor gebouwde eigendommen zou plaats vinden via de daartoe opgerichte
provinciale stichtingen. Voor Rotterdam en Middelburg werden aparte stichtingen in het leven geroepen,
de Stichtingen verrichten in het kader van de wederopbouw een belangrijke rol. Niet alle toegekende
bijdragen werden niet aanstonds uitbetaald of in contanten uitbetaald. In plaats van contanten werden ook
zgn. waardebonnen uitgegeven (zie Regelen inz. Huisraad I). Bijdragen voor (onteigende) onroerende
goederen en schepen werden ingeschreven in een namens de Secretaris-Generaal bij te houden
Grootboek voor de Wederopbouw. Over de inschrijving werd een rente uitgekeerd. Het feitelijk
organiseren van de herbouw en herstel werd bij de Algemeen Gemachtigde voor de Wederopbouw
gelegd. Als daarbij zaken van financiële aard (m.b.t. inschrijvingen) aan de orde kwamen werd gehandeld
volgens door de Secretaris-Generaal gestelde regels. Uitvoering van financiële handelingen kwamen, via
de Algemeen Gemachtigde, terecht bij de directie Grootboek voor de Wederopbouw. Ook de bijdragen
voor herstel en nieuwbouw van schepen werden in het grootboek ingeschreven. Op grond van art. 4 van
het Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942 werden ook bezettingsschaden geleden door
publiekrechtelijke lichamen conform het Besluit 221/1940 afgewikkeld.

Het Besluit 221/1940 werd bij Besluit E 93 na de bevrijding geschorst en zou na het vervallen bij Besluit F
255 uiteindelijk bij de Wet op de materiële oorlogsschaden uit 1950, Stb. K 31, worden ingetrokken.

Besluit van de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën betreffende de bijdragen
van het Rijk ten behoeve van den wederopbouw en het herstel van door oorlogsgeweld
beschadigde goederen, toebehoorende aan publiekrechtelijke en daarmee gelijkgestelde
lichamen, d.d. 20-1-1941, Verordeningenblad no. 18.

Het Besluit 1941/18 werd ingesteld om schaden geleden door publiekrechtelijke lichamen, gemeenten en
provincies te vergoeden. Onder de schade werd verstaan die schade die geleden werd door geweld die al
dan niet veroorzaakt is door Nederlandsche oorsprong. De uit het door het departement van Financiën
beheerde Herstelfonds 1940 afkomstige bedragen moesten aangewend worden voor de wederopbouw.
Daarom werd ook gesproken over bijdragen in plaats van vergoedingen. De bijdrage werd ook verstrekt
aan lichamen die gelijk gesteld werden met publiekrechtelijke lichamen. De andere besluiten betreffende
vergoedingen vanwege oorlogs-, defensie en bezettingsschaden golden in belangrijke mate voor
particulieren en bedrijven.
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De aanvragen werden ingediend bij de Rijkscommissie van advies inzake bijdragen wederopbouw
publiekrechtelijke lichamen die de aanvragen doorstuurde aan het departement van Financiën. De
Afdeling Gemeentefinanciën handelde vervolgens de verzoeken af. Dezelfde Rijkscommissie adviseerde
het departement over die aanvragen alvorens een (voorlopige) bijdrage werd vastgesteld. Het Besluit
1941/18 werd in 1951 ingetrokken en vervangen door de Wet Financiering Wederopbouw
Publiekrechtelijke Lichamen, Stb. no. 23.

Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Financiën en van Justitie
betreffende credieten voor opbouw of herstel van onroerende goederen en schepen (Besluit no.
22/1941).

Voor de uitvoering van dit Besluit werd gebruik gemaakt van de (provinciale) Herstelstichtingen die al
waren ingesteld op grond van Besluit 117/1940. De kredietverlening is bestemt voor: 1) de opbouw en
herstel van ten gevolge van defensiemaatregelen of oorlogsgeweld beschadigde boerderijen, 2) de
opbouw of herstel van andere onroerende goederen. Ook voor de bij de uitvoering van dit besluit geleden
verliezen stond het Herstelfonds 1940 garant.

Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Waterstaat, van Financiën, van
Justitie en van Handel, Nijverheid en Scheepvaart betreffende het herstel van de Rijn- en
Binnenvaartvloot (Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot I), Besluit 60/1941.

Dit Besluit bepaalde dat koopsommen en vergoedingen voor verloren vaartuigen die door de Duitse
bezetter waren gevorderd niet aan de eigenaren werden gegeven maar in 's-Rijks kas werden gestort. Dit
Besluit geeft de aanzet voor het Grootboek voor de Rijn- en Binnenvaart dat analoog van opzet was als
het Grootboek voor de Wederopbouw en beheerd werd onder het Departement van Financiën. De echte
aankondiging van het Grootboek staat in het Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaart II, 178/1940. De
uiteindelijke uitvoeringsvoorschriften voor het beheer van dat Grootboek zijn vastgelegd bij een Besluit
van de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën dat gepubliceerd is in Stcrt. d.d. 2-12-
1941 no. 235. Het Besluit 60/1941 legt wel even vast dat de Nederlandse autoriteiten aansprakelijk zijn
voor de uitkeringen en dat de Duitse militaire autoriteiten gevrijwaard zijn.

Er bestond de mogelijkheid om voor schepen de aan de Duitsers verkocht of door hen gevorderd waren
dan wel die verloren gegaan waren andere vaartuigen toe te wijzen. Vanzelfsprekend vond dan geen
inschrijving in het Grootboek plaats. Naast bovenstaande bijdrage dan wel inschrijvingsregeling konden
eigenaren van schepen ook aanspraak maken op een andere financiële tegemoetkoming bovenop het
toegekende dat ingeschreven werd in het Grootboek voor de Rijn- en Binnenvaart. De tegemoetkoming
werd per ton berekend en de regeling werd gepubliceerd in de Stcrt. van 17-9-1941 no. 181 en gewijzigd
op 3 december 1941 Stcrt. no. 236. De extra uitkeringen werden uitbetaald door tussenkomst van het
onder andere Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart.

In 1947 werd bij Wet van 23-10, Stb. H 355, van dat jaar bepaald dat de extra uitkeringen werden
beëindigd. Het Grootboek voor de Rijn- en Binnenvaart werd opgeheven bij Beschikking d.d. 3-9-1951 no.
206 na de  bepalingen in art. 115 Wet MOS 1950 en de inschrijvingen werden overgeheveld naar het
Grootboek voor de Wederopbouw.
Een aantal handelingen ingevolge dit Besluit zijn min of meer gelijk aan die ingevolge Besluit 22/1941.
Voor de verstrekking van kredieten voor het herstel van Rijn- en Binnenvaartschepen werd gebruik
gemaakt voor de organisatie van de Herstelstichtingen en het Herstelfonds 1940.

Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Financiën, van Binnenlandsche
Zaken, van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visscherij betreffende de
afwikkeling van bezettingsschaden (Besluit op de Bezettingsschaden), no. 30/1942, gewijzigd bij
Besluit no. 126/1942.

Met bezettingsschade bedoelde het besluit de schade die geleden is als gevolg van handelingen van de
Duitse Weermacht. Hieronder werden ook begrepen de handelingen van de Waffen-SS en de Duitse
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Politie alsmede verricht door Nederlanders die gerekend werden in Duitse dienst te werken. Niet bedoeld
werd de zgn. oorlogsgeweldschade.

Het Besluit op de bezettingsschaden 30/1942 voorzag in richtlijnen voor de vergoeding van de schaden
van zowel particulieren/bedrijven en van publiekrechtelijke lichamen. Een belangrijk deel van de schaden
werd geleden aan boerenbedrijven. In afwachting van de afwikkeling van definitieve schade konden aan
boeren vervangende percelen land worden aangewezen. Als herbouwplannen definitief werden werd de
schade uitgekeerd en over de tussenliggende periode werd rente vergoed.

De uitvoering van het Besluit op de bezettingsschade lag bij de Stichting Landelijke Bezettingsschaden.
Het Besluit maakte binnen de vermogensschaden onderscheid in vier soorten schaden: 1) schade in
goederen, 2) het gemis van opbrengsten van roerende en onroerende goederen, 3) schade door
onvermijdelijke uitgaven en 4) schade ingevolge stagnatie in de uitvoering van bedrijf of beroep
(winstderving). De schade moest ontstaan zijn tussen 10 en 28 mei 1940. De bezettingsschade aan
goederen geleden door publiekrechtelijke lichamen werd afgewikkeld als aangegeven in het Besluit
Bijdragen Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen. Ook de terugvordering van ten onrechte genoten
schadeloosstellingen gebeurde conform dat Besluit. Bezettingsschaden aan roerende en onroerende
goederen werden, voor zover niet specifiek geregeld en geleden door particulieren en bedrijven,
afgewikkeld zoals in het Besluit op de Materiële Oorlogsschaden, 221/1940, was bepaald.

Aanmelding van alle schaden diende te gebeuren bij het Bureau Bezettingsschaden van het Departement
van Financiën. Dit Bureau kon ook voorschotten verstrekken en voor betalingen bestemd voor het eerste
levensonderhoud werd de tussenkomst van gemeenten ingeroepen.

Het Besluit, nadat het eerder geschorst werd bij Besluit E 93, is vervallen, voor particuliere gevallen, bij
Besluit op de materiële oorlogsschaden 1945, Stb. F 255. Alleen in uitzonderlijke gevallen bestond
volgens bepalingen in F 255 mogelijkheid aanvragen voor vergoeding opnieuw (na de oorlog) in
behandeling te nemen. Uiteindelijk werden het Besluit op de Bezettingsschade en de daaruit
voortkomende uitvoeringsregels ingetrokken verklaard bij de Wet MOS 1950.

Besluit van 16 juni 1945, Stb. F 98, houdende vaststelling van het Besluit Overgangsregeling
Oorlogsschade en het Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1955, F 255.

Het Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade werd, in afwachting van nadere maatregelen, na de
schorsing van het Besluit 221/1940 opgesteld. Het begrip oorlogsschade is in zoverre gelijk gebleven dat
daar aan toegevoegd werd dat onder oorlogsschade ook verstaan werd alle schaden ontstaan door
handelingen of maatregelen van de vijand.

De Schade-Enquête Commissies uit het oude besluit bleven gewoon bestaan en ook de bepalingen
betreffende inschrijving in het Grootboek voor de Wederopbouw bleven van kracht. Daar waar de
Algemeen Gemachtigde voor de Wederopbouw in het oude besluit een belangrijke rol vervulde verschijnt
nu ook het Commissariaat voor de Oorlogsschade. Dit Commissariaat ressorteerde onder het ministerie
van Financiën. Er werd voor de dagelijkse werkzaamheden een directeur aangesteld. De betalingen die
vanuit Financiën gedaan werden lopen voortaan via dit Commissariaat.

De bevoegdheden en taken van het Commissariaat zijn neergelegd in artikel 5 van het besluit: 1) het
leiding geven aan de registratie, het onderzoek en de taxatie van de oorlogsschade, 2) de toekenning van
voorschotten en kredieten, 3) uitoefening van door de minister van Financiën overgedragen
bevoegdheden en 4) het adviseren van de minister over zaken betreffende de oorlogsschade.

Richtte de Overgangsregeling zich ook voor een belangrijk deel op het verlenen van voorschotten, het
Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1955 F 255 dat aanvullend (en in afwachting van een wettelijke
regeling) werd opgesteld richt zich al meer definitief op de verstrekking van bijdragen vanwege geleden
oorlogsschaden. Bij dit Besluit (F 255) werd wel vastgelegd dat het Grootboek voor de Wederopbouw dat
ingevolge Besluit 221/1940 werd ingesteld blijft bestaan. De rol die de Algemeen Gemachtigde voor de
Wederopbouw speelde (waaronder het aangeven dat bepaalde vergoedingen/bijdragen ingeschreven
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dienden te worden) werd overgenomen door het College van Algemene Commissarissen voor de
Wederopbouw. Kort op een rij gezet werd de taakverdeling bij vaststelling van bijdragen voor schade aan
onroerende goederen als volgt:
1. het College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw stelde de bijdragen vast voor

a) gebouwd onroerend goed en b) bijbehorende tuinen en erven m.u.v. die behorend tot
boerderijen/tuinderijen;

2. de Rijksdienst voor het Landbouwherstel stelde de bijdragen vast voor schade aan a)
boerenerven en -tuinen b) bepaalde agrarische gronden;

3. het Commissariaat voor de Oorlogsschade stelde overige de bijdragen vast voor oorlogsschade
aan alle andere onroerende goederen en werd daarbij geholpen door de Schade-Enquête
Commissies (taxatie).

Artikel 13, lid 1 van het Besluit F 255 gaf de minister van Financiën de bevoegdheid om voor bijzondere
gevallen hogere of afwijkende bijdragen toe te (laten) kennen. Hiervan zijn het gevolg de zgn.
Zoengeldenregeling en de Verzetsschaderegeling. Beide regelingen werden vastgelegd in brieven van de
minister en wel respectievelijk bij brief van de Generale Thesaurie, Afd. Economische en Sociale Zaken
d.d. 20-3-1947 no. 227 en brief d.d. 28-1-1947 no. 164. Zoengelden waren boeten opgelegd door de
Duitse bezetter ("Sühneleistung") op grond van de Verordeningen 138/1941 en 1/1943 en de minister van
Financiën besloot na de oorlog dat de opgelegde boeten op basis van artikel 13, lid 1, als oorlogsschade
vergoed konden worden. De uitvoering werd bij het Commissariaat voor de Oorlogsschade gelegd.
Overigens konden de vergoedingen verrekend worden met de heffing van de vermogensaanwasbelasting
en de vermogensheffing ineens. Degenen die konden aantonen dat zij door het plegen van verzet of door
hun houding schade hadden ondervonden kregen op grond van het zelfde artikel een mogelijkheid tot
(extra) vergoeding. Zij dienden aanvragen in te dienen bij de Stichting 1940-1945 die de aanvragen naar
de minister door zond. Bij de behandeling van de aanvragen wegens verzetsschade werd de minister
geadviseerd door een daartoe ingestelde (Beschikking 20 maart 1947 no. 226, Generale Thesaurie,
Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade) adviescommissie waarvan het voorzitterschap en
het Secretariaat bij het Commissariaat voor de Oorlogsschade berustte.

In de Eerste Uitvoeringsbeschikking MOS 1945 kregen de Schade-Enquête Commissies naast de
registratie en taxatie van de oorlogsschade aan huisraad ook de taak daarvoor de bijdrage vast te stellen
en de uitbetaling te regelen. In de gehele procedure konden de Schade-Enquête Commissies op
bepaalde gebieden afwijkend handelen, soms was daar ook machtiging van het Commissariaat voor de
oorlogsschade voor nodig. De bijdragen werden gestort op spaarboekjes bij de Nederlandse
Middenstandsbank. De mogelijkheid bestond ook om in waardebonnen of contanten uitgekeerd te
worden.

Met betrekking tot schadebetalingen wegens schade aan onroerende goederen behorende tot bedrijven
werd de Vierde Uitvoeringsbeschikking MOS 1945 opgesteld. Uitbetaling geschiedde, na verrekening met
reeds uitbetaalde voorschotten door of via andere instanties, via de Maatschappij tot Financiering van het
Nationale Herstel N.V. ("Herstelbank") die thans bekend is als De Nationale Investeringsbank N.V. Bij de
registratie en vaststelling van bijdragen van/in schaden aan bedrijfsgebouwen werd het College van
Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw in het verlengde van taxaties door de Schade-Enquête
Commissies ingeschakeld. De vaststelling van schadebijdragen aan agrarische goederen geschiedde
door de Rijksdienst voor het Landbouwherstel.

Besluit vergoeding militaire vorderingen en aanschaffingen 1945 d.d. 20-11-1945 Stb. F 292.

Tot 1945 werden vergoedingen vanwege in gebruik genomen (gevorderde goederen) afgewikkeld door
het ministerie van Oorlog. Bij Besluit F 292 kwam een groot deel van die taak bij het ministerie van
Financiën te liggen die ook al een belangrijke taak had bij de afwikkeling van schadevergoeding voor
oorlogsschaden op andere terreinen. Het vaststellen van vergoedingen voor hinder ondervonden als
gevolg van vordering van goederen, inkwartiering van (geallieerde) soldaten en aanschaffingen voor de
geallieerden werd neergelegd bij het Centraal Bureau Vergoeding Militaire Vorderingen.
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Ter ondersteuning van het beleid dat de minister van Financiën voerde werd advies verkregen van een
daartoe ingestelde interdepartementale commissie. De uitvoering van bezwarenprocedures in de periode
dat de verlening van vergoedingen nog geheel onder het ministerie van Oorlog ressorteerde lag bij de
Raad van Beroep inzake Militaire Vorderingen. Vanaf 1945 toen de minister van Financiën de taak
overnam kwam de beroepsprocedure te liggen bij de Commissie van Beroep voor Militaire Vorderingen.
Doorlopende vorderingen, d.w.z. geallieerde vorderingen van onroerende goederen welke door de
Duitsers waren gevorderd, werden echter door het Commissariaat voor de Oorlogsschade afgewikkeld.

De schattingen van geleden schade werden verricht door de Schade-Enquête Commissies. Bij
beschikking van 30 december 1949 no. 242 werd het Centraal Bureau Vergoeding Militaire Vorderingen
opgeheven.

Wet van 9 februari 1950, Stb. K 31, houdende regelen omtrent het verlenen van Rijksbijdragen in
materiële oorlogsschaden en de daarmee rechtstreeks samenhangende onderwerpen "Wet MOS
1950".

De wet borduurt voor een deel voort op de maatregelen die gesteld zijn in voorgaande regelingen en vult
deze aan. De Besluiten op de Bezettingsschade en de Defensieschade werden in de nieuwe wet
geïntegreerd. Het begrip oorlogsschade is ruimer dan in de voorgaande regelingen. Oorlogsschade is
iedere schade ontstaan na 10 mei 1940, ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog, als rechtstreeks
gevolg van oorlogsgeweld, van handelingen en maatregelen van de vijand ("Bezettingsschade") of van
oorlogsomstandigheden binnen Nederland toegebracht aan onroerende goederen, aan roerende
goederen (behorend tot een bedrijf of nodig voor uitoefening van een beroep) of aan huisraad.

Daar waar het Besluit uit 1940 nog alleen materiële schaden vergoed worden wordt er in deze wet ook
een financieringsregeling getroffen: art. 7117.

Voor het toekennen van vergoedingen werd net als bij voorgaande Besluiten de taxatie en het onderzoek
naar de aangemelde schaden verricht door de Schade-Enquête Commissies die elk een rayon
toebedeeld hadden gekregen. De laatste van de commissies werd in 1960 opgeheven.

Hoewel de voorschriften m.b.t. het Grootboek voor de Wederopbouw zoals die in eerdere Besluiten
vervallen worden verklaart blijft het Grootboek zelf gehandhaafd. Er zijn een aantal soorten inschrijvingen
te onderscheiden: 1) inschrijvingen A zijn schadeloosstellingen wegens onteigening van onroerende
goederen, 2) inschrijvingen B zijn bijdragen wegens oorlogsschade aan onroerende goederen, 3)
inschrijvingen C zijn bijdragen wegens oorlogsschade aan schepen en schadeloosstellingen wegens
onteigening van schepen. Het Grootboek voor de Binnenvaart werd opgeheven en de inschrijvingen
daarvan overgeheveld naar het Grootboek voor de Wederopbouw.

Ter aflossing van hypothecaire schulden op door oorlogsschade getroffen goederen werden de zgn.
opbouwobligaties (schuldbekentenissen aan toonder ten laste van het Rijk) uitgegeven. Dit mocht tot een
maximum van 500 miljoen gulden met een looptijd van maximaal 20 jaar. De obligaties waren
overdraagbaar/verhandelbaar.

Naast de vast te stellen bijdragen wegens geleden oorlogsschade waarvoor obligaties werden uitgegeven
en inschrijvingen in het Grootboek werden verricht werden ook kredieten (vooruitlopend op de bijdrage)
verleend met (daaraan toegevoegd) de zgn. aanvullende bijdrage en de uitgestelde bijdrage. Eén en
ander tot aan het bedrag waarop men recht heeft bij bijdragetoekenning. De aanvullende bijdrage werd
geregeld in art. 72 en trad in de plaats voor verleende kredieten (art. 71).

Voor verschillende groepen van getroffenen werden afzonderlijke regelingen (op grond van de Wet MOS)
getroffen hetgeen niet veel verschilde van de aanpak die bij de Overgangsregeling oorlogsschade (F 98)
en het Besluit MOS 1945 (F 255) werd gevolgd. Enkele groepen van oorlogsschadegevallen werd een
ander percentage van vergoeding van geleden schade toegekend zoals de schade aan Kerkelijke
Gebouwen, Verpleeginrichtingen en Sociale gebouwen.
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Bij Beschikking van 28 september 1953, Stcrt. no. 207, werd een nadere taakafbakening tussen
verschillende departementen vastgesteld. Voor schadebedragen tot F.10.000,- werden de ministeriële
organen die door de betreffende vakministers belast werden met de uitvoering van de Wet gemachtigd de
volledige afwikkeling van bijdragen voor geleden oorlogsschade op zich te nemen (vaststelling, uitbetaling
en bestedingscontrôle).

Daar waar kredietverlening, eventueel samen met de verlening van aanvullende bijdragen, aan de orde
was werd de Herstelbank, die in overleg met de betreffende departementen diende te handelen, de
belangrijkste spil. Op grond van art. 71 lid 4 bestond er een Adviescommissie die o.m. adviseerde met
betrekking tot de uitvoering van de wet maar in het bijzonder betrokken was bij de voorbereiding van een
aantal uitvoeringsregelingen zoals de Financierings- en premieregeling oorlogsschade woningen en
bedrijfspanden, de Beschikking Financiering Kernplan-Bebouwing, Financierings- en premieregeling
oorlogsschade Boerderijen, de Beschikking Financiering Oorlogsschade Tuinbouwopstallen. Bij te
ontwerpen regelingen vormde de Adviescommissie een aantal subcommissies of werkcommissies die
meestal dezelfde naam hadden als de ontworpen regeling. Ook voor de schade aan visserijschepen werd
een afzonderlijke regeling ontworpen. Nadat in 1956 al gesproken werd over opheffing werd de
Adviescommissie uiteindelijk in 1960 bedankt voor haar diensten.

Naast uitbetalingen via het Commissariaat voor de Oorlogsschade (meestal voor particulieren) vonden
dus ook kredietverleningen en verstrekking van aanvullende en uitgestelde bijdragen (meestal voor
bedrijven) plaats via de Herstelbank (art. 70 en 73 van de Wet). Voordat de Herstelbank tot verlening van
de in art. 72 bedoelde kredieten overging diende eerst goedkeuring verleend te worden door een daartoe
ingestelde commissie: de zgn. FIAT-commissie. In de FIAT-commissie hadden de verschillende
departementen en de Herstelbank zitting. De commissie opereerde in de periode 1950-1973.

Bij de Liquidatiewet Oorlogs- en Watersnoodschade I d.d. 14-7-1960, Stb. 294, werd bepaald dat het
Commissariaat en de Schade-Enquête Commissies zouden worden opgeheven. In de periode 1960-1963
rondde het Afwikkelingsbureau voor Oorlogs- en Watersnoodschade, dat onderdeel uitmaakte van de
Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade van de Generale Thesaurie, de werkzaamheden
van het Commissariaat af. Er werden geen nieuwe aanvragen voor de verlening van bijdragen meer in
behandeling genomen. Een uitzondering hierop betrof schade aan gebouwde onroerende goederen en
schepen. Ook kredieten en aanvullende bijdragen (art. 71 en 72) werden niet meer verleend. Bij de
Liquidatiewet Oorlogs- en watersnoodschade II, Stb. 263, werd aangekondigd dat er geen bijdragen e.d.
meer verleend zouden worden behalve dan voor de aanvragen die al behandeling waren. Hierin werd ook
bepaald dat de minister van Financiën het Grootboek voor de wederopbouw op een door hem te bepalen
tijdstip mocht opheffen (Besluit niet bekend).

De laatste toekenningen werden niet meer ingeschreven maar door de verantwoordelijke ministers
uitbetaald. Ook het Scheidsgerecht voor de Oorlogsschaden werd opgeheven. De Wet op de Materiële
Oorlogsschaden vervalt met de inwerkingtreding van de Reparatiewet I d.d. 28-1-1999, Stb.30.

Wet van 13 oktober 1950, Stb. K 451, houdende regelen met betrekking tot de aansprakelijkheid
van de Overheid voor handelingen, verricht tijdens of ten gevolge van de bezetting, gewijzigd bij
Wet d.d. 1-6-1951 Stb. 195.

Formeel was de Nederlandse regering niet altijd (volledig) aansprakelijk voor de gevolgen van
handelingen die de bezetter, of door het ambtenarenkorps dat tijdens de bezetting door functioneerde,
verrichtte. Een aantal van die handelingen van de bezetter hadden betrekking op de volkenrechtelijke
plicht (Landoorlogreglement) van het gezag zoals de handhaving van de openbare orde en het openbare
leven. De Nederlandse Staat voelde een (min of meer morele) plicht om in een aantal gevallen waarin
schade werd geleden hiertoe tegemoetkomingen te (kunnen) doen. Kort samengevat had de regering bij
het opstellen van de wet drie redenen:
1. bevordering van de rechtszekerheid;
2. versnelling en vereenvoudiging van de rechtsgang;
3. verzachting van het effect van de niet aansprakelijkheid18.
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De laatste reden hield in dat tegemoetkoming om reden van billijkheid kon worden verleend waardoor de
schade niet bij één partij zou blijven.

Indien men getroffen was door besluiten van de Nederlandse overheid waardoor verbintenissen,
overeenkomsten en betalingen die geregeld waren met/door de bezetter niet voor rekening van het
bevrijde Nederland kwamen kon men de aansprakelijkheid afdwingen via het Gerechtshof in 's-
Gravenhage en in cassatie hiertegen bij de Hoge Raad.

Werd de Nederlandse overheid niet aansprakelijk gehouden dan kon men de geleden schade door deze
weigering nog proberen te verhalen bij het Commissariaat voor de Oorlogsschade. Hoewel het niet ging
om schaden als bedoeld in de Wet MOS werden de verzoeken wel conform die wet afgehandeld.
Schaden werden getaxeerd door de Schade-Enquête Commissies. De wet is (augustus 2000) nog niet
ingetrokken.

Bij de Liquidatiewet oorlogs- en watersnoodschade I is wel bepaald dat tegemoetkomingen, met
uitzondering van die voor gebouwd onroerend goed en tot een bedrijf behorende schepen, geen
tegemoetkomingen meer worden verleend. Kort na de inwerkingtreding van de Liquidatiewet Oorlogs- en
watersnoodschade II (1978) werden ook geen verzoeken voor laatstgenoemde schaden in behandeling
genomen.

Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen d.d. 25-1-1951, Stb. 23.

De wet verving het gelijknamige besluit uit 1940 no. 18. Onder oorlogsschade werd in deze wet verstaan
schade die aangebracht was na 10 mei 1940 door de handelingen of maatregelen van de vijand, ontstaan
door oorlogsgeweld of van oorlogsomstandigheden binnen Nederland toegebracht aan goederen.

Verzoeken om toekenning van een bijdrage dienden ingediend te worden bij de minister van Financiën
(art. 2). De toekenning van enkele schaden werden door de minister van Binnenlandse Zaken en de
minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting (ten laste van gemeenten blijvende kosten van uitvoering
van wederopbouwplannen en ten laste van publiekrechtelijke lichamen blijvende kosten van
onteigeningen niet gedaan i.v.m. oorlogsschade of wederopbouwplannen) behandeld.

De in het leven geroepen Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen adviseerde
niet alleen bij de behandeling van individuele zaken maar ook bij de totstandkoming van regelingen die
vooral getroffen werden voor speciale groepen van soorten schaden. Om de werkzaamheden van de
commissie in enige banen te leiden werd (door de commissie) een Subcommissie Financiering
Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen in het leven geroepen en daarnaast kon besloten worden om
bijzondere subcommissies in te stellen.

De Liquidatiewet Oorlogs- en watersnoodschade II (1978) bepaalde dat geen aanvragen meer in
behandeling genomen werden en geen vergoedingen meer zouden worden verleend.

4.3 De actoren

In deze rapportage zijn de handelingen opgenomen van actoren waarvan archieven onder de werking van
de Archiefwet 1995 vallen. Op het gebied van de oorlogsschadevergoedingen zijn tal van actoren actief
geweest. Zowel de regering vanuit Londen, de departementen in bezet gebied als de ministers in bevrijd
Nederland namen de meeste handelingen voor hun rekening. Hierna volgt een opsomming van actoren
waarvan handelingen in kaart gebracht zijn. De onderstaande opsomming omvat zowel de actoren die
betrokken zijn bij de schadevergoedingen aan particulieren en bedrijven als vergoedingen aan
publiekrechtelijke lichamen. De opsomming van actoren betreffende schadevergoedingen wegens
geleden watersnoodschaden is in het deel van het rapport opgenomen dat die schaden behandelt.
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4.3.1 Actoren schadevergoedingen aan particulieren en bedrijven

x de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied
De Rijkscommissaris fungeerde als het bevoegd gezag in Nederland in 1940-1945 en kon
maatregelen/verordeningen afkondigen.

x de Wehrmachtsbezirkverwaltung, 1940-1945
De Wehrmachtsbezirkverwaltung stelde oorlogsschadeloosstellingen vast voor in gebruik
gevorderde bebouwde en onbebouwde goederen.

x de Hoofdintendant van de weermachtbevelhebber in Nederland, 1940-1945
De Hoofdintendant besliste op bezwaren tegen vastgestelde oorlogsschadeloosstellingen voor in
gebruik gevorderde bebouwde en onbebouwde goederen.

x de Opperbevelhebber van de Land- en Zeemacht, 1940
De Opperbevelhebber (Generaal Winkelman) was belast met het bestuur in de eerste dagen van
de oorlog. Vaardigde m.b.t. het herstel van de oorlogsschade en de wederopbouw van Nederland
de Besluiten Wederopbouw I en II uit.

x de Commissie die normen moest opstellen voor de vergoeding van oorlogsschade geleden door
particulieren, bedrijven of instellingen (Commissie van Leeuwen?), 1940
De commissie werd ingesteld door Generaal Winkelman. De commissie stond aan de basis van
het Besluit Materiële Oorlogsschade 1940/221.

de huidige ministeries, hun voorgangers en daaronder ressorterende diensten en onderdelen

Defensie
x de minister van Algemene Oorlogvoering/Oorlog te Londen

De minister was betrokken bij de voorbereiding van regelgeving. Stond garant voor geldleningen
opgenomen door het Nationaal Steun Fonds.

x de Secretaris-Generaal/ de minister van Oorlog
Het Departement was betrokken bij de voorbereiding van regelgeving. Tot 1945 belast met de
uitvoering van de schade-afwikkeling van militaire vorderingen.

x De minister van Marine te Londen
De minister was betrokken bij de voorbereiding van regelgeving.

Algemene Zaken
x de minister van Algemene Zaken te Londen

De minister was betrokken bij de voorbereiding van regelgeving.
x de minister van Algemene Zaken, 1944-

Op grond van het Besluit E 88 was de minister bevoegd regels te stellen betreffende het verlenen
van hulp aan hen die niet in staat zijn in de kosten van hun onderhoud te voorzien. Op grond van
dat besluit was de minister ook bevoegd tot handelen ten aanzien van individuele gevallen
(toekenning en terugvordering).

Buitenlandse Zaken
x de minister van Buitenlandse Zaken te Londen

De minister was betrokken bij de voorbereiding van regelgeving.
x de minister van Buitenlandse Zaken.

De minister was betrokken bij de totstandkoming van regelgeving en het maken van
internationale afspraken over de vergoeding van oorlogsschaden.

Binnenlandse Zaken
x de minister van Binnenlandse Zaken te Londen

De minister was betrokken bij de voorbereiding van regelgeving.
x de Secretaris-Generaal/ de minister van Binnenlandse Zaken 1940-1956, Binnenlandse Zaken,

Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 1956-1959, Binnenlandse Zaken 1959-
Het departement werd vooral betrokken bij de regelgeving betreffende oorlogsschadevergoeding
aan publiekrechtelijke lichamen.

x Beroepscommissie Algemeen Vorderingsbesluit 1940, 1940-1944
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x Rijkscentrale voor Mechanische Administratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken, 1957-
1966
De Rijkscentrale verleende technische assistentie bij het maken van berekeningen, ponskaarten
e.d. voor de verdeling van vanuit Duitsland toegekende schadevergoedingen.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
x de minister van Openbare Werken en Wederopbouw, 1945-1947: Wederopbouw en

Volkshuisvesting, 1947-1956; - van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, 1956-1965; - van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 1965-1982; - van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, 1982-
De minister was belast met de planning en uitvoering van wederopbouwplannen, onteigeningen
en vergoedingen hiervoor. De minister en daaronder ressorterende diensten waren nauw
betrokken bij vergoeding van schaden aan onroerende goederen.

x Beroepscommissie Algemeen Vorderingsbesluit 1940, 1940-1944
x de Regeringscommissaris voor de Wederopbouw, 1940

De actor ressorteerde onder het Departement van Waterstaat. Behandelde verzoeken m.b.t.
herstelwerkzaamheden en de vaststelling van wederopbouwplannen. Nog in 1940 veranderde de
naam in Algemeen Gemachtigde voor de Wederopbouw.

x de Algemeen Gemachtigde voor de Wederopbouw/ de Algemeen Gemachtigde voor de
Wederopbouw en voor de Bouwnijverheid, 1940-1945
De Algemeen Gemachtigde ressorteerde onder het Departement van Waterstaat. Behandelde
verzoeken m.b.t. herstelwerkzaamheden en de vaststelling van wederopbouwplannen. In 1945
werden de taken neergelegd bij het College van Algemene Commissarissen voor den
Wederopbouw, ressorterend onder het Departement van Openbare Werken en Wederopbouw.
Wegens afwezigheid van de Algemeen Gemachtigde werd de taak aan het eind van de oorlog
tijdelijk vervuld door de Waarnemend Algemeen Gemachtigde.

x Commissie tot behandeling van bezwaren tegen geadviseerde schadevergoedingsbedragen
inzake onteigeningen in Rotterdam, 1940-1960(?)
De commissie ressorteerde aanvankelijk onder de Algemeen Gemachtigde voor de
Wederopbouw bij het Departement van Waterstaat. Na 1945 ressorteerde de commissie onder
het Departement van Wederopbouw en Volkshuisvesting. Taak: zie benaming.

x Commissie tot behandeling van bezwaren tegen geadviseerde schadevergoedingsbedragen
inzake onteigeningen buiten Rotterdam, 1940-1960(?)
De commissie ressorteerde aanvankelijk onder de Algemeen Gemachtigde voor de
Wederopbouw bij het Departement van Waterstaat. Na 1945 ressorteerde de commissie onder
het Departement van Wederopbouw en Volkshuisvesting. Taak: zie benaming.

x het College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw, 1945-
Vanaf 1945 was het College belast met de uitvoering van herstel en wederopbouw. Ressorteerde
onder de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting.

x Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting: 1945-ca. 1949 het Hoofd van de Afd.
Vaststelling Oorlogsschade en Afwikkeling Onteigeningen, ca. 1949- , 1945-ca. 1980
Het Hoofd fungeerde als het aangewezen orgaan tot het vaststellen van de bijdrage voor schade
aan gebouwd onroerend goed, kassen en warenhuizen van tuinders incl. erven en tuinen,
bevoegd tot herziening van bijdragen wegens schaden aan Kerkelijke Gebouwen en
Jeugdhuizen.

x Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting: het Hoofd van de Afdeling Vaartuigen, 1950-
1980
Het Hoofd fungeerde als aangewezen orgaan tot het vaststellen van bijdragen voor schaden aan
vaartuigen (m.u.v. visserijschepen).

x de Directeur-Generaal van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting van het ministerie van
Wederopbouw en Volkshuisvesting, 1950-ca. 1980
De Directeur-Generaal stelde de vergoeding vast voor onteigende onroerende goederen en
functioneerde als aangewezen vaststellend orgaan. De Directeur-Generaal van de Wederopbouw
en de Volkshuisvesting werd aangewezen in verschillende financieringsregelingen op grond van
de Wet MOS.

x Commissie bezwaarschriften onteigeningsplannen, 1950-1980?
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N.B.
De precieze naam van de commissie is niet bekend.
Taak: Het behandelen van bezwaarschriften tegen in gemeenten ter inzage gelegde
onteigeningsplannen en advisering van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting n.a.v.
gehouden hoorzittingen.

x Kantoren van Hypotheek- en Scheepsregisters
De kantoren ressorteerden in de periode 1940-ca. 1970 onder het ministerie van Financiën.
Daarna gingen de taken over naar het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
De bewaarders waren belast met het bijhouden van hypothecaire aantekeningen in registers.

x de commissie welke overleg pleegt met de Directeur-Generaal voor de Wederopbouw en
Volkshuisvesting m.b.t. de vaststelling van bouwkosten welke in aanmerking genomen worden bij
de vaststelling van bijdragen en financiële tegemoetkomingen (kredieten), 1950-
De commissie had de taak het voeren van overleg met/adviseren van de Directeur-Generaal voor
de Wederopbouw en Volkshuisvesting m.b.t. de vaststelling van bouwkosten welke in aanmerking
genomen worden bij de vaststelling van de bijdrage/financiële tegemoetkoming (krediet).

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
x de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen

De minister was betrokken bij de voorbereiding van regelgeving.
x het departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming 1942-1943, de minister

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 1945-1965, - van Onderwijs en Wetenschappen
1965-
Het departement was betrokken bij de uitvoering van schadevergoeding voor scholen.

x Beroepscommissie Algemeen Vorderingsbesluit 1940, 1940-1944
x de Rijkscommissie voor de monumentenzorg, 1940-1950

De Rijkscommissie verleende toestemming tot sloop en het adviseerde met betrekking tot het
herstel van monumenten die beschadigd waren op grond van het Besluit Wederopbouw I.
Ressorteerde onder het  Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming in
1940-1945, de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in 1945-1950.

x Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD)
Het Rijksinstituut inventariseerde en adviseerde bij de indiening van schadeclaims bij Duitsland.

x de Rijksinspecteur voor Roerende Monumenten (dhr. Lunsingh Scheurleer), 1957-1966
De Rijksinspecteur was het Hoofd van de Dienst voor 's-Rijks verspreide kunstvoorwerpen. De
Rijksinspecteur maakte schattingen van de waarde voor berekening van Duitse
schadevergoeding voor kunstvoorwerpen.

Verkeer en Waterstaat
x de minister van Waterstaat te Londen

De minister was betrokken bij de voorbereiding van regelgeving
x de Secretaris-Generaal/de minister van het departement van Waterstaat, 1940-1947; - van

Verkeer en Waterstaat, 1947-
De Secretaris-Generaal/de minister waren belast met het stellen van regels en de uitvoering van
het herstel/ de vergoeding van kosten van oorlogsschade aan schepen.

x Beroepscommissie Algemeen Vorderingsbesluit 1940, 1940-1944
x de Bevrachtingscommissariaten, 1941-1945

De commissariaten waren belast met de inning van bijdragen die aangewend werden voor het
verlenen van tegemoetkomingen voor gevorderde of door de Duitsers overgenomen vaartuigen.

x de Voorzitter van de Commissie bedoeld in art. 30 lid 1 van de Wet op de Materiële
Oorlogsschaden (ressorterend onder het ministerie van Verkeer en Waterstaat), 1950-1960
De commissie was gerechtigd te bepalen welke schepen onteigend konden worden en
adviseerde hierover aan o.a. de minister van Verkeer en Waterstaat.

x Commissie die de bouwkosten van verloren gegane schepen vaststelt die bij de vaststelling van
de vergoeding van molestschade aan schepen en hun inboedels in aanmerking genomen
worden, 1952-
De commissie werd in overeenstemming met de minister van Financiën ingesteld. Taak: zie
benaming.
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Justitie
x de minister van Justitie te Londen

De minister was betrokken bij de voorbereiding van regelgeving.
x de Secretaris-Generaal/de minister van het departement van Justitie, 1940-

Het departement was belast met het mede-voorbereiden van besluiten en wetten betreffende
schadevergoedingsregelingen wegens oorlogsschaden en regels betreffende de vaststelling van
notariskosten hiermede verband houdende.

x Beroepscommissie Algemeen Vorderingsbesluit 1940, 1940-1944
x de Hoge Raad der Nederlanden, 1940-

De Hoge Raad behandelde cassatiezaken betreffende toegekende vergoedingen.
x Arrondissementsrechtbanken, 1940-

De rechtbanken beslisten in geschillen over vergoedingen (bijv. huisraadschaden).
x de Burgerlijke Rechter, 1940- .... (1945)

Taak: Het behandelen van bezwaren tegen door het Departement van Financiën toegekende
vergoedingen voor schade aan op grond van de Wet Militaire Inundatiën en de Wet op de Staat
van Oorlog en Beleg gevorderde en in gebruik genomen goederen een en ander op grond van
het Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën betreffende de
afwikkeling van Defensieschaden no. 207/1940. Met de Burgerlijke Rechter kan zowel de Hoge
Raad, de Gerechtshoven, de Arrondissementsrechter als de Kantonrechter bedoeld zijn.

x het Gerechtshof te 's-Gravenhage, 1940 (1950)-
Het Gerechtshof kon verklaringen afgeven dat de Nederlandse Staat of publiekrechtelijke
lichamen wel/niet aansprakelijk zijn voor het nakomen van verbintenissen, betalingen en
schadeloosstellingen welke ingevolge handelingen met/door de bezetter zijn ontstaan.

x Kantonrechters, 1940-(1950)-1980
De Kantonrechters beslisten op verzoekschriften opgeschorte hypothecaire schulden wel/niet af
te lossen gedurende inschrijving van bijdragen in het Grootboek voor de Wederopbouw.

Financiën
x de minister van Financiën te Londen

De minister werd betrokken bij de voorbereiding van regelgeving
x de Secretaris-Generaal/de minister van het departement van Financiën, 1940-

Het departement werd belast met het opstellen van besluiten, wetten en regels betreffende de
uitvoering van financiële regelingen verband houdende met geleden schaden vanwege de oorlog
(en de watersnoodramp 1953). Daarnaast houdt het toezicht op de uitvoering van die regelingen.
Het departement beslist in beroeps-/bezwaarprocedures. Ook regelt en houdt het toezicht op de
uitvoering/verdeling van schadevergoedingen vanuit Duitsland.

x Beroepscommissie Algemeen Vorderingsbesluit 1940, 1940-1944
x de Belastingdienst, 1940-

De Belastingdienst werd belast met de invordering van ten onrechte verleende bijdragen wegens
geleden oorlogsschaden. Stelde gegevens beschikbaar welke nodig waren bij de vaststelling van
waarden van goederen.

x de Algemeen Gemachtigde/Administratie van de Oorlogs- en Defensieschaden, 1940-1945
Belangrijkste taak was de afwikkeling en het toezicht daarop van schaden op grond van o.a. de
Besluiten op de Oorlogs-, Bezettings- en Defensieschaden. Was onderdeel van het Departement
van Financiën en stond onder leiding van F.L. Rambonnet. In de Verordening no. 73/1943
houdende regelen tot uitvoering van het Besluit op de Bezettingsschade werd bepaald dat de
Algemeen Gemachtigde in de plaats van de Secretaris-Generaal mocht optreden. Hieronder:

-- de Afdeling Bezettingsschade, 1940-1945
Organisatie-onderdeel bij het Departement van Financiën ressorterend onder de Algemeen
Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschade.

-- de Afdeling Defensieschade, 1940-1945
Organisatie-onderdeel bij het Departement van Financiën ressorterend onder de Algemeen
Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschade.

x Commissie van Advies voor de Uitvoering van het Besluit op de Bezettingsschaden, 1940-1945
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De commissie adviseerde de Secretaris-Generaal van Financiën: de Algemeen-Gemachtigde
voor de Oorlogs- en Defensieschade.

x Herstelfonds 1940, 1940-
Het Herstelfonds stond garant voor door provinciale stichtingen verleende kredieten en
ressorteerde onder het departement van Financiën: De Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs-
en Defensieschaden.

x Toezichtscommissarissen Herstelstichtingen: Financiële Commissie voor de Wederopbouw,
1940-
De commissie adviseerde met betrekking tot de kredietverlening en hield toezicht op de
Herstelstichtingen.

x de (Krediet-) Stichting Rotterdam 1940, 1940-1945
De Stichting verleende kredieten aan oorlogsgetroffenen en betaalden, na evt. verrekening i.v.m.
uitstaande leningen of vorderingen, vergoedingen uit die op grond van het Besluit MOS of het
Besluit Bezettingsschaden waren toegekend.

x de Provinciale (Krediet-) Stichtingen 1940, 1940-1945
De Stichtingen verleenden kredieten aan oorlogsgetroffenen en betaalden, na evt. verrekening
i.v.m. uitstaande leningen of vorderingen, vergoedingen uit die op grond van het Besluit MOS of
het Besluit Bezettingsschaden waren toegekend.

x de Commissie schadevergoedingen Rotterdam, 1940-1945
Het voorzitterschap en het Secretariaat waren in handen van de Schade-Enquête Commissie
Rotterdam. Adviseerde de Regeringscommissaris voor de Wederopbouw over mogelijk te
onteigenen goederen.

x de Commissie schadevergoedingen buiten Rotterdam, 1940-1945
De commissie adviseerde met betrekking tot mogelijk te onteigenen goederen.

x Commissie Middenstandscrediet, 1940-1945
De commissie adviseerde over de kredietverlening en organisatie daarvan door
middenstandsbanken.

x de Schade-Enquête Commissies, 1940-1960
De commissies taxeerden en onderzochten aangemelde vanwege de oorlog geleden schaden
(en schaden vanwege de watersnoodramp 1953). Ze ressorteerden onder het departement van
Financiën en kregen (na 1945) in hoofdzaak de instructies van het Commissariaat voor de
Oorlogsschade.

x de Directeur van het Grootboek voor de Wederopbouw, 1940-
Het Grootboek ressorteerde onder het Departement van Financiën en hield inschrijvingen bij van
verleende schadebijdragen, betaalde deze inschrijvingen en de renten daarop uit.

x de Directeur van het Grootboek voor de Rijn- en Binnenvaart, 1941-1950
Het Grootboek ressorteerde onder het Departement van Financiën. Hield inschrijvingen bij van
verleende schadebijdragen voor schepen, betaalde deze inschrijvingen en de rente daarop uit. In
1950 werden de inschrijvingen overgeheveld naar het Grootboek voor de Wederopbouw.

x de Stichting Landelijke Bezettingsschaden, 1941-
De Stichting was als uitvoerend orgaan belast met de vaststelling van vergoedingen. De Stichting
was bevoegd goederen over te nemen en te vorderen en ressorteerde in de oorlogsjaren onder
de Afdeling Bezettingsschade van de Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en
Defensieschaden departement van Financiën.

x de Commissie van Advies voor Interneringsschaden, 1942-1945
De commissie adviseerde het Departement van Financiën: de Algemeen Gemachtigde voor de
Oorlogs- en Defensieschaden over aanspraken op vergoedingen in verband met
inbewaringstelling, nasporing of huiszoeking tijdens de oorlogsdagen.

x de Gevolmachtigde van de Rijkscommissaris voor de afvoer van het Nederlandse
Regeringsapparaat. 1942-1945
De Gevolmachtigde was de aangewezen verantwoordelijke voor de verplaatsing van de
departementen naar het oosten van het land. De Gevolmachtigde was Rost van Tonningen die
ook Secretaris-Generaal van Financiën was.

x het Centrale Bureau Afvoer Regeerings-Apparaat, 1942-1946
Het namens de Gevolmachtigde uitvoerende organisatie-onderdeel dat de afvoer van de
departementen naar het oosten van het land coördineerde.
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x de Commissie van Beroep voor militaire vorderingen, 1945-
De commissie werd belast het toewijzen of afwijzen op beroepschriften tegen toegekende
vergoedingen.

x het Commissariaat voor de Oorlogsschade, 1945-1960.
Het Commissariaat ressorteerde onder de minister van Financiën en was belast met de
vaststelling en uitbetaling (via het verrekeningsbureau) van schadevergoedingen. Ook hield het
Commissariaat toezicht op taxerende en onderzoekende organen waaronder de Schade-Enquête
Commissies.

x Adviescommissie Oorlogsschaderegeling Kerkelijke Gebouwen, 1945-1960?
De commissie adviseerde de minister van Financiën en de minister van Wederopbouw en
Volkshuisvesting over schadevergoedingen voor kerkelijke gebouwen en de inventarissen
daarvan.

x Interdepartementale Commissie voor Militaire Vorderingen, 1945-1949
De commissie adviseerde de minister van Financiën.

x Centraal Bureau voor militaire vorderingen, 1946-
Het bij besluit aangewezen organisatie-onderdeel van Financiën dat belast werd met de
uitvoering van het Besluit Vergoedingen Militaire Vorderingen en aanschaffingen.

x de door het Centraal Bureau vergoeding militaire vorderingen de  aangewezen instantie, 1946-
De instantie kon namens het Centraal Bureau controleren en toestaan dat voor de opnieuw
ingebruikneming van eerder gevorderde woonhuizen meer tijd nodig is na het ontvangen van een
vergoeding daartoe.

x Centraal Bureau Afwikkeling Defensieschade, 1946-
Organisatie-onderdeel van Financiën belast met de afwikkeling van vergoedingen op grond van
het Besluit op de Defensieschaden.

x Adviescommissie inzake de Verzetsschade, 1947-1960
De commissie adviseerde de minister van Financiën betreffende de toekenning van
extra/afwijkende vergoedingen op grond van de Wet MOS 1950 aan hen die financieel nadeel
ondervonden hebben door hun verzetshouding.

x de Adviescommissie ex. art. 71.4 van de Wet MOS 1950, 1950-ca. 1960
De commissie adviseerde de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting betreffende de
bouwkosten van onroerende goederen waarvoor voor de herbouw kredieten en bijdragen werden
verleend. De commissie adviseerde van de minister van Financiën betreffende het opstellen van
regels betreffende het niet verlenen van aanvullende bijdragen aan belanghebbenden die het
herstel of de herstelaanschaffing van bedrijfsuitrusting gezien de winstuitkeringen of
reserveringen redelijkerwijze zelf hebben kunnen financieren.

x de Commissie die overleg pleegt met de ministers van Financiën en van Wederopbouw en
Volkshuisvesting betreffende het opstellen van de bijlagen bij de Beschikking financiering
Kernplan-Bebouwing. (Bedoelde commissie werd ingesteld door de Commissie ex. art. 71 lid 4
Wet MOS), 1950-1960
De commissie kreeg als taak het voeren van overleg/adviseren van de ministers van Financiën en
van Wederopbouw en Volkshuisvesting betreffende het opstellen van de bijlagen bij de
Beschikking financiering Kernplan-Bebouwing, houdende tabellen en voorschriften die gebruikt
werden bij de vaststelling van de premie (=aanvullende bijdrage).

x het Scheidsgerecht voor de Oorlogsschade te 's-Gravenhage, 1950-1978
Het Scheidsgerecht (bestaande uit een eerste en tweede kamer) was belast met rechtspraak
betreffende op grond van de Wet MOS en het Besluit MOS 1945 toegekende vergoedingen.

x de Fiat-commissie voor artikel 71 Wet MOS, 1950-1973
De Fiat-commissie voerde overleg over het verlenen van (goedkeuring aan) kredieten op grond
van art. 71 Wet MOS en het volgen daarvan.

x Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-uitkeringen (CADSU), 1957-1966
Het CADSU ressorteerde onder het ministerie van Financiën. Het CADSU zorgde voor de
verdeling van Duitse schade-toekenningen en claims daartoe.

x Commissie van Bijstand van het CADSU, 1957-1966
De commissie adviseerde het CADSU.

x de Agent van het ministerie van Financiën, 1959-1966
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De Agent fungeerde als tussenpersoon bij de uitbetaling van toegekende claims op Duitse
schadevergoedingen.

x de Inspecteur van de Waarborg van Platina, Gouden en Zilveren Werken, 1961
De inspecteur was belast met het onderzoeken van de berekening van de vervangingswaarde
van sieraden e.d. i.v.m. claims krachtens het Brug.
Tot 1986 viel de inspecteur onder de verantwoordelijkheden van de minister van Financiën.

x Commissie Rechtsherstel Buitenlandse Effecten, 1959-1966
De Commissie was belast met het opstellen van een (verzamel-)claim krachtens het Brüg voor
geroofde effecten.

x N.V. Beleggings- en Garantie Maatschappij voor Duplicaten van Buitenlandse Effecten te
Amsterdam (Belga), 1959-1966
Belga was belast met het opstellen van een (verzamel-)claim krachtens het Brüg voor geroofde
effecten.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
x de Secretaris-Generaal/de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 1940-1959,

van Landbouw en Visserij 1959-
Het departement was betrokken bij de regelgeving en uitvoering daarvan m.b.t.
oorlogsschadevergoeding aan agrarische goederen.

x Beroepscommissie Algemeen Vorderingsbesluit 1940, 1940-1944
x de Pachtkamers, 1940-1945

De kamers adviseerden en verstrekten inlichtingen over de waarde van bebouwde en
onbebouwde goederen.

x Rijksdienst voor het Landbouwherstel, 1945-ca. 1960
De Rijksdienst werd belast met de vaststelling van schadevergoedingen voor agrarische
goederen en het toezicht op registratie en taxatie.

x Commissie van advies financierings- en premieregeling oorlogsschade boerderijen, ca. 1946-
De commissie adviseerde de ministers van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en van
Wederopbouw en Volkshuisvesting inzake de toepassing van de regeling.

x de Grondkamer, 1946-
De dienst behoorde tot het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening samen met
de grondkamers in het land. De dienst adviseerde met betrekking tot de waarde van agrarische
goederen verband met de vaststelling van vergoedingen op grond van het Besluit Vergoeding
Militaire Vorderingen en Aanschaffingen.

x de Stichting tot het Beheren van Landbouwgronden, 1950(?)-1960
 De Stichting ressorteerde onder het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. De

Stichting beheerde door de Weermacht aangelegde kampementen, vliegvelden etc. die na de
oorlog in stand gehouden werden. Voor geleden schaden aan deze goederen kon de Stichting
krachtens de Wet MOS opkomen voor vergoedingen.

x de Directeur-Generaal van de Landbouw, 1952-1960 (1980)
De Directeur-Generaal adviseerde de Directeur-Generaal van de Wederopbouw en de
Volkshuisvesting over plannen die ingediend worden m.b.t. de herbouw van boerderijen waarvoor
een financiële tegemoetkoming wordt aangevraagd op grond van de Financierings- en
premieregeling oorlogsschade boerderijen, Stcrt. 1952 no. 98. De Directeur-Generaal was ook
belast met het vaststellen van de gemiddelde stijging van de pachtprijzen voor afzonderlijke
boerderijen of groepen van boerderijen die in aanmerking worden genomen bij de herziening van
verstrekte renteloze bedragen en rentevergoedingen die op last van betrokken ministers wordt
uitgevoerd.

x Rijksconsulenten voor grond- en pachtzaken, 1950-1980
De Rijksconsulenten konden deelnemen aan vergaderingen van gemeentelijke
herverkavelingscommissies die als vergoeding voor geleden oorlogsschade ten name van
gemeenten onteigende goederen toewijzen.

Economische Zaken
x de Secretaris-Generaal/ de minister van Handel, Nijverheid en Waterstaat 1940-, van Handel,

Nijverheid en Scheepvaart 1942-, van Economische Zaken 1945-
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Het departement was betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van oorlogsschade
regelgeving.

x Beroepscommissies Vorderingsbesluit 1940, 1940-1944
x Beroepscommissies Vorderingsbesluit 1940, ingesteld bij Algemene Vorderingsregeling 1944,

1944-
1. Rijksberoepscommissies Algemeen Vorderingsbesluit 1940 Onroerende Goederen

(ressorten Amsterdam, Arnhem, 's-Gravenhage, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden),
ressorterend onder het ministerie van Economische Zaken.

2. Rijksberoepscommissie Algemeen Vorderingsbesluit 1940 Roerende Goederen te 's-
Gravenhage, ressorterend onder het ministerie van Economische Zaken.

x Directeur-Generaal van de Prijzen, 1946-
De Directeur-Generaal adviseerde met betrekking tot te hanteren prijzen van goederen in
verband met de vaststelling van vergoedingen op grond van het Besluit Vergoeding van Militaire
Vorderingen en Aanschaffingen.

x Prijzenbureau's voor Onroerende Zaken, 1946-
De bureau's waren in het land gevestigde buitendiensten ressorterend onder de Afdeling
Prijsvorming Onroerende Goederen van het ministerie van Economische Zaken. Zij adviseerden
over de huurwaarde van goederen die gehanteerd werd bij de vaststelling van vergoedingen op
grond van het Besluit Vergoeding Militaire Vorderingen en Aanschaffingen.

x de Kamers van Koophandel (en fabrieken), 1940-
De Kamers maakten aantekening in hun registers van toekende kredieten,
eigendomsovergangen e.d..

Sociale Zaken
x de minister van Sociale Zaken te Londen

De minister was betrokken bij de voorbereiding van regelgeving.
x de Secretaris-Generaal/ de minister van Sociale Zaken, 1940-

Mocht op grond van het Algemeen Vorderingsbesluit vorderingen en schadevergoedingen doen.
x Beroepscommissie Algemeen Vorderingsbesluit 1940, 1940-1944
x het College van Rijksbemiddelaars, 1946-

Het College ressorteerde onder het ministerie van Sociale Zaken. Het College adviseerde met
betrekking tot de hoogte van loonkosten die in acht genomen werden bij de vaststelling van
vergoedingen op grond van het Besluit Vergoeding Militaire Vorderingen en Aanschaffingen.

Overige ministeries
x de minister van Handel, Nijverheid en Landbouw te Londen

Betrokken bij de voorbereiding van regelgeving.
x de minister van Scheepvaart en Visserij te Londen

Betrokken bij de voorbereiding van regelgeving
x de minister van Koloniën te Londen

Betrokken bij de voorbereiding van regelgeving.
x de minister zonder portefeuille te Londen

Betrokken bij de voorbereiding van regelgeving.

Overige actoren
x de Algemene Rekenkamer, 1945-

De Rekenkamer voerde contrôle- en registratiewerkzaamheden uit met betrekking tot in het kader
van de Wet MOS uitgegeven schuldbewijzen en opbouwobligaties.

x Het Militair Gezag, 1944-1946
Was betrokken bij de uitvoering van het Besluit E 88.

x het Nationaal Steun Fonds, 1942-1953
De organisatie verzorgde financiële ondersteuning in bezet Nederland.

x N.V. Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel, "Herstelbank", 1945-
De Bank verstrekte kredieten en financieringen voor geleden oorlogsschaden.

x Opsporingsambtenaren (de aangewezen instanties, Rijks- en Gemeentepolitie en ambtenaren
der invoerrechten en accijnzen), 1940-
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Belast met het opsporen van overtredingen van het Algemeen Vorderingsbesluit.
x de Nederlandsche Particuliere Rijnvaart-Centrale, 1941-

De Centrale fungeerde als tussenpersoon de belast was met het boven de rente op inschrijvingen
in het Grootboek voor de Rijn- en Binnenvaart uitbetalen van extra tegemoetkomingen die worden
verleend aan rechthebbende particuliere schippers ten name van wie inschrijvingen in het
Grootboek Rijn- en Binnenvaart is gedaan i.v.m. verkoop of vordering van schepen aan Duitse
autoriteiten.

x het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, 1941-
Het Bureau werd belast met het als tussenpersoon boven de rente op inschrijvingen in het
Grootboek voor de Rijn- en Binnenvaart van uitbetalen extra tegemoetkomingen die worden
verleend aan rechthebbende particuliere schippers ten name van wie inschrijvingen in het
Grootboek Rijn- en Binnenvaart is gedaan i.v.m. verkoop of vordering van schepen aan Duitse
autoriteiten.

x de Stichting 1940-1945, 1945-1960(?)
De stichting was belast met het opnemen, doorzenden en onderzoeken van aanvragen tot het
verkrijgen van (hogere) vergoedingen voor geleden oorlogsschade op grond van art. 13 lid 1 van
het Besluit MOS 1945 wegens persoonlijk gepleegd verzet of het hebben van een verzetshouding
tegen de Duitse bezetter.

x de Nederlandsche Bank, 1950-
De Bank was betrokken bij het ontvangen en uitbetalen van gelden afkomstig uit het buitenland.
De Bank en haar kantoren betaalden rente uit op coupons van opbouwobligaties.

x de Directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1951-
Het CBS was belast met het vaststellen van het index-cijfer van de kosten van levensonderhoud
en het index-cijfer van het huurpeil die gehanteerd worden bij de herziening van het onrendabele
deel der bouw- of herbouwkosten die bij berekening van de tegemoetkoming (krediet) in
aanmerking genomen worden.

x Notarissen, 1959-1966
De notarissen waren belast met het opstellen van verklaringen van erfrecht in verband met de
verdeling van oorlogsschadevergoedingen.

4.3.2 Actoren oorlogsschadeloosstellingen aan Publiekrechtelijke Lichamen

Financiën
x de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën (1940-1945)/ de minister van

Financiën (1945-....)
Financiën was betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van de regelgeving. In de periode na
1945 werd de uitvoering (vaststelling) verzorgd door het Bureau Financiering Wederopbouw.

x Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs en Defensieschade, 1940-1945
Ressorterend onder het Departement was de Algemeen Gemachtigde belast met de afwikkeling
van Oorlogs- Bezettings- en Defensieschaden.

x de (krediet-) Stichting Rotterdam 1940, 1940-
De Stichting was belast met het verrekenen en uitkeren, van via het Departement van Financiën
vastgestelde en verkregen, bijdragen voor geleden oorlogs- en Bezettingsschaden welke door de
bezetter zijn aangericht.

x de Provinciale (krediet-) Stichtingen, 1940-
De Stichtingen waren belast met het verrekenen en uitkeren, van via het Departement van
Financiën vastgestelde en verkregen, bijdragen voor geleden oorlogs- en Bezettingsschaden
welke door de bezetter zijn aangericht.

x de Rijkscommissie van advies inzake bijdragen wederopbouw publiekrechtelijke lichamen, 1940-
1951
De Rijkscommissie adviseerde bij de toekenning van bijdragen.

x de Stichting Landelijke Bezettingsschaden, 1942-
De Stichting ressorteerde onder het Departement van Financiën en was ter uitvoering van het
Besluit op de Bezettingsschaden bevoegd vergoedingen vast te stellen.

x Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, 1951-
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De commissie ressorteerde onder het ministerie van Financiën. De leden en buitengewone leden
werden aangewezen door alle ministeries. De commissie kon sub-commissies instellen die haar
uiteindelijke adviezen voorbereidde. De commissie had als taak te adviseren over de uitvoering
en over de algemene regels met betrekking tot de Wet Financiering Stormvloedschade
Publiekrechtelijke Lichamen.

x de Subcommissie van de Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen,
1951-
De Subcommissie was betrokken bij de voorbereiding van adviezen van de Commissie
Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen.

x de Bijzondere Subcommissies van de Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen, 1951-
De Bijzondere Subcommissies waren betrokken bij de voorbereiding van adviezen van de
Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen.

x de Directeur Grootboek voor de Wederopbouw
De directeur beheerde de inschrijvingen in het Grootboek van vergoedingen die op grond van de
Besluiten MOS en Bezettingsschaden zijn toegekend.

Binnenlandse Zaken
x de Secretaris-Generaal/de minister van Binnenlandse Zaken

Binnenlandse Zaken was betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van de regelgeving.
x de Hulpverleningsdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Deze dienst adviseerde over de redelijkheid van in rekening gebrachte kosten voor de ruiming
van explosieven die door het Rijk voor vergoeding als oorlogsschade worden aangewezen.

Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
x de minister van Wederopbouw/de minister belast met Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Wederopbouw en Volkshuisvesting was betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van de
regelgeving.

x de afdeling Vaststelling Oorlogsschade en Onteigening van het ministerie van Wederopbouw en
Volkshuisvesting,
De onder dit departement ressorterende afdeling was belast ingevolge de taakverdeling tussen
departementen met taxatie en vaststelling van bijdragen die op grond van de MOS of het Besluit
Bezettingsschaden vastgesteld konden worden.

x de afdeling Vaartuigen van het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting,
De onder dit departement ressorterende afdeling was belast ingevolge de taakverdeling tussen
departementen met taxatie en vaststelling van bijdragen die op grond van de MOS of het Besluit
Bezettingsschade vastgesteld konden worden.

x de Rijksgebouwendienst
De Dienst werd belast met het taxeren en uitbrengen van adviezen aan de minister van Financiën
betreffende aangemelde schaden aan scholen van Publiekrechtelijke Lichamen waarvoor de
minister van Financiën de afwikkeling verzorgt. Ressorteert thans onder de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Verkeer en Waterstaat
x de Secretaris-Generaal van Waterstaat/de minister van Verkeer en Waterstaat

Verkeer en Waterstaat was betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van de regelgeving.
x Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat bracht advies uit omtrent de oorlogsschade aan wegen en waterstaatswerken.

Landbouw Natuurbeheer en Visserij
x de Secretaris-Generaal/de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening was betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van
de regelgeving.

x de Rijksdienst voor Landbouwherstel, 1951-1980
De Rijksdienst was belast met het taxeren en uitbrengen van adviezen aan de minister van
Financiën betreffende aangemelde schaden van Publiekrechtelijke Lichamen aan
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landbouwgronden, kaden, landbouwwegen e.d. waarvoor de minister van Financiën de
afwikkeling verzorgt.

x de Commissie Overleg Landschapsherstel, 1951-1980
De commissie werd belast met het taxeren en uitbrengen van adviezen aan de minister van
Financiën betreffende aangemelde schaden van Publiekrechtelijke Lichamen wegens
herbebossing en herbeplanting waarvoor de minister van Financiën de afwikkeling verzorgt.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
x de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen;

De minister mocht als niet met de uitvoering belaste minister wel leden van Commissie
Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen aanwijzen.

x Rijkscommissie voor de Monumentenzorg
De Rijkscommissie adviseerde over begrotingen van herstelkosten van monumenten waarvoor bij
de minister van Financiën een aanvraag tot vergoeding voor geleden oorlogsschaden was
ingediend.

x de Accountantsdienst van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
De Accountantsdienst was belast met het uitbrengen van adviezen aan de minister van Financiën
betreffende aangemelde schaden van Publiekrechtelijke Lichamen voor inventarissen van
scholen waarvoor de minister van Financiën de afwikkeling verzorgt.

Overige actoren
x de minister van Economische Zaken;

De minister mocht als niet met de uitvoering belaste minister wel leden van Commissie
Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen aanwijzen.

x de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;
De minister mocht als niet met de uitvoering belaste minister wel leden van Commissie
Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen aanwijzen.

x de minister van Algemene Zaken;
De minister mocht als niet met de uitvoering belaste minister wel leden van Commissie
Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen aanwijzen.

x de minister zonder portefeuille;
De minister mocht als niet met de uitvoering belaste minister wel leden van Commissie
Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen aanwijzen.

x de minister van Buitenlandse Zaken;
De minister mocht als niet met de uitvoering belaste minister wel leden van Commissie
Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen aanwijzen.

x de minister van Oorlog, thans Defensie;
De minister mocht als niet met de uitvoering belaste minister wel leden van Commissie
Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen aanwijzen.

x de minister van Marine, thans Defensie;
De minister mocht als niet met de uitvoering belaste minister wel leden van Commissie
Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen aanwijzen.

x de minister van Uniezaken en Overzeese Gebiedsdelen;
De minister mocht als niet met de uitvoering belaste minister wel leden van Commissie
Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen aanwijzen.
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4.4 De handelingen betreffende de vergoedingen, kredieten en bijdragen voor (herstel van)
geleden bezettings-, defensie- en oorlogsschaden door particulieren en bedrijven aan
goederen en andere vermogensbestanddelen wegens oorlogsgeweld, oorlogshandelingen,
maatregelen van de bezetter, voorbereiding op de oorlog en wegens onteigening/overname
in eigendom/ingebruikname en vordering

4.4.1 Regelgeving

Nummer: 1
Actor: de Rijkscommissaris
Handeling: Het uitvaardigen van verordeningen/besluiten welke verband houden met de vergoeding

van oorlogs-, bezettings- en defensieschaden, vorderings-, inundatie- en
inkwartieringsschaden en vergoedingen wegens ingebruikname van goederen.

Periode: 1940-1945
Grondslag: Par. 5 van het Decreet van de Führer van 18-5-1940,
Product: Verordeningen

"Anordnung" van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse Gebied d.d. 7-12-
1942 betreffende de verplaatsing van Nederlandsche Regeringsbureaux.
Verordening van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied,
Verordeningenblad no. 144/1940, betreffende de ingebruikneming van bebouwde en
onbebouwde onroerende goederen ten behoeve van de Duitse Weermacht.
Verordening van 21 juni 1940 no. 21/1940 betreffende de financiering van uitgaven van
het Rijk in verband met schade als gevolg van oorlogsgeweld (instelling Herstelfonds
1940)

Nummer: 2
Actor: Secretaris-Generaal van het Departement van Waterstaat/ de minister van Verkeer en

Waterstaat
Handeling: Het (mede-)voorbereiden van besluiten, wetten, richtlijnen, circulaires, boekwerken

leidraden etc. in verband met de vergoeding van schade als gevolg van de oorlog en het
herstel daarvan.
N.B.
Vanaf 1945 werd de wederopbouw ter hand genomen door een nieuw ministerie: het
Ministerie van Openbare werken en wederopbouw. Onder dat ministerie ressorteerde het
College van Algemeene Commissarissen voor den Wederopbouw, ingesteld bij KB van 7
mei 1945 Stb. F 67. Het ministerie kwam onder leiding te staan van dr. ir. J.A. Ringers die
in de periode 1940-1945 als Algemeen Gemachtigde voor de Wederopbouw uitvoering
gaf aan het Besluit op de materieele oorlogsschaden, 221/1940.

Periode: 1940-
Grondslag: *
Product: Besluit van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 21 Mei 1940, betreffende

den Wederopbouw I, Stb. O 550.
Besluit van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 24 Mei 1940, betreffende
den wederopbouw II, Stb. O 552.
-Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Justitie, van
Waterstaat en van Financiën tot regeling van de onteigening ingevolge artikel 5 van het
Besluit betreffende de Wederopbouw II, VB 1940 no. 168.-
Besluit van 23 Februari 1942, VB no. 18, van de Secretarissen-Generaal van de
Departementen van Financiën, van Justitie en van Waterstaat, houdende wijziging en
aanvulling van het Besluit op de materiële oorlogsschaden, het Besluit No. 168/1940 tot
regeling van de onteigening ingevolge art. 5 van het besluit betreffende den
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Wederopbouw II en van het Besluit No. 234/1940 tot regeling van de uitgestelde betaling
bij onteigeningen als bedoeld in artikel 7 van het Besluit No. 168/1940.
-Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Justitie, van
Waterstaat en van Financiën tot regeling van de uitgestelde betaling bij onteigeningen,
als bedoeld in artikel 7 van het Besluit 168/1940 tot regeling van de onteigening ingevolge
artikel 5 van het Besluit betreffende den Wederopbouw II.-
-Besluit van 15 April 1941 VB 86, van de Secretarissen-Generaal van Justitie, van
Waterstaat en van Financiën, houdende wijziging en aanvulling van het Besluit No.
234/1940 tot regeling van de uitgestelde betaling bij onteigeningen, als bedoeld in artikel
7 van het Besluit No. 168/1940 tot regeling van de onteigening ingevolge artikel 5 van het
besluit betreffende den Wederopbouw II.-
-Wet van 23 October 1947, houdende beëindiging van financiële tegemoetkomingen aan
rechthebbenden op een inschrijving in het Grootboek voor de Rijn- en Binnenvloot, Stb. H
355 (Financiën eerst-ondertekenend).
-Wet van 1 november 1951, Stb. 471, tot voorziening in de kapitaalbehoefte van de N.V.
Nederlandsche Spoorwegen en toekenning van bijdragen in de door deze vennootschap
tengevolge van de oorlogsomstandigheden en de bezetting van Nederland geleden
schaden.

Nummer: 3
Actor: Secretaris-Generaal van het Departement van Justitie/ de Minister van Justitie
Handeling: Het (mede-)voorbereiden van Besluiten, wetten, richtlijnen, circulaires, boekwerken

leidraden etc. betreffende de vergoeding van geleden schade vanwege de oorlog en het
herstel van geleden oorlogsschade.

Periode: 1940-
Grondslag: Verordening no. 3/1940

Verordening no. 21/1940
Verordening no. 23/1940

Product: -Besluit van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 24 Mei 1940,
betreffende den wederopbouw II, Stb. O 552
-Besluit van 2 December 1940, VB 221, van de Secretarissen-Generaal van de
Departementen van Financiën en van Justitie betreffende de bijdragen van het Rijk in de
door oorlogsgeweld veroorzaakte schaden aan goederen; "Besluit op de materieele
oorlogsschaden".
-Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Financiën en van
Justitie betreffende oorlogsmolestcredieten voor bedrijven (Besluit no. 117/1940.
-Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Financiën en van
Justitie betreffende credieten voor opbouw of herstel van onroerende goederen en
schepen (Besluit no. 22/1941).
-Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Justitie en van
Financiën betreffende hypotheken in verband met de wederopbouw (Besluit no. 23/1941)
-Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Financiën en van
Justitie tot wijziging van het Besluit op de materieele oorlogsschaden d.d. 30 juli 1943 VB
80
-Besluit op de Materieele Oorlogsschaden no. 221/1940.
-Wet van 11 juli 1947, houdende toewijzing van onroerende zaken ten behoeve van de
Wederopbouw, Stb. H 241. Vervallen 1950 Stb. K 31.
Toelichting: In afwachting van een definitieve wettelijke regeling van de vergoeding van
de oorlogsschade konden onroerende zaken als vergoeding voor onteigende en
gevorderde onroerende goederen worden toegekend.

Nummer: 4
Actor: de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën (1940-1945)/ de minister van

Financiën (1945-....)
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Handeling: Het (mede-)voorbereiden, wijzigen en intrekken van Besluiten en (na 1945) van Wetten,
richtlijnen, circulaires, boekwerken leidraden etc. betreffende de vergoeding van geleden
schaden vanwege de oorlog en het herstel daarvan.

Periode: 1940-
Grondslag: Par. 1 der Verordening no. 23/1940 en in overeenstemming met Par. 2 en 3 der

Verordening no. 3/1940,
Verordening no. 21/1940,

Product: -Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Financiën en van
Justitie betreffende oorlogsmolestcredieten voor bedrijven (Besluit no. 117/1940).
-Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Justitie, van
Waterstaat en van Financiën tot regeling van de onteigening ingevolge artikel 5 van het
Besluit betreffende de Wederopbouw II, VB 1940 no. 168.
-Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Financiën en van
Justitie betreffende credieten voor opbouw of herstel van onroerende goederen en
schepen (Besluit no. 22/1941).
-Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Justitie en van
Financiën betreffende hypotheken in verband met de wederopbouw (Besluit no. 23/1941)
-Wet van 23 October 1947, houdende beëindiging van financiële tegemoetkomingen aan
rechthebbenden op een inschrijving in het Grootboek voor de Rijn- en Binnenvloot, Stb. H
355.

-Besluit van 2 December 1940, VB 221, van de Secretarissen-Generaal van de
Departementen van Financiën en van Justitie betreffende de bijdragen van het Rijk in de
door oorlogsgeweld veroorzaakte schaden aan goederen; "Besluit op de materieele
oorlogsschaden".
-Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Financiën en van
Justitie tot wijziging van het Besluit op de materieele oorlogsschaden d.d. 30 juli 1943 VB
80-
-Besluit van 16 juni 1945, Stb. F 98, houdende vaststelling van het Besluit
Overgangsregeling Oorlogsschade.
-Besluit van 9 november 1945, Stb. F 255, op de Materiële Oorlogsschaden 1945.
-Wet van 11 juli 1947, houdende toewijzing van onroerende zaken ten behoeve van de
Wederopbouw, Stb. H 241. Vervallen 1950 Stb. K 31.
Toelichting: In afwachting van een definitieve wettelijke regeling van de vergoeding van
de oorlogsschade konden onroerende zaken als vergoeding voor onteigende en
gevorderde onroerende goederen worden toegekend.

-Wet van 9 februari 1950, Stb. K 31, op de Materiële Oorlogsschaden, gewijzigd bij Wet
van 9 november 1950 Stb. K 497 tot vervallenverklaring van bezettingsmaatregelen op
het gebied van landbouw en voedselvoorziening, Wet Financiering Wederopbouw
Publiekrechtelijke Lichamen 1951 Stb. 23, Wet van 15 oktober 1953 Stb. 487.
-Wet van 15 oktober 1953, Stb. 487, houdende wijziging van de Wet MOS 1950.
-Wet van 5 oktober 1955, Stb. 484, houdende wijziging van de Wet MOS 1950.
-Wet van 2 mei 1958, Stb. 219, houdende wijziging van de Onteigeningswet, van de
Wederopbouwwet en van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden.
-Wet van 1 november 1951, Stb. 471, tot voorziening in de kapitaalbehoefte van de N.V.
Nederlandsche Spoorwegen en toekenning van bijdragen in de door deze vennootschap
tengevolge van de oorlogsomstandigheden en de bezetting van Nederland geleden
schaden.
-Wet van 29 mei 1952 Stb. 314, houdende vergoeding van molestschade binnenschepen
(1e ondertekenende: minister van Verkeer en Waterstaat, 2e ondertekenende: de
minister van Financiën).

Nummer: 5
Actor: de Secretaris-Generaal/minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
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Handeling: Het (mede-)voorbereiden, wijzigen en intrekken van Besluiten en (na 1945) van Wetten,
richtlijnen, circulaires, boekwerken leidraden etc. betreffende de vergoeding van geleden
schaden vanwege de oorlog en het herstel daarvan.

Periode: 1940-
Grondslag: Par. 1 der Verordening no. 23/1940 en in overeenstemming met Par. 2 en 3 der

Verordening no. 3/1940
*

Product: Besluiten/Wetten etc.

Nummer: 6
Actor: de Secretaris-Generaal/minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het (mede-)voorbereiden, wijzigen en intrekken van Besluiten en (na 1945) van Wetten,

richtlijnen, circulaires, boekwerken leidraden etc. betreffende de vergoeding van geleden
schaden vanwege de oorlog en het herstel daarvan.

Periode: 1940-
Grondslag: Par. 1 der Verordening no. 23/1940 en in overeenstemming met Par. 2 en 3 der

Verordening no. 3/1940
*

Product: Besluiten, Wetten etc.
Wet van 11 juli 1947, houdende toewijzing van onroerende zaken ten behoeve van de
Wederopbouw, Stb. H 241. Vervallen 1950 Stb. K 31.
Toelichting: In afwachting van een definitieve wettelijke regeling van de vergoeding van
de oorlogsschade konden onroerende zaken als vergoeding voor onteigende en
gevorderde onroerende goederen worden toegekend.

Nummer: 817
Actor: de Minister van Binnenlandse Zaken
Handeling: Het (mede-)voorbereiden, wijzigen en intrekken van Besluiten en (na 1945) van Wetten,

richtlijnen, circulaires, boekwerken leidraden etc. betreffende de vergoeding van geleden
schaden vanwege de oorlog en het herstel daarvan.

Periode: 1945-
Grondslag: *
Product : Besluiten, Wetten

Wet van 11 juli 1947, houdende toewijzing van onroerende zaken ten behoeve van de
Wederopbouw, Stb. H 241. Vervallen 1950 Stb. K 31.
Toelichting: In afwachting van een definitieve wettelijke regeling van de vergoeding van
de oorlogsschade konden onroerende zaken als vergoeding voor onteigende en
gevorderde onroerende goederen worden toegekend.

Nummer: 7
Actor: de ministers in Londen:

1. de minister van Algemene Oorlogvoering/Oorlog te Londen
2. de minister van Algemene Zaken te Londen
3. de minister van Buitenlandse Zaken te Londen
4. de minister van Binnenlandse Zaken te Londen
5. de minister van Justitie te Londen
6. de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen
7. de minister van Financiën te Londen
8. de minister van Marine te Londen
9. de minister van Waterstaat te Londen
10. de minister van Handel, Nijverheid en Landbouw te Londen
11. de minister van Scheepvaart en Visserij te Londen
12. de minister van Sociale Zaken te Londen
13. de minister van Koloniën te Londen
14. de minister zonder portefeuille te Londen
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Handeling: Het voorbereiden, wijzigen en intrekken van (Koninklijke) Besluiten betreffende de
vergoeding van geleden oorlogsschaden.

Periode: 1940-1945
Grondslag: *
Product: Besluiten

Besluit van 16 September 1944, Stb. E 88, houdende voorlopige voorzieningen tot het
verlenen van hulp aan hen, die niet in staat zijn in de kosten van hun onderhoud te
voorzien en tot het toekennen van pensioenen aan de nagelaten betrekkingen van
vermiste ambtenaren.
Koninklijk Besluit van 8 juli 1943 no. 1 betreffende de vergoeding van oorlogsschade
veroorzaakt door bombardementen.

