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VOORWOORD

Het initiatief van Notaris Jonkers tot publicatie van een toelichting op
het ..Besluit bezettingsmaatregelen" zal zeker door een ieder, die met deze
ingewikkelde materie in contact komt, worden gewaardeerd.
Om slechts één van de voordeden van deze uitgave te noemen: zij
maakt het mogelijk om na te gaan, welk lot de verschillende bezettingsmaatregelen heeft getroffen, zonder dat voor ieder afzonderlijk geval het tijdroovend raadplegen van de verordeningenbladen noodig is.
Wellicht zullen velen bij de bestudeering van dit Besluit een verzuchting
niet kunnen onderdrukken. Laten zij dan bedenken hoe buitengewoon
moeilijk het werk van de Regeering moet zijn geweest: eenerzijds kon slechts
het bruikbare worden behouden, terwijl anderzijds uiteraard „overgangsrecht" moest worden gegeven, waardoor een gedeelte der maatregelen (art.
18) slechts voorloopig kon worden gehandhaafd.
Mr. I. J . V R I E S E N D O R P ,
Juridisch adviseur bij het Militair Gezag.

W I J W I L H E L M I N A bij de Gratie Gods
Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Ministers voor Algemeene Oorlogvoering
van het Koninkrijk, van Algemeene Zaken, van Buitenlandsche Zaken, van
Justitie, van Binnenlandsche Zaken, van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van Financiën, van Oorlog, van Marine, van Waterstaat, van
Handel, Nijverheid en Landbouw, van Scheepvaart en Visscherij, van
Sociale Zaken, van Koloniën en van Onzen Minister zonder Portefeuille
van 5 September 1944, No. 1594/G 20 (U.) ;
Overwegende, dat het noodzakelijk is ter verzekering van de rechtszekerheid algemeene regelen te stellen omtrent de verbindende kracht en de
rechtsgevolgen van de maatregelen, gedurende de vijandelijke bezetting van
het Rijk in Europa aldaar uitgevaardigd;
Overwegende, dat zich hier dringende omstandigheden voordoen,
waarin de Buitengewone Raad van Advies niet kan worden gehoord;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Par. 1.

Algemeene Bepalingen.

Artikel 1.
Dit besluit verstaat onder bezettingsregelingen de algemeen verbindende
voorschriften, gedurende de vijandelijke bezetting van het Rijk in Europa
uitgevaardigd:
1. krachtens de bepalingen van de provinciale wet, de gemeentewet en
de keurenwet (hierna te noemen bezettingsregelingen van lagere organen);
2. door den opperbevelhebber van land- en zeemacht als drager van
het hoogste burgerlijke gezag;
3. door bekendmaking in het ,.Verordeningenblad voor het bezette
Nederlandsche gebied"; alsmede
4. andere algemeen verbindende voorschriften, die niet onder de omschrijving van le en 3e van dit artikel vallen, en deswege geacht worden
door of vanwege den vijand uitgevaardigd te zijn; en
5. de bezettingsbeslissingen, bekend gemaakt in het „Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied".
Artikel 2.
Dit besluit verstaat onder bezettingsbeslissingen de handelingen tot
uitvoering van algemeen verbindende voorschriften, die noch zelve algemeen
verbindend noch rechterlijke uitspraken zijn.
Artikel 3.
Voor zoover niet anders wordt bepaald worden onder bezettingsregelingen onderscheidenlijk bezettingsbeslissingen mede begrepen de daarin
na de vaststelling, doch gedurende de bezetting aangebrachte wijzigingen
en aanvullingen.
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Artikel 4.
Voor zoover niet anders wordt bepaald, worden, indien bij een bezettingsregeling, welke buiten werking wordt gesteld of wordt geschorst, eerder
uitgevaardigde bezettingsregelingen zijn afgeschaft, deze laatsten afgeschaft
gelaten.
Artikel 5.
Waar in gehandhaafde bezettingsregelingen en bezettingsbeslissingen
wordt gesproken van of bevoegdheden worden toegekend aan den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, wordt in den vervolge
verwezen naar Ons, onderscheidenlijk worden de bevoegdheden door Ons
uitgeoefend.
Artikel 6.
1. Waar in gehandhaafde bezettingsregelingen of bezettingsbeslissingen
wordt gesproken van of bevoegdheden worden toegekend aan een SecretarisGeneraal van een departement van algemeen bestuur, dan wel èenig orgaan
of instantie, welke na 10 Mei 1940 werd in het leven geroepen of ingesteld,
wordt in den vervolge verwezen naar, onderscheidenlijk worden de bevoegdheden uitgeoefend door de hoofden van de departementen van algemeen
bestuur, welke op 10 Mei 1940 met het betrokken onderdeel van overheidszorg waren belast, dan wel op grond van een daarna door Ons uitgevaardigd besluit thans daarmede zijn belast.
2. Onze betrokken Ministers stellen voor zoover noodig administratieve voorschriften vast, teneinde de richtige uitvoering van de aldus aan
hun opkomende taak te verzekeren.
Artikel 7.
Waar in gehandhaafde bezettingsregelingen en bezettingsbeslissingen
wordt gesproken van, of bevoegdheden worden toegekend aan den Commissaris der Provincie, wordt in den vervolge verwezen naar, onderscheidenlijk worden de bevoegdheden uitgeoefend door Onzen Commissaris in
de provincie.
Artikel 8.
Waar in de gehandhaafde bezettingsregelingen en bezettingsbeslissingen
wordt gesproken van het bezette Nederlandsche gebied, gelden de desbetreffende bepalingen ten aanzien van het bevrijde gebied van het Rijk in
Europa.
Artikel 9.
Waar in een gehandhaafde bezettingsregeling hechtenis, onderscheidenlijk gevangenisstraf als straf wordt bedreigd, wordt het strafbare feit als
overtreding, onderscheidenlijk als misdrijf aangemerkt.
Artikel 10.
Voorzoover van gehandhaafde bezettingsregelingen en bezettingsbeslissingen een Nederlandsche en een Duitsche tekst zijn vastgesteld, is de
Nederlandsche tekst verbindend.
Par. 2.

