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BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF
Naam archiefblok:
Archief van Archief Afdeling Bewaarneming en belening
Periode:
1880-1995
merendeel 1953-1992
Archiefbloknummer:
P8
Omvang:
6,5 meter; 262 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
De stukken zijn voornamelijk Nederlandstalig. Ook de stukken in andere hoofdtalen
Engels, Duits en Frans komen voor.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Afdeling Bewaarneming en belening 1880 - 1995
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Archief Bewaarneming en belening, Afdeling 1953-1992 bestaat uit correspondentie,
agenda's, notulen en verslagen van de vergaderingen van de diverse werkgroepen. De
onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: organisatie, reorganisatie en inrichting van de
werkzaamheden, vaststelling en wijzing van de instructies voor het personeel en van de
voorwaarden van bewaarneming, register van bergingen en lichtingen van in open en
gesloten bewaring aangeboden goederen, de beleenbaarheid van waardepapieren en
goederen, de buitenlandse effecten, het beheer van kluizen in het buitenland en
rechtsherstelprocedures. Specifieke taken zijn: dienstverlening aan het Rijk en het
uitvoeren van de taak van bewaarneming en belening ten tijde van de Tweede
Wereldoorlog.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Dit archief is deels openbaar, deels beperkt openbaar, op grond van artikel 15 lid 1 a en b
Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de
inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het
jaar, genoemd in de tweede kolom.
Ontheffing mogelijk na schriftelijke toestemming van de Algemeen Rijksarchivaris.
Inventarisnummer

Openbaar met ingang van 1 januari:

19533

2019

19534

2022

19535

2032

19539

2017

19579

2022

19617

2017

19618

2019

19619

2024

19633

2052

19656

2021

19657

2021

19676

2032

Met het oog op het belang van de staat of zijn bondgenoten zijn de inventarisnummers,
genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de
tweede kolom.
Ontheffing mogelijk na schriftelijke toestemming van de Nederlandsche Bank N.V.
Inventarisnummer

Openbaar met ingang van 1 januari:

19529

2055

19654

2042

19662

2049

19663

2049

Beperkingen aan het gebruik

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

MATERIËLE BEPERKINGEN
Er zijn geen bijzonderheden te melden.
Andere toegang

ANDERE TOEGANG
Er zijn geen bijzonderheden te melden.
Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit
ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen
reserveren dient u de volgende stappen te volgen:
1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in;
2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het
gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit
nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.
Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig
en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte
aanhaling.
VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, De Nederlandsche Bank N.V. Archief Afdeling
Bewaarneming en belening, 1953 - 1992 Nummer toegang 2.25.70.06,
inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-HaNA, DNB – afdeling Bewaarneming en belening, 2.25.70.06, inv.nr. ...
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
De afdelingen Bewaarneming en Belening werden op 1 mei 1953 samengevoegd tot één
afdeling, de afdeling Bewaarneming en belening. Bewaring en kredietverlening stempelen
de afdeling tot de effectenafdeling van de Bank. De afdeling is belast met de volgende
taken:
Kredietverlening: Ingevolgde de Bankwet van 1948 is DNB bevoegd tot het verstrekken
van voorschotten aan financiële instellingen. De voorschotten geschieden in
rekeningcourant op onderpand van effecten, goederen, celen, wissels, ander
handelspapier en schatkistpapier. In de praktijk vormen schatkistpapier en effecten het
gangbare onderpand, naast enkele kredieten op onderpand van goederen en soms ook
celen.
Onderpandgevers zijn in hoofdzaak banken, andere financiële instellingen en
rijksinstellingen. De feitelijke taken met betrekking tot kredietverlening houden in: - het op
aanvraag van cliënten sluiten van kredietovereenkomsten en het verhogen of verlagen van
kredietfaciliteiten, en het daartoe in ontvangst nemen respectievelijk afgeven en
waarderen van onderpand.
- Het bewaken van de kredietruimte met betrekking tot bestaande kredietnemers
- Het administreren van het onderpand alsmede het verwerken van coupons, dividenden,
lossingen, conversie met betrekking tot het onderpand. Met betrekking tot het verstrekken
van voorschotten wordt de Bank ook wel “Lender of last resort” genoemd, voor het
overbruggen van relatief korte perioden van liquiditeitskrapte kan in laatste instantie een
beroep op de Bank worden gedaan. Een bijzondere activiteit vormde het toezicht op
vemen, dat stamt uit de tijd dat frequent celen in onderpand werden gegeven, hetgeen de
noodzaak met zich meebracht tot controle van opslagplaatsen en aanwijzing van een
aantal vemen die werden toegelaten tot de afgifte van bij onze instelling beleenbare celen.
Het in onderpand geven van celen gebeurd niet meer Bewaarneming: De taak welke in
enge relatie tot de kredietverlening staat is de bewaarneming. Op grond van de Bankwet
1948 is de Bank bevoegd tot het in bewaring nemen van effecten, geldwaardige papieren,
goederen, celen, akten, kostbaarheden en andere voorwerpen van waarden. Tot de
bewaargevers behoren onder meer overheidsinstellingen, financiële en kerkelijke
instellingen, stichtingen, pensioenfondsen en ook particulieren. In 1973 stelt de Bank zich
op het standpunt dat het bewaarbedrijf slechts open staat voor (lagere) overheid,
institutionele beleggers, instellingen met een ideëel doel In de jaren 70 is het aantal
particuliere klanten sterk afgenomen en een paar grote pensioenfondsen zijn bewaargever
geworden. De bewaarneming kan in twee vormen worden onderscheiden, de open- en
gesloten bewaarneming.
De open bewaarneming houdt in:
- het in ontvangst nemen respectievelijk afgeven van waarden en het administreren van de
depots
- het verwerken van coupons, dividenden, lossingen, en conversies
- Het doen aan- en verkopen van effecten ten behoeve van bewaargevers.
De gesloten bewaarneming betreft kostbaarheden, documenten en andere waarden. Het
aantal cliënten is klein en betreft in hoofdzaak enkele rijksinstellingen, ontvangers van de
belastingen en deurwaarders alsmede medewerkers van de Bank. De taak van de afdeling
houdt in het in ontvangst nemen respectievelijk afgeven van de waarden, het
administreren van de depots en het gezamenlijk met de afdeling Waardekelders bewaren