4.4.2 Algemeen

Nummer: 8
Actor: de Secretaris-Generaal/de minister van Financiën
Handeling: Het verrichten van studies en het vaststellen van beleidsnota's ter voorbereiding van

en/of evaluatie van het voorgenomen en ten uitvoer gelegde beleid inzake de vergoeding
van geleden oorlogsschaden en het herstel.

Periode: 1940-
Grondslag: *
Product: Nota's, rapporten

Nummer: 9
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het informeren van (individuele leden van) de Staten-Generaal betreffende het beleid

inzake de vergoeding van geleden oorlogsschaden en het herstel daarvan.
Periode: 1945-
Grondslag: *
Product: Nota's e.d.
Nummer: 10
Actor: de Secretaris-Generaal/minister van Financiën
Handeling: Het informeren van (individuele) burgers betreffende vergoeding van oorlogsschaden en

het herstel daarvan.
Periode: 1940-
Grondslag: *
Product: Publicaties/Folders/informatieve beantwoordingsbrieven

Nummer: 11
Actor: de Secretaris-Generaal/minister van Financiën
Handeling: Het benoemen, schorsen en ontslaan van vertegenwoordigers in commissies,

werkgroepen, stuurgroepen etc. betrekking hebbende op de vergoeding van
oorlogsschaden en het herstel daarvan waarbij wel/geen (politieke) belangenafweging
plaatsvindt en welke niet gebaseerd is op wet- en regelgeving.

Periode: 1940-
Grondslag: *
Product: Beschikkingen

Nummer: 12
Actor: de Secretaris-Generaal/de minister van Financiën
Handeling: Het opstellen van week-, maand- kwartaal- of jaar- en andere verslagen betreffende de

vergoeding van oorlogsschaden.
Periode: 1940-
Grondslag: *
Product: Verslagen
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Nummer: 13
Actor: de Secretaris-Generaal/minister van Financiën
Handeling: Het instellen, wijzigen en opheffen van organisatie-eenheden op het gebied van de

vergoeding van oorlogsschaden voorzover niet geregeld in wet- en regelgeving.
Periode: 1940-
Grondslag: *
Product: Beschikkingen

Nummer: 14
Actor: 1. de minister van Financiën te Londen

2. de minister van Financiën
Handeling: Het (mede-)voorbereiden van internationale overeenkomsten en verdragen betreffende

de vergoeding van geleden oorlogsschaden en het herstel daarvan.
Periode: 1940-
Grondslag: *
Product: Overeenkomsten/Verdragen

Bijvoorbeeld:
het Financiële Verdrag van 8 april 1960, Trb. 70, tussen het Koninkrijk der Nederlanden
en de Bondsrepubliek Duitsland.
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek van 28
juni 1972 inzake de definitieve regeling van vorderingen tot schadeloosstelling wegens
oorlogsschade (Trb. no. 84), goedgekeurd bij Rijkswet van 29-12-1978, Stb. 738.

Nummer: 15
Actor: 1. de minister van Financiën te Londen

2. de minister van Financiën
Handeling: Het voeren van overleg in internationaal verband met betrekking tot de uitvoering van

overeengekomen bepalingen met betrekking tot de vergoeding van geleden
oorlogsschaden.

Periode: 1940-
Grondslag: *
Product: Verslagen, Nota's, Rapporten, Briefwisseling

Nummer: 16
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het informeren over - en het verlenen van bijstand aan andere landen en

verdragspartners inzake de vergoeding van geleden oorlogsschaden.
Periode: 1945-
Grondslag: *
Product: Kennisgevingen/Uitvoeringsdossiers

Nummer: 17
Actor: 1. de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht Generaal Winkelman

2. de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën (Opheffing)
Handeling: Het instellen en opheffen van een commissie die normen moest opstellen voor de

vergoeding van oorlogsschade geleden door particulieren, bedrijven of instellingen.
Periode: 1940 (22 mei)
Bron: Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 4, mei

'40-maart '41, p. 393, 's-Gravenhage 1972
Product: Instellingsbesluit/Opheffingsbesluit

Opheffingsbesluit d.d. 14-12-1940, no. 90, Generale Thesaurie, Algemene Zaken

Nummer: 18
Actor: Commissie die normen moest opstellen voor de vergoeding van oorlogsschade geleden

door particulieren, bedrijven of instellingen (Commissie van Leeuwen?),
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Handeling: Het opstellen van normen voor de vergoeding van door particulieren, bedrijven of
instellingen geleden oorlogsschade.

Periode: 1940
Bron: Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 4, mei

'40-maart '41, p. 393, 's-Gravenhage 1972
Product: Rapport

4.4.3 Voorschriften/Regels/Algemene Procedurebepalingen

Nummer: 19
Actor: het Nationaal Steun Fonds
Handeling: Het lenen en inzamelen van gelden die aangewend worden voor ondersteuning van

nabestaanden, financieel gedupeerden, verzetsdaden etc..
Periode: c.a. 1943-1953
Bron: Publicatie "Het Nationaal Steun Fonds 1943-1945" (kort overzicht van werkzaamheden),

z.d.
Product: Kwitanties/verklaringen/overeenkomsten

Nummer: 20
Actor: de minister van Algemene Oorlogvoering in Londen
Handeling: Het verlenen van garantieverklaringen voor het aangaan van geldleningen ten behoeve

van (financiële) steunverlening in bezet gebied.
Bron: Publicatie "Het Nationaal Steun Fonds 1943-1945" (kort overzicht van werkzaamheden),

z.d.
Periode: 1943-1945
Product: Garantieverklaringen

Nummer: 21
Actor: de minister van Financiën (Dienst der Rijksbegroting)
Handeling: Het geven van goedkeuringen aan het Nationaal Steun Fonds voor het verrichten van

uitbetalingen van na de oorlog ingediende vorderingen.
Periode: 1945-1953
Bron: Publicatie "Het Nationaal Steun Fonds 1943-1945" (kort overzicht van werkzaamheden),

z.d.
Product: Goedkeuringen

Nummer: 22
Actor: 1. de minister van Financiën te Londen

2. de minister van Algemene Zaken te Londen
3. de minister van Sociale Zaken te Londen (art. 5)
4. de minister van Binnenlandse Zaken te Londen (art. 5)
5. het Militair Gezag (art. 4)

Handeling: Het opstellen van regelingen voor vergoedingen ter voorziening in het levensonderhoud
aan hen die door de oorlogsomstandigheden daartoe niet in staat zijn.

Periode: 1944-
Bron: Besluit van 16 September 1944, Stb. E 88, houdende voorlopige voorzieningen tot het

verlenen van hulp aan hen, die niet in staat zijn in de kosten van hun onderhoud te
voorzien en tot het toekennen van pensioenen aan de nagelaten betrekkingen van
vermiste ambtenaren, art. 1, 4, 5,

Product: Regelingen

Nummer: 23
Actor: 1. de minister van Algemene Zaken te Londen

2. de minister van Sociale Zaken te Londen (art. 5)
3. de minister van Binnenlandse Zaken te Londen (art. 5)
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4. het Militair Gezag (art. 4)
Handeling: Het beslissen dat door de bezetter getroffen regelingen betreffende het verstrekken van

vergoedingen aan hen die door oorlogsomstandigheden niet in hun onderhoud kunnen
voorzien na de bevrijding (tijdelijk) van kracht blijven of van toepassing zijn voor andere
personen of dat de hoogte van de betaalbaarstellingen beperkt worden.

Periode: 1940-
Grondslag: Besluit van 16 September 1944, Stb. E 88, houdende voorlopige voorzieningen tot het

verlenen van hulp aan hen, die niet in staat zijn in de kosten van hun onderhoud te
voorzien en tot het toekennen van pensioenen aan de nagelaten betrekkingen van
vermiste ambtenaren, art. 2, 4, 5,

Product: Besluit/Regeling

Nummer: 24
Actor: Regeeringscommissaris voor den Wederopbouw

1940; bij Beschikking 10-10-1940 Stb. S 205 van de Secretarissen-Generaal van Justitie,
Waterstaat en Financiën gewijzigd in:
(wnd.) Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw

Handeling: Het vaststellen van regels:
volgens welke door een nader aan te wijzen instantie tegemoetkoming verleend kan
worden aan degenen die schade ondervinden als gevolg van het herstel van
oorlogsschaden volgens vastgestelde plannen.

Periode: 1940-1950
Grondslag: Besluit van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 24 Mei 1940, betreffende

den wederopbouw II, Stb. 552, art. 3,
Periode: 1940-1950
Product: Regels

Nummer: 25
Actor: Regeeringscommissaris voor den Wederopbouw

1940; bij Beschikking 10-10-1940 Stb. S 205 van de Secretarissen-Generaal van Justitie,
Waterstaat en Financiën gewijzigd in:
(wnd.) Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw

Handeling: Het vaststellen van regels:
volgens welke vergoeding wordt vastgesteld voor, i.v.m. de uitvoering van plannen tot
herstel van de oorlogsschade, onteigende goederen.

Periode: 1940-1950
Grondslag: Besluit van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 24 Mei 1940, betreffende

den wederopbouw II, Stb. 552, art. 5,
Product: Regels

Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Justitie, van
Waterstaat en van Financiën tot regeling van de onteigening ingevolge artikel 5 van het
Besluit betreffende de Wederopbouw II, VB 1940 no. 168.

Nummer: 26
Actor: Regeeringscommissaris voor de Wederopbouw

1940; bij Beschikking 10-10-1940 Stb. S 205 van de Secretarissen-Generaal van Justitie,
Waterstaat en Financiën gewijzigd in:
(wnd.) Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw

Handeling: Het voorzien in alle moeilijkheden welke zich mochten voordoen bij de uitvoering van het
Besluit.

Periode: 1940-1950
Grondslag: Besluit van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 24 Mei 1940, betreffende

den wederopbouw II, Stb. 552, art. 6,
Richtlijnen inzake hypothecaire en andere zakelijke rechten Stcrt. 4-3-1941 no. 44, art. 6-
12,
Verordening Militair Gezag d.d. 12-12-1944 no. 50, art. I,
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Product: Beschikkingen of Regelingen

Nummer: 27
Actor: 1. de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën

2. de Secretaris-Generaal van het Departement van Justitie
3. de Secretaris-Generaal van het Departement van Waterstaat

Handeling: Het (mede-)opstellen van regels door de Secretarissen-Generaal van de Departementen
van Justitie, Waterstaat en Financiën met betrekking tot de wijze, het tijdstip en de
vergoeding van rente van vergoedingen voor, in het kader van herstel van de
oorlogsschade, onteigende goederen.

Periode: 1940-1944/1950
Grondslag: Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Justitie, van

Waterstaat en van Financiën tot regeling van de onteigening ingevolge artikel 5 van het
Besluit betreffende de Wederopbouw II, VB 1940 no. 168, art. 7 vervallen bij Verordening
Militair Gezag no. 50/1944, Besluit ingetrokken 1950 K 31,

Product: Gezamenlijke Besluiten
1. Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Justitie, van

Waterstaat en van Financiën tot regeling van de uitgestelde betaling bij onteigeningen,
als bedoeld in artikel 7 van het Besluit 168/1940 tot regeling van de onteigening ingevolge
artikel 5 van het Besluit betreffende den Wederopbouw II, d.d. 14-12-1940 VB 234.

2. Besluit van 15 April 1941 VB 86, van de Secretarissen-Generaal van Justitie, van
Waterstaat en van Financiën, houdende wijziging en aanvulling van het Besluit No.
234/1940 tot regeling van de uitgestelde betaling bij onteigeningen, als bedoeld in artikel
7 van het Besluit No. 168/1940 tot regeling van de onteigening ingevolge artikel 5 van het
besluit betreffende den Wederopbouw II.

3. Besluit van 23 Februari 1942, VB no. 18, van de Secretarissen-Generaal van de
Departementen van Financiën, van Justitie en van Waterstaat, houdende wijziging en
aanvulling van het Besluit op de materiële oorlogsschaden, het Besluit No. 168/1940 tot
regeling van de onteigening ingevolge art. 5 van het besluit betreffende den
Wederopbouw II en van het Besluit No. 234/1940 tot regeling van de uitgestelde betaling
bij onteigeningen als bedoeld in artikel 7 van het Besluit No. 168/1940.

4. Richtlijnen (inzake hypothecaire en andere zakelijke rechten, Ned. Stcrt. van 4 Maart
1941 no. 44) van den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën, van den
Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw en van den Secretaris-Generaal van het
Departement van Justitie omtrent den toepassing van art. 14.4 Besluit 221/1940, art. 5-7
Besluit 168/1940 en art. 7 Besluit 234/1940.

Nummer: 28
Actor: 1. de Secretaris-Generaal/ de minister van Handel, Nijverheid en Waterstaat

2. de Secretaris-Generaal/ de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
3. de Secretaris-Generaal/ de minister van Justitie
4. de Secretaris-Generaal/ de minister van Binnenlandsche Zaken
5. de Secretaris-Generaal/ de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
6. de Secretaris-Generaal/ de minister van Financiën
7. de Secretaris-Generaal/ de minister van Waterstaat
8. de Secretaris-Generaal/ de minister van Sociale Zaken

Handeling: Het opstellen van regels en v.a. 1944 AMVB's:
1. betreffende de schadeloosstelling aan belanghebbenden voor gevorderde goederen

waarvan het eigendom of gebruik overgaat op de Staat of ander lichaam.
2. met betrekking tot de bestemming van verbeurd verklaarde goederen van eigenaren die

overtredingen/strafbare feiten hebben begaan tegen gedane vorderingen van goederen.
3. ter uitvoering van het Algemeen Vorderingsbesluit 1940.

Periode: 1940-
Grondslag: Algemeen Vorderingsbesluit 1940,

1. art. 9.1; v.a. Algemene Vorderingsregeling 1944 bij AMVB,
2. art. 12.6,
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3. art. 18; v.a. Algemene Vorderingsregeling 1944 bij AMVB,
Product: Regels/AMVB's

Nummer: 29
Actor: de Secretaris-Generaal/ de minister van het Departement van Financiën
Handeling: Het aanwijzen/beslissen dat zeeschepen voor vergoeding van oorlogsschade (conform

de besluiten) in aanmerking komen.
Periode: 1940-1950
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 1.2, Besluit Overgangsregeling

Oorlogsschade F 98, art. 1,
Besluit Materiële Oorlogsschaden 1945 F 255, art. 1.2,

Product: Aanwijzingen/Regelingen

Nummer: 30
Actor: de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën
Handeling: Het van toepassing verklaren van het Besluit op Nederlandse schepen die buiten de

Nederlandse grenzen door oorlogsgeweld zijn beschadigd.
Periode: 1940-1945
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 1.3,
Product: Besluit

Nummer: 31
Actor: de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën (= o.a. de Afdeling

Defensieschade)
Handeling: Het aanwijzen van lichamen die gelijkgesteld worden aan publiekrechtelijke lichamen en

derhalve voor de toepassing van dit besluit buiten aanmerking blijven.
Periode: 1940-1980
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 1.4, Besluit Overgangsregeling

Oorlogsschade F 98, art. 3.2,
Besluit Materiële Oorlogsschaden 1945 F 255, art. 3.2 onder g,
Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 7.2 onder g,

Product: Beschikkingen/Regelingen

Nummer: 32
Actor: de Secretaris-Generaal/de minister van het Departement van Financiën
Handeling: Het beoordelen of een rechtspersoon een Nederlands rechtspersoon is en derhalve voor

schadevergoeding/bijdrage van oorlogsschade in aanmerking komt.
Periode: 1940-1950
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 1.4, Besluit Overgangsregeling

Oorlogsschade F 98, art. 2.1,
Besluit Materiële Oorlogsschaden 1945 F 255, art. 1.4,

Product: Beschikkingen/Regelingen
Zesde Uitvoeringsbeschikking Besluit M.O.S. 1945 d.d. 22-8-1947 no. 115, Stcrt. no. 164.

Nummer: 33
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het opstellen van voorschriften betreffende de verlening van voorschotten en kredieten

aan bedrijven die getroffen zijn door oorlogsmolest en betreffende de verlening van
kredieten bestemd voor herstel en opbouw van door oorlogsgeweld getroffen boerderijen
en andere onroerende goederen.

Periode: 1940-
Grondslag: Besluit Oorlogsmolestcredieten bedrijven, 117/1940, art. 3,

Besluit credieten voor opbouw of herstel van onroerende goederen en schepen no.
22/1941, art. 1,

Product: Voorschriften
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Nummer: 34
Actor: 1. de Secretaris-Generaal van Waterstaat

2. de Secretaris-Generaal van Justitie
3. de Secretaris-Generaal van Financiën
4. de Secretaris-Generaal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart

Handeling: Het, in overleg tussen de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Waterstaat,
Justitie, van Financiën en van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, opstellen, wijzigen en
intrekken van een Besluit dat de aansprakelijkheid van de Staat der Nederlanden regelt
voor de uitkeringen van koopsommen en vergoedingen voor verloren gegane Rijn- en
binnenvaartschepen die door de Duitse bezetter zijn gekocht of gevorderd.

Periode: 1941-1950
Grondslag: Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot I, Besluit 60/1941, art. 3.1,
Product: Besluit

Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Waterstaat, van
Financiën en van Handel, Nijverheid en Scheepvaart tot regeling van de uitkering van
koopsommen en vergoedingen ingevolge het Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot I
(Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot II), no. 178/1941, gewijzigd bij Besluit no.
19/1942.

Nummer: 35
Actor: de Secretaris-Generaal van Waterstaat?
Handeling: Het bijhouden van een administratie waarin de Rijn- en Binnenvaartschepen die door de

Duitse autoriteiten zijn gekocht of gevorderd worden geregistreerd.
Periode: 1941-1950
Grondslag: Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot I, Besluit 60/1941, art. 4.1,
Product: Administratie/Register/Financiële bescheiden

Nummer: 36
Actor: 1. de Secretaris-Generaal van Waterstaat (neemt de beslissing)

2. de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het, in overleg tussen de Secretarissen-Generaal van Waterstaat en Financiën, beslissen

of rechtspersonen Nederlands zijn en derhalve in aanmerking komen om beschouwt te
worden als eigenaars van Rijn- of binnenvaartschepen welke aan de Duitse bezetter
verkocht zijn of door die gevorderd zijn en waarvoor derhalve een uitkering voor geleden
schade verleend kan worden.

Periode: 1941-1950
Grondslag: Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot II, 178/1941, art. 1.2,
Product: Beschikkingen en overlegstukken

Nummer: 37
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën (= de daaronder ressorterende Algemeen

Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschade)
Handeling: Het in gevallen van twijfel beslissen of een rechtspersoon een Nederlandse

rechtspersoon is die voor vergoeding van geleden bezettingsschaden in aanmerking
komt.

Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 1.4,
Product: Beschikkingen

Nummer: 38
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het vastleggen van de wijze waarop de aangewezen instanties bezettingsschade aan

roerende of onroerende goederen, conform het Besluit op de materiële oorlogsschaden
en art. 4 van dit Besluit hetzij door minnelijke regeling hetzij door vordering in eigendom
of gebruik (o.g.v. het Algemeen Vorderingsbesluit 1940), moeten afwikkelen.

Periode: 1942-1945
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Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 5.1,
Product: Regels

Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën tot vaststelling
van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van Het Besluit op de Bezettingsschaden d.d.
30-6-1943 VB no. 73.

Nummer: 39
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het opstellen van aanwijzingen ter afwikkeling van bezettingsschaden, niet zijnde

bezettingsschaden aan goederen of zijnde schaden geleden door ingebruikname door de
weermacht dan wel schade door uitgaven wegens gebruik door de weermacht, indien
zulks ter vermijding van onbillijkheden voorkomt.

Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 10,
Product: Aanwijzingen, instructies

Nummer: 40
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën (de Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en

Defensieschaden)
Handeling: Het opstellen van regels voor het afwikkelen van bezettingsschaden geleden door

bepaalde groepen van gevallen, niet zijnde bezettingsschaden aan goederen of zijnde
schaden geleden door ingebruikname door de weermacht dan wel schade door uitgaven
wegens gebruik door de weermacht.

Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 10,
Product: Regels

Nummer: 41
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën (Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en

Defensieschade)
Handeling: Het opstellen van voorschriften ter uitvoering van het Besluit, in het bijzonder betreffende

de uitbetaling der vergoedingen, alsmede betreffende het verlenen van renteloze
voorschotten.

Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 13.1,
Product: Voorschriften

Circulaire van de Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschade die op
zijn verzoek door Binnenlandse Zaken is toegezonden aan de burgemeesters (d.d. ?)

Nummer: 42
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het voor bijzondere gevallen beslissen dat van toepassing van de art. 1-11 van het

Besluit wordt afgeweken.
Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 13.3,
Product: Beschikkingen

Nummer: 43
Actor: Commissie van Advies voor de Uitvoering van het Besluit op de Bezettingsschaden
Handeling: Het adviseren van het Departement van Financiën: de Algemeen Gemachtigde voor de

Oorlogs- en Defensieschaden, betreffende de uitvoering van het Besluit op de
Bezettingsschaden.

Periode: 1942-1945
Bron: Beschikking van de Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschaden d.d.

17-7-1942, no. 248.
Product: Adviezen
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Nummer: 44
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het opstellen van regels en voorschriften betreffende:

1. de uitvoering van het Besluit.
2. de overgang van de behandeling van zaken van het ministerie van oorlog naar het

ministerie van Financiën, e.e.a. in overleg met de minister van Oorlog.
Periode: 1945-
Grondslag: Besluit vergoeding militaire vorderingen en aanschaffingen 1945, art. 7,
Product: Regels/Voorschriften en aanwijzingen van instanties

Eerste Uitvoeringsbeschikking van het Besluit vergoeding militaire vorderingen en
aanschaffingen 1945 d.d. 4-1-1946, Generale Thesaurie, Afd. Juridische Zaken en
Bewindvoering no. 168.
Basisbeschikking vergoeding militaire vorderingen en aanschaffingen 1946, d.d. 31-1-
1946, Generale Thesaurie, Afd. Jur. Zaken en Bewindvoering no. 125.
Beschikking vergoeding kosten overheidsdiensten 1946 d.d. 31-1-1946, no. 122,
Generale Thesaurie, Afd. Jur. Zaken en Bewindvoering.
Beschikking vergoeding gevorderde horecabedrijven d.d. 8-3-1947 no. 48, Generale
Thesaurie, Afd. Economische en Sociale Zaken, Stcrt. no. 48.

Nummer: 45
Actor: de minister van Oorlog
Handeling: Het in overleg met de minister van Financiën opstellen van overgangsregels betreffende

de overgang van de behandeling van zaken m.b.t. de vaststelling van vergoedingen voor
militaire vorderingen, inkwartieringen en aanschaffingen.

Periode: 1945-
Grondslag: Besluit vergoeding militaire vorderingen en aanschaffingen 1945, art. 7,
Product: Regels

Nummer: 46
Actor: de Herstelbank
Handeling: Het namens de Staat der Nederlanden beheren van openbare geldmiddelen die dienen

voor 1) het financieren van bedrijven, 2) het verstrekken van kredieten, geldleningen,
borgstellingen, deelnemingen  e.e.a. voor het herstel van de welvaart of ter
tegemoetkoming in geleden oorlogsschaden.

Periode: 1945-
Grondslag: Besluit van 3 september 1945, Stb. F 158, houdende oprichting der naamloze

vennootschap Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel N.V., art. 1,
Periode: 1945-
Product: Kredieten, Leningen, Deelnemingen, Borgstellingen

Nummer: 47
Actor: de Interdepartementale Commissie voor Militaire Vorderingen
Handeling: Het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van de minister van Financiën omtrent

de hoofdzaken van het beleid ten aanzien van de vergoedingen ter zake van militaire
inkwartieringen, vorderingen en aanschaffingen.

Periode: 1946-
Grondslag: Eerste Uitvoeringsbeschikking van het Besluit vergoeding militaire vorderingen en

aanschaffingen 1945, art. 6.1,
Product: Adviezen

Nummer: 48
Actor: de Interdepartementale Commissie voor Militaire Vorderingen
Handeling: Het driemaandelijks opstellen van een verslag aan de minister van Financiën betreffende

de verrichtte werkzaamheden.
Periode: 1946-
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Grondslag: Eerste Uitvoeringsbeschikking van het Besluit vergoeding militaire vorderingen en
aanschaffingen 1945, art. 6.2,

Product: Verslagen/Rapporten

Nummer: 49
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het opstellen van regels die afwijken van deze Beschikking.
Periode: 1946-
Grondslag: Beschikking vergoeding gevorderde horecabedrijven, art. 12,
Product: Regels

Nummer: 50
Actor: de minister van Financiën (Generale Thesaurie, Afd. Econ. en Soc. Zaken)
Handeling: Het van geval tot geval (v.a. K 31 bijzondere gevallen) of voor groepen van gevallen gelijk

stellen van schaden met hier te lande door Nederlanders geleden schaden van geleden
schaden door niet-Nederlanders geleden binnen/buiten Europa/Nederland (v.a. F 255).

Periode: 1945-c.a. 1980
Grondslag: Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade F 98, art. 2.2,

Besluit Materiële Oorlogsschaden 1945 F 255, art. 1.3,
Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 2.3,

Product: Beschikkingen en Regelingen
Zesde Uitvoeringsbeschikking Besluit M.O.S. 1945 d.d. 22-8-1947 no. 115, Stcrt. no. 164.
Beschikking gelijkstelling van oorlogsschade geleden door Engelsen, met oorlogsschade
geleden door Nederlanders d.d. 3-9-1947 no. 79, Stcrt. no. 171.
Beschikking Regeling oorlogsschade, geleden door Amerikaanse, Canadese en
Australische onderdanen en rechtspersonen d.d. 10-9-1947 no. 272, Stcrt. no. 175.
Beschikking Gelijkstelling oorlogsschade, geleden door staatlozen en daarmee
gelijkgestelden, met oorlogsschade geleden door Nederlanders d.d. 22-11-1947 no. 51,
Stcrt. no. 227. "Achtste Uitvoeringsbeschikking Besluit M.O.S. 1945"
Beschikking Gelijkstelling van oorlogsschade, geleden door Zwitserse onderdanen, met
oorlogsschade geleden door Nederlanders d.d. 26-1-1948 no. 190, Stcrt. no. 18.
Beschikking Gelijkstelling van oorlogsschade, geleden door onderdanen van de Unie van
Zuid-Afrika, met oorlogsschade geleden door Nederlandse onderdanen d.d. 13-2-1948
no. 196 Stcrt. 32.
Beschikking van de minister van Financiën van 15 mei 1950, Generale Thesaurie, Afd.
Economische en Sociale Zaken, no. 146, tot gelijkstelling van oorlogsschade, geleden
door Egyptische onderdanen, met oorlogsschade geleden door Nederlandse
onderdanen, Stcrt. no. 94.
Beschikking van de minister van Financiën van 19 juni 1951, Generale Thesaurie,
Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, no. 179, tot gelijkstelling van
oorlogsschade geleden door Belgen, met oorlogsschade geleden door Nederlandse
onderdanen, Stcrt. no. 118.
Beschikking van de minister van Financiën van 30 juni 1952, no. 160, tot gelijkstelling van
oorlogsschade geleden door Deense onderdanen, met oorlogsschade geleden door
Nederlandse onderdanen, Stcrt. no. 127.
Beschikking van de minister van Financiën van 12 juli 1955, no. F. 36553, Generale
Thesaurie, Directie Finco tot gelijkstelling van oorlogsschade, geleden door Fransen, met
oorlogsschade geleden door Nederlandse onderdanen, Stcrt. no. 135.
Beschikking van de minister van Financiën van 15 april 1957, no. A7/4181, Generale
Thesaurie, Directie Finco tot gelijkstelling van oorlogsschade, geleden door
Luxemburgers, met oorlogsschade geleden door Nederlanders, Stcrt. no. 75.

Nummer: 51
Actor: het Commissariaat voor de oorlogsschade
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Handeling: Het adviseren van de minister van Financiën betreffende de uitvoering van het besluit, de
wetten en in alle zaken betrekking hebbende op de oorlogsschade en aansprakelijkheid
wegens bezettingshandelingen.

Periode: 1945-1960
Grondslag: Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade F 98, art. 5,

Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 4.5,
Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen, art. 14,

Product: Adviezen

Nummer: 52
Actor: 1. de minister van Financiën

2. de minister van Openbare Werken en Wederopbouw, later Wederopbouw en
Volkshuisvesting

3. de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Handeling: Het, (v.a. F 255 tot 1950 K 31) gezamenlijk door de ministers van Financiën, van

Openbare Werken en Wederopbouw en van Landbouw, Visscherij en
Voedselvoorziening/ de betreffende vakminister (v.a. 1950 K 31) opstellen van
(afwijkende) voorschriften volgens welke bestaande of in te stellen instanties die de
registratie, het onderzoek, de taxatie en (v.a. F 255) de vaststelling van de bijdrage van
de oorlogsschade voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen/objecten gaan
verrichten.

Periode: 1945-c.a.1980
Grondslag: Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade F 98, art. 7.3,

Besluit op de Materiële Oorlogsschaden F 255, art. 3.4,
Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 14.2,

Product: Voorschriften
Vijfde Uitvoeringsbeschikking Besluit M.O.S. 1945, d.d. 2-10-1946 no. 246 Afd. Econ. en
Soc. Zaken, Stcrt. 4-11-1946 no. 216 (Schade aan gebouwd onroerend goed en
schepen; Schade aan agrarische goederen).

Nummer: 53
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het opstellen van uitvoeringsmaatregelen ter uitvoering van de Overgangsregeling

Oorlogsschade.
Periode: 1945-1950
Grondslag: Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade F 98, art. 14,
Product: Min. Regeling

Nummer: 54
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het opstellen van voorschriften m.b.t. het van kracht blijven/vervallen van beschikkingen

ter zake van verleende accreditieven en kredieten alsmede van door het Militaire Gezag
verleende geldelijke bijdragen en kredieten voor geleden oorlogsschade.

Periode: 1945-1950
Grondslag: Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade F 98, art. 15,
Product: Voorschriften

Nummer: 55
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het opstellen van normen aan de hand waarvan beoordeelt kan worden of een

rechtspersoon een Nederlandse rechtspersoon is.
Periode: 1945-c.a. 1980
Grondslag: Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945 F 255, art. 1.4,
Product: Normen

zesde Uitvoeringsbeschikking Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945 d.d. 22-8-
1947 no. 115, Stcrt. no. 164.
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Nummer: 56
Actor: Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het beslissen dat een rechtspersoon een Nederlands rechtspersoon is omdat 1) een

overwegend Nederlands belang daarbij gediend is en 2) een rechtspersoon die ten tijde
van het ontstaan van de oorlogsschade geen Nederlands rechtspersoon was dat te
eniger tijd wel zal worden.

Periode: 1946-1960
Grondslag: Zesde Uitvoeringsbeschikking MOS 1945, art. 2,
Product: Beslissingen

Nummer: 57
Actor: Adviescommissie Oorlogsschaderegeling Kerkelijke Gebouwen
Handeling: Het gevraagd of uit eigen beweging adviseren van de ministers van Financiën en van

Wederopbouw en Volkshuisvesting over onderwerpen verband houdende met de
Oorlogsschaderegeling Kerkelijke Gebouwen.

Periode: 1949-1960?
Grondslag: Oorlogsschaderegeling Kerkelijke Gebouwen Stcrt. 1949 no. 92, art. 12.1,
Product: Adviezen

Nummer: 58
Actor: de Commissie van Advies ex. artikel 71 Wet MOS 1950
Handeling: Het adviseren van de minister van Financiën bij het opstellen van algemene regels met

betrekking tot kredietverleningen welke naar gelang van de goederen en bedrijven waar
zij betrekking op hebben inhouden a) richtlijnen aan de hand waarvan volgens objectieve
maatstaven de grootte van het te verlenen krediet wordt bepaald, b) richtlijnen aan de
hand waarvan wordt bepaald in hoeverre de kredieten tegen normale rente en aflossing
worden verleend en aflossing achterwege kan blijven of rentefaciliteiten worden
toegestaan, c) bepalingen aangaande het verdelen en herzien van kredieten en
faciliteiten, d) bepalingen ter uitvoering van een juiste kredietverlening.
N.B.
Voor het opstellen van de adviezen stelde de commissie vaak werkcommissies in. Deze
werkcommissies droegen meestal dezelfde naam als de ontworpen/geadviseerde
regeling.

Periode: 1950-1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 71.4,
Product: Adviezen o.a. betreffende:

Financierings- en premieregeling oorlogsschade woningen en bedrijfspanden d.d. 3-12-
1951 no. 195, Stcrt. no. 237, gewijzigd 9-4-1965 Stcrt. no. 86.
Beschikking financiering Kernplan-Bebouwing, Stcrt. 1951 no. 237.
Financierings- en premieregeling oorlogsschade Boerderijen d.d. 29 mei 1952 no. 213,
Stcrt. no. 98, gewijzigd d.d. 11-11-1953 no. F 2611 Stcrt. no. 220.
Beschikking financiering Oorlogsschade tuinbouwopstallen d.d. 4-1-1954 no. F. 2340,
Stcrt. no. 3.
Financieringsregeling voor het herstel van de oorlogsschade aan de visserijvloot,
vastgesteld door de minister van Financiën d.d. 9-8-1954,
Financieringsregeling voor het herstel van de oorlogsschade aan de binnenvaartvloot d.d.
20-1-1956

Nummer: 59
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het, onder daarbij te stellen voorwaarden, aangaan van leningen tot een bedrag van max.

4 miljard gulden ter dekking van de uitgaven van de Wet MOS, t.b.v. herstel en
wederopbouw van aan de Staat en Staatsbedrijven behorende eigendommen, en de
uitgaven i.v.m. de Zee- en luchtvaartverzekeringswet.

Periode: 1950-
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 118.1, 119
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Product: Geldleningen

Nummer: 60
Actor: de Algemene Rekenkamer
Handeling: Het controleren, registreren en vernietigen van de te gelde gemaakte schuldbewijzen van

leningen.
Periode: 1950-
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 119.2,
Product: Registraties en controleverklaringen

Nummer: 61
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het berekenen en toekennen van provisies aan makelaars, commissionairs, banken e.d.

over het nominaal bedrag aan inschrijvingen op schuldbewijzen voor leningen van de
Staat.

Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 120,
Periode: 1950-
Product: Uitbetalingen/Beschikkingen

Nummer: 62
Actor: Commissie van advies financierings- en premieregeling oorlogsschade boerderijen
Handeling: Het uit eigen beweging of op verzoek van de ministers van Landbouw, Visserij en

Voedselvoorziening en van Wederopbouw en Volkshuisvesting adviseren m.b.t.
onderwerpen over de toepassing van de Financierings- en premieregeling oorlogsschade
boerderijen.

Periode: 1952-1960?
Grondslag: Financierings- en premieregeling oorlogsschade boerderijen, Stcrt. 1952 no. 98, art. 44,
Product: Adviezen, notulen

Nummer: 63
Actor: 1. de minister van Financiën

2. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het door de minister van Financiën, in overleg met de minister van Wederopbouw en

Volkshuisvesting, vaststellen welke gebouwen of groepen van gebouwen in de zin van
deze beschikking voor het vaststellen van een bijdrage voor aangerichte oorlogsschade
als socia(a)l(e) gebouw(en) aangemerkt word(en).

Periode: 1952-(1960)
Grondslag: Oorlogsschaderegeling Sociale Gebouwen d.d. 30-6-1952, art. 2.1,
Product: Beschikking

Nummer: 64
Actor: 1. de minister van Financiën

2. de minister van Sociale Zaken
Handeling: Het door de minister van Financiën, in overleg met de minister van Sociale Zaken en

Volksgezondheid, aanwijzen van inrichtingen als verpleeginrichting in de zin van deze
regeling en die dus in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage in geleden
oorlogsschade.

Periode: 1952-(1960)
Grondslag: Oorlogsschaderegeling verpleeginrichtingen d.d. 30-6-1952, art. 2.1,
Product: Beschikkingen

Nummer: 65
Actor: de Staat: de Vakministers

1. van Financiën,
2. van Justitie,
3. van Binnenlandse Zaken,
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4. van Verkeer en Waterstaat,
5. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,
6. van Wederopbouw en Volkshuisvesting,
7. van Economische Zaken

Handeling: Het indienen van verzoeken en het voeren van verweer op bij het Gerechtshof te 's-
Gravenhage ingediende verzoeken verklaringen af te geven dat de Nederlandse Staat of
publiekrechtelijke lichamen wel/niet aansprakelijk zijn voor het nakomen van
verbintenissen, betalingen en schadeloosstellingen welke ingevolge handelingen
met/door de bezetter zijn ontstaan.

Periode: 1950-
Grondslag: Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen, art. 7, 8,
Product: Verzoekschriften, Verweerschriften, Memories etc.

Nummer: 66
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het (ter aanlegging van een complete verzameling waardoor overbodige (gelijke)

procedures kunnen worden voorkomen of beëindigd) ontvangen van afschriften
verklaringen/uitspraken van procedures bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage en in
cassatie bij de Hoge Raad betreffende de aansprakelijkheid van de Nederlandse Staat en
van publiekrechtelijke lichamen voor het nakomen van verbintenissen, betalingen en
schadeloosstellingen welke ingevolge handelingen met/door de bezetter zijn ontstaan.

Periode: 1951-
Grondslag: Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen, art. 8, 9,
Product: Afschriftenverzameling

Nummer: 67
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het opstellen van richtlijnen volgens welke het Commissariaat voor de Oorlogsschade

verzoeken om toekenning van vergoeding van geleden schade, in gevallen waarin het
gerechtshof heeft bepaald dat de Staat en publiekrechtelijke lichamen niet aansprakelijk
zijn voor het nakomen van verbintenissen of betalingen en schadeloosstellingen welke
ingevolge handelingen met/door de bezetter zijn ontstaan, conform de Wet MOS dient te
behandelen.

Periode: 1951-1960
Grondslag: Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen, art. 14,
Product: Richtlijnen

Beschikking van de minister van Financiën van 20 februari 1951, Generale Thesaurie,
Afd. Juridische Zaken en Bewindvoering no. 157, houdende Richtlijnen als bedoeld zijn in
art. 14, lid 1, der Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen, Stcrt. no. 37.

Nummer: 68
Actor: 1. de minister van Verkeer en Waterstaat

2. de minister van Financiën
Handeling: Het door de minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de minister van

Financiën, in het algemeen of voor bijzondere gevallen bepalen dat vaartuigen eigendom
van niet Nederlandse natuurlijke rechtspersonen of rechtspersonen (bestuurd door niet-
Nederlanders) worden gelijk gesteld met binnenvaartuigen waarvoor met betrekking tot
geleden molestschade op grond van deze wet een vergoeding kan worden
aangevraagd/toegekend.

Periode: 1952-
Grondslag: Wet van 29 mei 1952 Stb. 314, houdende vergoeding van molestschade binnenschepen,

art. 2.4,
Product: Beschikking/Regeling

Nummer: 69
Actor: 1. de minister van Verkeer en Waterstaat
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2. de minister van Financiën
Handeling: Het, door de minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de minister

van Financiën, bepalen dat kosten ontstaan door molest, zoals averijkosten, sleep- en
bergingskosten, onder de vergoeding van molestschade aan schepen en hun inboedel
begrepen wordt.

Periode: 1952-
Grondslag: Wet van 29 mei 1952 Stb. 314, houdende vergoeding van molestschade binnenschepen,

art. 4.2,
Product: Beschikkingen

Nummer: 70
Actor: Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-uitkeringen (CADSU)
Handeling: Het voeren van besprekingen met de Duitse autoriteiten en binnenlandse

belangenorganisaties en organen betreffende het claimen van
oorlogsschadevergoedingen voor weggevoerde/geroofde goederen en bezittingen en de
verwerking daarvan.

Periode: 1959-1966
Bron: Eindverslag betreffende taken van het CADSU, 1966,

Bundesrückerstattungsgesetz, o.a. Bernhard Karlsberg, p. 552-583, München, 1981.
Product: Verslagen/Afspraken/Overeenkomsten

Nummer: 71
Actor: Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-uitkeringen (CADSU)
Handeling: Het opstellen van werkprocedures/instructies en reglementen betreffende

werkzaamheden in verband met de behandeling van claims op grond van het
Bundesrückerstattungsgesetz.

Periode: 1959-1966
Grondslag: *
Product: Instructies/reglementen e.d.

Nummer: 72
Actor: Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-uitkeringen (CADSU)
Handeling: Het opstellen van beleidsnotities, voortgangs- en evaluatierapporten en adviezen aan de

minister van Financiën betreffende het claimen van schadevergoedingen krachtens het
Bundesrückerstattungsgesetz.

Periode: 1959-1966
Bron: Het eindverslag van de taken van het CADSU
Product: Notities/Adviezen/rapporten

Nummer: 73
Actor: Commissie van Bijstand van het CADSU (voorzitter: directie Bewindvoering, Secretaris-

generaal: Cadsu, leden: Financiën, Justitie, Jokos, RIOD),
Handeling: Het adviseren betreffende beleidszaken bij de taakuitoefening van het CADSU.
Periode: 1959-1966
Grondslag: Beschikking 14-9-1959 no. A9/13583,
Bron: Eindverslag betreffende de taken van het CADSU, 1966,
Product: Adviezen/rapporten

4.4.4 Organisatie/Aanwijzing van organen, functionarissen en het toezicht

Nummer: 74
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het instellen van de Commissie Schadevergoedingen Rotterdam en de Commissie

schadevergoedingen buiten Rotterdam.
Periode: 1940-1960?
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Bron: Beschikking van de Secretaris-Generaal van Financiën d.d. 10-9-1940, no. 162, Generale
Thesaurie, Algemene Zaken
Beschikking van de Secretaris-Generaal van Financiën d.d. 18-10-1940, no. 151,
Generale Thesaurie, Algemene Zaken

Product: zie Bron
N.B.
De commissies adviseerde de Regeringscommissaris voor de wederopbouw m.b.t. toe te
kennen schadevergoedingsbedragen voor onroerende goederen die onteigend werden.

Nummer: 75
Actor: de Algemeen Gemachtigde voor de Wederopbouw
Handeling: Het instellen van de Commissies tot behandeling van bezwaren tegen geadviseerde

schadevergoedingsbedragen inzake onteigening in Rotterdam en buiten Rotterdam.
N.B.
In de oorlogsjaren ressorteerden de Algemeen Gemachtigde en de ingestelde
commissies onder het Departement van Waterstaat. Na de bevrijding ressorteerden de
commissies onder het Departement van Wederopbouw en Volkshuisvesting.

Periode: 1940?- 1960?
Bron: Bestuursalmanak van 1942/1943
Product: Beschikkingen

Nummer: 76
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het instellen van de Commissie Middenstandscrediet die de opdracht had te adviseren

over de vraag welke maatregelen getroffen moeten worden ten aanzien van
middenstandsbanken in het algemeen en de Nederlandse Middenstandsbank N.V. in het
bijzonder opdat onder behoud ener voldoende voorziening inzake aan middenstanders te
verlenen bankkredieten, de organisatie daarvan op een gezonde basis komt te rusten.

Periode: 1941-1945
Bron: Beschikking van de Secretaris-Generaal van Financiën d.d. 13-2-1941, no. 221, Generale

Thesaurie, Algemene Zaken.
Product: zie Bron

Nummer: 77
Actor: Commissie Middenstandscrediet
Handeling: Het  adviseren over de vraag welke maatregelen getroffen moeten worden ten aanzien

van middenstandsbanken in het algemeen en de Nederlandse Middenstandsbank N.V. in
het bijzonder opdat onder behoud ener voldoende voorziening inzake aan
middenstanders te verlenen bankkredieten, de organisatie daarvan op een gezonde basis
komt te rusten.

Periode: 1941-1945
Bron: Beschikking van de Secretaris-Generaal van Financiën d.d. 13-2-1941, no. 221, Generale

Thesaurie, Algemene Zaken.
Product: Adviezen

Nummer: 78
Actor: het Nationaal Steun Fonds
Handeling: Het informeren en instrueren van en overleggen met N.S.F-afdelingen in het land.
Periode: c.a. 1943-1953
Bron: Publicatie "Het Nationaal Steun Fonds 1943-1945" (kort overzicht van werkzaamheden),

z.d.
Product: Aanwijzingen. Afspraken

Nummer: 79
Actor: het Nationaal Steun Fonds
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Handeling: Het voeren van overleg met organen en organisaties betreffende het organiseren van
(financiële) steunverlening.

Periode: c.a. 1943-1953
Bron: Publicatie "Het Nationaal Steun Fonds 1943-1945" (kort overzicht van werkzaamheden),

z.d.
Product: Afspraken

Nummer: 80
Actor: 1. Departement van Waterstaat

2. Departement van Justitie
Handeling: Het aanwijzen van een instantie:

1. die schadevergoedingen toekent aan degenen die schade ondervinden als
gevolg van het herstel van oorlogsschaden volgens vastgestelde plannen

2. die de bedragen vaststelt die terugbetaald moeten worden indien aanmerkelijk
voordeel ontstaat.

Periode: 1940-1947
Grondslag: Besluit van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 24 Mei 1940, betreffende

den wederopbouw II, Stb. 552,
1. art. 3,
2. art. 4,

Product: Instellingsbesluiten

Nummer: 81
Actor: 1. Departement van Waterstaat

2. Departement van Justitie
Handeling: Het aanwijzen van een instantie:

die de bedragen van vergoeding voor onteigende goederen vaststelt.
Periode: 1940-1947
Grondslag: Besluit van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 24 Mei 1940, betreffende

den wederopbouw II, Stb. 552, art. 5,
Product: Instellingsbesluiten

Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Justitie, van
Waterstaat en van Financiën tot regeling van de onteigening ingevolge artikel 5 van het
Besluit betreffende de Wederopbouw II, VB 1940 no. 168.

Nummer: 82
Actor: 1. de Secretaris-Generaal/ de minister van Handel, Nijverheid en Waterstaat

2. de Secretaris-Generaal/ de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
3. de Secretaris-Generaal/ de minister van Justitie
4. de Secretaris-Generaal/ de minister van Binnenlandsche Zaken
5. de Secretaris-Generaal/ de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
6. de Secretaris-Generaal/ de minister van Financiën
7. de Secretaris-Generaal/ de minister van Waterstaat
8. de Secretaris-Generaal/ de minister van Sociale Zaken

Handeling: Het aanwijzen van personen en instanties:
1. die, voorzien van machtigingen, namens de Secretaris-Generaal/de minister, roerende en

onroerende goederen mogen vorderen en daartoe schadeloosstellingen kunnen
vaststellen en uitbetalen.

2. die belast zijn met de opsporing van strafbare feiten.
Periode; 1940-
Grondslag: Algemeen Vorderingsbesluit 1940,

1. art. 3,
2. art. 14.3,

Product: Beschikkingen
ad. 1 Beschikking van de wnd. Secretaris-Generaal van Financiën in overleg met de

Secretaris-Generaal van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart van 14
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Februari 1945 (Machtiging en aanwijzing van de Gevolmachtigde van de
Rijkscommissaris voor het verplaatsen van de Nederlandsche Regeringsbureau's (=
Bureau Afvoer Regeringsapparaat: B.A.R.A.. Het Bureau stond in praktijk onder leiding
van F.L. Rambonnet: de Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschade)
tot vordering).

Nummer: 83
Actor: 1. Het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart

2. van het Departement van Landbouw en Visserij
3. van het Departement van Justitie
4. van het Departement van Binnenlandse Zaken
5. van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
6. van het Departement van Financiën
7. van het Departement van Waterstaat
8. van het Departement van Sociale Zaken

Handeling: Het instellen van commissies die in hoogste ressort de schadeloosstellingen vaststellen
voor degenen van wie (onroerende) goederen zijn gevorderd na gemaakt bezwaar tegen
de door desbetreffend Departement en betrokken lichaam of persoon te welks behoefte
de vordering is gedaan aangeboden vergoeding.

Periode: 1940-1944
Grondslag: Algemeen Vorderingsbesluit 1940, art. 10.3,
Product: Beschikkingen

Nummer: 84
Actor: 1. de Secretaris-Generaal/ de minister van Handel, Nijverheid en Waterstaat

2. de Secretaris-Generaal/ de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
3. de Secretaris-Generaal/ de minister van Justitie
4. de Secretaris-Generaal/ de minister van Binnenlandsche Zaken
5. de Secretaris-Generaal/ de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
6. de Secretaris-Generaal/ de minister van Financiën
7. de Secretaris-Generaal/ de minister van Waterstaat
8. de Secretaris-Generaal/ de minister van Sociale Zaken

Handeling: Het opstellen van regels en v.a. 1944 AMVB's:
betreffende de samenstelling, benoeming, werkwijze en bevoegdheden van de
commissies welke in hoogste ressort de schadeloosstellingen vaststellen na gemaakte
bezwaren tegen door het Departement en het betrokken lichaam of persoon aangeboden
vergoedingen.

Periode: 1940-
Grondslag: Algemeen Vorderingsbesluit 1940, art. 10.4; v.a. Algemene Vorderingsregeling 1944 bij

AMVB,
Product: Regels/AMVB's

Nummer: 85
Actor: de Secretaris-Generaal/ de minister van het Departement van Financiën
Handeling: Het instellen, handhaven en opheffen van Schade-Enquête Commissies die onderzoek

verrichten naar in aangiften opgegeven geleden schade alsmede.
Periode: 1940-1960
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 2,

Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade F 98, art. 6.1.2,
Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 5.1, 109, buiten werking bij de Liquidatiewet Oorlogs- en
Watersnoodschade I,

Product: Instellingsbeschikkingen

Nummer: 86
Actor: de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën
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Handeling: Het van Overheidswege oprichten en opheffen van de Stichting Rotterdam 1940 en van
provinciale stichtingen waaraan de vastgestelde bijdragen voor geleden oorlogsschade
en bezettingsschaden wordt uitgekeerd (ter verdere verdeling).

Periode: 1940-1945
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 10.2,
Product: Instellings-/Opheffingsbeschikkingen

Nummer: 87
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het instellen en opheffen van Stichtingen belast met kredietverlening aan bedrijven welke

door oorlogsmolest zijn getroffen en van kredieten bestemd voor herstel en opbouw van
door oorlogsgeweld getroffen boerderijen en andere onroerende goederen.

Periode: 1940-
Grondslag: Besluit Oorlogsmolestcredieten bedrijven, 117/1940, art. 2,
Product: Organisatie- en instellingsbeschikkingen

Nummer: 88
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het instellen en opheffen van het Herstelfonds 1940.
Periode: 1940-
Grondslag: Besluit Oorlogsmolestcredieten bedrijven, 117/1940, art. 2,
Product: Organisatiebeschikkingen

Nummer: 89
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën: het Herstelfonds 1940 ressorterend onder de

Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschade
Handeling: Het instellen van de Financiële Commissie voor de Wederopbouw.
Periode: 1941-1945
Grondslag: Besluit Oorlogsmolestcredieten bedrijven, 117/1940, art. 3,
Product: Beschikking van de Directeur van het Herstelfonds 1940, d.d. 8-11-1941, no. 76/2

Nummer: 90
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën: het Herstelfonds 1940 ressorterend onder de

Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschade
Handeling: Het aanstellen, schorsen en ontslaan van commissarissen die toezicht (leden Financiële

Commissie voor de Wederopbouw) houden op de kredietverlening door de
herstelstichtingen.

Periode: 1940-
Grondslag: Besluit Oorlogsmolestcredieten bedrijven, 117/1940, art. 3,
Product: Beschikkingen

Beschikking van de Directeur van het Herstelfonds 1940, d.d. 8-11-1941, no. 76/2

Nummer: 91
Actor: Toezichtscommissarissen Herstelstichtingen: Financiële Commissie voor de

Wederopbouw
Handeling: Het namens de Secretarissen-Generaal van Financiën en Justitie houden van toezicht op

de kredietverlening door de Herstelstichtingen.
Periode: 1940-
Grondslag: Besluit Oorlogsmolestcredieten bedrijven, 117/1940, art. 3, 4,
Product: Rapportages, nota's,

Nummer: 92
Actor: 1. de Secretaris-Generaal van Financiën

2. de Secretaris-Generaal van Justitie
Handeling: Het gezamenlijk/in overleg door de Secretarissen-Generaal van Financiën en Justitie

opstellen van aanwijzingen met betrekking tot het houden van toezicht door
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commissarissen op de kredietverlening aan door oorlogsmolest getroffen bedrijven door
de Herstelstichtingen.

Periode: 1940-
Grondslag: Besluit Oorlogsmolestcredieten bedrijven, 117/1940, art. 3,
Product: Aanwijzingen

Nummer: 93
Actor: de Secretaris-Generaal van Waterstaat
Handeling: Het instellen van een Commissie Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot 1941.
Periode: 1941-1950
Grondslag: Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot I, Besluit 60/1941, art. 9.1,
Product: Instellingsbeschikking

Nummer: 94
Actor: 1. de Secretaris-Generaal van Financiën

2. de Secretaris-Generaal van Justitie
3. de Secretaris-Generaal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart
4. het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart

Handeling: Het voordragen van leden voor de Commissie Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot 1941.
Periode: 1941-1950
Grondslag: Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot I, Besluit 60/1941, art. 9.1,
Product: Voordrachten

Nummer: 95
Actor: de Secretaris-Generaal van Waterstaat
Handeling: Het benoemen van de voorzitter en leden, afkomstig van de departementen van 1)

Waterstaat, 2) Financiën, 3) Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 4) Justitie en van 5) het
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, 6) de Stichting Nederlandsche Particuliere
Rijnvaart Centrale, 7) de Stichting Nederlandsche Particuliere Binnenvaart Centrale, 8) de
scheepshypotheekbanken, van de Commissie Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot 1941.

Periode: 1941-1950
Grondslag: Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot I, Besluit 60/1941, art. 9.2,
Product: Benoemingen

Nummer: 96
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het aanwijzen van instanties die voor afzonderlijke gevallen de geleden bezettingsschade

mogen vaststellen en de toekenning en vergoeding van bijdragen mogen verrichten.
Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 2.1,
Product: Beschikkingen

Nummer: 97
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het aanwijzen van instanties die goederen mogen overnemen en (voor afzonderlijke

gevallen) de geleden bezettingsschade mogen vaststellen en de toekenning en
vergoeding van bijdragen mogen verrichten.

Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 5,
Product: Aanwijzing

Besluit van de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën tot vaststelling
van de Regelen ter uitvoering van art. 5 van het Besluit op de Bezettingsschaden d.d. 30-
6-1943, Verordening no. 73/1943

Nummer: 98
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Actor: het Departement van Financiën: de Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en
Defensieschaden

Handeling: Het instellen en opheffen van een commissie van Advies voor de Uitvoering van het
Besluit op de Bezettingsschaden.

Periode: 1942-1945
Bron: Beschikking van de Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschaden d.d.

17-7-1942, no. 248.
Product: zie Bron

Nummer: 99
Actor: 1. de Gevolmachtigde van de Rijkscommissaris voor de afvoer van het Nederlandse

Regeringsapparaat.
2. de minister van Financiën

Handeling: Het instellen/opheffen van het Bureau Afvoer Regerings-Apparaat.
Periode: 1942-1946
Bron: Dossier no. 1377, Generale Thesaurie, ministerie van Financiën

Nummer: 100
Actor: het Centrale Bureau Afvoer Regerings-Apparaat
Handeling: Het controleren en instrueren van de Plaatselijke B.A.R.A.'s ter zake van de verlening van

vergoedingen wegens vorderingen en vergoedingen aan ambtenaren wegens nadeel
vanwege evacuatie.

Periode: 1942-1946
Bron: Dossier no. 1377, Generale Thesaurie, ministerie van Financiën
Product: Controlerapporten/Aanwijzingen en Mededelingen

Nummer: 101
Actor: de Gevolmachtigde van de Rijkscommissaris voor de afvoer van het Nederlandse

Regeringsapparaat.
Handeling: Het opstellen, wijzigen en intrekken van regelingen betreffende vergoedingen aan

ambtenaren wegens nadeel vanwege evacuatie.
Periode: 1942-1945
Bron: Dossier no. 1377, Generale Thesaurie, ministerie van Financiën
Product: Regelingen

Regeling van de vergoeding voor de inkwartiering van Rijksambtenaren tijdens en na de
verplaatsing van de Departementen en van Regeringsbureau's naar nieuwe
standplaatsen.
Financiële Regeling voor Inkwartiering en Huisvesting van gezinnen.

Nummer: 102
Actor: het Departement van Financiën: de Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en

Defensieschaden
Handeling: Het instellen en opheffen van de Commissie van Advies voor Interneringsschaden die

adviseerde over aanspraken op vergoedingen in verband met inbewaringstelling,
nasporing of huiszoeking tijdens de oorlogsdagen.
N.B.
Eerder stelde de Secretaris-Generaal van Defensie op 10-6-1940, no. 75, een Bijzondere
Commissie Interneringsschaden in. Deze Bijzondere Commissie werd bij Beschikking van
het Departement van Financiën door de Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en
Defensieschaden d.d. 29-8-1941, no. 160, opgeheven.

Periode: 1942-1945
Bron: Beschikking van de Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschaden d.d.

13--3-1942 no. 212.
Product: zie Bron

Nummer: 103
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Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het oprichten  namens de Staat der Nederlanden, samen met andere financiële

instellingen, oprichten van de Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel
N.V. ("Herstelbank") welke als doel heeft bedrijven te financieren, door o.m. verstrekking
van kredieten, geldleningen, borgstellingen, deelnemingen en bemiddeling, e.e.a. voor
het herstel van de welvaart of ter tegemoetkoming in geleden oorlogsschaden en het
administreren van tegemoetkomingen.

Periode: 1945-1963
Grondslag: Besluit van 3 september 1945, Stb. F 158, houdende oprichting der naamloze

vennootschap Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel N.V., art. 1,
Product: Oprichtingsakte/ overeenkomsten met mede-oprichters
Opmerking: De Herstelbank is in 1963 omgezet in de Nationale Investeringsbank N.V. Het merendeel

van de activiteiten met betrekking tot financiering, kredietverlening en dergelijke in
verband met geleden oorlogsschaden was toen achter de rug. Vanaf 1963 zijn
handelingen met betrekking tot de Staatsdeelneming N.I.B. terug te vinden in het PIVOT-
Rapport betreffende Staatsdeelnemingen".

Nummer: 104
Actor: de Herstelbank
Handeling: Het houden van toezicht op instellingen welke als doel hebben bedrijven te financieren,

door o.m. verstrekking van kredieten, geldleningen, borgstellingen, deelnemingen en
bemiddeling, e.e.a. voor het herstel van de welvaart of ter tegemoetkoming in geleden
oorlogsschaden.

Periode: 1945-
Grondslag: Besluit van 3 september 1945, Stb. F 158, houdende oprichting der naamloze

vennootschap Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel N.V., art. 1,
Product: Aanwijzingen/Nota's/Verslagen

Nummer: 105
Actor: de Herstelbank
Handeling: Het oprichten van bijkantoren en het houden van toezicht daarop.
Periode: 1945-
Grondslag: Besluit van 3 september 1945, Stb. F 158, houdende oprichting der naamloze

vennootschap Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel N.V., art. 2,
Product: Aanwijzingen/Nota's/Verslagen

Nummer: 106
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke Besluiten houdende benoeming en ontslag van de

President-Directeur en de Directeur-Secretarisl van de Herstelbank.
Periode: 1945-1963
Grondslag: Besluit van 3 september 1945, Stb. F 158, houdende oprichting der naamloze

vennootschap Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel N.V., art. 3,
Opmerking: De Herstelbank is in 1963 omgezet in de Nationale Investeringsbank N.V. Het merendeel

van de activiteiten met betrekking tot financiering, kredietverlening en dergelijke in
verband met geleden oorlogsschaden was toen achter de rug. Vanaf 1963 zijn
handelingen met betrekking tot de "Staatsdeelneming N.I.B. terug te vinden in het PIVOT-
Rapport Staatsdeelnemingen".

Product: Koninklijke Besluiten

Nummer: 107
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het benoemen en ontslaan van directeuren van de Herstelbank.
Periode: 1945-1963
Grondslag: Besluit van 3 september 1945, Stb. F 158, houdende oprichting der naamloze

vennootschap Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel N.V., art. 3,
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Opmerking: De Herstelbank is in 1963 omgezet in de Nationale Investeringsbank N.V. Het merendeel
van de activiteiten met betrekking tot financiering, kredietverlening en dergelijke in
verband met geleden oorlogsschaden was toen achter de rug. Vanaf 1963 zijn
handelingen met betrekking tot de "Staatsdeelneming N.I.B. terug te vinden in het PIVOT-
Rapport Staatsdeelnemingen".

Product: Beschikkingen

Nummer: 108
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het verstrekken van dividendgaranties aan aandeelhouders van de Herstelbank.
Periode: 1945-1963
Grondslag: Besluit van 3 september 1945, Stb. F 158, houdende oprichting der naamloze

vennootschap Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel N.V., art. 7,
Opmerking: De Herstelbank is in 1963 omgezet in de Nationale Investeringsbank N.V. Het merendeel

van de activiteiten met betrekking tot financiering, kredietverlening en dergelijke in
verband met geleden oorlogsschaden was toen achter de rug. Vanaf 1963 zijn
handelingen met betrekking tot de "Staatsdeelneming N.I.B. terug te vinden in het PIVOT-
Rapport Staatsdeelnemingen".

Product: Garanties

Nummer: 109
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het verstrekken van garanties voor door de Herstelbank aangegane leningen.
Periode: 1945-1963
Grondslag: Besluit van 3 september 1945, Stb. F 158, houdende oprichting der naamloze

vennootschap Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel N.V., art. 7,
Opmerking: De Herstelbank is in 1963 omgezet in de Nationale Investeringsbank N.V. Het merendeel

van de activiteiten met betrekking tot financiering, kredietverlening en dergelijke in
verband met geleden oorlogsschaden was toen achter de rug. Vanaf 1963 zij
handelingen met betrekking tot de "Staatsdeelneming N.I.B. terug te vinden in het PIVOT-
Rapport Staatsdeelnemingen".

Product: Garanties

Nummer: 110
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het opstellen van regels en voorschriften betreffende:

het aanwijzen van een instantie die belast is met het vaststellen en uitkeren van a)
vergoedingen bedoeld in art. 23 Besluit bijzondere staat van beleg voor inkwartieringen
en vorderingen en in art. 34 Wet 14-9-1866 Stb. 138 zoals nader gewijzigd bij
Verordening Militair Gezag no. 21 Publ. blad no. 1 en b) de vergoedingen voor
inkwartiering, vorderingen en aanschaffingen door geallieerde strijdkrachten op
grondgebied van het Rijk binnen Europa.

Periode: 1945-
Grondslag: Besluit vergoeding militaire vorderingen en aanschaffingen 1945, art. 2,
Product: Regels/Voorschriften/aanwijzingen van instanties

Eerste Uitvoeringsbeschikking van het Besluit vergoeding militaire vorderingen en
aanschaffingen 1945 d.d. 4-1-1946, Generale Thesaurie, Afd. Juridische Zaken en
Bewindvoering no. 168.
Basisbeschikking vergoeding militaire vorderingen en aanschaffingen 1946, d.d. 31-1-
1946, Generale Thesaurie, Afd. Jur. Zaken en Bewindvoering no. 125.
Beschikking vergoeding kosten overheidsdiensten 1946 d.d. 31-1-1946, no. 122,
Generale Thesaurie, Afd. Jur. Zaken en Bewindvoering.
Beschikking vergoeding gevorderde horecabedrijven d.d. 8-3-1947 no. 48, Generale
Thesaurie, Afd. Economische en Sociale Zaken, Stcrt. no. 48.

Nummer: 111
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Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het instellen van een Interdepartementale Commissie voor militaire vorderingen.
Periode: 1946-
Grondslag: Eerste Uitvoeringsbeschikking van het Besluit vergoeding militaire vorderingen en

aanschaffingen 1945, art. 5.1,
Product: Beschikking

Nummer: 112
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het benoemen van de voorzitter en leden van de interdepartementale Commissie voor

militaire vorderingen.
Periode: 1946-
Grondslag: Eerste Uitvoeringsbeschikking van het Besluit vergoeding militaire vorderingen en

aanschaffingen 1945, art. 5.2,
Product: Beschikkingen

Nummer: 113
Actor: 1. de minister van Binnenlandse Zaken

2. de minister van Handel en Nijverheid
3. de minister van Marine
4. de minister van Sociale Zaken
5. de minister van Oorlog

Handeling: Het opstellen van voordrachten aan de minister van Financiën ter benoeming van leden
van de Interdepartementale Commissie Militaire Vorderingen.

Periode: 1946-
Grondslag: Eerste Uitvoeringsbeschikking van het Besluit vergoeding militaire vorderingen en

aanschaffingen 1945, art. 5.2,
Product: Voordrachten

Nummer: 114
Actor: het Centraal Bureau vergoeding militaire vorderingen en aanschaffingen
Handeling: Het aanwijzen van een instantie waar men moet aantonen dat meer tijd nodig is voor het

opnieuw in gebruik nemen van gevorderde woonhuizen waarvoor vergoeding is
ontvangen.

Periode: 1946-
Grondslag: Basisbeschikking vergoeding militaire vorderingen en aanschaffingen, art. 4,
Product: Beschikking

Nummer: 115
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het instellen van het Commissariaat voor de Oorlogsschaden.

N.B.
Het commissariaat is geïnstalleerd op 21-9-1945 en bij de Liquidatiewet Oorlogs- en
watersnoodschaden I opgeheven.

Periode: 1945-1960
Grondslag: Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade F 98,
Product: Instellingsbeschikking

Nummer: 116
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het opstellen van voordrachten en het voorbereiden van Koninklijke Besluiten betreffende

de benoeming, schorsing en ontslag van leden van het Commissariaat voor de
oorlogsschade.

Periode: 1945-1960
Grondslag: Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade F 98, art. 4.1,

Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 4.1,
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Product: Voordrachten en K.B.'s

Nummer: 117
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het, op voordracht van betreffende vakministers, benoemen, schorsen of ontslaan van

buitengewone leden van het Commissariaat voor de oorlogsschade.
Periode: 1945-1960
Grondslag: Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade F 98, art. 4.2,

Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 4.2,
Product: Benoemings-, schorsings- en ontslagbeschikkingen

Nummer: 118
Actor: de Vakministers

1. de minister van Financiën
2. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
3. de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
4. de minister van Economische Zaken
5. de minister van Verkeer en Waterstaat
6. de minister van Justitie
7. de minister van Buitenlandse Zaken
8. de minister van Binnenlandse Zaken

Handeling: Het opstellen van voordrachten tot benoeming van buitengewone leden van het
Commissariaat voor de oorlogsschade.

Periode: 1945-1960
Grondslag: Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade F 98, art. 4.2,

Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 4.2,
Product: Voordrachten

Nummer: 119
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke Besluiten betreffende de benoeming van voorzitters van

het Commissariaat voor de oorlogsschade.
Periode: 1945-1960
Grondslag: Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade F 98, art. 4.3,

Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 4.3,
Product: K.B.'s

Nummer: 120
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het, in overleg met de voorzitter, toevoegen van een directeur en secretaris aan het

Commissariaat voor de oorlogsschade.
Periode: 1945-1960
Grondslag: Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade F 98, art. 4.4,

Wet Mos Stb. K 31, art. 4.4,
Product: Benoemingen

Nummer: 121
Actor: de Voorzitter van het Commissariaat voor de oorlogsschade
Handeling: Het adviseren van de minister van Financiën inzake het toevoegen van een directeur en

een secretaris aan het Commissariaat voor de oorlogsschade.
Periode: 1945-1960
Grondslag: Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade F 98, art. 4.4,

Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 4.4,
Product: Nota's, adviezen

Nummer: 122
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Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het regelen van vergoedingen van reis- en verblijfkosten en verdere vergoedingen van de

voorzitter en de overige leden van het Commissariaat voor de oorlogsschade.
Periode: 1945-1960
Grondslag: Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade F 98, art. 4.5,

Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 4.7,
Product: Reglement en Uitbetalingen

Nummer: 123
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het opstellen van algemene en bijzondere instructies aan het Commissariaat voor de

oorlogsschade.
Periode: 1945-1960
Grondslag: Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade F 98, art. 5,

Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 4.5,
Product: Instructies

Nummer: 124
Actor: het Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het geven van leiding en het houden van toezicht aan/op de registratie, het onderzoek,

de taxatie en (v.a. K 31) de vaststelling van de bijdragen m.b.t. de oorlogsschade.
Periode: 1945-1960
Grondslag: Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade F 98, art. 5,

Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 4.5, 6.5,
Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen, art. 14,

Product: 1. instructies/richtlijnen/aanwijzingen (voor de Schade-Enquête Commissies en
andere registrerende/taxerende en bijdragevaststellende instanties)
2. opdrachten

Nummer: 125
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het overdragen van bevoegdheden aan het Commissariaat voor de oorlogsschade.
Periode: 1945-1960
Grondslag: Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade F 98, art. 5,

Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 4.5, 101,
Product: Besluiten/Regelingen

Nummer: 126
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van de Schade-Enquête Commissies.

N.B.
Bij voorkeur is de secretaris een Inspecteur der Belastingen

Periode: 1945-1960
Grondslag: Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade F 98, art. 6.3,

Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 5.2, 109,
Product: Beschikkingen

Nummer: 127
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het regelen van de vergoeding van reis- en verblijfkosten en verdere vergoedingen voor

de voorzitter en leden van de Schade-Enquête Commissies.
Periode: 1945-1960
Grondslag: Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade F 98, art. 6.3,

Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 109,
Product: Regels en uitbetalingen
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Nummer: 128
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het vaststellen van het ambtsgebied/ het aanwijzen van de gemeenten die tot het

ambtsgebied behoren van de betreffende Schade-Enquête Commissies.
Periode: 1945-1960
Grondslag: Overgangsregeling MOS, Stb. F 98, art. 6.3,

Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 5.1, 109,
Product: Beschikking/Regeling

Nummer: 129
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het geven van opdrachten aan de Schade Enquête Commissies tot het verrichten van

nadere werkzaamheden betreffende de registratie, onderzoek en taxatie van
oorlogsschade.

Periode: 1945-1960
Grondslag: Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade F 98, art. 7.1,

Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 5.5,
Product: Opdrachten

Nummer: 130
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het opstellen van aanwijzingen welke door de Schade-Enquête Commissies in acht

genomen moeten worden bij de uitoefening van hun werkzaamheden.
Periode: 1945-1960
Grondslag: Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade F 98, art. 7.2,

Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 5.5, 109,
Product: Aanwijzingen

Nummer: 131
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het, samen met de ministers van Openbare werken en Wederopbouw en van Landbouw,

Visscherij en Voedselvoorziening (v.a. 1945 F 255 tot 1950) dan wel betreffende
vakminister (v.a. K 31 1950), voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen/objecten
aanwijzen van bestaande of in te stellen instanties die de registratie, het onderzoek, de
taxatie en (v.a. F 255) vaststelling van bijdragen onder daartoe te stellen voorschriften
verrichten.

Periode: 1945-c.a. 1980
Grondslag: Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade F 98, art. 7.3

Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945 F 255, art. 3.4,
Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 14,

Product: Aanwijzingen/Instellingsbeschikkingen
Vijfde Uitvoeringsbeschikking Besluit M.O.S. 1945, d.d. 2-10-1946 no. 246 Afd. Econ. en
Soc. Zaken, Stcrt. 4-11-1946 no. 216 (Schade aan gebouwd onroerend goed en
schepen; Schade aan agrarische goederen).

Nummer: 132
Actor: de minister van Openbare Werken en Wederopbouw/Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het, samen met de ministers van Financiën en van Landbouw, Visscherij en

Voedselvoorziening (tot 1950, K 31), voor bepaalde gevallen of groepen van
gevallen/objecten aanwijzen van bestaande of in te stellen instanties die de registratie,
het onderzoek, de taxatie en vaststelling van bijdragen onder daartoe te stellen
voorschriften verrichten.

Periode: 1945- (1960) c.a. 1980
Grondslag: Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945 F 255, art. 3.4,

Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 14.2.3,
Product: Aanwijzingen/Instellingsbeschikkingen
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Vijfde Uitvoeringsbeschikking Besluit M.O.S. 1945, d.d. 2-10-1946 no. 246 Afd. Econ. en
Soc. Zaken, Stcrt. 4-11-1946 no. 216 (Schade aan gebouwd onroerend goed en
schepen; Schade aan agrarische goederen).
Beschikking van de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting van 3 Maart 1950,
no. 27692 S.G., tot aanwijzing van een orgaan belast met de taxatie van de schade enz.
Stcrt. no. 47, gewijzigd bij Beschikking  nr. 77190 van 8-9-1950 Stcrt. no. 177.
Beschikking van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting van 13-4-1954 no.
0409057, Afd. Juridische Zaken, tot nadere aanwijzing van het orgaan, belast met de
vaststelling van bijdragen op grond van art. 8 van de Wet MOS, voor zover betreft
oorlogsschade, toegebracht aan gebouwd onroerend goed, Stcrt. no. 74.

Nummer: 133
Actor: de minister van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening
Handeling: Het, samen met de ministers van Financiën en van Openbare Werken en Wederopbouw,

voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen/objecten aanwijzen van bestaande of in
te stellen instanties die de registratie, het onderzoek, de taxatie en vaststelling van
bijdragen onder daartoe te stellen voorschriften verrichten.

Periode: 1945-1960/1980
Grondslag: Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945 F 255, art. 3.4,

Wet MOS Stb. K 31, art. 14.2,
Product: Aanwijzingen/Instellingsbeschikkingen

Vijfde Uitvoeringsbeschikking Besluit M.O.S. 1945, d.d. 2-10-1946 no. 246 Afd. Econ. en
Soc. Zaken, Stcrt. 4-11-1946 no. 216 (Schade aan gebouwd onroerend goed en
schepen; Schade aan agrarische goederen).

Nummer: 134
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het aanwijzen van instanties die toezicht uitoefenen op bestaande of in te stellen

instanties die de registratie, het onderzoek, de taxatie en de vaststelling van de bijdrage
van de oorlogsschade voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen/objecten gaan
verrichten.
N.B.
de aanwijzing geschiedt gelijktijdig met het opstellen van voorschriften waaraan de
uitvoerende instanties zich dienen te houden.

Periode: 1945-(1960) c.a. 1980
Grondslag: Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945 F 255, art. 3.4,
Product: Aanwijzing

Vijfde Uitvoeringsbeschikking Besluit M.O.S. 1945, d.d. 2-10-1946 no. 246 Afd. Econ. en
Soc. Zaken, Stcrt. 4-11-1946 no. 216.

Nummer: 135
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren en colleges aan wie werkzaamheden voortvloeiende uit

dit Besluit gedelegeerd worden.
Periode: 1945-1950
Grondslag: Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945 F 255, art. 17,
Product: Resoluties/Beschikkingen

Nummer: 136
Actor: College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw
Handeling: Het aanwijzen van organen aan wie de Schade-Enquête Commissies aangiften en

registraties van schaden aan gebouwd onroerend goed behorend tot bedrijven en van
agrarische schaden, behoudens het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel, dienen door te
zenden.

Periode: 1946-1960
Grondslag: Vijfde Uitvoeringsbeschikking MOS 1945, art. 3.1,
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Product: Aanwijzingen

Nummer: 137
Actor: Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het houden van toezicht op door het College van Algemene Commissarissen voor de

Wederopbouw vast te stellen bijdragen en het overleggen over te treffen maatregelen
betreffende 1) de organisatie van organen belast met onderzoek naar schaden aan
gebouwd onroerend goed behorend tot bedrijven en agrarische schaden, 2) betreffende
de vaststelling van de bijdragen 3) het algemene toezicht op de schattingen en 4) de
keuze van het personeel.

Periode: 1946-1960
Grondslag: Vijfde Uitvoeringsbeschikking MOS 1945, art. 4,
Product: Aanwijzingen, Adviezen, notawisselingen

Nummer: 138
Actor: het College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw
Handeling: Het overleggen met de directeur van het Commissariaat voor de Oorlogsschade over te

treffen maatregelen betreffende 1) de organisatie van organen belast met onderzoek naar
schaden aan gebouwd onroerend goed behorend tot bedrijven en agrarische schaden, 2)
betreffende de vaststelling van de bijdragen 3) het algemene toezicht op de schattingen
en 4) de keuze van het personeel.

Periode: 1946-1960
Grondslag: Vijfde Uitvoeringsbeschikking MOS 1945, art. 4,
Product: Adviesaanvragen, nota's, vergaderstukken

Nummer: 139
Actor: 1. de minister van Openbare Werken en Wederopbouw

2. de minister van Financiën
Handeling: Het, gezamenlijk door de ministers van Openbare Werken en Wederopbouw en van

Financiën, beslissen in geschillen tussen het Commissariaat voor de Oorlogsschade en
het College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw betreffende
organisatorische aangelegenheden aangaande het vaststellen van oorlogsschaden aan
gebouwd onroerend goed en agrarische schaden.

Periode: 1946-c.a. 1980
Grondslag: Vijfde Uitvoeringsbeschikking MOS 1945, art. 4,
Product: Beslissingen

Nummer: 140
Actor: Rijksdienst voor het Landbouwherstel
Handeling: Het aanwijzen van organen die gerechtigd zijn aangifte op te nemen en registratie te

doen van aan agrarische goederen geleden oorlogsschade.
Periode: 1946-(1960) c.a. 1980
Grondslag: Vijfde Uitvoeringsbeschikking MOS 1945, art. 7,

Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 14.3,
Product: Beschikkingen

Nummer: 141
Actor: het Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het houden van toezicht op door de Rijksdienst voor het Landbouwherstel te treffen

maatregelen betreffende 1) de vaststelling van bijdragen voor geleden oorlogsschaden
aan agrarische goederen, 2) het algemene toezicht der schattingen.

Periode: 1946-1960
Grondslag: Vijfde Uitvoeringsbeschikking MOS 1945, art. 8,
Product: Adviezen, notawisseling

Nummer: 142
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Actor: 1. de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
2. de minister van Financiën

Handeling: Het gezamenlijk door de ministers van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en van
Financiën beslissen in geschillen tussen de Rijksdienst voor het Landbouwherstel en het
Commissariaat voor de oorlogsschade in aangelegenheden betreffende maatregelen
aangaande aangiften, registratie en het vaststellen van bijdragen van/voor
oorlogsschaden aan agrarische goederen.

Periode: 1946-(1960) c.a. 1980
Grondslag: Vijfde Uitvoeringsbeschikking MOS 1945, art. 8,
Product: beslissingen

Nummer: 818
Actor: de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het aanwijzen van personen aan wie de toewijzing van onroerende goederen, i.v.m.

eerder gedane onteigeningen of vorderingen, bij notariële akte wordt gedelegeerd.
Periode: 1947- (1948) 1950
Grondslag: Noodtoewijzingswet, Stb. H 241, art. 2,
Product: Beschikkingen

Nummer: 143
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het instellen van een Commissie van Advies inzake de Verzetsschade.
Periode: 1947-1960
Grondslag: Verzetsschaderegeling verwoord in brief van de minister van Financiën, Generale

Thesaurie, Afd. Economische en Sociale Zaken d.d. 28-1-1947 no. 164.
Product: Beschikking

Beschikking d.d. 20-3-1947 no. 226, Generale Thesaurie, Afd. Econ. en Soc. Zaken

Nummer: 144
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het benoemen van leden en de voorzitter van de Commissie van Advies inzake de

Verzetsschade.
Periode: 1947-1960
Grondslag: Verzetsschaderegeling verwoord in brief van de minister van Financiën, Generale

Thesaurie, Afd. Economische en Sociale Zaken d.d. 28-1-1947 no. 164/Beschikking d.d.
20-3-1947 no. 226, Generale Thesaurie, Afd. Econ. en Soc. Zaken.

Product: Beschikkingen

Nummer: 145
Actor: 1. de minister van Justitie

2. de minister van Binnenlandse Zaken
Handeling: Het opstellen van voordrachten aan de minister van Financiën tot benoeming ontslag etc.

van een lid van de Adviescommissie voor de Verzetsschade.
Periode: 1947-1960
Grondslag: Verzetsschaderegeling verwoord in brief van de minister van Financiën, Generale

Thesaurie, Afd. Economische en Sociale Zaken d.d. 28-1-1947 no. 164/Beschikking d.d.
20-3-1947 no. 226, Generale Thesaurie, Afd. Econ. en Soc. Zaken.

Product: Voordrachten

Nummer: 146
Actor: 1. de minister van Financiën

2. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het gezamenlijk door de ministers van Financiën en van Wederopbouw en

Volkshuisvesting instellen en opheffen van een Adviescommissie Oorlogsschaderegeling
Kerkelijke Gebouwen.

Periode: 1949-1960
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Grondslag: Oorlogsschaderegeling Kerkelijke Gebouwen Stcrt. 1949 no. 92, art. 12,
Product: Beschikking

Nummer: 147
Actor: 1. de minister van Financiën

2. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het gezamenlijk door de ministers van Financiën en van Wederopbouw en

Volkshuisvesting benoemen, schorsen en ontslaan van leden, waarvan 5 leden na
voordracht door kerkelijke instellingen, en het aanwijzen van de voorzitter van de
Adviescommissie Oorlogsschaderegeling Kerkelijke Gebouwen.