Van de bezettingsregelingen van lagere organen.

Artikel 11.
De bezettingsregelingen van lagere organen blijven voorloopig van
kracht.
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Artikel 12.
De in het vorig artikel bedoelde bezettingsregelingen kunnen worden
ingetrokken, gewijzigd, goedgekeurd, geschorst, bekrachtigd of vernietigd
door de organen, die daartoe op grond van het nopens wetgeving bepaalde
in de provinciale wet, de gemeentewet of de keurenwet bevoegd zijn, met
dien verstande dat, indien de bevoegdheden van zulk orgaan tijdelijk door
een ander orgaan worden uitgeoefend, het laatstgenoemde ten deze mede
bevoegd is.
Par. 3.

Van de bezettingsregelingen uitgevaardigd door den
opperbevelhebber van land- en zeemacht.

Artikel 13.
De bezettingsregelingen uitgevaardigd door den Opperbevelhebber van
land- en zeemacht worden ingetrokken met uitzondering evenwel van:
1. het besluit van 21 Mei 1940, Staatsblad O. No. 550, betreffende
den wederopbouw I;
_
2. de artikelen 1 en 4, tweede lid, van het besluit van 24 Mei 1940,
Staatsblad O. No. 552, betreffende den wederopbouw II;
3. het besluit van 24 Mei 1940. Staatsblad O. No. 551, houdende
bepalingen omtrent oudheidkundig bodemonderzoek en vondsten van Oudheidkundigen aard; en
4. het besluit van 29 Mei 1940, Staatsblad No. 802, betreffende het
gebruik van drukvaten, dienende voor de voortbeweging van motorvaaren voertuigen.
Par. 4.