2.25.70.06

DNB - Bewaarneming en belening

van ontvangen waarden.
Voor zowel de open als de gesloten bewaring brengt de Bank een provisietarief in
rekening. In 1977 werd de Wet op het giraal effectenverkeer van kracht, waaruit de
oprichting van het Necigef (Nederlands centraal instituut voor giraal effectenverkeer)
voortvloeide. Een verzameldepot van effecten. Het instituut maakte een einde aan het
aloude couponknippen, in plaats van fysiek stukkenbeheer bestaat er nu giraal
stukkenverkeer. Bewaarkelders: sinds 1985 is de afdeling Bewaarkelders een
geïntegreerd deel van de afdeling. Hier vindt de fysieke bewaring plaats van
waardepapieren.
Het Rijkskassierschap: Op grond van de Bankwet van 1948 behoort tot de taken van de
Bank ook het Rijkskassierschap. Een aantal cliënten van het bewaarbedrijf zijn
rijksinstellingen. Daarvoor verzorgt de Bank, om niets, de administratie. De Bank fungeert
hierbij onder andere als betaalkantoor voor vervallen rentecoupons en afgeloste
obligatieleningen. Clearing en bewaring van geldmarktpapier: In 1986 volgt een nieuwe
taak. Het betreft de bewaring en clearing van geldmarktpapier. De door de deregulering
van de Nederlandse financiële markten geschapen mogelijkheden voor de emissie van
nieuwe financieringsvormen, bracht de roep om een goed georganiseerde, efficiënte
secundaire markt met zich mee. Het betreft de door banken uitgegeven Certificates of
Deposit (CD’s) en het door bedrijven geëmitteerde Commercial Paper (CP’s)
De voorgangers van deze afdeling waren respectievelijk: Afdeling Bewaarneming (19341953) en Afdeling Belening (1934-1953). Voor archiefmateriaal daaromtrent verwijzen we
u door naar de desbetreffende archieven
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Er zijn geen bijzonderheden te melden.
Verwerving door Nationaal Archief

VERWERVING DOOR NATIONAAL ARCHIEF
Overbrenging van een overheidsarchief.
Het archief is door de Nederlandsche Bank krachtens art. 12 van de Archiefwet 1995 in
2012 overgebracht.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
Het archief behandelt onderwerpen zoals: organisatie, reorganisatie en inrichting van de
werkzaamheden, vaststelling en wijzing van de instructies voor het personeel en van de
voorwaarden van bewaarneming, register van bergingen en lichtingen van in open en
gesloten bewaring aangeboden goederen, de beleenbaarheid van waardepapieren en
goederen, de buitenlandse effecten, het beheer van kluizen in het buitenland en
rechtsherstelprocedures. Specifieke taken zijn: dienstverlening aan het Rijk en het
uitvoeren van de taak van bewaarneming en belening ten tijde van de Tweede
Wereldoorlog.
Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
Gedurende de bewerking is niet vernietigd.
Aanvullingen

AANVULLINGEN
Er zijn geen bijzonderheden te melden.
Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Er zijn geen bijzonderheden te melden.
Ordening van het Archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
De ordening van deze inventaris is gebaseerd op het door het Historisch archief gebruikte
rubriekenstelsel.
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Verwant materiaal
Afgescheiden archiefmateriaal

AFGESCHEIDEN ARCHIEFMATERIAAL
Er zijn geen bijzonderheden te melden.
Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN
Archief Belening en voorgangers 1905 - 1953
Archief Bewaarneming en voorgangers 1894 - 1953
Archief Buitenland en Bewaarneming en Belening 1896 - 1999
Publicaties

PUBLICATIES
Er zijn geen bijzonderheden te melden.
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Beschrijving van de series en bestanddelen

Beschrijving van de series en bestanddelen
A. Bescheiden, niet geordend naar onderwerp

A. BESCHEIDEN, NIET GEORDEND NAAR ONDERWERP
A.01. Agenda’s en notulen van vergaderingen

A.01. AGENDA’S EN NOTULEN VAN VERGADERINGEN
19451 e.a.

Agenda's, notulen en verslagen van de vergaderingen van de projectgroep
bewaarneming en belening 1972 - 1992
5 omslagen
19451
Nrs. 1 - 5 1972 - 1973
Nrs 6 tot en met 10 ontbreken

19467

19453
Nrs. 11 - 20 1985 - 1986
19454
Nrs. 21 - 29 1987 - 1987
19465
Nrs. 30 - 36 1988
19452
Nrs. 37 - 59 1989 - 1992
Agenda’s, verslagen en afsprakenlijst van afdelingsoverleg bewaarneming
en belening en interne accountantsafdeling 1984 - 1992
1 omslag

19456 e.a.

Agenda's, notulen en verslagen van de vergaderingen van de werkgroep
bewaarneming en belening 1984 - 1990
2 omslagen
19456
Nrs. 1 - 24 1984 - 1986
19455
Nrs. 25 - 69 1987 - 1990

19457 e.a.

Agenda's, notulen en verslagen van de vergaderingen van de werkgroep
organisatie procedures bewaarneming en belening 1985 - 1991
9 omslagen
Bevat bijlages

19457

Nrs. 6, 11 - 16 1985 - 1986
Nrs. 1 - 5, 7-10 ontbreken

19466
19458
19459
19460
19461
19462
19463
19464

Nrs. 17 - 18 1986 - 1987
Nrs. 19 - 20 1987 - 1987
Nrs. 21 - 24 1987 - 1988
Nrs. 25 - 28 1988
Nrs. 29 - 33 1989 - 1990
Nrs. 34 - 37 1990 - 1991
Nr. 38 1991
Nr. 39 1991 - 1991

A.04. Externe publicaties

19550

A.04. EXTERNE PUBLICATIES
Circulaires met betrekking tot de deviezenbekendmaking 1954 - 1995
1 omslag
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B. Opbouw en instandhouding

B. OPBOUW EN INSTANDHOUDING
B.01. Oprichting en juridische structuur

B.01. OPRICHTING EN JURIDISCHE STRUCTUUR
B.01.02. Interne reglementen, verordeningen en instructies

19653

B.01.02. INTERNE REGLEMENTEN, VERORDENINGEN EN
INSTRUCTIES
Correspondentie, nota's en circulaires inzake Beschikking Beursverkeer
1947 1947 - 1972
1 omslag
In de beschikking werd bepaald dat er alleen onder bepaalde voorwaarden gehandeld
mocht worden met effecten

19667

Nota's betreffende de in acht te nemen regels bij kredietverlening 1957 1973
1 omslag

B.02. Organisatie

19472

19468 e.a.