Periode: 1949-1960
Grondslag: Oorlogsschaderegeling Kerkelijke Gebouwen Stcrt. 1949 no. 92, art. 12.2,
Product: Beschikkingen

Nummer: 148
Actor: Adviescommissie Oorlogsschaderegeling Kerkelijke Gebouwen
Handeling: Het opstellen en wijzigen van een reglement betreffende de werkwijze van de commissie.
Periode: 1949-1960
Grondslag: Oorlogsschaderegeling Kerkelijke Gebouwen Stcrt. 1949 no. 92, art. 12.3
Product: Reglement

Nummer: 149
Actor: 1. de minister van Financiën

2. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het gezamenlijk door de ministers van Financiën en van Wederopbouw en

Volkshuisvesting goedkeuren van het reglement van werkwijze van de Adviescommissie
Oorlogsschaderegeling Kerkelijke Gebouwen.

Periode: 1949-1960
Grondslag: Oorlogsschaderegeling Kerkelijke Gebouwen Stcrt. 1949 no. 92, art. 12.3,
Product: Beschikking

Nummer: 150
Actor: Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting: het Hoofd van de Afd. Vaststelling

Oorlogsschade en Afwikkeling Onteigeningen
Handeling: Het aanwijzen van degenen die namens het Hoofd beschikkingen betreffende het

vaststellen van de bijdrage voor schade aan gebouwd onroerend goed, kassen en
warenhuizen van tuinders incl. erven en tuinen mogen ondertekenen.

Periode: 1950-1980
Grondslag: Beschikking minister Wederopbouw en Volkshuisvesting 3-3-1950 Stcrt. no. 47 tot

aanwijzing van een orgaan belast met het onderzoek en de taxatie van schade enz.(ter
uitv. van art. 14.3 Wet MOS), art. 2,

Product: Beschikkingen

Nummer: 151
Actor: Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting: het Hoofd van de Afdeling Vaartuigen
Handeling: Het aanwijzen van personen die namens het Hoofd van de afdeling beschikkingen die ter

vaststelling van bijdragen die verleend worden voor oorlogsschade aan schepen
opgemaakt worden mogen ondertekenen.

Periode: 1950-1980
Grondslag: Beschikking van de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting van 8-9-1950 no.

77190 tot aanwijzing van een orgaan belast met het onderzoek en de taxatie van de
schade Stcrt. no. 177, art. 2,

Periode: 1950-1980
Product: Beschikkingen

Nummer: 152
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Actor: het Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het houden van toezicht op de inrichting van organen welke belast zijn met het

onderzoek naar en de taxatie van de oorlogsschade.
Periode: 1950-1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 4.5 onder b,
Product: Adviezen/instructies

Nummer: 153
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het behandelen van bezwaren van organen niet ressorterend onder Financiën tegen door

het Commissariaat voor de Oorlogsschade geven aanwijzingen m.b.t. het onderzoek, de
taxatie en vaststelling van de bijdragen voor oorlogsschaden e.e.a. de betreffende
vakminister gehoord.

Periode: 1950-1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 4.6,
Product: Beschikkingen

Nummer: 154
Actor: Vakministers

1. de minister van Financiën
2. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
3. de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
4. de minister van Economische Zaken
5. de minister van Verkeer en Waterstaat
6. de minister van Justitie
7. de minister van Buitenlandse Zaken
8. de minister van Binnenlandse Zaken

Handeling: Het adviseren van de minister van Financiën bij het behandelen van bezwaren van
organen niet ressorterend onder Financiën tegen door het Commissariaat voor de
Oorlogsschade geven aanwijzingen m.b.t. het onderzoek, de taxatie en vaststelling van
de bijdragen voor oorlogsschaden.

Periode: 1950-1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 4.6,
Product: Adviezen

Nummer: 155
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het beslissen dat voor een bepaalde Schade-Enquête Commissie het hoofd van een

Inspectie der Belastingen die ambtshalve lid is van de commissie vervangen wordt door
het lid-secretaris (die bij voorkeur een ambtenaar van 's Rijksbelastingen is).

Periode: 1950-1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 5.2,
Product: Beschikking

Nummer: 156
Actor: Vakministers:

1. van Economische Zaken;
2. van Verkeer en Waterstaat;
3. van Justitie;
4. van Binnenlandse Zaken;
5. van Buitenlandse Zaken;

N.B.
De vakministers Landbouw etc en Wederopbouw etc. zijn onder grondslagvermelding
Stb. F 255 reeds eerder opgenomen.
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Handeling: Het voeren van overleg met de minister van Financiën i.v.m. de aanwijzing van
bestaande of in te stellen instellingen waar aanmelding van oorlogsschade dient te
geschieden volgens door de minister van Financiën op te stellen voorschriften.

Periode: 1950-1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 14.2,
Product: Advisering/totstandkoming Aanwijzingen

Nummer: 157
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het instellen en opheffen van een commissie die in de gemeenten waar

onteigeningsplannen ter inzage zijn gelegd de bezwaarschriften beoordeelt.
Periode: 1950-1980?
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 25.1,
Product: Beschikking

Nummer: 158
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het benoemen van leden van de commissie die in de gemeenten waar

onteigeningsplannen ter inzage zijn gelegd de bezwaarschriften beoordeelt.
Periode: 1950-1980?
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 25.1,
Product: Beschikkingen

Nummer: 159
Actor: 1. de minister van Verkeer en Waterstaat

2. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
3. de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

Handeling: Het in gemeen overleg tussen de ministers van Wederopbouw en Volkshuisvesting, van
Verkeer en Waterstaat en van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening instellen van
een commissie die kan bepalen (behoudens goedkeuring van betreffende minister) dat
bepaalde schepen voor onteigening in aanmerking gebracht zullen worden.

Periode: 1950-1980?
Grondslag: Wet MOS Stb. K 31, art. 30.1,

Wet vergoeding molestschade binnenschepen, art. 8,
Product: Instellingsbeschikking

Nummer: 160
Actor: de Voorzitter van de Commissie bedoeld in art. 30 lid 1 van de Wet op de Materiële

Oorlogsschaden (ressorterend onder het ministerie van Verkeer en Waterstaat)
Handeling: Het voor elke zaak bepalen van de samenstelling van de commissie: het aanwijzen van

de leden.
Periode: 1950-1980?
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 30.1,
Product: Aanwijzingen/verzoeken tot zittingname

Nummer: 161
Actor: Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het houden van toezicht op het beheer van het Grootboek voor de Wederopbouw.
Periode: 1950-1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 37.1,

Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen, art. 14,
Product: Aanwijzingen

Nummer: 162
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het benoemen van de directeur van het Grootboek voor de Wederopbouw.



69

Periode: 1950-
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 37.1,
Product: Beschikking

Nummer: 163
Actor: de directeur van het Grootboek voor de Wederopbouw
Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren die de directeur van het Grootboek voor de

Wederopbouw kunnen vertegenwoordigen.
Periode: 1950-
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 37.1,
Product: Beschikkingen

Nummer: 164
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren die de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting

vertegenwoordigen bij de notariële afwikkeling van de rangsbepaling van hypotheken
indien eigenaren van onroerende goederen en schepen opbouwhypotheken willen
verlenen voor geldleningen boven de verleende bijdragen voor geleden oorlogsschade.

Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 62.1,
Product: Beschikkingen

Nummer: 165
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het aanwijzen van organen die met het oog op de te verwachten bijdrage voor geleden

oorlogsschade kredieten mogen verlenen (70.1) en van organen die (ook) de uitgestelde
bijdragen en aanvullende bijdragen (73) die aansluitend op de besteding kunnen worden
toegekend mogen verlenen.

Periode: 1950-(1960) c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 70.1, 73.1,
Product: Aanwijzingen/Beschikkingen

Besluit van de minister van Financiën d.d. 25-2-1954 no. F. 10144, Generale Thesaurie,
Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade betreffende aanwijzing
aanvullende bijdrage art. 72, lid 5 Wet MOS, Stcrt. no. 41. (gegrond op art. 73)

Nummer: 166
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het instellen en opheffen van een commissie die de minister van Financiën adviseert bij

het opstellen van algemene regels welke naar gelang van de goederen en bedrijven waar
zij betrekking op hebben inhouden a) richtlijnen aan de hand waarvan volgens objectieve
maatstaven de grootte van het te verlenen krediet wordt bepaald, b) richtlijnen aan de
hand waarvan wordt bepaald in hoeverre de kredieten tegen normale rente en aflossing
worden verleend en aflossing achterwege kan blijven of rentefaciliteiten worden
toegestaan, c) bepalingen aangaande het verdelen en herzien van kredieten en
faciliteiten, d) bepalingen ter uitvoering van een juiste kredietverlening.

Periode: 1950-1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 71.4,
Product: Instellings- en opheffingsbeschikking

Beschikking van de Minister van Financiën van 21 maart 1950, Generale Thesaurie,
Afdeling Econ. en Soc. Zaken, no. 252, Stcrt. no. 59.
Beschikking d.d. 12-7-1960 no. A0/9812.

Nummer: 167
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het aanwijzen van organen die met het oog op de te verwachten bijdrage voor geleden

oorlogsschade kredieten mogen verlenen en van organen die (ook) de uitgestelde
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bijdragen en aanvullende bijdragen die aansluitend op de besteding kunnen worden
toegekend mogen verlenen.

Periode: 1950-(1960) 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, 73.1,
Product: Aanwijzingen/Beschikkingen

Beschikking van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting van 28 november
1951/Afd. Algemeen Secretariaat/no. 79618 tot aanwijzing van een orgaan op grond van
art. 73 lid 1 Wet MOS 1950, Stcrt. no. 235.
Aanwijzing orgaan op grond van art. 73, lid 1, van de Wet MOS d.d. 4-2-1954 no.
0204148/Afd. Financiële Zaken, Stcrt. no. 30.
Aanwijzing orgaan op grond van art. 73, lid 1, Wet MOS d.d. 4-2-1954 no. 0204149/Afd.
Financiële Zaken, Stcrt. no. 30.

Nummer: 168
Actor: de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Handeling: Het aanwijzen van organen die met het oog op de te verwachten bijdrage voor geleden

oorlogsschade kredieten mogen verlenen en van organen die (ook) de uitgestelde
bijdragen en aanvullende bijdragen die aansluitend op de besteding kunnen worden
toegekend mogen verlenen.

Periode: 1950-(1960) 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, 73.1,
Product: Aanwijzingen/Beschikkingen

Nummer: 169
Actor: 1. de minister van Financiën

2. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
3. de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

Handeling: Het in onderling overleg tussen de ministers van Financiën, van Wederopbouw en
Volkshuisvesting en van Landbouw en Visserij vaststellen van de terreinafbakening
waarbinnen de betreffende minister naast de Herstelbank de aangewezen organen
kredieten, uitgestelde bijdragen en aanvullende bijdragen kunnen verlenen.

Periode: 1950-(1960) 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 73.1,
Product: Afspraken/Regeling

Beschikking van de ministers van Financiën, van Wederopbouw en Volkshuisvesting en
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van 18-9-1953, no. 195, Generale
Thesaurie, Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, tot vaststelling van de
terreinafbakening aanvullende financiering oorlogsschade, Stcrt. no. 207.

Nummer: 170
Actor: 1. de minister van Justitie

2. de minister van Financiën
Handeling: Het instellen, organiseren en opheffen van het Scheidsgerecht voor de Oorlogsschade.
Periode: 1950-1978
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 90.1,
Product: Koninklijk Besluit/Organisatiebeschikkingen

Nummer: 171
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke Besluiten, v.a. 1953: het doen van voordrachten

betreffende de benoeming, schorsing, ontslag en aanwijzing van leden en voorzitters van
de Kamers van het Scheidsgerecht voor de Oorlogsschade.

Periode: 1950-1978
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 90.2.3,
Product: K.B.'s

K.B. d.d. 8-5-1950 no. 28, Stcrt. no. 111.
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Nummer: 172
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren die als secretaris of adjunct-secretaris van het

Scheidsgerecht voor de oorlogsschade zullen optreden.
Periode: 1950-1978
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 90.5,
Product: Beschikkingen

Nummer: 173
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het voorbereiden van een AMVB houdende regels m.b.t. de vergoeding van reis- en

verblijfkosten van leden, voorzitters en secretaris van het Scheidsgerecht voor de
Oorlogsschade.

Periode: 1950-1978
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 90.6,
Product: AMVB

Nummer: 174
Actor: de Vakministers

1. van Financiën;
2. van Wederopbouw en Volkshuisvesting;
3. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening;
4. van Verkeer en Waterstaat;
5. van Economische Zaken;

Handeling: Het in het algemeen of in bijzondere gevallen delegeren van werkzaamheden, voor zover
niet betrekking hebbende op het stellen van regels of het beslissen op bezwaar- en
beroepschriften of betreffende onteigeningen, aan onder hen ressorterende ambtenaren
of organen.

Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 101,
Product: Beschikkingen/Regeling

Beschikking van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting d.d. 24-8-1953, no.
0824121 Afd. Vaststelling Oorlogsschade en Afwikkeling Onteigeningen ter uitvoering van
art. 101 lid 1 van de Wet MOS (Delegatie van de bevoegdheid tot het stellen van de
termijn bedoeld in art. 83 van de Wet MOS), Stcrt. no. 166, gewijzigd bij Beschikking d.d.
13-4-1954 no. 0409058 Stcrt. no. 74.

Nummer: 175
Actor: 1. de minister van Financiën

2. de minister van Binnenlandse Zaken
Handeling: Het, door de minister van Financiën, verlenen van vrijstellingen van de

ondernemingsbelasting (in overleg met de minister van Binnenlandse Zaken), de
vennootschapsbelasting, de vermogensbelasting en de vermogensaanwasbelasting aan
de Herstelbank, en door haar opgerichte vennootschappen, die belast zijn met de
verstrekking van kredieten en bijdragen voor oorlogsschade.

Periode: 1950-
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 103.4,
Product: Vrijstellingsbeschikkingen/Regelingen

Nummer: 176
Actor: de Besturen van de Provinciale Herstelstichtingen 1940 en de Stichting Rotterdam 1940
Handeling: Het liquideren van de Herstelstichtingen.
Periode: 1950
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 111.8,
Product: Overboekingen van gelden, eindverslag,
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Nummer: 177
Actor: de directeur van het Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het opstellen van richtlijnen volgens welke de besturen de Herstelstichtingen 1940

dienen te liquideren.
Periode: 1950
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 111.8,
Product: Richtlijnen

Nummer: 178
Actor: 1. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting

2. Gedeputeerde Staten
Handeling: Het door de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting samen met de

Gedeputeerde Staten aanwijzen van ambtenaren die lid zijn van gemeentelijke
herverkavelingscommissies die als vergoeding voor geleden oorlogsschade ten name
van gemeente onteigende goederen toewijzen.

Periode: 1950-c.a. 1980?
Grondslag: Beschikking van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting van 3 juli 1950, Afd.

Vaststelling Oorlogsschade en afwikkeling onteigeningen, no. 63161, tot vaststelling van
de richtlijnen herverkaveling en toewijzing, Stcrt. no. 128, art. 6.2,

Product: Beschikkingen

Nummer: 179
Actor: de Adviescommissie ex. art. 71.4 van de Wet MOS 1950
Handeling: Het instellen van een commissie welke overleg pleegt met de Directeur-Generaal voor de

Wederopbouw en Volkshuisvesting m.b.t. de vaststelling van bouwkosten welke in
aanmerking genomen worden bij de vaststelling van de bijdrage.

Periode: 1951-1960
Grondslag: Financierings- en premieregeling oorlogsschade woningen en bedrijfspanden, art. 7,
Product: Adviezen

Nummer: 180
Actor: de Adviescommissie ex. art. 71.4 van de Wet MOS 1950
Handeling: Het benoemen van leden en voorzitter van de commissie welke overleg pleegt met de

Directeur-Generaal voor de Wederopbouw en Volkshuisvesting m.b.t. de vaststelling van
bouwkosten welke in aanmerking genomen worden bij de vaststelling van
bijdragen/financiële tegemoetkomingen in de vorm van kredieten.

Periode: 1951-1960
Grondslag: Financierings- en premieregeling oorlogsschade woningen en bedrijfspanden, art. 7,
Product: Beschikkingen

Nummer: 181
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het vaststellen van vergoedingen voor de leden van de commissie welke overleg pleegt

met de Directeur-Generaal voor de Wederopbouw en Volkshuisvesting m.b.t. de
vaststelling van bouwkosten die in aanmerking genomen worden bij de vaststelling van
de bijdrage/financiële tegemoetkoming (krediet).

Periode: 1951-1960(?)
Grondslag: Financierings- en premieregeling oorlogsschade woningen en bedrijfspanden, art. 7,
Product: Beschikking

Nummer: 182
Actor: de Adviescommissie ex. art. 71.4 Wet MOS 1950
Handeling: Het instellen van een commissie die overleg pleegt met de ministers van Financiën en

van Wederopbouw en Volkshuisvesting betreffende het opstellen van de bijlagen bij de
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Beschikking financiering Kernplan-Bebouwing, houdende tabellen en voorschriften die
gebruikt worden bij de vaststelling van de premie (=aanvullende bijdrage).

Periode: 1951-1960
Grondslag: Beschikking financiering Kernplan-Bebouwing, Stcrt. 1951 no. 237, art. 4,
Product: Beschikking

Nummer: 183
Actor: de Adviescommissie ex. art. 71.4 Wet MOS 1950
Handeling: Het benoemen van de leden van de commissie die overleg pleegt met de ministers van

Financiën en van Wederopbouw en Volkshuisvesting betreffende het opstellen van de
bijlagen bij de Beschikking financiering Kernplan-Bebouwing.

Periode: 1951-1960
Grondslag: Beschikking financiering Kernplan-Bebouwing, Stcrt. 1951 no. 237, art. 4,
Product: Benoemingen

Nummer: 184
Actor: de Adviescommissie ex. art. 71.4 Wet MOS 1950
Handeling: Het opstellen van voorschriften m.b.t. de werkwijze van de commissie die overleg pleegt

met de ministers van Financiën en van Wederopbouw en Volkshuisvesting betreffende
het opstellen van de bijlagen bij de Beschikking financiering Kernplan-Bebouwing.

Periode: 1951-1960
Grondslag: Beschikking financiering Kernplan-Bebouwing, Stcrt. 1951 no. 237, art. 4,
Product: Voorschriften

Nummer: 185
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het vaststellen van vergoedingen voor leden van de commissie die overleg pleegt met de

ministers van Financiën en van Wederopbouw en Volkshuisvesting betreffende het
opstellen van de bijlagen bij de Beschikking financiering Kernplan-Bebouwing.

Periode: 1951-1960
Grondslag: Beschikking financiering Kernplan-Bebouwing, Stcrt. 1951 no. 237, art. 4,
Product: Beschikkingen

Nummer: 186
Actor: 1. de minister van Financiën

2. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het, gezamenlijk door de ministers van Financiën en van Wederopbouw en

Volkshuisvesting verlenen van goedkeuring aan de oprichting en de statuten van door
gemeenten opgerichte fondsen welke ten doel hebben a) de aankoop en vervreemding
van bijdragen voor onherstelbaar beschadigde onroerende goederen en van
schadeloosstellingen wegens onteigeningen ten behoeve van de wederopbouw van
onroerende goederen binnen de gemeente en b) het dienstbaar maken van verkregen
bijdragen aan de financiering van bouw door derden ter besteding van een bijdrage in
een kernplan betreffende het grondgebied van een gemeente.

Periode: 1951-1960(?)
Grondslag: Beschikking financiering Kernplan-Bebouwing, Stcrt. 1951 no. 237, art. 5,
Product: Goedkeuringen/Afwijzingen

Nummer: 187
Actor: 1. de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

2. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het benoemen van leden en voorzitter van de Adviescommissie Financierings- en

premieregeling oorlogsschade boerderijen.
Periode: 1952-1960?
Grondslag: Financierings- en premieregeling oorlogsschade boerderijen, Stcrt. 1952 no. 98, art. 45,
Product: Benoemingen
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Nummer: 188
Actor: Adviescommissie Financierings- en premieregeling oorlogsschade boerderijen
Handeling: Het opstellen van een reglement betreffende de werkwijze van de commissie.
Periode: 1952-1960?
Grondslag: Financierings- en premieregeling oorlogsschade boerderijen, Stcrt. 1952 no. 98, art. 45,
Product: Reglement

Nummer: 189
Actor: 1. de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

2. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het goedkeuren van een reglement betreffende de werkwijze van de Adviescommissie

Financierings- en premieregeling oorlogsschade boerderijen.
Periode: 1952
Grondslag: Financierings- en premieregeling oorlogsschade boerderijen, Stcrt. 1952 no. 98, art. 45,
Product: Goedkeuringen

Nummer: 190
Actor: 1. het Hoofd van de Afdeling Vaststelling Oorlogsschade en Afwikkeling van Onteigeningen

van het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting,
2. v.a. 1954: de Directeur-Generaal van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting

Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren die namens het hoofd van de Afdeling kunnen beslissen.
Periode: 1953-1960/1980
Grondslag: Beschikking van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting d.d. 24-8-1953, no.

0824121 Afd. Vaststelling Oorlogsschade en Afwikkeling Onteigeningen ter uitvoering van
art. 101 lid 1 van de Wet MOS (Delegatie van de bevoegdheid tot het stellen van de
termijn bedoeld in art. 83 van de Wet MOS), Stcrt. no. 166, gewijzigd bij Beschikking d.d.
13-4-1954 Stcrt. no. 74, art. 2,
Beschikking van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting d.d. 13-4-1954 no.
0409057 Stcrt. no. 74 tot nadere aanwijzing van het orgaan belast met de vaststelling van
bijdragen op grond van art. 8 Wet MOS voor zover betreft oorlogsschade toegebracht aan
gebouwd onroerend goed, art. 3,

Product: Beschikkingen

Nummer: 191
Actor: de minister van Justitie
Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke Besluiten betreffende het benoemen van raadsheren-

plaatsvervanger in het Gerechtshof ‘s-Gravenhage boven het toegestane aantal volgens
de wet van 18-12-1947 Stb. H 430.

Grondslag: Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen, art. 10,
Periode: 1951-
Product: Koninklijke Besluiten

Nummer: 192
Actor: 1. de minister van Verkeer en Waterstaat

2. de minister van Financiën
Handeling: Het door de minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de minister van

Financiën aanwijzen van een commissie die de bouwkosten van verloren gegane
schepen vaststelt die bij de vaststelling van de vergoeding van molestschade in
aanmerking genomen worden.

Periode: 1952-
Grondslag: Wet van 29 mei 1952 Stb. 314, houdende vergoeding van molestschade binnenschepen,

art. 6.1,
Product: Beschikking

Nummer: 193
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Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het instellen, organiseren en opheffen van het Centraal Afwikkelingsbureau Duitse

Schade-uitkeringen (CADSU).
Periode: 1959-1966
Grondslag: *
Product: Beschikking

Beschikking van de minister van Financiën d.d. 25-7-1959, no. 53.

Nummer: 194
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het instellen, wijzigen en opheffen van een Commissie van Bijstand voor het CADSU.
Periode: 1959-1966
Bron: Eindverslag betreffende de taken van het CADSU, 1966,
Product: Beschikking d.d. 14-9-1959 no. A9/13583

Nummer: 195
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het benoemen, schorsen en ontslaan van leden/voorzitters van de Commissie van

Bijstand.
Periode: 1959-1966
Grondslag: Beschikking 14-9-1959 no. A9/13583,
Bron: Eindverslag betreffende de taken van het CADSU, 1966,
Product: Beschikkingen

Nummer: 196
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het benoemen, schorsen en ontslaan van het Hoofd en medewerkers van het CADSU.
Periode: 1959-1966
Bron: Eindverslag betreffende de taken van het CADSU, 1966,
Product: Beschikkingen

4.4.5 Aangifte/taxatie/onderzoek/voorschotten/vaststelling/uitbetaling wegens schaden en 
onteigening/vordering/ingebruikname

Nummer: 197
Actor: de Wehrmachtbezirkverwaltung
Handeling: Het afgeven van bewijzen van vordering in gebruik.
Periode: 1940-1945
Grondslag: Verordening no. 114/1940 betreffende de ingebruikneming van gebouwde en

ongebouwde onroerende goederen ten behoeve van de Duitse Weermacht, art. 2,
Product: Vorderingsbewijzen

Nummer: 198
Actor: de Wehrmachtsbezirkverwaltung
Handeling: Het toekennen van schadeloosstellingen voor in gebruik gevorderde goederen.

NB
Indiening van verzoeken tot schadevergoeding en uitbetalingen gebeurde door
tussenkomst van de gemeenten waarin de gevorderde goederen gelegen waren.

Periode: 1940-1945
Grondslag: Verordening no. 114/1940 betreffende de ingebruikneming van gebouwde en

ongebouwde onroerende goederen ten behoeve van de Duitse Weermacht, art. 3,
Product: Schadeloosstellingen

Nummer: 199
Actor: Pachtbureau's
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Handeling: Het adviseren van de Weermacht betreffende de waarde van gevorderde goederen in
verband met de vaststelling van de schadevergoeding.

Periode: 1940-1945
Grondslag: Verordening no. 114/1940 betreffende de ingebruikneming van gebouwde en

ongebouwde onroerende goederen ten behoeve van de Duitse Weermacht, art. 4,

Nummer: 200
Actor: de onder het Departement vallende Diensten: Belastingdienst
Handeling: Het verstrekken van inlichtingen aan de Wehrmachtbezirkverwaltung betreffende de

waarde van gevorderde goederen.
Periode: 1940-1945
Grondslag: Verordening no. 114/1940 betreffende de ingebruikneming van gebouwde en

ongebouwde onroerende goederen ten behoeve van de Duitse Weermacht, art. 4,
Product: Inlichtingen

Nummer: 201
Actor: de Hoofdintendant bij de Weermachtbevelhebber in Nederland
Handeling: Het beslissen dat voor bij deze verordening uitgesloten grond-erven van eigenaren die

zich buiten Nederland bevinden toch vordering mag plaatsvinden en dat daar
schadevergoedingen voor uitbetaald moeten worden.

Periode: 1940-1945
Grondslag: Verordening no. 114/1940 betreffende de ingebruikneming van gebouwde en

ongebouwde onroerende goederen ten behoeve van de Duitse Weermacht, art. 8,
Product: Beslissingen

Nummer: 202
Actor: 1. de Commissie schadevergoedingen Rotterdam

N.B.
Het voorzitterschap en het secretariaat waren in handen van de Schade-Enquête
Commissie Rotterdam

2. de Commissie schadevergoedingen buiten Rotterdam
Handeling: Het adviseren van de Regeringscommissaris voor de wederopbouw m.b.t. toe te kennen

schadevergoedingsbedragen voor onroerende goederen die onteigend worden.
Periode: 1940-1945
Grondslag: Beschikking van de Secretaris-Generaal van Financiën d.d. 10-9-1940, no. 162, Generale

Thesaurie, Algemene Zaken
Beschikking van de Secretaris-Generaal van Financiën d.d. 18-10-1940, no. 151,
Generale Thesaurie, Algemene Zaken

Product: Adviezen

Nummer: 203
Actor: Het Departement van Financiën: de Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en

Defensieschaden
Handeling: Het, na advies van de Commissie van advies voor Interneringsschaden, beslissen op

aanspraken op vergoedingen in verband met inbewaringstelling, nasporing of huiszoeking
tijdens de oorlogsdagen.

Periode: 1942-1945
Grondslag: Beschikking van de Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschaden d.d.

13--3-1942 no. 212.
Product: Beschikkingen

Nummer: 204
Actor: de Commissie van Advies voor Interneringsschaden
Handeling: Het adviseren van het Departement van Financiën: de Algemeen Gemachtigde voor de

Oorlogs- en Defensieschaden over aanspraken op vergoedingen in verband met
inbewaringstelling, nasporing of huiszoeking tijdens de oorlogsdagen.
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Periode: 1942-1945
Grondslag: Beschikking van de Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschaden d.d.

13--3-1942 no. 212.
Product: Adviezen

Nummer: 205
Actor: het Nationaal Steun Fonds
Handeling: Het verlenen van financiële middelen en middelen in natura aan gedupeerden,

nabestaanden, personen die verzet plegen en organen/organisaties etc.
Periode: c.a. 1943-1953
Bron: Publicatie "Het Nationaal Steun Fonds 1943-1945" (kort overzicht van werkzaamheden),

z.d.
Product: Uitbetalingen

Nummer: 206
Actor: het Nationale Steun Fonds
Handeling: Het na de oorlog, na verkregen fiattering van het ministerie van Financiën, uitbetalen van

vorderingen voor gemaakte verzetskosten en steunverlening door organen en
organisaties.

Periode: 1945-1953
Bron: Publicatie "Het Nationaal Steun Fonds 1943-1945" (kort overzicht van werkzaamheden),

z.d.
Product: Uitbetalingen

Nummer: 207
Actor: Instantie die schadevergoedingen toekent
Handeling: Het afwijzen of toewijzen van verzoeken om vergoeding van schaden geleden door de

uitvoering van wederopbouwplannen.
Periode: 1940-1950
Grondslag: Besluit van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 24 Mei 1940, betreffende

den wederopbouw II, Stb. 552, art. 3,
Product: Afwijzingen/toekenningen

Nummer: 208
Actor: de Regeeringscommissaris voor de wederopbouw

1940; bij Beschikking 10-10-1940 Stb. S 205 van de Secretarissen-Generaal van Justitie,
Waterstaat en Financiën gewijzigd in:
(wnd.) Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw, gewijzigd in College voor
Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw;
v.a. Wet MOS 1950 Stb. K 31 actor: de minister voor Wederopbouw en Volkshuisvesting

Handeling: Het onteigenen van onroerende of roerende zaken i.v.m. de uitvoering van plannen tot
herstel van oorlogsschade.

Periode: 1940-19
Grondslag: Besluit van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 24 Mei 1940, betreffende

den wederopbouw II, Stb. 552, art. 5, vervallen 1950 Stb. K 31.
Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Justitie, van
Waterstaat en van Financiën tot regeling van de onteigening ingevolge artikel 5 van het
Besluit betreffende de Wederopbouw II, VB 1940 no. 168, art. 2.1, 3, 4, 5, 6 vervallen bij
Verordening Militair Gezag no. 50/1944, 7 vervallen bij Verordening Militair Gezag no.
50/1944, 9 vervallen bij Verordening Militair Gezag no. 50/1944, Besluit ingetrokken 1950
Stb. K 31.
Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Justitie, van
Waterstaat en van Financiën tot regeling van de uitgestelde betaling bij onteigeningen,
als bedoeld in artikel 7 van het Besluit No. 168/1940 tot regeling van de onteigening
ingevolge artikel 5 van het Besluit betreffende de Wederopbouw II, art. 2, vervallen 1950
Stb. K 31.
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Richtlijnen inzake hypothecaire en andere zakelijke rechten Stcrt. 4-3-1941 no. 44, art. 6-
12, vervallen 1950 Stb. K 31.

Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 23, 24, 27, 28 (puinonteigening), 29 (vaststelling
bijdragen), 32 (splitsing bedragen, uitstel betaling), 33 (ter betaling toewijzen van
onroerende goederen), 46 (taxatie toe te wijzen goederen), 111.4,

Product: Beschikkingen

Nummer: (procedureonderdeel vorige handeling)
Actor: de instantie die onteigeningsvergoedingen vaststelt= De Algemeen Gemachtigde
Handeling: Het vaststellen van vergoedingen voor goederen die i.v.m. de uitvoering van plannen voor

het herstel van oorlogsschade onteigend worden.
Periode: 1940-
Grondslag: Besluit van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 24 Mei 1940, betreffende

den wederopbouw II, Stb. 552, art. 5,
Product: Beschikkingen

Nummer: 209
Actor: de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën
Handeling: Het adviseren/instemmen met de Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw over

het door deze laatste vaststellen van plannen tot onteigening van goederen i.v.m. het
herstel van oorlogsschade.

Periode: 1940-1944
Grondslag: Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Justitie, van

Waterstaat en van Financiën tot regeling van de onteigening ingevolge artikel 5 van het
Besluit betreffende de Wederopbouw II, VB 1940 no. 168, art. 2.3 vervallen bij
Verordening Militair Gezag no. 50/1944,

Product: Verslagen, adviezen, nota's, beschikkingen

Nummer: 210
Actor: de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën
Handeling: Het adviseren/instemmen met de vaststelling van vergoedingen voor, in het kader van

herstel van de oorlogsschade, onteigende goederen door de Algemeen Gemachtigde
voor den Wederopbouw.

Periode: 1940-1944
Grondslag: Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Justitie, van

Waterstaat en van Financiën tot regeling van de onteigening ingevolge artikel 5 van het
Besluit betreffende de Wederopbouw II, VB 1940 no. 168, art. 3.1 vervallen bij
Verordening Militair Gezag no. 50/1944,

Product: Verslagen, adviezen, nota's, beschikkingen

Nummer: 211
Actor: 1. de Secretaris-Generaal/minister van het Departement van Handel, Nijverheid en

Scheepvaart
2. de Secretaris-Generaal/minister van het Departement van Landbouw en Visscherij
3. de Secretaris-Generaal/minister van het Departement van Justitie
4. de Secretaris-Generaal/minister van het Departement van Binnenlandsche Zaken
5. de Secretaris-Generaal/minister van het Departement van Waterstaat
6. de Secretaris-Generaal/minister van het Departement van Onderwijs, Kunsten en

Wetenschappen
7. de Secretaris-Generaal/minister van het Departement van Financiën
8. de Secretaris-Generaal/minister van het Departement van Sociale Zaken
9. de Gevolmachtigde van de Rijkscommissaris voor het verplaatsen van de Nederlandse

Regeringsbureau's/ Bureau Afvoer Regerings-Apparaat (B.A.R.A.)
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Handeling: Het, door de vakministers in overeenstemming met het Departement van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart, (laten) vorderen van roerende en onroerende goederen en
het vaststellen en uitbetalen van schadevergoedingen hiertoe.

Periode: 1940-
Grondslag: Algemeen Vorderingsbesluit 1940, art. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10,
Product: Beschikkingen en betalingen

N.B.
Aanzeggingen tot vorderingen t.a.v. groepen van personen kunnen op basis van art. 4.5
van het Besluit geschieden bij publicatie in de Staatscourant. Een voorbeeld hiervan is de
Beschikking d.d. 6-5-1946 van de departementen van Justitie, no. 10115a, en van
Financiën, no. 221, Stcrt. no. 100

Nummer: 212
Actor: 1. de Secretaris-Generaal/ de minister van Handel, Nijverheid en Waterstaat

2. de Secretaris-Generaal/ de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
3. de Secretaris-Generaal/ de minister van Justitie
4. de Secretaris-Generaal/ de minister van Binnenlandsche Zaken
5. de Secretaris-Generaal/ de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
6. de Secretaris-Generaal/ de minister van Financiën
7. de Secretaris-Generaal/ de minister van Waterstaat
8. de Secretaris-Generaal/ de minister van Sociale Zaken

Handeling: Het afgeven van machtigingen aan organen om namens de Secretaris-Generaal/de
minister roerende en onroerende goederen te mogen vorderen en schadeloosstellingen
uit te betalen.

Periode: 1940-
Grondslag: Algemeen Vorderingsbesluit 1940, art. 3,
Product: Machtigingen

Beschikking van de wnd. Secretaris-Generaal van Financiën in overleg met de
Secretaris-Generaal van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart van 14
Februari 1945 (Machtiging en aanwijzing van de Gevolmachtigde van de
Rijkscommissaris voor het verplaatsen van de Nederlandsche Regeringsbureau's (=
Bureau Afvoer Regeringsapparaat: B.A.R.A.. Het Bureau stond in praktijk onder leiding
van F.L. Rambonnet: de Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschade)
tot vordering).

Nummer: 213
Actor: de Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij
Handeling: Het in het belang van een goede verkaveling geven van toestemming aan

vervreemdingen van gevorderde goederen door degene ten wiens behoeve de vordering
is gedaan zonder dat degene die van wie de goederen gevorderd zijn als eerste de
goederen mag terug kopen.

Periode: 1940-
Grondslag: Algemeen Vorderingsbesluit 1940, art. 11,
Periode: 1940-
Product: Beschikkingen

Nummer: 214
Actor: Opsporingsambtenaren (de aangewezen instanties, Rijks- en Gemeentepolitie en

ambtenaren der invoerrechten en accijnzen)
Handeling: Het opsporen van overtredingen en strafbare feiten van degenen van wie roerende en

onroerende goederen op grond van dit Besluit worden gevorderd.
Periode: 1940-
Grondslag: Algemeen Vorderingsbesluit 1940, art. 15, 16, 17,
Product: Processen-verbaal

Nummer: 215
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Actor: de Secretaris-Generaal/ de minister van het Departement van Financiën
Handeling: Het beoordelen/vaststellen dat oorlogsschaden dusdanig van geringe aard zijn ten

opzichte van de financiële toestand van getroffene dat zij buiten aanmerking gelaten
worden of niet voor registratie in aanmerking komen en (v.a. K 31) het opstellen van
regels hiertoe.

Periode: 1940-c.a. 1980
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 1.4, Besluit Overgangsregeling

Oorlogsschade F 98, art. 3.3,
Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 7.2 onder e,

Product: Beschikkingen en Regelingen
Derde Uitvoeringsbeschikking MOS 1945, vervallen bij de Zevende
Uitvoeringsbeschikking MOS 1945
Regeling kleine schaden d.d. 10-11-1947 no. 131, Stcrt. no. 219, "Zevende
Uitvoeringsbeschikking Besluit M.O.S. 1945"

Nummer: 216
Actor: de Secretaris-Generaal/minister van het Departement van Financiën (= de daaronder

ressorterende Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschade, Afdeling
Oorlogsschade)

Handeling: Het vaststellen van bedragen voor geleden schaden aan de hand van door de Schade-
Enquête Commissies gedane onderzoeken en het uitkeren, eventueel onder de bepaling
dat de verrekening met eerder verkregen bedragen, er van.

Periode: 1940-1945
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, vaststelling bijdragen: art. 2, 3, 4, 5,

6, 9, uitkering: art. 10, (vgl. F98)
Product: Beschikkingen

N.B.
In praktijk toetste het Departement slechts de bevindingen en conclusies van de Schade-
Enquête Commissies en stelde de bedragen betaalbaar omdat vanuit het departement
leiding werd gegeven aan die commissies en daartoe richtlijnen werden opgesteld.
De uitkeringen geschieden via/aan de Stichting Rotterdam 1940 en provinciale
stichtingen.
Vanaf F 98 en F 255 geschiedde de formele vaststelling van bijdragen door het
Commissariaat voor de Oorlogsschade ( zie afzonderlijke handeling)

Nummer: 217
Actor: Schade-enquête Commissies
Handeling: Het registreren, het onderzoeken en het taxeren, t.b.v. de Secretaris-Generaal van

Financiën/door hem aangewezen instanties, naar opgegeven geleden (oorlogs-)schaden
en het verrichten van daarmee samenhangende werkzaamheden.

Periode: 1940-1960
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 2, Besluit Overgangsregeling

Oorlogsschade F 98, art. 7.1, 8 (ontvangst aanmeldingen),
Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945 F 255, art. 3.3,
Besluit vergoeding militaire vorderingen F 292, art. -- (blijkens een handleiding t.b.v.
verrichten de Schade-Enquête Commissies taxaties),
Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 5.4, buiten werking bij de Liquidatiewet Oorlogs- en
Watersnoodschade I,
Oorlogsschaderegeling Sociale Gebouwen, art. 4,
Oorlogsschaderegeling Verpleeginrichtingen, art. 6, 8,
Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen, art. 14,
Beschikking Richtlijnen art. 14.1. Wet Overheidsaansprakelijkheid
Bezettingshandelingen, art. 4, buiten werking bij de Liquidatiewet Oorlogs- en
Watersnoodschade I,

Product: Registraties/Onderzoeksrapporten/Taxaties



81

Nummer: 218
Actor: de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën
Handeling: Het vaststellen van afschrijvingsbedragen, hetzij in algemene zin hetzij in bijzondere

gevallen, die bij de vaststelling van de geleden oorlogsschade afgetrokken worden van
de boekwaarde van bedrijfsuitrustingen en roerende zaken welke nodig zijn bij de
uitoefening van een beroep.

Periode: 1940-1945
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 4.4,
Product: Besluiten (Regelingen) en Beschikkingen

Nummer: 219
Actor: de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën
Handeling: Het vaststellen, wijzigen en intrekken van regels:

met betrekking tot het bepalen van de bijdragen en de uitbetaling daarvan voor schade
geleden aan huisraad, geleden bezettingsschade door publiekrechtelijke lichamen (v.a.
30/1942) alsmede m.b.t. aanspraken van hen die verloren gegane goederen in huurkoop
hebben gegeven of aan wie dusdanige goederen  tot zekerheid in eigendom waren
gegeven waarbij aan betrokkenen kan worden opgelegd een soortgelijke
kredietovereenkomst aan te gaan.

Periode: 1940-1945
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 7.1.2, (vgl. F98)
Product: Besluiten/Regelingen/Richtlijnen

Regelen vastgesteld door den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën,
betreffende de bijdragen van het Rijk in de door oorlogsgeweld veroorzaakte schaden
aan huisraad (Regelen in zake huisraad I), Stcrt. 4-12-1940 no. 137, gewijzigd Stcrt. 1941
no. 182.
Regelen, vastgesteld door den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën
betreffende de bijdragen van het Rijk in de door oorlogsgeweld veroorzaakte schade aan
huisraad op schepen, als bedoeld in art. 1 lid 2 (binnenschepen) van het Besluit op de
materieele oorlogsschaden (Regelen in zake huisraad II), Stcrt. 4 December 1940 no.
237.

Nummer: 220
Actor: de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën (= de daaronder

ressorterende Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs en Defensieschade)
Handeling: Het in bijzondere gevallen afwijkend (van de regels gesteld in het Besluit MOS 221/1940)

vaststellen van geleden oorlogsschaden/bezettingsschaden en de daarin te verlenen
bijdragen en het uitkeren daarvan.

Periode: 1940-1950
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, vaststelling bijdrage: art. 8, 9,

uitkering: art. 10,
Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 4,

Product: Beschikkingen
N.B.
De uitkeringen geschieden via/aan de Stichting Rotterdam 1940 en de Provinciale
Stichtingen.

Nummer: 221
Actor: de (Krediet-)Stichting Rotterdam 1940
Handeling: Het verrekenen en uitkeren, van via het Departement van Financiën vastgestelde en

verkregen, bijdragen voor geleden oorlogsschade in gevallen waarin de Stichting
geldleningen heeft verstrekt of vorderingen heeft en van Bezettingsschaden.

Periode: 1940-1945
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 10.2,

Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 4,
Product: Betalingen
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Nummer: 222
Actor: de Provinciale (Krediet-)Stichtingen 1940
Handeling: Het verrekenen en uitkeren van, via het Departement van Financiën vastgestelde en

verkregen, bijdragen (eventueel door middel van waardebonnen) voor geleden
oorlogsschaden in gevallen waarin de Stichting geldleningen heeft verstrekt of
vorderingen heeft en van bezettingsschaden.

Periode: 1940-1945
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 10.2,

Regelen inzake Huisraad I Stcrt. 237/1940, art. 10,
Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 4,

Product: Betalingen/Bonnenuitgiften

Nummer: 223
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het aanwijzen van gedeelten van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en

Utrecht waarvoor tabel a van het besluit van toepassing is en welke tabellen voor het niet
stedelijke gedeelte van de steden van toepassing zijn.

Periode: 1940-1945
Grondslag: Regelen vastgesteld door den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën,

betreffende de bijdragen van het Rijk in de door oorlogsgeweld veroorzaakte schaden
aan huisraad (Regelen in zake huisraad I), Stcrt. 4-12-1940 no. 237, gewijzigd Stcrt. 18-
9-1941 no. 182, art. 1,

Product: Aanwijzing
Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën van 18
Februari 1941, Stcrt. 19-2-1941 no. 34.

Nummer: 224
Actor: de directeur der directe belastingen/de Belastingdienst
Handeling: Het in gevallen van twijfel beslissen wie het hoofd is van een gezin dat aangifte heeft

gedaan van geleden oorlogsschade aan huisraad.
Periode: 1940-1945
Grondslag: Regelen vastgesteld door den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën,

betreffende de bijdragen van het Rijk in de door oorlogsgeweld veroorzaakte schaden
aan huisraad (Regelen in zake huisraad I), Stcrt. 4-12-1940 no. 237, gewijzigd Stcrt. 18-
9-1941 no. 182, art. 3,

Product: Beschikkingen

Nummer: 225
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het opstellen van regels:

1. m.b.t. de toekenning van bijdragen voor geleden schade aan huisraad op schepen.
2. m.b.t. de uitbetaling in en de inwisseling van bonnen, welke als bijdrage in geleden

huisraadschade zijn uitgegeven, in contanten.
Periode: 1940-1950
Grondslag: Regelen vastgesteld door den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën,

betreffende de bijdragen van het Rijk in de door oorlogsgeweld veroorzaakte schaden
aan huisraad (Regelen in zake huisraad I), Stcrt. 4-12-1940 no. 237, gewijzigd Stcrt. 18-
9-1941 no. 182,

1. art. 2,
2. art. 10.2, 10.3,

Product: Regels
ad. 1 Regelen, vastgesteld door den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën

betreffende de bijdragen van het Rijk in de door oorlogsgeweld veroorzaakte schade aan
huisraad op schepen, als bedoeld in art. 1 lid 2 (binnenschepen) van het Besluit op de
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materieele oorlogsschaden (Regelen in zake huisraad II), Stcrt. 4 December 1940 no.
237.

Nummer: 226
Actor: Kantoren van Hypotheek- en Scheepsregisters
Handeling: Het met betrekking tot voor schaden aan/herstel van schepen van de Rijn- en

Binnenvaart toegekende vergoedingen, bijdragen en kredieten verrichten van
inschrijvingen in de hypothecaire- of scheepsregisters.

Periode: 1941-1947
Grondslag: Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaart I no. 60/1941, art. 4.2, 6,
Product: Inschrijvingen in registers

Nummer: 227
Actor: de Secretaris-Generaal van Waterstaat
Handeling: Het, bij wijze van uitkering, toewijzen van andere vaartuigen aan eigenaren waarvan de

vaartuigen aan Duitsers zijn verkocht of door deze zijn gevorderd.
Periode: 1941-1947
Grondslag: Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot I, Besluit 60/1941, art. 3.4,
Product: Toewijzingen

Nummer: 228
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën, (Afdeling Bezettingsschaden (of de door hem

aangewezen instanties: de onder het Departement Afd. Bezettingsschaden ressorterende
Stichting Landelijke Bezettingsschaden en de Schade-Enquête Commissies: zie
volgende handeling))

Handeling: Het voor elk afzonderlijk geval vaststellen van de geleden bezettingsschade i.v.m.
handelingen van de weermacht, de toekenning en vergoeding (voor o.a.
levensonderhoud (art. 8)) van de bijdragen en voorschotten (na advies van gemeenten)
op bijdragen hiervoor.
N.B.
Vanaf Besluit F 255 wordt de vaststelling van de bijdragen voor opnieuw in behandeling
genomen aanvragen door het Commissariaat voor de Oorlogsschade (zie handeling bij F
255).

Periode: 1942-(1960) c.a. 1980
Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 2.1, 7, 8, 9, 11,

(Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 105.14.15,)
Product: Schadedossiers

Nummer: 229
Actor: de aangewezen instanties:

1. de onder het Departement, Afd. Bezettingsschaden ressorterende Stichting Landelijke
Bezettingsschaden

2. de Schade-Enquête Commissies
Handeling: Het voor elk afzonderlijk geval vaststellen van de geleden bezettingsschade i.v.m.

handelingen van de weermacht, de toekenning en vergoeding (voor o.a.
levensonderhoud (art. 8)) van de bijdragen en voorschotten (na advies van gemeenten)
op bijdragen hiervoor.
N.B.
Vanaf Besluit F 255 wordt de vaststelling van de bijdragen voor opnieuw in behandeling
genomen aanvragen door het Commissariaat voor de Oorlogsschade (zie handeling bij F
255).

Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 2.1, 7, 8, 9, 11,
Product: Schadedossiers

Nummer: 230
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Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het vaststellen van de procedure voor de schadevaststelling en de uitbetaling van de

schadeloosstelling van bezettingsschade aan overgenomen roerende of onroerende
goederen.

Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942 v.a. wijziging VB 126/1942, art. 5.2,
Product: Procedure/regels

Nummer: 231
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het vaststellen van schadeloosstelling voor geleden bezettingsschade aan overgenomen

roerende of onroerende goederen welke door vordering o.g.v. het Algemeen
Vorderingsbesluit 1940 in andere handen gekomen zijn.

Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942 v.a. wijziging VB 126/1942, art. 5.2,
Product: Schadevaststellingen

Nummer: 232
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën: de Administratie voor de Oorlogs- en

Defensieschade
Handeling: Het verrichten van betalingen voor geleden bezettingsschade aan andere

vermogensschaden dan voor overgenomen goederen in verband met de voorziening in
het levensonderhoud in geld en door middel van de toewijzing van goederen.

Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 8,
Product: Toewijzingen

Nummer: 233
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën: de Administratie voor de Oorlogs- en

Defensieschade
Handeling: Het verrichten van betalingen voor geleden bezettingsschade aan roerende of

onroerende goederen en andere vermogensschaden in verband met de voorziening in
het levensonderhoud in geld en door middel van de toewijzing van goederen.

Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 5.4, 8,
Periode: 1942-1945
Product: Toewijzingen

Nummer: 234
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën: de Algemeen Gemachtigde
Handeling: Het opstellen van voorschriften en regels betreffende de wijze en het tijdstip van betaling

in geld of goederen alsmede omtrent een vergoeding van rente tot aan het tijdstip van de
uitbetaling van de schadeloosstelling voor geleden bezettingsschade aan overgenomen
goederen.

Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 5.3.4 gewijzigd  VB 126/1942 in art.

5.4.5,
Product: Voorschriften/Regels

Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën tot vaststelling
van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van Het Besluit op de Bezettingsschaden d.d.
30-6-1943 VB no. 73.

Nummer: 235
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën: de Algemeen Gemachtigde
Handeling: Het afwikkelen van bezettingsschaden, niet zijnde bezettingsschaden aan goederen of

zijnde schaden geleden door ingebruikname door de weermacht dan wel schade door
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uitgaven wegens gebruik door de weermacht, indien zulks ter vermijding van
onbillijkheden voorkomt.

Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 10,
Product: Beschikkingen

Nummer: 236
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën: de Algemeen Gemachtigde
Handeling: Het voor afzonderlijke gevallen of groepen van gevallen beslissen dat de afwikkeling van

de vergoeding van geleden oorlogsschade in natura moet geschieden.
Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 13.2,
Product: Beschikkingen

Nummer: 237
Actor: de Staat: het Departement van Financiën, Administratie voor de Oorlogs- en

Defensieschade
Handeling: Het overnemen van goederen, hetzij door eigendomsoverdracht hetzij door vordering op

grond van het Algemeen Vorderingsbesluit 1940 en het toekennen van
schadeloosstellingen.

Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van  Financiën tot vaststelling

van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van het Besluit op de Bezettingsschaden d.d.
30-6-1943 VB no. 73, art. 1,

Product: Beschikkingen

Nummer: 238
Actor: de Stichting Landelijke Bezettingsschade
Handeling: Het overnemen van goederen, hetzij door eigendomsoverdracht hetzij door vordering op

grond van het Algemeen Vorderingsbesluit 1940 en het toekennen van
schadeloosstellingen.

Periode: 1943-1945
Grondslag: Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van  Financiën tot vaststelling

van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van het Besluit op de Bezettingsschaden d.d.
30-6-1943 VB no. 73, art. 1,

Product: Beschikkingen

Nummer: 239
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het toewijzen van goederen ter betaling van schadeloosstelling voor in eigendom

overgedragen of gevorderde goederen.
Periode: 1943-1945
Grondslag: Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van  Financiën tot vaststelling

van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van het Besluit op de Bezettingsschaden d.d.
30-6-1943 VB no. 73, art. 3.1.2,

Product: Toewijzingen/Vaststellingen en verrekening waarde van toe te wijzen goederen

Nummer: 240
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het behandelen van verzoeken om betaling of inschrijving in het Grootboek voor de

Wederopbouw gedaan door rechthebbenden in gevallen waarin de Algemeen
Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschade of de Stichting Landelijke
Bezettingsschade hiertoe nog niet zijn overgegaan.

Periode: 1943-1945
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Grondslag: Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van  Financiën tot vaststelling
van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van het Besluit op de Bezettingsschaden d.d.
30-6-1943 VB no. 73, art. 6.2,

Product: Beschikkingen

Nummer: 241
Actor: Departement van Financiën, (Afdeling Defensieschade)
Handeling: Het na onderzoek aanbieden van -, het afdoen van verzoeken om verhoging en het

(uiteindelijk) vaststellen van schadevergoedingen voor schade aan op grond van de
Inkwartieringswet gevorderde en in gebruik genomen goederen.

Periode: 1940-
Grondslag: Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën betreffende de

afwikkeling van Defensieschaden no. 207/1940, art. 2,
Product: Schadevergoedingen, Beschikkingen

Nummer: 242
Actor: Departement van Financiën, (Afdeling Defensieschade; 1946: Centraal Bureau

Afwikkeling Defensieschade)
Handeling: Het na onderzoek aanbieden, het afdoen van verzoeken om verhoging en het

(uiteindelijk) vaststellen van schadevergoedingen, eventueel in natura, voor schade aan
op grond van de Wet Militaire Inundatiën en de Wet op de Staat van Oorlog en Beleg
gevorderde en in gebruik genomen goederen.

Periode: 1940-ca. 1947
Grondslag: Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën betreffende de

afwikkeling van Defensieschaden no. 207/1940, art. 3-5,
Wet Afwikkeling Defensieschade 1946, Stb. G 69, art. 2,

Product: Schadevergoedingen, Beschikkingen

Nummer: 243
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën (Afdeling Defensieschade; 1946: Centraal Bureau

Afwikkeling Defensieschade)
Handeling: Het toekennen van voorschotten en kredieten indien de schadevergoeding niet dadelijk in

natura kan geschieden dan wel een aanbod tot geldelijke vergoeding kan worden gedaan
voor schade aan op grond van de Wet Militaire Inundatiën en de Wet op de Staat van
Oorlog en Beleg gevorderde en in gebruik genomen goederen.

Periode: 1940-ca. 1947
Grondslag: Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën betreffende de

afwikkeling van Defensieschaden no. 207/1940, art. 4.2,
Wet Afwikkeling Defensieschade 1946, Stb. G 69, art. 2,

Product: Beschikkingen/Voorschotten en Kredieten

Nummer: 244
Actor: het Departement van Financiën (Afdeling Defensieschaden; 1946: Centraal Bureau

Afwikkeling Defensieschade)
Handeling: Het na onderzoek aanbieden, het afdoen van verzoeken en het (uiteindelijk) vaststellen

van uitkering van schadeloosstellingen op vorderingen op grond van de Algemene
Vorderingswetten 1938 en 1939 en de Zeeschepenvorderingswet 1939 voor schade aan
gevorderde en in gebruik genomen goederen.

Periode: 1940-ca. 1947
Grondslag: Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën betreffende de

afwikkeling van Defensieschaden no. 207/1940, art. 6,
Wet Afwikkeling Defensieschade 1946, Stb. G 69, art. 2,

Product: Beschikkingen/Betalingen

Nummer: 245
Actor: 1. de minister van Algemene Zaken te Londen
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2. de minister van Binnenlandse Zaken te Londen
3. de minister van Sociale Zaken te Londen

Handeling: Het vaststellen van het tijdstip tot waarop betalingen aan gezinnen, waarvan de
kostwinner in vijandelijk of bezet gebied buiten Nederland is te werk gesteld, worden
gehandhaafd.

Periode: 1944-
Grondslag: Besluit van 16 September 1944 Stb. E 88, houdende voorlopige voorzieningen tot het

verlenen van hulp aan hen, die niet in staat zijn in de kosten van hun onderhoud te
voorzien en tot het toekennen van pensioenen aan de nagelaten betrekkingen van
vermiste ambtenaren, art. 3,

Product: Beschikking/Regeling

Nummer: 246
Actor: 1. de minister van Algemene Zaken te Londen

2. de minister van Binnenlandse Zaken te Londen
3. de minister van Sociale Zaken te Londen

Handeling: Het opstellen van regels betreffende de wijze waarop door gemeenten betalingen dienen
te verrichten voor de voorziening in het onderhoud van gezinnen waarvan de kostwinner
in bezet of vijandelijk gebied buiten Nederland is te werk gesteld.

Periode: 1944-
Grondslag: Besluit van 16 September 1944 Stb. E 88, houdende voorlopige voorzieningen tot het

verlenen van hulp aan hen, die niet in staat zijn in de kosten van hun onderhoud te
voorzien en tot het toekennen van pensioenen aan de nagelaten betrekkingen van
vermiste ambtenaren, art. 3,

Product: Beschikking/Regeling

Nummer: 247
Actor: de Staat der Nederlanden; namens deze de aangewezen instantie= het Centraal Bureau

vergoeding militaire vorderingen/ Bureau Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen (Beiden ressorteren onder de minister van Financiën)

Handeling: Het vaststellen van vergoedingen en het uitkeren daarvan voor geleden schade i.v.m.
militaire inkwartieringen, vorderingen en aanschaffingen.

Periode: 1945-
Grondslag: Besluit vergoeding militaire vorderingen en aanschaffingen 1945, art. 1, (2)

Eerste Uitvoeringsbeschikking Besluit vergoeding militaire vorderingen en aanschaffingen
1945, art. 4 (bij wijze van betaling verstrekken van voorschotten),
Basisbeschikking vergoeding militaire vorderingen en aanschaffingen, art.2, 3, 5
(inwinnen adviezen), 7,
Beschikking vergoeding kosten overheidsdiensten, art. 2,
Beschikking vergoeding gevorderde horecabedrijven, art. 2, 4.4, 5, 6, 7, 8, 10,

Product: Beschikkingen en betalingen

Nummer: 248
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het opstellen van regels en voorschriften betreffende:

Het vaststellen en uitkeren van a) vergoedingen bedoeld in art. 23 Besluit bijzondere
staat van beleg voor inkwartieringen en vorderingen en in art. 34 Wet 14-9-1866 Stb. 138
zoals nader gewijzigd bij Verordening Militair Gezag no. 21 Publ. blad no. 1 en b) de
vergoedingen voor inkwartiering, vorderingen en aanschaffingen door geallieerde
strijdkrachten op grondgebied van het Rijk binnen Europa door de aan te wijzen instantie
die de vaststelling en uitkering doet.

Periode: 1945-
Grondslag: Besluit vergoeding militaire vorderingen en aanschaffingen 1945, art. 2,
Product: Regels/Voorschriften
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Eerste Uitvoeringsbeschikking van het Besluit vergoeding militaire vorderingen en
aanschaffingen 1945 d.d. 4-1-1946, Generale Thesaurie, Afd. Juridische Zaken en
Bewindvoering no. 168.
Basisbeschikking vergoeding militaire vorderingen en aanschaffingen 1946, d.d. 31-1-
1946, Generale Thesaurie, Afd. Jur. Zaken en Bewindvoering no. 125.
Beschikking vergoeding kosten overheidsdiensten 1946 d.d. 31-1-1946, no. 122,
Generale Thesaurie, Afd. Jur. Zaken en Bewindvoering.
Beschikking vergoeding gevorderde horecabedrijven d.d. 8-3-1947 no. 48, Generale
Thesaurie, Afd. Economische en Sociale Zaken, Stcrt. no. 48.

Nummer: 249
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het in bijzondere gevallen verlenen van goedkeuring dat in afwijking van gestelde regels

vergoedingen en uitkeringen worden vastgesteld i.v.m. militaire vorderingen,
inkwartieringen en aanschaffingen.

Periode: 1950-
Grondslag: Besluit vergoeding militaire vorderingen en aanschaffingen 1945, art. 3,
Product: Beschikkingen

Nummer: 250
Actor: Centraal Bureau voor militaire vorderingen
Handeling: Het vaststellen van de wijze waarop en de termijn waarbinnen aanvragen voor

vergoedingen moeten worden ingediend.
Periode: 1946-
Grondslag: Eerste Uitvoeringsbeschikking van het Besluit vergoeding militaire vorderingen en

aanschaffingen 1945, art. 3,
Product: Beschikking

Nummer: 251
Actor: Centraal Bureau voor militaire vorderingen
Handeling: Het toestaan dat aanvragen voor vergoeding op andere wijze of binnen een andere

termijn gedaan mogen worden.
Periode: 1946-
Grondslag: Eerste Uitvoeringsbeschikking van het Besluit vergoeding militaire vorderingen en

aanschaffingen 1945, art. 3,
Product: Beschikkingen

Nummer: 252
Actor: Directeur-Generaal van de Prijzen
Handeling: Het verstrekken van adviezen aan het Centraal Bureau voor vergoeding militaire

vorderingen en aanschaffingen m.b.t. het bepalen van de wettelijke toegestane prijzen ter
zake van koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, diensten en leveringen hiertoe
ingeval goederen/diensten eerder gevorderd waren en waarvoor vergoeding wordt
verstrekt.

Periode: 1946-
Grondslag: Basisbeschikking vergoeding militaire vorderingen en aanschaffingen, art. 2, 3, 5, 6,
Product: Adviezen

Nummer: 253
Actor: Prijzenbureau voor Onroerende Zaken
Handeling: Het verstrekken van adviezen aan het Centraal Bureau vergoeding militaire vorderingen

en aanschaffingen m.b.t. de bepaling van de huurwaarde van onroerend goed en van
daarbij behorend huisraad i.v.m. de vaststelling van vergoedingen.

Periode: 1946-
Grondslag: Basisbeschikking vergoeding militaire vorderingen en aanschaffingen, art. 3,
Product: Adviezen
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Nummer: 254
Actor: de Grondkamer
Handeling: Het verstrekken van adviezen aan het Centraal Bureau vergoedingen militaire

vorderingen en aanschaffingen m.b.t. de bepaling van de wettelijk toelaatbare pachtsom
van agrarische gronden i.v.m. het vaststellen van vergoedingen.

Periode: 1946-
Grondslag: Basisbeschikking vergoeding militaire vorderingen en aanschaffingen, art. 3,
Product: Adviezen

Nummer: 255
Actor: het College van Rijksbemiddelaars
Handeling: Het verstrekken van adviezen aan het Centraal Bureau vergoeding militaire vorderingen

en aanschaffingen m.b.t. het wettelijk toelaatbare loon of salaris i.v.m. de vaststelling van
vergoedingen voor lonen en salarissen.

Periode: 1946-
Grondslag: Basisbeschikking vergoeding militaire vorderingen en aanschaffingen, art. 5, 6,
Product: Adviezen

Nummer: 256
Actor: Schade-Enquête Commissies
Handeling: Het taxeren van schade wegens militaire vorderingen, inkwartieringen en aanschaffingen

en het uitbrengen van verslag aan het Centraal Bureau vergoeding militaire vorderingen
en aanschaffingen en het Commissariaat voor de Oorlogsschade.

Periode: 1946-1960
Bron: Documentatieverzameling ministerie van Financiën/Afdeling Algemene Secretarie waarin

opgenomen een instructie-verzameling/werkboek Schade-Enquête Commissies
afgegeven door het Commissariaat voor de Oorlogsschade z.d.

Product: Taxatierapporten/Adviezen

Nummer: 257
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het verlenen/weigeren van toestemmingen aan de Schade-Enquête Commissies om na

de gestelde aangifte termijn nog aangiften in behandeling te nemen.
Periode: 1945-1960
Grondslag: Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade F 98, art. 8.2,

Wet MOS Stb. K 31, art. 6.2,
Product: Beschikkingen

Nummer: 258
Actor: het Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het toekennen, (F 98:)in afwachting van een wettelijke regeling, van voorschotten op

bijdragen en uitkeringen ter zake van huisraadschade (lijfgoederen en
verbruiksvoorraden inbegrepen) en (v.a. F 255) het vaststellen van bijdragen en
zorgdragen voor betaling van oorlogsschaden en tegemoetkomingen na onderzoek van
de Schade-Enquête Commissies alsmede het verlenen van bijdragen voor geleden
oorlogsschade aan onderdanen van andere landen.

Periode: 1945-1960
Grondslag: Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade F 98, art. 10,

Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945 F 255, art. 3.3, 6.3, 8 (voor agrarische
goederen tot 1948, Stb. I 199), 12 (toetsing met bijdragen verzekeringsmijen., 15
(verlaging bijdrage), 19.14 (verlening vergoeding conform Besluit 30/1942), 21,
Zoengeldenregeling verwoord in brief van de minister van Financiën, Generale
Thesaurie, Afd. Economische en Sociale Zaken d.d. 20-3-1947 no. 227.
Beschikking d.d. 3-9-1947 no. 51 Stcrt. no. 171, art. 4,
Beschikking d.d. 10-9-1947 no. 272 Stcrt. no. 175, art. 3,
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Achtste Uitvoeringsbeschikking MOS 1945, art. 2,
Beschikking d.d. 21-1-1948 no. 190 Stcrt. no. 18, art. 3,
Beschikking d.d. 13-2-1948 no. 196 Stcrt. no. 32, art. 3,
Oorlogsschaderegeling Kerkelijke Gebouwen, art. 13 (uitbetaling en verrekening schade
roerende goederen), art. 14 (behandeling verzoeken herziening bijdragen inventarissen
kerkelijke gebouwen),
Oorlogsschaderegeling Jeugdhuizen art. 11 (verrekening en uitbetaling schaden
(herstel/herbouw/heraanschaffing)), 12 (behandeling verzoeken herziening bijdragen
inventarissen jeugdhuizen),
Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 4.5, 8, 9, 10, 11, 12, 92.2 (toetsing met opgaven
verzekeringsmijen. van verzekerde objecten), 93, 97.2 (herziening bijdragen), 98
(verlaging bijdragen wegens onjuiste opgaven), 105, 115.7,

Beschikking gelijkstelling van oorlogsschade geleden door Engelsen, met oorlogsschade
geleden door Nederlanders d.d. 3-9-1947 no. 79, Stcrt. no. 171.
Beschikking Regeling oorlogsschade, geleden door Amerikaanse, Canadese en
Australische onderdanen en rechtspersonen d.d. 10-9-1947 no. 272, Stcrt. no. 175.
Beschikking Gelijkstelling oorlogsschade, geleden door staatlozen en daarmee
gelijkgestelden, met oorlogsschade geleden door Nederlanders d.d. 22-11-1947 no. 51,
Stcrt. no. 227. "Achtste Uitvoeringsbeschikking Besluit M.O.S. 1945"
Beschikking Gelijkstelling van oorlogsschade, geleden door Zwitserse onderdanen, met
oorlogsschade geleden door Nederlanders d.d. 26-1-1948 no. 190, Stcrt. no. 18.
Beschikking Gelijkstelling van oorlogsschade, geleden door onderdanen van de Unie van
Zuid-Afrika, met oorlogsschade geleden door Nederlandse onderdanen d.d. 13-2-1948
no. 196 Stcrt. 32.
Beschikking van de minister van Financiën van 15 mei 1950, Generale Thesaurie, Afd.
Economische en Sociale Zaken, no. 146, tot gelijkstelling van oorlogsschade, geleden
door Egyptische onderdanen, met oorlogsschade geleden door Nederlandse
onderdanen, Stcrt. no. 94, art. 3,
Beschikking van de minister van Financiën van 19 juni 1951, Generale Thesaurie,
Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, no. 179, tot gelijkstelling van
oorlogsschade geleden door Belgen, met oorlogsschade geleden door Nederlandse
onderdanen, Stcrt. no. 118, art. 7.
Wet vergoeding molestschade binnenschepen art. 8,
Beschikking van de minister van Financiën van 30 juni 1952, no. 160, tot gelijkstelling van
oorlogsschade geleden door Deense onderdanen, met oorlogsschade geleden door
Nederlandse onderdanen, Stcrt. no. 127.
Beschikking van de minister van Financiën van 9 september 1953 no. F. 2193, Generale
Thesaurie, Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, tot vaststelling van de
regelen art. 72 lid 11 Wet MOS, Stcrt. no. 218, art. 2 (gelijkstelling aanschaffingen met
heraanschaffingen),
Oorlogsschaderegeling Sociale Gebouwen vanaf wijzigingsbeschikking d.d. 18-5-1954
Stcrt. no. 95, art. 4, 10, 11, art. II, ( vaststelling/uitbetaling oorlogsschade inventarissen,
schade aan onroerend goed geschiedt onder verantwoordelijkheid van de minister van
Wederopbouw en Volkshuisvesting)
Beschikking van de minister van Financiën van 12 juli 1955, no. F. 36553, Generale
Thesaurie, Directie FINCO tot gelijkstelling van oorlogsschade, geleden door Fransen,
met oorlogsschade geleden door Nederlandse onderdanen, Stcrt. no. 135, art. 5,
Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen, art. 14,
Beschikking Richtlijnen art. 14.1. Wet Overheidsaansprakelijkheid
Bezettingshandelingen, art. 4 (o.a. machtiging Schade-Enquête Commissies tot het in
behandeling nemen na sluiting van de aangiftetermijn),

Product: Voorschotten/bijdragen/vaststellingen/afdoening verzoeken

Nummer: 259
Actor: de minister van Financiën
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Handeling: Het vaststellen van de waarde en toewijzing (ter compensatie) van gevorderde goederen
welke op grond van uit hoofde van het Besluit Bezettingsschade art. 5.4, VB 1942/30,
opgestelde regels zijn gevorderd of in gebruik genomen.

Periode: 1945-1950
Grondslag: Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade F 98, art. 16.2,
Product: Toewijzingen

Nummer: 260
Actor: de minister van Openbare Werken en Wederopbouw
Handeling: Het samen met de ministers van Financiën en van Landbouw, Visscherij en

Voedselvoorziening opstellen van voorschriften voor bestaande of in te stellen instanties
die de registratie, het onderzoek, de taxatie en de vaststelling van de bijdrage van de
oorlogsschade voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen/objecten gaan verrichten.

Periode: 1945-1960/1980
Grondslag: Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945 F 255, art. 3.4,

Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 14.2,
Product: Voorschriften

Vijfde Uitvoeringsbeschikking Besluit M.O.S. 1945, d.d. 2-10-1946 no. 246 Afd. Econ. en
Soc. Zaken, Stcrt. 4-11-1946 no. 216 (Schade aan gebouwd onroerend goed en
schepen; Schade aan agrarische goederen).

Nummer: 261
Actor: de minister van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening
Handeling: Het samen met de ministers van Financiën en van Openbare Werken en Wederopbouw

opstellen van voorschriften voor bestaande of in te stellen instanties die de registratie, het
onderzoek, de taxatie en de vaststelling van de bijdrage van de oorlogsschade voor
bepaalde gevallen of groepen van gevallen/objecten gaan verrichten.

Periode: 1945-1960/1980
Grondslag: Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945 F 255, art. 3.4,

Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 14.2,
Product: Voorschriften

Vijfde Uitvoeringsbeschikking Besluit M.O.S. 1945, d.d. 2-10-1946 no. 246 Afd. Econ. en
Soc. Zaken, Stcrt. 4-11-1946 no. 216 (Schade aan gebouwd onroerend goed en
schepen; Schade aan agrarische goederen).

Nummer: 262
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het opstellen van bindende normen voor het vaststellen van de afschrijvingen op

goederen waarvoor bijdrage in geleden oorlogsschade verleend wordt.
Periode: 1945-(1960) c.a. 1980
Grondslag: Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945 F 255, art. 5.3,
Product: Normen

Nummer: 263
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het opstellen van regels:

1. betreffende de vaststelling van de bijdrage welke verleend wordt voor geleden
oorlogsschade aan huisraad, met inbegrip van lijfschade en voorraadschade tevens
houdende voorschriften m.b.t. bijdragen voor verloren gegane goederen die in huurkoop
waren gegeven of waarvan de eigendom tot zekerheid waren overgedragen.

2. betreffende de betaalbaarstelling van bijdragen voor schade aan onroerende goederen
welke tot een bedrijf behoren of voor de uitoefening van een beroep dienen alsmede
houdende waarborgen betreffende de besteding van de bijdragen.

Periode: 1945-(1960) c.a. 1980
Grondslag: Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945 F 255,

1. art. 6.1, 9.6,
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2. art. 9.3,
Product: Regels

ad. 1 Eerste Uitvoeringsbeschikking Besluit op de Materiële Oorlogs schaden 1945 (Regeling
oorlogsschaden aan huisraad) d.d. 7-1-1946 no. 19, Generale Thesaurie, Afd. Econ. en
Soc. Zaken, Stcrt. no. 6, gewijzigd bij beschikkingen 4-4-1946 no. 27 Stcrt. 68, 25-5-1951
Stcrt. no. 100, 20-3-1952 Stcrt. no. 59.
Tweede Uitvoeringsbeschikking Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945 .d.d. 7-1-
1946 Generale Thesaurie, Afd. Econ. en Soc. Zaken, Stcrt. no. 6, gewijzigd 13-12-1946
no. 80 Stcrt. 247, gewijzigd 29-2-1952 Stcrt. no. 44.

ad. 2 Vierde Uitvoeringsbeschikking Besluit MOS 1945 betr. betaalbaarstelling bijdragen
wegens schade aan roerende goederen behorende tot een bedrijf d.d. 2-7-1946 Stb. G
166, gewijzigd 30-3-1948 Stb. I 155 en 10-7-1950 Stb. K 286.
Negende Uitvoeringsbeschikking MOS 1945 d.d. 11-5-1948 Stb. I 199, gewijzigd 10-7-
1950 Stb. K 286.

Nummer: 264
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het voorbereiden van een Koninklijk Besluit betreffende de uitbetaling van bijdragen

wegens schade aan onroerende goederen en schepen (en betreffende de contrôle op de
besteding) van de bijdragen alsmede betreffende de verpanding en vervreemding van
bijdragen.

Periode: 1945-1950
Grondslag: Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945 F 255, art. 9.1,
Periode: 1945-1950
Product: Koninklijk Besluit

Nummer: 265
Actor: Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het vaststellen van het formulier waarop verzekeringsmaatschappijen opgaven dienen te

doen van door hen gedekte schaden en welke dienen ter toetsing voor de vaststelling van
de bijdrage (aan getroffenen) door het commissariaat.

Periode: 1945-1960
Grondslag: Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945 F 255, art. 12.1,

Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 92.5,
Product: Formulier

Nummer: 266
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het, in bijzondere gevallen die tot onbillijkheden leiden en in gevallen dat bijdragen ten

openbare nutte komen of voor cultureel belang zullen dienen, verlenen van bijdragen of
hogere bijdragen in oorlogs- en bezettingsschade (art. 21, F 255) die buiten de strekking
van het Besluit/de Wet vallen en deze evt. in het Grootboek voor de Wederopbouw te
laten inschrijven.

Periode: 1945-c.a. 1980
Grondslag: Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945 F 255, art. 13.1.2, Verzetsschaderegeling

verwoord in brief van de minister van Financiën, Generale Thesaurie, Afd. Economische
en Sociale Zaken d.d. 28-1-1947 no. 164.
Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 102.1.2.3,

Product: Beschikkingen en Regelingen
Zoengeldenregeling verwoord in brief van de minister van Financiën, Generale
Thesaurie, Afd. Economische en Sociale Zaken d.d. 20-3-1947 no. 227.
Verzetsschaderegeling verwoord in brief van de minister van Financiën, Generale
Thesaurie, Afd. Economische en Sociale Zaken d.d. 28-1-1947 no. 164.
Oorlogsschaderegeling Kerkelijke Gebouwen d.d. 11-5-1949 no. 231, Generale
Thesaurie, Afd. Econ. en Soc. Zaken, Stcrt. no. 92.
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Oorlogsschaderegeling Jeugdhuizen d.d. 11-5-1949 no. 232, Generale Thesaurie, Afd.
Econ. en Soc. Zaken, Stcrt. no. 32.
Oorlogsschaderegeling Sociale Gebouwen d.d. 30-6-1952 no. 137, Stcrt. no. 125,
gewijzigd bij Beschikking d.d. 18-5-1954 no. F. 14080 Stcrt. no. 95.
Oorlogsschaderegeling verpleeginrichtingen, d.d. 30-6-1952 no. 138, Stcrt. no. 125.
Beschikking van de minister van Financiën van 9 november 1953, no. F. 2194, Generale
Thesaurie, Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, tot vaststelling van de
Uitvoeringsbeschikking ingevolge art. 102 lid 3 van de Wet MOS, Stcrt. no. 218.
Financieringsregeling voor het herstel van de oorlogsschade aan de visserijvloot,
vastgesteld door de minister van Financiën d.d. 9-8-1954,
Financieringsregeling voor het herstel van de oorlogsschade aan de binnenvaartvloot d.d.
20-1-1956

Nummer: 267
Actor: Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het intrekken van vaststellingen van vergoedingen voor vorderingen (art. 5 Besluit

30/1942) i.v.m. geleden bezettingsschade omdat gedane schattingen voor de vaststelling
van de bijdrage niet te goede trouw zijn geweest en het opdracht geven tot nieuwe
behandeling.

Periode: 1945-1950
Grondslag: Besluit op de materiële Oorlogsschaden 1945 F 255 art. 19.5,
Product: Beschikkingen

Nummer: 268
Actor: het Rijk (minister van Financiën?)
Handeling: Het toekennen van tegemoetkomingen voor de verhuur en huur van ontruimde goederen

die namens het Rijk aan anderen in gebruik zijn gegeven.
Periode: 1945-1950
Grondslag: Besluit op de materiële Oorlogsschaden 1945 F 255 art. 20.2, 21,
Product: Beschikkingen

Nummer: 269
Actor: de minister van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening
Handeling: Het toekennen van bijdragen voor in gebruik genomen landbouwgronden en het

aanwijzen van landbouwgronden, die na 1-9-1944 moesten worden ontruimd, waarvoor
een bijdrage in de pachtvergoeding wordt verleend i.v.m. ingebruikneming van die
gronden door anderen en van bijdragen bestemd voor levensonderhoud van de
gebruikers in verband hiermee.

Periode: 1945-1960
Grondslag: Besluit op de materiële Oorlogsschaden 1945 F 255 art. 21,

Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 108,
Product: Beschikking/Regeling

Resolutie d.d. 15-6-1946 no. G1/S/1768.

Nummer: 270
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het adviseren van/mede-voorbereiden met de minister van Financiën van de

Oorlogsschaderegeling Kerkelijke Gebouwen.
Periode: 1949
Grondslag: Oorlogsschaderegeling Kerkelijke Gebouwen Stcrt. 1949 no. 92, aanhef
Product: Adviezen, nota's, regeling

Nummer: 271
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het adviseren van/mede-voorbereiden met de minister van Financiën van de

Oorlogsschaderegeling Jeugdhuizen
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Periode: 1949-
Grondslag: Oorlogsschaderegeling Jeugdhuizen, Stcrt. 1949 no. 92, aanhef
Product: Oorlogsschaderegeling Jeugdhuizen

Nummer: 272
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het in bijzondere gevallen geven van opdrachten (aan het Commissariaat voor de

Oorlogsschade, Schade-Enquête Commissies en aangewezen instellingen) om
aanvragen voor bijdragen voor oorlogsschade die eerder o.g.v. Besluit 221/1940 waren
gedaan opnieuw in behandeling te nemen.

Periode: 1945-1950
Grondslag: Besluit op de materiële Oorlogsschaden 1945 F 255 art. 18.3,
Product: Opdrachten

Nummer: 273
Actor: Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het omwisselen in contanten van waardebonnen welke op grond van de Regeling inzake

Huisraadschade (1940 Stcrt. 237) als voorziening in een bijdrage voor geleden
oorlogsschade zijn uitgegeven.

Periode: 1945-1950
Grondslag: Besluit op de materiële Oorlogsschaden 1945 F 255 art. 18.4,
Product: Omwisselingen/Uitbetalingen

Nummer: 274
Actor: Schade-Enquête Commissies
Handeling: Het verrichten van registraties, het onderzoeken en het taxeren naar opgegeven geleden

oorlogsschaden, het verrichten van daarmee samenhangende werkzaamheden, het
vaststellen van de bijdragen voor schade aan huisraad en het uitbetalen van
(voorschotten) de bijdragen (in de regel via spaarboekjes bij de Ned. Middenstandsbank
NV, maar ook in waardebonnen of contanten of goederen) voor huisraadschade.
N.B.
De bijgeschreven bijdragen op spaarboekjes bij de NMB NV kunnen op aanwijzing van
rechthebbende overgeboekt worden naar boekjes bij andere instellingen, vanaf 1951
dienen alle nog bij NMB NV openstaande bedragen door die bank overgeschreven te
worden naar andere instellingen.

Periode: 1945-1960
Grondslag: Eerste Uitvoeringsbeschikking MOS 1945 "Regeling Oorlogsschade aan Huisraad", art.