Van de bezettingsregelingen, uitgevaardigd door of vanwege
den vijand.
Artikel 14.
Voorzoover niet anders wordt bepaald treden de bezettingsregelingen,
uitgevaardigd door of vanwege den vijand, welke niet zijn geplaatst in:
a. het Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied;
b. in de Nederlandsche Staatscourant, gedurende de vijandelijke bezetting, uitgegeven in het Rijk in Europa; of
c. het Voedselvoorzieningsblad;
naar gelang het grondgebied van het Rijk in Europa door den vijand
wordt ontruimd, buiten werking.
Artikel 15.
1. Voorzoover .niet anders wordt bepaald, wordt de werking van de
bezettingsregelingen waaromtrent in of uit hoofde van dit besluit geen voorziening is getroffen, voorloopig geschorst.
2. W i j behouden Ons voor zoodanige voorziening zoo noodig van
geval tot geval te treffen. Hetgeen in de aan dit besluit toegevoegde lijsten
A , B en C achter de daar gedane opgaven wordt bepaald, moet geacht
worden bij dit besluit te zijn voorgeschreven.
Artikel 16.
De bezettingsregelingen, uitgevaardigd door of vanwege den vijand,
en vermeld op de aan dit besluit toegevoegde lijst , , A " worden geacht nimmer van kracht te zijn geweest.
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Artikel 17.
De bezettingsregelingen, uitgevaardigd door of vanwege den bezetter
en vermeld op de aan dit besluit toegevoegde lijst ,,B" treden, naar gelang
het grondgebied van het Rijk in Europa door den vijand wordt ontruimd,
in het bevrijde gebied buiten werking, een en ander voorzoover zij niet
reeds op den dag van inwerkingtreding van dit besluit door of vanwege
den vijand waren ingetrokken.
Artikel 18.
De bezettingsregelingen, uitgevaardigd door of vanwege den vijand,
en vermeld op de aan dit besluit toegevoegde lijst „C" worden voorloopig
gehandhaafd, tenzij zij bereids gedurende de vijandelijke bezetting van het
Rijk in Europa door of vanwege den vijand ingetrokken mochten zijn.
Artikel 19.
Terzake van een feit, strafbaar gesteld bij een gehandhaafde bezettingsregeling door of vanwege den vijand uitgevaardigd, kan
a. indien dat feit een overtreding oplevert, geen zwaardere hoofdstraf
worden opgelegd dan hechtenis van ten hoogste één jaar of geldboete van
ten hoogste twee duizend gulden;
b. indien dat feit een misdrijf oplevert, geen zwaardere hoofdstraf
worden opgelegd dan gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete
van ten hoogste tien duizend gulden.
Artikel 20.
Waar in eenige gehandhaafde bezettingsregeling uitgevaardigd door
of vanwege den vijand een hooger minimum van gevangenisstraf, hechtenis
of geldboete is gesteld dan het minimum in het Wetboek van Strafrecht
onderscheidenlijk in het tweede lid van artikel 10, in het eerste lid van
artikel 18 en het eerste lid van artikel 23 genoemd, treedt dat bij de wet
gestelde minimum daarvoor in de plaats.
Par. 5.

Van de Nederlandsche Wetgeving.
Artikel 21.
1. Naar gelang het bezette gebied van het Rijk in Europa door den
vijand ontruimd wordt, is de Nederlandsche wetgeving zooals zij op 15 Mei
1940 bestond, of sedertdien op grond van door Ons uitgevaardigde besluiten
is tot stand gekomen, ten volle verbindend.
2. In afwijking in zooverre van het bepaalde in het voorgaande lid
wordt, ingeval bij een bezettingsregeling vermeld op de aan dit besluit
gehechte lijst A stilzwijgend of uitdrukkelijk een bepaling van Nederlandsche
wetgeving is afgeschaft, laatstbedoelde bepaling geacht bij voortduring verbindend te zijn geweest.
3. Ingeval bij een gehandhaafde bezettingsregeling een bepaling van
Nederlandsche wetgeving stilzwijgend of uitdrukkelijk is afgeschaft en de
hernieuwde verbindende kracht onvereenigbaar zou zijn met de door Ons
sinds 15 Mei 1940 uitgevaardigde besluiten of met de gehandhaafde bezettingsregelingen, blijft de verbindendheid dier bepaling van Nederlandsche
wetgeving achterwege.
Par. 6.