19555

B.02. ORGANISATIE
Overzicht van de historie van bewaarneming en belening 1880 - 1986
1 omslag
Stukken betreffende organisatie en reorganisatie, inrichting van de
werkzaamheden, vaststelling en wijzing van de instructies voor het
personeel en van de voorwaarden van bewaarneming 1913 - 1991
4 omslagen
19468
1952 - 1953, 1 omslag
19478
1965, 1 omslag
19471
1967 - 1987, 1 omslag
19470
1974 - 1991, 1 omslag
Stukken betreffende de aanschaf, het onderhoud en de beschrijving van de
zogenaamde "Powers-machines", een ponskaartensysteem 1926 - 1958
1 omslag
Met behulp van deze apparatuur was het onder andere mogelijk om op een snellere manier
fondsenstaten te verstrekken aan bewaargevers

19556

Stukken betreffende de aanschaf van adresseermachines 1927 - 1928
1 omslag

19557

Interne mededelingen met betrekking tot de telefooninstallatie van de
afdeling 1944 - 1955
1 omslag

19559

Geschreven nota inzake een voorstel om de administratie van de
binnenlandse coupons en de verzending van de brieven door de
agentschappen uit te laten voeren 1953 - 1992
1 omslag

19691

Correspondentie en nota's inzake aanpassingen van het Burgerlijk Wetboek
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met betrekking tot de prospectusbepalingen 1955 - 1956
1 omslag
19690

Correspondentie en nota's inzake repurchase agreements 1956 - 1957
1 omslag
Overeenkomsten, waarbij waardepapier wordt aangekocht onder het beding, dat de
verkoper het waardepapier nu of binnen een vastgestelde periode van korte duur weer
terugkoopt

19692

Notitie en publicaties inzake het Arrest van de Hoge Raad, van 6 januari
1961, betreffende de goede trouw van derde verkrijger 1961 - 1962
1 omslag

19554 e.a.

Stukken betreffende de automatisering van de administratie 1963 - 1991
2 omslagen
19554
Sylabi van voordrachten en bijlagen 1963 - 1970
19705
Nota's, circulaires en overzichten inzake de mechanisatie van
de behandeling van Staatsfondsen 1970
Rapport met beschrijvingen van de werkzaamheden met als doel te
onderzoeken hoe deze te automatiseren 1964
1 omslag

19558

19553 e.a.

19562

Stukken betreffende de automatisering van de administratie 1964 - 1991
2 omslagen
19553
1964 - 1971, 1 omslag
19552
1974 - 1991, 1 omslag
Verslag van een onderzoek naar de werking van de interne controle en
rapportages van uitgevoerde controles 1967 - 1975
1 omslag

19693

Stukken betreffende de ontheffing van de verplichting tot nummering van
dividendnota's 1968
1 omslag

19589

Correspondentie, notities en circulaires inzake het overbrengen van het
fondsendepot van de Bijbank naar de Hoofdbank 1970
1 omslag

19561

Nota inzake de werkbeschrijving van de afdelingen Controle en
Documentatie 1975
1 omslag

20070

Jaarafsluitingen en opgaven van overlopende posten 1977 - 1992
1 omslag

19675

Notities inzake de Commissie Interieur Afdeling Bewaarneming en belening
betreffende aanpassingen van de werkomgeving 1978 - 1979
1 omslag
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B.05. Personeel

19560

B.05. PERSONEEL
Nota's aan de directie betreffende het verzoek tot het toestaan van overwerk
op tijdelijke basis 1946 - 1952
1 omslag
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C. Taken

C. TAKEN
C.00.04. Dienstverlening aan publieke instellingen, in het bijzonder het Rijk

C.00.04. DIENSTVERLENING AAN PUBLIEKE INSTELLINGEN, IN HET
BIJZONDER HET RIJK
C.00.04.02. Uitgifte van staatsleningen en afhandeling van vorderingen van de Staat op derden

19696

19697 e.a.

19704

19701

C.00.04.02. UITGIFTE VAN STAATSLENINGEN EN AFHANDELING VAN
VORDERINGEN VAN DE STAAT OP DERDEN
Stukken betreffende de administratie van staatsfondsen 1934 - 1950
1 omslag
Stukken betreffende de afhandeling van staatsleningen 1941 - 1961
4 omslagen
19697
1941 - 1948, 1 omslag
19698
Prospecti van staatsleningen 1941 - 1961
19702
Omzetten van spaargelden in staatsschulddeposito's 1946
19699
Correspondentie inzake voorfinanciering van staatsleningen
1950 - 1957
Stukken betreffende de betaalbaarstelling van coupons van NederlandschIndische staatsleningen 1945
1 omslag
Stukken betreffende de afhandeling van de overeenkomsten van voorschot
in rekening-courant voor het Agentschap van het Ministerie van Financiën
1954 - 1992
1 omslag

C.00.04.03. Belening, bewaarneming en discontering

19658

C.00.04.03. BELENING, BEWAARNEMING EN DISCONTERING
Correspondentie inzake de bewaarneming van door de overheid
aangekochte obligaties 1941 - 1942
1 omslag

19703

Stukken betreffende de belening op goud ten behoeve van de Staat 1957 1969
1 omslag

C.02. Bewaarneming en belening

20076

C.02. BEWAARNEMING EN BELENING
Voorbeelden van ceelformulieren 1919 - 1972
1 omslag

19571

Lijsten van commissionaires en correspondentie en notitities met betrekking
tot hun dienstverlening en bewaarnemingen 1933 - 1969
1 omslag

20077

Mededelingen en krantenknipsels van de Vereniging voor de Effectenhandel
inzake de voorwaarden waaronder DNB waarden in bewaring neemt 1934 -
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1945
1 omslag
19689

Stukken betreffende het verstrekken van gegevens over deposanten en
nota's met betrekking tot het bankgeheim 1940 - 1963
1 omslag

19687

Correspondentie inzake de tekenbevoegdheid bij afwezigheid van de
burgemeester van Den Haag 1942
1 omslag

19688

Stukken betreffende de handelsbekwaamheid van de gehuwde vrouw in
verband met beslissingsbevoegheid 1944 - 1957
1 omslag

19670 e.a.