2, 3, 13, 14, 20, 21,
Product: Registraties/Onderzoeksrapporten/Taxaties/Vaststellingen/Uitbetalingen

Nummer: 275
Actor: Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het in twijfelgevallen vaststellen wie het hoofd van een gezin is en derhalve aangifte mag

doen voor een bijdrage in geleden oorlogsschade aan huisraad.
Periode: 1946-1960
Grondslag: Eerste Uitvoeringsbeschikking MOS 1945 "Regeling Oorlogsschade aan Huisraad", art.

2.4
Product: Beschikkingen

Nummer: 276
Actor: de Directeur van het Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het in gevallen waarin de billijkheid dit vordert bepalen dat bij de vaststelling van de

bijdrage voor geleden schade aan huisraad aan de hand van een hogere huurwaarde
dan de werkelijke huurwaarde wordt vastgesteld.

Periode: 1946-1960
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Grondslag: Eerste Uitvoeringsbeschikking MOS 1945 "Regeling Oorlogsschade aan Huisraad", art.
8.2

Product: Beschikkingen

Nummer: 277
Actor: de Directeur van het Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het in gevallen van schade aan huisraad dat is bestemd om tot een huishouding te gaan

horen (huwelijksuitzetten e.d.) vaststellen dat de eigenaars behoren tot één gezin en het
vaststellen welke huurwaarde in aanmerking genomen wordt voor vaststelling van de
maximum bijdrage.

Periode: 1946-1960
Grondslag: Eerste Uitvoeringsbeschikking MOS 1945 "Regeling Oorlogsschade aan Huisraad", art.

8.4,
Product: Beschikkingen

Nummer: 278
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het aanwijzen van gedeelten van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en

Utrecht waarvoor tabel a van de Regeling van toepassing is en welke tabellen voor het
niet stedelijke gedeelte van de steden van toepassing zijn.

Periode: 1946-1960
Grondslag: Eerste Uitvoeringsbeschikking MOS 1945 "Regelen oorlogsschade aan Huisraad", art.

11,
Product: Aanwijzing

Tweede Uitvoeringsbeschikking Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945 .d.d. 7-1-
1946 Generale Thesaurie, Afd. Econ. en Soc. Zaken, Stcrt. no. 6, gewijzigd 13-12-1946
no. 80 Stcrt. 247, gewijzigd 29-2-1952 Stcrt. no. 44.

Nummer: 279
Actor: de directeur van het Commissariaat voor de oorlogsschade
Handeling: Het machtigen van de secretarissen van de Schade-Enquête Commissies om bijdragen

voor geleden oorlogsschade aan huisraad op andere wijze (dan via spaarboekjes) uit te
betalen indien herstel van de schade al heeft plaats gevonden.

Periode: 1946-1960
Grondslag: Eerste Uitvoeringsbeschikking MOS 1945 "Regeling Oorlogsschade aan Huisraad", art.

14.2, 15a,
Product: Machtigingen

Nummer: 280
Actor: de directeur van het Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het vaststellen van data waarop art. 14 en 15 van deze regeling vervallen (betr.

uitbetalingen van bijdragen voor oorlogsschade aan huisraad via spaarboekjes of op
andere wijzen) onder bepaling hoe betaling dan plaatsvindt.

Periode: 1946-1960
Grondslag: Eerste Uitvoeringsbeschikking MOS 1945 "Regeling Oorlogsschade aan Huisraad", art.

15a,
Product: Beschikkingen

Nummer: 281
Actor: de Directeur van het Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het in gevallen welke tot onbillijkheden leiden vaststellen dat uitbetaling van bijdragen

voor geleden schade aan huisraad plaatsvindt aan bloedverwanten tot en met de derde
graad (i.p.v. erfporties in de rechte lijn).

Periode: 1946-1960
Grondslag: Eerste Uitvoeringsbeschikking MOS 1945 "Regeling Oorlogsschade aan Huisraad", art.

19.2,
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Product: Beschikkingen

Nummer: 282
Actor: de Herstelbank
Handeling: Het verrichten van boekingen, uitbetalingen en vergoeden van rente m.b.t. bijdragen

welke door het Commissariaat voor de oorlogsschade zijn toegekend i.v.m. schade aan
onroerende goederen behorende tot bedrijven.

Periode: 1946- c.a. 1980
Grondslag: Vierde Uitvoeringsbeschikking MOS 1945, art. 3, 5, 7,
Product: Boekingen/Uitbetalingen

Nummer: 283
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het opstellen van richtlijnen volgens welke de Herstelbank a) de geboekte bedragen ter

harer beoordeling ook voor andere doeleinden mag uitbetalen, b) de bijdragen kan
overboeken naar andere instellingen die op aan te geven wijze de contrôle op de
besteding overnemen en c) de bedragen ter harer beoordeling al dan niet onder
voorwaarden kan uitbetalen.

Periode: 1946-c.a. 1980
Grondslag: Vierde Uitvoeringsbeschikking MOS 1945, art. 7,

Negende Uitvoeringsbeschikking MOS 1945, art. 7,
Product: Richtlijnen

Nummer: 284
Actor: de Schade-Enquête Commissies
Handeling: Het opnemen van aangiften en het registreren van schaden aan gebouwd onroerend

goed behorend tot bedrijven en van agrarische schaden, behoudens gevallen als
omschreven in lid 2 en 3 van dit artikel, alsmede doorzending aan door het College van
Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw aan te wijzen organen.

Periode: 1946-1960
Grondslag: Vijfde Uitvoeringsbeschikking MOS 1945, art. 3.1,
Product: Aangiften, Registraties en doorzendingen

Nummer: 285
Actor: Rijksdienst voor het Landbouwherstel
Handeling: Het opnemen van aangiften van schaden aan bedrijfsgebouwen.
Periode: 1946-c.a. 1980
Grondslag: Vijfde Uitvoeringsbeschikking MOS 1945, art. 3.2,
Product: Aangiften

Nummer: 286
Actor: het College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw, Bureau

wederopbouw Boerderijen
Handeling: Het registreren van schaden aan bedrijfsgebouwen.
Periode: 1946-c.a. 1980?
Grondslag: Vijfde Uitvoeringsbeschikking MOS 1945, art. 3.2,
Product: Registraties

Nummer: 287
Actor: Schade-Enquête Commissies
Handeling: Het registreren van aangiften van geleden schade aan bedrijfsgebouwen indien door het

College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw bepaald is dat het
Bureau Wederopbouw het herstel en herbouw niet verricht.

Periode: 1946-1960
Grondslag: Vijfde Uitvoeringsbeschikking MOS 1945, art. 3.3
Product: Registraties
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Nummer: 288
Actor: Rijksdienst voor het Landbouwherstel
Handeling: Het opnemen van aangiften, het registreren, het vaststellen en het uitbetalen (v.a. 1948, I

199) van bijdragen, in natura (v.a. K 31) van oorlogsschade aan agrarische goederen
behorend tot 1) bij de Provinciale Voedselcommissarissen geregistreerde bedrijven, 2)
tuinbouwbedrijven, 3) boomkwekerijen, 4) bossen en beplantingen en 5) woeste gronden.

Periode: 1946-(1960) c.a. 1980
Grondslag: Vijfde Uitvoeringsbeschikking MOS 1945, art. 7, 8,

Negende Uitvoeringsbeschikking MOS 1945, art. 2, 3, 4,
Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 13.1, 14.3,

Product: aangiften/registraties/vaststellingen

Nummer: 289
Actor: de Herstelbank
Handeling: Het verrichten van boekingen, uitbetalingen en rentevergoedingen ter zake van door de

Rijksdienst voor het Landbouwherstel toegekende bijdragen voor oorlogsschade aan
bedrijfsgebouwen en agrarische goederen.

Periode: 1948-c.a. 1980
Grondslag: Negende Uitvoeringsbeschikking MOS 1945, Stb. I 199, art. 5, 7,
Product: Uitbetalingen

Nummer: 819
Actor: 1. de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting;

2. door de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting en Wederopbouw aangewezen
persoon;

Handeling: Het toewijzen van onroerend goed, eventueel met instemming van gemeenten, aan
degenen te wiens name is onteigend, ook in die gevallen waarin onteigend of gevorderd
is op grond van het Besluit Bezettingsschaden of bepalingen betreffende
defensieschaden of gedaan is door de Regeeringscommissaris voor de Wederopbouw of
de Algemeen Gemachtigde voor de Wederopbouw en Bouwnijverheid dan wel
waarnemers en plaatsvervangers, een en ander in afwachting van een definitieve
wettelijke regeling voor vergoeding van de oorlogsschade.

Periode: 1947- (1948) 1950
Grondslag: Noodtoewijzingswet, Stb. H 240, art. 1, 2,
Product : Toewijzingen

Nummer: 820
Actor: de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het vaststellen van de waarde van toegewezen onroerende goederen en het bepalen van

de wijze van verrekening van het verschil in waarde tussen het toegewezene en het
onteigende of gevorderde.

Periode: 1947- (1948) 1950
Grondslag: Noodtoewijzingswet, Stb. H 240, art. 2,
Product: Beschikkingen

Nummer: 821
Actor: de kantoren van kadaster en hypotheken/scheepsbewijzen
Handeling: Het in de openbare registers inschrijven van de overgang van eigendommen bij de

toewijzing van onroerende goederen gedaan vooruitlopend op een definitieve wettelijke
regeling van de oorlogsschade i.v.m. onteigening of vordering.

Periode: 1947- (1948) 1950
Grondslag: Noodtoewijzingswet, Stb. H 241, art. 3,
Product: Inschrijvingen

Nummer: 290



98

Actor: de Stichting 1940-1945
Handeling: Het opnemen, doorzenden en onderzoeken van aanvragen tot het verkrijgen van

(hogere) vergoedingen voor geleden oorlogsschade op grond van art. 13 lid 1 van het
Besluit MOS 1945 wegens persoonlijk gepleegd verzet of het hebben van een
verzetshouding tegen de Duitse bezetter.

Periode: 1947-1960(?)
Grondslag: Verzetsschaderegeling verwoord in brief van de minister van Financiën, Generale

Thesaurie, Afd. Economische en Sociale Zaken d.d. 28-1-1947 no. 164.
Product: Aangiften

Nummer: 291
Actor: de Adviescommissie Verzetsschade
Handeling: Het adviseren van de minister van Financiën bij de behandeling van verzoeken om

toekenning van een vergoeding van oorlogsschade op grond van art. 13, lid 1, van het
Besluit MOS 1945 geleden wegens persoonlijk gepleegd verzet of het hebben van een
verzetshouding tegen de Duitse bezetter.

Periode: 1947-1960?
Grondslag: Verzetsschaderegeling verwoord in brief van de minister van Financiën, Generale

Thesaurie, Afd. Economische en Sociale Zaken d.d. 28-1-1947 no. 164/Beschikking d.d.
20-3-1947 no. 226, Generale Thesaurie, Afd. Econ. en Soc. Zaken.

Product: Adviezen
N.B.
Het Secretariaat berustte bij het Commissariaat voor de oorlogsschade (ressorterend
onder de minister van Financiën).

Nummer: 292
Actor: Het Rijk (de verantwoordelijke minister (Wederopbouw en Volkshuisvesting) of de

Schade-Enquête Commissies)
N.B.
Uit de tekst van de regeling blijkt niet geheel duidelijk wie de taxatie verricht. Meest
waarschijnlijk de actoren die in MOS-besluiten 1940/221, F 98 en F 255 worden
aangewezen. Bij selectie van neerslag van het handelen dient die neerslag onder
betreffende handelingen van die actoren geplaatst te worden.

Handeling: Het van Rijkswege taxeren en goedkeuren van kosten van herstel, herbouw en
heraanschaf van inventaris van kerkelijke gebouwen en jeugdhuizen en i.v.m. de
berekening en vaststelling van toe te kennen bijdragen.

Periode: 1949-1960?
Grondslag: Oorlogsschaderegeling Kerkelijke Gebouwen Stcrt. 1949 no. 92, art. 7, 8, 9, 10,

Oorlogsschaderegeling Jeugdhuizen Stcrt. 1949 no. 92, art. 7, 8, 9, 10,
Product: Taxaties

Nummer: 293
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, Afd. Vaststelling Oorlogsschade
Handeling: Het behandelen van verzoeken om herziening van voor de inwerkingtreding van de

regeling vastgestelde bijdragen voor oorlogsschade aan kerkelijke gebouwen.
Periode: 1949-
Grondslag: Oorlogsschaderegeling Kerkelijke Gebouwen Stcrt. 1949 no. 92, art. 14.1,
Product: Afwijzingen/toewijzingen

Nummer: 294
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, Afd. Vaststelling Oorlogsschade
Handeling: Het behandelen van verzoeken om herziening van voor de inwerkingtreding van deze

regeling vastgestelde bijdragen voor oorlogsschaden aan jeugdhuizen.
Periode: 1949-
Grondslag: Oorlogsschaderegeling Jeugdhuizen, Stcrt. 1949 no. 92, art. 12.1,
Product: Afwijzingen/toewijzingen
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Nummer: 295
Actor: Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting: het Hoofd van de Afd. Vaststelling

Oorlogsschade en Afwikkeling Onteigeningen
Handeling: Het onderzoeken, taxeren en vaststellen van de bijdrage voor schade aan gebouwd

onroerend goed, kassen en warenhuizen van tuinders incl. erven en tuinen.
Periode: 1950-(1960) c.a. 1980
Grondslag: Beschikking minister Wederopbouw en Volkshuisvesting 3-3-1950 Stcrt. no. 47 tot

aanwijzing van een orgaan belast met het onderzoek en de taxatie van schade enz.(ter
uitv. van art. 14.3 Wet MOS), art. 1,

Product: Vaststellingsdossiers

Nummer: 296
Actor: Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting: het Hoofd van de Afdeling Vaartuigen
Handeling: Het onderzoeken, taxeren en vaststellen van bijdragen die verleend worden voor

oorlogsschade aan schepen.
Periode: 1950-1980
Grondslag: Beschikking van de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting van 8-9-1950 no.

77190 tot aanwijzing van een orgaan belast met het onderzoek en de taxatie van de
schade Stcrt. no. 177, art. 1,

Product: Vaststellingsdossiers

Nummer: 297
Actor: Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het vaststellen van het formulier dat bij aangifte van geleden schade of

tegemoetkomingen bij de Schade-Enquête Commissies dient te worden ingeleverd.
Periode: 1950-1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 6.1,

Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen, art. 14,
Beschikking Richtlijnen art. 14.1. Wet Overheidsaansprakelijkheid
Bezettingshandelingen, art. 4,

Product: Formulier

Nummer: 298
Actor: 1. de minister van Financiën

2. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het, in gemeen overleg tussen de ministers van Financiën en van Wederopbouw en

Volkshuisvesting, vaststellen van de gemiddelde bouwprijs en de bouwindex die
gehanteerd worden bij de vaststelling van bijdragen voor oorlogsschade welke op
verzoek van rechthebbende worden vastgesteld op de vervangingswaarde van panden
en schepen bestemd voor uitoefening van een bedrijf of beroep.

Periode: 1950-1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 8.5,
Product: Regeling

Beschikking van de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting en van Financiën
d.d. 15 augustus 1950, Beschikking Bouwindex oorlogsschaden, Stcrt. nrs. 239 en 241,
gewijzigd bij Beschikking 21 maart/3 april 1951 Stcrt. no. 70, gewijzigd 12-7/4-8-1955
Stcrt. no. 160.
Beschikking van de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting d.d. 2 april 1951,
Afd. Vaartuigen no. 331084, Beschikking Bouwkosten schepen.
Beschikking Bouwindex Oorlogsschade Schepen d.d. 25-9-1951, Stcrt. no. 201, vervallen
1955.
Beschikking Bouwindex Oorlogsschade Schepen d.d. 18-1-1952, Stcrt. no. 17, vervallen
1955.
Beschikking Bouwkostenberekening Vervangingswaarde d.d. 17-6-1953, Stcrt. no. 240.
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Wijziging Beschikking Bouwindex Oorlogsschade d.d. 3-5-1954, Stcrt. no. 133, gewijzigd
6-6-1955 Stcrt. no. 112.
Beschikking bouwindex oorlogsschade schepen I d.d. 4-8-1955 Stcrt. no. 152.

Nummer: 299
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het opstellen van nadere regels m.b.t. de uitvoering van dit artikel: het op verzoek

vaststellen van de bijdrage voor geleden oorlogsschade op de vervangingswaarde van
panden en schepen bestemd voor uitoefening van een bedrijf of beroep.
N.B.
aanvragen op grond van de Uitvoeringsbeschikking vervangingswaarde en de
Beschikking Financierings- en premieregeling oorlogsschade woningen en
bedrijfspanden geschieden bij: de directie Wederopbouw en Volkshuisvesting in de
provincie, m.b.t. aanvragen voor panden in Rotterdam en Den Haag geldt dat deze
gedaan worden bij het Adviesbur. Financiering Opbouw (bron persbericht min.
Wederopbouw en Volkshuisvesting 20-10-1953) en eindigen de termijnen van indiening
op 3-1-1954.

Periode: 1950-1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 8.6,
Product: Regels

Beschikking van de minister van Financiën van 29 October 1951, Generale
Thesaurie/Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade/no. 170, tot vaststelling
van de Uitvoeringsbeschikking Vervangingswaarde, Stcrt. no. 213.
Beschikking van de minister van Financiën van 22 november 1954, no. F 22213,
Generale Thesaurie, Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade tot bepaling
van een termijn van indiening van aanvragen om financiële tegemoetkomingen op grond
van de Wet MOS voor gebouwd onroerend goed, Stcrt. no. 228.
Beschikking van de minister van Financiën d.d. 10-3-1955, no. F 31598, Generale
Thesaurie, Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, tot bepaling van een
termijn voor indiening van aanvragen om financiële tegemoetkomingen op grond van de
Wet MOS voor gebouwd onroerend goed, Stcrt. no. 51, gewijzigd 27-6-1955 no. F 35205
Stcrt. no. 150.
Beschikking van de minister van Financiën d.d. 11-11-1955, no. F 38009, Generale
Thesaurie Directie FINCO, houdende bepaling termijn indiening aanvragen financiële
tegemoetkomingen op grond van de Wet MOS voor gebouwd onroerend goed, Stcrt. no.
246.
Beschikking van de minister van Financiën d.d. 11-2-1958, no. A8/1178, Generale
Thesaurie, Directie Finco, houdende bepaling van de termijn indiening aanvragen
financiële tegemoetkoming op grond van de Wet MOS voor gebouwd onroerend goed,
Stcrt. no. 38.

Nummer: 300
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het opstellen van nadere regels ter uitvoering van dit artikel: vaststelling van de bijdrage

op het bedrag dat volgens taxatie vereist is voor herstel van oorlogsschade en voor
herbouw aan/van gebouwde onroerende goederen en schepen met een max. van F
3000,- en in het bijzonder m.b.t. de berekening van de kosten van het herstel en tot
voorziening in het geval meer dan één persoon aanspraak op de bijdrage kan doen.

Periode: 1950-1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 9.5,
Product: Beschikking van de Minister van Financiën van 30 september 1950, Generale Thesaurie

Afd. Econ. en Soc. Zaken, no. 169, Uitvoeringsbeschikking F 3000,-regeling, Stcrt. no.
191.

Nummer: 301
Actor: de minister van Financiën
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Handeling: Het opstellen van bindende normen die bij de vaststelling van bijdrage vanwege
oorlogsschade gehanteerd moeten voor de bepaling van hoeveelheid en kwaliteit van het
gewas en kaprijpe hout waarnaar de waarde wordt vastgesteld en de afschrijvingen op 1)
onroerende goederen waarvoor geen verkoopwaarde kan worden vastgesteld, 2)
roerende goederen behorend tot de uitrusting van een bedrijf of dient voor de uitoefening
van een beroep.

Periode: 1950-1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 12.5,
Product: Normen

Nummer: 302
Actor: Rijksdienst voor het Landbouwherstel
Handeling: Het aanwijzen van gebieden waarvoor geldt dat in bepaalde gevallen het verlenen van

bijdragen voor schade aan tuin- en bosbouwgronden en woeste gronden niet in natura
plaatsvindt.

Periode: 1950-1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 13.2,
Product: Regeling

Nummer: 303
Actor: de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Handeling: Het opstellen van regels betreffende het geheel of gedeeltelijk in natura uitbetalen van

bijdragen wegens schade aan veldgewassen en opgaand hout.
Periode: 1950-1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 16.5,
Product: Regels

Nummer: 304
Actor: 1. de minister van Financiën

2. de minister van Economische Zaken
3. de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

Handeling: Het, voor zoveel nodig in overleg tussen de minister van Financiën met de ministers van
Economische Zaken en van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, opstellen van
regels m.b.t. het betaalbaar stellen van bijdragen wegens schade aan roerende goederen
behorend tot een bedrijf of dienend voor de uitoefening van een beroep, m.u.v. schepen,
alsmede betreffende de waarborging van de doelmatige besteding van de bijdragen.

Periode: 1950-1960/1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 17.1,
Product: Regels

Nummer: 305
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het opstellen van aanwijzingen betreffende de betaalbaarstelling, evt. in

opbouwobligaties, van de bijdragen voor herstel en bouw van panden en schepen (art.
21).

Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 20.1, 21.1,
Product: Aanwijzingen

Nummer: 306
Actor: de minister van Verkeer en Waterstaat
Handeling: Het ter betaling van de bijdrage voor geleden oorlogsschade toewijzen van schepen.
Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 21.2, 115.3,

Wet vergoeding molestschade binnenschepen, art. 8,
Product: Toewijzingen
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Nummer: 307
Actor: de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Handeling: Het ter betaling van de bijdrage voor geleden oorlogsschade toewijzen van schepen.
Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 21.2, 115.3,
Product: Toewijzingen

Nummer: 308
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het adviseren over/voeren van overleg met de minister van Wederopbouw en

Volkshuisvesting over de vaststelling van bijdragen voor de onteigening van puin.
N.B.
De schadeloosstelling wordt toegekend op grond van art. 23 van de Wet MOS door de
minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting (zie handeling van die actor).

Periode: 1950-1980?
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 29.1,
Product: Adviezen, verslagen, nota's

Nummer: 309
Actor: Commissie bedoeld in art. 30 lid 1 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden

(ressorterend onder het ministerie van Verkeer en Waterstaat)
Handeling: Het bepalen (behoudens goedkeuring van betreffende minister) dat bepaalde schepen

voor onteigening in aanmerking gebracht zullen worden.
Periode: 1950-1980?
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 30.1,
Product: Besluiten/Adviezen

Nummer: 310
Actor: 1. de minister van Verkeer en Waterstaat

2. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
3. de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

Handeling: Het in overleg tussen de ministers van Verkeer en Waterstaat, van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening en van Wederopbouw en Volkshuisvesting opstellen van richtlijnen
houdende voorschriften volgens welke de Commissie bedoeld in art. 30 lid 1 van de Wet
op de Materiële Oorlogsschaden rechthebbenden van schepen die wellicht onteigend
zullen worden gehoord kunnen worden.

Periode: 1950-1980?
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 30.1,

Wet vergoeding molestschade binnenschepen, art. 8,
Product: Richtlijnen/Voorschriften

Nummer: 311
Actor: 1. de minister van Verkeer en Waterstaat

2. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
3. de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

Handeling: Het onteigenen van schepen (waaronder o.a. opdrachten tot wijziging teboekstelling in
scheepsregister, het met de minister van Financiën vaststellen van de schadeloosstelling,
opdracht tot inschrijving Grootboek Wederopbouw, uitbetaling in geld).

Periode: 1950-1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 30.2.3,

Wet vergoeding molestschade binnenschepen, art. 8,
Product: Onteigeningsbesluiten/-dossiers

Nummer: 312
Actor: de minister van Financiën
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Handeling: Het voeren van overleg met de minister die het besluit tot onteigening van een schip heeft
genomen (de ministers van Wederopbouw en Volkshuisvesting, van Verkeer en
Waterstaat of van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening) betreffende het,
overeenkomstig de onteigeningswet, vaststellen van de schadeloosstelling.

Periode: 1950-1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 30.3,

Wet vergoeding molestschade binnenschepen, art. 8,
Product: Adviezen, overlegnota's en verslagen

Nummer: 313
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het toestaan dat voorschotten worden verstrekt op schadeloosstellingen (in

opbouwobligaties) voor onteigende goederen.
Periode: 1950-1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 31.4,
Product: Circulaire van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting aan de

gemeentebesturen d.d. 1-2-1951

Nummer: 314
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het beslissen dat de betaling van schadeloosstellingen voor onteigende goederen

geheel of gedeeltelijk wordt uitgesteld.
Periode: 1950-1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 32.4,
Product: Regeling

Beschikking van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting van 11 maart 1955,
no. 0310079, Afd. Juridische Zaken, betreffende beëindiging uitstel van betaling van
schadeloosstellingen wegens onteigening in het belang van de wederopbouw
(inschrijvingen A in het Grootboek voor de Wederopbouw), Stcrt. no. 51, gewijzigd 27-6-
1955 no. 0729232 Stcrt. no. 150.
Beschikking d.d. 10-12-1955 no. 1210498 betreffende beëindiging uitstel van betaling van
schadeloosstelling wegens onteigening in het belang van de wederopbouw
(inschrijvingen A Grootboek voor de Wederopbouw), Stcrt. no. 246.
Beschikking d.d. 20-2-1958, no. 0220085, betreffende beëindiging uitstel van betaling van
schadeloosstellingen wegens onteigening in het belang van de wederopbouw
(inschrijvingen A Grootboek voor de Wederopbouw), Stcrt. no. 38.

Nummer: 315
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het in overeenstemming met de minister van Financiën opstellen van richtlijnen volgens

welke de waarde wordt vastgesteld van onroerende zaken welke worden toegewezen ter
betaling van schadeloosstellingen voor onteigende goederen.

Periode: 1950-1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 33.4, 34.4,
Product: Richtlijnen

Beschikking van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting van 3 juli 1950, Afd.
Vaststelling Oorlogsschade en afwikkeling onteigeningen, no. 63161, tot vaststelling van
de richtlijnen herverkaveling en toewijzing, Stcrt. no. 128, gewijzigd:
Beschikking van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting d.d. 31`-1-1952 tot
aanvulling van de Richtlijnen herverkaveling en toewijzing, Stcrt. no. 26.

Nummer: 316
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het in overeenstemming met de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting

opstellen van richtlijnen volgens welke de waarde wordt vastgesteld van onroerende
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zaken welke worden toegewezen ter betaling van schadeloosstellingen voor onteigende
goederen.

Periode: 1950-1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 33.4,
Product: Richtlijnen

Beschikking van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting van 3 juli 1950, Afd.
Vaststelling Oorlogsschade en afwikkeling onteigeningen, no. 63161, tot vaststelling van
de richtlijnen herverkaveling en toewijzing, Stcrt. no. 128.
Beschikking van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting d.d. 31`-1-1952 tot
aanvulling van de Richtlijnen herverkaveling en toewijzing, Stcrt. no. 26.

Nummer: 317
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het herzien van bijdragen voor geleden oorlogsschade na de behandeling van

ingediende beroepen tegen de vaststelling van de bijdragen of de vaststelling en splitsing
van schadeloosstellingen voor onteigeningen van onroerende goederen en schepen die
betrokken zijn bij de berekening van de bijdragen voor geleden oorlogsschade.

Periode: 1950-1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 88,
Product: Vaststellingen

Nummer: 318
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het geven van opdrachten om aanvragen die eerder afgehandeld waren op grond van

het Besluit MOS 1940 (VB 221) en het Besluit Bezettingsschade 1942 (VB 73) opnieuw
met toepassing van deze wet in behandeling te nemen.

Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 104.5, art. 105.2,
Product: Beschikkingen

Nummer: 319
Actor: de Stichting Landelijke Bezettingsschaden
Handeling: Het opkomen voor bijdragen voor gevorderde grond en opstallen indien deze ten name

van de stichting zijn gevorderd.
Periode: 1950-? (1980?)
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 105.7 onder e,
Product: Aanvragen

Nummer: 320
Actor: de Stichting tot het Beheren van Landbouwgronden
Handeling: Het opkomen voor bijdragen voor gevorderde grond en opstallen indien deze ten name

van de Stichting Landelijke Bezettingsschaden zijn gevorderd en zijn overgedragen aan
de Stichting tot het Beheren van Landbouwgronden.

Periode: 1950-? (1980?)
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 105.7 onder e,
Product: Aanvragen

Nummer: 321
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het beslissen dat op grond van art. 5 Besluit Bezettingsschade gevorderde onroerende

goederen en die geboekt zijn ten name van de Staat der Nederlanden in stand moeten
worden gehouden en overgedragen moeten worden aan de in art. 23.4 van deze wet
aangewezen natuurlijke of rechtspersonen.

Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 105.11 onder a,
Product: Beschikkingen
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Nummer: 322
Actor: de directeur van het Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het eenzijdig toewijzen door middel van overschrijving van de van die toewijzing

opgemaakte akte in de openbare registers van op grond van art. 5 Besluit
Bezettingsschade gevorderde onroerende goederen en die geboekt zijn ten name van de
Staat der Nederlanden en die volgens de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
in stand moeten worden gehouden en overgedragen moeten worden aan de in art. 23.4
van deze wet aangewezen natuurlijke of rechtspersonen.

Periode: 1950-1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 105.11 onder a,
Product: Overschrijvingen

Nummer: 323
Actor: de directeur van het Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het, zonder verrekening, in beheer overdragen van op grond van art. 5 Besluit

Bezettingsschade gevorderde onroerende goederen aan de Dienst der Domeinen.
Periode: 1950-1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 105.11 onder b,
Product: Beschikkingen/Overdrachts-akten

Nummer: 324
Actor: de directeur van het Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het opnieuw vaststellen van de op grond van het Besluit Bezettingsschade toegekende

vergoeding voor gevorderde goederen in gevallen waar naar zijn mening de schattingen
niet deskundig zijn geweest.

Periode: 1950-1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 105.12,
Product: Beschikkingen

Nummer: 325
Actor: het directeur van het Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het alsnog toekennen van vergoedingen op basis van het Besluit Bezettingsschade als

bedoeld in art. 7 (gemis opbrengsten), art. 8 (nadeel door ingebruikneming door de
weermacht), art. 9 (wegens onvermijdelijke uitgaven), art. 11.2 (wegens bedrijfsschade)
en voor zover voorschotten zijn verstrekt, van vergoedingen op basis van het Besluit betr.
de ingebruikneming van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen (VB 1940/144)
en van vergoedingen niet gebaseerd op art. 7 Besluit Bezettingsschade maar op basis
van andere regelingen voor huur en pachtsommen.

Periode: 1950-1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 105.(14.15)17, 106.1,
Product: Beschikkingen

Nummer: 326
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het voorbereiden van een AMVB houdende voorschriften omtrent de toekenning van een

redelijke tegemoetkoming in de kosten van nieuwbouw aan hen die redelijkerwijs
genoodzaakt zijn uitsluitend ten gevolge van onteigening tot het bouwen van een nieuw
pand over te gaan.

Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 111.4 onder c,
Product: AMVB

Nummer: 327
Actor: de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
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Handeling: Het voor gevallen waarin gevorderde ongebouwde onroerende goederen die door de
vijand of door de geallieerden in gebruik zijn genomen en nadien door de Rijksdienst voor
het Landbouwherstel zijn verbeterd toestaan dat voorschotten worden verstrekt op
schadeloosstellingen (in opbouwobligaties) voor die onteigende goederen e.e.a. als
geregeld in art. 31-38 van de Wet.

Periode: 1950-c.a. 1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 116.2,
Product: Beschikkingen

Nummer: 328
Actor: de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Handeling: Het in overeenstemming met de minister van Financiën opstellen van richtlijnen volgens

welke de waarde wordt vastgesteld van onroerende zaken welke worden toegewezen ter
betaling van schadeloosstellingen voor onteigende ongebouwde onroerende goederen
e.e.a. als geregeld in art. 31-38 van de Wet.

Periode: 1950-c.a. 1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 116.2,
Product: Richtlijnen

Nummer: 329
Actor: de Stichting tot het Beheren van Landbouwgronden
Handeling: Het opkomen voor bijdragen in geleden oorlogsschade voor objecten, ongebouwde

onroerende goederen, die gevorderd zijn en door de Stichting in gebruik zijn genomen en
daarna zijn verbeterd.

Periode: 1950-1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 116.3,
Product: Aanvragen

Nummer: 330
Actor: de minister van Buitenlandse Zaken
Handeling: Het opnemen van aangiften/verzoeken om vergoeding voor geleden oorlogsschade aan

materiële goederen door niet-onderdanen waarvoor vastgesteld is dat zij gelijk gesteld
worden met Nederlandse onderdanen.

Periode: 1950-1960
Grondslag: Beschikking van de minister van Financiën van 15 mei 1950, Generale Thesaurie, Afd.

Economische en Sociale Zaken, no. 146, tot gelijkstelling van oorlogsschade, geleden
door Egyptische onderdanen, met oorlogsschade geleden door Nederlandse
onderdanen, Stcrt. no. 94, art. 3,

Product: Aangiften

Nummer: 331
Actor: Rijksconsulenten voor grond- en pachtzaken
Handeling: Het in gevallen waarin de gemeentelijke omstandigheden dit toelaten deelnemen aan

vergaderingen van gemeentelijke herverkavelingscommissies die als vergoeding voor
geleden oorlogsschade ten name van gemeente onteigende goederen toewijzen.

Periode: 1950-c.a. 1980?
Grondslag: Beschikking van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting van 3 juli 1950, Afd.

Vaststelling Oorlogsschade en afwikkeling onteigeningen, no. 63161, tot vaststelling van
de richtlijnen herverkaveling en toewijzing, Stcrt. no. 128, art. 6.2,

Product: Vergaderstukken

Nummer: 332
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het in bijzondere gevallen bepalen dat bij de toewijzing door de gemeentelijke

herverkavelingscommissies van onroerende goederen als schadeloosstelling voor
onteigeningen niet de verkoopwaarde in de afweging betrokken hoeft te worden.
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Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Beschikking van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting van 3 juli 1950, Afd.

Vaststelling Oorlogsschade en afwikkeling onteigeningen, no. 63161, tot vaststelling van
de richtlijnen herverkaveling en toewijzing, Stcrt. no. 128, art. 11.3,

Product: Beschikking

Nummer: 333
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het aan de hand van door gemeenten ingezonden beschikkingen, van goedgekeurde

toewijzingen van onroerende goederen i.v.m. schadeloosstelling voor onteigening,
opstellen van afrekeningen houdende verrekening van geldelijke rechten en plichten
tussen het Rijk en de gemeenten die door de onteigeningen en oorlogsschade zijn
ontstaan.

Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Beschikking van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting van 3 juli 1950, Afd.

Vaststelling Oorlogsschade en afwikkeling onteigeningen, no. 63161, tot vaststelling van
de richtlijnen herverkaveling en toewijzing, Stcrt. no. 128, art. 13,

Product: Beschikkingen/Afrekeningen

Nummer: 334
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het m.b.t. de verlening van bijdragen opstellen van nadere regels voor gevallen waarin

i.v.m. de bouw van het vervangende goed of het herstel van het beschadigde goed van
overheidswege reeds in enigerlei vorm financiële hulp is verleend.

Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Uitvoeringsbeschikking Vervangingswaarde d.d. 29-10-1951 Stcrt. no. 213, art. 11,
Product: Regels

Nummer: 335
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting/Afd. Vaststelling Oorlogsschade en

Afwikkeling Onteigeningen
Handeling: Het op verzoek/aangifte berekenen, vaststellen en uitbetalen van bijdragen ingevolge

deze beschikking m.b.t. oorlogsschade aan sociale gebouwen voor zover het betreft (v.a.
1954) onroerende goederen.
N.B.
Bij wijziging van de Beschikking in 1954 is bepaald dat de afwikkeling van schaden aan
inventarissen geschiedt door het Commissariaat voor de Oorlogsschade.

Periode: 1952-(1960)
Grondslag: Oorlogsschaderegeling Sociale Gebouwen d.d. 30-6-1952, art. 3; gewijzigd bij

Beschikking d.d. 18-5-1954 no. F. 14080 Stcrt. no. 95 in art. 4, 7; gewijzigd in 1954 in art.
10, 8; gewijzigd in 1954 in art. 11,
Wijzigingsbeschikking Oorlogsschaderegeling Soc. Gebouwen d.d. 18-5-1954, art. II,

Product: Beschikkingen/uitbetalingen

Nummer: 336
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het beoordelen of belanghebbenden bij de verlening van bijdragen voor oorlogsschaden

aan sociale gebouwen zelf een groter deel van de herbouw- en/of herstelkosten voor hun
rekening kunnen nemen.

Periode: 1952-(1960)
Grondslag: Oorlogsschaderegeling Sociale Gebouwen d.d. 30-6-1952, art. 3; gewijzigd bij

Beschikking d.d. 18-5-1954 no. F. 14080 Stcrt. no. 95 in art. 4,
Product: Beschikking

Nummer: 337
Actor: de minister van Financiën
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Handeling: Het in bijzondere gevallen goedkeuren dat aanvragen voor een bijdrage oorlogsschade
aan sociale gebouwen later in behandeling genomen mogen worden door de minister van
Wederopbouw en Volkshuisvesting dan in deze regeling is vastgesteld (een half jaar na
voltooiing herbouw/herstel of na inwerkingtreding van de beschikking).

Periode: 1952-(1960)
Grondslag: Oorlogsschaderegeling Sociale Gebouwen d.d. 30-6-1952, art. 8,
Product: Beschikking

Nummer: 338
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het in bepaalde gevallen beslissen dat verpleeginrichtingen zelf een groter deel van de

oorlogsschade en schade aan inventarissen voor hun rekening kunnen nemen.
Periode: 1952-(1960)
Grondslag: Oorlogsschaderegeling verpleeginrichtingen d.d. 30-6-1952, art. 4.2,
Product: Beschikkingen

Nummer: 339
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het behandelen van aanvragen en het uitbetalen van bijdragen in geleden oorlogsschade

voor onroerende goederen van verpleeginrichtingen.
Periode: 1952-(1960)
Grondslag: Oorlogsschaderegeling verpleeginrichtingen d.d. 30-6-1952, art. 10, 11,
Product: Beschikkingen/Uitbetalingen

Nummer: 340
Actor: de directeur van het Bureau van het Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het behandelen van aanvragen en het uitbetalen van bijdragen in geleden oorlogsschade

voor roerende goederen (inventarissen) van verpleeginrichtingen.
Periode: 1952-1960
Grondslag: Oorlogsschaderegeling verpleeginrichtingen d.d. 30-6-1952, art. 10, 11,
Product: Beschikkingen/Uitbetalingen

Nummer: 341
Actor: de minister van Justitie
Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke Besluiten betreffende de verlenging van de termijn waar

binnen verzoeken, al dan niet ingediend door een procureur, verklaringen af te geven dat
de Nederlandse Staat of publiekrechtelijke lichamen wel/niet aansprakelijk zijn voor het
nakomen van verbintenissen, betalingen en schadeloosstellingen welke ingevolge
handelingen met/door de bezetter zijn ontstaan, moeten worden ingediend.

Periode: 1951-
Grondslag: Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen, art. 7,
Product: K.B.

K.B. 18-10-1951, Stb. 454.

Nummer: 342
Actor: het Gerechtshof te 's-Gravenhage
Handeling: Het behandelen van verzoeken, al dan niet ingediend door een procureur, verklaringen af

te geven dat de Nederlandse Staat of publiekrechtelijke lichamen wel/niet aansprakelijk
zijn voor het nakomen van verbintenissen, betalingen en schadeloosstellingen welke
ingevolge handelingen met/door de bezetter zijn ontstaan.

Periode: 1950-
Grondslag: Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen, art. 7,
Product: Verklaringen/Uitspraken

Nummer: 343
Actor: het Commissariaat voor de Oorlogsschade
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N.B. vanaf 1960 werden de resterende aanvragen afgehandeld door de minister van
Financiën: zie Liquidatiewet I

Handeling: Het, volgens bepalingen van de Wet MOS 1950, behandelen van verzoeken om
toekenning van vergoeding van geleden schade in gevallen waarin het gerechtshof heeft
bepaald dat de Staat en publiekrechtelijke lichamen niet aansprakelijk zijn voor het
nakomen van verbintenissen, betalingen en schadeloosstellingen welke ingevolge
handelingen met/door de bezetter zijn ontstaan.
N.B.
Deze handeling komt ook terug bij de bronvermeldingen aangaande de Wet MOS, zie
actor: Commissariaat voor de Oorlogsschade

Periode: 1951-1960
Grondslag: Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen, art. 14,
Product: Uitkeringen

Nummer: 344
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het, in plaats van het Commissariaat voor de Oorlogsschade, afhandelen van aanvragen

van vergoedingen en het uitbetalen daarvan voor geleden oorlogsschaden aan gebouwd
onroerend goed en tot een bedrijf behorende schepen, e.e.a. in overleg met betreffende
vakministers.

Periode: 1960-1980
Grondslag: Liquidatiewet Oorlogs- en watersnoodschade I, art. 2,
Product: Beschikkingen, betalingen, adviezen

Nummer: 345
Actor: 1. de minister van Financiën

2. de minister van Verkeer en Waterstaat
Handeling: Het verlenen van bijdragen voor geleden schaden (oorlogs-, bedrijfs- en

bezettingsschaden) aan de N.V. Nederlandse Spoorwegen door middel van de
goedkeuring van voorwaarden van door de N.S. aangegane leningen.

Periode: 1951-
Grondslag: Wet van 1 november 1951, Stb. 471, tot voorziening in de kapitaalbehoefte van de N.V.

Nederlandsche Spoorwegen en toekenning van bijdragen in de door deze vennootschap
tengevolge van de oorlogsomstandigheden en de bezetting van Nederland geleden
schaden, art. 1, 2,

Product: Goedkeuringen

Nummer: 346
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het garant staan voor leningen opgenomen door de N.S. in het kader van vergoeding

voor geleden oorlogsschaden.
Periode: 1951-
Grondslag: Wet van 1 november 1951, Stb. 471, tot voorziening in de kapitaalbehoefte van de N.V.

Nederlandsche Spoorwegen en toekenning van bijdragen in de door deze vennootschap
tengevolge van de oorlogsomstandigheden en de bezetting van Nederland geleden
schaden, art. 2,

Product: Garantieverklaringen en evt. uitbetalingen

Nummer: 347
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het verstrekken van voorschotten en het uitkeren van bedragen aan de N.S. waarvoor de

N.S. geen leningen heeft kunnen aangaan e.e.a. in het kader van de tegemoetkoming
wegens geleden oorlogsschaden.

Periode: 1951-
Grondslag: Wet van 1 november 1951, Stb. 471, tot voorziening in de kapitaalbehoefte van de N.V.

Nederlandsche Spoorwegen en toekenning van bijdragen in de door deze vennootschap
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tengevolge van de oorlogsomstandigheden en de bezetting van Nederland geleden
schaden, art. 2,

Product: Voorschotten en uitkeringen

Nummer: 348
Actor: de minister van Verkeer en Waterstaat
Handeling: Het verlenen van vergoedingen voor geleden molestschaden aan binnenvaartschepen en

de inboedels daarvan.
Periode: 1952-
Grondslag: Wet van 29 mei 1952 Stb. 314, houdende vergoeding van molestschade binnenschepen,

art. 1,
Product: Vergoedingen

Nummer: 349
Actor: Commissie die de bouwkosten van verloren gegane schepen vaststelt die bij de

vaststelling van de vergoeding van molestschade aan schepen en hun inboedels in
aanmerking genomen worden

Handeling: Het vaststellen van de bouwkosten van verloren gegane schepen die bij de vaststelling
van de vergoeding van molestschade aan schepen en hun inboedels in aanmerking
genomen worden.

Periode: 1952-
Grondslag: Wet van 29 mei 1952 Stb. 314, houdende vergoeding van molestschade binnenschepen,

art. 6.1,
Product: Adviezen/Berekeningen

Nummer: 350
Actor: 1. de minister van Verkeer en Waterstaat

2. de minister van Financiën
Handeling: Het door de minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de minister van

Financiën opstellen van richtlijnen volgens welke het percentage van afschrijving en het
percentage van toeslag wegens prijsstijging waarmee de bouwkosten van verloren
gegane schepen worden verminderd c.q. verhoogt bij het vaststellen van de vergoeding
wegens geleden molestschade.

Periode: 1952-
Grondslag: Wet van 29 mei 1952 Stb. 314, houdende vergoeding van molestschade binnenschepen,

art. 6.1,
Product: Richtlijnen

Nummer: 351
Actor: 1. de minister van Verkeer en Waterstaat

2. de minister van Financiën
Handeling: Het door de minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de minister van

Financiën vaststellen van de datum (na 1-10-1951) tot aan welke in gevallen van
vergoeding van de bouwkosten voor onherstelbaar beschadigde schepen een toeslag
wordt berekend voor prijsstijging over die periode bij de vergoeding van rente.

Product: Beschikking
Grondslag: Wet van 29 mei 1952 Stb. 314, houdende vergoeding van molestschade binnenschepen,

art. 7,
Periode: 1952-

Nummer: 352
Actor: Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-uitkeringen (CADSU)
Handeling: Het indienen en afwikkelen van schade-claims in het kader van de

Bundesrückerstattungsgesetz alsmede het optreden als tussenpersoon bij door anderen
ingediende claims.

Periode: 1959-1966
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Grondslag: Bundesrückerstattungsgesetz, art. 5,
Beschikking van de minister van Financiën d.d. 25-7-1959 no. 53,

Bron: Eindverslag betreffende taken van het CADSU, 1966,
Bundesrückerstattungsgesetz, o.a. Bernhard Karlsberg, p. 552-583, München, 1981.

Product: Afwijzingen/toekenningen, uitbetalingen

Nummer: 353
Actor: Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD)
Handeling: Het vergaren en verifiëren van bewijsmateriaal i.v.m. schadeclaims voor vergoedingen

voor weggevoerde/geroofde goederen/bezittingen en het verrichten van onderzoeken en
aanleggen van lijsten en documentatie.

Periode: 1959-1966
Grondslag: Bundesrückerstattungsgesetz, art. 5,
Bron: Eindverslag betreffende taken van het CADSU, 1966,

Bundesrückerstattungsgesetz, o.a. Bernhard Karlsberg, p. 552-583, München, 1981.
Product: Onderzoeksrapporten e.d. (o.a. de zgn. Positivliste)

Nummer: 354
Actor: Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-uitkeringen (CADSU)
Handeling: Het opstellen van circulaires e.d. met betrekking tot de indiening van claims op grond van

het Bundesrückerstattungsgesetz.
Periode: 1959-1966
Grondslag: *
Product: Circulaires e.d.

Nummer: 355
Actor: Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-uitkeringen
Handeling: Het opstellen van formulieren m.b.t. de indiening van schadeclaims.
Periode: 1959-1966
Bron: Eindverslag van de taken van het CADSU, 1966,
Product: Formulieren

Nummer: 356
Actor: de Nederlandsche Bank
Handeling: Het ontvangen en uitbetalen van claimgelden die op grond van het Brüg werden

toegekend.
Periode: 1959-1966
Bron: Eindverslag van de taken van het CADSU, 1966,
Product: Boekingen

Nummer: 357
Actor: de Agent van het ministerie van Financiën
Handeling: Het als tussenpersoon verwerken van opdrachten m.b.t. de uitbetaling van claimgelden

die op grond van het Brüg werden toegekend.
Periode: 1959-1966
Bron: Eindverslag van de taken van het CADSU, 1966,
Product: Betalingsopdrachten e.d.

Nummer: 358
Actor: Notarissen
Handeling: Het opstellen en afgeven van erfrechtverklaringen in verband met het indienen van claims

op grond van het Bundesrückerstattungsgesetz.
Periode: 1959-1966
Bron: Eindverslag betreffende taken van het CADSU, 1966,

Bundesrückerstattungsgesetz, o.a. Bernhard Karlsberg, p. 552-583, München, 1981.
Product: Verklaringen
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Nummer: 359
Actor: de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Handeling: Het mede-opstellen van multiplicatoren (vermenigvuldigingsfactoren) voor de berekening

van claims op grond van het Brüg.
Periode: 1959-1966
Bron: Eindverslag betreffende taken van het CADSU, 1966,
Product: Verslagen, rapporten

Nummer: 360
Actor: de minister van Financiën (afdeling Organisatie en Efficiency)
Handeling: Het mede-opstellen van multiplicatoren (vermenigvuldigingsfactoren) voor de berekening

van claims op grond van het Brüg.
Periode: 1959-1966
Bron: Eindverslag betreffende taken van het CADSU, 1966,
Product: Verslagen, rapporten

Nummer: 361
Actor: Rijkscentrale voor Mechanische Administratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken
Handeling: Het verrichten van mechanische taken i.v.m. het claimen van gelden krachtens het Brüg.
Periode: 1959-1966
Bron: Eindverslag betreffende taken van het CADSU, 1966,
Product: Ponskaarten, berekeningen, werkopdrachten e.d.

Nummer: 362
Actor: de Inspecteur van de Waarborg van Platina, Gouden en Zilveren Werken
Handeling: Het onderzoeken van de berekening van de vervangingswaarde van sieraden e.d. i.v.m.

claims krachtens het Brüg.
Periode: 1961
Bron: Eindverslag betreffende taken van het CADSU, 1966,
Product: Rapport d.d. 23-11-1961

Nummer: 363
Actor: de Rijksinspecteur voor Roerende Monumenten (dhr. Lunsingh Scheurleer)
Handeling: Het beslissen op taxaties van de waarde van weggevoerde schilderijen, tapijten en

andere kunst- en cultuurgoederen i.v.m. de indiening van claims krachtens het Brüg.
Periode: 1959-1966
Bron: Eindverslag betreffende taken van het CADSU, 1966,
Product: Beslissingen/rapporten/adviezen aan het Cadsu

Nummer: 364
Actor: Commissie Rechtsherstel Buitenlandse Effecten
Handeling: Het opstellen van een (verzamel-)claim krachtens het Brüg voor geroofde effecten.
Periode: 1959-1966
Bron: Eindverslag betreffende taken van het CADSU, 1966,
Product: Claim

Nummer: 365
Actor: N.V. Beleggings- en Garantie Maatschappij voor Duplicaten van Buitenlandse Effecten te

Amsterdam (Belga)
Handeling: Het opstellen van een (verzamel-)claim krachtens het Brüg voor geroofde effecten.
Periode: 1959-1966
Bron: Eindverslag betreffende taken van het CADSU, 1966,
Product: Claim
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4.4.6 Inschrijvingen in Grootboeken, uitbetaling daarvan en rentevergoeding

Toelichting:
Het Grootboek voor de Wederopbouw bevat inschrijvingen van toegekende bedragen wegens (materiële)
schaden en onteigeningsschaden.

Nummer: 366
Actor: de Directeur Grootboek voor de Wederopbouw (vanwege de Secretaris-Generaal van het

Departement van Financiën)
Handeling: Het, overeenkomstig art. 11 (e.v.) van het Besluit MOS 1940, Besluit MOS 1945, Wet

MOS 1950 en overige schadevergoedingsregels, uitvoeren van werkzaamheden
betreffende (het beheer van) inschrijvingen van schadevergoedingen en bijdragen in
verband met geleden schaden aan goederen, wegens onteigening, ingebruikname en
vordering door middel van:

1 het verrichten van in- en uitschrijvingen en overboekingen in het grootboek;
2 het plaatsen en doorhalen van aantekeningen en het verrichten van recherche met

betrekking tot de juistheid van inschrijvingen en inschrijvingsgegevens;
3 het berekenen, bijboeken en uitbetalen van rente, het vaststellen van de rentedata en het

verrekenen van inschrijvings- en rentebedragen met belanghebbende partijen.;
4 de afhandeling van verzoeken om uitbetaling, overschrijving tussentijdse uitbetalingen,

wijziging van de tenaamstelling, wijziging van eigendomsgegevens;
5  het verstrekken en opvragen van opgaven en inlichtingen aan/van belanghebbenden;
6 het opmaken van kennisgevingen aan belanghebbenden;
7 het uitbetalen van inschrijvingen.

Periode: 1940-
Grondslag:

1. Besluit, van 24-12-1940 VB 234, van de Secretarissen-Generaal van de Departementen
van Justitie, van Waterstaat en van Financiën tot regeling van de uitgestelde betaling bij
onteigeningen, als bedoeld in artikel 7 van het Besluit No. 168/1940 tot regeling van de
onteigening ingevolge artikel 5 van het Besluit betreffende de Wederopbouw II, art. 2, (3),
4, 8, ingetrokken 1950 K 31,

2. Besluit voorschriften voor het Grootboek voor de Wederopbouw Stcrt. 7-8-1941 no. 152,
alle artikelen (1-17), vervallen 1950 K 31,

3. Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 11.1, 12, 16, 17 (schepen), 17a
v.a. Besluit 18/1942, 17b.2.3 v.a. Besluit 18/1942, vervallen 1950 K 31,

4. Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van  Financiën tot vaststelling
van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van het Besluit op de Bezettingsschaden d.d.
30-6-1943 VB no. 73, art. 4, 5, 7,

5. Besluit op de materiële Oorlogsschaden 1945 F 255 art. 18 welke handhaving voorschrijft
van:
Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 11.1, 12, 16, 17 (schepen), 17a
v.a. Besluit 18/1942, 17b.2.3 v.a. Besluit 18/1942, ingetrokken 1950 K 31,

6. Besluit op de Materiële Oorlogsschade 1945 F 255, art. 19 (inschrijvingen opnieuw in
behandeling genomen aanvragen vergoeding Bezettingsschade (30/1942), vervallen
1950 K 31,

7. Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945, Stb. F 255, art. 19.5 (inschrijving opnieuw
in behandeling genomen aanvragen)
Oorlogsschaderegeling Kerkelijke Gebouwen Stcrt. 1949 no. 92, art. 13 (vervallen
inschrijvingen bijdragen Kerkelijke Gebouwen),

8. Oorlogsschaderegeling Jeugdhuizen Stcrt. 1949 no. 92, art. 11 (vervallen inschrijvingen
bijdragen Jeugdhuizen),

9. Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 16, 30.3 (inschrijving vergoeding onteigende schepen), 36,
37 (o.a. vertegenwoordigt het Rijk in alle aangelegenheden het Grootboek betreffende),
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (beslissingen betalingen rente), 47 (vaststelling vervaldata
rente), 48 (op verzoek hypotheekhouders uitbetalen van renten), 49, 50 (aflossing
hypothecaire schulden), 55 (inschrijvingen hypothecaire aflossingen), 94.4, 102
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(inschrijving verleende hogere bijdrage), 105, 115 (overboeking inschrijvingen Grootboek
Rijn- en Binnenvaart naar inschrijving C in het Grootboek Wederopbouw),

10. Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen, art. 14,
11. Liquidatiewet Oorlogs- en watersnoodschade II, art. 5, 6 (uitbetaling en storting in de

consignatiekas),
Product: Grootboek, aantekeningsverzoeken, uitkeringsberichten etc.

Toelichting:
Artikel 113 van de Wet MOS 1950 bepaalt dat eerdere bepalingen m.b.t. het Grootboek
voor de Wederopbouw vervallen maar dat evenwel het Grootboek gehandhaafd blijft en
geacht wordt te zijn het Grootboek bedoeld in hoofdstuk III van de Wet MOS.

Nummer: 367
Actor: de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën
Handeling: Het vaststellen, wijzigen en intrekken van voorschriften:

volgens welke bijdragen voor herstel en nieuwbouw van schepen worden ingeschreven in
het Grootboek voor de Wederopbouw.

Periode: 1940-1945
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 17.2,
Product: Besluiten/Regelingen/Richtlijnen

Besluit van den waarnemend Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën tot
vaststelling, ingevolge het Besluit op de materieele oorlogsschaden (Besluit no.
221/1940) en het Besluit tot regeling van de uitgestelde betaling bij onteigeningen (Besluit
no. 234/1940), van de voorschriften voor het Grootboek voor den Wederopbouw d.d. 7-8-
1941 Stcrt. 152.

Nummer: 368
Actor: de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën
Handeling: Het opstellen, wijzigen en intrekken van voorschriften voor het, vanwege de Secretaris-

Generaal, te voeren Grootboek voor de Wederopbouw.
Periode: 1940-1950
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 11.1, Besluit op de materiële

Oorlogsschaden 1945 F 255 art. 18 welke handhaving voorschrijft van:
Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 11.1,

Product: Voorschriften
Besluit van den waarnemend Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën tot
vaststelling, ingevolge het Besluit op de materieele oorlogsschaden (Besluit no.
221/1940) en het Besluit tot regeling van de uitgestelde betaling bij onteigeningen (Besluit
no. 234/1940), van de voorschriften voor het Grootboek voor den Wederopbouw d.d. 7-8-
1941 Stcrt. 152.

Nummer: 369
Actor: de Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw, v.a. F 255 wijzigt de naam van actor

in: College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw
Handeling: Het, van geval tot geval of voor groepen van gevallen, vaststellen van termijnen van de

duur van inschrijving van niet uitgekeerde bijdragen voor geleden schade aangebouwde
onroerende goederen in Rotterdam, Middelburg of overige gemeenten in het Grootboek
voor de Wederopbouw.
N.B.
De termijn die volgens het Besluit voor goederen in Rotterdam en Middelburg gesteld
werd was 3 jaar, de termijn voor goederen in de overige gemeenten was 5 jaar. M.i.v.
wijzigingsbesluit 80/1943 zijn deze termijnen uit de tekst weggelaten.

Periode: 1940-1950
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 11.2, Besluit op de materiële

Oorlogsschaden 1945 F 255 art. 18 welke handhaving voorschrijft van:
Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 11.2,

Product: Beschikkingen
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Nummer: 370
Actor: de Secretaris-Generaal/minister van het Departement van Financiën
Handeling: Het voor in aanmerking komende gevallen of groepen van gevallen verlagen van de rente

tot 3,5% op inschrijvingen, waarbij hypothecaire geldleningen zijn vermeld, in het
Grootboek voor de Wederopbouw.

Periode: 1942-1950
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940 v.a. wijzigingsbesluit 18/1942 art.

12.3,
Besluit op de materiële Oorlogsschaden 1945 F 255 art. 18 welke handhaving voorschrijft
van:
Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940 v.a. wijzigingsbesluit 18/1942 art.
12.3,

Product: Beschikkingen

Nummer: 371
Actor: de Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw, v.a. F 255 wijzigt de naam van actor

in: College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw
Handeling: Het verlenen van goedkeuring van kwijting van meerwaarde van onroerend goed (incl.

inschrijvingen m.b.t. schepen, vgl. art. 17) op het ingeschreven bedrag in het Grootboek
voor de Wederopbouw in gevallen waarbij in plaats van een bijdrage voor onteigend
onroerend goed ander onroerend goed met een hogere waarde is toegewezen en men
afziet van besteding van de inschrijving.

Periode: 1940-1950
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 13.3, Besluit op de materiële

Oorlogsschaden 1945 F 255 art. 18 welke handhaving voorschrijft van:
Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 13.3,

Product: Goedkeuringen

Nummer: 372
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het opstellen van voorschriften m.b.t. het beheer van het Grootboek voor de

Wederopbouw.
Periode: 1941-1950
Grondslag: Besluit voorschriften Grootboek voor de Wederopbouw, Stcrt. 1941 no. 152, art. 2.1,
Product: Voorschriften

Nummer: 373
Actor: de Directeur van het Grootboek voor de Wederopbouw
Handeling: Het opstellen van voorschriften volgens welke de ambtenaren de directeur van het

Grootboek voor de Wederopbouw vertegenwoordigen.
Periode: 1941-c.a. 1980
Grondslag: Besluit voorschriften Grootboek voor de Wederopbouw, Stcrt. 1941 no. 152, art. 2.3,

vervallen 1950 Stb. K 31,
Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 37.1,
Liquidatiewet Oorlogs- en Watersnoodschade II

Product: Voorschriften

Nummer: 374
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het instellen van het Grootboek voor de Rijn- en Binnenvloot.
Periode: 1941
Grondslag: Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot II, 178/1941, art. 2.1,
Product: Organisatiebeschikking

Nummer: 375
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Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het opstellen van voorschriften volgens welke het Grootboek voor de Rijn- en Binnenvloot

dient te worden bijgehouden.
Periode: 1941-1950
Grondslag: Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot II, 178/1941, art. 2.1,
Product: Voorschriften

Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën tot vaststelling,
ingevolge het Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot II (no. 178/1941), van de
voorschriften voor het Grootboek voor de Rijn- en Binnenvloot, "Besluit voorschriften
Grootboek Rijn- en Binnenvloot", Stcrt. 2-12-1941 no. 235.

Nummer: 376
Actor: de directeur voor het Grootboek voor de Rijn- en Binnenvaart
Handeling: Het, overeenkomstig art. 11 (e.v.) van het Besluit MOS 1940, Besluit MOS 1945, Wet

MOS 1950 en overige schadevergoedingsregels, uitvoeren van werkzaamheden
betreffende (het beheer van) inschrijvingen van schadevergoedingen en bijdragen in
verband met geleden schaden aan goederen, wegens onteigening, ingebruikname en
vordering door middel van:

1 het verrichten van in- en uitschrijvingen en overboekingen in het grootboek;
2 het plaatsen en doorhalen van aantekeningen en het verrichten van recherche met

betrekking tot de juistheid van inschrijvingen en inschrijvingsgegevens;
3 het berekenen, bijboeken en uitbetalen van rente, het verrekenen van inschrijvings- en

rentebedragen met belanghebbende partijen en het (bij beschikking) vaststellen van de
rentedata;

4 de afhandeling van verzoeken om uitbetaling, overschrijving tussentijdse uitbetalingen,
wijziging van de tenaamstelling, wijziging van eigendomsgegevens;

5 het verstrekken en opvragen van opgaven en inlichtingen aan/van belanghebbenden;
6 het opmaken van kennisgevingen aan belanghebbenden;
7 het uitbetalen van inschrijvingen.

Periode: 1941-1950
Grondslag: Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot II, 178/1941, art. 2, 3, 4, 5,

"Besluit voorschriften Grootboek Rijn- en Binnenvloot", Stcrt. 2-12-1941 no. 235, alle art.
Product: Grootboek, beschikkingen, financiële bescheiden, kennisgevingen,

Nummer: 377
Actor: de Secretaris-Generaal van Waterstaat
Handeling: Het opstellen van beschikkingen op grond waarvan ten name van rechthebbenden

inschrijvingen worden verricht in het Grootboek voor de Rijn- en Binnenvaart.
Periode: 1941-
Grondslag: Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot II, 178/1941, art. 2.2,
Product: Beschikkingen

Nummer: 378
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen verlagen van het percentage van de

rente op inschrijvingen in het Grootboek voor de Rijn- en Binnenvaart waarbij
hypothecaire leningen staan vermeld.

Periode: 1942-
Grondslag: Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot II, 178/1941, vanaf wijzigingsbesluit 19/1942 art.

4.2,
Product: Beschikkingen

Nummer: 379
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het opstellen van verdere voorschriften aan de Directeur voor het Grootboek Rijn- en

Binnenvloot volgens welke het Grootboek moet worden bijgehouden.
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Periode: 1941-1950
Grondslag: "Besluit voorschriften Grootboek Rijn- en Binnenvloot", Stcrt. 2-12-1941 no. 235, art. 2.1,
Product: Voorschriften

Nummer: 380
Actor: de Directeur Grootboek Rijn- en Binnenvloot
Handeling: Het opstellen van voorschriften volgens welke ambtenaren de directeur kunnen

vertegenwoordigen.
Periode: 1941-1950
Grondslag: "Besluit voorschriften Grootboek Rijn- en Binnenvloot", Stcrt. 2-12-1941 no. 235, art. 2.3,
Product: Voorschriften

Nummer: 381
Actor: de Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschade
Handeling: Het verstrekken machtigingen aan aanvragers om, aan degenen ten wiens name een

rekening in het Grootboek voor de Rijn- en Binnenvaart is geopend, afschriften en
uittreksels bij de directeur van het Grootboek te verkrijgen.

Periode: 1941-1950
Grondslag: "Besluit voorschriften Grootboek Rijn- en Binnenvloot", Stcrt. 2-12-1941 no. 235, art. 12.3,
Product: Machtigingen

Nummer: 382
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het voor bijzondere gevallen of groepen van gevallen van toepassing verklaren van de

art. 11-17 (inschrijving in het Grootboek voor de Wederopbouw) van het Besluit op de
materiële oorlogsschaden (221/1940) voor geleden bezettingsschade aan roerende of
onroerende goederen.

Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 4.2,

Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945, F 255, art. 19 (opnieuw in behandeling
nemen aanvragen),

Product: Beschikkingen

Nummer: 383
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het opdracht geven tot uitbetaling van de bedragen van inschrijvingen voor overgenomen

roerende goederen nadat de besteding voor wederaanschaffing is aangetoond of daartoe
zekerheid is verkregen (bestedingsplicht).

Periode: 1943-1945
Grondslag: Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van  Financiën tot vaststelling

van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van het Besluit op de Bezettingsschaden d.d.
30-6-1943 VB no. 73, art. 8,

Product: Opdrachten

Nummer: 384
Actor: de Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschaden
Handeling: Het namens de Secretaris-Generaal van Financiën uitvoeren van de bepalingen van dit

Besluit: verlagen van rente op inschrijvingen, het afgeven van beschikkingen tot
uitbetaling van inschrijvingen.

Periode: 1943-1945
Grondslag: Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van  Financiën tot vaststelling

van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van het Besluit op de Bezettingsschaden d.d.
30-6-1943 VB no. 73, art. 10,

Product: Beschikkingen

Nummer: 385
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Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het voorbereiden van een Koninklijk Besluit houdende regeling van de wijze waarop

uitbetalingen door het Grootboek voor de Wederopbouw kunnen plaats hebben.
Periode: 1950-
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 37.5,
Product: K.B.

Nummer: 386
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het machtigen van aanvragers afschriften en uittreksels uit het Grootboek voor de

Wederopbouw aan te vragen bij de directeur van het Grootboek.
Periode: 1950-
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 44.3,
Product: Machtigingen

Nummer: 387
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het voor gevallen en groepen van gevallen vaststellen van het tijdstip waarop

rentevergoeding op inschrijvingen B (bijdrage oorlogsschade schepen) en C (inschrijving
schadeloosstelling onteigening schepen) eindigt.

Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 45.1,
Product: Beschikkingen en Regelingen

Beschikking van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting d.d. 4-6-1954, no.
0604249, Afd. Financiële Zaken, betreffende de beëindiging van rente over inschrijvingen
B in het Grootboek voor de Wederopbouw, Stcrt. no. 109.
Beschikking van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting d.d. 11-3-1955 no.
0310080 betreffende de beëindiging van rente over inschrijvingen B in het Grootboek
voor de Wederopbouw, Stcrt. no. 51, gewijzigd 27-6-1955 no. 0729233 Stcrt. no. 150.
Beschikking d.d. 10-12-1955 no. 1210499 betreffende de beëindiging van rente over
inschrijvingen B in het Grootboek voor de Wederopbouw, Stcrt. no. 246.
Beschikking d.d. 20-2-1958 no. 0220086 betreffende beëindiging van rente over
inschrijvingen B Grootboek voor de Wederopbouw, Stcrt. no. 38.

Nummer: 388
Actor: de minister van Verkeer en Waterstaat
Handeling: Het voeren van overleg met/adviseren van de minister van Wederopbouw en

Volkshuisvesting betreffende het voor gevallen of groepen van gevallen vaststellen van
het tijdstip waarop rentevergoeding op inschrijvingen C (schadeloosstellingen onteigende
schepen) van het Grootboek voor de wederopbouw eindigt.

Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 45.1,
Product: Verslagen/adviezen/concept-regelingen

Nummer: 389
Actor: de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Handeling: Het voeren van overleg met/adviseren van de minister van Wederopbouw en

Volkshuisvesting betreffende het voor gevallen of groepen van gevallen vaststellen van
het tijdstip waarop rentevergoeding op inschrijvingen C (schadeloosstellingen onteigende
schepen) van het Grootboek voor de wederopbouw eindigt.

Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 45.1,
Product: Verslagen/adviezen/concept-regelingen

Nummer: 390
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
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Handeling: Het bepalen voor welke gedeelten van inschrijvingen A (bijdrage oorlogsschade
onteigende onroerende goederen) in het Grootboek voor de wederopbouw
rentevergoeding vanaf de eerste dag van de kalendermaand volgende op die van de
beschadiging zal plaatsvinden.

Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 45.2,
Product: Beschikkingen

Nummer: 391
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het in het algemeen of voor bijzondere gevallen stellen van regels volgens welke het

resterende gedeelte van de rentebetalingen op inschrijvingen in het Grootboek voor de
Wederopbouw wegens schade aan of wegens onteigende onroerende goederen kan
plaatsvinden aan zakelijk gerechtigden indien bij die inschrijvingen zakelijke
genotsrechten zijn aangetekend.

Periode: 1950-
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 45.5,
Product: Regelingen en Beschikkingen

Nummer: 392
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het vaststellen van het tijdstip van feitelijke ontruiming van onteigende onroerende

goederen i.v.m. de ingangsdatum van rentevergoeding op inschrijvingen A in het
Grootboek voor de Wederopbouw.

Periode: 1950-1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 111.5,
Product: Beschikkingen

Nummer: 393
Actor: de minister van Verkeer en Waterstaat
Handeling: Het opstellen van verzoeken aan de minister van Financiën om te bewerkstelligen dat ter

zake van een vaartuig waarvoor de inschrijving der koopsom of (v.a. 1953) vergoeding in
het Grootboek voor de Rijn- en Binnenvaart vóór 5-5-1945 in voorbereiding was in te
doen schrijven als inschrijving C in het Grootboek Wederopbouw.

Periode: 1950-c.a. 1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 115.6,
Product: Verzoeken

Nummer: 394
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het behandelen van verzoeken van de minister van Verkeer en Waterstaat om te

bewerkstelligen dat ter zake van een vaartuig waarvoor de inschrijving der koopsom of
(v.a. 1953) vergoeding in het Grootboek voor de Rijn- en Binnenvaart vóór 5-5-1945 in
voorbereiding was in te doen schrijven als inschrijving C in het Grootboek Wederopbouw
en het vaststellen van de ingangsdatum van rentevergoeding.

Periode: 1950-c.a. 1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 115.6,
Product: Beschikkingen

Nummer: 395
Actor: de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Handeling: Het uitbetalen van toegekende bijdragen en renten daarop welke in 1978 nog niet

ingeschreven waren in het Grootboek voor de Wederopbouw en het uitoefenen van taken
die door opheffing van het Grootboek voor de Wederopbouw openblijven.

Periode: 1980-
Grondslag: Liquidatiewet Oorlogs- en watersnoodschade II, art. 5, 6, 8,
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Product: Uitbetalingen

Nummer: 396
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het opheffen van het Grootboek voor de Wederopbouw.
Periode: 1980-
Grondslag: Liquidatiewet Oorlogs- en watersnoodschade II, art. 8,
Product: Beschikking

N.B.
Niet bekend

4.4.7 Rechten van hypotheekhouders en andere zakelijk gerechtigden

Nummer: 397
Actor: de bewaarders van de registers van het Kadaster, de hypotheken en scheepsbewijzen
Handeling: Het op verzoek (van de Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw en anderen)

overschrijven van overgang van goederen en het doorhalen van hypothecaire
verplichtingen in de registers i.v.m. de onteigening van goederen verband houdende met
het herstel van de oorlogsschade.

Periode: 1940-c.a.1980
Grondslag: Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Justitie, van

Waterstaat en van Financiën tot regeling van de onteigening ingevolge artikel 5 van het
Besluit betreffende de Wederopbouw II, VB 1940 no. 168, art. 9 vervallen bij Verordening
Militair Gezag no. 50/1944, art. 5 v.a. Verordening Militair Gezag no. 50/1944, Besluit
ingetrokken 1950 K 31,
Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 27.3, 49.5, 76, 79, 115,
Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen, art. 14,

Product: Aantekeningen in registers

Nummer: 398
Actor: (wnd.) de Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw, v.a. 1945 College van

Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw
Handeling: Het afwijzen van of toewijzen op verzoeken om rechten op vergoedingen voor, in het

kader het herstel van de oorlogsschade, onteigende goederen te mogen verpanden.
Periode: 1942-1944/1950
Grondslag: Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Justitie, van

Waterstaat en van Financiën tot regeling van de onteigening ingevolge artikel 5 van het
Besluit betreffende de Wederopbouw II, VB 1940 no. 168, vanaf wijziging bij Besluit van
23 Februari 1942, VB no. 18, van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van
Financiën, van Justitie en van Waterstaat, houdende wijziging en aanvulling van het
Besluit op de materiële oorlogsschaden, het Besluit No. 168/1940 tot regeling van de
onteigening ingevolge art. 5 van het besluit betreffende den Wederopbouw II en van het
Besluit No. 234/1940 tot regeling van de uitgestelde betaling bij onteigeningen als
bedoeld in artikel 7 van het Besluit No. 168/1940 (art. 4 I): art. 4.2; vervallen bij weder
inwerkingtreding bij Verordening Militair Gezag no. 50/1944, Besluit ingetrokken 1950 K
31,
Besluit, van 24-12-1940 VB 234, van de Secretarissen-Generaal van de Departementen
van Justitie, van Waterstaat en van Financiën tot regeling van de uitgestelde betaling bij
onteigeningen, als bedoeld in artikel 7 van het Besluit No. 168/1940 tot regeling van de
onteigening ingevolge artikel 5 van het Besluit betreffende de Wederopbouw II, art. 5.1
vervallen bij weder inwerkingtreding bij Verordening Militair Gezag no. 50/1944, Besluit
ingetrokken 1950 K 31,

Product: Afwijzingen/toewijzingen

Nummer: 399
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Actor: (wnd.) de Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw, v.a. 1945: College van
Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw

Handeling: Het afwijzen van of toewijzen op verzoeken beslag te mogen leggen of het in een
faillissement betrekken op/van rechten op vergoedingen voor, in het kader van het herstel
van oorlogsschade, onteigende goederen.

Periode: 1940-1944/1950
Grondslag: Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Justitie, van

Waterstaat en van Financiën tot regeling van de onteigening ingevolge artikel 5 van het
Besluit betreffende de Wederopbouw II, VB 1940 no. 168, vanaf wijziging bij Besluit van
23 Februari 1942, VB no. 18, van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van
Financiën, van Justitie en van Waterstaat, houdende wijziging en aanvulling van het
Besluit op de materiële oorlogsschaden, het Besluit No. 168/1940 tot regeling van de
onteigening ingevolge art. 5 van het besluit betreffende den Wederopbouw II en van het
Besluit No. 234/1940 tot regeling van de uitgestelde betaling bij onteigeningen als
bedoeld in artikel 7 van het Besluit No. 168/1940 (art. 4 I): art. 4.3; vervallen bij
wederinwerkingtreding bij Verordening Militair Gezag no. 50/1944, Besluit ingetrokken
1950 K 31,

Besluit, van 24-12-1940 VB 234, van de Secretarissen-Generaal van de Departementen
van Justitie, van Waterstaat en van Financiën tot regeling van de uitgestelde betaling bij
onteigeningen, als bedoeld in artikel 7 van het Besluit No. 168/1940 tot regeling van de
onteigening ingevolge artikel 5 van het Besluit betreffende de Wederopbouw II, art. 5.3
vervallen bij wederinwerkingtreding bij Verordening Militair Gezag no. 50/1944, Besluit
ingetrokken 1950 K 31,

Product: Afwijzingen/toewijzingen

Nummer: 400
Actor: 1. de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën

2. de Secretaris-Generaal van het Departement van Justitie
Handeling: Het opstellen van regels door de Secretarissen-Generaal van de Departementen van

Financiën en van Justitie betreffende het beslag mogen leggen of het in een faillissement
betrekken op/van rechten op vergoedingen voor, in het kader van het herstel van
oorlogsschade, onteigende goederen.

Periode: 1942-1944/1950
Grondslag: Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Justitie, van

Waterstaat en van Financiën tot regeling van de onteigening ingevolge artikel 5 van het
Besluit betreffende de Wederopbouw II, VB 1940 no. 168, vanaf wijziging bij Besluit van
23 Februari 1942, VB no. 18, van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van
Financiën, van Justitie en van Waterstaat, houdende wijziging en aanvulling van het
Besluit op de materiële oorlogsschaden, het Besluit No. 168/1940 tot regeling van de
onteigening ingevolge art. 5 van het besluit betreffende den Wederopbouw II en van het
Besluit No. 234/1940 tot regeling van de uitgestelde betaling bij onteigeningen als
bedoeld in artikel 7 van het Besluit No. 168/1940 (art. 4 I): art. 4.3; vervallen bij
wederinwerkingtreding bij Verordening Militair Gezag no. 50/1944, Besluit ingetrokken
1950 K 31,

Product: Gezamenlijke regels

Nummer: 401
Actor: (wnd.) de Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw v.a. 1945: College van

Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw
Handeling: Het verlenen van toestemming aan hypotheekhouders (voor onteigende goederen

waarvoor vergoeding verstrekt wordt en derhalve inschrijving in het Grootboek voor de
Wederopbouw is gedaan) om verhaal te mogen doen op de hoofdsom der inschrijving in
het Grootboek voor de Wederopbouw.

Periode: 1940-1950
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Grondslag: Besluit, van 24-12-1940 VB 234, van de Secretarissen-Generaal van de Departementen
van Justitie, van Waterstaat en van Financiën tot regeling van de uitgestelde betaling bij
onteigeningen, als bedoeld in artikel 7 van het Besluit No. 168/1940 tot regeling van de
onteigening ingevolge artikel 5 van het Besluit betreffende de Wederopbouw II, art. 5.2,

Product: Afwijzingen/toewijzingen

Nummer: 402
Actor: de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën
Handeling: Het opstellen, wijzigen en intrekken van regels betreffende het oefenen van verhaal op

renten op inschrijvingen in het Grootboek voor de Wederopbouw door degenen die
houders waren van hypotheken op het moment van onteigening van goederen.

Periode: 1940-1950
Grondslag: Besluit, van 24-12-1940 VB 234, van de Secretarissen-Generaal van de Departementen

van Justitie, van Waterstaat en van Financiën tot regeling van de uitgestelde betaling bij
onteigeningen, als bedoeld in artikel 7 van het Besluit No. 168/1940 tot regeling van de
onteigening ingevolge artikel 5 van het Besluit betreffende de Wederopbouw II, art. 5.2

Product: Regels
Besluit van den waarnemend Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën tot
vaststelling, ingevolge het Besluit op de materieele oorlogsschaden (Besluit no.
221/1940) en het Besluit tot regeling van de uitgestelde betaling bij onteigeningen (Besluit
no. 234/1940), van de voorschriften voor het Grootboek voor den Wederopbouw d.d. 7-8-
1941 Stcrt. 152.

Nummer: 403
Actor: 1. de Secretaris-Generaal/ de minister van Handel, Nijverheid en Waterstaat

2. de Secretaris-Generaal/ de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
3. de Secretaris-Generaal/ de minister van Justitie
4. de Secretaris-Generaal/ de minister van Binnenlandsche Zaken
5. de Secretaris-Generaal/ de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
6. de Secretaris-Generaal/ de minister van Financiën
7. de Secretaris-Generaal/ de minister van Waterstaat
8. de Secretaris-Generaal/ de minister van Sociale Zaken

Handeling: Het verlenen van goedkeuringen aan eigenaren van gevorderde roerende en onroerende
goederen dat gevestigde dienstbaarheden na de vordering gehandhaafd kunnen blijven.

Periode: 1940-
Grondslag: Algemeen Vorderingsbesluit 1940, art. 6,
Product: Beschikkingen

Nummer: 404
Actor: de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën
Handeling: Het vaststellen, wijzigen en intrekken van regels/richtlijnen (3):

1. volgens welke door de Algemeen Gemachtigde voor de Wederopbouw in
bijzondere gevallen beslist kan worden dat renten en inschrijvingen kunnen
worden vervreemd, verpand, in beslag kunnen worden genomen of bij een
faillissement van rechthebbende worden betrokken.

2. volgens welke houders van hypotheken verhaal kunnen uitoefenen (wegens
vorderingen) op renten op inschrijvingen (van bijdragen voor geleden
oorlogsschade) in het Grootboek voor de Wederopbouw.

3. samen met de Secretaris-Generaal van het Departement van Justitie (v.a. Besluit
18/1942) volgens welke de Algemeen Gemachtigde voor de Wederopbouw kan
beslissen welke regelingen ter zake van aanspraken hypotheekhouders en
ingeschrevenen in het Grootboek moeten treffen indien plannen tot herbouw
worden goedgekeurd.

Periode: 1940-1945
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940,

1. art. 11.3,
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2. art. 12.2; gewijzigd bij Besluit 18/1942 in: art. 12.4,
3. art. 14.4,

Product: Besluiten/Regelingen/Richtlijnen
ad. 3 Richtlijnen (inzake hypothecaire en andere zakelijke rechten, Ned. Stcrt. van 4

Maart 1941 no. 44) van den Secretaris-Generaal van het Departement van
Financiën, van den Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw en van den
Secretaris-Generaal van het Departement van Justitie omtrent den toepassing
van art. 14.4 Besluit 221/1940, art. 5-7 Besluit 168/1940 en art. 7 Besluit
234/1940.