Correspondentie, nota's en circulaires inzake het Deviezenbesluit 1945 met
betrekking tot het effectenverkeer 1945 - 1968
2 omslagen
19670
1945 - 1953, 1 omslag
19671
1954 - 1968, 1 omslag
Stukken betreffende de bewaarneming van effecten voor De Stichting
Centraal Beleggingsfonds 1952 - 1958
1 omslag

19660

De Stichting Centraal Beleggingsfonds had ten doel het beleggen en beheren van gelden,
haar toevertrouwd door het Nederlands Verbond van Vakverenigingen

19709

Nota betreffende de bespreking van een rapport inzake de beperking van
medezeggenschap van aandeelhouders 1956
1 omslag
Bevat het Rapport van de Commissie ter bestudering van het vraagstuk van de beperking
van de medezeggenschap van aandeelhouders in de N.V.

19620

Nota's en circulaire inzake belastingheffing op Duitse obligaties 1956
1 omslag

19551

Voorbeelden van formulieren, in gebruik bij de afhandeling en administratie
van bewaringen en beleningen 1958 - 1977
1 omslag

19666

Correspondentie, nota en richtlijnen inzake de handel in goud 1968
1 omslag

28332

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie Centraal
Instituut voor Administratie en Bewaring van Effecten (Ciabef) inzake het
verbeteren van de rentabiliteit van het effectenbedrijf 1968 - 1971
1 omslag

28331

Kopie van een rapport inzake verrichtte werkzaamheden door de
Interdepartementale Werkgroep Beleggingsinstellingen 1973

DNB - Bewaarneming en belening
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1 omslag

19572

Correspondentie, concepten en verzendlijsten inzake persberichten over het
kredietbeleid 1979
1 omslag

C.02.01. Toepassen van reglementen, instructies en regels ten behoeve van de uitvoering van de taak

19489

C.02.01. TOEPASSEN VAN REGLEMENTEN, INSTRUCTIES EN REGELS
TEN BEHOEVE VAN DE UITVOERING VAN DE TAAK
Formulier betreffende de overeenkomst voorschot in rekening-courant op
onderpand van goederen 1901
1 omslag

19563

Correspondentie en verslagen van vergaderingen inzake de kosten en
tarieven voor personeelsleden met betrekking tot bewaargeving 1912 - 1973
1 omslag

19582 e.a.

Correspondentie, circulaires en nota's inzake de aan bewaargevers in
rekening gebrachte bewaarloontarieven 1912 - 1979
3 omslagen
19582
1912 - 1979, 1 omslag
19583
1932 - 1979, 1 omslag
19581
1946 - 1960, 1 omslag

19473 e.a.

Stukken betreffende organisatie en reorganisatie, inrichting van de
werkzaamheden, vaststelling en wijzing van de instructies voor het
personeel en van de voorwaarden van bewaarneming 1913 - 1970
8 omslagen
19473
Bevat nota's aan directie 1913 - 1951
19477
1933 - 1939, 1 omslag
19480
1933 - 1933, 1 omslag
19476
1934 - 1936, 1 omslag
19475
1937 - 1956, 1 omslag
19474
1956 - 1958, 1 omslag
19479
1959 - 1970, 1 omslag
19469
1967, 1 omslag

19585 e.a.

Stukken betreffende de toepassing en wijzigingen van de Zegelwet met
betrekking tot het zegelrecht op effecten 1924 - 1971
2 omslagen
19585
1924 - 1952, 1 omslag
19586
1935 - 1971, 1 omslag
Correspondentie inzake een verzoek tot effectenaankoop en een richtlijn
voor het uitvoeren van effectenorders voor cliënten 1928 - 1936
1 omslag

19655

19643

Lijst van derden bewaargevers en reglement voor belening van goederen,
welke onder bewaring van derden gesteld zijn 1928 - 1940
1 omslag
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19530 e.a.
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Stukken betreffende inrichting van de werkzaamheden, vaststelling en
wijziging van de instructies voor het personeel en van de voorwaarden van
bewaarneming 1932 - 1968
4 omslagen
Zie ook inventarisnummers 16422

19610

19587 e.a.

19484

19530
1932 - 1941, 1 omslag
19531
1942 - 1943, 1 omslag
19532
1944 - 1947, 1 omslag
19527
1958 - 1968, 1 omslag
Instructie betreffende het beheer en de bewaring van geldwaarden bij het
Agentschap van het Ministerie van Financiën te Amsterdam 1933
1 omslag
Stukken betreffende de rechtsgeldigheid en het gebruik van machtigingen,
en verzoeken tot machtiging 1934 - 1991
19587
1934 - 1967, 1 omslag
19588
1959 - 1991, 1 omslag
Stukken betreffende het in rekening brengen van couponbelasting en de
betrokken wetwijzigingen 1934 - 1966
1 omslag

19486

Stukken betreffende de toepassing van het Besluit op de omzetbelasting, en
de betrokken wetwijzigingen 1940 - 1983
1 omslag

19592

Stukken inzake het betalingsverkeer met diverse landen via de clearing 1940
- 1944
1 omslag

19485

Stukken betreffende de toepassing van het Besluit op de dividendbelasting
1941, en de uitvoering van het belastingverdrag ter voorkoming van dubbele
belasting 1941 - 1967
1 omslag

19521

Mededelingen en normen inzake de normalisatie van effecten 1949 - 1958
1 omslag

19668

Richtlijnen voor de toelating van vemen inzake de afgifte van bij de Bank
beleenbare celen 1950 - 1964
1 omslag

19569

Correspondentie inzake de verplichtingen en regels voortkomend uit het
reglement bewaarneming 1963 - 1987
1 omslag

19481 e.a.

Stukken betreffende de afspraken van het Centrum voor

2.25.70.06

19567
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fondsenadministratie (CF) in relatie tot giraal effectenverkeer 1964 - 1973
3 omslagen
19481
Bevat reglement van algemeen obligatiekantoor van het
Centrum voor fondsenadministratie NV. Amsterdam,
overeenkomsten 1964 - 1973
19482
1970 - 1971, 1 omslag
19483
1970 - 1971, 1 omslag
Correspondentie, reglementen en ontwerp reglementen met betrekking tot
bewaarneming en kredietverlening 1965 - 1991
1 omslag

19568

Stukken betreffende de reglementen voor kredietverlening door DNB 1965 1969
1 omslag

19570

Correspondentie en concept-nota inzake de administratieve instructie voor
beleggingen 1972
1 omslag

19518

Stukken betreffende aanpassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 en
effectentarieven per januari 1983 1972 - 1982
1 omslag

19564

Nota inzake verhogingen van de tarieven 1973 - 1975
1 omslag

19566

Werkinstructie voor de sector effectenkluis van de afdeling Waardekelders
en voorbeelden van formulieren inzake bewaarnemingen 1974
1 omslag

19565

Nota's en correspondentie met betrekking tot de invoering en aanpassingen
van administratiekosten voor bewaarnemingen en beleningen 1978 - 1987
1 omslag

C.02.02. Administratieve handelingen ten behoeve van de uitvoering van de taak

19591

C.02.02. ADMINISTRATIEVE HANDELINGEN TEN BEHOEVE VAN DE
UITVOERING VAN DE TAAK
Correspondentie en concept-overeenkomsten inzake verpandingsclausules
1938 - 1961
1 omslag

19584

Correspondentie inzake de betalingen, via postcheque- en girodienst,
afkomstig van uit bewaargevingen komende gelden 1944 - 1945
1 omslag

19517

Circulaire betreffende effectendepots van niet ingezetenen, woonachtig in
zogenaamde dollarlanden 1954
1 omslag
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Stukken betreffende het vereenvoudigen van de effectentransacties
doormiddel van effectenclearing 1961 - 1970
1 omslag

19659

Correspondentie en nota's inzake de vereenvoudiging van de administratie
van de fondsenstaten 1962
1 omslag

19526

Stukken betreffende Vereenvoudiging Administratie en Bewaring van
Effecten (VABEF) 1971 - 1974
1 omslag

19516

Stukken betreffende overeenkomsten van bewaarneming met de Chase
Manhattan Bank en Morgan Guaranty Trust Company 1979 - 1986
1 omslag

19593

Correspondentie inzake call-opties op bewaarde aandelen 1981
1 omslag

19515

Correspondentie inzake bewaarnemingsovereenkomsten met Westpac
Banking corporation en The Monetary Authority of Singapore 1987 - 1994
1 omslag

C.02.03. Belening / Kredietverlening

28325

C.02.03. BELENING / KREDIETVERLENING
Register van bergingen en lichtingen van in open en gesloten bewaring
aangeboden goederen 1919 - 1978
1 band

19680

Correspondentie, formulieren en voorwaarden inzake de belening van celen
1923 - 1967
1 omslag

19685

Nota waarin een uitleg wordt gegeven over het verschil tussen vemen en
factors 1926
1 omslag

19681

Correspondentie inzake de aansprakelijkheidsverklaring voor een
borgstelling en aansprekelijkheidsverklaringen voor celen 1927 - 1949
1 omslag

19520

Stukken betreffende algemene voorwaarden voor opslag, bewaarneming en
aflevering van goederen, veemcondities van Amsterdam en Rotterdam en
aansprakelijkheid van vemen voor de inhoud van afgegeven celen 1927 1973
1 omslag

19519

Correspondentie en nota’s inzake celen voor goederen onder beheer van
derden 1938 - 1950
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1 omslag

Bevat statuten der naamlooze vennootschap van Waveren's Graanhandel

19683

Correspondentie inzake veempolissen, in het bijzonder de Lloyd's polis en
voorbeelden van polissen 1940 - 1956
1 omslag

19684

Nota's aan de directie inzake de economische ontwikkelingen van de
verschillende vemen 1940 - 1941
1 omslag

18869 e.a.

Orders van beleners tot koop en verkoop van ingeleverde waardepapieren
1942 - 1978
2 banden
18869
Verkooporders 1942 - 1972, 1 band
18870
Kooporders 1946 - 1978, 1 band
Correspondentie, formulieren en circulaires inzake de verpanding van
inschrijvingen in het schuldenregister 1948 - 1949
1 omslag

19590

Inschrijvingen in het schuldenregister werden aanvaard als onderpand voor voorschotten bij
wijze van belening of in rekening-courant

19638 e.a.

19686

19634

Stukken betreffende de beleenbaarheid van waardepapieren en goederen
1949 - 1980
5 omslagen
19638
Correspondentie en lijsten inzaken de beleenbaarheid van
goederen 1949 - 1959
19639
Nota's en circulaire inzake de beleenbaarheid van discontabel
papier 1952 - 1963
19649
Correspondentie en nota's inzake de beleenbaarheid van KLM
promessen 1962 - 1963
19640
Correspondentie inzake de beleenbaarheid van goud door
Bank Mees & Hope N.V. 1968 - 1980
19641
Correspondentie inzake de beleenbaarheid van goud door F.
van Lanschot 1968
Correspondentie en nota's inzake de voorwaarden waaraan celen moeten
voldoen om beleenbaar te zijn, en de voorwaarden waaraan vemen moeten
voldoen om celen te belenen 1953 - 1977
1 omslag
Stukken betreffende het verpanden van Indonesisch tin 1958
1 omslag

19700

Nota's inzake het beleggen van gelden van minderjarigen 1960
1 omslag

19523

Belening op onderpand van een tekort in rekening courant 1962
1 omslag
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Nota's inzake de beleenbaarheid van obligaties van de Bank voor
Nederlandse Gemeenten 1962
1 omslag

19662 e.a.

19654

Stukken betreffende het liquidatieproces van de bank Gebr. Teixeira de
Mattos 1962 - 1973
4 omslagen
19662
Correspondentie, overeenkomsten en nota's inzake het
verlenen van voorschotten ten behoeve van de stichtingen,
Bevordering Likwidatie Forum Bank N.V. en Bevordering
Likwidatie Bankierskantoor Gebr. Teixeira de Mattos C.V. 1962
- 1973
19663
Overzichten met overgedragen activa van respectievelijk Gebr.
Teixeira de Mattos, Forum-Bank, Dunlop en Co. en Wed.
Gerbert Rebel 1966 - 1967
19664
Notariële akten 1967 - 1970
19665
Stukken betreffende de eerste en tweede uitkering 1967 - 1970
Correspondentie en nota's inzake de kredietverlening aan de Kas-Associatie
1965 - 1966
1 omslag

19673

Stukken betreffende het door de Werkgroep Deposito Verzekering gedane
onderzoek naar een depositoverzekering 1969 - 1972
1 omslag