Nummer: 405
Actor: 1. de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën

2. de Secretaris-Generaal van het Departement van Justitie
Handeling: Het door de Secretarissen-Generaal van Financiën en Justitie opstellen, wijzigen en

intrekken van regels betreffende de vatbaarheid voor beslag van het uit bijdragen (voor
geleden oorlogsschade en Bezettingsschade) aangeschafte huisraad.

Periode: 1940-1950
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 7.3,

Besluit op de Bezettingsschade no. 30/1942 art. 4,
Product: Besluiten/Regels

Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Financiën en van
Justitie tot uitvoering van art. 7, derde lid, van het Besluit op de materieele
oorlogsschaden (Besluit no. 145/1941). (vgl. F98)

Nummer: 406
Actor: de Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw, v.a. F 255 wijzigt de naam van actor

in: College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw
Handeling: Het beslissen, op grond van door de Secretaris-Generaal van het Departement van

Financiën gestelde regels, of in bijzondere gevallen renten en inschrijvingen in het
Grootboek voor de Wederopbouw 1) kunnen worden vervreemd, 2) verpand, 3)in beslag
kunnen worden genomen of 4) bij een faillissement van rechthebbende worden
betrokken. (incl. inschrijvingen m.b.t. schepen, vgl. art. 17)

Periode: 1940-1950
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 11.3,

Besluit op de materiële Oorlogsschaden 1945 F 255 art. 18 welke handhaving voorschrijft
van:
Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 11.3,

Product: Beschikkingen

Nummer: 407
Actor: de Secretaris-Generaal/minister van het Departement van Financiën
Handeling: Het afwijzen of toewijzen van verzoeken om in bijzondere gevallen houders van

hypotheken (1940-1942: tot een groter bedrag dan 3/4e van het in gestelde regels
opgenomen gedeelte) verhaal te kunnen uitoefenen op renten van inschrijvingen in het
Grootboek voor de Wederopbouw (incl. inschrijvingen m.b.t. schepen, vgl. art. 17
221/1940).

Periode: 1940-ca. 1980
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 12.2; gewijzigd bij Besluit

18/1942: art. 12.4, vervallen 1950 K 31.
Besluit op de materiële Oorlogsschaden 1945 F 255 art. 18 welke handhaving voorschrijft
van:
Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 12.2; gewijzigd bij Besluit
18/1942: art. 12.4, vervallen 1950.
Richtlijnen inzake hypothecaire en andere zakelijke rechten Ned. Stcrt. 4-3-1941 no. 44,
art. 2,
Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 45.5,
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Product: Afwijzingen/toewijzingen

Nummer: 408
Actor: de Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw, v.a. F 255 wijzigt de naam van actor

in: College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw
Handeling: Het verlenen van goedkeuring aan overschrijving in het Grootboek van

rechten/vorderingen van hypotheekhouders indien zij een plan tot herbouw overleggen
voor herbouw van goederen waarvoor de ingeschrevene eerst vrijstelling van de plicht tot
herbouw heeft gekregen. (incl. inschrijvingen m.b.t. schepen, vgl. art. 17)

Periode: 1940-1950
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 12.3; gewijzigd bij Besluit

18/1942 in: art. 12.5,
Besluit op de materiële Oorlogsschaden 1945 F 255 art. 18 welke handhaving voorschrijft
van:
Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 12.3; gewijzigd bij Besluit
18/1942 in: art. 12.5,

Product: Goedkeuringen/Afwijzingen

Nummer: 409
Actor: de Secretaris-Generaal/minister van het Departement van Financiën
Handeling: Het in het algemeen of in bijzondere gevallen stellen van regels m.b.t. de uitbetaling aan

zakelijk gerechtigden van het openstaande bedrag aan rente/inschrijving nadat rente is
uitbetaald/verhaal is uitgeoefend op renten door hypotheekhouders.

Periode: 1942-1950
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940 v.a. wijzigingsbesluit 18/1942 art.

12.4,
Besluit op de materiële Oorlogsschaden 1945 F 255 art. 18 welke handhaving voorschrijft
van:
Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940 v.a. wijzigingsbesluit 18/1942 art.
12.4,

Product: Regels/Beschikkingen
Besluit van den waarnemend Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën tot
vaststelling, ingevolge het Besluit op de materieele oorlogsschaden (Besluit no.
221/1940) en het Besluit tot regeling van de uitgestelde betaling bij onteigeningen (Besluit
no. 234/1940), van de voorschriften voor het Grootboek voor den Wederopbouw d.d. 7-8-
1941 Stcrt. 152.

Nummer: 410
Actor: 1. de Secretaris-Generaal/minister van het Departement van Financiën

2. de Secretaris-Generaal/minister van het Departement van Justitie
Handeling: Het, gezamenlijk door de Secretaris-Generaal/minister van het departementen van

Financiën en Justitie, vaststellen van bijzondere tarieven die notarissen als honorarium in
rekening mogen brengen voor werkzaamheden betreffende eigendommen en zakelijke
rechten op onroerende goederen i.v.m. de wederopbouw en waarvoor vergoeding van
oorlogs- en bezettingsschade plaatsvindt.

Periode: 1940-1980
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 22.3, Besluit op de

Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 14.3,
Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 103.5,

Product: Besluit

Nummer: 411
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het opstellen van regels:
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betreffende de uitbetaling aan personen die aan rechthebbenden van bijdragen verloren
gegane goederen in huurkoop hebben gegeven of aan wie de goederen tot zekerheid in
eigendom waren overgedragen.

Periode: 1940-1950
Grondslag: Regelen vastgesteld door den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën,

betreffende de bijdragen van het Rijk in de door oorlogsgeweld veroorzaakte schaden
aan huisraad (Regelen in zake huisraad I), Stcrt. 4-12-1940 no. 237, gewijzigd Stcrt. 18-
9-1941 no. 182, art. 10.4,

Product: Regels
Uitvoering van de Regelen in zake Huisraad I met betrekking tot in huurkoop gegeven
zaken en met betrekking tot zaken, welke tot zekerheid in eigendom zijn overgedragen,
Stcrt. 31 Maart 1941 no. 63.

Nummer: 412
Actor: de Secretaris-Generaal van Waterstaat
Handeling: Het regelen van aanspraken van hypotheekhouders en andere zakelijke rechthebbenden,

alsmede van andere bevoorrechte schuldeisers op schepen, eventueel met daarbij het
vestigen van nieuwe rechten en het bepalen van de rangorde van hypotheekhouders.

Periode: 1941-1950
Grondslag: Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot I, Besluit 60/1941, art. 4.2, 6,
Product: Beschikkingen

Nummer: 413
Actor: de Secretaris-Generaal van Waterstaat
Handeling: Het verlenen van toestemming om aanspraken op uitkeringen bestemd voor eigenaren

van wie de Rijn- en binnenvaartvaartuigen aan de Duitse bezetter zijn verkocht of welke
zijn gevorderd te mogen verpanden of vervreemden.

Periode: 1941-1950
Grondslag: Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot I, Besluit 60/1941, art. 8.1,
Product: Afwijzingen/toewijzingen

Nummer: 414
Actor: 1. de Secretaris-Generaal van Waterstaat

2. de Secretaris-Generaal van Financiën
3. de Secretaris-Generaal van Justitie

Handeling: Het, in overleg tussen de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Waterstaat,
Financiën en Justitie opstellen van richtlijnen betreffende de mogelijkheid tot
beslaglegging en het betrekken in faillissementen van renten op uitkeringen voor aan de
Duitse bezetter verkochte of door hen gevorderde schepen van de Rijn- en
Binnenvaartvloot.

Periode: 1941-1950
Grondslag: Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot I, Besluit 60/1941, art. 8.2,
Product: Richtlijnen

Nummer: 415
Actor: de Secretaris-Generaal van Waterstaat
Handeling: Het beslissen op verzoeken, overeenkomstig de samen met de Secretarissen-Generaal

van de Departementen van Justitie en Financiën op te stellen richtlijnen, betreffende de
mogelijkheid tot beslaglegging en het betrekken in faillissementen van renten op
uitkeringen voor aan de Duitse bezetter verkochte of door hen gevorderde schepen van
de Rijn- en Binnenvaartvloot.

Periode: 1941-1950
Grondslag: Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot I, Besluit 60/1941, art. 8.2,
Product: Afwijzingen/toewijzingen

Nummer: 416
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Actor: de Secretaris-Generaal van Waterstaat
Handeling: Het verlenen van toestemmingen aan hypotheekhouders om reeds vervallen renten op

leningen te mogen verhalen op de hoofdsom van de inschrijving in het Grootboek voor de
Rijn- en Binnenvaart.

Periode: 1941-
Grondslag: Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot II, 178/1941, art. 4.2; gewijzigd bij Besluit

19/1942 in: art. 4.3,
Product: Toestemmingen/afwijzingen

Nummer: 417
Actor: het Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het behandelen van verzoekschriften om bijdragen in geleden oorlogsschade te mogen

vervreemden of te verpanden.
Periode: 1945-1950
Grondslag: Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945 F 255, art. 11,
Product: Afwijzingen/toewijzingen

Nummer: 418
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het vaststellen welk deel der schadeloosstelling voor overgenomen goederen in plaats

van aan de eigenaars maar aan de hypotheekhouders toegekend wordt en het regelen
van de rangorde der hypotheekhouders.

Periode: 1943-1945
Grondslag: Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van  Financiën tot vaststelling

van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van het Besluit op de Bezettingsschaden d.d.
30-6-1943 VB no. 73, art. 2, 3.3,

Product: Beschikking

Nummer: 419
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het beslissen dat in bijzondere gevallen de rente van inschrijvingen "d" in het Grootboek

voor de wederopbouw i.v.m. schadeloosstelling voor geleden bezettingsschade mag
worden vervreemd, verpand of in een faillissement mogen worden betrokken.

Periode: 1943-1945
Grondslag: Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van  Financiën tot vaststelling

van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van het Besluit op de Bezettingsschaden d.d.
30-6-1943 VB no. 73, art. 7.1,

Product: Beschikkingen

Nummer: 420
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het behandelen van verzoeken van hypothecaire schuldenaren om de rentevoet van

inschrijvingen "d" in het Grootboek van de Wederopbouw tot 3,5% terug te brengen.
Periode: 1943-1945
Grondslag: Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van  Financiën tot vaststelling

van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van het Besluit op de Bezettingsschaden d.d.
30-6-1943 VB no. 73, art. 7.3,

Product: Beschikkingen

Nummer: 421
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het behandelen van verzoeken om toestemming om gehele of gedeeltelijke aflossing van

hypothecaire geldleningen waarbij inschrijvingen "d" in het Grootboek voor de
Wederopbouw zijn betrokken te mogen afdwingen.

Periode: 1943-1945



127

Grondslag: Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van  Financiën tot vaststelling
van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van het Besluit op de Bezettingsschaden d.d.
30-6-1943 VB no. 73, art. 7.3,

Product: Beschikkingen

Nummer: 422
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het in het algemeen of voor bijzonder gevallen opstellen van regels betreffende de

betaling van rente over inschrijvingen in het Grootboek voor de wederopbouw waarbij
genotsrechten op het overgenomen goed zijn aangetekend aan zakelijk gerechtigden

Periode: 1943-1945
Grondslag: Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van  Financiën tot vaststelling

van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van het Besluit op de Bezettingsschaden d.d.
30-6-1943 VB no. 73, art. 7.5,

Product: Beschikkingen en Regelingen

Nummer: 822
Actor: de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het betalen aan hypotheekhouders van toegekende vergoedingen wegens toewijzing van

onroerende goederen en het daartoe vestigen van nieuwe rechten van hypotheek.
Periode: 1947- (1948) 1950
Grondslag: Noodtoewijzingswet, Stb. H 251, art. 3,
Product: Betalingen/Vestigen van nieuwe hypotheekrechten

Nummer: 823
Actor: de kantoren van kadaster en hypotheken/scheepsbewijzen
Handeling: Het in de openbare registers inschrijven van door de Minister van Wederopbouw en

Volkshuisvesting gevestigde hypotheken ter betaling van toegekende vergoedingen aan
hypotheekhouders bij de toewijzing van onroerende goederen gedaan vooruitlopend op
een definitieve wettelijke regeling van de oorlogsschade i.v.m. onteigening of vordering.

Periode: 1947- (1948) 1950
Grondslag: Noodtoewijzingswet, Stb. H 241, art. 3,
Product: Inschrijvingen

Nummer: 423
Actor: de directeur van het Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het behandelen van verzoeken om betalingen op de bijdrage voor geleden

oorlogsschade of tegemoetkomingen aan te mogen wenden om terugbetalingen te
verrichten aan derden.

Periode: 1950-1960
Grondslag: Wet MOS 1945 Stb. K 31, art. 15.4,

Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen, art. 14,
Product: Afwijzingen/Toekenningen

Nummer: 424
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het nemen van beslissingen betreffende het aflossen van hypothecaire schulden en de

verdeling van uitbetalingen (bijdragen, rente) wanneer er inschrijvingen van bijdragen in
het Grootboek voor de Wederopbouw zijn.

Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 49.3, 50.3,
Product: Beschikkingen

Nummer: 425
Actor: Kantonrechters
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Handeling: Het beslissen op verzoekschriften om opgeschorte hypothecaire schulden wel/niet af te
mogen lossen gedurende inschrijving van bijdragen in het Grootboek voor de
Wederopbouw.

Periode: 1950-
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 50.1,
Product: Uitspraken

Nummer: 426
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het beslissen op verzoeken om, indien gerechtigden niet aan de bestedingsplicht hebben

voldaan, de hoofdsom ten belope van de schuldvordering van de inschrijvingen in het
Grootboek voor de Wederopbouw over te laten schrijven op de hypotheekhouders.

Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 51.1,
Product: Afwijzingen/toewijzingen

Nummer: 427
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het uitgeven en aflossen van opbouwobligaties, ter aflossing van hypothecaire schulden,

tot een maximum van 500 miljoen gulden.
Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. 31, art. 53.2,
Product: Obligaties

Nummer: 428
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het in overleg met de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting opstellen van de

voorwaarden waaronder opbouwobligaties worden uitgegeven.
Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 53.3,
Product: Voorwaarden

Beschikking van de minister van Financiën van 13 maart 1950, Generale Thesaurie Afd.
Econ. en Soc. Zaken, no. 86, tot vaststelling van Uitvoeringsbeschikking
Opbouwobligaties, Stcrt. no. 52.

Nummer: 429
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het overleggen/mede-opstellen van voorwaarden waaronder opbouwobligaties worden

uitgegeven.
Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 53.3,
Product: Adviezen/concept-voorwaarden

Nummer: 430
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het goedkeuren van aflossingen van opbouwobligaties, ook à pari, na het aantonen van

bouw-, herstel- en beleggingsplannen.
N.B.
De directeur van het Grootboek voor de Wederopbouw draagt zorg voor de uitbetaling.

Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 53.5,
Product: Goedkeuringen

Nummer: 431
Actor: de Algemene Rekenkamer
Handeling: Het voor uitgifte registreren en het vernietigen van terugontvangen opbouwobligaties.
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Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. 31, art. 53.8.9,
Product: Registratieverklaringen en Vernietigingsverklaringen

Nummer: 432
Actor: de minister van Wederopbouw
Handeling: Het in overleg met de directeur van het Grootboek voor de Wederopbouw opstellen van

regels m.b.t. de uitbetaling van bedragen aan hypotheekhouders voor gevallen waarin
aflossing plaats heeft gevonden met de overhandiging van opbouwobligaties of waarvan
de bedragen ter aflossing ter zekerheid zijn belegd.

Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 55.3,
Product: Regels

Nummer: 433
Actor: de directeur Grootboek voor de wederopbouw
Handeling: Het overleggen/adviseren van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting

opstellen van regels m.b.t. de uitbetaling van bedragen aan hypotheekhouders voor
gevallen waarin aflossing plaats heeft gevonden met de overhandiging van
opbouwobligaties of waarvan de bedragen ter aflossing ter zekerheid zijn belegd.

Periode: 1950-
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 55.3,
Product: Adviezen

Nummer: 434
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het treffen van regelingen met belanghebbenden (oude hypotheekhouders) ingeval

eigenaars van onroerende goederen of schepen opbouwhypotheken willen verlenen
boven op de ingevolge het Besluit MOS 1945 vastgestelde bijdragen in gevallen dat
partijen niet tot overeenstemming kunnen komen.

Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 57.2, 58,
Product: Beschikkingen

Nummer: 435
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het beoordelen wat de rang van oude hypotheken bij de uitbetaling van de ingeschreven

bijdragen zal zijn indien boven die bijdragen opbouwhypotheken zijn gevestigd en de
oude hypotheekhouders aanspraken op de hoofdsom van de inschrijving doen gelden.

Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 58.2,
Product: Beschikkingen

Nummer: 436
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het onder daarbij te stellen voorwaarden aan onderverzekeraars toestaan dat voor

schaden van een kleine omvang een andere wijze van verrekening en verdeling van/met
de te verlenen bijdrage dan in het artikel is aangegeven is toegestaan.

Periode: 1953-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, v.a. wijzigingswet 15-10-1953 Stb. 497: art. 93.8,
Product: Beschikkingen

Nummer: 437
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het met het oog op herstel of wederopbouw afgeven van verklaringen van geen bezwaar

tegen overeenkomsten van vervreemding of verpanding van schadeloosstellingen of
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bijdragen en inschrijvingen daartoe voor zover betrekking hebbende op onroerend goed
of schepen e.e.a. in overeenstemming met de ministers of van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening, of van Economische Zaken of van Verkeer en Waterstaat.

Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 94.2,
Product: Verklaringen

Nummer: 438
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het met het oog op herstel of wederopbouw afgeven van verklaringen van geen bezwaar

tegen overeenkomsten van vervreemding of verpanding van schadeloosstellingen of
bijdragen en inschrijvingen daartoe voor zover betrekking hebbende op andere zaken
dan onroerend goed of schepen e.e.a. in overeenstemming met de ministers of van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, of van Economische Zaken of van Verkeer en
Waterstaat.

Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 94.2,

Wet vergoeding molestschade binnenschepen, art. 8,
Product: Verklaringen

Nummer: 439
Actor: de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Handeling: Het in overeenstemming met de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting of de

minister van Financiën afgeven van verklaringen van geen bezwaar tegen
overeenkomsten betreffende vervreemding of verpanding van schadeloosstellingen of
bijdragen en inschrijvingen hiertoe voor geleden oorlogsschade.

Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 94.2,
Product: Verklaringen

Nummer: 440
Actor: de minister van Economische Zaken
Handeling: Het in overeenstemming met de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting of de

minister van Financiën afgeven van verklaringen van geen bezwaar tegen
overeenkomsten betreffende vervreemding of verpanding van schadeloosstellingen of
bijdragen en inschrijvingen hiertoe voor geleden oorlogsschade.

Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 94.2,
Product: Verklaringen

Nummer: 441
Actor: de minister van Verkeer en Waterstaat
Handeling: Het in overeenstemming met de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting of de

minister van Financiën afgeven van verklaringen van geen bezwaar tegen
overeenkomsten betreffende vervreemding of verpanding van schadeloosstellingen of
bijdragen en inschrijvingen hiertoe voor geleden oorlogsschade.

Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 94.2,

Wet vergoeding molestschade binnenschepen, art. 8,
Product: Verklaringen

Nummer: 442
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het verlenen van goedkeuringen betreffende het leggen van conservatoir en executoriaal

beslag op schadeloosstellingen en bijdragen.
Periode: 1950-c.a. 1980
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Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 96.1,
Product: Goedkeuringen/Afwijzingen

Nummer: 443
Actor: de directeur van het Grootboek voor de Wederopbouw
Handeling: Het uitgeven en administreren van uitgegeven opbouwobligaties en aflossingen en het

berekenen van rente-uitkeringen daarop.
Periode: 1950-
Grondslag: Uitvoeringsbeschikking Opbouwobligaties d.d. 13-3-1950 Stcrt. no. 52, art. 5.1, 6, 7, 8,

10,
Product: Uitgifte- en registratieregisters

Nummer: 444
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het opstellen van voorschriften volgens welke de directeur van het Grootboek voor de

Wederopbouw de administratie van uitgegeven opbouwobligaties dient in te richten.
Grondslag: Uitvoeringsbeschikking Opbouwobligaties d.d. 13-3-1950 Stcrt. no. 52, art. 5.2,
Periode: 1950-
Product: Voorschriften

Nummer: 445
Actor: Kantoren van de Nederlandsche Bank
Handeling: Het uitbetalen van rente tegen overlegging van coupons van uitgegeven

opbouwobligaties.
Periode: 1950-
Grondslag: Uitvoeringsbeschikking Opbouwobligaties d.d. 13-3-1950 Stcrt. no. 52, art. 6.1,
Product: Uitbetalingen

Nummer: 446
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het afgeven van verklaringen dat de aanbieders van opbouwobligaties de bijdrage ten

zijnen genoegen hebben besteed aan herstel/herbouw van geleden oorlogsschade aan
onroerende goederen of schepen of heeft gebonden een gelijk bedrag te beleggen of
geldleningen zal verstrekken e.e.a. te overleggen bij de inwisseling van opbouwobligaties
bij de directeur van het Grootboek voor de Wederopbouw.

Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Uitvoeringsbeschikking Opbouwobligaties d.d. 13-3-1950 Stcrt. no. 52, art. 8.1,
Product: Verklaringen

Nummer: 447
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het in bijzondere gevallen afgeven van beschikkingen waarin de aflossing van

opbouwobligaties (door de directeur Grootboek Wederopbouw) wordt gelast.
Periode: 1950-
Grondslag: Uitvoeringsbeschikking Opbouwobligaties d.d. 13-3-1950 Stcrt. no. 52, art. 8.1,
Product: Beschikkingen

Nummer: 448
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het in andere gevallen dan bedoeld in art. 8.1 bedoeld aflossen a pari, voordat de looptijd

is verstreken, van uitgegeven opbouwobligaties.
Periode: 1950-
Grondslag: Uitvoeringsbeschikking Opbouwobligaties d.d. 13-3-1950 Stcrt. no. 52, art. 9,
Product: Aflossingen
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4.4.8 Aanvullende bijdragen/extra tegemoetkomingen en kredieten en aanvullende kredieten

Nummer: 449
Actor: Herstelstichtingen
Handeling: Het verlenen en afwikkelen van kredieten aan bedrijven welke door oorlogsmolest zijn

getroffen en van kredieten bestemd voor herstel en opbouw van door oorlogsgeweld
getroffen boerderijen en andere onroerende goederen en voor schepen van de Rijn- en
binnenvaart.

Periode: 1940-
Grondslag: Besluit Oorlogsmolestcredieten bedrijven, 117/1940, art. 2,

Besluit credieten voor opbouw of herstel van onroerende goederen en schepen no.
22/1941, art. 1,
Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaart I no. 60/1941, art. 4.2,

Product: Kredietovereenkomsten, betalingen

Nummer: 450
Actor: Herstelfonds 1940
Handeling: Het verlenen van voorschotten en afdekken van door de herstelstichtingen geleden

verliezen op aan door oorlogsmolest getroffen bedrijven verleende kredieten en op
kredieten bestemd voor herstel en opbouw van door oorlogsgeweld getroffen boerderijen
en andere onroerende goederen en voor schepen van de Rijn- en Binnenvaart.

Periode: 1940-
Grondslag: Besluit Oorlogsmolestcredieten bedrijven, 117/1940, art. 2,

Besluit credieten voor opbouw of herstel van onroerende goederen en schepen no.
22/1941, art. 1,
Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaart I no. 60/1941, art. 4.2,

Product: Voorschotten, uitbetalingen

Nummer: 451
Actor: Toezichtscommissarissen Herstelstichtingen
Handeling: Het namens de Secretarissen-Generaal van Financiën en Justitie verlenen van

goedkeuringen m.b.t. de naleving van nieuwe en oude kredietovereenkomsten verleend
door de herstelstichtingen.

Periode: 1940-
Grondslag: Besluit Oorlogsmolestcredieten bedrijven, 117/1940, art. 5, 7,
Product: mededelingen aan de Kamers van Koophandel, goedkeuringen van overeenkomsten

Nummer: 452
Actor: Kamers van Koophandel
Handeling: Het in het handelsregister opnemen van aantekeningen m.b.t. door de Herstelstichtingen

verleende kredieten.
Periode: 1940-
Grondslag: Besluit Oorlogsmolestcredieten bedrijven, 117/1940, art. 4,

Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Justitie, van Financiën
en van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, houdende voorzieningen inzake oude
overeenkomsten van door oorlogsmolestgetroffenen, 37/1942, art. 4,

Product: Handelsregisteraantekeningen

Nummer: 453
Actor: Kantoren van Hypotheek- en Scheepsregisters
Handeling: Het tot zekerheid van oorlogsmolestkredieten voor 1) opbouw of herstel van onroerende

goederen, 2) aankoop van schepen, 3) voor verleende kredieten voor herstel of opbouw
van door defensie maatregelen beschadigde boerderijen en 4) voor schepen van de Rijn-
en Binnenvaart verrichten van inschrijvingen in de hypothecaire- of scheepsregisters.

Periode: 1941-
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Grondslag: Besluit credieten voor opbouw of herstel van onroerende goederen en schepen no.
22/1941, art. 2,
Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaart I no. 60/1941, art. 4.2, 6,

Product: Inschrijvingen in registers

Nummer: 454
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het verlenen van toestemming aan degenen de recht hebben op een bijdrage voor

geleden materiële oorlogsschade om aan de Kamers van Koophandel en fabrieken
verzoeken te richten om voor oude (krediet)overeenkomsten bijzondere voorzieningen te
treffen.

Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Justitie, van Financiën

en van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, houdende voorzieningen inzake oude
overeenkomsten van door oorlogsmolestgetroffenen, 37/1942, art. 2.1,

Product: Toestemmingen/Afwijzingen

Nummer: 455
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het opstellen van verzoeken aan de Kamers van Koophandel om inschrijvingen van

overeenkomsten in de registers door te halen.
Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Justitie, van Financiën

en van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, houdende voorzieningen inzake oude
overeenkomsten van door oorlogsmolestgetroffenen, 37/1942, art. 4,

Product: Verzoeken

Nummer: 456
Actor: de Secretaris-Generaal van Waterstaat
Handeling: Het opstellen van regels:

1. Volgens welke extra financiële tegemoetkomingen worden verleend aan rechthebbenden
ten name van wie inschrijvingen in het Grootboek Rijn- en Binnenvaart is gedaan.

2. met betrekking tot de bijdragen die van eigenaren van schepen kunnen worden
gevorderd als bijdragen van kosten voor extra tegemoetkomingen aan degenen ten name
van wie inschrijving in het Grootboek voor de Rijn- en Binnenvaart is gedaan

Periode: 1941-1950
Grondslag: Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot II, 178/1941,

1. art. 6.1,
2. art. 6.1,

Product: Regels
Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Waterstaat
betreffende de toekenning van financieele tegemoetkomingen aan rechthebbenden op
een inschrijving in het Grootboek voor de Rijn- en Binnenvloot, Ned. Stcrt. 17-9-1941 no.
181 "Beschikking Herstel Rijn- en binnenvloot A". buiten werking 24-9-1941 en vervangen
door:
Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Waterstaat
betreffende de toekenning van financieele tegemoetkomingen aan rechthebbenden op
een inschrijving in het Grootboek voor de Rijn- en Binnenvloot, Ned. Stcrt. 3-12-1941 no.
236 "Beschikking Herstel Rijn- en Binnenvloot B", buiten werking bij Wet d.d. 23-10-1947
Stb. H 355.

Nummer: 457
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het vaststellen van het bedrag aan kosten dat het Rijk bijdraagt aan extra

tegemoetkomingen die worden verleend aan rechthebbenden ten name van wie
inschrijvingen in het Grootboek Rijn- en Binnenvaart is gedaan.
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Periode: 1941-1950
Grondslag: Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot II, 178/1941, art. 6.1,
Product: Begroting/Raming/Vaststelling

Nummer: 458
Actor: 1. de Nederlandsche Particuliere Rijnvaart-Centrale

2. het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart
Handeling: Het als tussenpersoon boven de rente op inschrijvingen in het Grootboek voor de Rijn- en

Binnenvaart uitbetalen van extra tegemoetkomingen die worden verleend aan
rechthebbende particuliere schippers ten name van wie inschrijvingen in het Grootboek
Rijn- en Binnenvaart is gedaan i.v.m. verkoop of vordering van schepen aan Duitse
autoriteiten.

Periode: 1941-1947
Grondslag: Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Waterstaat

betreffende de toekenning van financieele tegemoetkomingen aan rechthebbenden op
een inschrijving in het Grootboek voor de Rijn- en Binnenvloot, Ned. Stcrt. 17-9-1941 no.
181, "Beschikking Herstel Rijn- en binnenvloot A", art. 1.3, buiten werking d.d. 24-9-1941,
Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Waterstaat
betreffende de toekenning van financieele tegemoetkomingen aan rechthebbenden op
een inschrijving in het Grootboek voor de Rijn- en Binnenvloot, Ned. Stcrt. 3-12-1941 no.
236, "Beschikking Herstel Rijn- en binnenvloot B", art. 1.3, buiten werking bij Wet d.d. 23-
10-1947 Stb. H 355,

Product: Uitbetalingen, verklaringen

Nummer: 459
Actor: 1. de Bevrachtingscommissariaten

2. de Nederlandse Particuliere Rijnvaart-Centrale
3. het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart

Handeling: Het innen/heffen van bijdragen van alle hier te lande gebruikte vaartuigen i.v.m. het
uitbetalen van extra tegemoetkomingen die worden verleend aan rechthebbende reders
ten name van wie inschrijvingen in het Grootboek Rijn- en Binnenvaart is gedaan i.v.m.
verkoop/vordering van schepen aan Duitse autoriteiten door het afgeven van
betalingsverklaringen en van zegels als die betalingsbewijs dienen.

Periode: 1941-1950
Grondslag: Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Waterstaat

betreffende de toekenning van financieele tegemoetkomingen aan rechthebbenden op
een inschrijving in het Grootboek voor de Rijn- en Binnenvloot, Ned. Stcrt. 17-9-1941 no.
181, "Beschikking Herstel Rijn- en binnenvloot A", art. 2, 3, buiten werking 24-9-1941,
Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Waterstaat
betreffende de toekenning van financieele tegemoetkomingen aan rechthebbenden op
een inschrijving in het Grootboek voor de Rijn- en Binnenvloot, Ned. Stcrt. 3-12-1941 no.
236, "Beschikking Herstel Rijn- en binnenvloot B", art. 2, 3, buiten werking bij Wet d.d. 23-
10-1947 Stb. H 355,

Product: inning van gelden/zegelverkoop

Nummer: 460
Actor: het Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het afgeven van kredieten (uit Rijksmiddelen of van derden door het Rijk gegarandeerd)

en garanties voor door derden verstrekte middelen die dienen als voorschot op krediet
voor te verlenen bijdragen ter zake van geleden huisraadschade.

Periode: 1945-1950
Grondslag: Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade F 98, art. 10,
Product: Garantie-overeenkomsten/verklaringen

Nummer: 461
Actor: de Herstelbank
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Handeling: Het namens de Staat der Nederlanden financieren van bedrijven , door o.m. verstrekking
van kredieten, geldleningen, borgstellingen, deelnemingen en bemiddeling e.e.a. voor het
herstel van de welvaart of ter tegemoetkoming in geleden oorlogsschaden.

Periode: 1945-
Grondslag: Besluit van 3 september 1945, Stb. F 158, houdende oprichting der naamloze

vennootschap Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel N.V., art. 1,
Product: Kredieten, Leningen, Deelnemingen, Borgstellingen

Nummer: 462
Actor: de Herstelbank
Handeling: Het voeren van administraties betreffende, door vennootschappen en stichtingen waarin

de Herstelbank deelneemt, uit door de Herstelbank beheerde gelden verleende
tegemoetkomingen in geleden oorlogsschaden.

Periode: 1945-
Grondslag: Besluit van 3 september 1945, Stb. F 158, houdende oprichting der naamloze

vennootschap Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel N.V., art. 1,
Product: Administraties

Nummer: 463
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het regelen van de toekenning van geldelijke uitkeringen en kredieten en het stellen van

voorwaarden daaraan.
Periode: 1945-1950
Grondslag: Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade F 98, art. 10,
Product: Regels/Voorschriften

Nummer: 464
Actor: het Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het door de Staat financieren van het herstel van schade aan onroerende goederen (voor

rekening van de eigenaren) tegen uitreiking van schuldbrieven waarbij vastgesteld wordt
welk deel van de kosten voor rekening van de Staat komen.

Periode: 1945-1950
Grondslag: Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade F 98, art. 12,
Product: Schuldbrieven, aflossingen/terugbetalingen

Nummer: 465
Actor: Schade-Enquête Commissies
Handeling: Het verrichten van registraties, het onderzoeken en het taxeren naar opgegeven geleden

oorlogsschaden, het verrichten van daarmee samenhangende werkzaamheden, het
vaststellen van de bijdragen voor schade aan huisraad en het uitbetalen van
(voorschotten) de aanvullende bijdragen (in de regel via spaarboekjes bij de Ned.
Middenstandsbank NV, maar ook in waardebonnen of contanten of goederen) voor
huisraadschade.
N.B.
De bijgeschreven bijdragen op spaarboekjes bij de NMB NV kunnen op aanwijzing van
rechthebbende overgeboekt worden naar boekjes bij andere instellingen, vanaf 1951
dienen alle nog bij NMB NV openstaande bedragen door die bank overgeschreven te
worden naar andere instellingen.

Periode: 1945-1960
Grondslag: Uitvoeringsbeschikking aanvullende bijdrage huisraadschade d.d. 2-5-1950 no. 196 Stcrt.

no. 85 gewijzigd 25-5-1951 no. 187 Stcrt. no. 100, art. 2, 3, 4, 5,
Product: Registraties/Onderzoeksrapporten/Taxaties/Vaststellingen/Uitbetalingen

Nummer: 466
Actor: de directeur van het Commissariaat voor de oorlogsschade
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Handeling: Het machtigen van de secretaris van de Schade-Enquête Commissies om de
aanvullende bijdragen voor geleden oorlogsschade aan huisraad op andere wijze (dan
via spaarboekjes) uit te betalen indien herstel van de schade al heeft plaats gevonden.

Periode: 1946-1960
Grondslag: Uitvoeringsbeschikking aanvullende bijdrage huisraadschade d.d. 2-5-1950 no. 196 Stcrt.

no. 85 gewijzigd 25-5-1951 no. 187 Stcrt. no. 100, art. 5, 6a.2
Product: Machtigingen

Nummer: 467
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het vaststellen van de termijn waarbinnen aanvragen ingediend dienen te zijn voor

kredieten voor het herstel en wederopbouw van onroerende goederen en schepen en tot
herinstallatie van bedrijven.

Periode: 1950-1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 6.3,
Product: Regeling

Financierings- en premieregeling oorlogsschade woningen en bedrijfspanden, Stcrt. 1951
no. 237, gewijzigd 9-4-1952 Stcrt. no. 86.
Beschikking financiering Kernplan-Bebouwing, Stcrt. 1951 no. 237.
Financierings- en premieregeling oorlogsschade Boerderijen d.d. 29 mei 1952 no. 213,
Stcrt. no. 98, gewijzigd. 11-11-1953 no. F 2611, Stcrt. no. 220.
Beschikking financiering Oorlogsschade tuinbouwopstallen d.d. 4-1-1954 no. F. 2340,
Stcrt. no. 3.
Beschikking van de minister van Financiën van 22 november 1954, no. F 22213,
Generale Thesaurie, Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade tot bepaling
van een termijn van indiening van aanvragen om financiële tegemoetkomingen op grond
van de Wet MOS voor gebouwd onroerend goed, Stcrt. no. 228.
Beschikking van de minister van Financiën d.d. 10-3-1955, no. F 31598, Generale
Thesaurie, Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, tot bepaling van een
termijn voor indiening van aanvragen om financiële tegemoetkomingen op grond van de
Wet MOS voor gebouwd onroerend goed, Stcrt. no. 51, gewijzigd 27-6-1955 no. F 35205
Stcrt. no. 150.
Beschikking van de minister van Financiën d.d. 11-11-1955, no. F 38009, Generale
Thesaurie Directie Finco, houdende bepaling termijn indiening aanvragen financiële
tegemoetkomingen op grond van de Wet MOS voor gebouwd onroerend goed, Stcrt. no.
246.
Beschikking van de minister van Financiën d.d. 11-2-1958, no. A8/1178, Generale
Thesaurie, Directie Finco, houdende bepaling van de termijn indiening aanvragen
financiële tegemoetkoming op grond van de Wet MOS voor gebouwd onroerend goed,
Stcrt. no. 38.

Nummer: 468
Actor: de directeur van het Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het in bijzondere, tot onbillijkheden leidende, gevallen bepalen dat aan nabestaanden die

ten tijde van het ontstaan van de schade aan huisraad in gezinsverband leefden een van
art. 10.3 afwijkende aanvullende bijdrage of tegemoetkoming zullen ontvangen.

Periode: 1950-1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 10.4,

Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen, art. 14,
Product: Beschikkingen

Nummer: 469
Actor: de directeur van het Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het in bijzondere, tot onbillijkheden leidende, gevallen bepalen dat de

beschadigingsfactor (drukt de mate van beschadiging van huisraad uit) op een ander



137

cijfer (dan 1) wordt gesteld bij de berekening van de aanvullende bijdrage of
tegemoetkoming die nabestaanden voor huisraadschade kunnen ontvangen.

Periode: 1950-1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 10.10,

Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen, art. 14,
Product: Beschikkingen

Nummer: 470
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het opstellen van regels ter uitvoering van dit artikel: de vaststelling, uitbetaling en

berekening van bijdragen en aanvullende bijdragen voor oorlogsschade aan huisraad
alsmede betreffende doelmatige besteding van de (aanvullende) bijdragen.

Periode: 1950-1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 10.19, 18,
Product: Regels

Beschikking van de Minister van Financiën van 2 mei 1950, Generale Thesaurie Afd.
Econ. en Sociale Zaken, no. 196, tot vaststelling van de Uitvoeringsbeschikking
aanvullende bijdrage huisraadschade, Stcrt. no. 85, gewijzigd bij Beschikking 25-5-1951
no. 187 Stcrt. no. 100.

Nummer: 471
Actor: 1. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting

2. de minister van Verkeer en Waterstaat
3. de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

Handeling: Het verlenen van hypotheken en opbouwhypotheken voor onroerende goederen en
schepen boven de bijdragen voor geleden oorlogsschade en nodig voor het herstel van
de goederen.

Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 62.2, 63,
Product: Beschikkingen

Nummer: 472
Actor: de Herstelbank
Handeling: Het verlenen van kredieten (70.1), met het oog op de te verwachten bijdrage wegens

geleden oorlogsschade, en van uitgestelde bijdragen en aanvullende bijdragen (73) die
aansluitend op de besteding kunnen worden toegekend.

Periode: 1950-(1960) c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 70.1, 73.1,

Beschikking Terreinafbakening aanvullende financiering oorlogsschade d.d. 18-9-1953
Stcrt. no. 207, art. 5,

Product: Kredieten

Nummer: 473
Actor: de Herstelbank
Handeling: Het opstellen van richtlijnen aan welke instellingen, andere dan de Herstelbank, zich

moeten houden bij de kredietverlening vooruitlopend op de te verwachten bijdragen.
Periode: 1950-(1960) c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 70.2,
Product: Richtlijnen

Nummer: 474
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het goedkeuren van door de Herstelbank opgestelde richtlijnen aan welke instellingen,

andere dan de Herstelbank, zich moeten houden bij de kredietverlening vooruitlopend op
de te verwachten bijdragen.

Periode: 1950-(1960) c.a. 1980
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Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 70.2,
Product: Goedkeuringen van richtlijnen

Nummer: 475
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het opstellen van regels betreffende de kredietverlening, vooruitlopend op de te

verwachten bijdragen voor geleden oorlogsschade, aan anderen dan in art. 2.1 bedoelde
natuurlijke personen of rechtspersonen.

Periode: 1950-(1960) c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 70.4,
Product: Regels

Nummer: 476
Actor: de Herstelbank ("Van Overheidswege")
Handeling: Het verstrekken van kredieten en uitgestelde bijdragen boven eerder verstrekte kredieten

en bijdragen indien dit in het algemeen belang is en daadwerkelijk tot de besteding der
bijdrage wordt overgegaan.
N.B.
Bij brief van de minister van Financiën d.d. 15-6-1950 no. 140 werd de zgn. Fiat-
commissie voor artikel 71 Wet MOS als ingesteld beschouwd. Volgens de
opheffingsbeschikking d.d. 22-10-1973 no. A73/13920 wordt als oprichtingsfeit de
Beschikking van 15-10-1951 beschouwd. Deze commissie fiatteerde de beslissingen van
de Herstelbank de kredieten op grond van dit artikel te verlenen en bestond uit
vertegenwoordigers van verschillende departementen en de Herstelbank.

Periode: 1950-(1960) c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS Stb. K 31, art. 71.1,

verschillende financieringsregelingen voor groepen van belanghebbenden w.o.:
Financieringsregeling voor het herstel van de oorlogsschade aan de visserijvloot,
vastgesteld door de minister van Financiën d.d. 9-8-1954,
Financieringsregeling voor het herstel van de oorlogsschade aan de binnenvaartvloot d.d.
20-1-1956

Product: Kredieten en Bijdragen

Nummer: 477
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het opstellen van algemene regels welke naar gelang van de goederen en bedrijven

waar zij betrekking op hebben inhouden a) richtlijnen aan de hand waarvan volgens
objectieve maatstaven de grootte van het te verlenen krediet wordt bepaald, b) richtlijnen
aan de hand waarvan wordt bepaald in hoeverre de kredieten tegen normale rente en
aflossing worden verleend en aflossing achterwege kan blijven of rentefaciliteiten worden
toegestaan, c) bepalingen aangaande het verdelen en herzien van kredieten en
faciliteiten, d) bepalingen ter uitvoering van een juiste kredietverlening.

Periode: 1950-(1960)
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 71.4,
Product: Regels

N.B.
De regels worden zoveel mogelijk opgesteld voor homogene groepen van
bedrijfsuitrustingen.

Financierings- en premieregeling oorlogsschade woningen en bedrijfspanden d.d. 3-12-
1951 no. 195, Stcrt. no. 237, gewijzigd 9-4-1965 Stcrt. no. 86.
Beschikking financiering Kernplan-Bebouwing, Stcrt. 1951 no. 237.
Financierings- en premieregeling oorlogsschade Boerderijen d.d. 29 mei 1952 no. 213,
Stcrt. no. 98, gewijzigd d.d. 11-11-1953 no. F 2611 Stcrt. no. 220.
Beschikking financiering Oorlogsschade tuinbouwopstallen d.d. 4-1-1954 no. F. 2340,
Stcrt. no. 3.
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Nummer: 478
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het i.v.m. het in aanmerking komen voor de verlening van kredieten en aanvullende

bijdragen vaststellen van de toegestane inhoud van aangekochte of te bouwen woningen.
Periode: 1950-(1960) c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 71.7 letter a,
Product: Regeling

Beschikking van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting d.d. 28-4-1953, no.
0428058, Afd. Financiële Zaken, tot vaststelling van de Maximuminhoud voor Woningen,
bedoeld in art. 71 lid 7, letter a slot van de Wet MOS, Stcrt. no. 91.
Beschikking van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting d.d. 31-7-1954 no.
0730199, Afd. Financiële Zaken Centrale Directie van de Wederopbouw en de
Volkshuisvesting tot vaststelling van de maximuminhoud voor woningen, bedoeld in art.
71, lid 7 letter a, slot, van de Wet MOS, Stcrt. no. 146.

Nummer: 479
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het vaststellen van de reductiecijfers van huurwaarde waarmee de stichtingskosten

worden verminderd die gehanteerd wordt bij de berekening van de verlening van krediet
vooruitlopend op de verkrijging van een bijdrage voor oorlogsschade.

Periode: 1950-(1960) c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 71.9,
Product: reductiecijfers

Financierings- en premieregeling oorlogsschade woningen en bedrijfspanden d.d. 3-12-
1951 no. 195, Stcrt. no. 237, gewijzigd 9-4-1952 Stcrt. no. 86.
Beschikking financiering Kernplan-Bebouwing, Stcrt. 1951 no. 237.
Financierings- en premieregeling oorlogsschade Boerderijen d.d. 29 mei 1952 no. 213,
Stcrt. no. 98, gewijzigd d.d. 11-11-1953 no. F 2611 Stcrt. no. 220.
Beschikking financiering Oorlogsschade tuinbouwopstallen d.d. 4-1-1954 no. F. 2340,
Stcrt. no. 3.

Nummer: 480
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het behandelen van verzoeken om de termijn van 10 jaar na kredietverlening voor

vaststelling van de uitgestelde bijdrage te verkorten.
Periode: 1950-(1960) 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 71.10,
Product: Afwijzingen/toewijzingen

Nummer: 481
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het aangeven van de wijze van vaststellen van de grootte van een aanvullende bijdrage

op eerder verleende kredieten wordt vastgesteld en waarom verzocht kan worden i.p.v.
een uitgestelde bijdrage.

Periode: 1950-(1960) 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 72.1,
Product: Aanwijzingen

Financierings- en premieregeling oorlogsschade woningen en bedrijfspanden d.d. 3-12-
1951 no. 195, Stcrt. no. 237, gewijzigd 9-4-1952 Stcrt. no. 86.
Beschikking financiering Kernplan-Bebouwing, Stcrt. 1951 no. 237.
Financierings- en premieregeling oorlogsschade Boerderijen d.d. 29 mei 1952 no. 213,
Stcrt. no. 98, gewijzigd d.d. 11-11-1953 no. F 2611 Stcrt. no. 220.
Beschikking financiering Oorlogsschade tuinbouwopstallen d.d. 4-1-1954 no. F. 2340,
Stcrt. no. 3.
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Nummer: 482
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het voor een belanghebbend rechtspersoon bepalen dat onder het begrip "belaste

vermogen" (waarde die op grond van de Wet Vermogensbelasting 1892 anno 1947 dat
wordt gehanteerd bij de berekening van de aanvullende bijdragen naast kredieten die
verleend zijn in afwachting van een bijdrage oorlogsschade) wordt verstaan het belaste
vermogen van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de belanghebbende
rechtspersoon een overwegend deel of middellijk of onmiddellijk de economische macht
uitoefent.

Periode: 1950-1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 72.10,
Product: Beschikking

Nummer: 483
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het opstellen van regels, de commissie ex. art. 71.4 gehoord, betreffende het niet

verlenen van aanvullende bijdragen aan belanghebbenden die de herbouw, het herstel of
de heraanschaffing van bedrijfspanden en bedrijfsuitrusting gezien de winstuitkeringen of
reserveringen redelijkerwijze zelf hebben kunnen financieren.

Periode: 1950-(1960)
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 72.11,
Product: Regels

Financierings- en premieregeling oorlogsschade woningen en bedrijfspanden d.d. 3-12-
1951 no. 195, Stcrt. no. 237, gewijzigd 9-4-1952 Stcrt. no. 86.
Beschikking financiering Kernplan-Bebouwing, Stcrt. 1951 no. 237.
Financierings- en premieregeling oorlogsschade Boerderijen d.d. 29 mei 1952 no. 213,
Stcrt. no. 98, gewijzigd d.d. 11-11-1953 no. F 2611 Stcrt. no. 220.
Beschikking van de minister van Financiën van 26 juni 1952, Generale Thesaurie,
Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, no. 195, tot vaststelling van de
Uitvoeringsbeschikking art. 72 lid 11 van de Wet MOS 1950, Stcrt. no. 123, vervangen in
1953 door:
Beschikking van de minister van Financiën van 9 september 1953 no. F. 2193, Generale
Thesaurie, Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, tot vaststelling van de
regelen art. 72 lid 11 Wet MOS, Stcrt. no. 218, gewijzigd en aangevuld bij Beschikking
d.d. 10-8-1954 no. F. 15721 Stcrt. no. 155.
Beschikking financiering Oorlogsschade tuinbouwopstallen d.d. 4-1-1954 no. F. 2340,
Stcrt. no. 3.

Nummer: 484
Actor: de Adviescommissie ex. art. 71.4 Wet MOS 1950
Handeling: Het adviseren van de minister van Financiën betreffende het opstellen van regels

betreffende het niet verlenen van aanvullende bijdragen aan belanghebbenden die het
herstel of de herstelaanschaffing van bedrijfsuitrusting gezien de winstuitkeringen of
reserveringen redelijkerwijze zelf hebben kunnen financieren.

Periode: 1950-(1960)
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 72.11,
Product: Adviezen

Nummer: 485
Actor: de Herstelbank
Handeling: Het omzetten van niet door de Herstelbank verleende kredieten (verstrekt vooruitlopend

op een bijdrage oorlogsschade) in geldleningen en het tegen betaling overnemen van
rechten uit kredieten die door organen die daartoe zijn aangewezen (art. 73.1) zijn
verstrekt.

Periode: 1950-(1960) c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 73.3,
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Product: Leningen

Nummer: 486
Actor: het Rijk (betrokken vakminister)

1. de minister van Financiën
2. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
3. de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

Handeling: Het vergoeden van rentebedragen voor kredieten en geldleningen die door de
Herstelbank zijn verleend en waarvoor niet de normale rente is bedongen.

Periode: 1950-(1960) c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 74.1,
Product: rentebijdragen

Nummer: 487
Actor: het Rijk (betrokken vakminister)

1. de minister van Financiën
2. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
3. de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

Handeling: Het verlenen van garanties voor kredieten en rente die de Herstelbank heeft
overgenomen van door de vakministers aangewezen organen die kredieten mogen
verstrekken ter besteding van de bijdrage voor geleden oorlogsschade.

Periode: 1950-(1960) c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 74.2,
Product: Garantieverklaringen

Nummer: 488
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het van toepassing verklaren van hoofdstuk VI afdeling I van de Wet MOS 1950 (art. 70-

81): het verlenen van kredieten en aanvullende en uitgestelde bijdragen voor gevallen
waarbij voor de vaststelling van de bijdrage verzekerde oorlogsschade niet in aanmerking
is genomen maar waarvoor geen verzekeringsuitkering is ontvangen

Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 92.1,

Wet vergoeding molestschade binnenschepen, art. 8,
Product: Beschikkingen

Nummer: 489
Actor: de directeur van het Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het afgeven van verklaringen betreffende het vervallen van verleende kredieten voor de

opbouw en het herstel van onroerende goederen en schepen i.v.m. het doorhalen van
inschrijvingen in de hypothecaire- en scheepsregisters.

Periode: 1950-1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 111.7,
Product: Beschikkingen/Verklaringen

Nummer: 490
Actor: de Herstelbank
Handeling: Het afwikkelen van kredieten die eerder door de Herstelstichtingen zijn verleend d.m.v.

overboekingen van de inschrijvingen in de hypothecaire- en scheepsregisters naar de
Herstelbank.

Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 111.8,
Product: Uitbetalingen, verzoeken tot overschrijving

Nummer: 491
Actor: de directeur van het Bureau van het Commissariaat voor de Oorlogsschade
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Handeling: Het toestaan dat in daartoe leidende gevallen meer dan de jaarlijkse portie van de
aanvullende bijdrage wordt afgeboekt en overgeboekt bij het saldo op het
spaarbankboekje van gerechtigden of op andere wijze wordt uitbetaald.

Periode: 1950-1960
Grondslag: Uitvoeringsbeschikking aanvullende bijdrage huisraadschade d.d. 2-5-1950 no. 196 Stcrt.

no. 85 gewijzigd 25-5-1951 no. 187 Stcrt. no. 100, art. 4.5, 6a.5,
Product: Beschikkingen

Nummer: 492
Actor: de directeur van het Bureau van het Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het vaststellen wanneer de bepalingen van deze Beschikking betreffende de

betaalbaarstelling van de aanvullende bijdragen (art. 4-6) buiten werking zullen treden.
Periode: 1951-1960
Grondslag: Uitvoeringsbeschikking aanvullende bijdrage huisraadschade d.d. 2-5-1950 no. 196 Stcrt.

no. 85 vanaf wijziging 25-5-1951 no. 187 Stcrt. no. 100, art. 6a.1,
Product: Beschikking

Nummer: 493
Actor: de Fiat-commissie voor artikel 71 Wet MOS
Handeling: Het overleggen over het verlenen van (goedkeuring aan) kredieten op grond van art. 71

Wet MOS en het volgen daarvan.
Periode: 1950-1973
Grondslag: Bij brief van de minister van Financiën d.d. 15-6-1950 no. 140 werd de zgn. Fiat-

commissie voor artikel 71 Wet MOS als ingesteld beschouwd. Volgens de
opheffingsbeschikking d.d. 22-10-1973 no. A73/13920 wordt als oprichtingsfeit de
Beschikking van 15-10-1951 beschouwd.
Financieringsregeling voor het herstel van de oorlogsschade aan de visserijvloot,
vastgesteld door de minister van Financiën d.d. 9-8-1954,
Financieringsregeling voor het herstel van de oorlogsschade aan de binnenvaartvloot d.d.
20-1-1956

Product: Notulen/Adviezen

Nummer: 494
Actor: de Directeur-Generaal van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting

N.B.
aanvragen op grond van de Uitvoeringsbeschikking vervangingswaarde en de
Beschikking Financierings- en premieregeling oorlogsschade woningen en
bedrijfspanden geschieden bij: de directie Wederopbouw en Volkshuisvesting in de
provincie, m.b.t. aanvragen voor panden in Rotterdam en Den Haag geldt dat deze
gedaan worden bij het Adviesbur. Financiering Opbouw (bron persbericht min.
Wederopbouw en Volkshuisvesting 20-10-1953) en eindigen de termijnen van indiening
op 3-1-1954.

Handeling: Het toekennen en verrekenen van (financiële) tegemoetkomingen d.m.v. kredieten,
leningen, uitgestelde bijdragen en aanvullende bijdragen (als bedoeld in art. 71 en 72 Wet
MOS 1950) voor oorlogsschade aan gebouwde onroerende goederen.

Periode: 1951-c.a. 1980
Grondslag: Beschikking van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting d.d. 28-11-1951

Stcrt. no. 235,
Financierings- en premieregeling oorlogsschade woningen en bedrijfspanden, art. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 v.a. 9-4-
1952 gewijzigd in art. 42, 32 v.a. 9-4-1952 gewijzigd in art. 43, v.a. 9-4-1952 ook de art:
32, 33, 34, 35,
Beschikking financiering Kernplan-Bebouwing, Stcrt. 1951 no. 237, art. 2, 3, 8, 9, 10, 11,
37, 40, 41,
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Beschikking van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting van 7-4-1951, Afd.
Technische Zaken no. 20844, betreffende de Regeling risicoverrekening 1951, Stcrt. no.
71, art. 1, 3, (gebaseerd op de Woningwet)
Financierings- en premieregeling oorlogsschade Boerderijen d.d. 29 mei 1952 no. 213,
Stcrt. no. 98, art. 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 32, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 43, 46; v.a. 11-11-1953 gewijzigd in: art. 61, 47; v.a. 11-11-1953 gewijzigd in: art. 62,

 Wijziging Financierings- en premieregeling oorlogsschade boerderijen d.d. 11-11-1953
Stcrt. no. 220, art. 50 (Afspreken met belanghebbende van wijze berekening maximum-
bouwsom), 52 (vaststellen per geval van maximum-bouwsom), 54, 55, 58 (in
behandelingname na termijn), 59 (in bijz. gevallen leidend tot onbillijkheden afwijken van
de bepalingen),
Beschikking financiering Oorlogsschade tuinbouw-opstallen d.d. 4-1-1954 Stcrt. no. 3, art.
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

Product: Beschikkingen en uitbetalingen/aflossingen

Nummer: 495
Actor: de commissie welke overleg pleegt met de Directeur-Generaal voor de Wederopbouw en

Volkshuisvesting m.b.t. de vaststelling van bouwkosten welke in aanmerking genomen
worden bij de vaststelling van bijdragen en financiële tegemoetkomingen (kredieten)

Handeling: Het voeren van overleg met/adviseren van de Directeur-Generaal voor de Wederopbouw
en Volkshuisvesting m.b.t. de vaststelling van bouwkosten welke in aanmerking genomen
worden bij de vaststelling van de bijdrage/financiële tegemoetkoming (krediet).

Periode: 1951-1960(?),1980
Grondslag: Financierings- en premieregeling oorlogsschade woningen en bedrijfspanden, art. 7,
Product: Adviezen, notawisselingen e.d.

Nummer: 496
Actor: de Directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Handeling: Het vaststellen van het indexcijfer van de kosten van levensonderhoud en het indexcijfer

van het huurpeil die gehanteerd worden bij de herziening van het onrendabele deel der
bouw- of herbouwkosten die bij berekening van de tegemoetkoming (krediet) in
aanmerking genomen worden.

Periode: 1951-1980
Grondslag: Financierings- en premieregeling oorlogsschade woningen en bedrijfspanden, art. 15.2,
Product: Beschikking

Nummer: 497
Actor: de Directeur-Generaal van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het opstellen (en verspreiden) van een aanvraagformulier voor een financiële

tegemoetkoming (krediet) welke ingediend kan worden bij de gemeente.
Periode: 1951-1960/1980
Grondslag: Financierings- en premieregeling oorlogsschade woningen en bedrijfspanden, art. 28.1,
Product: Formulier

Nummer: 498
Actor: de minister van Financiën?
Handeling: Het opstellen van nadere regels voor gevallen waarin voor het inwerking treden van deze

beschikking besteding is verricht of voorgenomen van bijdragen/financiële
tegemoetkomingen (kredieten) in geleden oorlogsschade.

Periode: 1951-1952
Grondslag: Financierings- en premieregeling oorlogsschade woningen en bedrijfspanden, art. 33,

vervallen 9-4-1952 Stcrt. no. 86,
Product: Regels

Nummer: 499
Actor: de Directeur-Generaal van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting
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Handeling: Het vaststellen van de plaatsen waar de aanvragen voor financiële tegemoetkoming
(krediet) op grond van deze regeling dienen te worden ingediend.

Periode: 1952-1960/1980
Grondslag: Financierings- en premieregeling oorlogsschade woningen en bedrijfspanden, v.a. 9-4-

1952 art. 40,
Product: Beschikking

Nummer: 500
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het beoordelen of een belanghebbende toch terecht behoefte heeft aan een premie

volgens deze regeling terwijl de bouw reeds vóór 14-2-1950 is aangevangen en er
normaal gesproken geen recht op de premie is alsmede het vaststellen van de hoogte
van het toe te kennen bedrag.

Periode: 1951-1960/1980
Grondslag: Beschikking financiering Kernplan-Bebouwing, Stcrt. 1951 no. 237, art. 2.2 onder b,
Product: Beschikkingen

Nummer: 501
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het beoordelen van gevallen of premieverlening op grond van deze beschikking in het

algemeen belang is.
Periode: 1951-1960/1980
Grondslag: Beschikking financiering Kernplan-Bebouwing, Stcrt. 1951 no. 237, art. 2.2 onder d,
Product: Beschikkingen

Nummer: 502
Actor: 1. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting

2. de minister van Financiën
Handeling: Het in overeenstemming door de ministers van Wederopbouw en Volkshuisvesting en

van Financiën vaststellen en wijzigen van de bij deze beschikking horende bijlagen,
houdende tabellen die gebruikt worden bij de vaststelling van de premie (=aanvullende
bijdrage).

Periode: 1951-1960/1980
Grondslag: Beschikking financiering Kernplan-Bebouwing, Stcrt. 1951 no. 237, art. 4,
Product: Beschikkingen

Nummer: 503
Actor: de Commissie die overleg pleegt met de ministers van Financiën en van Wederopbouw

en Volkshuisvesting betreffende het opstellen van de bijlagen bij de Beschikking
financiering Kernplan-Bebouwing
N.B.
Bedoelde commissie werd ingesteld door de Commissie ex. art. 71 lid 4 Wet MOS.

Handeling: Het voeren van overleg/adviseren van de ministers van Financiën en van Wederopbouw
en Volkshuisvesting betreffende het opstellen van de bijlagen bij de Beschikking
financiering Kernplan-Bebouwing, houdende tabellen en voorschriften die gebruikt
worden bij de vaststelling van de premie (=aanvullende bijdrage).

Periode: 1950-1960
Grondslag: Beschikking financiering Kernplan-Bebouwing, Stcrt. 1951 no. 237, art. 4,
Product: Adviezen

Nummer: 504
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het opdragen van de aflossing van opbouwobligaties i.v.m. verkregen ontheffingen van

de bestedingsplicht aan door gemeenten opgerichte fondsen welke ten doel hebben a) de
aankoop en vervreemding van bijdragen voor onherstelbaar beschadigde onroerende
goederen en van schadeloosstellingen wegens onteigeningen ten behoeve van de
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wederopbouw van onroerende goederen binnen de gemeente en b) het dienstbaar
maken van verkregen bijdragen aan de financiering van bouw door derden ter besteding
van een bijdrage in een kernplan betreffende het grondgebied van een gemeente.

Periode: 1951-1960/1980
Grondslag: Beschikking financiering Kernplan-Bebouwing, Stcrt. 1951 no. 237, art. 6,
Product: Beschikkingen

Nummer: 505
Actor: 1. de minister van Financiën

2. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het voor gemeenten vaststellen wat zij totaal aan premies (=aanvullende bijdragen)

kunnen ontvangen voor de bouw in kernplannen op grond van deze beschikking.
Periode: 1951-1960/1980
Grondslag: Beschikking financiering Kernplan-Bebouwing, Stcrt. 1951 no. 237, art. 7,
Product: Beschikkingen

Nummer: 506
Actor: de Directeur-Generaal van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting
Handeling: Het opstellen van het aangifteformulier om in aanmerking te komen voor premies

(=aanvullende bijdragen) te kunnen komen voor bebouwing in kernplannen.
Periode: 1951-1960/1980
Grondslag: Beschikking financiering Kernplan-Bebouwing, Stcrt. 1951 no. 237, art. 8,
Product: Formulier

Nummer: 507
Actor: de Directeur-Generaal van de Landbouw
Handeling: Het adviseren van de Directeur-Generaal van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting

over plannen die ingediend worden m.b.t. de herbouw van boerderijen waarvoor een
financiële tegemoetkoming wordt aangevraagd.

Periode: 1952-1960/1980
Grondslag: Financierings- en premieregeling oorlogsschade boerderijen, Stcrt. 1952 no. 98, art. 3, 6,
Product: Adviezen

Nummer: 508
Actor: 1. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting

2. de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Handeling: Het, in overleg tussen de ministers van Wederopbouw en Volkshuisvesting en van

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, opstellen van richtlijnen m.b.t. de berekening
van kosten die in aanmerking genomen worden bij de vaststelling van financiële
tegemoetkomingen voor de herbouw van boerderijen.

Periode: 1952-1960/1980
Grondslag: Financierings- en premieregeling oorlogsschade boerderijen, Stcrt. 1952 no. 98, art. 6.11,
Product: Richtlijnen

Nummer: 509
Actor: 1. de minister van Financiën

2. de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
3. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting

Handeling: Het door de minister van Financiën, in overeenstemming met de ministers van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening en van Wederopbouw en Volkshuisvesting, gelasten van
herziening van renteloze bedragen en rentevergoedingen die verstrekt zijn aan groepen
van gevallen i.v.m. de herbouw van boerderijen.

Periode: 1952-1960/1980
Grondslag: Financierings- en premieregeling oorlogsschade boerderijen, Stcrt. 1952 no. 98, art. 30,
Product: Beschikkingen
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Nummer: 510
Actor: de Directeur-Generaal van de Landbouw
Handeling: Het vaststellen van de gemiddelde stijging van de pachtprijzen voor afzonderlijke

boerderijen of groepen van boerderijen die in aanmerking worden genomen bij de
herziening van verstrekte renteloze bedragen en rentevergoedingen die op last van
betrokken ministers wordt uitgevoerd.

Periode: 1952-1960/1980
Grondslag: Financierings- en premieregeling oorlogsschade boerderijen, Stcrt. 1952 no. 98, art. 31,
Product: Beschikkingen

Nummer: 511
Actor: de Directeur-Generaal van de Landbouw
Handeling: Het op last van de Directeur-Generaal van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting

jaarlijks vaststellen van de pachtwaarde van boerderijen welke in aanmerking genomen
wordt bij de toekenning van kredieten en rentevergoedingen.

Periode: 1952-1960/1980
Grondslag: Financierings- en premieregeling oorlogsschade boerderijen, Stcrt. 1952 no. 98, art. 31,
Product: Beschikkingen

Nummer: 512
Actor: de Directeur-Generaal van de Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het opstellen van het aanvraagformulier waarmee belanghebbenden een financiële

tegemoetkoming kunnen aanvragen i.v.m. de herbouw van boerderijen.
Periode: 1952-1980
Grondslag: Financierings- en premieregeling oorlogsschade boerderijen, Stcrt. 1952 no. 98, art. 35,
Product: Formulier

Nummer: 513
Actor: de Directeur-Generaal voor de Landbouw
Handeling: Het vaststellen van een coëfficiënt die de intensiviteit van de cultuur tot uitdrukking breng

en waarmee de vastgestelde oppervlakte van tot boerderij behorend land wordt
vermenigvuldigt en welke uitkomst meeweegt bij de vaststelling van een financiële
tegemoetkoming voor de herbouw van boerderijen.

Periode: 1952-1960/1980
Grondslag: Financierings- en premieregeling oorlogsschade boerderijen, Stcrt. 1952 no. 98, art. 42.2,
Product: Coëfficiënt/Beschikking

Nummer: 514
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het opstellen van nadere regels voor gevallen waarin vóór het in werking treden van deze

regeling besteding van een bijdrage heeft plaats gehad of is voorgenomen e.e.a. in
afwachting van enigerlei vorm van tegemoetkoming in de kosten van herstel of bouw.

Periode: 1952-1953
Grondslag: Financierings- en premieregeling oorlogsschade boerderijen, Stcrt. 1952 no. 98, art. 48;

vervallen bij Beschikking Wijziging Financierings- en premieregeling oorlogsschade
boerderijen d.d. 11-11-1953 Stcrt. 220,

Product: Min. Regeling

Nummer: 515
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het in daartoe leidende gevallen of groepen van gevallen bepalen dat bij de vaststelling

van aanvullende bijdragen kosten voor herstel of heraanschaf, winstuitkeringen of
reserveringen niet in aanmerking genomen zullen worden bij de vaststelling dat
belanghebbenden redelijkerwijs zelf het herstel of de heraanschaf hadden kunnen
financieren.

Periode: 1952-(1960) 1980
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Grondslag: Uitvoeringsbeschikking art. 72 lid 11 van de Wet MOS 1950 d.d. 26-6-1952, art. 5,
vervangen in 1953 door:
Regelen art. 72.11 Wet MOS d.d. 9-11-1953, art. 6,

Product: Beschikkingen

Nummer: 516
Actor: de Directeur-Generaal van de Landbouw
Handeling: Het i.v.m. het behandelen van aanvragen van premies (aanvullende bijdragen) wegens

geleden oorlogsschade adviseren van de Directeur-Generaal van de Wederopbouw en
de Volkshuisvesting m.b.t. de beoordeling of ingediende bouw- of herstelplannen
mogelijkheid bieden voor een tuinbouw-technisch verantwoorde bedrijfsvoering.

Periode: 1954-1960/1980
Grondslag: Beschikking financiering Oorlogsschade tuinbouw-opstallen d.d. 4-1-1954 Stcrt. no. 3, art.

3,
Product: Adviezen

Nummer: 517
Actor: 1. de minister van Financiën

2. de minister van Landbouw en Visserij
Handeling: Het, in plaats van de vaststellende organen, afhandelen van aanvragen van aanvullende

vergoedingen en kredieten en het uitbetalen daarvan voor geleden oorlogsschaden aan
gebouwd onroerend goed en tot een bedrijf behorende schepen, e.e.a. in overleg met
betreffende vakministers.

Periode: 1960-1980
Grondslag: Liquidatiewet Oorlogs- en watersnoodschade I, art. 5,
Product: Beschikkingen, betalingen, adviezen

4.4.9 Beroep en Bezwaar

Nummer: 518
Actor: de Hoofdintendant van de Weermachtbevelhebber in Nederland
Handeling: Het beslissen op bezwaren tegen door de Wehrmachtsbezirkverwaltung vastgestelde

schadevergoedingen voor in gebruik gevorderde goederen.
Periode: 1940-1945
Grondslag: Verordening no. 144/1940 betreffende de vordering van bebouwde en onbebouwde

onroerende goederen ten behoeve van de Duitse Weermacht, art. 7,
Product: Beslissingen

Nummer: 519
Actor: 1. Commissie tot behandeling van bezwaren tegen geadviseerde

schadevergoedingsbedragen inzake onteigeningen in Rotterdam
2. Commissie tot behandeling van bezwaren tegen geadviseerde

schadevergoedingsbedragen inzake onteigeningen buiten Rotterdam
Handeling: Het beslissen op bezwaren tegen door de Commissies Schadevergoedingen in

Rotterdam en buiten Rotterdam geadviseerde schadevergoedingen voor onteigeningen.
Periode: 1940(?)- 1960(?)
Bron: Bestuursalmanak 1942/1943
Product: Beslissingen

Nummer: 520
Actor: Beroepscommissies Vorderingsbesluit 1940 van:

1. Het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart genaamd "Commissie tot
uitvoering van het bepaalde in art. 10 lid 3, van het Algemeen Vorderingsbesluit 1940

2. van het Departement van Landbouw en Visserij
3. van het Departement van Justitie
4. van het Departement van Binnenlandse Zaken
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5. van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
6. van het Departement van Financiën
7. van het Departement van Waterstaat
8. van het Departement van Sociale Zaken

Handeling: Het in hoogste ressort vaststellen van de schadeloosstellingen voor degenen van wie
(onroerende) goederen zijn gevorderd na gemaakt bezwaar tegen de door desbetreffend
Departement en betrokken lichaam of persoon te welks behoefte de vordering is gedaan
aangeboden vergoeding.

Periode: 1940-1944
Grondslag: Algemeen Vorderingsbesluit 1940, art. 10.3,
Product: Beschikkingen

Nummer: 521
Actor: Beroepscommissies Vorderingsbesluit 1940, ingesteld bij Algemene Vorderingsregeling

1944, w.o.:
1. Rijksberoepscommissies Algemeen Vorderingsbesluit 1940 Onroerende Goederen

(ressorten Amsterdam, Arnhem, 's-Gravenhage, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden),
ressorterend onder het ministerie van Economische Zaken.

2. Rijksberoepscommissie Algemeen Vorderingsbesluit 1940 Roerende Goederen te 's-
Gravenhage, ressorterend onder het ministerie van Economische Zaken.

Handeling: Het in hoogste ressort vaststellen van de schadeloosstellingen voor degenen van wie
goederen zijn gevorderd na gemaakt bezwaar tegen de door desbetreffend Departement
en betrokken lichaam of persoon te welks behoefte de vordering is gedaan
overeengekomen vergoeding.

Periode: 1944-19
Grondslag: Algemeen Vorderingsbesluit 1940, art. 10.3,
Product: Beschikkingen

Nummer: 522
Actor: Arrondissementsrechtbanken
Handeling: Het behandelen van verzoeken toe te staan dat m.b.t. huisraad waarvoor een bijdrage in

geleden oorlogsschade verleend wordt 1) beslag wordt gelegd door schuldeisers, 2) deze
bij faillissement van rechthebbende het huisraad niet buiten het faillissement wordt
gehouden.

Periode: 1941-1950
Grondslag: Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Financiën en van

Justitie tot uitvoering van art. 7, derde lid, van het Besluit op de materieele
oorlogsschaden (Besluit no. 145/1941), art. 2,

Product: Uitspraken

Nummer: 523
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het behandelen van verzoeken om herziening van de schadeloosstellingen voor

goederen die zijn overgenomen door de Staat of de Stichting Landelijke
Bezettingsschade.

Periode: 1943-1945
Grondslag: Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van  Financiën tot vaststelling

van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van het Besluit op de Bezettingsschaden d.d.
30-6-1943 VB no. 73, art. 1.3,

Product: Afwijzingen/Toewijzingen

Nummer: 524
Actor: de Burgerlijke Rechter
Handeling: Het behandelen van bezwaren tegen door het Departement van Financiën toegekende

vergoedingen voor schade aan op grond van de Wet Militaire Inundatiën en de Wet op de
Staat van Oorlog en Beleg gevorderde en in gebruik genomen goederen.
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Periode: 1942-
Grondslag: Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën betreffende de

afwikkeling van Defensieschaden no. 207/1940, art. 5.3,
Product: Uitspraken

Nummer: 525
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het opstellen van regels en voorschriften betreffende:

Het in beroep gaan tegen vaststelling van vergoedingen wegens militaire vorderingen,
inkwartieringen en aanschaffingen bij een daartoe aangewezen instantie.

Periode: 1945-
Grondslag: Besluit vergoeding militaire vorderingen en aanschaffingen 1945, art. 5,
Product: Regels/Voorschriften

Eerste Uitvoeringsbeschikking van het Besluit vergoeding militaire vorderingen en
aanschaffingen 1945 d.d. 4-1-1946, Generale Thesaurie, Afd. Juridische Zaken en
Bewindvoering no. 168.
Basisbeschikking vergoeding militaire vorderingen en aanschaffingen 1946, d.d. 31-1-
1946, Generale Thesaurie, Afd. Jur. Zaken en Bewindvoering no. 125.
Beschikking vergoeding kosten overheidsdiensten 1946 d.d. 31-1-1946, no. 122,
Generale Thesaurie, Afd. Jur. Zaken en Bewindvoering.

Nummer: 526
Actor: de aangewezen beroepsinstantie= de Commissie van Beroep voor militaire vorderingen
Handeling: Het toewijzen of afwijzen op beroepschriften tegen vastgestelde vergoedingen voor

militaire vorderingen, inkwartieringen en aanschaffingen.
Periode: 1945-
Grondslag: Besluit vergoeding militaire vorderingen en aanschaffingen 1945, art. 5,

Eerste Uitvoeringsbeschikking Besluit vergoeding militaire vorderingen en aanschaffingen
1945, art. 8,

Product: Afwijzingen/Toewijzingen

Nummer: 527
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het opstellen van bijzondere of algemene machtigingen ingevolge welke de Raad van

Beroep inzake vergoedingen voor militaire vorderingen kennis mag nemen van
uitspraken door de daartoe door de minister van Financiën aangewezen instantie in
beroepszaken tegen de vaststelling van vergoedingen  wegens militaire vorderingen
inkwartieringen en aanschaffingen.

Periode: 1945-
Grondslag: Besluit vergoeding militaire vorderingen en aanschaffingen 1945, art. 6.2,
Product: Machtigingen

Nummer: 528
Actor: de Minister van Financiën
Handeling: Het behandelen van beroepschriften tegen vastgestelde bijdragen door het

Commissariaat voor de Oorlogsschade.
Periode: 1945-1950
Grondslag: Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945 F 255, art. 10,
Product: Afwijzingen/toewijzingen

Nummer: 529
Actor: het Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het voeren van verweer op bij de minister van Financiën ingediende beroepen tegen door

het Commissariaat vastgestelde bijdragen.
Periode: 1945-1950
Grondslag: Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945 F 255, art. 10,
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Product: Verweerschriften/inlichtingen

Nummer: 530
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het behandelen van beroepschriften, het Commissariaat gehoord, van beroepschriften

tegen door de secretaris van Schade-Enquête Commissies vastgestelde bijdragen voor
geleden schade aan huisraad.

Periode: 1946-1960
Grondslag: Eerste Uitvoeringsbeschikking MOS 1945 "Regeling Oorlogsschade aan Huisraad", art.

3.2,
Product: Beschikkingen

Nummer: 531
Actor: het Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het adviseren van de minister van Financiën i.v.m. het behandelen van beroepschriften,

het Commissariaat gehoord, van beroepschriften tegen door de secretaris van Schade-
Enquête Commissies vastgestelde bijdragen voor geleden schade aan huisraad.

Periode: 1946-1960
Grondslag: Eerste Uitvoeringsbeschikking MOS 1945 "Regeling Oorlogsschade aan Huisraad", art.

3.2,
Product: Adviezen

Nummer: 532
Actor: de minister van Openbare Werken en Wederopbouw
Handeling: Het beslissen op beroepschriften tegen door het College van Algemene Commissarissen

voor de Wederopbouw vastgestelde bijdragen.
Periode: 1946-c.a. 1980
Grondslag: Vijfde Uitvoeringsbeschikking MOS 1945, art. 5,
Product: Beslissingen

Nummer: 533
Actor: de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Handeling: Het behandelen van beroepschriften tegen door de Rijksdienst voor het Landbouwherstel

vastgestelde bijdragen in geleden oorlogsschade aan agrarische goederen.
Periode: 1946-(1960) c.a. 1980
Grondslag: Vijfde Uitvoeringsbeschikking MOS 1945, art. 9,
Product: Beslissingen

Nummer: 534
Actor: de directeur van het Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het beslissen in geschillen over de verdeling van door aangewezen organen uit te keren

bijdragen en tegemoetkomingen onder partijen in gevallen dat de beschadigde goederen
waren verpand of tot zekerheid overgedragen en partijen het over de verdeling niet eens
kunnen worden.

Periode: 1950-1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. 31, art. 15.5,

Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen, art. 14,
Product: Beslissingen

Nummer: 535
Actor: Commissie bezwaarschriften onteigeningsplannen

N.B.
De precieze naam van de commissie is niet bekend.

Handeling: Het behandelen van bezwaarschriften tegen in gemeenten ter inzage gelegde
onteigeningsplannen en advisering van de minister van Wederopbouw en
Volkshuisvesting n.a.v. gehouden hoorzittingen.
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Periode: 1950-1980?
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 25, 26,
Product: Verslagen van hoorzittingen en adviezen

Nummer: 536
Actor: de Vakministers

1. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
2. de minister van Verkeer en Waterstaat
3. de minister van Financiën
4. de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

Handeling: Het behandelen van bezwaren tegen de vaststelling of splitsing van bijdragen en rechten
voor schadeloosstellingen vanwege onteigeningen of ontstaan tijdens ingebruikname van
onroerende goederen en schepen.

Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 86.1,

Wet vergoeding molestschade binnenschepen art. 8,
Product: Beschikkingen

Nummer: 537
Actor: de Arrondissementsrechtbanken
Handeling: Het behandelen van bezwaarschriften tegen beslissingen van de vakministers op

bezwaren tegen de vaststelling of splitsing van bijdragen en rechten voor
schadeloosstellingen vanwege onteigeningen van onroerende goederen en schepen.

Periode: 1950-
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 87.1,

Wet vergoeding molestschade binnenschepen art. 8,
Product: Uitspraken

Nummer: 538
Actor: de Hoge Raad der Nederlanden
Handeling: Het in cassatie behandelen tegen afwijzende uitspraken betreffende de vaststelling of

splitsing van bijdragen en rechten voor schadeloosstellingen vanwege onteigeningen van
onroerende goederen en schepen.

Periode: 1950-
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 87.9,

Wet vergoeding molestschade binnenschepen art. 8,
Product: Uitspraken

Nummer: 539
Actor: de betrokken Vakministers:

1. de minister van Financiën
2. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
3. de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
4. de minister van Economische Zaken
5. de minister van Verkeer en Waterstaat
6. de minister van Justitie
7. de minister van Buitenlandse Zaken
8. de minister van Binnenlandse Zaken

Handeling: Het voeren van verweer bij behandeling van ingediende bezwaarschriften bij de
arrondissementsrechtbanken en de Hoge Raad (cassaties) tegen beslissingen van de
vakministers op bezwaren tegen de vaststelling of splitsing van bijdragen en rechten voor
schadeloosstellingen vanwege onteigeningen van onroerende goederen en schepen.

Periode: 1950-
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 87,

Wet vergoeding molestschade binnenschepen art. 8,
Product: Verweerschriften, memories
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Nummer: 540
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het behandelen van bezwaren tegen beslissingen en beschikkingen van 1) het

Commissariaat voor de Oorlogsschade, 2) de directeur van het Commissariaat, 3) van
een Schade-Enquête Commissie, 4) van een secretaris van een Schade-Enquête
Commissie en 5) van de directeur van het Grootboek voor de Wederopbouw.

Periode: 1950-(1960)
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 89.1,

Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen, art. 14.4,
Wet vergoeding molestschade binnenschepen art. 8,

Product: Beslissingen, Afwijzingen/Toewijzingen

Nummer: 541
Actor: het Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het adviseren van de minister van Financiën en de andere vakministers (Landbouw,

Visserij en Voedselvoorziening en van Wederopbouw en Volkshuisvesting t.b.v. de
behandeling van bezwaren tegen beslissingen en beschikkingen van 1) het
Commissariaat voor de Oorlogsschade, 2) de directeur van het Commissariaat, 3) van
een Schade-Enquête Commissie, 4) van een secretaris van een Schade-Enquête
Commissie en 5) van de directeur van het Grootboek voor de Wederopbouw en 6) van
organen ressorterende onder de vakministers.