19682

Modellen voor de hypotheekstelling voor vemen zd.
1 omslag
Geen datering

C.02.03.01. Effecten binnenland

19524

C.02.03.01. EFFECTEN BINNENLAND
Nota’s inzake eigen beleggingen van De Nederlandsche Bank in een
internationaal concern en Nederlandse sectoren 1938 - 1957
1 omslag

19650

Correspondentie en circulaires inzake effectentransacties in eigendom van
derden 1941 - 1957
1 omslag

19644

Correspondentie, formulieren en mededelingen inzake de terugvordering
van dividendbelasting 1946 - 1956
1 omslag

19652

Stukken betreffende het veiligstellen van Nederlande effecten 1950 - 1952
1 omslag

19646

Correspondentie en samenvattingen betreffende het rapport inzake de
veiligstelling van het Nederlandse effectenbezit 1951
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1 omslag

19490

Correspondentie en nota's inzake de uitgifte van deposito promessen door
Mees en Hope 1966
1 omslag

19491

Correspondentie en nota's inzake promessen van De Nederlandsche
Bankalsmede het disconteren en kopen van het door de Bank afgegeven
liquiditeitspapieren 1966 - 1973
1 omslag

19645

Nota's inzake de afhandeling van effectenorders 1974 - 1976
1 omslag

C.02.03.02. Effecten buitenland

19507

C.02.03.02. EFFECTEN BUITENLAND
Circulaire betreffende de couponbetaling van Russische fondsen, bij
bewaring gegeven 1916
1 omslag

19510

Stukken betreffende vordering 5 procent obligaties, Groothertogdom
Luxemburg 1932 - 1949
1 omslag

19501

Enquête inzake vorderingen op Duitsland 1933 - 1933
1 omslag

19498

Correspondentie en nota’s inzake Braziliaanse effectenregistraties en
obligaties 1945 - 1957
1 omslag

19500

Stukken betreffende Deense effectenregistratie 1945 - 1955
1 omslag

19508

Correspondentie, circulaire en nota’s inzake accreditieven op verzoek van
Nederland ten gunste van Rusland 1946 - 1951
1 omslag

19504

Mededeling en nota’s inzake effectenregistratie Tsjecho-Slowakije 1946
1 omslag

19497

Stukken betreffende aangifte en inlevering van 3,5 procent obligaties België
1937 1946 - 1950
1 omslag

19502

Stukken betreffende de Finse effectenregistratie 1946 - 1946
1 omslag

19495

Stukken betreffende de registratie van Nederlands bezit aan Argentijnse
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activa 1946 - 1954
1 omslag
19525

Stukken betreffende obligaties 4 procent Engeland funding loan 1947 - 1949
1 omslag

19635

Correspondentie en nota's inzake de vordering op Amerikaanse effecten in
verband met de verplichting van ingezetenen om hun buitenlandse effecten
aan te bieden 1948
1 omslag

19632

Correspondentie en overzicht inzake de buitenlandse effecten van
Indonesische ingezetenen 1948 - 1953
1 omslag

19512

Correspondentie en nota’s inzake effectendepots in het buitenland 1950 1964
1 omslag

19513

Correspondentie en nota's inzake effectenzendingen van en naar het
buitenland 1951 - 1962
1 omslag

19499

Stukken betreffende Columbiaanse effectenregistratie 1951
1 omslag

19514

Correspondentie inzake buitenlandse aandelen en buitenlandse fondsen
1957 - 1965
1 omslag

19503

Nota inzake registratie van Spaanse effecten 1960
1 omslag

19636

Stukken betreffende de Amerikaanse effectenbelasting 1963
1 omslag

19633

Stukken betreffende de zogenaamde Indonesisch-Nederlandse
effectenkwestie 1970 - 1976
1 omslag
Uitvoering van de tussen de Bank Indonesia en DNB getroffen regeling betreffende
efffecten, toebehorende aan in Indonesië gevestigde rechtspersonen waarvan, op 15
november 1957, het aandelenpakket voor minder dan 100% in handen van Nederlandse
natuurlijke en/of rechtspersonen was

19528

Nota en publicaties inzake Bankhaus I.D.Herstatt 1974
1 omslag

19529

Correspondentie en nota inzake effecten Progress, Kas Associatie 1979
1 omslag

DNB - Bewaarneming en belening

2.25.70.06

27

C.02.04. Bewaarneming

19612

C.02.04. BEWAARNEMING
Correspondentie en nota's inzake de vermissing van effecten en obligaties
uit de bewaarneming 1928 - 1969
1 omslag

19606

Correspondentie, nota's en notariële stukken inzake de bewindvoering van
nalatenschappen 1932 - 1982
1 omslag

19674

Correspondentie en nota's inzake bewaarnemingen ten name van kloosters
en kerkgenootschappen 1938 - 1941
1 omslag

19679

Juridisch advies inzake de betekenis en strekking van de clausule "salvo
errore et omissione, sauf erreurs et omissions" 1940
1 omslag

19539 e.a.

Stukken betreffende beslaglegging 1940 - 1964
4 omslagen
Zaak A.E. van der Loeff ten laste van J.W. Gefken 1938 - 1941
Zaak M.P.A. Schram ten laste van R.W.Th. Bosman 1940 1943
19534
Zaak Hendriksen-Pastoors ten laste van St. Dominicus
Stichting 1943 - 1946
19535
Zaak H. de Vries Robles en H. Menko 1963 - 1964
Correspondentie en notities inzake het openen van een zogenaamde
compte joint 1942 - 1967
1 omslag
19539
19533

19707

Een overeenkomst van rekening courant of van bewaargeving, gesloten met twee of meer
belanghebbenden onder het beding dat ieder hunner alleen recht zal hebben over de
rekening te beschikken c.q. de gedeponeerde waarden terug te nemen
Zie ook inventarisnummer 16421

19677

Stukken betreffende de uitoefening van claimrechten bij vruchtgebruik met
betrekking tot effecten 1942 - 1958
1 omslag

19647

Concept voor een rapport van een commissie van toezicht op een
veembedrijf 1948
1 omslag

19651

Stukken betreffende de rekening-courantovereenkomst tegen onderpand
van aandelen Koninklijke Nederlandsche Hoogovens ten name van de
gemeente Amsterdam 1954 - 1969
1 omslag

19642

Correspondentie en nota inzake het beleid met betrekking tot de
berichtgeving aan bewaargevers, naar aanleiding van de Bandar kwestie
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1955
1 omslag
19631

Stukken betreffende Indonesische gemeenteleningen 1956 - 1957
1 omslag

19708

Nota's en documentatie inzake het ontwerp voor een beurs voor
onderhandse leningen 1962 - 1967
1 omslag

19661

Stukken betreffende het verpanden van CF stukken 1967 - 1971
1 omslag

19695

Correspondentie en nota's inzake de verzilvering van coupons en lossingen
voor de Bank voor Nederlandsche Gemeenten 1968
1 omslag

19609

Correspondentie en nota betreffende de bewaargeving na het overlijden van
bewaargever 1974
1 omslag

19669

Correspondentie en nota's inzake het vrijgeven van de identiteit van
bewaargevers 1986 - 1988
1 omslag

19706

Notitie inzake een geschil over de verkoop van aandelen 1988
1 omslag

C.02.04.01. Gesloten bewaarneming

C.02.04.01. GESLOTEN BEWAARNEMING
19608 e.a.

19678

Correspondentie en nota's betreffende diverse gesloten bewaarnemingen
1921 - 1987
2 omslagen
19608
Bewaarnemingen bij de Bijbank en de agentschappen 1921 1971
19607
Bewaarnemingen bij de Hoofdbank 1937 - 1987
Correspondentie inzake de opgave van gesloten bewaarnemingen naar
aanleiding van een safe-onderzoek 1945
1 omslag

C.02.04.02. Open bewaarneming

19522

C.02.04.02. OPEN BEWAARNEMING
Correspondentie inzake celen in open bewaarneming ten name van
Bankierkantoor Staal en Co. N.V. 1963 - 1964
1 omslag

19611

Correspondentie en concepten inzake een overeenkomst tussen Het
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, Mulië en Co en DNB voor het
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bemiddelen bij en het in bewaring nemen van effecten 1981 - 1984
1 omslag
C.02.05. Kluisbeheer / Waardekelders

C.02.05. KLUISBEHEER / WAARDEKELDERS
19773 e.a.

Stukken betreffende het beheer van kluizen in het buitenland 1918 - 1958
3 omslagen
19773
Samenvattend rapport inzake de veiligstelling van het
Nederlands effectenbezit 1918 - 1951
19774
Verslagen van besprekingen en vergaderingen inzake de
veiligstelling van het effectenbezit 1948 - 1951
19775
Correspondentie en nota's inzake de veiligstelling van het
Nederlands effectenbezit 1949 - 1958

19605 e.a.

Stukken betreffende het beheer van kluizen in het buitenland 1944 - 1962
4 omslagen
19605
Correspondentie, nota's en financiële overzichten inzake de
exploitatiekosten van de kluis te Londen
19602
Correspondentie en getekende formulieren inzake de
tekenbevoegdheid van de kluisbeheerder 1951 - 1958
19603
Correspondentie en formulieren ten behoeve van de
administratieve afhandeling van het kluisbeheer buitenland
1952 - 1956
19604
Correspondentie inzake het instellen van buitenlandse kluizen
ten behoeve van deponering van Nederlandse effecten in het
buitenland 1952 - 1962
Bevat 2 banden met betrekking tot de exploitatiekosten over het boekjaar
1951/52 tot en met 1961/62

19599 e.a.

Stukken betreffende het beheer van de regeringskluis te Londen 1952 - 1962
3 omslagen
19599
Correpondentie en nota's inzake de controle van het
kluisbeheer 1952 - 1962
19600
Correspondentie, financiële stukken en nota's inzake de
exploitatiekosten van de regeringskluis 1952 - 1962
19601
Correspondentie en nota's inzake de beëindiging van de
exploitatie van de regeringskluis 1952 - 1962
Bevat foto's

19597

Nota inzake de wijziging van betaling aan de couponbladenkelder door
betaalkantoren 1959
1 omslag

19596

Correspondentie inzake tijdelijk zoekgeraakte coupons 1969
1 omslag

19598

Nota betreffende de bewaring van de akten van onderhandse geldleningen
van DNB en van het Pensioenfonds 1972
1 omslag
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C.10. Taken en handelingen van tijdelijke aard

C.10. TAKEN EN HANDELINGEN VAN TIJDELIJKE AARD
C.10.01 C.10.01 Taken en handelingen met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan

19573

19574

C.10.01 C.10.01 TAKEN EN HANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE
TWEEDE WERELDOORLOG EN DE NASLEEP DAARVAN
Correspondentie en nota's inzake de oorlogsdreiging en de te nemen
voorzorgsmaatregelen 1937 - 1945
1 omslag
Correspondentie, werkinstructies en nota's met betrekking tot het
zogenaamde Kodak fotosysteem 1939 - 1953
1 omslag
Het Kodak systeem werd gebruikt voor het voeren van een schaduwadministratie van het
effectenbezit. Dit gebeurde om, als de originele administratie door oorlogshandelingen zou
worden vernietigd, een nieuwe administratie op te kunnen zetten

19656

Correspondentie en mededelingen inzake het beheer over de activa van
H.W. Müller Lehning zowel als privé persoon als in zijn hoedanigheid van
commissaris van de niet-commerciële verenigingen en stichtingen 1940 1945
1 omslag

19511

Stukken betreffende aangifte van buitenlandse effecten 1940 - 1943
20018

19617 e.a.

1 omslag
Circulaires toegezonden aan beleners, voorschotnemers en
verzilveraars 1940

20019

Stukken betreffende de verzamelstaat van aangifte van
buitenlandse effecten 1940

20020

Stukken betreffende de specificatie van ingeleverde
formulieren, en een ontvangstbewijs van de Vereeniging voor
den Effecten 1940

20021

Stukken betreffende de opgave van buitenlandse effecten
1940

Stukken betreffende de behandeling van vijandelijk vermogen, door de
Deutsche Revisions- und Treuhand A.G. 1940 - 1948
3 omslagen
De Deutsche Revisions- und Treuhand A.G. was een Duits accountantskantoor, belast met
het onder beheer stellen van vermogenswaarden aan de bezetter, afkomstige van vijanden
en Joden. Bevat persoonlijke gegevens

19672

19617
1940 - 1941, 1 omslag
19618
1943, 1 omslag
19619
1944 - 1948, 1 omslag
Stukken inzake de verplichting tot het doen van aangifte bij het
Deviezeninstituut en het Kantoor Deviezenvergunningen, betreffende het
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effectenverkeer 1940 - 1951
1 omslag
19622

Stukken met betrekking tot de aanmelding van Duitse effecten 1940 - 1944
1 omslag

19657

Correspondentie inzake het zogenaamde "Dr. Bockamp Liquidationskonto"
1941 - 1945
1 omslag
Deze bewaargeving had betrekking op het in bezet Nederland aanwezige Koninklijke
vermogen. Bevat persoonlijke gegevens

19615 e.a.