Periode: 1950-1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 89.2, 89.5,

Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingsschade, art. 14.4,
Product: Adviezen

Nummer: 542
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het behandelen van bezwaarschriften tegen beslissingen en beschikkingen genomen

door de door hem ingestelde organen m.b.t. de vaststelling van bijdragen, kredieten,
onteigeningen etc. i.v.m. geleden oorlogsschaden.

Periode: 1950-(1960) 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 89.5,

Liquidatiewet Oorlogs- en watersnoodschade I, art. 3,
Liquidatiewet Oorlogs- en Watersnoodschade II, art. 3,

Product: Beslissingen/Beschikkingen

Nummer: 543
Actor: de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Handeling: Het behandelen van bezwaarschriften tegen beslissingen en beschikkingen genomen

door de Rijksdienst voor het Landbouwherstel m.b.t. de vaststelling van bijdragen,
kredieten, onteigeningen etc. i.v.m. geleden oorlogsschaden.

Periode: 1950-(1960) 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 89.5,

Liquidatiewet Oorlogs- en watersnoodschade I, art. 3,
Liquidatiewet Oorlogs- en Watersnoodschade II, art. 3,

Product: Beslissingen/Beschikkingen

Nummer: 544
Actor: het Scheidsgerecht voor de Oorlogsschade te 's-Gravenhage
Handeling: Het behandelen van beroepschriften in hoger beroep tegen uitspraken gedaan op grond

van art. 89 Wet Mos en art. 10 Besluit MOS 1945 door de ministers van Financiën, van
Wederopbouw en Volkshuisvesting en van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en
van Verkeer en Waterstaat verband houdende met het feit dat het bedrag van de
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bijdrage, het krediet, de uitgestelde bijdrage of de aanvullende bijdrage lager is
vastgesteld dan dat de bepalingen van deze wet recht verlenen.

Periode: 1950-1978
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 91.1,

Wet vergoeding molestschade binnenschepen art. 8,
Product: Uitspraken

Nummer: 545
Actor: 1. het ministerie van Financiën

2. het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting
3. het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

Handeling: Het voeren van verweer bij het behandelen van beroepschriften in hoger beroep door het
Scheidsgerecht voor de Oorlogsschade tegen uitspraken gedaan op grond van art. 89
Wet Mos en art. 10 Besluit MOS 1945 verband houdende met het feit dat het bedrag van
de bijdrage, het krediet, de uitgestelde bijdrage of de aanvullende bijdrage lager is
vastgesteld dan dat de bepalingen van deze wet recht verlenen.

Periode: 1950-1978
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 91.7,
Product: Verweerschriften/memories

Nummer: 546
Actor: de Staat: de Vakministers

1. van Financiën,
2. van Justitie,
3. van Binnenlandse Zaken,
4. van Verkeer en Waterstaat,
5. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,
5. van Wederopbouw en Volkshuisvesting,
6. van Economische Zaken,

Handeling: Het indienen van verzoeken en het voeren van verweer op in cassatie bij de Hoge Raad
ingediende verzoeken verklaringen af te geven dat de Nederlandse Staat of
publiekrechtelijke lichamen wel/niet aansprakelijk zijn voor het nakomen van
verbintenissen, betalingen en schadeloosstellingen welke ingevolge handelingen
met/door de bezetter zijn ontstaan.

Periode: 1950-
Grondslag: Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen, art. 9,
Product: Verweerschriften, Memories etc.

Nummer: 547
Actor: de Hoge Raad
Handeling: Het in cassatie behandelen van beroepschriften tegen verklaringen van het Gerechtshof

te ‘‘s-Gravenhage betreffende de aansprakelijkheid van de Nederlandse Staat en van
publiekrechtelijke lichamen voor het nakomen van verbintenissen, betalingen en
schadeloosstellingen welke ingevolge handelingen met/door de bezetter zijn ontstaan.

Periode: 1951-
Grondslag: Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen, art. 9,
Product: Uitspraken

Nummer: 548
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het beslissen op bezwaarschriften tegen genomen beslissingen bij het, in plaats van het

Commissariaat voor de Oorlogsschade, afhandelen van aanvragen van
vergoedingen/bijdragen/ kredieten etc. en het uitbetalen daarvan voor schaden aan
gebouwd onroerend goed en tot een bedrijf behorende schepen, e.e.a. in overleg met
betreffende vakministers.

Periode: 1960-1980
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Grondslag: Liquidatiewet Oorlogs- en watersnoodschade I, art. 3,
Product: Beschikkingen

Nummer: 549
Actor: Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage
Handeling: Het beslissen, na opheffing van het Scheidsgerecht voor de Oorlogsschade, op bezwaren

tegen beslissingen inzake het toekennen van vergoedingen wegens geleden
oorlogsschaden.

Periode: 1978-
Grondslag: Liquidatiewet Oorlogs- en watersnoodschade II, art. 9,
Product: Uitspraken.

4.4.10 Herstelmaatregelen/herstelplannen/bestedingsplicht en controle

Nummer: 550
Actor: Regeeringscommissaris voor den wederopbouw

1940; bij Beschikking 10-10-1940 Stb. S 205 van de Secretarissen-Generaal van Justitie,
Waterstaat en Financiën gewijzigd in:
(wnd.) Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw

Handeling: Het behandelen van verzoeken herstelwerkzaamheden te mogen verrichten wegens
geleden oorlogsschade.

Periode: 1940-1950
Grondslag: Besluit van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 21 Mei 1940, betreffende

den Wederopbouw I, art. 3,
Product: afwijzingen/toewijzingen

Nummer: 551
Actor: Rijkscommissie voor de Monumentenzorg
Handeling: Het verlenen van toestemming tot sloop van werken en gebouwen die als monument zijn

aangemerkt en waaraan oorlogsschade is geleden.
Periode: 1940-1950
Grondslag: Besluit van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 21 Mei 1940, betreffende

den Wederopbouw I, art. 4,
Product: Afwijzingen/toewijzingen

Nummer: 552
Actor: Regeeringscommissaris voor den wederopbouw

1940; bij Beschikking 10-10-1940 Stb. S 205 van de Secretarissen-Generaal van Justitie,
Waterstaat en Financiën gewijzigd in:
(wnd.) Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw

Handeling: Het geven van aanwijzingen m.b.t. het ter plaatse beschikbaar houden van afkomend
materiaal van ernstig beschadigde gebouwen en werken.

Periode: 1940-1950
Grondslag: Besluit van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 21 Mei 1940, betreffende

den Wederopbouw I, art. 5,
Product: Aanwijzingen

Nummer: 553
Actor: Regeeringscommissaris voor den wederopbouw

1940; bij Beschikking 10-10-1940 Stb. S 205 van de Secretarissen-Generaal van Justitie,
Waterstaat en Financiën gewijzigd in:
(wnd.) Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw

Handeling: Het afwijzen of toewijzen op verzoeken om werken te ondernemen of voort te zetten tot
herstel van oorlogsschade na 17 mei 1940.

Periode: 1940-1950
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Grondslag: Besluit van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 21 Mei 1940, betreffende
den Wederopbouw I, art. 6,

Product: Afwijzingen/toewijzingen

Nummer: 554
Actor: Regeeringscommissaris voor den Wederopbouw

1940; bij Beschikking 10-10-1940 Stb. S 205 van de Secretarissen-Generaal van Justitie,
Waterstaat en Financiën gewijzigd in:
(wnd.) Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw

Handeling: Het vaststellen van plannen en het goedkeuren van door anderen opgemaakte plannen
m.b.t. het herstel van oorlogsschade en van onteigening hiertoe (in overleg met de S.G.
van Financiën).

Periode: 1940-1950
Grondslag: Besluit van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 24 Mei 1940, betreffende

den wederopbouw II, Stb. 552, art. 1,
Product: Plannen en goedkeuringen.

Nummer: 555
Actor: de Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw, v.a. F 255 wijzigt de naam van actor

in: College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw
Handeling: Het verlenen van vrijstellingen van de verplichting tot herbouw van goederen waarvoor

schadevergoeding is verleend/inschrijving in het Grootboek voor de Wederopbouw is
gedaan. (incl. inschrijvingen m.b.t. schepen, vgl. art. 17)

Periode: 1940-1950
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 12.3; gewijzigd bij Besluit

18/1942 in: art. 12.5, 17a v.a. wijz. Besluit 18/1942,
Besluit op de materiële Oorlogsschaden 1945 F 255 art. 18 welke handhaving voorschrijft
van:
Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 12.3; gewijzigd bij Besluit
18/1942 in: art. 12.5, 17a v.a. wijz. Besluit 18/1942,

Product: Toewijzingsbeschikkingen/Afwijzingsbeschikkingen

Nummer: 556
Actor: de Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw, v.a. F 255 wijzigt de naam van actor

in: College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw; v.a. 1950 K 31: de
minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting

Handeling: Het goedkeuren dat herbouw van panden, waarvoor een tegemoetkoming of bijdrage
voor geleden oorlogsschade is verleend, op een andere plaats in Nederland plaats vindt
dan in de gemeente waar de schade is geleden.

Periode: 1940-c.a. 1980
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 13.2, Besluit op de materiële

Oorlogsschaden 1945 F 255 art. 18 welke handhaving voorschrijft van:
Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 13.2,
Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 19.2,
Liquidatiewetten Oorlogs- en Watersnoodschade I en II, diverse artikelen

Product: Afwijzingen en goedkeuringen

Nummer: 557
Actor: de Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw, v.a. F 255 wijzigt de naam van actor

in: College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw
Handeling: Het in zeer bijzondere, tot onbillijkheden leidende, gevallen beslissen dat van de

besteding der inschrijvingen voor herbouw kan worden afgezien. (incl. inschrijvingen
m.b.t. schepen, vgl. art. 17)

Periode: 1940-1950
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 13.3, Besluit op de materiële

Oorlogsschaden 1945 F 255 art. 18 welke handhaving voorschrijft van:
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Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 13.3
Product: Afwijzingen/Toewijzingen

Nummer: 558
Actor: de Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw, v.a. F 255 wijzigt de naam van actor

in: College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw
Handeling: Het goedkeuren van plannen van herbouw en i.v.m. hiermee: 1) het beslissen over de

regelingen die hypotheekhouders en ingeschrevenen (in het Grootboek voor de
Wederopbouw) hebben getroffen of moeten treffen, 2) het vestigen van zakelijke rechten,
het regelen van de rangorde der hypotheken, 3) het zorgdragen van inschrijving van
rechten in de openbare registers (incl. schepen, vgl. art. 17).

Periode: 1940-1950
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 14, Besluit op de materiële

Oorlogsschaden 1945 F 255 art. 18 welke handhaving voorschrijft van:
Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 14,
Richtlijnen inzake hypothecaire en andere zakelijke rechten Stcrt. 4-3-1941 no. 44, art. 1-
5,

Product: Beschikkingen

Nummer: 559
Actor: de Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw, v.a. F 255 wijzigt de naam van actor

in: College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw
Handeling: Het geven van aanwijzingen m.b.t. betaalbaarstelling na de goedkeuring van

herbouwplannen van de inschrijvingen in het Grootboek voor de Wederopbouw. (incl.
schepen, vgl. art. 17)

Periode: 1940-1950
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 14.5, Besluit op de materiële

Oorlogsschaden 1945 F 255 art. 18 welke handhaving voorschrijft van:
Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 14.5,

Product: Aanwijzingen
Stcrt. 4-3-1941 no. 44

Nummer: 560
Actor: de Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw, v.a. F 255 wijzigt de naam van actor

in: College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw
Handeling: Het goedkeuren van overeenkomsten waarmee rechthebbenden (van bijdragen wegens

geleden oorlogsschaden) hun plichten tot herbouw overdragen aan derden. (incl.
schepen, vgl. art. 17)

Periode: 1940-1950
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 15, Besluit op de materiële

Oorlogsschaden 1945 F 255 art. 18 welke handhaving voorschrijft van:
Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 15,

Product: Goedkeuringen/Afwijzingen

Nummer: 561
Actor: de Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw, v.a. F 255 wijzigt de naam van actor

in: College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw
Handeling: Het uitgeven van bouwbewijzen, in overleg met de Secretaris-Generaal van het

Departement van Financiën, tot een van geval tot geval te bepalen bedrag aan personen
die binnen het kader van goedgekeurde herbouwplannen gebouwen hebben neergezet
voor zover zij zelf daarvoor geen bijdragen (wegens oorlogsschade) hebben gekregen.

Periode: 1940-1950
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 16.1, Besluit op de materiële

Oorlogsschaden 1945 F 255 art. 18 welke handhaving voorschrijft van:
Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 16.1,

Product: Bouwbewijzen.
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Nummer: 562
Actor: de Secretaris-Generaal/de minister van het Departement van Financiën
Handeling: Het instemmen met de Algemeen Gemachtigde/College voor den Wederopbouw inzake

het uitgeven van bouwbewijzen aan personen die binnen het kader van goedgekeurde
herbouwplannen gebouwen hebben neergezet voor zover zij zelf daarvoor geen
bijdragen (wegens oorlogsschade) hebben gekregen.

Periode: 1940-1950
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 16.1, Besluit op de materiële

Oorlogsschaden 1945 F 255 art. 18 welke handhaving voorschrijft van:
Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 16.1,

Product: Akkoordverklaringen/Beschikkingen/Adviezen

Nummer: 563
Actor: de Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw, v.a. F 255 wijzigt de naam van actor

in: College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw
Handeling: Het opstellen, wijzigen en intrekken van regels omtrent de uitgifte van bouwbewijzen.
Periode: 1940-1950
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 16.2, Besluit op de materiële

Oorlogsschaden 1945 F 255 art. 18 welke handhaving voorschrijft van:
Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 16.2,

Product: Regels

Nummer: 564
Actor: de Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw, v.a. F 255 wijzigt de naam van actor

in: College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw
Handeling: Het verlenen van toestemming tot betaalbaarstelling van inschrijvingen in het Grootboek

aan rechthebbenden op bijdragen (wegens oorlogsschade) tegen overlegging van
bouwbewijzen verkregen van derden (die binnen het kader van goedgekeurde
herbouwplannen gebouwen hebben neergezet en zij daar zelf daarvoor geen bijdragen
(wegens oorlogsschade) hebben gekregen).

Periode: 1940-1950
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 16.3, Besluit op de materiële

Oorlogsschaden 1945 F 255 art. 18 welke handhaving voorschrijft van:
Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 16.3,

Product: Goedkeuringen/afwijzingen

Nummer: 565
Actor: de Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw, v.a. F 255 wijzigt de naam van actor

in: College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw
v.a. 1950: de minister voor Wederopbouw en Volkshuisvesting

Handeling: Het uitoefenen van toezicht op en regeling van herstel en nieuwbouw van schepen
waarvoor een bijdrage in de oorlogsschade wordt toegekend of inschrijvingen in een der
Grootboeken is gedaan.

Periode: 1940-c.a. 1980
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 17.3, Besluit op de materiële

Oorlogsschaden 1945 F 255 art. 18 welke handhaving voorschrijft van:
Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 17.3,
Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 115.3,
Liquidatiewetten Oorlogs- en Watersnoodschade I en II diverse artikelen

Product: nota's, rapporten,

Nummer: 566
Actor: de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën
Handeling: Het in bijzondere gevallen of bepaalde groepen van gevallen toestaan dat afgeweken

wordt van het in rekening te brengen percentage rente indien benadeelden die een
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schadevergoeding uitbetaald krijgen reeds voorschotten uit overheidsmiddelen hebben
genoten of kredieten hebben opgenomen.

Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940 v.a. Besluit 18/1942 art. 17b.2,
Product: Beschikkingen

Nummer: 567
Actor: de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën
Handeling: Het aanwijzen van maatschappijen, verenigingen, stichtingen en instellingen welke ten

doel hebben schade als bedoeld in dit besluit te dekken en die verplicht worden lijsten in
te zenden van: 1) namen en adressen van hen die aanspraak zouden kunnen doen
gelden op vergoeding van oorlogsschade, 2) namen en adressen van hen die wegens
daadwerkelijk geleden oorlogsschade aanspraken op vergoeding kunnen doen gelden
mede onder opgave van de door schade getroffen verzekerde zaken en onder
vermelding van cessies/verpandingen/beslagen en faillietverklaringen die op de
aanspraken betrekking hebben.

Periode: 1940-1945
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 18.1,
Product: Aanwijzingen

Regeling inz. Transportmolestverzekering, Stcrt. 19-3-1941

Nummer: 568
Actor: de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën
Handeling: Het toetsen van de lijsten die ingezonden zijn door aangewezen maatschappijen,

verenigingen, stichtingen en instellingen welke ten doel hebben de in dit besluit bedoelde
schade te dekken en welke lijsten opgaven doen van: 1) namen en adressen van hen die
aanspraak zouden kunnen doen gelden op vergoeding van oorlogsschade, 2) namen en
adressen van hen die wegens daadwerkelijk geleden oorlogsschade aanspraken op
vergoeding kunnen doen gelden mede onder opgave van de door schade getroffen
verzekerde zaken en onder vermelding van cessies/verpandingen/beslagen en
faillietverklaringen die op de aanspraken betrekking hebben, e.e.a. ter verificatie van te
verlenen Rijksbijdragen voor geleden schade en het doen van mededelingen aan
verzekeraars van verleende Rijksbijdragen.

Periode: 1940-1945
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 18.3,
Product: verificatierapporten en formulieren

Nummer: 569
Actor: 1. de Secretaris-Generaal van Waterstaat,

2. de Secretaris-Generaal van Financiën,
Handeling: Het, in overleg met de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Waterstaat en

van Financiën, opstellen van een bouwplan tot herstel van de Rijn- en Binnenvaartvloot.
Periode: 1941
Grondslag: Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot I, Besluit 60/1941, art. 2
Product: Bouwplan

Nummer: 570
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het vaststellen welk gedeelte van inschrijvingen van schadeloosstellingen voor

onroerende goederen besteed moet worden aan wederaanschaffing van onroerende
goederen en welk gedeelte voor wederopbouw alsmede het gelasten van uitbetalingen
daartoe.

Periode: 1943-1950
Grondslag: Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van  Financiën tot vaststelling

van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van het Besluit op de Bezettingsschaden d.d.
30-6-1943 VB no. 73, art. 9.1.2,
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Product: Beschikkingen

Nummer: 571
Actor: het Centraal Bureau vergoeding militaire vorderingen en aanschaffingen
Handeling: Het in bijzondere gevallen, waarin aangetoond moet worden dat een gevorderd woonhuis

na vrijgave niet binnen een week opnieuw in gebruik genomen kan worden, toestaan dat
een langere termijn voor het opnieuw in gebruik nemen van woonhuizen wordt
aangehouden.

Periode: 1946
Grondslag: Basisbeschikking vergoeding militaire vorderingen en aanschaffingen, art. 4,
Product: Beschikkingen

Nummer: 572
Actor: 1. het Centraal Bureau vergoeding militaire vorderingen of,

2. de aangewezen instantie
Handeling: Het controleren en toestaan dat voor de opnieuw ingebruikneming van eerder gevorderde

woonhuizen meer tijd nodig is na het ontvangen van een vergoeding daartoe.
Periode: 1946-
Grondslag: Basisbeschikking vergoeding militaire vorderingen en aanschaffingen, art. 4,
Product: Controlerapporten/Beschikkingen

Nummer: 573
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het voorbereiden van een Koninklijk Besluit betreffende (de uitbetaling van bijdragen

wegens schade aan onroerende goederen en schepen en) de contrôle op de besteding
van de bijdragen alsmede betreffende de verpanding en vervreemding van bijdragen.

Periode: 1945-1950
Grondslag: Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945 F 255, art. 9.1,
Product: Koninklijk Besluit

Nummer: 574
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het verlenen/weigeren van toestemming om bijdragen voor geleden oorlogsschade in

plaats voor het herstel van onroerende goederen aan te wenden voor de bouw of
aankoop van ander onroerend goed of aan te wenden voor de aflossing van hypothecaire
schulden (art. 49).

Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 19.1.3, 49.1,
Product: Toewijzingen/Afwijzingen

Nummer: 575
Actor: de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Handeling: Het verlenen/weigeren van toestemming om bijdragen in geleden oorlogsschade

verkregen voor de bouw of aankoop van een boerderij te besteden aan de aankoop of
bouw van een ander onroerend goed dan een boerderij.

Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 19.1,
Product: Toewijzingen/Afwijzingen

Nummer: 576
Actor: 1. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting

2. de minister van Financiën
3. de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

Handeling: Het in gemeen overleg, tussen de ministers van Wederopbouw en Volkshuisvesting, van
Financiën en van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, opstellen van richtlijnen
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volgens welke ontheffing van de bestedingsplicht van bijdragen verkregen voor de bouw
van panden.

Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 19.3,
Periode: 1950-c.a. 1980
Product: Richtlijnen

Nummer: 577
Actor: de minister van Verkeer en Waterstaat
Handeling: Het verlenen van ontheffing van de bestedingsplicht aan het herstel van schepen van de

bijdragen voor geleden oorlogsschade evt. onder betaling in opbouwobligaties.
Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 21.3, 95.1,

Wet vergoeding molestschade binnenschepen, art. 8,
Product: Ontheffingen

Nummer: 578
Actor: de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Handeling: Het verlenen van ontheffing van de bestedingsplicht aan het herstel van schepen van de

bijdragen voor geleden oorlogsschade evt. onder betaling in opbouwobligaties.
Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 21.3, 95.1,
Product: Ontheffingen

Nummer: 579
Actor: 1. de minister van Verkeer en Waterstaat

2. de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
3. de minister van Financiën
4. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting

Handeling: Het door de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening in gemeen overleg met de ministers van Financiën en van
Wederopbouw en Volkshuisvesting opstellen van richtlijnen volgens welke ontheffing kan
worden verleend van de bestedingsplicht van bijdragen aan het herstel van schade aan
schepen.

Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 21.3,

Wet vergoeding molestschade binnenschepen, art. 8,
Product: Richtlijnen

Nummer: 580
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het afhandelen van verzoeken om toestemming te verlenen dan wel het ambtshalve

bepalen dat bijdragen voor geleden oorlogsschaden worden aangewend voor voldoening
van vermogensheffingen ineens of in bijzondere gevallen voor de betaling van andere
belastingen.

Periode: 1950-1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 22.1,
Product: Beschikkingen

Nummer: 581
Actor: 1. de minister van Financiën

2. de minister van wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het goedkeuren van wederopbouwplannen en kernplannen (onderdeel van

wederopbouwplan).
N.B.
Indien de herbouw plaats vindt o.g.v. het kernplan wordt de herbouw geacht in het
algemeen belang te zijn)
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Periode: 1950-(1960) c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 71.2,

Verschillende financieringsregelingen voor groepen van belanghebbenden w.o.:
Financieringsregeling voor het herstel van de oorlogsschade aan de visserijvloot,
vastgesteld door de minister van Financiën d.d. 9-8-1954,
Financieringsregeling voor het herstel van de oorlogsschade aan de binnenvaartvloot d.d.
20-1-1956

Product: Goedkeuringen

Nummer: 582
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het vaststellen van termijnen waarbinnen herbouw/herstel/vervanging van goederen

waarvoor op grond van art. 8 een bijdrage in geleden oorlogsschade is/wordt verleend
plaats moet hebben gevonden.

Periode: 1950-(1960) c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 83,
Product: Beschikking

Nummer: 583
Actor: het Rijk: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het van Rijkswege aan eigenaren opdragen en financieren van herstel van

oorlogsschade voor zover het algemeen belang dit vergt en de herstelkosten niet meer
dan f.3000,-- bedragen.

Periode: 1950-1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 84.1,
Product: Beschikkingen

Nummer: 584
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het in gevallen waarin de schade meer dan f. 3000,- bedragen opdragen en financieren,

na daartoe gedane verzoeken door gemeenten, van het herstel van woningen nadat de
termijn van rentevergoeding van inschrijvingen in het Grootboek voor de Wederopbouw
(zie art. 45.1) is verstreken.

Periode: 1950-c.a. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 84.3,
Product: Beschikkingen

Nummer: 585
Actor: de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Handeling: Het vaststellen van het percentage dat getroffenen van de opbrengst van door hen

verkochte beschadigde houtopstanden dienen te storten bij de Rijksdienst voor het
Landbouwherstel.

Periode: 1950-1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 85.1,
Product: Regeling

Nummer: 586
Actor: de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Handeling: Het nemen van beslissingen over door getroffenen af te dragen bedragen aan de

Rijksdienst voor het Landbouwherstel uit de opbrengst van de verkoop van beschadigde
houtopstanden.

Periode: 1950-1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 85.1,
Product: Beschikkingen

Nummer: 587
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Actor: de Rijksdienst voor het Landbouwherstel
Handeling: Het ontvangen en inhouden van een percentage van de opbrengst van verkopen van

houtopstanden en andere gewassen alsmede het zelf verkopen van beschadigde
houtopstanden en andere gewassen.

Periode: 1950-1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 85.2,
Product: Opbrengsten/inhoudingen

Nummer: 588
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het verlenen van ontheffing van de bestedingsplicht van verkregen bijdragen aan door

gemeenten opgerichte fondsen welke ten doel hebben a) de aankoop en vervreemding
van bijdragen voor onherstelbaar beschadigde onroerende goederen en van
schadeloosstellingen wegens onteigeningen ten behoeve van de wederopbouw van
onroerende goederen binnen de gemeente en b) het dienstbaar maken van verkregen
bijdragen aan de financiering van bouw door derden ter besteding van een bijdrage in
een kernplan betreffende het grondgebied van een gemeente.

Periode: 1951-1960/1980
Grondslag: Beschikking financiering Kernplan-Bebouwing, Stcrt. 1951 no. 237, art. 6,
Product: Ontheffingen/Weigeringen

Nummer: 589
Actor: 1. de minister van Verkeer en Waterstaat

2. de minister van Financiën
Handeling: Het door de minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de minister van

Financiën opstellen van voorwaarden m.b.t. de besteding die verbonden worden aan de
toekenning van vergoedingen voor het herstel van beschadigde binnenschepen indien
het herstel van die schepen economisch onverantwoord is.

Periode: 1952-
Grondslag: Wet van 29 mei 1952 Stb. 314, houdende vergoeding van molestschade binnenschepen,

art. 6.3,
Product: Beschikking

4.4.11 Terugbetaling en terugvordering

Nummer: 590
Actor: Regeeringscommissaris voor den Wederopbouw

1940; bij Beschikking 10-10-1940 Stb. S 205 van de Secretarissen-Generaal van Justitie,
Waterstaat en Financiën gewijzigd in:
(wnd.) Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw

Handeling: Het vaststellen van regels:
volgens welke ingevolge van het ontstaan van aanmerkelijk voordeel terugbetaling
vastgesteld kan worden bij het herstel van oorlogsschaden volgens vastgestelde plannen.

Periode: 1940-1950
Grondslag: Besluit van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 24 Mei 1940, betreffende

den wederopbouw II, Stb. 552, art. 4,
Product: Regels

Nummer: 591
Actor: Instantie die terugbetalingen vordert (de Belastingdienst?)
Handeling: Het vaststellen van bedragen die terugbetaald moeten worden wanneer vanwege de

uitvoering van plannen tot herstel van oorlogsschaden aanmerkelijk voordeel genoten
wordt.

Periode: 1940-1950
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Grondslag: Besluit van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 24 Mei 1940, betreffende
den wederopbouw II, Stb. 552, art. 4,

Product: Beschikkingen

Nummer: 592
Actor: de Belastingdienst (ontvanger der directe belastingen)
Handeling: Het terugvorderen (bij aanslag) van ten onrechte verleende bijdragen voor geleden

oorlogsschade en bezettingsschaden.
Periode: 1940-1945
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 19.2,

Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 12,
Product: Aanslagen

N.B.
de aanslag wordt gelijkgesteld met de inkomstenbelasting

Nummer: 593
Actor: de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën
Handeling: Het opleggen van aanslagen ter terugvordering van ten onrechte verleende bijdragen

voor geleden oorlogsschade.
Periode: 1940-1945
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 19.2,
Product: Aanslagen

Nummer: 594
Actor: de minister van Algemene Zaken
Handeling: Het beoordelen of in bepaalde gevallen terugvordering van de werkgever of werknemer

van betalingen wegens voorziening in het levensonderhoud van gezinnen waarvan de
kostwinner buiten bezet gebied of vijandelijk gebied tewerkgesteld was mogelijk is.

Periode: 1944-
Bron: Besluit van 16 September 1944 Stb. E 88, houdende voorlopige voorzieningen tot het

verlenen van hulp aan hen, die niet in staat zijn in de kosten van hun onderhoud te
voorzien en tot het toekennen van pensioenen aan de nagelaten betrekkingen van
vermiste ambtenaren, art. 3,

Product: Beschikkingen

Nummer: 595
Actor: het Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het vaststellen van aanslagen (overeenkomstig de inkomstenbelasting) en het geven van

opdrachten aan de ontvangers der directe belastingen tot terugvordering van uitbetaalde
bijdragen.

Periode: 1945-1960
Grondslag: Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945 F 255, art. 14,

Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 97.3,
Wet vergoeding molestschade binnenschepen, art. 8,

Product: Aanslagen

Nummer: 596
Actor: de Belastingdienst (ontvanger)
Handeling: Het in opdracht van het Commissariaat voor de Oorlogsschade terugvorderen van ten

onrechte genoten bijdragen voor geleden oorlogsschade.
Periode: 1945-1960
Grondslag: Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945 F 255, art. 14,

Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 97.3,
Wet vergoeding molestschade binnenschepen, art. 8,

Product: Aanslagen
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Nummer: 597
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het verlagen van toe te kennen bijdragen voor geleden oorlogsschade vanwege het

verstrekken van verkeerde informatie door belanghebbenden.
Periode: 1945-1950
Grondslag: Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945 F 255, art. 15.2,
Product: Beschikkingen

Nummer: 598
Actor: het Rijk (betrokken vakminister)

1. de minister van Wederopbouw en van Volkshuisvesting
2. de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
3. de minister van Financiën

Handeling: Het, overeenkomstig met art. 97 Wet MOS, van eigenaren terugvorderen van bedragen
die het verschil vormen van gefinancierde kosten van herstel en de verleende bijdragen.

Periode: 1950-ca. 1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 84.2.3,
Product: Terugvorderingsbeschikkingen

Nummer: 599
Actor: het Commissariaat voor de Oorlogsschade
Handeling: Het aanwijzen van ontvangers der directe belastingen die de kosten van ten onrechte

ingediende bezwaren, tegen de vaststelling of splitsing van bijdragen en rechten voor
schadeloosstellingen en tegemoetkomingen vanwege onteigeningen van onroerende
goederen en schepen en tegen door organen ressorterende onder de minister genomen
beslissingen, moeten terugvorderen.

Periode: 1950-1960
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 86.5, 89.7,

Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen, art. 14,
Wet vergoeding molestschade binnenschepen art. 8,

Product: Beschikkingen

Nummer: 600
Actor: de Belastingdienst/ de ontvanger der directe belastingen
Handeling: Het terugvorderen van kosten vanwege ten onrechte ingediende bezwaren tegen de

vaststelling of splitsing van bijdragen en rechten voor schadeloosstellingen vanwege
onteigeningen van onroerende goederen en schepen en tegen bezwaren van onder de
minister ressorterende organen.

Periode: 1950-1980
Grondslag: Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 86.5, 89.7,

Wet vergoeding molestschade binnenschepen art. 8,
Product: Beschikkingen

4.5 Vergoedingen wegens materiële schaden geleden door publiekrechtelijke lichamen

4.5.1 Wet- en Regelgeving

Nummer: 601
Actor: 1. de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën (1940-1945)/ de minister van

Financiën (1945-....)
2. de Secretaris-Generaal/de minister van Binnenlandse Zaken
3. de minister van Wederopbouw/de minister belast met Volkshuisvesting en Ruimtelijke

Ordening
4. de Secretaris-Generaal van Waterstaat/de minister van Verkeer en Waterstaat
5. de Secretaris-Generaal/de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
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6. de Secretaris-Generaal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart/de minister van
Economische Zaken

Handeling: Het (mede-)voorbereiden, wijzigen en intrekken van Besluiten en (na 1945) van Wetten,
richtlijnen, circulaires, boekwerken leidraden etc. betreffende de vergoeding van geleden
schaden vanwege de oorlog en het herstel daarvan aan publiekrechtelijke Lichamen.

Periode: 1940-
Grondslag: Par. 1 der Verordening no. 23/1940 en in overeenstemming met Par. 2 en 3 der

Verordening no. 3/1940
*

Product: -Besluit bijdragen wederopbouw publiekrechtelijke lichamen, VB 1941/18.
-Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Financiën, van
Binnenlandsche Zaken, van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw,
Visscherij en Voedselvoorziening betreffende de afwikkeling van de bezettingsschaden
(Besluit op de Bezettingsschaden, VB 30/1942.
-Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen d.d. 25-1-1951, Stb. 23.
-Wet van 15 oktober 1953, Stb. 489, houdende wijziging van de Wet van 25-1-1951 (Wet
Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen).

4.5.2 Algemeen

Nummer: 602
Actor: 1. de Secretaris-Generaal/de minister van Financiën

2. de Secretaris-Generaal/de minister van Binnenlandse Zaken
3. de minister van Wederopbouw/de minister belast met Volkshuisvesting en Ruimtelijke

Ordening
4. de Secretaris-Generaal van Waterstaat/de minister van Verkeer en Waterstaat
5. de Secretaris-Generaal/de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
6. de Secretaris-Generaal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart/de minister van

Economische Zaken
Handeling: Het verrichten van studies en het vaststellen van beleidsnota's ter voorbereiding van

en/of evaluatie van het voorgenomen en ten uitvoer gelegde beleid inzake de vergoeding
en herstel van geleden bezettings- en oorlogsschaden door publiekrechtelijke lichamen.

Periode: 1940-
Grondslag: *
Product: Nota's, rapporten

Nummer: 603
Actor: 1. de minister van Financiën

2. de Secretaris-Generaal/de minister van Binnenlandse Zaken
3. de minister van Wederopbouw/de minister belast met Volkshuisvesting en Ruimtelijke

Ordening
4. de Secretaris-Generaal van Waterstaat/de minister van Verkeer en Waterstaat
5. de Secretaris-Generaal/de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
6. de Secretaris-Generaal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart/de minister van

Economische Zaken
Handeling: Het informeren van (individuele leden van) de Staten-Generaal betreffende het beleid

inzake de vergoeding en herstel van geleden bezettings- en oorlogsschaden van
publiekrechtelijke lichamen.

Periode: 1945-
Grondslag: *
Product: Nota's e.d.

Nummer: 604
Actor: 1. de Secretaris-Generaal/minister van Financiën

2. de Secretaris-Generaal/de minister van Binnenlandse Zaken
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3. de minister van Wederopbouw/de minister belast met Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening

4. de Secretaris-Generaal van Waterstaat/de minister van Verkeer en Waterstaat
5. de Secretaris-Generaal/de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
6. de Secretaris-Generaal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart/de minister van

Economische Zaken
Handeling: Het informeren van (individuele) burgers en publiekrechtelijke lichamen betreffende

vergoeding van oorlogsschaden en het herstel daarvan.
Periode: 1940-
Grondslag: *
Product: Publicaties/folders/informatieve beantwoordingsbrieven

Nummer: 605
Actor: 1. de Secretaris-Generaal/minister van Financiën

2. de Secretaris-Generaal/de minister van Binnenlandse Zaken
3. de minister van Wederopbouw/de minister belast met Volkshuisvesting en Ruimtelijke

Ordening
4. de Secretaris-Generaal van Waterstaat/de minister van Verkeer en Waterstaat
5. de Secretaris-Generaal/de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
6. de Secretaris-Generaal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart/de minister van

Economische Zaken
Handeling: Het benoemen, schorsen en ontslaan van vertegenwoordigers in commissies,

werkgroepen, stuurgroepen etc. betrekking hebbende op de vergoeding en herstel van
oorlogsschaden van publiekrechtelijke lichamen waarbij wel/geen (politieke)
belangenafweging plaatsvindt en welke niet gebaseerd is op wet- en regelgeving.

Periode: 1940-
Grondslag: *
Product: Beschikkingen

Nummer: 606
Actor: 1. de Secretaris-Generaal/de minister van Financiën

2. de Secretaris-Generaal/de minister van Binnenlandse Zaken
3. de minister van Wederopbouw/de minister belast met Volkshuisvesting en Ruimtelijke

Ordening
4. de Secretaris-Generaal van Waterstaat/de minister van Verkeer en Waterstaat
5. de Secretaris-Generaal/de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
6. de Secretaris-Generaal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart/de minister van

Economische Zaken
Handeling: Het opstellen van week-, maand- kwartaal- of jaar- en andere verslagen betreffende de

vergoeding en het herstel van oorlogsschaden van publiekrechtelijke lichamen.
Periode: 1940-
Grondslag: *
Product: Verslagen

Nummer: 607
Actor: 1. de Secretaris-Generaal/minister van Financiën

2. de Secretaris-Generaal/de minister van Binnenlandse Zaken
3. de minister van Wederopbouw/de minister belast met Volkshuisvesting en Ruimtelijke

Ordening
4. de Secretaris-Generaal van Waterstaat/de minister van Verkeer en Waterstaat
5. de Secretaris-Generaal/de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
6. de Secretaris-Generaal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart/de minister van

Economische Zaken
Handeling: Het instellen, wijzigen en opheffen van organisatie-eenheden op het gebied van de

vergoeding van oorlogs- en bezettingsschaden van publiekrechtelijke lichamen voor
zover niet geregeld in wet- en regelgeving.
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Periode: 1940-
Grondslag: *
Product: Beschikkingen

Nummer: 608
Actor: 1. de minister van Financiën

2. de minister van Binnenlandse Zaken
3. de minister van Wederopbouw/de minister belast met Volkshuisvesting en Ruimtelijke

Ordening
4. de minister van Verkeer en Waterstaat
5. de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
6. de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart/de minister van Economische Zaken

Handeling: Het (mede-)voorbereiden van internationale overeenkomsten en verdragen betreffende
de vergoeding en herstel van geleden oorlogsschaden van publiekrechtelijke lichamen.

Periode: 1945-
Grondslag: *
Product: Overeenkomsten/Verdragen

Bijvoorbeeld:
het Financiële Verdrag van 8 april 1960, Trb. 70, tussen het Koninkrijk der Nederlanden
en de Bondsrepubliek Duitsland.

Nummer: 609
Actor: 1. de minister van Financiën

2. de minister van Binnenlandse Zaken
3. de minister van Wederopbouw/de minister belast met Volkshuisvesting en Ruimtelijke

Ordening
4. de minister van Verkeer en Waterstaat
5. de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
6. de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart/de minister van Economische Zaken

Handeling: Het voeren van overleg in internationaal verband met betrekking tot de uitvoering van
overeengekomen bepalingen met betrekking tot de vergoeding van geleden
oorlogsschaden.

Periode: 1945-
Grondslag: *
Product: Verslagen, Nota's, Rapporten, Briefwisseling, Afspraken

Nummer: 610
Actor: 1. minister van Financiën

2. de minister van Binnenlandse Zaken
3. de minister van Wederopbouw/de minister belast met Volkshuisvesting en Ruimtelijke

Ordening
4. de minister van Verkeer en Waterstaat
5. de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
6. de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart/de minister van Economische Zaken

Handeling: Het informeren van en het verlenen van bijstand aan andere landen en verdragspartners
inzake de vergoeding van geleden oorlogsschaden van publiekrechtelijke lichamen.

Periode: 1945-
Grondslag: *
Product: Kennisgevingen/bijstandsdossiers

4.5.3 Voorschriften en Algemene Procedurevoorschriften

Nummer: 611
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het vastleggen van de wijze waarop de aangewezen instanties bezettingsschade aan

roerende of onroerende goederen, conform het Besluit op de materiële oorlogsschaden
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en art. 4 van dit Besluit hetzij door minnelijke regeling hetzij door vordering in eigendom
of gebruik (o.g.v. het Algemeen Vorderingsbesluit 1940), moeten afwikkelen.

Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 5.1,
Product: Regels

Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën tot vaststelling
van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van Het Besluit op de Bezettingsschaden d.d.
30-6-1943 VB no. 73.

Nummer: 612
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het opstellen van aanwijzingen ter afwikkeling van bezettingsschaden, niet zijnde

bezettingsschaden aan goederen of zijnde schaden geleden door ingebruikname door de
weermacht dan wel schade door uitgaven wegens gebruik door de weermacht, indien
zulks ter vermijding van onbillijkheden voorkomt.

Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 10,
Product: Aanwijzingen, instructies

Nummer: 613
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het opstellen van regels voor het afwikkelen van bezettingsschaden geleden door

bepaalde groepen van gevallen, niet zijnde bezettingsschaden aan goederen of zijnde
schaden geleden door ingebruikname door de weermacht dan wel schade door uitgaven
wegens gebruik door de weermacht.

Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 10,
Product: Regels

Nummer: 614
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het opstellen van voorschriften ter uitvoering van het Besluit, in het bijzonder betreffende

de uitbetaling der vergoedingen, alsmede betreffende het verlenen van renteloze
voorschotten.

Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 13.1,
Product: Voorschriften

Circulaire van de Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschade die op
zijn verzoek door Binnenlandse Zaken is toegezonden aan de burgemeesters (d.d. ?)

Nummer: 615
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het voor bijzondere gevallen beslissen dat van toepassing van de art. 1-11 (vergoeding

bezettingsschaden en onteigening) van het Besluit wordt afgeweken.
Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 13.3,
Product: Beschikkingen

Nummer: 616
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het vaststellen van regels:

1. betreffende het aanwijzen van gevallen waarin de Commissie Financiering Wederopbouw
Publiekrechtelijke Lichamen niet gehoor hoeft te worden door de ministers die
vergoedingen toekennen.

2. tot uitvoering van de Wet e.e.a. gezamenlijk met de ministers van Binnenlandse Zaken en
van Wederopbouw en Volkshuisvesting.
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3. betreffende de wijze waarop de Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen adviezen verstrekt aan de ministers van Financiën, van Binnenlandse Zaken
en van Wederopbouw en Volkshuisvesting alsmede aan de Hoofden van de andere
Departementen van Algemeen Bestuur.

Periode: 1951-
Grondslag: Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen,

1. art. 3.1,
2. art. 6,
3. art. 15.2,

Product: Regels
1. Derde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke

Lichamen d.d. 2-8-1951, Stcrt. no. 151.
2. Tweede Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke

Lichamen d.d. 31-7-1951, Stcrt. no. 148.
Derde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 2-8-1951, Stcrt. no. 151.

3. Derde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 2-8-1951, Stcrt. no. 151.

Nummer: 617
Actor: 1. de minister van Binnenlandse Zaken

2. de minister van Wederopbouw en van Volkshuisvesting
Handeling: Het (mede-) vaststellen van regels:

1. betreffende de uitvoering van de Wet, e.e.a. gezamenlijk door de ministers van Financiën,
Binnenlandse Zaken en van Wederopbouw en Volkshuisvesting.

2. betreffende de wijze waarop de Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen adviezen verstrekt aan de ministers van Financiën, van Binnenlandse Zaken
en van Wederopbouw en Volkshuisvesting alsmede aan de Hoofden van de andere
Departementen van Algemeen Bestuur.

Periode: 1951-
Grondslag: Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen,

1. art. 6,
2. art. 15.2,

Product: Regels
1. Tweede Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke

Lichamen d.d. 31-7-1951, Stcrt. no. 148.
Derde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 2-8-1951, Stcrt. no. 151.

2. Derde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 2-8-1951, Stcrt. no. 151.

Nummer: 618
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het aanwijzen, de Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen

gehoord, van schaden (andere dan veroorzaakt door oorlogsgeweld of ingebruikneming,
geleden door het gemis aan opbrengsten) tengevolge van oorlog en de bezetting die voor
vergoeding in aanmerking komen.

Periode: 1951-1980
Grondslag: Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, art. 14,
Product: Beschikkingen en Regelingen

Vierde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 1-10-1951, Stcrt. no. 22 (Vergoeding voor gederfde leges voor
bouwvergunningen).
Vijfde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 1-10-1951, Stcrt. no. 22 (Vergoeding Inkwartieringsgiften).
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Zesde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 4-10-1951, Stcrt. no. 22 (Vergoeding kosten van verwijdering van
ontplofbare stoffen)
N.B.
Vanaf ca. 1983 wordt deze regeling voortgezet in een nieuw Besluit dat de Gemeentewet,
art. 237, als grondslag heeft.

Zevende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 14-2-1952, Stcrt. no. 34 (Vergoeding ten laste van gemeenten gebleven
schadeloosstellingen).
Achtste Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 7-4-1952, Stcrt. no. 71 (Vergoeding onvermijdelijke kosten van gemeenten
i.v.m. inlevering van radiotoestellen)
Negende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 23-5-1952, Stcrt. no. 101 (Vergoeding onvermijdelijke kosten van
gemeenten wegens het begraven van stoffelijke resten).
Tiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 25-9-1952 (Vergoeding t.l.v. publiekrechtelijke lichamen gebleven kosten
van puinopruiming),
Elfde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 28-10-1952, Stcrt. no. 210 (Vergoeding kosten verband houdende met
zoengelden en schadevergoedingen, opgelegd als straf voor gepleegde strafbare feiten).
Twaalfde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 24-10-1952, Stcrt. no. 210 (Vergoeding kosten van bewakingsdiensten,
verband houdende met oorlogsomstandigheden).
Dertiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 24-10-1952, Stcrt. no. 210 (Vergoeding kosten van in opdracht van de
bezettende macht uitgevoerde sloopwerkzaamheden).
Veertiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 2-12-1952, Stcrt. no. 237 (Vergoeding kosten herstel van kerktorens en
inventarissen). Vijftiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw
Publiekrechtelijke Lichamen d.d. 13-1-1953, Stcrt. no. 10 (Vergoeding kosten ter
verkrijging van tuindersglas)
Zestiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 14-1-1953, Stcrt. no. 12 (Vergoeding oorlogsschade aan onroerende
goederen van publiekrechtelijke lichamen bij op hen overgegane verplichtingen).
Zeventiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 7-8-1953, Stcrt. no. 153 (Aanwijzing als schade van de uiteindelijk ten
laste van de gemeenten gebleven kosten van aanleg en onderhoud, alsmede van
toezicht op dekkingsgaten e.d.).
Achttiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 7-8-1953, Stcrt. no. 153 (Aanwijzing als schade van de ten laste van
publiekrechtelijke lichamen gebleven kosten van bijzondere maatregelen waardoor
rechtstreeks is voorkomen dat een bepaalde schade is veroorzaakt die ingevolge de Wet
Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen of de Wet MOS voor een
vergoeding resp. bijdrage in aanmerking zou zijn gekomen).
Negentiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 7-8-1953, Stcrt. no. 153 (Aanwijzing als schade van de ten laste van
publiekrechtelijke lichamen gebleven schadeloosstellingen en tegemoetkomingen, welke
aan derden zijn betaald wegens door de bezetter in eigendom gevorderde of aan de
bezetter in eigendom geleverde goederen)
Twintigste Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 7-8-1953, Stcrt. no. 153 (Aanwijzing als schade van ten laste van
publiekrechtelijke lichamen gebleven onvermijdelijke kosten van tijdelijke voorziening in
de behoefte aan drinkwater, voor zover deze moest worden getroffen als gevolg van
toegebrachte oorlogsschade). Een en twintigste Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering
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Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen d.d. 7-8-1953, Stcrt. no. 153 (Aanwijzing als
schade van ten laste van publiekrechtelijke lichamen gebleven onvermijdelijke kosten van
tijdelijke voorziening in de behoefte van vervoergelegenheid te water, voor zover deze
getroffen moest worden als gevolg van toegebrachte oorlogsschade).
Twee en Twintigste Uitvoeringsbeschikking Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 9-7-1955, Stcrt. no. 132 (Aanwijzing als schade van ten laste van een
provincie of gemeente gebleven kosten van salarissen welke door die lichamen vóór de
dag van de bevrijding zijn uitbetaald aan functionarissen die als gevolg van de
oorlogsgebeurtenissen hun functie niet konden uitoefenen en zich in het bezette gebied
ophielden).
Drie en Twintigste Uitvoeringsbeschikking Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 21-7-1955, Stcrt. no. 140 (Aanwijzing als schade van kosten  de ten laste
van publiekrechtelijke lichamen zijn gebleven vanwege de uitvoering van
werkzaamheden in opdracht van de bezetter).

4.5.4 Organisatie, aanwijzing van organen en ambtenaren en het toezicht

Nummer: 619
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het aanwijzen van instanties die voor afzonderlijke gevallen de geleden bezettingsschade

mogen vaststellen en de toekenning en vergoeding van bijdragen mogen verrichten.
Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 2.1,
Product: Beschikkingen

Nummer: 620
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het aanwijzen van instanties die goederen mogen overnemen en (voor afzonderlijke

gevallen) de geleden bezettingsschade mogen vaststellen en de toekenning en
vergoeding van bijdragen mogen verrichten.

Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 5,
Product: Aanwijzing

Besluit van de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën tot vaststelling
van de Regelen ter uitvoering van art. 5 van het Besluit op de Bezettingsschaden d.d. 30-
6-1943, Verordening no. 73/1943

Nummer: 621
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het instellen en opheffen van de Commissie Financiering Wederopbouw

Publiekrechtelijke Lichamen.
Periode: 1951-
Grondslag: Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, art. 15.1,
Product: Beschikking

Nummer: 622
Actor: 1. de minister van Financiën

2. de minister van Binnenlandse Zaken
3. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting

Handeling: Het aanwijzen van leden en van buitengewone leden van de Commissie Financiering
Publiekrechtelijke Lichamen.

Periode: 1951-
Grondslag: Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, art. 15.3.4,
Product: Beschikkingen

Nummer: 623
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Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het aanwijzen van de voorzitter van de Commissie Financiering Wederopbouw

Publiekrechtelijke Lichamen.
Periode: 1951-
Grondslag: Derde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke

Lichamen d.d. 2-8-1951, Stcrt. no. 151, art. 2,
Product: Beschikking

Nummer: 624
Actor: de Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen
Handeling: Het aanwijzen van een adjunct-secretaris van de commissie.
Periode: 1951-
Grondslag: Derde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke

Lichamen d.d. 2-8-1951, Stcrt. no. 151, art. 2,
Product: Besluit/Aanwijzing

Nummer: 625
Actor: Niet met de uitvoering van de Wet belaste ministers:

1. de minister van Economische Zaken;
2. de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;
3. de minister van Algemene Zaken;
4. de minister zonder portefeuille;
5. de minister van Buitenlandse Zaken;
6. de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen;
7. de minister van Oorlog, thans Defensie;
8. de minister van Marine, thans Defensie;
9. de minister van Uniezaken en Overzeese Gebiedsdelen;

Handeling: Het doen van voordrachten aan de minister van Financiën tot benoeming van
buitengewone leden van de Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen.

Periode: 1951-
Grondslag: Derde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke

Lichamen d.d. 2-8-1951, Stcrt. no. 151, art. 3,
Product: Voordrachten

Nummer: 626
Actor: de Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen
Handeling: Het instellen van de subcommissie en van bijzondere sub-commissies die

werkzaamheden van de Commissie overnemen (adviseren) dan wel werkzaamheden van
de Commissie voorbereiden.

Periode: 1951-
Grondslag: Derde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke

Lichamen d.d. 2-8-1951, Stcrt. no. 151, art. 7.1, 11,
Product: Instellingsbeschikkingen

Nummer: 627
Actor: de Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen
Handeling: Het benoemen van leden/voorzitters van de subcommissie en van bijzondere sub-

commissies, die werkzaamheden van de Commissie overnemen (adviseren) dan wel
werkzaamheden van de Commissie voorbereiden.

Periode: 1951-
Grondslag: Derde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke

Lichamen d.d. 2-8-1951, Stcrt. no. 151, art. 7.3, 11,
Product: Benoemingsbesluiten

Nummer: 628
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Actor: de Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen
Handeling: Het geven van toestemming aan ingestelde sub-commissies om leden van de

subcommissie te vervangen door een ambtenaar.
Periode: 1951-
Grondslag: Derde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke

Lichamen d.d. 2-8-1951, Stcrt. no. 151, art. 7.2,
Product: Besluiten

Nummer: 629
Actor: de Subcommissie van de Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke

Lichamen
Handeling: Het aanwijzen van een secretaris.
Periode: 1951-
Grondslag: Derde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke

Lichamen d.d. 2-8-1951, Stcrt. no. 151, art. 7.5,
Product: Besluit

Nummer: 630
Actor: Bijzondere subcommissies van de Commissie Financiering Wederopbouw

Publiekrechtelijke Lichamen
Handeling: Het aanwijzen van secretarissen.
Periode: 1951-
Grondslag: Derde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke

Lichamen d.d. 2-8-1951, Stcrt. no. 151, art. 11,
Product: Besluiten

4.5.5 Aangifte/taxatie/onderzoek/voorschotten/vaststelling/uitbetaling

Nummer: 631
Actor: de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën (= de daaronder

ressorterende Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs en Defensieschade
Handeling: Het in bijzondere gevallen afwijkend (van de regels gesteld in het Besluit MOS 221/1940

en het Besluit op de Bezettingsschaden) vaststellen van geleden
oorlogsschaden/bezettingsschaden aangericht door de bezetter en de daarin te verlenen
bijdragen alsmede het uitkeren daarvan aan publiekrechtelijke lichamen.

Periode: 1940-1950
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, vaststelling bijdrage: art. 8, 9,

uitkering: art. 10,
Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 4,

Product: Beschikkingen
N.B.
De uitkeringen geschieden via/aan de Stichting Rotterdam 1940 en provinciale
stichtingen.

Nummer: 632
Actor: de Stichting Rotterdam 1940
Handeling: Het verrekenen en uitkeren, van via het Departement van Financiën vastgestelde en

verkregen, bijdragen voor geleden oorlogs- en bezettingsschaden welke door de bezetter
zijn aangericht.

Periode: 1940-1945
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 10.2,

Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 4,
Product: Betalingen

Nummer: 633
Actor: de Provinciale Stichtingen (belast met uitkering bijdragen oorlogsschaden)
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Handeling: Het verrekenen en uitkeren van, via het Departement van Financiën vastgestelde en
verkregen, bijdragen (eventueel door middel van waardebonnen) voor geleden oorlogs-
en bezettingsschaden veroorzaakt door de bezetter aan publiekrechtelijke lichamen.

Periode: 1940-1945
Grondslag: Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 10.2,

Regelen inzake Huisraad I Stcrt. 237/1940, art. 10,
Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 4,

Product: Betalingen/Bonnenuitgiften

Nummer: 634
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het verlenen van bijdragen en voorlopige bijdragen aan provinciën, gemeenten en

daarmee gelijkgestelde lichamen in de uitgaven tot wederopbouw en herstel van in
Nederland aanwezige, aan het lichaam toebehorende of met hun middelen vervaardigde
goederen welke door geweld zijn beschadigd.

Periode: 1941-1951
Grondslag: Besluit bijdragen wederopbouw publiekrechtelijke lichamen, VB 1941/18, art. 1, 4, 5, 7, 8,

9, 11,
Besluit op de Bezettingsschaden, art. 4.1,

Product: Beschikkingen/uitbetalingen

Nummer: 635
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het vaststellen van bijdragen met afwijkende maatstaven en van buitengewone bijdragen

voor provincies en gemeenten die ten gevolge van uitgaven tot wederopbouw welke te
haren lasten blijvend in financiële moeilijkheden zouden raken.

Periode: 1940-1951
Grondslag: Besluit bijdragen wederopbouw publiekrechtelijke lichamen, VB 1941/18, art. 6.2,

Besluit op de Bezettingsschaden, art. 4,
Product: Beschikking

Nummer: 636
Actor: de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën
Handeling: Het vaststellen van het model van verzoeken om toekenning van bijdragen voor door

geweld beschadigde goederen.
Periode: 1940-1951
Grondslag: Besluit bijdragen wederopbouw publiekrechtelijke lichamen, VB 1941/18, art. 9,

Besluit op de Bezettingsschaden, art. 4,
Product: Formulier/Beschikking

Nummer: 637
Actor: de Rijkscommissie van advies inzake bijdragen wederopbouw publiekrechtelijke lichamen
Handeling: Het adviseren over en het doorzenden van ingekomen verzoeken om toekenning van een

(voorlopige) bijdrage voor door geweld beschadigde goederen en om toekenning van
vergoedingen op grond van het Besluit Bezettingsschaden.

Periode: 1941-1951
Grondslag: Besluit bijdragen wederopbouw publiekrechtelijke lichamen, VB 1941/18, art. 9, 11,

Besluit op de bezettingsschaden 18/1941, art. 4,
Product: Adviezen/doorzendingen

Nummer: 638
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het in bijzondere gevallen verlengen van de termijn waarbinnen, door tussenkomst van

de Rijkscommissie van advies inzake (voorlopige) aan bijdragen publiekrechtelijke
lichamen, ingediend moeten worden.

Periode: 1941-1951
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Grondslag: Besluit bijdragen wederopbouw publiekrechtelijke lichamen, VB 1941/18, art. 10.2,
Besluit op de Bezettingsschaden, art. 4,

Product: Beschikkingen

Nummer: 639
Actor: 1. de Secretaris-Generaal van Financiën of

2. de door hem aangewezen instanties: de onder het Departement Algemeen Gemachtigde
voor de Bezettings- en Defensieschade, Afd. Bezettingsschaden, ressorterende
Rijkscommissie van Advies inzake Bijdragen Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen
(aangifte advies)

Handeling: Het voor elk afzonderlijk geval vaststellen van de geleden bezettingsschade i.v.m.
handelingen van de weermacht, m.u.v. ingebruikname van goederen door de weermacht
of het gevolg zijnde van bijzondere beschikkingen of handelingen van de weermacht als
bedoeld in art. 1 lid 2 onder 2, alsmede de toekenning en vergoeding van de bijdragen en
voorschotten op bijdragen hiervoor.
N.B.
Schadevergoedingen aan publiekrechtelijke lichamen op grond van art. 8 waren in
beginsel niet mogelijk indien de vordering of ingebruikname door de Weermacht of door
de Waffen-SS waren gedaan. De toepassing van art. 2, lid 2 onder 1 "schaden wegens
ongevallen of door de weermacht gebruikte voorwerpen" werd echter niet expliciet
uitgesloten.

Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 2.1, 7,
Product: Schadedossiers

Nummer: 640
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het vaststellen van de procedure voor de schadevaststelling en de uitbetaling van de

schadeloosstelling van bezettingsschade voor door een aangewezen lichaam
overgenomen roerende of onroerende goederen.

Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942 v.a. wijziging VB 126/1942, art. 5.2,
Product: Procedure/regels

Nummer: 641
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het vaststellen van schadeloosstelling voor geleden bezettingsschade aan overgenomen

roerende of onroerende goederen welke door vordering o.g.v. het Algemeen
Vorderingsbesluit 1940 in andere handen gekomen zijn.

Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942 v.a. wijziging VB 126/1942, art. 5.2,
Product: Schadevaststellingen

Nummer: 642
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën: de Administratie voor de Oorlogs- en

Defensieschade
Handeling: Het verrichten van betalingen voor geleden bezettingsschade aan roerende of

onroerende goederen en andere vermogensschaden en door middel van de toewijzing
van goederen.

Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 5.4,
Product: Toewijzingen

Nummer: 643
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
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Handeling: Het opstellen van voorschriften en regels betreffende de wijze en het tijdstip van betaling
in geld of goederen alsmede omtrent een vergoeding van rente tot aan het tijdstip van de
uitbetaling van de schadeloosstelling voor geleden bezettingsschade aan overgenomen
goederen.

Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 5.3.4 gewijzigd  VB 126/1942 in art.

5.4.5,
Product: Voorschriften/Regels

Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën tot vaststelling
van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van Het Besluit op de Bezettingsschaden d.d.
30-6-1943 VB no. 73.

Nummer: 644
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het afwikkelen van bezettingsschaden, niet zijnde bezettingsschaden aan goederen of

zijnde schaden geleden door ingebruikname door de weermacht dan wel schade door
uitgaven wegens gebruik door de weermacht, indien zulks ter vermijding van
onbillijkheden voorkomt.

Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 10,
Product: Beschikkingen

Nummer: 645
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het voor afzonderlijke gevallen of groepen van gevallen beslissen dat de afwikkeling van

de vergoeding van geleden bezettingsschade in natura moet geschieden.
Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 13.2,
Product: Beschikkingen

Nummer: 646
Actor: de Staat: het Departement van Financiën, Administratie voor de Oorlogs- en

Defensieschade
Handeling: Het overnemen van goederen, hetzij door eigendomsoverdracht hetzij door vordering op

grond van het Algemeen Vorderingsbesluit 1940 en het toekennen van
schadeloosstellingen.

Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van  Financiën tot vaststelling

van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van het Besluit op de Bezettingsschaden d.d.
30-6-1943 VB no. 73, art. 1,

Product: Beschikkingen

Nummer: 647
Actor: de Stichting Landelijke Bezettingsschade
Handeling: Het overnemen van goederen, hetzij door eigendomsoverdracht hetzij door vordering op

grond van het Algemeen Vorderingsbesluit 1940 en het toekennen van
schadeloosstellingen.

Periode: 1943-1945
Grondslag: Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van  Financiën tot vaststelling

van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van het Besluit op de Bezettingsschaden d.d.
30-6-1943 VB no. 73, art. 1,

Product: Beschikkingen

Nummer: 648
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
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Handeling: Het toewijzen van goederen ter betaling van schadeloosstelling voor in eigendom
overgedragen of gevorderde goederen.

Periode: 1943-1945
Grondslag: Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van  Financiën tot vaststelling

van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van het Besluit op de Bezettingsschaden d.d.
30-6-1943 VB no. 73, art. 3.1.2,

Product: Toewijzingen/Vaststellingen en verrekening waarde van toe te wijzen goederen

Nummer: 649
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het behandelen van verzoeken om betaling of inschrijving in het Grootboek voor de

Wederopbouw gedaan door rechthebbenden in gevallen waarin de Algemeen
Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschade of de Stichting Landelijke
Bezettingsschade hiertoe nog niet zijn overgegaan.

Periode: 1943-1945
Grondslag: Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van  Financiën tot vaststelling

van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van het Besluit op de Bezettingsschaden d.d.
30-6-1943 VB no. 73, art. 6.2,

Product: Beschikkingen

Nummer: 650
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het vaststellen van de waarde en toewijzing (ter compensatie) van gevorderde goederen

welke op grond van uit hoofde van het Besluit Bezettingsschade art. 5.4, VB 1942/30,
opgestelde regels zijn gevorderd of in gebruik genomen.

Periode: 1945-1950
Grondslag: Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade F 98, art. 16.2,
Product: Toewijzingen

Nummer: 651
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het behandelen van verzoeken en het toekennen van vergoedingen en voorschotten aan

belanghebbende publiekrechtelijke lichamen wegens geleden oorlogsschaden
veroorzaakt door oorlogsgeweld of ingebruikname van goederen door andere
(vijandelijke) organen en organisaties dan wel geleden door het gemis aan opbrengsten.

Periode: 1951-c.a. 1980
Grondslag: Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, art. 2, 3, 7, 8, 9, 12

(berekening en schatting welk deel wel of niet vergoed moet worden door
verzekeringsmijen.), 13, 14,
Vijfde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 1-10-1951, Stcrt. no. 22 (Vergoeding Inkwartieringsgiften), art. 2,
Zesde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 4-10-1951, Stcrt. no. 22 (Vergoeding kosten van verwijdering van
ontplofbare stoffen), art. 2, (N.B. de regeling is vanaf de jaren '80 voortgezet in een nieuw
besluit op grond van de Gemeentewet art. 237),
Zevende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 14-2-1952, Stcrt. no. 34 (Vergoeding ten laste van gemeenten gebleven
schadeloosstellingen), art. 2,
Achtste Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 7-4-1952, Stcrt. no. 71 (Vergoeding onvermijdelijke kosten van gemeenten
i.v.m. inlevering van radiotoestellen), art. 2,
Negende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 23-5-1952, Stcrt. no. 101 (Vergoeding onvermijdelijke kosten van
gemeenten wegens het begraven van stoffelijke resten), art. 2,
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Tiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 25-9-1952 (Vergoeding t.l.v. publiekrechtelijke lichamen gebleven kosten
van puinopruiming), art. 2,
Elfde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 28-10-1952, Stcrt. no. 210 (Vergoeding kosten verband houdende met
zoengelden en schadevergoedingen, opgelegd als straf voor gepleegde strafbare feiten),
art. 2,
Twaalfde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 24-10-1952, Stcrt. no. 210 (Vergoeding kosten van bewakingsdiensten,
verband houdende met oorlogsomstandigheden), art. 2,
Dertiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 24-10-1952, Stcrt. no. 210 (Vergoeding kosten van in opdracht van de
bezettende macht uitgevoerde sloopwerkzaamheden), art. 2,
Veertiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 2-12-1952, Stcrt. no. 237 (Vergoeding kosten herstel van kerktorens en
inventarissen),
Vijftiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 13-1-1953, Stcrt. no. 10 (Vergoeding kosten ter verkrijging van
tuindersglas), art. 2, Zestiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw
Publiekrechtelijke Lichamen d.d. 14-1-1953, Stcrt. no. 12 (Vergoeding oorlogsschade aan
onroerende goederen van publiekrechtelijke lichamen bij op hen overgegane
verplichtingen), art. 4,
Zeventiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 7-8-1953, Stcrt. no. 153 (Aanwijzing als schade van de uiteindelijk ten
laste van de gemeenten gebleven kosten van aanleg en onderhoud, alsmede van
toezicht op dekkingsgaten e.d.), art. 2,
Achttiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 7-8-1953, Stcrt. no. 153 (Aanwijzing als schade van de ten laste van
publiekrechtelijke lichamen gebleven kosten van bijzondere maatregelen waardoor
rechtstreeks is voorkomen dat een bepaalde schade is veroorzaakt die ingevolge de Wet
Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen of de Wet MOS voor een
vergoeding resp. bijdrage in aanmerking zou zijn gekomen), art. 2,
Negentiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 7-8-1953, Stcrt. no. 153 (Aanwijzing als schade van de ten laste van
publiekrechtelijke lichamen gebleven schadeloosstellingen en tegemoetkomingen, welke
aan derden zijn betaald wegens door de bezetter in eigendom gevorderde of aan de
bezetter in eigendom geleverde goederen), art. 2,
Twintigste Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 7-8-1953, Stcrt. no. 153 (Aanwijzing als schade van ten laste van
publiekrechtelijke lichamen gebleven onvermijdelijke kosten van tijdelijke voorziening in
de behoefte aan drinkwater, voor zover deze moest worden getroffen als gevolg van
toegebrachte oorlogsschade), art. 2,
Een en twintigste Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw
Publiekrechtelijke Lichamen d.d. 7-8-1953, Stcrt. no. 153 (Aanwijzing als schade van ten
laste van publiekrechtelijke lichamen gebleven onvermijdelijke kosten van tijdelijke
voorziening in de behoefte van vervoergelegenheid te water, voor zover deze getroffen
moest worden als gevolg van toegebrachte oorlogsschade), art. 2,
Twee en Twintigste Uitvoeringsbeschikking Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 9-7-1955, Stcrt. no. 132 (Aanwijzing als schade van ten laste van een
provincie of gemeente gebleven kosten van salarissen welke door die lichamen vóór de
dag van de bevrijding zijn uitbetaald aan functionarissen die als gevolg van de
oorlogsgebeurtenissen hun functie niet konden uitoefenen en zich in het bezette gebied
ophielden), art. 2,
Drie en Twintigste Uitvoeringsbeschikking Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 21-7-1955, Stcrt. no. 140 (Aanwijzing als schade van kosten  de ten laste
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van publiekrechtelijke lichamen zijn gebleven vanwege de uitvoering van
werkzaamheden in opdracht van de bezetter), art. 2,

Product: Beschikkingen

Nummer: 652
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het vaststellen van regels:

1. betreffende de gegevens waaraan de verzoeken om vergoeding voor geleden schade
moeten voldoen.

2. betreffende de termijn waarbinnen verzoeken om schadevergoeding moeten worden
ingediend.

Periode: 1951-
Grondslag: Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen,

1. art. 2.2,
2. art. 2.3,

Product: Regels
1. Eerste Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke

Lichamen d.d. 4-5-1951, Stcrt. no. 89. Vierde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering
Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen d.d. 1-10-1951, Stcrt. no. 22 (Vergoeding
voor gederfde leges voor bouwvergunningen).
Vijfde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 1-10-1951, Stcrt. no. 22 (Vergoeding Inkwartieringsgiften).
Zesde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 4-10-1951, Stcrt. no. 22 (Vergoeding kosten van verwijdering van
ontplofbare stoffen) N.B. Deze regeling wordt sinds de jaren '80 voortgezet bij een nieuw
Besluit dat als grondslag art. 237 van de Gemeentewet heeft.
Zevende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 14-2-1952, Stcrt. no. 34 (Vergoeding ten laste van gemeenten gebleven
schadeloosstellingen).
Achtste Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 7-4-1952, Stcrt. no. 71 (Vergoeding onvermijdelijke kosten van gemeenten
i.v.m. inlevering van radiotoestellen),
Negende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 23-5-1952, Stcrt. no. 101 (Vergoeding onvermijdelijke kosten van
gemeenten wegens het begraven van stoffelijke resten).
Tiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 25-9-1952 (Vergoeding t.l.v. publiekrechtelijke lichamen gebleven kosten
van puinopruiming), Elfde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw
Publiekrechtelijke Lichamen d.d. 28-10-1952, Stcrt. no. 210 (Vergoeding kosten verband
houdende met zoengelden en schadevergoedingen, opgelegd als straf voor gepleegde
strafbare feiten).
Twaalfde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 24-10-1952, Stcrt. no. 210 (Vergoeding kosten van bewakingsdiensten,
verband houdende met oorlogsomstandigheden).
Dertiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 24-10-1952, Stcrt. no. 210 (Vergoeding kosten van in opdracht van de
bezettende macht uitgevoerde sloopwerkzaamheden).
Veertiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 2-12-1952, Stcrt. no. 237 (Vergoeding kosten herstel van kerktorens en
inventarissen). Vijftiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw
Publiekrechtelijke Lichamen d.d. 13-1-1953, Stcrt. no. 10 (Vergoeding kosten ter
verkrijging van tuindersglas).
Zestiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 14-1-1953, Stcrt. no. 12 (Vergoeding oorlogsschade aan onroerende
goederen van publiekrechtelijke lichamen bij op hen overgegane verplichtingen).
Zeventiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke



180

Lichamen d.d. 7-8-1953, Stcrt. no. 153 (Aanwijzing als schade van de uiteindelijk ten
laste van de gemeenten gebleven kosten van aanleg en onderhoud, alsmede van
toezicht op dekkingsgaten e.d.).
Achttiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 7-8-1953, Stcrt. no. 153 (Aanwijzing als schade van de ten laste van
publiekrechtelijke lichamen gebleven kosten van bijzondere maatregelen waardoor
rechtstreeks is voorkomen dat een bepaalde schade is veroorzaakt die ingevolge de Wet
Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen of de Wet MOS voor een
vergoeding resp. bijdrage in aanmerking zou zijn gekomen).
Negentiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 7-8-1953, Stcrt. no. 153 (Aanwijzing als schade van de ten laste van
publiekrechtelijke lichamen gebleven schadeloosstellingen en tegemoetkomingen, welke
aan derden zijn betaald wegens door de bezetter in eigendom gevorderde of aan de
bezetter in eigendom geleverde goederen).
Twintigste Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 7-8-1953, Stcrt. no. 153 (Aanwijzing als schade van ten laste van
publiekrechtelijke lichamen gebleven onvermijdelijke kosten van tijdelijke voorziening in
de behoefte aan drinkwater, voor zover deze moest worden getroffen als gevolg van
toegebrachte oorlogsschade). Een en twintigste Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering
Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen d.d. 7-8-1953, Stcrt. no. 153 (Aanwijzing als
schade van ten laste van publiekrechtelijke lichamen gebleven onvermijdelijke kosten van
tijdelijke voorziening in de behoefte van vervoergelegenheid te water, voor zover deze
getroffen moest worden als gevolg van toegebrachte oorlogsschade).
Twee en Twintigste Uitvoeringsbeschikking Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 9-7-1955, Stcrt. no. 132 (Aanwijzing als schade van ten laste van een
provincie of gemeente gebleven kosten van salarissen welke door die lichamen vóór de
dag van de bevrijding zijn uitbetaald aan functionarissen die als gevolg van de
oorlogsgebeurtenissen hun functie niet konden uitoefenen en zich in het bezette gebied
ophielden).
Drie en Twintigste Uitvoeringsbeschikking Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 21-7-1955, Stcrt. no. 140 (Aanwijzing als schade van kosten  de ten laste
van publiekrechtelijke lichamen zijn gebleven vanwege de uitvoering van
werkzaamheden in opdracht van de bezetter).

2. Eerste Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 4-5-1951, Stcrt. no. 89. Vierde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering
Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen d.d. 1-10-1951, Stcrt. no. 22 (Vergoeding
voor gederfde leges voor bouwvergunningen).
Vijfde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 1-10-1951, Stcrt. no. 22 (Vergoeding Inkwartieringsgiften).
Zesde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 4-10-1951, Stcrt. no. 22 (Vergoeding kosten van verwijdering van
ontplofbare stoffen). Zevende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw
Publiekrechtelijke Lichamen d.d. 14-2-1952, Stcrt. no. 34 (Vergoeding ten laste van
gemeenten gebleven schadeloosstellingen).
Achtste Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 7-4-1952, Stcrt. no. 71 (Vergoeding onvermijdelijke kosten van gemeenten
i.v.m. inlevering van radiotoestellen)
Negende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 23-5-1952, Stcrt. no. 101 (Vergoeding onvermijdelijke kosten van
gemeenten wegens het begraven van stoffelijke resten).
Tiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 25-9-1952 (Vergoeding t.l.v. publiekrechtelijke lichamen gebleven kosten
van puinopruiming), Elfde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw
Publiekrechtelijke Lichamen d.d. 28-10-1952, Stcrt. no. 210 (Vergoeding kosten verband
houdende met zoengelden en schadevergoedingen, opgelegd als straf voor gepleegde
strafbare feiten).
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Twaalfde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 24-10-1952, Stcrt. no. 210 (Vergoeding kosten van bewakingsdiensten,
verband houdende met oorlogsomstandigheden).
Dertiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 24-10-1952, Stcrt. no. 210 (Vergoeding kosten van in opdracht van de
bezettende macht uitgevoerde sloopwerkzaamheden).
Veertiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 2-12-1952, Stcrt. no. 237 (Vergoeding kosten herstel van kerktorens en
inventarissen). Vijftiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw
Publiekrechtelijke Lichamen d.d. 13-1-1953, Stcrt. no. 10 (Vergoeding kosten ter
verkrijging van tuindersglas).
Zestiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 14-1-1953, Stcrt. no. 12 (Vergoeding oorlogsschade aan onroerende
goederen van publiekrechtelijke lichamen bij op hen overgegane verplichtingen).
Zeventiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 7-8-1953, Stcrt. no. 153 (Aanwijzing als schade van de uiteindelijk ten
laste van de gemeenten gebleven kosten van aanleg en onderhoud, alsmede van
toezicht op dekkingsgaten e.d.).
Achttiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 7-8-1953, Stcrt. no. 153 (Aanwijzing als schade van de ten laste van
publiekrechtelijke lichamen gebleven kosten van bijzondere maatregelen waardoor
rechtstreeks is voorkomen dat een bepaalde schade is veroorzaakt die ingevolge de Wet
Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen of de Wet MOS voor een
vergoeding resp. bijdrage in aanmerking zou zijn gekomen).
Negentiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 7-8-1953, Stcrt. no. 153 (Aanwijzing als schade van de ten laste van
publiekrechtelijke lichamen gebleven schadeloosstellingen en tegemoetkomingen, welke
aan derden zijn betaald wegens door de bezetter in eigendom gevorderde of aan de
bezetter in eigendom geleverde goederen).
Twintigste Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 7-8-1953, Stcrt. no. 153 (Aanwijzing als schade van ten laste van
publiekrechtelijke lichamen gebleven onvermijdelijke kosten van tijdelijke voorziening in
de behoefte aan drinkwater, voor zover deze moest worden getroffen als gevolg van
toegebrachte oorlogsschade). Een en twintigste Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering
Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen d.d. 7-8-1953, Stcrt. no. 153 (Aanwijzing als
schade van ten laste van publiekrechtelijke lichamen gebleven onvermijdelijke kosten van
tijdelijke voorziening in de behoefte van vervoergelegenheid te water, voor zover deze
getroffen moest worden als gevolg van toegebrachte oorlogsschade).
Twee en Twintigste Uitvoeringsbeschikking Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 9-7-1955, Stcrt. no. 132 (Aanwijzing als schade van ten laste van een
provincie of gemeente gebleven kosten van salarissen welke door die lichamen vóór de
dag van de bevrijding zijn uitbetaald aan functionarissen die als gevolg van de
oorlogsgebeurtenissen hun functie niet konden uitoefenen en zich in het bezette gebied
ophielden).
Drie en Twintigste Uitvoeringsbeschikking Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 21-7-1955, Stcrt. no. 140 (Aanwijzing als schade van kosten  de ten laste
van publiekrechtelijke lichamen zijn gebleven vanwege de uitvoering van
werkzaamheden in opdracht van de bezetter).

Nummer: 653
Actor: de Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen
Handeling: Het adviseren van de ministers van Financiën, van Binnenlandse Zaken en van

Wederopbouw en Volkshuisvesting alsmede aan de Hoofden van de andere
Departementen van Algemeen Bestuur betreffende de toekenning van vergoedingen voor
geleden oorlogsschaden en de aanwijzing van schaden die voor vergoeding in
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aanmerking komen aan publiekrechtelijke lichamen alsmede aan de Hoofden van de
andere Departementen van Algemeen Bestuur.

Periode: 1951- c.a. 1980(?)
Grondslag: Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, art. 3.1.2, 14,

Derde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen, art. 5.2, 6,

Product: Adviezen

Nummer: 654
Actor: 1. de minister van Binnenlandse Zaken

2. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
N.B. ook de minister van Financiën is betrokken bij de toekenning van vergoeding van
deze schaden, echter voor deze actor is een afzonderlijke handeling omdat de minister bij
de toekenning van alle vergoedingen een rol speelt.

Handeling: Het toekennen van vergoedingen, Gedeputeerde Staten en de Commissie Financiering
Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen gehoord, voor ten laste van gemeenten
blijvende kosten van uitvoering van wederopbouwplannen en voor ten laste van
publiekrechtelijke lichamen blijvende kosten van onteigeningen niet gedaan i.v.m.
oorlogsschade of wederopbouwplannen.

Periode: 1951-c.a. 1980(?)
Grondslag: Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, art. 3.2,
Product: Beschikkingen

Nummer: 655
Actor: Bijzondere subcommissies van de Commissie Financiering Wederopbouw

Publiekrechtelijke Lichamen.
Handeling: Het voorbereiden van adviezen van de Commissie Financiering Wederopbouw

Publiekrechtelijke Lichamen.
Periode: 1951
Grondslag: Derde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke

Lichamen d.d. 2-8-1951, Stcrt. no. 151, art. 11,
Product: Adviezen

Nummer: 656
Actor: de onder het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting ressorterende

Afdelingen/Directies: Centrale Directie van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting, de
Afdeling Vaststelling Oorlogsschade en Afwikkeling Onteigeningen, de Afdeling
Vaartuigen

Handeling: Het taxeren en uitbrengen van adviezen aan de minister van Financiën betreffende
aangemelde schaden van Publiekrechtelijke Lichamen waarvoor de minister van
Financiën de afwikkeling verzorgt.

Periode: 1951-1980
Bron: Toelichting tot de Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, C.L. de

Bruijn, Zwolle, 1951.
Product: Taxatierapporten/Adviezen

Nummer: 657
Actor: de Rijksdienst voor Landbouwherstel
Handeling: Het taxeren en uitbrengen van adviezen aan de minister van Financiën betreffende

aangemelde schaden van Publiekrechtelijke Lichamen aan landbouwgronden, kaden,
landbouwwegen e.d. waarvoor de minister van Financiën de afwikkeling verzorgt.

Periode: 1951-1980
Bron: Toelichting tot de Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, C.L. de

Bruijn, Zwolle, 1951.
Product: Taxatierapporten/Adviezen
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Nummer: 658
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het verlenen van ontheffing van de verplichting om aangifte te doen van voorgenomen

herstel van goederen niet opgenomen in een herbouwplan e.e.a. in verband met het in
aanmerking komen voor een vergoeding.

Periode: 1951-1980
Grondslag: Tweede Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke

Lichamen d.d. 31-7-1951, Stcrt. no. 148, art. 2.2,
Product: Beschikkingen

Nummer: 659
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het verlenen van ontheffing van de verplichting om aangifte te doen van de uitvoering van

openbaar werk deel uitmakend van een wederopbouwplan e.e.a. in verband met het in
aanmerking komen voor een vergoeding.

Periode: 1951-1980
Grondslag: Tweede Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke

Lichamen d.d. 31-7-1951, Stcrt. no. 148, art. 3.2,
Product: Beschikking

Nummer: 660
Actor: de Commissie Overleg Landschapsherstel
Handeling: Het taxeren en uitbrengen van adviezen aan de minister van Financiën betreffende

aangemelde schaden van Publiekrechtelijke Lichamen wegens herbebossing en
herbeplanting waarvoor de minister van Financiën de afwikkeling verzorgt.

Periode: 1951-1980
Bron: Toelichting tot de Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, C.L. de

Bruijn, Zwolle, 1951.
Product: Taxatierapporten/Adviezen

Nummer: 661
Actor: de Rijksgebouwendienst
Handeling: Het taxeren en uitbrengen van adviezen aan de minister van Financiën betreffende

aangemelde schaden aan scholen van Publiekrechtelijke Lichamen waarvoor de minister
van Financiën de afwikkeling verzorgt.

Periode: 1951-1980
Bron: Toelichting tot de Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, C.L. de

Bruijn, Zwolle, 1951.
Product: Taxatierapporten/Adviezen

Nummer: 662
Actor: de Rijkswaterstaat
Handeling: Het taxeren en uitbrengen van adviezen aan de minister van Financiën betreffende

aangemelde schaden aan wegen en waterstaatswerken van Publiekrechtelijke Lichamen
waarvoor de minister van Financiën de afwikkeling verzorgt.

Periode: 1951-1980
Bron: Toelichting tot de Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, C.L. de

Bruijn, Zwolle, 1951.
Product: Taxatierapporten/Adviezen

Nummer: 663
Actor: de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg
Handeling: Het taxeren en uitbrengen van adviezen aan de minister van Financiën betreffende

aangemelde schaden aan monumenten van Publiekrechtelijke Lichamen waarvoor de
minister van Financiën de afwikkeling verzorgt.

Periode: 1951-1980
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Bron: Toelichting tot de Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, C.L. de
Bruijn, Zwolle, 1951.

Product: Taxatierapporten/Adviezen

Nummer: 664
Actor: de Hulpverleningsdienst van het ministerie van Binnenlandsche Zaken
Handeling: Het taxeren en uitbrengen van adviezen aan de minister van Financiën betreffende

aangemelde schaden van Publiekrechtelijke Lichamen voor ruiming van explosieven
waarvoor de minister van Financiën de afwikkeling verzorgt.

Periode: 1951-1980
Bron: Toelichting tot de Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, C.L. de

Bruijn, Zwolle, 1951.
Product: Taxatierapporten/Adviezen

Nummer: 665
Actor: de Accountantsdienst van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Handeling: Het uitbrengen van adviezen aan de minister van Financiën betreffende aangemelde

schaden van Publiekrechtelijke Lichamen voor inventarissen van scholen waarvoor de
minister van Financiën de afwikkeling verzorgt.

Periode: 1951-1980
Bron: Toelichting tot de Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, C.L. de

Bruijn, Zwolle, 1951.
Product: Adviezen

4.5.6 Inschrijving in Grootboeken, vergoedingen van renten en uitbetaling

Nummer: 666
Actor: de Directeur Grootboek voor de Wederopbouw (vanwege de Secretaris-Generaal van het

Departement van Financiën)
Handeling: Het, overeenkomstig art. 11 (e.v.) van het Besluit MOS 1940, Besluit MOS 1945, Wet

MOS 1950 en overige schadevergoedingsregels, uitvoeren van werkzaamheden
betreffende (het beheer van) inschrijvingen van schadevergoedingen en bijdragen in
verband met geleden schaden aan goederen, wegens onteigening, ingebruikname en
vordering van publiekrechtelijke lichamen door middel van:

1 het verrichten van in- en uitschrijvingen en overboekingen in het grootboek;
2 het plaatsen en doorhalen van aantekeningen en het verrichten van recherche met

betrekking tot de juistheid van inschrijvingen en inschrijvingsgegevens;
3 het berekenen, bijboeken en uitbetalen van rente, het vaststellen van de rentedata en het

verrekenen van inschrijvings- en rentebedragen met belanghebbende partijen.;
4 de afhandeling van verzoeken om uitbetaling, overschrijving tussentijdse uitbetalingen,

wijziging van de tenaamstelling, wijziging van eigendomsgegevens;
5  het verstrekken en opvragen van opgaven en inlichtingen aan/van belanghebbenden;
6 het opmaken van kennisgevingen aan belanghebbenden;
7 het uitbetalen van inschrijvingen.

Periode: 1940-
Grondslag:

1. Besluit, van 24-12-1940 VB 234, van de Secretarissen-Generaal van de Departementen
van Justitie, van Waterstaat en van Financiën tot regeling van de uitgestelde betaling bij
onteigeningen, als bedoeld in artikel 7 van het Besluit No. 168/1940 tot regeling van de
onteigening ingevolge artikel 5 van het Besluit betreffende de Wederopbouw II, art. 2, (3),
4, 8, ingetrokken 1950 K 31,

2. Besluit voorschriften voor het Grootboek voor de Wederopbouw Stcrt. 7-8-1941 no. 152,
alle artikelen (1-17), vervallen 1950 K 31,
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3. Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 11.1, 12, 16, 17 (schepen), 17a
v.a. Besluit 18/1942, 17b.2.3 v.a. Besluit 18/1942, vervallen 1950 K 31,

4. Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van  Financiën tot vaststelling
van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van het Besluit op de Bezettingsschaden d.d.
30-6-1943 VB no. 73, art. 4, 5, 7,

5. Besluit op de materiële Oorlogsschaden 1945 F 255 art. 18 welke handhaving voorschrijft
van:
Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940, art. 11.1, 12, 16, 17 (schepen), 17a
v.a. Besluit 18/1942, 17b.2.3 v.a. Besluit 18/1942, ingetrokken 1950 K 31,

6. Besluit op de Materiële Oorlogsschade 1945 F 255, art. 19 (inschrijvingen opnieuw in
behandeling genomen aanvragen vergoeding Bezettingsschade (30/1942), vervallen
1950 K 31,

7. Wet MOS 1950 Stb. K 31, art. 16, 30.3 (inschrijving vergoeding onteigende schepen), 36,
37 (o.a. vertegenwoordigt het Rijk in alle aangelegenheden het Grootboek betreffende),
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (beslissingen betalingen rente), 47 (vaststelling vervaldata
rente), 48 (op verzoek hypotheekhouders uitbetalen van renten), 49, 50 (aflossing
hypothecaire schulden), 55 (inschrijvingen hypothecaire aflossingen), 94.4, 102
(inschrijving verleende hogere bijdrage), 105, 115 (overboeking inschrijvingen Grootboek
Rijn- en Binnenvaart naar inschrijving C in het Grootboek Wederopbouw),

8. Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen, art. 14,
9. Liquidatiewet Oorlogs- en watersnoodschade II, art. 5, 6 (uitbetaling en storting in de

consignatiekas),
Product: Grootboek, aantekeningsverzoeken, uitkeringsberichten etc.

Toelichting:
Artikel 113 van de Wet MOS 1950 bepaalt eerdere bepalingen m.b.t. het Grootboek voor
de Wederopbouw vervallen maar dat evenwel het Grootboek gehandhaafd blijft en geacht
wordt te zijn het Grootboek bedoeld in hoofdstuk III van de Wet MOS.

Nummer: 667
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het voor bijzondere gevallen of groepen van gevallen van toepassing verklaren van de

art. 11-17 (inschrijving in het Grootboek voor de Wederopbouw) van het Besluit op de
materiële oorlogsschaden (221/1940) voor geleden bezettingsschade aan roerende of
onroerende goederen.

Periode: 1942-1945
Grondslag: Besluit op de Bezettingsschaden no. 30/1942, art. 4.2,

Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945, F 255, art. 19 (opnieuw in behandeling
nemen aanvragen),

Product: Beschikkingen

Nummer: 668
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het opdracht geven tot uitbetaling van de bedragen van inschrijvingen voor overgenomen

roerende goederen nadat de besteding voor wederaanschaffing is aangetoond of daartoe
zekerheid is verkregen (bestedingsplicht).

Periode: 1943-1945
Grondslag: Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van  Financiën tot vaststelling

van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van het Besluit op de Bezettingsschaden d.d.
30-6-1943 VB no. 73, art. 8,

Product: Opdrachten

Nummer: 669
Actor: de Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschaden
Handeling: Het namens de Secretaris-Generaal van Financiën uitvoeren van de bepalingen van dit

Besluit: verlagen van rente op inschrijvingen, het afgeven van beschikkingen tot
uitbetaling van inschrijvingen.
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Periode: 1943-1945
Grondslag: Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van  Financiën tot vaststelling

van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van het Besluit op de Bezettingsschaden d.d.
30-6-1943 VB no. 73, art. 10,

Product: Beschikkingen

4.5.7 Rechten van hypotheekhouders en andere zakelijk gerechtigden

Nummer: 670
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het vaststellen welk deel der schadeloosstelling voor overgenomen goederen in plaats

van aan de eigenaars maar aan de hypotheekhouders toegekend wordt en het regelen
van de rangorde der hypotheekhouders.

Periode: 1943-1945
Grondslag: Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van  Financiën tot vaststelling

van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van het Besluit op de Bezettingsschaden d.d.
30-6-1943 VB no. 73, art. 2, 3.3,

Product: Beschikking

Nummer: 671
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het beslissen dat in bijzondere gevallen de rente van inschrijvingen "d" in het Grootboek

voor de wederopbouw i.v.m. schadeloosstelling voor geleden bezettingsschade mag
worden vervreemd, verpand of in een faillissement mogen worden betrokken.

Periode: 1943-1945
Grondslag: Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van  Financiën tot vaststelling

van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van het Besluit op de Bezettingsschaden d.d.
30-6-1943 VB no. 73, art. 7.1,

Product: Beschikkingen

Nummer: 672
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het behandelen van verzoeken van hypothecaire schuldenaren om de rentevoet van

inschrijvingen "d" in het Grootboek van de Wederopbouw tot 3,5% terug te brengen.
Periode: 1943-1945
Grondslag: Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van  Financiën tot vaststelling

van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van het Besluit op de Bezettingsschaden d.d.
30-6-1943 VB no. 73, art. 7.3,

Product: Beschikkingen

Nummer: 673
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het behandelen van verzoeken om toestemming om gehele of gedeeltelijke aflossing van

hypothecaire geldleningen waarbij inschrijvingen "d" in het Grootboek voor de
Wederopbouw zijn betrokken te mogen afdwingen.

Periode: 1943-1945
Grondslag: Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van  Financiën tot vaststelling

van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van het Besluit op de Bezettingsschaden d.d.
30-6-1943 VB no. 73, art. 7.3,

Product: Beschikkingen

Nummer: 674
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het in het algemeen of voor bijzondere gevallen opstellen van regels betreffende de

betaling van rente over inschrijvingen in het Grootboek voor de wederopbouw waarbij
genotsrechten op het overgenomen goed zijn aangetekend aan zakelijk gerechtigden
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Periode: 1943-1945
Grondslag: Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van  Financiën tot vaststelling

van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van het Besluit op de Bezettingsschaden d.d.
30-6-1943 VB no. 73, art. 7.5,

Product: Beschikkingen en Regelingen

4.5.8 Beroep en bezwaar

Nummer: 675
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het behandelen van verzoeken om herziening van de schadeloosstellingen voor

goederen die zijn overgenomen door de Staat of de Stichting Landelijke
Bezettingsschade.

Periode: 1943-1945
Grondslag: Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van  Financiën tot vaststelling

van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van het Besluit op de Bezettingsschaden d.d.
30-6-1943 VB no. 73, art. 1.3,

Product: Afwijzingen/Toewijzingen

Nummer: 676
Actor: 1. de minister van Financiën

2. de minister van Binnenlandse Zaken
3. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
4. de minister van Verkeer en Waterstaat
5. de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke besluiten betreffende door publiekrechtelijke lichamen
gemaakte bezwaren tegen op grond van art. 7-11 van de Wet toegekende of geweigerde
vergoedingen.

Periode: 1951-c.a. 1980 (?)
Grondslag: Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, art. 5.1,
Product: Koninklijke Besluiten

4.5.9 Herstelmaatregelen, bestedingsplicht en controle

Nummer: 677
Actor: de Secretaris-Generaal van Financiën
Handeling: Het vaststellen welk gedeelte van inschrijvingen van schadeloosstellingen voor

onroerende goederen besteed moet worden aan wederaanschaffing van onroerende
goederen en welk gedeelte voor wederopbouw alsmede het gelasten van uitbetalingen
daartoe.

Periode: 1943-1950
Grondslag: Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van  Financiën tot vaststelling

van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van het Besluit op de Bezettingsschaden d.d.
30-6-1943 VB no. 73, art. 9.1.2,

Product: Beschikkingen

5. Vervolgingsschade: vergoeding wegens nazi-vervolging en op grond van het 
Bundesentschädigungsgesetz

5.1 Inleiding

Naast schadeclaims voor materiële zaken werd het Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-
uitkeringen ook belast met het regelen van uitkeringen aan nazi-vervolgden. Het betrof hier uitkeringen
voor de vervolging en gevolgen hiervan zoals gevangenschap en gevolgen hiervan, het dragen van een
ster etc. aan slachtoffers en nabestaanden. In Duitsland werd in 1956 het Bundesentschädigungsgesetz,
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afgekort als: Beg., opgesteld. Een voorloper van de Stichting JOKOS, de Commissie van Joodse
Gemeenten en Joodse Sociale Organisaties in Nederland voerde besprekingen in Duitsland om ook
slachtoffers uit Nederland onder de Beg. te scharen. Dit mislukte. De Nederlandse overheid sloot op 8
april 1960, Tractatenblad no. 70, een overeenkomst met Duitsland en uiteindelijk kwam DM 125 miljoen
(naast de vergoeding voor materiële schaden) ter verdeling vrij. Voor vervolgden die vroeger in Duitsland
gewoond hadden regelde men dat zij onder het Beg. zouden vallen. Na wijziging van het Beg. viel iedere
vervolgde onder de werking.

Een ingestelde Adviescommissie (commissie Drees) adviseerde over de binnenlandse regeling van
verdeling van het geld. De regeling die uiteindelijk gehanteerd zou worden voor de verdeling van gelden
was het Koninklijk Besluit houdende de vaststelling van de Regeling inzake uitkeringen aan nazi-
slachtoffers d.d. 22-5-1963, Stb. 220, gewijzigd: 1-11-1963 Stb. 433 en 2-7-1964 Stb. 241. Vervolgden
konden een aanvraag indienen die vervolgens door verschillende organisaties (zoals o.a. het Rode Kruis,
het RIOD, het ministerie van Justitie) werden geverifieerd waarbij op een speciaal formulier
aantekeningen werden gesteld. Aan de hand van de beoordeling van ondervonden feiten werd de
toekenning uiteindelijk berekend. Er zijn twee uitkeringen gedaan: een voorlopige- en een eindafrekening.

Het CADSU werd voor wat betreft het algemene beleid betreffende de verdeling bijgestaan door een op
grond van de regeling ingestelde Raad van advies. Beroep tegen toegekende uitkeringen kon worden
ingediend bij het College van Scheidslieden.

5.2 Actoren betrokken bij de vergoeding wegens Nazi-vervolging

Algemene Zaken
x de Minister-President/de minister van Algemene Zaken
x Commissie van Advies inzake uitkeringen Nederlandse slachtoffers nazi-vervolging (commissie

Drees)

Binnenlandse Zaken
x de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Financiën
x de minister van Financiën
x Voorbereidende Werkcommissie Uitkeringen aan nazi-vervolgden (samenstelling: Financiën,

RIOD, Informatiebureau Ned. Rode Kruis, CADSU)
x het Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-uitkeringen
x Raad van Advies uitkeringen nazi-vervolgden
x Interne Werkcommissie CADSU
x het College van Scheidslieden

x de minister van Buitenlandse Zaken
x de minister van Justitie
x de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
x de minister van Maatschappelijk Werk
x het Nederlandse Rode Kruis
x het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD)

5.3 De handelingen

5.3.1 Wet- en regelgeving

Nummer: 678
Actor: de Minister-President/ de minister van Algemene Zaken
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Handeling: Het instellen van een commissie die diende te adviseren over het regelen van de
verdeling van DM 125 miljoen onder nazi-slachtoffers en de instantie die dit diende te
verrichten.

Periode: 1961
Bron: Eindverslag van de taken van het CADSU, 1966,
Product: Beschikking d.d. 31-1-1961

Nummer: 679
Actor: Commissie van Advies inzake uitkeringen Nederlandse slachtoffers nazi-vervolging

(commissie Drees)
Handeling: Het adviseren betreffende het regelen van de verdeling van DM 125 miljoen onder nazi-

slachtoffers en de instantie die dit diende te verrichten.
Periode: 1961
Grondslag: Beschikking van de Minister-President/Minister van Algemene Zaken d.d. 31-1-1961
Bron: Eindverslag van de taken van het CADSU, 1966,
Product: Adviezen/Rapport

Interim advies d.d. 8-3-1961
Rapport d.d. 17-4-1961

Nummer: 680
Actor: 1. de Minister-President/minister van Algemene Zaken

2. de minister van Buitenlandse Zaken
3. de minister van Financiën
4. de minister van Justitie
5. de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
6. de minister van Maatschappelijk Werk

Handeling: Het opstellen van Koninklijke Besluiten houdende regels betreffende het aanvragen en
toekennen van uitkeringen aan vervolgingsslachtoffers.

Periode: 1963-1966
Bron/ Eindverslag van de taken van het CADSU, 1966,
Grondslag: Regeling inzake uitkeringen aan nazi-slachtoffers d.d. 22-5-1963, Stb. 220, aanhef,
Product: Koninklijke Besluiten

Regeling inzake uitkeringen aan nazi-slachtoffers d.d. 22-5-1963, Stb. 220, gewijzigd: 1-
11-1963, Stb. 433, en 2-7-1964, Stb. 241.

5.3.2 Algemeen

Nummer: 681
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het verrichten van studies en het vaststellen van beleidsnota's ter voorbereiding van

en/of evaluatie van het voorgenomen en ten uitvoer gelegde beleid inzake de uitkeringen
aan vervolgingsslachtoffers.

Periode: 1945-
Grondslag: *
Product: Nota's, rapporten

Nummer: 682
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het informeren van (individuele leden van) de Staten-Generaal betreffende het beleid

inzake uitkeringen aan vervolgingsslachtoffers.
Grondslag: *
Periode: 1945-
Product: Nota's e.d.

Nummer: 683
Actor: de minister van Financiën
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Handeling: Het informeren van (individuele) burgers betreffende uitkeringen wegens nazi-vervolging.
N.B.
Deze handeling betreft niet de behandeling van verzoeken om uitkeringen op grond van
in dit rapport uitgewerkte regelgeving maar heeft een algemeen informerende strekking.

Periode: 1945-
Grondslag: Grondwet, art. 5,
Product: informatieve beantwoordingsbrieven/inlichtingen

Nummer: 684
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het benoemen, schorsen en ontslaan van vertegenwoordigers in commissies,

werkgroepen, stuurgroepen etc. betrekking hebbende op de uitkeringen wegens nazi-
vervolging waarbij wel/geen (politieke) belangenafweging plaatsvindt en welke niet
gebaseerd is op wet- en regelgeving.

Periode: 1945-
Grondslag: *
Product: Beschikkingen

Nummer: 685
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het opstellen van week-, maand- kwartaal- of jaar- en andere verslagen betreffende de

uitkeringen wegens nazi-vervolging voor zover niet nader voorgeschreven in de wet- en
regelgeving.

Periode: 1945-
Grondslag: *
Product: Verslagen

Nummer: 686
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het instellen, wijzigen en opheffen van organisatie-eenheden op het gebied van de

uitkeringen wegens nazi-vervolging voor zover niet geregeld in wet- en regelgeving.
Periode: 1945-
Grondslag: *
Product: Beschikkingen

Nummer: 687
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het (mede-)voorbereiden van internationale overeenkomsten en verdragen betreffende

de uitkeringen wegens nazi-vervolging.
Periode: 1945-
Grondslag: *
Product: Overeenkomsten/Verdragen

het Financiële Verdrag van 8 april 1960, Trb. 70, tussen het Koninkrijk der Nederlanden
en de Bondsrepubliek Duitsland.
NB
Bij dit verdrag werd 125 miljoen DM ter verdeling ter beschikking gesteld.

Nummer: 688
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het voeren van overleg in internationaal verband met betrekking tot de uitvoering van

overeengekomen bepalingen met betrekking tot uitkeringen wegens nazi-vervolging.
Periode: 1945-
Grondslag: *
Product: Verslagen, Nota's, Rapporten, Briefwisseling, Afspraken

Nummer: 689
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Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het informeren van en het verlenen van bijstand aan andere landen en verdragspartners

inzake uitkeringen wegens nazi-vervolging.
Periode: 1945-
Grondslag: *
Product: Bijstandsdossiers

5.3.3 Algemene Voorschriften en Procedurebepalingen

Nummer: 690
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het vaststellen van de omrekeningskoers voor uit te keren bedragen wegens nazi-

vervolging uit een in het Financieel Verdrag overeengekomen bedrag van DM 125
miljoen.

Periode: 1963-1966
Grondslag: Regeling inzake uitkeringen aan nazi-slachtoffers d.d. 22-5-1963, Stb. 220, art. 3,
Product: Beschikking

Nummer: 691
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het bekendmaken van uitkeringsbedragen per eenheid van de verhoudingsgetallen.
Periode: 1963-1966
Grondslag: Regeling inzake uitkeringen aan nazi-slachtoffers d.d. 22-5-1963, Stb. 220, art. 8,
Product: Beschikking en Publicatie

Nummer: 692
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het aanwijzen van gevallen en categorieën van personen op wie voor wat betreft hun

nationaliteit de bepalingen van de regeling van toepassing zijn.
Periode: 1963-1966
Grondslag: Regeling inzake uitkeringen aan nazi-slachtoffers d.d. 22-5-1963, Stb. 220, art. 6,
Product: Min. Regeling/Beschikkingen

Beschikking Stcrt. 1-8-1963

Nummer: 693
Actor: Raad van Advies uitkeringen nazi-vervolgden
Handeling: Het adviseren van de minister van Financiën en het Hoofd van het CADSU betreffende te

treffen algemene maatregelen en algemene beslissingen bij de verstrekking van
voorschotten, uitkeringen en de uitvoering van het Besluit.

Periode: 1963-1966
Grondslag: Regeling inzake uitkeringen aan nazi-slachtoffers d.d. 22-5-1963, Stb. 220, art. 18.3,
Product: Adviezen

Nummer: 694
Actor: het Hoofd van het Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-uitkeringen
Handeling: Het uitbrengen van verslag betreffende de voortgang van de afwikkeling.
Periode: 1963-1966
Grondslag: Regeling inzake uitkeringen aan nazi-slachtoffers d.d. 22-5-1963, Stb. 220, art. 18.3,
Product: Verslagen

Nummer: 695
Actor: Voorbereidende Werkcommissie Uitkeringen aan nazi-vervolgden (samenstelling:

Financiën, RIOD, Informatiebureau Ned. Rode Kruis, CADSU)
Handeling: Het opstellen van aanvraagformulieren, de formulering van vragen en toelichtingen voor

het aanvragen van uitkeringen door (nabestaanden van) nazi-vervolgden.
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Periode: 1961-1962
Bron: Eindverslag van de taken van het CADSU, 1966,
Product: Vergaderstukken en Formulieren

Nummer: 696
Actor: Interne Werkcommissie CADSU
Handeling: Het opstellen van behandelprocedures.
Periode: 1962-1963
Bron: Eindverslag van de taken van het CADSU, 1966,
Product: Procedurebeschrijvingen/Administratieve Organisatie/Instructies

Nummer: 697
Actor: de minister van Financiën (Afd. Organisatie&Efficiency)
Handeling: Het mede-voorbereiden (begeleiden) van bij het CADSU (de werkcommissie) opgestelde

werkprocedures en instructies.
Periode: 1962-1963
Bron: Eindverslag van de taken van het CADSU, 1966,
Product: Adviezen/Nota's

Nummer: 698
Actor: het Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-uitkeringen (CADSU)
Handeling: Het voeren van overleg met verifiërende en informatieverstrekkende organen over de

wijze en inhoud van de informatievoorziening.
Periode: 1962-1966
Bron: Eindverslag van de taken van het CADSU, 1966,
Product: Verslagen/Afspraken

Nummer: 699
Actor: de minister van Financiën (Afd. Organisatie&Efficiency)
Handeling: Het voeren van overleg met verifiërende en informatieverstrekkende organen over de

wijze en inhoud van de informatievoorziening.
Periode: 1962-1966
Bron: Eindverslag van de taken van het CADSU, 1966,
Product: Verslagen/Afspraken

5.3.4 Organisatie/aanwijzing van organen en functionarissen, toezicht

Nummer: 700
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het opstellen van aanwijzingen aan het hoofd van het CADSU ter vervulling van zijn taak.
Periode: 1963-1966
Grondslag: Regeling inzake uitkeringen aan nazi-slachtoffers d.d. 22-5-1963, Stb. 220, art. 18.1,
Product: Aanwijzingen/instructies

Nummer: 701
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke Besluiten betreffende het instellen en opheffen van een

Raad van Advies.
Periode: 1963-1966
Grondslag: Regeling inzake uitkeringen aan nazi-slachtoffers d.d. 22-5-1963, Stb. 220, art. 18.2,
Product: K.B.'s

Nummer: 702
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke Besluiten betreffende benoeming, schorsing en ontslag

van de voorzitter en leden van de Raad van Advies.
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Periode: 1963-1966
Grondslag: Regeling inzake uitkeringen aan nazi-slachtoffers d.d. 22-5-1963, Stb. 220, art. 18.2,
Product: Koninklijke Besluiten

Nummer: 703
Actor: 1. de minister van Financiën

2. het Hoofd van het CADSU
Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren die met een adviserende stem deelnemen aan

vergaderingen van de Raad van Advies.
Periode: 1963-1966
Grondslag: Regeling inzake uitkeringen aan nazi-slachtoffers d.d. 22-5-1963, Stb. 220, art. 18.2,
Product: Beschikkingen

Nummer: 704
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke Besluiten betreffende benoeming, schorsing en ontslag

van leden en voorzitter van het College van Scheidslieden.
Periode: 1963-1966
Grondslag: Regeling inzake uitkeringen aan nazi-slachtoffers d.d. 22-5-1963, Stb. 220, art. 19,
Product: Koninklijke Besluiten

5.3.5 Aanvragen/verificatie/Uitbetaling

Nummer: 705
Actor: het Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-uitkeringen
Handeling: Het verlenen of weigeren van uitkeringen aan nazi-slachtoffers.
Periode: 1963-1966
Grondslag: Regeling inzake uitkeringen aan nazi-slachtoffers d.d. 22-5-1963, Stb. 220, art. 4, 5, 6, 7,

12, 15, 16,
Product: Toekenningen/Afwijzingen/Uitbetalingen/Verificatie- en berekeningsbescheiden

Nummer: 706
Actor: Rijkscentrale voor Mechanische Administratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken
Handeling: Het verrichten mechanische verwerking van gegevens m.b.t. de verwerking van

aanvragen voor uitkeringen wegens nazi-vervolging.
Periode: 1959-1966
Bron: Eindverslag van de taken van het CADSU, 1966,
Product: Ponskaarten

Nummer: 707
Actor: 1. de minister van Justitie

2. het Nederlandse Rode Kruis
3. het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD)

Handeling: Het controleren van gegevens i.v.m. de verlening van uitkeringen wegens nazi-
vervolging.

Periode: 1963-1966
Bron: Eindverslag van de taken van het CADSU, 1966,
Product: Controlemededelingen

5.3.6 Beroep en Bezwaar

Nummer: 708
Actor: het College van Scheidslieden
Handeling: Het behandelen van bezwaren ingebracht tegen beslissingen van het CADSU

betreffende het toekennen van uitkeringen wegens nazi-vervolging.
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Periode: 1963-1966
Grondslag: Regeling inzake uitkeringen aan nazi-slachtoffers d.d. 22-5-1963, Stb. 220, art. 19,
Product: Uitspraken

Nummer: 709
Actor: het Hoofd van het CADSU
Handeling: Het adviseren van het College van Scheidslieden bij de behandeling van ingestelde

beroepen.
Periode: 1963-1966
Grondslag: Regeling inzake uitkeringen aan nazi-slachtoffers d.d. 22-5-1963, Stb. 220, art. 19,
Product: Adviezen

6. Watersnoodschadevergoedingen in verband met de stormvloed van 1953

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een schets gegeven van de aanleiding tot het treffen van enige financiële
regelingen voor de vergoeding van watersnoodschaden. Ook de hulpverlening voorafgaande aan de
regelgeving, een beschrijving van de regelgeving en een opsomming van de actoren die op dit terrein een
rol speelden komen aan de orde. De meer coördinerende taken met betrekking tot rampenbestrijding en
crisisbeheersing worden beschreven in de Pivot-rapportage “van pro-actie tot nazorg”, een institutioneel
onderzoek naar het beleidsterrein brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1952 en
beschrijft een aantal handelingen die verricht werden in 1953 vóórdat de schadevergoeding van materiële
schaden geleden door de watersnoodramp in vastgestelde wetgeving werd opgenomen. Deze rapportage
is verschenen onder nr. 49 in de Pivot-reeks van institutionele onderzoeken. Daar waar het voorliggende
onderzoek en het hiervoor genoemde onderzoek raakvlakken met elkaar hebben is bij de betreffende
handelingen die in de volgende hoofdstukken zijn opgenomen verwezen. In de hier voorliggende
rapportage dient de specifieke regelgeving m.b.t. de financiële schadeloosstelling van particulieren en
publiekrechtelijke lichamen als grondslag voor het handelen van te onderscheiden actoren.

In dit hoofdstuk komen dus de financiële regelingen aan de orde die specifiek ontworpen zijn naar
aanleiding van de watersnoodramp 1953 en bestemd zijn voor vergoeding van (vooral materiële)
schaden. De hoofdverantwoordelijkheid voor de in dit hoofdstuk behandelde regelingen lag bij de minister
van Financiën. De minister van Financiën was en is verantwoordelijk voor het algemene financiële-
economische beleid. De schadevergoeding van watersnoodschaden passen binnen dat beleidsterrein dat
in de onderzochte periode toebedeeld was aan de Generale Thesaurie en de Dienst der Rijksbegroting.
Andere departementen speelden ook een belangrijke rol bij de uitvoering van die regelingen. Dit blijkt uit
het feit dat zij de in dit hoofdstuk te behandelen wetten hebben mee-ondertekend en hebben mee-
verdedigd in de discussies met het parlement. Het ministerie van Financiën had al de nodige ervaring
opgedaan bij het opstellen en uitvoeren van de oorlogsschaderegelingen. De regelingen betreffende de
vergoeding van de watersnoodschaden lag min of meer in het verlengde van die
oorlogsschaderegelingen. De kosten zouden bovendien wederom een belangrijke post op de
verschillende hoofdstukken van de rijksbegroting vormen. De periode die nodig was voor de afwikkeling
van schaden ligt tussen 1953 en circa 1980.
De schaden die voor vergoeding in aanmerking kwamen waren schaden aan gebouwen, bedrijven,
bedrijfsgoederen, landbouwgronden en schaden aan inventarissen.

6.1.1 De stormnacht

In de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari werden grote delen van Zeeland, Noord-Brabant
en Zuid-Holland getroffen door een combinatie van springvloed en zware storm die in die gebieden er
voor zorgde dat grote delen onder water kwamen te staan. Naast de vele te betreuren slachtoffers (183519

20) was er door het breken van de dijken grote materiële schade. In totaal werd zo'n 187 km dijk
beschadigd21.
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Dat de overstroming op zich ernstiger dan vorige keren was kwam voor veel bewoners van de gebieden
tamelijk onverwacht. De stormvloedplanken waren geplaatst en velen zijn die stormnacht gewoon naar
bed gegaan22. In 1940 en in 1944 bracht een in 1939 ingestelde Stormvloedcommissie 2 rapporten uit
waarin dijkverhoging werd bepleit. Ook een onderzoek ingesteld door Rijkswaterstaat kende die conclusie
maar tot grote dijkverhogingsoperaties kwam het niet23. Misschien was dit het gevolg van de
oorlogssituatie en naderhand van het grootscheepse herstel daarvan en de middelen die dit opslokte.

6.1.2 De eerste hulpverlening

De dag na de ramp werd een ambtelijke bijeenkomst gehouden door vertegenwoordigers van de
departementen van Algemene Zaken, Waterstaat, Binnenlandse Zaken, Financiën en Oorlog. Ook
Rijkswaterstaat was vertegenwoordigd. In deze bijeenkomst besloot men een actieplan op te stellen24.

Bij de reddingspogingen, het dichten en het dicht houden van de dijken werden veel militairen uit binnen-
en buitenland25 ingezet. In de dagen na de stormvloed werden ook veel reddingsmiddelen en voedsel
uitgeworpen voor de mensen die niet of slecht bereikbaar waren. De Nederlandse militairen die minister
Beel van Binnenlandse Zaken aanvankelijk op 6 februari 1953 weer wilde terugtrekken bleven uiteindelijk
tot de volgende te verwachten springvloed op 16 februari in het rampgebied26.

6.1.3 Particuliere hulpverlening

De particuliere hulpverlening kwam ook op gang. Er waren tal van (particuliere)
hulpverleningsorganisaties actief zoals het Rotterdams Evacuatie Centrum, het Amsterdams Werklozen
Comité dat werkploegen stuurde en de Communistische Partij van Nederland (CPN) die een eigen
initiatief had: de Volkshulp27. Vanuit de partij werden Volkshulpcomités opgericht die geld en kleding
inzamelden28.

Het Nederlandse Rode Kruis verstrekte kleding en andere goederen. Veel van die goederen werden
geschonken door bedrijven en particulieren. Maar ook uit het buitenland werden goederen en giften aan
het Rode Kruis en andere instellingen ter beschikking gesteld dat net als ambassades, het ministerie van
Buitenlandse Zaken en een Coördinatie Commissie Watersnoodschade van Economische Zaken zorgde
voor een juiste verspreiding29.

Ook het Nationaal Rampen Fonds dat zich meer richt op financiële ondersteuning is al snel actief. De
gelden die het fonds tot beschikking gekregen heeft kwam uit giften. Het Nationaal Rampenfonds (N.R.F.)
bestaat sinds 193530 en is mede-opgericht door het Watersnoodcomité dat na de stormvloed van 1916
goed werk heeft gedaan. Andere oprichters van het fonds zijn het Nederlandse Rode Kruis, het Oranje
Kruis en het R.K. Huisvestingscomité. Kort na de ramp is prins Bernhard bereid gevonden om voorzitter te
worden31 32.

Het N.R.F. ging voortvarend te werk. Vanuit het fonds concludeerde een sub-commissie Huisraadschade
op 11 februari 1953 dat de vergoeding van huisraadschade op forfaitaire wijze het best tot zijn recht zou
komen. Dit houdt in dat er uniforme prijzen worden vastgesteld voor goederen waarvoor
schadevergoeding kan worden verleend33. Voor de vergoeding van huisraadschade werd de bevolking
ingedeeld in klassen door in gemeenten, door het N.R.F., geïnstalleerde commissies. De laagste
(arbeiders-)klasse kreeg 100% uitgekeerd aan de hand van de vastgestelde prijzen en de hoogste (grote
ondernemers-)klasse kreeg 225%34.

Simpelweg zou de taakverdeling tussen het Nederlandse Rode Kruis en het Nationaal Rampenfonds
onderscheiden kunnen worden in de verdeling dat de eerste organisatie voor de goederen zorgde en de
tweede voor het geld.

6.1.4 Hulpverlening vanuit de overheid
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Vanuit de Overheid werd de hulpverlening en het herstel begeleid door de Coördinatiecommissie
Watersnood. Secretaris-generaal is dr. C. Fock die ook de rechterhand is van minister-president Drees35

is. Behalve de gelden die de overheid ter beschikking had werd de toch al vrijgevige bevolking verder
gestimuleerd geld te geven door giften aftrekbaar te maken van de belasting. Via de omzetbelasting werd
vrijstelling bij evenementen gegeven zodat een deel van de opbrengst (tenminste de helft) afgedragen
kon worden aan het Nationaal Rampenfonds. Dit werd geregeld in de Wet van 7 augustus 1953, Stb. 400,
houdende fiscale tegemoetkomingen i.v.m. de watersnoodramp36. In het Besluit van 13 februari 13
februari 1953, Stb. 76, werd toestemming gegeven om een postzegel van 10 cent uit te brengen. De
zegel werd met een toeslag van 10 cent verkocht. De opbrengst ging naar het Nationaal Rampen Fonds.
Nederland (Verkeer en Waterstaat, Buitenlandse Zaken en Economische Zaken) sloot, na een
vergadering op 15 februari 1953, een protocol met Duitsland dat een krediet geopend had van DM.
5.000.000. Er werd afgesproken in welke vorm de hulp verleend zou worden37.

Nationale wetgeving, op grond waarvan particulieren, instellingen en ook publiekrechtelijke lichamen
claims konden indienen, zou nog even op zich laten wachten.

6.1.5 Het herstel van de dijken

Naast de hulpverlening in de zin van directe schadevergoeding door middel van het ter beschikking
stellen van goederen en voorschotten aan slachtoffers en getroffen instellingen worden ook maatregelen
getroffen om de ontstane schade aan waterkeringen zo snel mogelijk op te heffen. Behalve dat
particulieren en organisaties daarvan zich als arbeidskracht aanboden werden via de arbeidsbureaus en
het Hoofdbureau van de Arbeidsvoorziening arbeidskrachten voor het dichten der dijken aangetrokken38.

De grondwet van 1948 (art. 196-199) en 1953 (art. 204-207)39 regelde het toezicht op de
waterstaatkundige werken. Een belangrijke rol was naast die van Rijkswaterstaat daarbij weggelegd voor
de provincies en de waterschappen en dergelijke. De Noodwet Dijkherstel van 2 mei 1953, Stb. 231,
bepaalde dat het Rijk het herstel zou verrichten. Tenzij in overleg met Gedeputeerde Staten dit
overgelaten wordt aan de beheerders zoals waterschappen of aan Gedeputeerde Staten zelf (art. 1).

In praktijk verrichtte Rijkswaterstaat in de verschillende provincies veel dijkherstel. Rijkswaterstaat in
Zeeland riep een aparte Dienst Dijkherstel Zeeland in het leven. Doordat de werken zo enorm waren werd
ook de Dienst der Zuiderzeewerken ingeschakeld. Ook waterschappen verrichten veel
herstelwerkzaamheden aan de dijken40. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat had het toezicht op het
herstel (art. 2) en delegeerde dit aan de Dienst Coördinatie Dijkherstel dat ressorteerde onder de directie
Benedenrivieren van Rijkswaterstaat41. De kosten van het herstel kwamen voor rekening van het Rijk en
werden vastgesteld door Verkeer en Waterstaat (artikel 6). Hetzelfde gold voor de goedgekeurde
verbeteringsplannen waarvoor dan een extra vergoeding kon worden toegekend (art. 7). Voordat deze
Noodwet er was installeerde minister Algera van Verkeer en Waterstaat al de Deltacommissie. In 1954
adviseerde de Deltacommissie alle zeearmen met uitzondering van de Westerschelde af te sluiten. Dit
was het begin van het Deltaplan dat op 7 november 1957 in de Kamer is aanvaard42.

6.2 De wetgeving met betrekking tot geleden materiële watersnoodschaden

Volgend op de eerste hulpverlening werd de regelgeving ontworpen die in de loop van 1953 en 1954 tot
stand kwam en in werking zou treden.
Het eerst was gereed de Wet van 30 juli 1953, Stb. 401, Wet Financiering Stormvloedschade
Publiekrechtelijke Lichamen. Deze werd gevolgd door een wet die de materiële schaden geleden door
particulieren en bedrijven zou gaan vergoeden: de Wet op de Watersnoodschaden 1953 van 24
december 1953, Stb. 661.

Voor de betaling van schadeherstel of herbouw aan/van scholen werd in de Wet van 19 mei 1954, Stb.
223, tot regeling van de herbouw of het herstel van door stormvloedschade getroffen schoolgebouwen
voor lager onderwijs door de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in art. 1 gesteld dat de
artikelen 87 t/m 87 octies van toepassing waren. De uitwerking van deze wet is niet meegenomen in dit
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rapport evenals de vergoedingen die slachtoffers van de watersnood kregen voor levensonderhoud. De
regering verwees hiervoor naar de bestaande Regeling Hulpverlening Oorlogsslachtoffers, ressorterende
onder het ministerie van Maatschappelijk Werk43. Ook regelgeving met betrekking tot het herstel van
dijken zoals de Noodwet Dijkherstel en het daaropvolgende Deltaplan komt niet aan de orde.

De schadevergoedingen aan getroffenen, bedrijven en aan publiekrechtelijke lichamen die in dit rapport
aan de orde komen kwamen tot stand onder hoofdverantwoordelijkheid van de minister van Financiën
(eerstondertekenende) die samen met andere vakministers de Wet op de Watersnoodschade 1953 en de
Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen opstelden en uitvoerden. De
voorgestelde wetgeving werd in het parlement uitvoerig besproken. In de Kamer was een
Watersnoodcommissie ingesteld44.

Wet op  de Watersnoodschade 1953

In het door de regering ingediende wetsontwerp van de Wet op de Watersnoodschade 1953 werd geen
regeling getroffen voor de vergoeding van 's-Rijkswege wegens schade aan huisraad. Men wilde dit
overlaten aan het Nationaal Rampen Fonds dat uit binnen- en buitenland (particuliere) giften ontvangen
had. Deze stelling viel aanvankelijk slecht bij het parlement dat vragen stelde over de taakverdeling45.
Behalve de giften die ontvangen werden door het Nationaal Rampenfonds kwamen ook veel goederen en
gelden uit het buitenland binnen bij het Rode Kruis. In de memorie van toelichting bij het wetsontwerp
spreekt de regering zijn waardering uit voor het vele werk dat de organisaties verzetten en verzet hebben.

De vergoeding van overheidswege van de watersnoodschaden was ruimer bemeten dan de vergoeding
van de oorlogsschaden. Bij de vergoedingen wegens oorlogsschaden werd uitgegaan van waarde van
goederen van jaren tevoren (per 9 mei 1940). De grondslag was dus een ander prijspeil. De vergoeding
kon echter nooit 100% van alle kosten zijn zo vond de regering. Dit zou de financiële politiek in gevaar
zou brengen46. Hoewel het Nationaal Rampenfonds een zelfstandig orgaan is en niet onder een ministerie
ressorteert mocht het Fonds ter uitoefening van de regeling die zij getroffen had voor vergoeding van
huisraadschade gedeeltelijk gebruik maken van het Commissariaat voor de Oorlogsschade en de
Schade-Enquête Commissies47.

Naast vergoeding door middel van geld werd met name voor de land- en tuinbouw ook veel aan
vergoeding en herstel in natura gedaan. De door het zoute water aangetaste gronden werden gereinigd
met gips. Daarnaast er werden zaaigoederen en andere goederen beschikbaar gesteld. Een belangrijke
rol daarbij was weggelegd voor de Rijksdienst voor het Landbouwherstel. De uitvoering van de wet lag bij
verschillende ministeries: Financiën, Wederopbouw en Volkshuisvesting, Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening, Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken en Sociale Zaken en Volksgezondheid.
Er werd op grond van artikel 6 van de Wet op de Watersnoodschade een taakverdeling afgesproken
tussen die ministeries.

Het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening had voornamelijk bemoeienis met schaden
aan gronden, roerende en onroerende goederen behorende tot bedrijven, bedrijfsvoorraden en levende
have. De minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting regelde de schaden aan gebouwd onroerend
goed en schepen met hun toebehoren (visserijschepen vielen echter weer onder de minister van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening). De overige schaden werden afgewikkeld door de minister
van Financiën.

Op hun beurt konden de verschillende ministeries weer organen aanwijzen die belast werden met de
uitvoering. Deze organen taxeerden, onderzochten de aangemelde schaden zelf (naast de
Rampschadebureaus) of hadden daartoe weer deskundigen en commissies tot hun beschikking.

De allereerste aangifte en registratie diende bij de Rampschadebureaus te gebeuren. Deze waren reeds
vanaf 7 februari 1953 actief48. Deze bureau's behoorden bij een aantal districtsbureaus van de Schade-
Enquête Commissies in Zeeland, Noord-Brabant, Rotterdam en Amsterdam49.
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Het ministerie van Financiën wees het Commissariaat voor de Oorlogsschade aan als vaststellend
orgaan. Dat orgaan had tevens het toezicht op de Rampschadebureaus. Deze Rampschadebureaus
kenden verschillende afdelingen voor verschillende sectoren van schade. Bijvoorbeeld voor
wederopbouw, voor industrie en voor de burgersector. Op de bureaus werden schade-uitkeringen
geregeld na de definitieve schadevaststellingen50. De minister van Financiën wees een comptabele aan
die overging tot uitbetaling. Vanuit het ministerie van Financiën werd ook een algemeen toezicht
uitgeoefend op de uitvoering door de vaststellende organen van de andere ministeries.

Bij het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening werd de Rijksdienst voor het
Landbouwherstel belast met veel van de uitvoeringswerkzaamheden ingevolge de wet. Voordat de wet er
was werd de agrarische schade al in kaart gebracht door de Provinciale Voedselcommissariaten en zij
werden ook betrokken bij de afwikkeling51.

Bij het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting werden de Directeur-Generaal voor de
Wederopbouw en de Volkshuisvesting, de Afdeling Afwikkeling Oorlogsschade en Onteigening en de
Afdeling Vaartuigen aangewezen. De verschillende organen controleerden ook of herstelwerkzaamheden,
al dan niet met ter beschikking gestelde goederen, plaatsvond. Het herstel van boerderijen vond plaats
onder verantwoordelijkheid van dit ministerie.
Een deel van de herstelkosten werd vergoed op grond van de herverkaveling waarvoor een speciale wet
gold en waarvoor op de begroting al gelden waren gereserveerd.

Bij de Liquidatiewet Oorlogs- en Watersnoodschade I uit 1960 werden het Commissariaat voor de
Oorlogsschade en de Rampschadebureaus opgeheven en de verdere afhandeling van zaken bij de
minister van Financiën gelegd. Ook werd bepaald dat voor een deel geen verzoeken meer in behandeling
genomen werden: inzake bijdragen en rentevergoedingen en kredieten. De Liquidatiewet Oorlogs- en
Watersnoodschade II beëindigde de rest van de nog mogelijke aanspraken op vergoedingen.

Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen

Na de stormvloed die in de nacht van 31 januari op 1 februari grote schade aanrichtte werd naast een
schaderegeling voor particulieren en bedrijven ook een schaderegeling getroffen voor gemeenten,
provinciën en publiekrechtelijke lichamen. In deze wet werd bij art. 2 de in 1951 van kracht geworden Wet
Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen voor een groot deel (met uitzondering van de
artikelen 11-13, 16 en 17) ook voor de stormvloedschade van toepassing verklaard met dien verstande
dat daar waar over oorlogs- en bezettingsschade gesproken wordt nu tevens stormvloedschade bedoeld
wordt.

De wet beoogde in hoofdzaak de kosten van herstel te vergoeden en niet die van eventuele verbetering
van die goederen. Daarbij werd het eerdere voornemen om de draagkracht van de publiekrechtelijke
lichamen zelf bij de mate van financiering te betrekken losgelaten52. Ook de kosten die gemeenten
hadden gemaakt ter voorkoming van schaden werden vergoed. Er bestond de mogelijkheid om ook
andere schaden aan te wijzen die voor vergoeding in aanmerking kwamen dan de in eerste instantie
bedoelde schaden.

In het parlement werd het wetsontwerp in behandeling genomen door de ingestelde Commissie voor de
Watersnood.

De uitvoering van de regeling lag bij het ministerie van Financiën bij het Bureau Financiering
Wederopbouw53. Bij de uitvoering van de wet maar ook bij het opstellen van algemene regels adviseerde
de Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen. Deze commissie bestond al
omdat zij al in de Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen in het leven was geroepen.
De commissie breidde feitelijk haar werkzaamheden uit met het "adviesterrein" watersnoodschade en had
de bevoegdheid om speciale sub-commissies in te stellen.

6.3 De actoren
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Financiën
x de minister van Financiën

Belast met het opstellen van regels, de uitvoering en het toezicht daarop met betrekking tot
watersnoodschaden.
Het Bureau Financiering Wederopbouw was belast met de schadevergoedingen op grond van de
Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen.
De Directie Financiering en Coördinatie Oorlogsschade was belast met het opstellen van
uitvoeringsregels en het toezicht op de schadevergoedingen, vastgesteld door het Commissariaat
voor de Oorlogsschade, op grond van de Wet op de Watersnoodschade 1953. De directie diende
ook als bezwaarinstantie voor het ministerie. Nadat in 1960 de Rampschadebureaus en het
Commissariaat voor de Oorlogsschade werden opgeheven werd deze directie belast met de
taken van die organen (het behandelen van de verzoeken om vergoedingen).

x de Rampschadebureaus
De bureaus ressorteerden onder het ministerie van Financiën en waren gehuisvest bij de
districtsbureaus van de Schade-Enquête Commissies.
Ze registreerden en onderzochten aangiften van bedrijven en particulieren op grond van de Wet
op de Watersnoodschade 1953. Daarnaast werden voorschotten en kredieten verstrekt. De
bureaus werden reeds opgericht op 7 februari 1953 en opgeheven in 1960 bij de Liquidatiewet
Oorlogs- en Watersnoodschade I.

x het Commissariaat voor de Oorlogsschade
Het Commissariaat ressorteerde onder het ministerie van Financiën. Het CvO functioneerde als
aangewezen vaststellend orgaan voor vergoedingen op grond van de Wet op de
Watersnoodschade 1953. Daarnaast werd toezicht op de Rampschadebureaus gehouden. Het
Commissariaat was ook belast met het algemene toezicht op de werkwijzen van vaststellende
organen ressorterende onder ander ministeries.

x de Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen
De commissie ressorteerde onder het ministerie van Financiën. De leden en buitengewone leden
werden aangewezen door alle ministeries. De commissie kon sub-commissies instellen die haar
uiteindelijke adviezen voorbereidde. De commissie had als taak te adviseren over de uitvoering
en over de algemene regels met betrekking tot de Wet Financiering Stormvloedschade
Publiekrechtelijke Lichamen.

x de Subcommissie van de Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen
De subcommissie werd belast met de voorbereiding van adviezen van de Commissie
Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen.

x de Bijzondere Subcommissies van de Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen
De bijzondere subcommissies waren belast met de voorbereiding van adviezen van de
Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen.

x de door de minister van Financiën op grond van de Wet op de Watersnoodschade 1953
aangewezen comptabele
De comptabele was belast met de uitbetaling en verrekening van vastgestelde vergoedingen

x de Belastingdienst
De Belastingdienst was belast met de terugvordering van ten onrechte of te veel uitbetaalde
vergoedingen op grond van de Wet op de Watersnoodschade 1953.

Justitie
x de minister van Justitie

De minister was betrokken bij de voorbereiding van de Wet op de Watersnoodschade 1953 en
kon op grond van die wet uitvoeringsmaatregelen opstellen en stelde regels met betrekking de
tarieven van notarissen op. Hij was gerechtigd een lid van de Commissie Wederopbouw
Publiekrechtelijke Lichamen aan te wijzen.

x het Scheidsgerecht voor de Oorlogsschade
Het Scheidsgerecht was belast met de rechtspraak (1953-1978) betreffende de uitvoering van de
Wet op de Watersnoodschade 1953. Het Scheidsgerecht bestond uit meerdere kamers.

x de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage
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Na opheffing van het Scheidsgerecht (1978) voor de Oorlogsschade werd de
arrondissementsrechtbank belast met de rechtspraak betreffende de uitvoering van de Wet op de
Watersnoodschade 1953.

Verkeer en Waterstaat
x de minister van Verkeer en Waterstaat

De minister was betrokken bij het opstellen van wetgeving en het opstellen van
uitvoeringsvoorschriften met betrekking tot geleden watersnoodschade. Ook was hij betrokken bij
de uitvoering van de wetgeving: het toekennen van vergoedingen en contrôle van de besteding
aan en de herbouw van schepen.

x de door de minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen uitvoeringsorganen als bedoeld in de
Wet op de Watersnoodschade 1953.
In de wetsedities zijn geen beschikkingen met naamvermeldingen aangetroffen.
De organen waren belast met onderzoek, taxatie en vaststelling van schaden en vergoedingen
daarvoor.

Landbouw en Visserij
x de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

De minister was betrokken bij het opstellen van de wet- en regelgeving. Hij was ook belast met
(toezicht op) de uitvoering en dan met name met betrekking tot agrarische schaden.

x de Rijksdienst voor het Landbouwherstel
De Rijksdienst ressorteerde onder de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en
werd aangewezen als vaststellend orgaan voor schadevergoedingen voor agrarische schaden op
grond van de Wet op de Watersnoodschade 1953.

x de Provinciale Voedselcommissarissen
De Voedselcommissarissen taxeerden en onderzochten aangegeven agrarische schaden. Zij
verstrekten ook voorschotten.

x de Landbouwconsulenten
De Landbouwconsulenten stelden natura-goederen (bijvoorbeeld zaaigoed, gips voor de reiniging
van verzilte landbouwgronden) beschikbaar ter tegemoetkoming en het herstel van agrarische
watersnoodschaden.

x de Directeur-Generaal van de landbouw
Op grond van de Bijdrageregeling watersnoodschade boerderijen 1953 was de Directeur-
Generaal belast met het adviseren van de Directeur-Generaal voor de Wederopbouw en de
Volkshuisvesting over de mogelijkheid voor landbouwtechnisch verantwoorde bedrijfsvoering op
grond van ingediende plannen tot herbouw/herstel van door de watersnoodramp getroffen
boerderijen en de voldoening aan eisen m.b.t. hygiëne en inrichting i.v.m. de toekenning van een
bijdrage. Voor berekeningen werd ook een coëfficiënt door de Directeur-Generaal vastgesteld.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
x de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting

De minister was betrokken bij het opstellen van de wet- en regelgeving en belast met (toezicht
op) de uitvoering met name met betrekking tot schaden aan onroerende goederen en boerderijen.
De minister was ook betrokken bij eventuele onteigeningen en goedkeuring van
wederopbouwplannen.

x de Directeur-Generaal van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting van het ministerie van
Wederopbouw en Volkshuisvesting
De Directeur-Generaal fungeerde als aangewezen als vaststellend orgaan voor
schadevergoedingen aan onherstelbare onroerende goederen en herstelbare boerderijen op
grond van de Wet op de Watersnoodschade 1953.

x de Afdeling Vaststelling Oorlogsschade en Afwikkeling Onteigeningen,
De afdeling werd aangewezen als vaststellend orgaan voor schadevergoedingen voor herstelbare
onroerende goederen met uitzondering van boerderijen op grond van de Wet op de
Watersnoodschade 1953.

x de Afdeling Vaartuigen.
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De afdeling werd aangewezen als vaststellend orgaan voor schadevergoedingen (voor schaden
aan schepen) op grond van de Wet op de watersnoodschade 1953.

x de bewaarders van hypotheken, kadaster en scheepsbewijzen
De bewaarders ressorteerden tot 1970 onder het ministerie van Financiën en vanaf c.a. 1970
onder het ministerie dat de Volkshuisvesting in zijn takenpakket heeft. Sinds enige tijd is het
Kadaster geprivatiseerd. De bewaarders waren belast met het doorhalen en plaatsen van
aantekeningen bij inschrijvingen in de registers i.v.m. aflossingen door verkregen bijdragen op
grond van de Wet op de Watersnoodschade.

x de Adviescommissie Financierings- en Premieregeling Oorlogsschade Boerderijen
Had als taak te adviseren aan de ministers van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en van
Wederopbouw en Volkshuisvesting met betrekking tot de toepassing van de Bijdrageregeling
watersnoodschade boerderijen 1953. Werd in eerste instantie opgericht ter uitvoering van de Wet
op de Materiële Oorlogsschaden.

Binnenlandse Zaken
x de minister van Binnenlandse Zaken

De minister was betrokken bij het opstellen van regelgeving en de uitvoering daarvan met
betrekking tot schadevergoedingen aan publiekrechtelijke lichamen en dan in het bijzonder bij de
vergoeding van kosten aan gemeenten.

x Gedeputeerde Staten van de provinciën
GS adviseerden in het kader van de Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke
Lichamen aan diverse ministeries betreffende herstelwerkzaamheden, onteigeningen en de
vergoeding daarvoor alsmede over het opstellen/goedkeuren van wederopbouwplannen.

x de minister van Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (v.a. 1956 gevoegd bij Binnenlandse Zaken)
Kon als niet met de uitvoering van de Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke
Lichamen belaste minister voordrachten aan de minister van Financiën doen tot benoeming van
buitengewone leden van de Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen.
De grondslag daarvoor was de Derde Uitvoeringsbeschikking Financiering Stormvloedschade
Publiekrechtelijke Lichamen.

Economische Zaken
x de minister van Economische Zaken

De minister was betrokken bij de opstelling en (het toezicht op) de uitvoering van regelgeving
aangaande de Wet op de Watersnoodschade 1953. De minister regelde de schadevergoeding
aan bedrijven, stelde afschrijvingsnormen op en stelde regels betreffende de aanwijzing van
hetgeen onder bedrijfsuitrusting moet worden verstaan. De minister was niet betrokken bij de
uitvoering van de Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen maar mocht
als niet-uitvoerend vakminister wel een lid van de Commissie Financiering Wederopbouw
Publiekrechtelijke Lichamen aanwijzen.

x de door de minister van Economische Zaken aangewezen uitvoeringsorganen als bedoeld in de
Wet op de Watersnoodschade 1953.
In de wetsedities zijn geen beschikkingen van aanwijzing van een met name genoemd orgaan
aangetroffen.
De organen waren belast met onderzoek, taxatie en vaststelling van schaden en vergoedingen
daarvoor.

Sociale Zaken
x de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

De minister was betrokken bij het opstellen van de Wet op de Watersnoodschade 1953. In het
bijzonder het vergoeden van schaden op grond van uitvoerings-regelgeving inzake de aanwijzing
van sociale gebouwen, verpleeginrichtingen e.d. behoorde tot de taak van de minister. Hij mocht
als niet uitvoerend vakminister van de Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke
Lichamen wel een lid van de Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen
aanwijzen.

x de door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid aangewezen uitvoeringsorganen als
bedoeld in de Wet op de Watersnoodschade 1953.
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In de wetsedities zijn geen beschikkingen van aanwijzing met daarin een naamstelling
aangetroffen.
De organen waren belast met onderzoek, taxatie en vaststelling van schaden en vergoedingen
daarvoor.

Algemene Zaken
x de minister van Algemene Zaken;

De minister kon als niet met de uitvoering van de Wet Financiering Stormvloedschade
Publiekrechtelijke Lichamen belaste minister voordrachten aan de minister van Financiën doen tot
benoeming van buitengewone leden van de Commissie Financiering Wederopbouw
Publiekrechtelijke Lichamen. De grondslag daarvoor was de Derde Uitvoeringsbeschikking
Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen.

de minister zonder Portefeuille
x de minister zonder portefeuille

De minister kon als niet met de uitvoering van de Wet Financiering Stormvloedschade
Publiekrechtelijke Lichamen belaste minister voordrachten aan de minister van Financiën doen tot
benoeming van buitengewone leden van de Commissie Financiering Wederopbouw
Publiekrechtelijke Lichamen. De grondslag daarvoor was de Derde Uitvoeringsbeschikking
Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen.

Buitenlandse Zaken
x de minister van Buitenlandse Zaken

De minister kon als niet met de uitvoering van de Wet Financiering Stormvloedschade
Publiekrechtelijke Lichamen belaste minister voordrachten aan de minister van Financiën doen tot
benoeming van buitengewone leden van de Commissie Financiering Wederopbouw
Publiekrechtelijke Lichamen. De grondslag daarvoor was de Derde Uitvoeringsbeschikking
Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen.

Onderwijs
x de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen

De minister kon als niet met de uitvoering van de Wet Financiering Stormvloedschade
Publiekrechtelijke Lichamen belaste minister voordrachten aan de minister van Financiën doen tot
benoeming van buitengewone leden van de Commissie Financiering Wederopbouw
Publiekrechtelijke Lichamen. De grondslag daarvoor was de Derde Uitvoeringsbeschikking
Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen.

Defensie
x de minister van Oorlog/ thans defensie

De minister kon als niet met de uitvoering van de Wet Financiering Stormvloedschade
Publiekrechtelijke Lichamen belaste minister voordrachten aan de minister van Financiën doen tot
benoeming van buitengewone leden van de Commissie Financiering Wederopbouw
Publiekrechtelijke Lichamen. De grondslag daarvoor was de Derde Uitvoeringsbeschikking
Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen.

x de minister van Marine/ thans Defensie
 Kon als niet met de uitvoering van de Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke

Lichamen belaste minister voordrachten aan de minister van Financiën doen tot benoeming van
buitengewone leden van de Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen.
De grondslag daarvoor was de Derde Uitvoeringsbeschikking Financiering Stormvloedschade
Publiekrechtelijke Lichamen.

Uniezaken en Overzeese Rijksdelen
x de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen;

Kon als niet met de uitvoering van de Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke
Lichamen belaste minister voordrachten aan de minister van Financiën doen tot benoeming van
buitengewone leden van de Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen.
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De grondslag daarvoor was de Derde Uitvoeringsbeschikking Financiering Stormvloedschade
Publiekrechtelijke Lichamen.

Overige actoren
x het Nationale Rampen Fonds

Formeel is het N.R.F geen rijksdienst maar verrichtte in onderling overleg met de regering wel de
afwikkeling van de huisraadschade die niet op grond van de Wet op de Watersnoodschade 1953
werd vergoed. Indien er een tekort aan middelen (te weinig giften) zou zijn zou de regering
bijspringen.

x het Nederlandse Rode Kruis
Het Rode Kruis is geen overheidsinstantie maar zorgde in samenspraak met de Nederlandse
regering wel voor de verstrekking van goederen aan getroffenen door de watersnoodramp.
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6.4 De procedure

De procedure in hoofdlijnen bij door/namens het ministerie van Financiën toe te kennen vergoedingen
aan particulieren en bedrijven op grond van de Wet op de Watersnoodschade 1953:

Organisatorisch:

In grote lijnen verliep de procedure tot het verkrijgen van vergoedingen wegens geleden
watersnoodschade als volgt.
Na aangifte/opgave van de geleden schade werd een taxatie gemaakt en onderzoek ingesteld naar de
opgave. De taxerende/onderzoekende instantie (Rampschadebureaus, Provinciale
voedselcommissariaten) kon dan een voorschot of goederen verstrekken ter eerste leniging van de nood.
Na advies werd de vergoeding vastgesteld door het Commissariaat voor de Oorlogsschade of
vaststellende organen van de andere Departementen waarna uitbetaling, eventueel onder verrekening
van reeds verkregen voorschotten. Er waren drie beroeps/bezwaarprocedures mogelijk. Bezwaren tegen
de instantie die taxeerden/aangiften opnamen werden afgedaan door het Commissariaat of de andere

Aangifte/
Aangever

Rampschade-
bureau’s

Vaststelling
Comm. v.d.
Oorlogsschade

Uitbetaling/
Verrekening

Voorschot Beroep bij
Comm. v.d.
Oorlogsschade

Beroep bij
ministerie

Beroep bij het
Scheidsgerech
t

Advies

Generale Thesaurie
Directie Financieringen &
Coördinatie Oorlogsschade
ministerie van Financiën
1953-1980

Commissariaat voor de
Oorlogsschade
1953-1960

Rampschadebureau’s
1953-1960

Vaststellende organen van
andere ministeries
1953-1980

Toezicht en
Verrekening

Taxatie en
Verrekening

Andere betrokken
ministeries

Toezicht en
Verrekening
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vaststellende organen. Bezwaren tegen beslissingen over de vaststelling konden aanhangig gemaakt
worden bij de ministers. De laatste gang kon gemaakt worden naar de rechter. Het minister van Financiën
vervulde een arbitrerende rol in geschillen tussen de vaststellende organen van ander departementen en
het Commissariaat.
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6.5 De handelingen

6.5.1 Wet- en regelgeving

Nummer: 710
Actor: de Vakministers:

1. van Financiën;
2. van Justitie;
3. van Verkeer en Waterstaat;
4. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening;
5. van Wederopbouw en Volkshuisvesting;
6. van Binnenlandse Zaken;
7. van Economische Zaken;

Handeling: Het (mede-)voorbereiden van wetten, richtlijnen, circulaires, boekwerken, leidraden etc.
betreffende de vergoeding van geleden materiële schaden vanwege de watersnoodramp
1953 en het herstel van de geleden schade.

Periode: 1953-
Grondslag: *
Product: Wetten, richtlijnen etc.

Wet op de Watersnoodschade 1953 (Financiën eerst-ondertekende);
Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen (Financiën eerst-
ondertekende);

6.5.2 Algemeen

Nummer: 711
Actor: de Vakministers:

1. van Financiën;
2. van Justitie;
3. van Verkeer en Waterstaat;
4. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening;
5. van Wederopbouw en Volkshuisvesting;
6. van Binnenlandse Zaken;
7. van Economische Zaken;

Handeling: Het verrichten van studies en het vaststellen van beleidsnota's ter voorbereiding van
en/of evaluatie van het voorgenomen en ten uitvoer gelegde beleid inzake de vergoeding
van geleden watersnoodschade en het herstel.

Periode: 1953-
Grondslag: *
Product: Nota's, rapporten

Nummer: 712
Actor: de Vakministers:

1. van Financiën;
2. van Justitie;
3. van Verkeer en Waterstaat;
4. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening;
5. van Wederopbouw en Volkshuisvesting;
6. van Binnenlandse Zaken;
7. van Economische Zaken;

Handeling: Het informeren van (individuele leden van) de Staten-Generaal betreffende het beleid
inzake de vergoeding en het herstel van geleden watersnoodschade.

Periode: 1953-
Grondslag: Reglementen van orde van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal
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Product: Nota's, beantwoordingsbrieven e.d.

Nummer: 713
Actor: de Vakministers: Financiën;

1. van Financiën;
2. van Justitie;
3. van Verkeer en Waterstaat;
4. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening;
5. van Wederopbouw en Volkshuisvesting;
6. van Binnenlandse Zaken;
7. van Economische Zaken;

Handeling: Het informeren van (individuele) burgers en instellingen betreffende vergoeding van
watersnoodschade en herstel van de geleden schade.

Periode: 1953-
Grondslag: *
Product: Beantwoordingsbrieven/kennisgevingen

Nummer: 714
Actor: de Vakministers:

1. van Financiën;
2. van Justitie;
3. van Verkeer en Waterstaat;
4. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening;
5. van Wederopbouw en Volkshuisvesting;
6. van Binnenlandse Zaken;
7. van Economische Zaken;

Handeling: Het benoemen, schorsen en ontslaan van vertegenwoordigers in commissies,
werkgroepen, stuurgroepen etc. betrekking hebbende op de vergoeding van
watersnoodschaden en waarbij wel/geen (politieke) belangenafweging plaatsvindt en
welke niet direct gebaseerd is op wet- en regelgeving.

Periode: 1953-
Grondslag: *
Product: Beschikkingen

Nummer: 715
Actor: de Vakministers:

1. van Financiën;
2. van Justitie;
3. van Verkeer en Waterstaat;
4. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening;
5. van Wederopbouw en Volkshuisvesting;
6. van Binnenlandse Zaken;
7. van Economische Zaken;

Handeling: Het opstellen van week-, maand- kwartaal- of jaar- en andere verslagen betreffende de
vergoeding en het herstel van watersnoodschaden.

Periode: 1953-
Grondslag: *
Product: Verslagen

Nummer: 716
Actor: de Vakministers:

1. van Financiën;
2. van Justitie;
3. van Verkeer en Waterstaat;
4. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening;
5. van Wederopbouw en Volkshuisvesting;
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6. van Binnenlandse Zaken;
7. van Economische Zaken;

Handeling: Het instellen, wijzigen en opheffen van organisatie-eenheden op het gebied van de
vergoeding en het herstel van watersnoodschaden voor zover niet nader geregeld in wet-
en regelgeving.

Periode: 1953-
Grondslag: *
Product: Beschikkingen

Nummer: 717
Actor: de Vakministers:

1. van Financiën;
2. van Justitie;
3. van Verkeer en Waterstaat;
4. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening;
5. van Wederopbouw en Volkshuisvesting;
6. van Binnenlandse Zaken;
7. van Economische Zaken;

Handeling: Het (mede-)voorbereiden van internationale overeenkomsten en verdragen betreffende
de vergoeding van geleden watersnoodschaden en het herstel daarvan.

Periode: 1953-
Grondslag: Grondwet, art. 91
Product: Overeenkomsten/Verdragen

Nummer: 718
Actor: de Vakministers:

1. van Financiën;
2. van Justitie;
3. van Verkeer en Waterstaat;
4. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening;
5. van Wederopbouw en Volkshuisvesting;
6. van Binnenlandse Zaken;
7. van Economische Zaken;

Handeling: Het voeren van overleg in internationaal verband met betrekking tot de uitvoering van
overeengekomen bepalingen met betrekking tot de vergoeding van geleden
watersnoodschaden en het herstel daarvan.

Periode: 1953-
Grondslag: Overeenkomsten, Verdragen
Product: Verslagen, Nota's, Rapporten, Briefwisseling

Nummer: 719
Actor: de Vakministers:

1. van Financiën;
2. van Justitie;
3. van Verkeer en Waterstaat;
4. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening;
5. van Wederopbouw en Volkshuisvesting;
6. van Binnenlandse Zaken;
7. van Economische Zaken;

Handeling: Het informeren van en het verlenen van bijstand aan andere landen en verdragspartners
met betrekking tot de vergoeding en herstel van geleden watersnoodschaden.

Periode: 1953-
Grondslag: *
Product: Kennisgevingen en bijstandsdossiers
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6.6 Vergoedingen en kredietverlening aan particulieren en bedrijven

6.6.1 Algemene voorschriften en procedurebepalingen

Nummer: 720
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het voorbereiden van koninklijke Besluiten houdende tijdstippen waarna schade als

gevolg van de stormvloed niet meer in aanmerking genomen wordt voor vergoeding.
Periode: 1954-1960/1980
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 3.1,
Product: Koninklijke Besluiten

Nummer: 721
Actor: 1. de minister van Financiën;

2. van Verkeer en Waterstaat;
3. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening;
4. van Wederopbouw en Volkshuisvesting;

 5. van Sociale Zaken en Volksgezondheid
6. van Economische Zaken;

Handeling: Het, door de minister van Financiën in overeenstemming met de ministers van
Wederopbouw en Volkshuisvesting, van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, van
Verkeer en Waterstaat, van Economische Zaken en van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, vaststellen welke taken zij zullen verrichten bij de taxatie, onderzoek
en vaststelling van bijdragen voor geleden stormvloedschade zullen verrichten/regelen.

Periode: 1954-1960
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. (4.3) 6.1,
Product: Regeling/overlegstukken/notawisseling

Beschikking Taakverdeling Watersnoodschaden d.d. 1-3-1954, Stcrt. no. 44.

Nummer: 722
Actor: de minister van Justitie
Handeling: Het vaststellen van tarieven welke notarissen in rekening mogen brengen wegens

werkzaamheden voortvloeiend uit deze wet.
Periode: 1954-19
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 59.2,
Product: Regeling

Nummer: 723
Actor: 1. de minister van Financiën

2. van Verkeer en Waterstaat;
3. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening;
4. van Wederopbouw en Volkshuisvesting;

 5. van Sociale Zaken en Volksgezondheid
6. van Economische Zaken;

Handeling: Het, door de minister van Financiën in overeenstemming met de ministers van
Wederopbouw en Volkshuisvesting, van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, van
Verkeer en Waterstaat, van Economische Zaken en/of van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, opstellen van regels ter uitvoering van de wet.

Periode: 1954-
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 61,
Product: Regels/overlegstukken/notawisseling

Normenlijst I voor gewassen te velde d.d. 5-3-1954, no. F. 10672, Generale Thesaurie,
Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, Stcrt. no. 47.
Normenlijst 2 levende have d.d. 5-3-1954, no. F. 10672, Generale Thesaurie, Directie
Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, Stcrt. no. 47.
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Normenlijst 3 voorraden Landbouwprodukten d.d. 5-3-1954, no. F. 10762, Generale
Thesaurie, Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, Stcrt. no. 47.
Normenlijst 4 Kunstmeststoffen d.d. 5-3-1954, no. F. 10762, Generale Thesaurie, Directie
Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, Stcrt. no. 47.
Normenlijst 5 aangekochte Voedermiddelen 5-3-1954, no. F. 10762, Generale Thesaurie,
Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, Stcrt. no. 47.
Normenlijst 6 Houtopstanden d.d. 1-7-1954, no. F. 16527, Generale Thesaurie, Directie
Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, Stcrt. no. 126.
de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening was betrokken bij de
voorbereiding van:
Normenlijst I voor gewassen te velde d.d. 5-3-1954, no. F. 10672, Generale Thesaurie,
Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, Stcrt. no. 47.
Normenlijst 2 levende have d.d. 5-3-1954, no. F. 10672, Generale Thesaurie, Directie
Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, Stcrt. no. 47.
Normenlijst 3 voorraden Landbouwprodukten d.d. 5-3-1954, no. F. 10762, Generale
Thesaurie, Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, Stcrt. no. 47.
Normenlijst 4 Kunstmeststoffen d.d. 5-3-1954, no. F. 10762, Generale Thesaurie, Directie
Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, Stcrt. no. 47.
Normenlijst 5 aangekochte Voedermiddelen 5-3-1954, no. F. 10762, Generale Thesaurie,
Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, Stcrt. no. 47.
Normenlijst 6 Houtopstanden d.d. 1-7-1954, no. F. 16527, Generale Thesaurie, Directie
Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, Stcrt. no. 126.

Nummer: 724
Actor: de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Handeling: Het aanwijzen van verpleeginrichtingen (ziekenhuizen, sanatoria, psychiatrische

inrichtingen, kraaminrichtingen en verpleeghuizen voor chronische patiënten) welke voor
de uitvoering van deze regeling aanspraak kunnen maken op bijdragen wegens geleden
watersnoodschade.

Periode: 1954-1960/1980
Grondslag: Watersnoodschaderegeling bijzondere gebouwen, art. 1,
Product: Beschikkingen

Nummer: 725
Actor: 1. de minister van Financiën

2. de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Handeling: Het in overleg tussen de minister van Financiën met de minister van Sociale Zaken en

Volksgezondheid aanwijzen van gebouwen of groepen van gebouwen die als sociale
gebouwen voor de uitvoering van deze regeling worden aangemerkt en dus aanspraak
kunnen maken op bijdragen wegens geleden watersnoodschade.

Periode: 1954-1960/1980
Grondslag: Watersnoodschaderegeling bijzondere gebouwen, art. 1,
Product: Beschikkingen/adviezen/overlegstukken

6.6.2 Organisatie/aanwijzing organen en functionarissen en het toezicht

Nummer: 726
Verwijzing: Zie ook handeling nr. 439 rapport institutioneel onderzoek deelbeleidsterrein 

brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing “van pro-actie tot nazorg”, nr. 
49 uit de pivot-reeks

Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het instellen van Rampschadebureaus en het aanwijzen van tot welk ambtsgebied van

de bureaus gemeenten behoren.
Periode: 1954-1960
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 4.1,
Product: Beschikkingen
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Nummer: 727
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het aanwijzen van hoofden van de Rampschadebureaus.
Periode: 1954-1960
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 4.2,
Product: Beschikkingen

Nummer: 728
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het aanwijzen van een vaststellend orgaan dat tevens toezicht houdt en leiding geeft aan

de Rampschadebureaus.
Periode: 1954-1960
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 4.3,
Product: Instellingsbeschikking

Nummer: 729
Actor: het door Financiën aangewezen vaststellend orgaan: het Commissariaat voor de

Oorlogsschade
Handeling: Het houden van toezicht op de organisatie en inrichting van de Rampschadebureaus.
Periode: 1954-1960
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 4.3,
Product: Beschikkingen/controlerapporten/reorganisatiebesluiten

Nummer: 730
Actor: het door Financiën aangewezen vaststellend orgaan: het Commissariaat voor de

Oorlogsschade
Handeling: Het opstellen van instructies m.b.t. de taakuitvoering van de Rampschadebureaus.
Periode: 1954-1960
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 4.3,
Product: Instructies

Nummer: 731
Actor: 1. de minister van Financiën

2. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
3. de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
4. de minister van Verkeer en Waterstaat
5. de minister van Economische Zaken
6. de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Handeling: Het aanwijzen van organen die namens hen het onderzoek, de taxatie en de vaststelling
van bijdragen voor geleden schaden als gevolg van de stormvloed 1953 verrichten.

Periode: 1954-1960
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 6.1,
Product: Beschikkingen

Financiën:
Beschikking Orgaanaanwijzing I Watersnoodschade d.d. 1-3-1954, Stcrt. no. 44.
Wederopbouw en Volkshuisvesting:
Beschikking orgaanaanwijzing II watersnoodschade d.d. 1-3-1954, Stcrt. no. 44
(aanwijzing van 1) de Directeur-Generaal van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting,
2) de Afdeling Vaststelling Oorlogsschade en Afwikkeling Onteigeningen, 3) de Afdeling
Vaartuigen).
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening:
Beschikking Orgaanaanwijzing III Watersnoodschade d.d. 2-3-1954, Stcrt. no. 44
(aanwijzing Rijksdienst voor het Landbouwherstel).

Nummer: 732
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Actor: 1. de minister van Financiën
2. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
3. de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
4. de minister van Verkeer en Waterstaat
5. de minister van Economische Zaken
6. de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Handeling: Het door de minister van Financiën in overeenstemming met de ministers van
Wederopbouw en Volkshuisvesting, van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, van
Verkeer en Waterstaat, van Economische Zaken en van Sociale Zaken en
Volksgezondheid bepalen welk orgaan namens de minister van Financiën belast is met
A) de leiding en toezicht op registratie, onderzoek en taxatie van de schade, B) de leiding
en het toezicht op de vaststelling van de bijdragen en C) het toezicht op de inrichting van
daartoe aangewezen organen.

Periode: 1954-1960
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 7.1,
Product: Regeling/overlegstukken/Concept-regeling

Beschikking orgaanaanwijzing IV watersnoodschade d.d. 1-3-1954, Stcrt. no. 44
(aanwijzing Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade).

Nummer: 733
Actor: het door Financiën aangewezen toezicht houdende orgaan: het Commissariaat voor de

Oorlogsschade; de Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade: v.a. 1960: de
minister van Financiën

Handeling: Het houden van toezicht en het geven van leiding aan A) de registratie, het onderzoek en
de taxatie van aangemelde stormvloedschaden, B) de vaststelling van bijdragen en C) de
inrichting  van daartoe aangewezen organen.

Periode: 1954-1980
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 7.1,

Beschikking orgaanaanwijzing IV watersnoodschade, d.d. 1-3-1954, Stcrt. no. 44, art. 1,
Product: Aanwijzingen, Rapporten en Beschikkingen

Nummer: 734
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het aanwijzen van een comptabele die belast is met de uitbetaling van bijdragen (op last

van de aangewezen vaststellende organen en de Rampschadebureaus) wegens geleden
watersnoodschade.

Periode: 1954-1980
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 34.1,
Product: Beschikking

Nummer: 735
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het aanwijzen van een orgaan dat aanslagen kan verminderen of ter terugvordering van

ten onrechte uitgekeerde bijdragen wegens geleden watersnoodschade alsmede
aanwijzing van de ontvanger der directe belastingen aan wie de terug te vorderen gelden
moeten worden betaald.

Periode: 1954-1960
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 52, 53,
Product: Beschikkingen

Beschikking Orgaanaanwijzing I Watersnoodschade d.d. 1-3-1954, Stcrt. no. 44.

Nummer: 736
Actor: de vakministers van:

1. de minister van Financiën
2. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
3. de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
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4. de minister van Verkeer en Waterstaat
5. de minister van Economische Zaken
6. de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren en colleges aan wie werkzaamheden in het algemeen of
in bijzondere gevallen worden gedelegeerd.

Periode: 1954-1980
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 60,
Product: Beschikkingen/Delegatiebesluiten

6.6.3 Aangifte/taxatie/onderzoek/voorschotten/vaststelling/uitbetaling

Nummer: 737
Verwijzing: Zie ook handeling nrs. 440-442, 444 rapport institutioneel onderzoek deelbeleidsterrein

brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing“ van proactie tot nazorg”, nr. 49 uit
de pivot-reeks

Actor: de Rampschadebureaus
Handeling: Het ontvangen van schademeldingen betrekking hebbend op schade ingevolge de

stormvloed 1953, het registreren daarvan alsmede het uitbetalen en verrekenen van
voorschotten en kredieten.