Stukken betreffende de aangifte en inlevering van waardepapieren 1941 1943
2 omslagen
Om speculatie tegen te gaan werd de verplichting ingesteld om, indien de waarde van de
effecten een bepaald bedrag overschreed, dit te melden

19505
19579

19615
1941 - 1942, 1 omslag
19616
1943, 1 omslag
Stukken betreffende de aanmelding van Roemeense effecten 1941 - 1942
1 omslag
Stukken betreffende de behandeling van het Joods geldelijk vermogen 1941
- 1946
1 omslag
Bevat persoonlijke gegevens

19576

Stukken betreffende de toepassing van het geblokkeerde markenbelastingbesluit 1941 - 1943
1 omslag
Het betrof een belastingheffing op alle overmakingen en betalingen, van en naar Duitsland,
met betrekking tot Duitse beleggingen

19637

Stukken met betrekking tot de aanmelding van Amerikaanse effecten in het
kader van de verordering van de Rijkscommissaris voor het bezette
Nederlandse gebied 1941 - 1942
1 omslag

19694

Formulieren, nota's en overzichten inzake de aangifte van binnenlandse
vorderingen van niet-ingezetenen 1942
1 omslag

19509

Stukken betreffende aanmelding van Hongaarse obligaties en een
transferregeling 1942 - 1950
1 omslag

19496

Stukken betreffende de opgave van Belgische rekeningen en depots 1943
1 omslag

19621

Stukken betreffende incasso's van de Deutsche Reichsbank 1944 - 1964

32

DNB - Bewaarneming en belening

2.25.70.06
1 omslag

19578

Stukken betreffende de aangifte van Nederlandse vorderingen op Duitsland
1945 - 1959
1 omslag

19575

Stukken betreffende de behandeling van vijandelijk vermogen 1945 - 1952
1 omslag
Onder vijandelijk vermogen wordt verstaan, het vermogen afkomstig van vijanden, NSB ers, NSB - organisaties, collaborateurs en vermogens van particulieren en organisaties,
welke door of vanwege Duitse instanties onder enige vorm van beheer zijn gesteld
Bevat persoonlijke gegevens

19614

Stukken betreffende het besluit Herstel Rechtsverkeer 1945 - 1966
1 omslag
Besluit had tot doel uit te maken wie, na de ontvreemdingen gedurende de oorlogsjaren, als
rechtmatig eigenaar van effecten moest worden erkend.

19626 e.a.

19538

Stukken met betrekking tot de registratie van Noorse Effecten, obligaties en
banktegoeden in het kader van het rechtsherstel buitenlandse effecten 1945
- 1956
4 omslagen
19626
Correspondentie en nota's inzake de verjaring van Noorse
coupons 1943 - 1948
19623
1945 - 1956, 1 omslag
19624
Bevestigingsformulieren van de bezitters van de effecten 1945
19625
Retour ontvangen formulieren voor registratie getekend door
de Norges Bank 1945
Correspondentie en nota’s inzake de registratieprocedures voor effecten bij
Raad voor het rechtsherstel 1946 - 1956
1 omslag
Bevat persoonlijke dossiers

19536 e.a.

19630

19506

Correspondentie en nota's inzake rechtsherstelprocedures 1946 - 1949
2 omslagen
19536
1946 - 1948, 1 omslag
19537
1948 - 1949, 1 omslag
Correspondentie, nota en voorbeeldformulieren inzake de aangifte van
vorderingen van niet-ingezetenen uit Groot-Britannië en de Verenigde Staten
van Amerika 1946 - 1960
1 omslag
Nota's inzake aanmelding van Japanse effecten 1946
1 omslag

19627 e.a.

Stukken met betrekking tot de registratie van Luxemburgse Effecten 1946 1960
3 omslagen
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19627
1946 - 1949, 1 omslag
19628
Correspondentie en registratieformulieren 1949 - 1950
19629
1951 - 1960, 1 omslag
Correspondentie, nota's en formulieren inzake de toepassing van de Wet
Herstel Vermogensovergang Rijksmarkengebied 1947 - 1951
1 omslag
Wet maakte het mogelijk om de, tijdens de oorlog mogelijk geworden omzettingen van
rijksmarken in guldens, door niet vijandelijke ingezetenen van het rijksmarkengebied,
ongedaan te maken

19488

Stukken betreffende aangifte van Amerikaanse en andere effecten,
overeenkomstig de deviezenbekendmaking 7/47 1947 - 1951
1 omslag

19710

Circulaire en voorbeeldformulier betreffende certificering van Argentijnse
effecten, van Nederlandse houders, berustende in Argentinië 1948
1 omslag

19676

Correspondentie over, en overzichten van, buitenlandse effecten in
Nederland, afkomstig van vijandelijke natuurlijke en/of rechtspersonen 1948
- 1956
1 omslag
Bevat persoonlijke gegevens

19613

Correspondentie en notitie inzake het instellen van depots ten behoeve van
Bureau Certificatie 1952 - 1953
1 omslag

19595

Correspondentie inzake de registratie van Saarlandse effecten in het kader
van het rechtsherstel buitenlandse effecten 1952
1 omslag

19580

Stukken betreffende de vorderingen op vermogensomslagen van Duitse, in
Zuid-Afrika werkzame, ondernemingen 1953 - 1954
1 omslag

C.10.01.01 Certificering ten behoeve van deblokkering

C.10.01.01 CERTIFICERING TEN BEHOEVE VAN DEBLOKKERING
C.10.01.01.01 C.10.01.01.01. Verenigde Staten

19487

C.10.01.01.01 C.10.01.01.01. Verenigde Staten
Stukken betreffende in de Verenigde Staten geblokkeerde activa op naam
van Nederlandse administratiekantoren, en de vordering van buitenlandse
effecten 1946 - 1951
1 omslag