Periode: 1954-1960
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 5.1.2, 34, 40,
Product: Registraties

Nummer: 738
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het voor afzonderlijke gebieden vaststellen van tijdstippen waarbinnen aangifte en

registratie van stormvloedschade dient te geschieden.
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 5.1,
Periode: 1954-1960
Product: Regeling

Nummer: 739
Actor: het door Financiën aangewezen vaststellend orgaan: het Commissariaat voor de

Oorlogsschade
Handeling: Het verlenen van algemene of bijzondere goedkeuringen aan de Rampschadebureaus

om ook buiten de gestelde termijnen gedane aangiften te registreren.
Periode: 1954-1960
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 5.2,
Product: Regelingen en Beschikkingen

Nummer: 740
Verwijzing: Zie ook handeling nr. 449 rapport institutioneel onderzoek deelbeleidsterrein

brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing “van pro-actie tot nazorg”, nr. 49
uit de pivot-reeks

Actor: 1. de door Financiën aan gewezen organen: Het Commissariaat voor de Oorlogsschade;
2. v.a. 1960: de minister van Financiën

Handeling: Het onderzoeken, taxeren en vaststellen en verrekenen van bijdragen, voorschotten en
kredieten voor geleden schade als gevolg van de stormvloed 1953.

Periode: 1954-1960
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 6, 14, 27.2, 29.2, 34, 40, 41,

Beschikking Orgaanaanwijzing I Watersnoodschade, art. 1, Watersnoodschaderegeling
bijzondere gebouwen, art. 2-6,
Beschikking Afschrijvingsnormen Watersnoodschade d.d. 5-4-1954, Stcrt. no. 68, art. 6,

Product: Beschikkingen

Nummer: 741
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Actor: de door de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting aangewezen organen:
1. de Directeur-Generaal voor de Wederopbouw en de Volkshuisvesting (m.b.t. schaden
aan boerderijen)
2. de Afdeling Vaststelling Oorlogsschade en Afwikkeling Onteigeningen
3. de Afdeling Vaartuigen

Handeling: Het onderzoeken, taxeren en vaststellen en verrekenen van bijdragen, voorschotten en
kredieten voor geleden schade als gevolg van de stormvloed 1953.

Periode: 1954-1960
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 6, 12, 13, 14, 27.2, 29.2, 34, 40, 41,

Beschikking orgaanaanwijzing II watersnoodschade d.d. 1-3-1954, Stcrt. no. 44, art. 1, 2,
3,
Bijdrage regeling watersnoodschade boerderijen 1953, art. 2, 3, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 19,

Product: Beschikkingen

Nummer: 742
Actor: de door de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening aangewezen organen:

de Rijksdienst voor het Landbouwherstel; Landbouwconsulenten; Provinciale
Voedselcommissarissen;

Handeling: Het onderzoeken, taxeren en vaststellen en verrekenen van bijdragen, voorschotten en
kredieten en het toekennen van goederen (bijdragen in natura) voor geleden schade als
gevolg van de stormvloed 1953 en het beoordelen of herstel (in natura) heeft
plaatsgevonden.

Periode: 1954-1960
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 6, 9, 11, 14, 27.2, 29.2, 34, 40, 41,

Beschikking Orgaanaanwijzing III Watersnoodschade d.d. 2-3-1954, Stcrt. no. 44, art. 1,
Beschikking Afschrijvingsnormen Watersnoodschade d.d. 5-4-1954, Stcrt. no. 68, art. 6,

Product: Beschikkingen

Nummer: 743
Actor: de door de minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen organen
Handeling: Het onderzoeken, taxeren en vaststellen en verrekenen van bijdragen, voorschotten en

kredieten voor geleden schade als gevolg van de stormvloed 1953.
Periode: 1954-1960
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 6, 27.2, 34, 40, 41,
Product: Beschikkingen

Nummer: 744
Actor: de door de minister van Economische Zaken aangewezen organen
Handeling: Het onderzoeken, taxeren en vaststellen en verrekenen van bijdragen, voorschotten en

kredieten voor geleden schade als gevolg van de stormvloed 1953.
Periode: 1954-1960
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 6, 27.2, 34, 40, 41,

Beschikking Afschrijvingsnormen Watersnoodschade d.d. 5-4-1954, Stcrt. no. 68, art. 6,
Product: Beschikkingen

Nummer: 745
Actor: de door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid aangewezen organen
Handeling: Het onderzoeken, taxeren en vaststellen of verrekenen van bijdragen, voorschotten en

kredieten voor geleden schade als gevolg van de stormvloed 1953.
Periode: 1954-1960
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 6, 27.2, 34, 40, 41,
Product: Beschikkingen

Nummer: 746
Actor: de vakministers:
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1. van Financiën (eerstverantwoordelijk);
2. van Wederopbouw en Volkshuisvesting;
3. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening;

Handeling: Het in overeenstemming, tussen de ministers van Financiën en van Wederopbouw en
Volkshuisvesting en van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, opstellen van regels
betreffende het vaststellen van bijdragen voor schaden aan boerderijen.

Periode: 1954-1980
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 14.1,
Product: Regels/Overlegstukken

Bijdrageregeling watersnoodschade boerderijen 1953 d.d. 6-3-1954, Stcrt. no. 47.

Nummer: 747
Actor: de vakministers wie het aangaan:

1. van Financiën (eerstverantwoordelijk);
2. van Economische Zaken;
3. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening;

Handeling: Het in overeenstemming met de ministers wie het aangaan opstellen van regels
betreffende in aanmerking te nemen normen bij de vaststelling van bijdragen 1) van
afschrijvingskosten, 2) welk deel als bedrijfsuitrusting dient en 3) welk deel als
handelsvoorraad dient.

Periode: 1954-1980
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 16.2,
Product: Regels/overlegstukken

Beschikking Afschrijvingsnormen Watersnoodschade d.d. 5-4-1954, Stcrt. no. 68.

Nummer: 748
Actor: de vakministers:

1. van Financiën;
2. van Wederopbouw en Volkshuisvesting;
3. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening;
4. van Verkeer en Waterstaat;
5. van Economische Zaken;
6. van Sociale Zaken en Volksgezondheid;

Handeling: Het door de minister van Financiën bij gezamenlijke beschikking met een der andere
ministers verlenen van bijdragen voor verlies of schade aan andere niet in de wet
genoemde goederen en waarbij voorschriften gegeven worden betreffende de
berekening, vaststelling en uitbetaling van de bijdrage.

Periode: 1954-1980
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 24,
Product: Beschikkingen

Nummer: 749
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het opstellen van voorschriften betreffende de verlaging van de bijdragen 1) voor degene

die uit andere hoofde vergoedingen hebben gekregen, 2) indien de schade op ander
wijze is goedgemaakt, 3) de schade door belanghebbende zelf is veroorzaakt alsmede
betreffende het niet vergoeden van schade aan geldswaardige papieren en goederen
zonder verkoopwaarde en betreffende de uitzonderingen op onder 1) en 2) genoemde
verlagingen.

Periode: 1954-
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 26.4,
Product: Voorschriften

Nummer: 750
Actor: de minister van Financiën
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Handeling: Het op verzoek van verzekerings-organisaties op onderlinge grondslag bepalen dat met
uitkeringen van die organisaties bij de vaststelling van de bijdrage geen of gedeeltelijk
rekening wordt gehouden.

Periode: 1954-1980
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 27.3,
Product: Afwijzingen/toewijzingen

Nummer: 751
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het beslissen op verzoeken om af te wijken van de vastgestelde periode waarover

vergoeding berekend wordt voor de huurwaarde van onherstelbare schaden aan
bedrijfspanden en woningen.

Periode: 1954-1980
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 29.3.5,
Product: Afwijzingen/Toewijzingen

Nummer: 752
Actor: de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Handeling: Het beoordelen of herstel in natura heeft plaatsgevonden i.v.m. de vaststelling van

vergoedingen voor betaalde pachten en het af- en toewijzen op verzoeken hiertoe.
Periode: 1954-1980
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 29.4.5,
Product: Afwijzingen/ Toewijzingen

Nummer: 753
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het verlenen van toestemming tot uitbetaling van bijdragen wegens herstelbare en

onherstelbare schaden aan gebouwde onroerende goederen als een gelijk bedrag aan
herstel is besteed alsmede het geven van toestemming om de bijdrage, onder
voorwaarden, op andere wijze te besteden.

Periode: 1954-1980
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 30.1.2,
Product: Afwijzingen/Toewijzingen

Nummer: 754
Actor: de minister van Verkeer en Waterstaat
Handeling: Het verlenen van toestemming tot uitbetaling van bijdragen wegens herstelbare en

onherstelbare schaden aan schepen als een gelijk bedrag aan herstel is besteed
alsmede het geven van toestemming om de bijdrage, onder voorwaarden, op andere
wijze te besteden.

Periode: 1954-1980
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 30.4,
Product: Afwijzingen/Toewijzingen

Nummer: 755
Actor: de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Handeling: Het verlenen van toestemming tot uitbetaling van bijdragen wegens herstelbare en

onherstelbare schaden aan visserijschepen als een gelijk bedrag aan herstel is besteed
alsmede het geven van toestemming om de bijdrage, onder voorwaarden, op andere
wijze te besteden.

Periode: 1954-1980
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 30.4,
Product: Afwijzingen/Toewijzingen

Nummer: 756
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
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Handeling: Het opstellen van aanwijzingen betreffende de uitbetaling van bijdragen wegens schade
aan gebouwd onroerend goed en schepen naar mate de uitvoering van werkzaamheden
vordert.

Periode: 1954-1980
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 31,
Product: Aanwijzingen

Nummer: 757
Actor: de door de minister van Financiën aangewezen comptabele
Handeling: Het uitbetalen en verrekenen van bijdragen, voorschotten en kredieten.
Periode: 1954-1980
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 34.2,
Product: Uitbetalingen

Nummer: 758
Actor: de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Handeling: Het terugleveren van gelijkwaardige dieren voor bij de watersnood ingeleverde dieren of

indien de minister dit gewenst acht het toekennen van een bijdrage.
Periode: 1954-1960
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 56,
Product: Beschikkingen

Nummer: 759
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het in bijzondere gevallen waarin de wet tot onbillijkheden leidt vaststellen van een

bijdrage of hogere bijdrage.
(verzoeken m.b.t. roerende goederen worden v.a. 1960 niet meer in behandeling
genomen)

Periode: 1954-(1960) 1980
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 58;
Product: Beschikkingen en Regelingen voor groepen van gevallen

Beschikking Watersnoodschaderegeling bijzondere gebouwen d.d. 9-3-1954, no. F.
10680, Generale Thesaurie, Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, Stcrt.
no. 49.
Beschikking Watersnoodschaderegeling dubbel getroffen gronden d.d. 24-1-1955, Stcrt.
no. 20.

Nummer: 760
Actor: de Directeur-Generaal van de landbouw
Handeling: Het adviseren van de Directeur-Generaal voor de Wederopbouw en de Volkshuisvesting

betreffende de mogelijkheid voor landbouwtechnisch verantwoorde bedrijfsvoering op
grond van ingediende plannen tot herbouw/herstel van door de watersnoodramp
getroffen boerderijen en de voldoening aan eisen m.b.t. hygiëne en inrichting i.v.m. de
toekenning van een bijdrage.

Periode: 1954-1980
Grondslag: Bijdrageregeling watersnoodschade boerderijen 1953, art. 3, 5, 8.2,
Product: Adviezen

Nummer: 761
Actor: de vakministers van: Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, Wederopbouw en

Volkshuisvesting
Handeling: Het in overeenstemming, tussen de ministers van Landbouw, Visserij en

Voedselvoorziening en van Wederopbouw en Volkshuisvesting, opstellen van richtlijnen
voor de berekening van kosten voor de herbouw van door de watersnoodramp getroffen
boerderijen welke in aanmerking genomen worden bij de vaststelling van een bijdrage.

Periode: 1954-1980
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Grondslag: Bijdrageregeling watersnoodschade boerderijen 1953, art. 5.11,
Product: Richtlijnen

Nummer: 762
Actor: de Directeur-Generaal voor de Wederopbouw en de Volkshuisvesting
Handeling: Het opstellen van een formulier waarop de aanvraag tot het verkrijgen van een bijdrage,

voor geleden watersnoodschade aan boerderijen, moet worden ingediend.
Periode: 1954-1980
Grondslag: Bijdrageregeling watersnoodschade boerderijen 1953, art. 9.1,
Product: Formulier

Nummer: 763
Actor: de Directeur-Generaal voor de Landbouw
Handeling: Het vaststellen van een coëfficiënt waarmee de berekening van de oppervlakte van de

landerijen wordt vermenigvuldigd ingeval intensieve landbouw plaatsvindt en welke in
acht genomen wordt bij de berekening van de bijdrage.

Periode: 1954-1980
Grondslag: Bijdrageregeling watersnoodschade boerderijen 1953, art. 16.2,
Product: Coëfficiënt

Nummer: 764
Actor: de Adviescommissie Financierings- en Premieregeling Oorlogsschade Boerderijen (1952,

Stcrt. no. 98)
Handeling: Het gevraagd of ongevraagd adviseren van de ministers van Landbouw, Visserij en

Voedselvoorziening en van Wederopbouw en Volkshuisvesting met betrekking tot de
toepassing van de Bijdrageregeling watersnoodschade boerderijen 1953.

Periode: 1953-?
Grondslag: Bijdrageregeling watersnoodschade boerderijen 1953, art. 18,
Product: Adviezen

Nummer: 765
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het verlenen van toestemming dat aanvragen voor bijdragen voor geleden

watersnoodschade aan kerkelijke gebouwen, jeugdhuizen, verpleeginrichtingen en
sociale gebouwen ingediend na de vastgestelde termijn alsnog in behandeling genomen
kunnen worden.

Periode: 1954-
Grondslag: Watersnoodschaderegeling bijzondere gebouwen, art. 6,
Product: Toestemmingen/Weigeringen

Nummer: 766
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het, in plaats van de Rampschadebureaus en het Commissariaat voor de

Oorlogsschade, afwikkelen van de toekenning van vergoedingen, met toepassing van de
Wet op de Watersnoodschaden 1953, wegens watersnoodschaden aan gebouwd
onroerend goed en tot een bedrijf behorende goederen en schepen, evt. in overleg met
de betreffende vakministers.

Periode: 1960-1980
Grondslag: Liquidatiewet Oorlogs- en Watersnoodschaden I, art. 2,
Product: Beschikkingen/uitbetalingen

6.6.4 Beroep en Bezwaar

Nummer: 767
Actor: de minister van Financiën
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Handeling: Het beslissen in geschillen over gegeven aanwijzingen tussen het toezicht en leiding
gevend orgaan en de aangewezen uitvoerende organen die schaden registreren,
taxeren, en onderzoeken en de bijdragen vaststellen.

Periode: 1954-1960
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 7.2,
Product: Beschikkingen

Nummer: 768
Actor: de vakministers:

1. van Financiën;
2. van Wederopbouw en Volkshuisvesting;
3. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening;
4. van Verkeer en Waterstaat;
5. Economische Zaken;
6. van Sociale Zaken en Volksgezondheid;

Handeling: Het beslissen op beroepschriften tegen beslissingen van onder of door de betreffende
minister ressorterende vaststellende en uitvoerende organen en de
Rampschadebureaus.

Periode: 1954-1980
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 44,

Liquidatiewet Oorlogs- en Watersnoodschaden I, art. 3,
Product: Uitspraken

Nummer: 769
Actor: de door de ministers:

1. van Financiën;
2. van Wederopbouw en Volkshuisvesting;
3. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening;
4. van Verkeer en Waterstaat;
5. van Economische Zaken;
6. van Sociale Zaken en Volksgezondheid; ingestelde vaststellende organen

Handeling: Het voeren van verweer bij de minister tegen genomen beslissingen.
Periode: 1954-1960
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 44,
Product: Verweer

Nummer: 770
Actor: het Scheidsgerecht voor de Oorlogsschade
Handeling: Het in hoger beroep behandelen van bezwaren tegen beslissingen van een minister

betreffende de toekenning van bijdragen wegens geleden watersnoodschade.
Periode: 1954-1978
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 45, 46,
Product: Uitspraken

Nummer: 771
Actor: de vakministers:

1. van Financiën;
2. van Wederopbouw en Volkshuisvesting;
3. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening;
4. van Verkeer en Waterstaat;
5. van Economische Zaken;
6. van Sociale Zaken en Volksgezondheid;

Handeling: Het voeren van verweer bij de behandeling door het Scheidsgerecht van de
Oorlogsschade van bezwaren tegen door de minister genomen beslissingen betreffende
de toekenning van bijdragen wegens geleden watersnoodschade en het ten uitvoer
leggen van uitspraken.
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Periode: 1954-1978
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 45, 47,
Product: Verweer/Uitvoeringswerkzaamheden

Nummer: 772
Actor: het Scheidsgerecht voor de Oorlogsschade
Handeling: Het stellen van regels betreffende de rechtsgang bij de behandeling van bezwaren tegen

toegekende bijdragen wegens geleden watersnoodschade indien deze regels niet in de
wet opgenomen zijn.

Periode: 1954-1978
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 47.5,
Product: Regels

Nummer: 773
Actor: Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage
Handeling: Het beslissen, na opheffing van het Scheidsgerecht voor de Oorlogsschade, op bezwaren

tegen beslissingen inzake het toekennen van vergoedingen wegens geleden
watersnoodschaden.

Periode: 1978-
Grondslag: Liquidatiewet Oorlogs- en watersnoodschade II, art. 9,
Product: Uitspraken.

6.6.5 Herstelmaatregelen/bestedingsplicht/contrôle

Nummer: 774
Actor: het Nationale Rampen Fonds
Handeling: Het verstrekken van vergoedingen en goederen in natura wegens o.a. geleden

huisraadschade en inkomensderving aan getroffenen door de watersnoodramp 1953.
Periode: 1953-1960
Bron: Kamerstukken behandeling wetsontwerp nr. 3009 Wet op de Watersnoodschade 1953
Product: Vergoedingen

Nummer: 775
Actor: het Nederlandse Rode Kruis
Handeling: Het verstrekken van hulpgoederen aan door de watersnoodramp getroffenen.
Periode: 1953
Grondslag: Kamerstukken behandeling wetsontwerp nr. 3009 Wet op de Watersnoodschade 1953
Product: Goederenverstrekking

Nummer: 776
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het verlenen van ontheffing om gebouwde onroerende goederen te moeten herbouwen in

een gemeente waarop de bijdrage betrekking heeft.
Periode: 1954-1980
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 30.3, 32.1,
Product: Afwijzingen/Toewijzingen

Nummer: 777
Actor: de minister van Verkeer en Waterstaat
Handeling: Het verlenen van ontheffing van de verplichting om schepen te moeten herbouwen

waarvoor een bijdrage wegens geleden schade wordt verleend.
Periode: 1954-1980
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 32.3,
Product: Afwijzingen/Toewijzingen

Nummer: 778
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Actor: de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Handeling: Het verlenen ontheffing van de verplichting om visserijschepen te moeten herbouwen

waarvoor een bijdrage wegens geleden schade wordt verleend.
Periode: 1954-1980
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 32.3,
Product: Afwijzingen/Toewijzingen en Regelingen voor groepen van schepen

Beschikking van de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening d.d. 5-8-
1954, no. J. 1469, Afd. Juridische Zaken tot vaststelling van een
Watersnoodschaderegeling Visserijschepen, Stcrt. no. 150.

Nummer: 779
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het verlenen van toestemming om met het herstel of de herbouw van gebouwd

onroerend goed of van schepen op een later tijdstip, dan in de wet genoemd, te mogen
beginnen.

Periode: 1954-1980
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 33.3,
Product: Afwijzingen/Toewijzingen

Nummer: 780
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het in het algemeen belang onteigenen van puin en restanten van opstallen ontstaan

door de watersnood.
Periode: 1954-1980
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 55,
Product: Onteigeningsbeschikkingen

6.6.6 Rechten van/ uitbetaling aan hypotheekhouders en andere zakelijk gerechtigden

Nummer: 781
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het vaststellen van regels betreffende de wijze van uitbetaling van de bijdragen wegens

geleden watersnoodschade ingeval meer dan één persoon rechthebbende is (bijv.
zakelijk gerechtigden).

Periode: 1954-
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 37,
Product: Regels

Nummer: 782
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het vaststellen van het deel van de bijdragen wegens geleden watersnoodschade aan

rechthebbende toekomt en welk deel gebruikt moet worden voor voldoening van
hypothecaire vorderingen.

Periode: 1954-1980
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 38.1,
Product: Beschikkingen

Nummer: 783
Actor: de bewaarder van hypotheken, kadaster en scheepsbewijzen
Handeling: Het doorhalen en plaatsen van aantekeningen bij inschrijvingen in de registers i.v.m.

aflossingen door verkregen bijdragen.
Periode: 1954-
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 38.4,
Product: Aantekeningen/Doorhalingen

Nummer: 784
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Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het verlenen of weigeren van verklaringen van geen bezwaar tegen overdracht van

verleende bijdragen wegens geleden watersnoodschade door rechthebbenden aan
schuldeisers.

Periode: 1954-1980
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 39,
Product: Verklaringen

Nummer: 785
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het beslissen op verzoeken of het in bijzondere gevallen ambtshalve bepalen dat

bijdragen wegens geleden watersnoodschade mogen worden aangewend ter voldoening
van belastingen.

Periode: 1954-1980
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 42,
Product: Afwijzingen/Toewijzingen en Beschikkingen

Nummer: 786
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het opstellen van regels volgens welke de volgorde met de belangen van derden  en van

de Staat wordt rekening gehouden indien van meer dan een zijde beroep wordt gedaan
op (een deel van) de bijdrage en deze niet toereikend genoeg is om alle aanspraken te
kunnen voldoen.

Periode: 1954-
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 43,
Product: Regels

6.6.7 Terugbetaling/terugvordering

Nummer: 787
Actor: 1. het door de minister van Financiën aangewezen orgaan: de Directeur van het

Commissariaat voor de Oorlogsschade;
2. v.a. 1960: de minister van Financiën

Handeling: Het verminderen of het opstellen van aanslagen t.b.v. het terugvorderen van ten onrechte
uitgekeerde bijdragen wegens geleden watersnoodschade.

Periode: 1954-1980
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 52, 53,

Beschikking Orgaanaanwijzing I Watersnoodschade, art. 1,
Product: Beschikkingen/Aanslagen

Nummer: 788
Actor: de ontvanger der directe belastingen
Handeling: Het ontvangen van gelden n.a.v. opgelegde terugvorderingsaanslagen voor ten onrechte

uitgekeerde bijdragen wegens geleden watersnoodschade.
Periode: 1954-1980
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 52,
Product: Ontvangsten/invorderingsactiviteiten

6.6.8 Kredietverlening niet vooruitlopend op een bijdrage/andere financiering van herstel en 
schade

Nummer: 789
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
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Handeling: Het opstellen van regels ingevolge welke aan een rechthebbende, onafhankelijk van de
bijdrage, een afkoopsom kan worden uitgekeerd wegens (te verwachten) kosten van
herstel van zoutschade aan een gebouwd onroerend goed.

Periode: 1954-19
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 12.4,
Product: Regels

Nummer: 790
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het verlenen van vergoedingen en kredieten (onder voorwaarden) wegens schaden

waarvoor geen bijdragen voor worden verleend en het geven van toestemmingen aan
derden (o.a. de Nederlandse Middenstandsbank en borgstellingsfondsen54) om kredieten
onder garantie van de Staat te verstrekken.
(in 1960 vervallen kredieten voor roerende goederen)

Periode: 1954-(1960) 1980
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 25, 54,

Liquidatiewet Oorlogs- en Watersnoodschade I, art. 5,
Product: Beschikkingen/Kredietovereenkomsten/Garantieverklaringen

Nummer: 791
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het verlenen van toestemming om aflossingen op verstrekte kredieten op te schorten en

het verlenen van kwijtscheldingen op reeds verleende kredieten.
Periode: 1954-(1960) 1980
Grondslag: Wet op de Watersnoodschade 1953, art. 54,
Product: Beschikkingen/Kwijtscheldingen

6.7 Vergoedingen en kredietverlening aan Publiekrechtelijke Lichamen

6.7.1 Algemene Voorschriften en procedurebepalingen

Nummer: 792
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het vaststellen van regels:

1. betreffende het aanwijzen van gevallen waarin de Commissie Financiering Wederopbouw
Publiekrechtelijke Lichamen niet gehoord hoeft te worden door de ministers die
vergoedingen toekennen.

2. tot uitvoering van de Wet e.e.a. gezamenlijk met de ministers van Binnenlandse Zaken en
van Wederopbouw en Volkshuisvesting.

3. betreffende de wijze waarop de Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen adviezen verstrekt aan de ministers van Financiën, van Binnenlandse Zaken
en van Wederopbouw en Volkshuisvesting alsmede aan de Hoofden van de andere
Departementen van Algemeen Bestuur.

Periode: 1951-
Grondslag: Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen, art. 2 (toepassing art.

3.1, 6 en 15.2 Wet Fin. Wederopbouw Publ.r. Lichamen),
Product: Regels

1. Derde Uitvoeringsbeschikking Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 6-10-1953, Stcrt. no. 197.

2. Tweede Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 6-10-1953, Stcrt. no. 197. Derde Uitvoeringsbeschikking Financiering
Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen d.d. 6-10-1953, Stcrt. no. 197.

3. Derde Uitvoeringsbeschikking Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 6-10-1953, Stcrt. no. 197.
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Nummer: 793
Actor: de Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen
Handeling: Het adviseren van de minister van Financiën betreffende de aanwijzing van andere

schaden dan watersnoodschaden die voor vergoeding in aanmerking komen aan
publiekrechtelijke lichamen.

Periode: 1951- c.a. 1980(?)
Grondslag: Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen, art. 2 (toepassing art.

14 Wet Fin. Wederopbouw Publ.r. Lichamen),
Product: Adviezen

Nummer: 794
Actor: de vakministers:

1. van Binnenlandse Zaken;
2. van Wederopbouw en Volkshuisvesting;

Handeling: Het (mede-) vaststellen van regels:
1. betreffende de uitvoering van de Wet, e.e.a. gezamenlijk met de ministers van Financiën

en van Wederopbouw en Volkshuisvesting.
2. betreffende de wijze waarop de Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke

Lichamen adviezen verstrekt aan de ministers van Financiën, van Binnenlandse Zaken
en van Wederopbouw en Volkshuisvesting alsmede aan de Hoofden van de andere
Departementen van Algemeen Bestuur.

Periode: 1951-
Grondslag: Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen, art. 2 (toepassing art. 6

en 15.2 Wet Fin. Wederopbouw Publ.r. Lichamen),
Product: Regels

1. Tweede Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 6-10-1953, Stcrt. no. 197. Derde Uitvoeringsbeschikking Financiering
Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen d.d. 6-10-1953, Stcrt. no. 197.

2. Derde Uitvoeringsbeschikking Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 6-10-1953, Stcrt. no. 197.

Nummer: 795
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het aanwijzen, de Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen

gehoord, van schaden (andere dan veroorzaakt door de stormvloed 1953 en geleden
door het gemis aan opbrengsten) die voor vergoeding in aanmerking komen.

Periode: 1951-1980
Grondslag: Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen, art. 2 (toepassing art.

14 Wet Fin. Wederopbouw Publ.r. Lichamen),
Product: Beschikkingen en Regelingen

Vierde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 8-12-1953, Stcrt. no. 241 (Aanwijzing als schade, waarvoor van Rijkswege
aan publiekrechtelijke lichamen vergoedingen kunnen worden toegekend, van
onvermijdelijke kosten als gevolg van de stormvloed, verband houdende met diverse
maatregelen).

Nummer: 796
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het voorbereiden van een Koninklijke Besluiten houdende vaststelling van het tijdstip

waarna voor bepaalde gebieden geldt dat de overstromingsschade die als gevolg van de
stormvloed zich dan openbaart niet meer in aanmerking genomen zal worden.

Periode: 1953-
Grondslag: Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke lichamen, art. 1,
Product: Koninklijke Besluiten
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6.7.2 Organisatie/aanwijzing organen, functionarissen en het toezicht

Nummer: 797
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het instellen en opheffen van de Commissie Financiering Wederopbouw

Publiekrechtelijke Lichamen.
Periode: 1951-
Grondslag: Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen, art. 2, (toepassing art.

15.1 Wet Fin. Wederopbouw Publ.r. Lichamen)
Product: Beschikking

Nummer: 798
Actor: de vakministers:

1. van Financiën;
2. van Binnenlandse Zaken;
3. van Wederopbouw en Volkshuisvesting;

Handeling: Het aanwijzen van leden en van buitengewone leden van de Commissie Financiering
Publiekrechtelijke Lichamen.

Periode: 1951-
Grondslag: Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen, art. 2 (toepassing Wet

Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, art. 15.3.4),
Product: Beschikkingen

Nummer: 799
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het aanwijzen van de voorzitter van de Commissie Financiering Wederopbouw

Publiekrechtelijke Lichamen.
Periode: 1951-
Grondslag: Derde Uitvoeringsbeschikking Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke

Lichamen d.d. 6-10-1953, Stcrt. no. 197, art. 1 (toepassing van Derde
Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen d.d.
2-8-1951, Stcrt. no. 151, art. 2),

Product: Beschikking

Nummer: 800
Actor: de Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen
Handeling: Het aanwijzen van een adjunct-secretaris van de commissie.
Periode: 1951-
Grondslag: Derde Uitvoeringsbeschikking Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke

Lichamen d.d. 6-10-1953, Stcrt. no. 197, art. 1 (toepassing van Derde
Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen d.d.
2-8-1951, Stcrt. no. 151, art. 2),

Product: Besluit/Aanwijzing

Nummer: 801
Actor: De niet met de uitvoering van de Wet belaste ministers:

1. van Algemene Zaken;
2. de minister zonder portefeuille;
3. van Buitenlandse Zaken,
4. van Justitie;
5. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen;
6. van Oorlog;
7. van Marine;
8, van Economische Zaken;
9. van Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (v.a. 1956 gevoegd bij Binnenlandse Zaken);
10. van Sociale Zaken en Volksgezondheid;



226

11. van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen;
Handeling: Het doen van voordrachten aan de minister van Financiën tot benoeming van

buitengewone leden van de Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen.

Periode: 1951-
Grondslag: Derde Uitvoeringsbeschikking Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke

Lichamen d.d. 6-10-1953, Stcrt. no. 197, art. 1 (toepassing van Derde
Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen d.d.
2-8-1951, Stcrt. no. 151, art. 3),

Product: Voordrachten

Nummer: 802
Actor: de Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen
Handeling: Het instellen van de subcommissie en van bijzondere sub-commissies, en het aanwijzen

van leden, voorzitters en ambtenaren daarin, die werkzaamheden van de Commissie
overnemen (adviseren) dan wel werkzaamheden van de Commissie voorbereiden.

Periode: 1951-
Grondslag: Derde Uitvoeringsbeschikking Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke

Lichamen d.d. 6-10-1953, Stcrt. no. 197, art. 1 (toepassing Derde Uitvoeringsbeschikking
Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen d.d. 2-8-1951, Stcrt. no.
151, art. 7.1.3, 11),

Product: Adviezen/Onderzoeken e.d.

Nummer: 803
Actor: de Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen
Handeling: Het geven van toestemming aan ingestelde sub-commissies om leden van de sub-

commissie te vervangen door een ambtenaar.
Periode: 1951-
Grondslag: Derde Uitvoeringsbeschikking Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke

Lichamen d.d. 6-10-1953, Stcrt. no. 197, art. 1 ( toepassing Derde Uitvoeringsbeschikking
Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen d.d. 2-8-1951, Stcrt. no.
151, art. 7.2),

Product: Besluiten

Nummer: 804
Actor: de Subcommissie van de Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke

Lichamen
Handeling: Het aanwijzen van een secretaris.
Periode: 1951-
Grondslag: Derde Uitvoeringsbeschikking Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke

Lichamen d.d. 6-10-1953, Stcrt. no. 197, art. 1 (toepassing Derde Uitvoeringsbeschikking
Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen d.d. 2-8-1951, Stcrt. no.
151, art. 7.5),

Product: Besluit

Nummer: 805
Actor: Bijzondere subcommissies van de Commissie Financiering Wederopbouw

Publiekrechtelijke Lichamen
Handeling: Het aanwijzen van een secretaris.
Periode: 1951-
Grondslag: Derde Uitvoeringsbeschikking Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke

Lichamen d.d. 6-10-1953, Stcrt. no. 197, art. 1 (toepassing Derde Uitvoeringsbeschikking
Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen d.d. 2-8-1951, Stcrt. no.
151, art. 11),

Product: Besluiten
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6.7.3 Aangifte/taxatie/onderzoek/voorschotten/vaststelling/uitbetaling

Nummer: 806
Verwijzing: Zie ook handeling nr. 445 rapport institutioneel onderzoek deelbeleidsterrein 

brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing “van pro-actie tot nazorg”, nr. 
49 uit de pivot-reeks

Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het behandelen van verzoeken en het toekennen van vergoedingen en voorschotten aan

belanghebbende publiekrechtelijke lichamen wegens geleden stormvloedschade,
bijzondere vergoedingen en vergoedingen wegens onteigeningen en kosten van
wederopbouwplannen dan wel geleden door het gemis aan opbrengsten.

Periode: 1951-c.a. 1980
Grondslag: Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen, art. 2 (toepassing Wet

Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, art. 2, 3, 7, 8, 9, 12, 14),
Eerste Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 30-9-1953, Stcrt. no. 190, art. 3,
Tweede Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 6-10-1953, Stcrt. no. 197, art. 2.1 (aangifte voorgenomen uitvoering van
werken),
Vierde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 8-12-1953, Stcrt. no. 241 (Aanwijzing als schade, waarvoor van Rijkswege
aan publiekrechtelijke lichamen vergoedingen kunnen worden toegekend, van
onvermijdelijke kosten als gevolg van de stormvloed, verband houdende met diverse
maatregelen), art. 5.1.2.4.5,

Product: Beschikkingen

Nummer: 807
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het vaststellen van regels:

1. betreffende welke gegevens waaraan de verzoeken om vergoeding voor geleden schade
moeten voldoen.

2. betreffende de termijn waarbinnen verzoeken om schadevergoeding moeten worden
ingediend.

Periode: 1951-
Grondslag: Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen, art. 2 (toepassing Wet

Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, art. 2.2 en 2.3),
Product: Regels

1. Eerste Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 30-9-1953, Stcrt. no. 190. Vierde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering
Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen d.d. 8-12-1953, Stcrt. no. 241 (Aanwijzing
als schade, waarvoor van Rijkswege aan publiekrechtelijke lichamen vergoedingen
kunnen worden toegekend, van onvermijdelijke kosten als gevolg van de stormvloed,
verband houdende met diverse maatregelen).

2. Eerste Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 30-9-1953, Stcrt. no. 190. Vierde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering
Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen d.d. 8-12-1953, Stcrt. no. 241 (Aanwijzing
als schade, waarvoor van Rijkswege aan publiekrechtelijke lichamen vergoedingen
kunnen worden toegekend, van onvermijdelijke kosten als gevolg van de stormvloed,
verband houdende met diverse maatregelen)

Nummer: 808
Verwijzing: Zie ook handeling nr. 448 rapport institutioneel onderzoek deelbeleidsterrein 

brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing “van pro-actie tot nazorg”, nr. 
49 uit de pivot-reeks

Actor: de Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen
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Handeling: Het adviseren van de minister van Financiën betreffende de toekenning van
vergoedingen voor herstel van geleden stormvloedschaden en verlies van goederen aan
publiekrechtelijke lichamen alsmede betreffende de toekenning van bijzondere
vergoedingen.

Periode: 1951- c.a. 1980(?)
Grondslag: Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen, art. 2 (toepassing Wet

Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, art. 3.1.),
Derde Uitvoeringsbeschikking Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 6-10-1953, Stcrt. no. 197, art. 1 (toepassing Derde Uitvoeringsbeschikking
Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, art. 5.2, 6),

Product: Adviezen

Nummer: 809
Actor: de Commissie Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen
Handeling: Het adviseren van de ministers van Financiën, Binnenlandse Zaken en van

Wederopbouw en Volkshuisvesting betreffende het toekennen van vergoedingen, voor
ten laste van gemeenten blijvende kosten van uitvoering van wederopbouwplannen en
voor ten laste van publiekrechtelijke lichamen blijvende kosten van onteigeningen niet
gedaan i.v.m. stormvloedschade en van onteigeningen welke geen deel zijn van
wederopbouwplannen, e.e.a. in overleg met de ministers van Financiën en van
Wederopbouw en Volkshuisvesting.

Periode: 1951-c.a. 1980(?)
Grondslag: Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen, art. 2 (toepassing Wet

Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, art. 3.2),
Product: Adviezen

Nummer: 810
Actor: Gedeputeerde Staten van de provinciën
Handeling: Het adviseren van de ministers van Financiën, Binnenlandse Zaken en van

Wederopbouw en Volkshuisvesting betreffende het toekennen van vergoedingen, voor
ten laste van gemeenten blijvende kosten van uitvoering van wederopbouwplannen en
voor ten laste van publiekrechtelijke lichamen blijvende kosten van onteigeningen niet
gedaan i.v.m. stormvloedschade en van onteigeningen welke geen deel zijn van
wederopbouwplannen, e.e.a. in overleg met de ministers van Financiën en van
Wederopbouw en Volkshuisvesting.

Periode: 1951-c.a. 1980(?)
Grondslag: Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen, art. 2 (toepassing Wet

Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, art. 3.2),
Product: Adviezen

Nummer: 811
Actor: de minister van Binnenlandse Zaken
Handeling: Het toekennen van vergoedingen, Gedeputeerde Staten en de Commissie Financiering

Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen gehoord, voor ten laste van gemeenten
blijvende kosten van uitvoering van wederopbouwplannen en voor ten laste van
publiekrechtelijke lichamen blijvende kosten van onteigeningen niet gedaan i.v.m.
stormvloedschade en van onteigeningen welke geen deel zijn van wederopbouwplannen,
e.e.a. in overleg met de ministers van Financiën en van Wederopbouw en
Volkshuisvesting.

Periode: 1951-c.a. 1980(?)
Grondslag: Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen, art. 2 (toepassing Wet

Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, art. 3.2),
Product: Beschikkingen

Nummer: 812
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
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Handeling: Het toekennen van vergoedingen, Gedeputeerde Staten en de Commissie Financiering
Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen gehoord, voor ten laste van gemeenten
blijvende kosten van uitvoering van wederopbouwplannen en voor ten laste van
publiekrechtelijke lichamen blijvende kosten van onteigeningen niet gedaan i.v.m.
stormvloedschade en van onteigeningen welke geen deel zijn van wederopbouwplannen,
e.e.a. in overleg met de ministers van Financiën en van Wederopbouw en
Volkshuisvesting.

Periode: 1951-c.a. 1980 (?)
Grondslag: Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen, art. 2 (toepassing Wet

Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, art. 3.2),
Eerste Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 30-9-1953, Stcrt. no. 190, art. 3,
Tweede Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 6-10-1953, Stcrt. no. 197, art. 3.1 (aangifte van voorgenomen uitvoering
van werken), Vierde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Stormvloedschade
Publiekrechtelijke Lichamen d.d. 8-12-1953, Stcrt. no. 241 (Aanwijzing als schade,
waarvoor van Rijkswege aan publiekrechtelijke lichamen vergoedingen kunnen worden
toegekend, van onvermijdelijke kosten als gevolg van de stormvloed, verband houdende
met diverse maatregelen), art. 5.3,

Product: Beschikkingen

Nummer: 813
Actor: de minister van Financiën
Handeling: Het verlenen van ontheffing van de verplichting om aangifte te doen van voorgenomen

herstel van goederen niet opgenomen in een herbouwplan e.e.a. in verband met het in
aanmerking komen voor een vergoeding.

Periode: 1951-1980
Grondslag: Tweede Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke

Lichamen d.d. 6-10-1953, Stcrt. no. 197, art. 2.2,
Product: Beschikkingen

Nummer: 814
Actor: de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Handeling: Het verlenen van ontheffing van de verplichting om aangifte te doen van de uitvoering van

openbaar werk deel uitmakend van een wederopbouwplan e.e.a. in verband met het in
aanmerking komen voor een vergoeding.

Periode: 1951-1980
Grondslag: Tweede Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke

Lichamen d.d. 6-10-1953, Stcrt. no. 197, art. 3.2,
Product: Beschikking

Nummer: 815
Actor: Bijzondere subcommissies van de Commissie Financiering Wederopbouw

Publiekrechtelijke Lichamen.
Handeling: Het voorbereiden van adviezen van de Commissie Financiering Wederopbouw

Publiekrechtelijke Lichamen.
Periode: 1951
Grondslag: Derde Uitvoeringsbeschikking Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke

Lichamen d.d. 6-10-1953, Stcrt. no. 197, art. 1 (toepassing Derde Uitvoeringsbeschikking
Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen d.d. 2-8-1951, no. 151,
Stcrt. no. 151, art. 11),

Product: Adviezen

6.7.4 Beroep en Bezwaar

Nummer: 816
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Actor: de vakministers:
1. van Financiën;
2. van Binnenlandse Zaken;
3. van Wederopbouw en Volkshuisvesting;
4. van Verkeer en Waterstaat;
5. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening;

Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke besluiten betreffende door publiekrechtelijke lichamen
gemaakte bezwaren tegen met toepassing van art. 7-10 van de Wet Financiering
Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen toegekende of geweigerde vergoedingen
voor geleden stormvloedschade en het herstel daarvan.

Periode: 1951-c.a. 1980 (?)
Grondslag: Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen, art. 2 (toepassing Wet

Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, art. 5.1),
Product: Koninklijke Besluiten
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7. Geraadpleegde wet- en regelgeving:

7.1. betreffende de vergoedingen, kredieten en bijdragen voor (herstel van) geleden bezettings-
, defensie- en oorlogsschaden door particulieren en bedrijven aan goederen en andere
vermogensbestanddelen wegens oorlogsgeweld, oorlogshandelingen, maatregelen van de
bezetter, voorbereiding op de oorlog en wegens onteigening/overname in
eigendom/ingebruikname en vordering

TIJDENS DE BEZETTING IN NEDERLAND

verordeningen, besluiten, in chronologische volgorde:

x Besluit van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 21 Mei 1940, betreffende
den Wederopbouw I, Stb. O 550.

x Besluit van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 24 Mei 1940, betreffende
den wederopbouw II, Stb. O 552.

x Verordening no. 3/1940
x Verordening van 21 juni 1940 no. 21/1940 betreffende de financiering van uitgaven van

het Rijk in verband met schade als gevolg van oorlogsgeweld (instelling Herstelfonds
1940

x Verordening no. 23/1940
x Besluit van 22 augustus 1940, VB no. 110, van de Secretarissen-Generaal van de

Departementen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, van Landbouw en Visscherij, van Justitie,
van Binnenlandsche Zaken, van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van Financiën, van
Waterstaat en van Sociale Zaken betreffende het vorderen van goederen ingeval van
buitengewone omstandigheden (Algemeen Vorderingsbesluit 1940).

x Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Financiën en van Justitie
betreffende oorlogsmolestcredieten voor bedrijven (Besluit no. 117/1940).

x Verordening van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied,
verordeningenblad no. 114/1940, betreffende de ingebruikneming van bebouwde en
onbebouwde onroerende goederen ten behoeve van de Duitse Weermacht.

x. Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Justitie, van Waterstaat
en van Financiën tot regeling van de onteigening ingevolge artikel 5 van het Besluit betreffende
de Wederopbouw II, VB 1940 no. 168.-.

x Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën betreffende de
afwikkeling van Defensieschaden no. 207/1940.

x Besluit van 2 December 1940, VB 221, van de Secretarissen-Generaal van de
Departementen van Financiën en van Justitie betreffende de bijdragen van het Rijk in de door
oorlogsgeweld veroorzaakte schaden aan goederen; "Besluit op de materieele oorlogsschaden".

x Besluit, van 24-12-1940, VB 234, van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van
Justitie, van Waterstaat en van Financiën tot regeling van de uitgestelde betaling bij
onteigeningen, als bedoeld in artikel 7 van het Besluit No. 168/1940 tot regeling van de
onteigening ingevolge artikel 5 van het Besluit betreffende de Wederopbouw II, ingetrokken
1950 K 31,

x Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Financiën en van Justitie
betreffende credieten voor opbouw of herstel van onroerende goederen en schepen (Besluit no.
22/194-1).

x Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Justitie en van Financiën
betreffende hypotheken in verband met de wederopbouw (Besluit no. 23/1941)

x Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot I, Besluit 60/1941.
x Besluit van 15 April 1941 VB 86, van de Secretarissen-Generaal van Justitie, van Waterstaat
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en van Financiën, houdende wijziging en aanvulling van het Besluit No. 234/1940 tot regeling van
de uitgestelde betaling bij onteigeningen, als bedoeld in artikel 7 van het Besluit no. 168/1940 tot
regeling van de onteigening ingevolge artikel 5 van het besluit betreffende den Wederopbouw II.

x Besluit van den waarnemend Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën tot
vaststelling, ingevolge het Besluit op de materieele oorlogsschaden (Besluit no. 221/1940) en
het Besluit tot regeling van de uitgestelde betaling bij onteigeningen (Besluit no. 234/1940), van
de voorschriften voor het Grootboek voor den Wederopbouw d.d. 7-8-1941 Stcrt. 152.

x Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Financiën en van Justitie
tot uitvoering van art. 7, derde lid, van het Besluit op de materieele oorlogsschaden,(Besluit no.
145/1941.

x Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Waterstaat, van Financiën
en van Handel, Nijverheid en Scheepvaart tot regeling van de uitkering van koopsommen en
vergoedingen ingevolge het Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot I (Besluit Herstel Rijn- en
Binnenvaartvloot II), no. 178/1941, gewijzigd bij Besluit no. 19/1942.

x Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën tot vaststelling,
ingevolge het Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot II (no. 178/1941), van de voorschriften
voor het Grootboek voor de Rijn- en Binnenvloot, "Besluit voorschriften Grootboek Rijn- en
Binnenvloot", Stcrt. 2-12-1941 no. 235.

x Besluit van 23 Februari 1942, VB no. 18, van de Secretarissen-Generaal van de
Departementen van Financiën, van Justitie en van Waterstaat, houdende wijziging en
aanvulling van het Besluit op de materiële oorlogsschaden, het Besluit No. 168/1940 tot regeling
van de onteigening ingevolge art. 5 van het besluit betreffende den Wederopbouw II en van het
Besluit No. 234/1940 tot regeling van de uitgestelde betaling bij onteigeningen als bedoeld in
artikel 7 van het Besluit No. 168/1940.

x Besluit op de Bezettingsschaden Verordeningenblad no. 30/1942,
x Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Justitie, van Financiën en

van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, houdende voorzieningen inzake oude
overeenkomsten van door oorlogsmolestgetroffenen, 37/1942

x "Anordnung" van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse Gebied d.d. 7-12-1942
betreffende de verplaatsing van Nederlandsche Regeringsbureaux.

x Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën tot
vaststelling van de Regelen ter uitvoering van artikel 5 van Het Besluit op de Bezettingsschaden
d.d. 30-6-1943 VB no. 73.

x Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Financiën en van Justitie
tot wijziging van het Besluit op de materieele oorlogsschaden d.d. 30 juli 1943 VB 80

richtlijnen, beschikkingen en uitvoeringsregels:

x Beschikking van de Secretaris-Generaal van Financiën d.d. 10-9-1940, no. 162, Generale
Thesaurie, Algemene Zaken

x Beschikking van de Secretaris-Generaal van Financiën d.d. 18-10-1940, no. 151, Generale
Thesaurie, Algemene Zaken

x Regelen vastgesteld door den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën,
betreffende de bijdragen van het Rijk in de door oorlogsgeweld veroorzaakte schaden aan
huisraad (Regelen in zake huisraad I), Stcrt. 4-12-1940 no. 137, gewijzigd Stcrt. 1941 no. 182.

x Regelen, vastgesteld door den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën
betreffende de bijdragen van het Rijk in de door oorlogsgeweld veroorzaakte schade aan
huisraad op schepen, als bedoeld in art. 1 lid 2 (binnenschepen) van het Besluit op de materieele
oorlogsschaden (Regelen in zake huisraad II), Stcrt. 4 December 1940 no. 237.

x Beschikking van de Secretaris-Generaal van Financiën d.d. 13-2-1941, no. 221,
Generale Thesaurie, Algemene Zaken

x Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën van 18
Februari 1941, Stcrt. 19-2-1941 no. 34.

x Richtlijnen inzake hypothecaire en andere zakelijke rechten Stcrt. 4-3-1941 no. 44, van den
Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën, van den Algemeen Gemachtigde
voor den Wederopbouw en van den Secretaris-Generaal van het Departement van Justitie
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omtrent den toepassing van art. 14.4 Besluit 221/1940, art. 5-7 Besluit 168/1940 en art. 7
Besluit 234/1940.

x Regeling inz. Transportmolestverzekering, Stcrt. 19-3-1941.
x Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Waterstaat betreffende

de toekenning van financieele tegemoetkomingen aan rechthebbenden op een inschrijving in het
Grootboek voor de Rijn- en Binnenvloot, Ned. Stcrt. 17-9-1941 no. 181 "Beschikking Herstel Rijn-
en binnenvloot A". buiten werking 24-9-1941.

x Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Waterstaat betreffende
de toekenning van financieele tegemoetkomingen aan rechthebbenden op een inschrijving in
het Grootboek voor de Rijn- en Binnenvloot, Ned. Stcrt. 3-12-1941 no. 236 "Beschikking
Herstel Rijn- en Binnenvloot B", buiten werking bij Wet d.d. 23-10-1947 Stb. H 355.

x Beschikking van de Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschaden d.d. 13-3-
1942 no. 212

x Beschikking van de Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschaden d.d.
17-7-1942, no. 248.

x Beschikking van de wnd. Secretaris-Generaal van Financiën in overleg met de Secretaris-
Generaal van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart van 14 Februari 1945
Machtiging en aanwijzing van de Gevolmachtigde van de Rijkscommissaris voor het verplaatsen
van de Nederlandsche Regeringsbureau's.

TIJDENS DE BEZETTING NAMENS DE NEDERLANDSE REGERING IN/VANUIT LONDEN:

Besluiten, in chronologische volgorde:

x Besluit van 16 September 1944, Stb. E 88, houdende voorlopige voorzieningen tot het
verlenen van hulp aan hen, die niet in staat zijn in de kosten van hun onderhoud te voorzien
en tot het toekennen van pensioenen aan de nagelaten betrekkingen van vermiste
ambtenaren.

x Verordening Militair Gezag d.d. 12-12-1944 no. 50

NA DE BEVRIJDING:

Besluiten en wetten, in chronologische volgorde:

x Besluit van 16 juni 1945, Stb. F 98, houdende vaststelling van het Besluit Overgangsregeling
Oorlogsschade.

x Besluit van 3 september 1945, Stb. F 158, houdende oprichting der naamloze vennootschap
Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel N.V.

x Besluit van 9 november 1945, Stb. F 255, op de Materiële Oorlogsschaden 1945.
x Besluit vergoeding militaire vorderingen en aanschaffingen 1945 d.d. 20-11-1945 Stb. F 292.
x Wet Afwikkeling Defensieschade 1946, Stb. G 69
x Wet van 11 juli 1947, houdende toewijzing van onroerende zaken ten behoeve van de

Wederopbouw, Stb. H 241. Vervallen 1950 Stb. K 31.
Toelichting: In afwachting van een definitieve wettelijke regeling van de vergoeding van de
oorlogsschade konden onroerende zaken als vergoeding voor onteigende en gevorderde
onroerende goederen worden toegekend.

x Wet van 23 October 1947, houdende beëindiging van financiële tegemoetkomingen aan
rechthebbenden op een inschrijving in het Grootboek voor de Rijn- en Binnenvloot, Stb. H
355 (Financiën eerst-ondertekenend).

x Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen 1951 Stb. 23,
x Wet van 9 februari 1950, Stb. K 31, op de Materiële Oorlogsschade,
x Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen d.d. 13-10-1950 Stb. K 451,
x Wet van 9 november 1950 Stb. K 497 tot vervallenverklaring van bezettingsmaatregelen op

het gebied van landbouw en voedselvoorziening,
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x Wet van 1 november 1951, Stb. 471, tot voorziening in de kapitaalbehoefte van de N.V. 
Nederlandsche Spoorwegen en toekenning van bijdragen in de door deze vennootschap 
tengevolge van de oorlogsomstandigheden en de bezetting van Nederland geleden schaden

x Wet van 29 mei 1952 Stb. 314, houdende vergoeding van molestschade binnenschepen
x Wet van 15 oktober 1953, Stb. 487, houdende wijziging van de Wet MOS 1950.
x Wet van 5 oktober 1955, Stb. 484, houdende wijziging van de Wet MOS 1950.
x Wet van 2 mei 1958, Stb. 219, houdende wijziging van de Onteigeningswet, van de

Wederopbouwwet en van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden.
x Liquidatiewet Oorlogs- en Watersnoodschade I d.d. 14-7-1960, Stb. 294.
x Liquidatiewet Oorlogs- en watersnoodschade II d.d. 11-3-1978, Stb. 263.

.

Uitvoeringsregels in chronologische volgorde

x Eerste Uitvoeringsbeschikking van het Besluit vergoeding militaire vorderingen en
aanschaffingen 1945 d.d. 4-1-1946, Generale Thesaurie, Afd. Juridische Zaken en Bewindvoering
no. 168.

x Eerste Uitvoeringsbeschikking Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945 (Regeling
oorlogsschaden aan huisraad) d.d. 7-1-1946 no. 19, Generale Thesaurie, Afd. Econ. en Soc.
Zaken, Stcrt. no. 6, gewijzigd bij beschikkingen 4-4-1946 no. 27 Stcrt. 68, 25-5-1951 Stcrt. no.
100, 20-3-1952 Stcrt. no. 59.

x Tweede Uitvoeringsbeschikking Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945 d.d. 7-1-1946
Generale Thesaurie, Afd. Econ. en Soc. Zaken, Stcrt. no. 6, gewijzigd 13-12-1946 no. 80
Stcrt. 247, gewijzigd 29-2-1952 Stcrt. no. 44.

x Basisbeschikking vergoeding militaire vorderingen en aanschaffingen 1946, d.d. 31-1-1946,
Generale Thesaurie, Afd. Jur. Zaken en Bewindvoering no. 125.

x Beschikking vergoeding kosten overheidsdiensten 1946 d.d. 31-1-1946, no. 122, Generale
Thesaurie, Afd. Jur. Zaken en Bewindvoering.

x Derde Uitvoeringsbeschikking MOS 1945, vervallen bij de Zevende Uitvoeringsbeschikking
MOS 1945

x Vierde Uitvoeringsbeschikking Besluit MOS 1945 betr. betaalbaarstelling bijdragen wegens
schade aan roerende goederen behoren de tot een bedrijf d.d. 2-7-1946 Stb. G 166, gewijzigd
30-3-1948 Stb. I 155 en 10-7-1950 Stb. K 286.

x Vijfde Uitvoeringsbeschikking Besluit M.O.S. 1945, d.d. 2-10-1946 no. 246 Afd. Econ. en Soc.
Zaken, Stcrt. 4-11-1946 no. 216 (Schade aan gebouwd onroerend goed en schepen; Schade
aan agrarische goederen).

x Verzetsschaderegeling verwoord in brief van de minister van Financiën, Generale Thesaurie,
Afd. Economische en Sociale Zaken d.d. 28-1-1947 no. 164

x Beschikking vergoeding gevorderde horecabedrijven d.d. 8-3-1947 no. 48, Generale
Thesaurie, Afd. Economische en Sociale Zaken, Stcrt. no. 48

x Zoengeldenregeling verwoord in brief van de minister van Financiën, Generale Thesaurie,
Afd. Economische en Sociale Zaken d.d. 20-3-1947 no. 227.

x Zesde Uitvoeringsbeschikking Besluit M.O.S. 1945 d.d. 22-8-1947 no. 115, Stcrt. no. 16
x Beschikking d.d. 3-9-1947 no. 51 Stcrt. no. 171
x Beschikking gelijkstelling van oorlogsschade geleden door Engelsen, met oorlogsschade

geleden door Nederlanders d.d. 3-9-1947 no. 79, Stcrt. no. 171.
x Beschikking Regeling oorlogsschade, geleden door Amerikaanse, Canadese en Australische

onderdanen en rechtspersonen d.d. 10-9-1947 no. 272, Stcrt. no. 175.
x Regeling kleine schaden d.d. 10-11-1947 no. 131, Stcrt. no. 219, "Zevende

Uitvoeringsbeschikking Besluit M.O.S. 1945"
x Beschikking Gelijkstelling oorlogsschade, geleden door staatlozen en daarmee

gelijkgestelden, met oorlogsschade geleden door Nederlanders d.d. 22-11-1947 no. 51, Stcrt. no.
227. "Achtste Uitvoeringsbeschikking Besluit M.O.S. 1945"

x Beschikking d.d. 21-1-1948 no. 190 Stcrt. no. 18
x Beschikking Gelijkstelling van oorlogsschade, geleden door Zwitserse onderdanen, met

oorlogsschade geleden door Nederlanders d.d. 26-1-1948 no. 190, Stcrt. no. 18.
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x Beschikking Gelijkstelling van oorlogsschade, geleden door onderdanen van de Unie van
Zuid-Afrika, met oorlogsschade geleden door Nederlandse onderdanen d.d. 13-2-1948 no.
196 Stcrt. 32.

x Negende Uitvoeringsbeschikking MOS 1945 d.d. 11-5-1948 Stb. I 199, gewijzigd 10-7-1950
Stb. K 286.

x Oorlogsschaderegeling Kerkelijke Gebouwen d.d. 11-5-1949 no. 231, Generale Thesaurie,
Afd. Econ. en Soc. Zaken, Stcrt. no. 92.

x Oorlogsschaderegeling Jeugdhuizen d.d. 11-5-1949 no. 232, Generale Thesaurie, Afd. Econ.
en Soc. Zaken, Stcrt. no. 32.

x Beschikking van de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting van 3 Maart 1950, no.
27692 S.G., tot aanwijzing van een orgaan belast met de taxatie van de schade enz. Stcrt. no. 47,
gewijzigd bij Beschikking nr. 77190 van 8-9-1950 Stcrt. no. 177.

x Uitvoeringsbeschikking Opbouwobligaties d.d. 13-3-1950 Stcrt. no. 52.
x Beschikking van de Minister van Financiën van 2 mei 1950, Generale Thesaurie Afd. Econ.

en Sociale Zaken, no. 196, tot vaststelling van de Uitvoeringsbeschikking aanvullende
bijdrage huisraadschade, Stcrt. no. 85, gewijzigd bij Beschikking 25-5-1951 no. 187 Stcrt. no.
100.

x Beschikking van de minister van Financiën van 15 mei 1950, Generale Thesaurie,
Afd. Economische en Sociale Zaken, no. 146, tot gelijkstelling van oorlogsschade, geleden door
Egyptische onderdanen, met oorlogsschade geleden door Nederlandse onderdanen, Stcrt. no.
94.

x Beschikking van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting van 3 juli 1950,
Afd. Vaststelling Oorlogsschade en afwikkeling onteigeningen, no. 63161, tot vaststelling van de
richtlijnen herverkaveling en toewijzing, Stcrt. no. 128.

x Beschikking van de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting en van Financiën d.d.
15 augustus 1950, Beschikking Bouwindex oorlogsschaden, Stcrt. nrs. 239 en 241, gewijzigd bij
Beschikking 21 maart/3 april 1951 Stcrt. no. 70, gewijzigd 12-7/4-8-1955 Stcrt. no. 160.

x Beschikking van de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting van 8-9-1950 no. 77190
tot aanwijzing van een orgaan belast met het onderzoek en de taxatie van de schade Stcrt. no.
177.

x Beschikking van de Minister van Financiën van 30 september 1950, Generale Thesaurie Afd.
Econ. en Soc. Zaken, no. 169, Uitvoeringsbeschikking F 3000,-regeling, Stcrt. no. 191.

x Beschikking van de minister van Financiën van 20 februari 1951, Generale Thesaurie, Afd.
Juridische Zaken en Bewindvoering no. 157, houdende Richtlijnen als bedoeld zijn in art. 14, lid 1,
der Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen, Stcrt. no. 37

x Beschikking van de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting d.d. 2 april 1951, Afd.
Vaartuigen no. 331084, Beschikking Bouwkosten schepen.

x Beschikking van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting van 7-4-1951, Afd.
Technische Zaken no. 20844, betreffende de Regeling risicoverrekening 1951, Stcrt. no. 71

x Beschikking van de minister van Financiën van 19 juni 1951, Generale Thesaurie, Directie
Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, no. 179, tot gelijkstelling van oorlogsschade
geleden door Belgen, met oorlogsschade geleden door Nederlandse onderdanen, Stcrt. no. 118.

x Beschikking Bouwindex Oorlogsschade Schepen d.d. 25-9-1951, Stcrt. no. 201, vervallen 1
1955.

x Beschikking van de minister van Financiën van 29 October 1951, Generale
Thesaurie/Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade/no. 170, tot vaststelling van
de Uitvoeringsbeschikking Vervangingswaarde, Stcrt. no. 213.

x Beschikking van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting van 28 november
1951/Afd. Algemeen Secretariaat/no. 79618 tot aanwijzing van een orgaan op grond van art.
73 lid 1 Wet MOS 1950, Stcrt. no. 235.

x Financierings- en premieregeling oorlogsschade woningen en bedrijfspanden d.d. 3-12-1951
no. 195, Stcrt. no. 237, gewijzigd 9-4-1965 Stcrt. no. 86.

x Beschikking financiering Kernplan-Bebouwing, Stcrt. 1951 no. 237.
x Beschikking Bouwindex Oorlogsschade Schepen d.d. 18-1-1952, Stcrt. no. 17, vervallen

1955.
x Financierings- en premieregeling oorlogsschade Boerderijen d.d. 29 mei 1952 no. 213, Stcrt.
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no. 98, gewijzigd d.d. 11-11-1953 no. F 2611 Stcrt. no. 220.
x Beschikking van de minister van Financiën van 26 juni 1952, Generale Thesaurie, Directie

Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, no. 195, tot vaststelling van de Uitvoeringsbe-
schikking art. 72 lid 11 van de Wet MOS 1950, Stcrt. no. 123, vervangen in 1953

x Beschikking van de minister van Financiën van 30 juni 1952, no. 160, tot gelijkstelling van
oorlogsschade geleden door Deense onderdanen, met oorlogsschade geleden door Nederlandse
onderdanen, Stcrt. no. 127,

x Oorlogsschaderegeling Sociale Gebouwen d.d. 30-6-1952 no. 137, Stcrt. no. 125, gewijzigd
bij Beschikking d.d. 18-5-1954 no. F. 14080 Stcrt. no. 95.

x Oorlogsschaderegeling verpleeginrichtingen, d.d. 30-6-1952 no. 138, Stcrt. no. 125.
x Beschikking Bouwkostenberekening Vervangingswaarde d.d. 17-6-1953, Stcrt. no. 240.
x Beschikking van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting d.d. 24-8-1953, no.

0824121 Afd. Vaststelling Oorlogsschade en Afwikkeling Onteigeningen ter uitvoering van art.
101 lid 1 van de Wet MOS (Delegatie van de bevoegdheid tot het stellen van de termijn bedoeld
in art. 83 van de Wet MOS), Stcrt. no. 166, gewijzigd bij Beschikking d.d. 13-4-1954 no. 0409058
Stcrt. no. 74.

x Beschikking van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting d.d. 28-4-1953, no.
0428058, Afd. Financiële Zaken, tot vaststelling van de Maximuminhoud voor Woningen,
bedoeld in art. 71 lid 7, letter a slot van de Wet MOS, Stcrt. no. 91.

x Beschikking van de minister van Financiën van 9 september 1953 no. F. 2193, Generale
Thesaurie, Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, tot vaststelling van de regelen
art. 72 lid 11 Wet MOS, Stcrt. no. 218, gewijzigd en aangevuld bij Beschikking d.d. 10-8-1954 no.
F. 15721 Stcrt. no. 155. (gelijkstelling aanschaffingen met heraanschaffingen).

x Beschikking van de ministers van Financiën, van Wederopbouw en Volkshuisvesting en van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van 18-9-1953, no. 195, Generale Thesaurie, Directie
Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, tot vaststelling van de terreinafbakening
aanvullende financiering oorlogsscha-de, Stcrt. no. 207.

x Beschikking van de minister van Financiën van 9 november 1953, no. F. 2194, Generale
Thesaurie, Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, tot vaststelling van de
Uitvoeringsbeschikking ingevolge art. 102 lid 3 van de Wet MOS, Stcrt. no. 218.

x Wijziging Financierings- en premieregeling oorlogsschade boerderijen d.d. 11-11-1953 Stcrt. no.
220.

x Beschikking financiering Oorlogsschade tuinbouwopstallen d.d. 4-1-1954 no. F. 2340, Stcrt. no. 3.
x Aanwijzing orgaan op grond van art. 73, lid 1, van de Wet MOS d.d. 4-2-1954 no.

0204148/Afd. Financiële Zaken, Stcrt. no. 30.
x Aanwijzing orgaan op grond van art. 73, lid 1, Wet MOS d.d. 4-2-1954 no. 0204149/Afd.

Financiële Zaken, Stcrt. no. 30.
x Besluit van de minister van Financiën d.d. 25-2-1954 no. F. 10144, Generale Thesaurie, Directie

Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade betreffende aanwijzing aanvullende bijdrage art.
72, lid 5 Wet MOS, Stcrt. no. 41.

x Beschikking van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting van 13-4-1954 no. 0409057,
Afd. Juridische Zaken, tot nadere aanwijzing van het orgaan, belast met de vaststelling van
bijdragen op grond van art. 8 van de Wet MOS, voor zover betreft oorlogsschade, toegebracht
aan gebouwd onroerend goed, Stcrt. no. 74.

x Wijziging Beschikking Bouwindex Oorlogsschade d.d. 3-5-1954, Stcrt. no. 133, gewijzigd 6-6-
1955 Stcrt. no. 112.

x Beschikking van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting d.d. 4-6-1954, no. 0604249,
Afd. Financiële Zaken, betreffende de beëindiging van rente over inschrijvingen B in het
Grootboek voor de Wederopbouw, Stcrt. no. 109.

x Beschikking van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting d.d. 31-7-1954 no. 0730199,
Afd. Financiële Zaken Centrale Directie van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting tot
vaststelling van de maximuminhoud voor woningen, bedoeld in art. 71, lid 7 letter a, slot, van de
Wet MOS, Stcrt. no. 146.

x Financieringsregeling voor het herstel van de oorlogsschade aan de visserijvloot,
vastgesteld door de minister van Financiën d.d. 9-8-1954.
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x Beschikking van de minister van Financiën van 22 november 1954, no. F 22213, Generale
Thesaurie, Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade tot bepaling van een termijn
van indiening van aanvragen om financiële tegemoetkomingen op grond van de Wet MOS voor
gebouwd onroerend goed, Stcrt. no. 228.

x Beschikking van de minister van Financiën d.d. 10-3-1955, no. F 31598, Generale Thesaurie,
Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, tot bepaling van een termijn voor indiening
van aanvragen om financiële tegemoetkomingen op grond van de Wet MOS voor gebouwd
onroerend goed, Stcrt. no. 51, gewijzigd 27-6-1955 no. F 35205 Stcrt. no. 150.

x Beschikking van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting van 11 maart 1955, no.
0310079, Afd. Juridische Zaken, betreffende beëindiging uitstel van betaling van
schadeloosstellingen wegens onteigening in het belang van de wederopbouw (inschrijvingen A in
het Grootboek voor de Wederopbouw), Stcrt. no. 51, gewijzigd 27-6-1955 no. 0729232 Stcrt. no.
150.

x Beschikking van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting d.d. 11-3-1955 no. 0310080
betreffende de beëindiging van rente over inschrijvingen B in het Grootboek voor de
Wederopbouw, Stcrt. no. 51, gewijzigd 27-6-1955 no. 0729233 Stcrt. no. 150.

x Beschikking van de minister van Financiën van 12 juli 1955, no. F. 36553, Generale Thesaurie,
Directie Finco tot gelijkstelling van oorlogsschade, geleden door Fransen, met oorlogsschade
geleden door Nederlandse onderdanen, Stcrt. no. 135.

x Beschikking bouwindex oorlogsschade schepen I d.d. 4-8-1955 Stcrt. no. 152.
x Beschikking van de minister van Financiën d.d. 11-11-1955, no. F 38009, Generale Thesaurie

Directie FINCO, houdende bepaling termijn indiening aanvragen financiële tegemoetkomingen op
grond van de Wet MOS voor gebouwd onroerend goed, Stcrt. no. 246.

x Beschikking d.d. 10-12-1955 no. 1210498 betreffende beëindiging uitstel van betaling van
schadeloosstelling wegens onteigening in het belang van de wederopbouw (inschrijvingen A
Grootboek voor de Wederopbouw), Stcrt. no. 246.
Beschikking d.d. 10-12-1955 no. 1210499 betreffende de beëindiging van rente over
inschrijvingen B in het Grootboek voor de Wederopbouw, Stcrt. no. 246.

x Financieringsregeling voor het herstel van de oorlogsschade aan de binnenvaartvloot d.d. 20-1-
1956.

x Beschikking van de minister van Financiën van 15 april 1957, no. A7/4181, Generale Thesaurie,
Directie Finco tot gelijkstelling van oorlogsschade, geleden door Luxemburgers, met
oorlogsschade geleden door Nederlanders, Stcrt. no. 75.

x Beschikking van de minister van Financiën d.d. 11-2-1958, no. A8/1178, Generale Thesaurie,
Directie Finco, houdende bepaling van de termijn indiening aanvragen financiële tegemoetkoming
op grond van de Wet MOS voor gebouwd onroerend goed, Stcrt. no. 38.

x Beschikking d.d. 20-2-1958, no. 0220085, betreffende beëindiging uitstel van betaling van
schadeloosstellingen wegens onteigening in het belang van de wederopbouw (inschrijvingen A
Grootboek voor de Wederopbouw), Stcrt. no. 38.

x Beschikking d.d. 20-2-1958 no. 0220086 betreffende beëindiging van rente over inschrijvingen B
Grootboek voor de Wederopbouw, Stcrt. no. 38.

7.2 betreffende vergoedingen wegens materiële schaden geleden door publiekrechtelijke
lichamen

TIJDENS DE BEZETTING IN NEDERLAND

verordeningen, besluiten, in chronologische volgorde:

x Par. 1 der Verordening no. 23/1940 en in overeenstemming met Par. 2 en 3 der Verordening no.
3/1940

x Besluit bijdragen wederopbouw publiekrechtelijke lichamen, VB 1941/18.
x Besluit op de materieele oorlogsschaden 221/1940
x Besluit, van 24-12-1940 VB 234, van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van

Justitie, van Waterstaat en van Financiën tot regeling van de uitgestelde betaling bij
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onteigeningen, als bedoeld in artikel 7 van het Besluit No. 168/1940 tot regeling van de
onteigening ingevolge artikel 5 van het Besluit betreffende de Wederopbouw II

x Besluit voorschriften voor het Grootboek voor de Wederopbouw Stcrt. 7-8-1941 no. 152
x Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Financiën, van

Binnenlandsche Zaken, van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw, Visscherij en
Voedselvoorziening betreffende de afwikkeling van de bezettingsschaden (Besluit op de
Bezettingsschaden, VB 30/1942.

x Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën tot vaststelling van de
Regelen ter uitvoering van artikel 5 van Het Besluit op de Bezettingsschaden d.d. 30-6-1943 VB
no. 73.

Uitvoeringsregels

x Regelen inzake Huisraad I Stcrt. 237/1940

NA DE BEVRIJDING:

Besluiten en wetten, in chronologische volgorde:

x Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade F 98.
x Besluit op de materiële Oorlogsschaden 1945 F 255
x Wet MOS 1950 Stb. K 31
x Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen, 1950 Stb. K 451
x Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen d.d. 25-1-1951, Stb. 23.
x Wet van 15 oktober 1953, Stb. 489, houdende wijziging van de Wet van 25-1-1951 (Wet

Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen).
x Liquidatiewet Oorlogs- en watersnoodschade II, 1978 Stb. 263.

Uitvoeringsregels

x Eerste Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen d.d.
4-5-1951, Stcrt. no. 89.

x Tweede Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen d.d.
31-7-1951, Stcrt. no. 148.

x Derde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen d.d.
2-8-1951, Stcrt. no. 151.

x Vierde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen d.d.
1-10-1951, Stcrt. no. 22 (Vergoeding voor gederfde leges voor bouwvergunningen).

x Vijfde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen d.d. 1-
10-1951, Stcrt. no. 22 (Vergoeding Inkwartieringsgiften).

x Zesde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen d.d.
4-10-1951, Stcrt. no. 22 (Vergoeding kosten van verwijdering van ontplofbare stoffen)
NB Vanaf ca. 1983 wordt deze regeling voortgezet in een nieuw Besluit dat de Gemeentewet, art.
237, als grondslag heeft.

x Zevende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen
d.d. 14-2-1952, Stcrt. no. 34 (Vergoeding ten laste van gemeenten gebleven
schadeloosstellingen).

x Achtste Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen d.d.
7-4-1952, Stcrt. no. 71 (Vergoeding onvermijdelijke kosten van gemeenten i.v.m. inlevering van
radiotoestellen)

x Negende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen
d.d. 23-5-1952, Stcrt. no. 101 (Vergoeding onvermijdelijke kosten van gemeenten wegens het
begraven van stoffelijke resten).

x Tiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen d.d.
25-9-1952 (Vergoeding t.l.v. publiekrechtelijke lichamen gebleven kosten van puinopruiming),
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x Elfde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen d.d.
28-10-1952, Stcrt. no. 210 (Vergoeding kosten verband houdende met zoengelden en
schadevergoedingen, opgelegd als straf voor gepleegde strafbare feiten).

x Twaalfde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen
d.d. 24-10-1952, Stcrt. no. 210 (Vergoeding kosten van bewakingsdiensten, verband houdende
met oorlogsomstandigheden).

x Dertiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen
d.d. 24-10-1952, Stcrt. no. 210 (Vergoeding kosten van in opdracht van de bezettende macht
uitgevoerde sloopwerkzaamheden).

x Veertiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen
d.d. 2-12-1952, Stcrt. no. 237 (Vergoeding kosten herstel van kerktorens en inventarissen).

x Vijftiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen
d.d. 13-1-1953, Stcrt. no. 10 (Vergoeding kosten ter verkrijging van tuindersglas)

x Zestiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen
d.d. 14-1-1953, Stcrt. no. 12 (Vergoeding oorlogsschade aan onroerende goederen van
publiekrechtelijke lichamen bij op hen overgegane verplichtingen).

x Zeventiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen
d.d. 7-8-1953, Stcrt. no. 153 (Aanwijzing als schade van de uiteindelijk ten laste van de
gemeenten gebleven kosten van aanleg en onderhoud, alsmede van toezicht op dekkingsgaten
e.d.).

x Achttiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen
d.d. 7-8-1953, Stcrt. no. 153 (Aanwijzing als schade van de ten laste van publiekrechtelijke
lichamen gebleven kosten van bijzondere maatregelen waardoor rechtstreeks is voorkomen dat
een bepaalde schade is veroorzaakt die ingevolge de Wet Financiering Wederopbouw
Publiekrechtelijke Lichamen of de Wet MOS voor een vergoeding resp. bijdrage in aanmerking
zou zijn gekomen).

x Negentiende Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen
d.d. 7-8-1953, Stcrt. no. 153 (Aanwijzing als schade van de ten laste van publiekrechtelijke
lichamen gebleven schadeloosstellingen en tegemoetkomingen, welke aan derden zijn betaald
wegens door de bezetter in eigendom gevorderde of aan de bezetter in eigendom geleverde
goederen)

x Twintigste Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen
d.d. 7-8-1953, Stcrt. no. 153 (Aanwijzing als schade van ten laste van publiekrechtelijke lichamen
gebleven onvermijdelijke kosten van tijdelijke voorziening in de behoefte aan drinkwater, voor
zover deze moest worden getroffen als gevolg van toegebrachte oorlogsschade).

x Een en twintigste Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 7-8-1953, Stcrt. no. 153 (Aanwijzing als schade van ten laste van publiekrechtelijke
lichamen gebleven onvermijdelijke kosten van tijdelijke voorziening in de behoefte van
vervoergelegenheid te water, voor zover deze getroffen moest worden als gevolg van
toegebrachte oorlogsschade).

x Twee en Twintigste Uitvoeringsbeschikking Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 9-7-1955, Stcrt. no. 132 (Aanwijzing als schade van ten laste van een provincie of
gemeente gebleven kosten van salarissen welke door die lichamen vóór de dag van de bevrijding
zijn uitbetaald aan functionarissen die als gevolg van de oorlogsgebeurtenissen hun functie niet
konden uitoefenen en zich in het bezette gebied ophielden).

x Drie en Twintigste Uitvoeringsbeschikking Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 21-7-1955, Stcrt. no. 140 (Aanwijzing als schade van kosten  de ten laste van
publiekrechtelijke lichamen zijn gebleven vanwege de uitvoering van werkzaamheden in opdracht
van de bezetter).

7.3 betreffende vervolgingsschade: vergoeding wegens nazi-vervolging en op grond van het
Bundesentschädigungsgesetz

x Regeling inzake uitkeringen aan nazi-slachtoffers d.d. 22-5-1963, Stb. 220, gewijzigd: 1-11-
1963, Stb. 433, en 2-7-1964, Stb. 241.
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7.4 betreffende schadevergoeding wegens geleden schade door de watersnoodramp 1953 
aan particulieren en bedrijven

Wetgeving

x Wet op de Watersnoodschaden 1953 van 24 december 1953, Stb. 661.
x Liquidatiewet Oorlogs- en Watersnoodschade I d.d. 14-7-1960, Stb. 294.
x Liquidatiewet Oorlogs- en Watersnoodschade II, 1978 Stb. 263.

Uitvoeringsregels/Ministeriële Regelingen

x Beschikking Taakverdeling Watersnoodschaden d.d. 1-3-1954, Stcrt. no. 44.
x Beschikking Orgaanaanwijzing I Watersnoodschade d.d. 1-3-1954, Stcrt. no. 44.

Wederopbouw en Volkshuisvesting:
x Beschikking orgaanaanwijzing II watersnoodschade d.d. 1-3-1954, Stcrt. no. 44 (aanwijzing

van 1) de Directeur-Generaal van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting, 2) de Afdeling
Vaststelling Oorlogsschade en Afwikkeling Onteigeningen, 3) de Afdeling Vaartuigen).
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening:

x Beschikking Orgaanaanwijzing III Watersnoodschade d.d. 2-3-1954, Stcrt. no. 44
(aanwijzing Rijksdienst voor het Landbouwherstel).

x Beschikking orgaanaanwijzing IV watersnoodschade d.d. 1-3-1954, Stcrt. no. 44 (aanwijzing
Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade).

x Normenlijst I voor gewassen te velde d.d. 5-3-1954, no. F. 10672, Generale Thesaurie,
Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, Stcrt. no. 47.

x Normenlijst 2 levende have d.d. 5-3-1954, no. F. 10672, Generale Thesaurie, Directie
Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, Stcrt. no. 47.

x Normenlijst 3 voorraden Landbouwprodukten d.d. 5-3-1954, no. F. 10762, Generale
Thesaurie, Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, Stcrt. no. 47.

x Normenlijst 4 Kunstmeststoffen d.d. 5-3-1954, no. F. 10762, Generale Thesaurie, Directie
Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, Stcrt. no. 47.

x Normenlijst 5 aangekochte Voedermiddelen 5-3-1954, no. F. 10762, Generale Thesaurie,
Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, Stcrt. no. 47.

x Bijdrageregeling watersnoodschade boerderijen 1953 d.d. 6-3-1954, Stcrt. no. 47.
x Beschikking Watersnoodschaderegeling bijzondere gebouwen d.d. 9-3-1954, no. F. 10680,

Generale Thesaurie, Directie Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, Stcrt. no. 49.
x Beschikking Afschrijvingsnormen Watersnoodschade d.d. 5-4-1954, Stcrt. no. 68.
x Normenlijst 6 Houtopstanden d.d. 1-7-1954, no. F. 16527, Generale Thesaurie, Directie

Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade, Stcrt. no. 126.
x Beschikking Watersnoodschaderegeling dubbel getroffen gronden d.d. 24-1-1955, Stcrt. no.

20.

7.5 betreffende schadevergoeding wegens geleden schade door de watersnoodramp 1953 
aan Publiekrechtelijke Lichamen

Wetgeving

x Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen d.d. 25-1-1951, Stb. 23.
x Wet van 30 juli 1953, Stb. 401, Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke 

Lichamen.

Uitvoeringsregels/Ministeriële Regelingen
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x Eerste Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 30-9-1953, Stcrt. no. 190

x Tweede Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 6-10-1953, Stcrt. no. 197. Derde Uitvoeringsbeschikking Financiering
Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen d.d. 6-10-1953, Stcrt. no. 197.

x. Derde Uitvoeringsbeschikking Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen
d.d. 6-10-1953, Stcrt. no. 197.

x Vierde Uitvoeringsbeschikking Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke
Lichamen d.d. 8-12-1953, Stcrt. no. 241 (Aanwijzing als schade, waarvoor van Rijkswege aan
publiekrechtelijke lichamen vergoedingen kunnen worden toegekend, van onvermijdelijke
kosten als gevolg van de stormvloed, verband houdende met diverse maatregelen).
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