Van de bezettingsbeslissingen.
Artikel 22.
De bezettingsbeslissingen, voorzoover niet genomen op grond van bezethingsregelingen vermeld op de bij dit besluit gevoegde lijst A blijven, tenzij
in de onderstaande bepalingen anders wordt bepaald, voorloopig in stand.
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Artikel 23.
Voorzoover niet anders wordt bepaald, worden bezettingsbeslissingen
geacht geene rechtsgevolgen te hebben teweeggebracht buiten het bezette
gebied van het Rijk in Europa.
Artikel 24.
De bezettingsbeslissingen onderscheidenlijk de bepalingen daarvan,
welke zijn tot stand gebracht in of strekken tot het onmiddellijk belang of
ter bevoordeeling van
a. personen van vijandelijke nationaliteit;
b. personen in vijandelijken staats- of krijgsdienst;
c. vijandelijke organisaties en personen, die daarvan deel uitmaken;
d. de organisaties bedoeld in artikel 1 van het ,,Besluit ontbinding
landverraderlijke organisaties" en, personen, die daarvan deel uitmaken,
verliezen hun kracht naar gelang het grondgebied van het Rijk in Europa
door den vijand wordt ontruimd.
Artikel 25.
De bezettingsbeslissingen tot stand gebracht door of vanwege:
a. de Duitsche weermachtsbevelhebber in Nederland;
b. de commissaris-generaal voor de openbare veiligheid;
c. de commissaris-generaal voor bijzondere aangelegenheden;
verliezen hun kracht naar gelang het grondgebied van het Rijk in Europa
door den vijand wordt ontruimd.
Artikel 26.
De bezettingsbeslissingen, onderscheidenlijk de bepalingen daarvan, tot
stand gebracht met het doel — althans met de kennelijke strekking — om
hetzij bepaalde personen, hetzij een groep van de bevolking of een ten deele
tot de bevolking behoorende groep van personen op grond van ras, afstamming of geloof in eenigerlei uitzonderingspositie te plaatsen, verliezen hun
kracht naar gelang het grondgebied van het Rijk in Europa door den vijand
wordt ontruimd.
Artikel 27.
Behoudens vernietiging of schorsing van bezettingsbeslissingen op grond
van bepalingen van bijzondere wetten of van gehandhaafde bezettingsregelingen, worden de rechtsgevolgen van bezettingsbeslissingen of de bepalingen
daarvan welke hun kracht verliezen geregeld naar nader door Ons te stellen
regelen.
Par. 7. Slotbepalingen.
Artikel 28.
Wij behouden Ons voor om, waar zulks door de rechtszekerheid, de
rechtvaardigheid of de belangen van den Staat gevorderd wordt een van
de bepalingen van dit besluit afwijkende regeling te geven, dan wel in de
opgaven van de bij dit besluit gevoegde lijsten wijzigingen of aanvullingen
aan te brengen.
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Artikel 29.
1. Gelijke bevoegdheden, als door Ons in artikel 28 voorbehouden,
komen toe aan het militair gezag voor zoo lang en voor zoover het grondgebied van het Rijk in Europa of een gedeelte daarvan op grond van de
bepalingen van het Besluit op den bijzonderen staat van beleg in dien staat
verkeert.
2. De bepalingen van het militair gezag tot uitoefening dezer bevoegdheden zijn met redenen omkleed en worden zoo spoedig mogelijk aan Onzen
Minister. Voorzitter van den Raad van Ministers medegedeeld.
Artikel 30.
Geen rechten kunnen worden ontleend aan de bepalingen van dit besluit,
krachtens welke bezettingsregelingen geacht worden nimmer van kracht te
zijn geweest en bezettingsbeslissingen geacht worden krachteloos te zijn
of hun kracht te verliezen, zoo lang geen bijzondere voorziening is getroffen
omtrent de regeling of opheffing van de gevolgen daarvan.
Artikel 31.
Uitkeeringen andere dan periodieke betalingen, op grond van bezettingsregelingen of bezettingsbeslissingen worden behoudens nadere verlenging opgeschort voor een tijdvak van drie maanden ingaande met den dag
van inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel 32.
Periodieke betalingen op grond van het bepaalde bij de artikelen van
ingetrokken of geschorste bezettingsregelingen en bezettingsbeslissingen tot
uitvoering daarvan vastgesteld, worden voorloopig voortgezet.
Artikel 33.
1. Dit besluit treedt in werking met ingang van den dag van zijn
plaatsing in het Staatsblad.
2. Het kan worden aangehaald als „Besluit bezettingsmaatregelen".
Onze Ministers, hoofden van departementen van algemeen bestuur, zijn
belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden
geplaatst.
Londen, den 17 September 1944.
WILHELMINA.
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
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Minister
Minister
Minister
Minister
Minister
Minister
Minister
Minister
Minister
Minister
Minister
Minister
Minister
Minister
Minister

voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk,
van Algemeene Zaken,
van Buitenlandsche Zaken,
van Justitie,
van Binnenlandsche Zaken,
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
van Financiën,
van Oorlog,
van Marine,
van Waterstaat,
van Handel, Nijverheid en Landbouw a.i.,
van Scheepvaart en Visscherij,
van Sociale Zaken,
van Koloniën,
zonder Portefeuille.

Chronologische Lijst
D e nummers v e r w i j z e n naar het V e r o r d e n i n g e n b l a d . R . C . beteekent „ R i j k s commissaris v o o r het Bezette N e d e r l a n d s c h e g e b i e d " . S . G . beteekent
Secretaris-Generaal.

Lijst A
Bezettingsmaatregelen, w e l k e geacht w o r d e n n i m m e r v a n
te zijn geweest ( v g l . art. 16 K . B . ) .
Verordeningenblad
12.

8 Juni 1940

22.

21 Juni 1940

33.
52.

4

1940.

V e r o r d e n i n g R . C . betreffende
den ( D u i t s c h e n ) K r i j g s r a a d .

de

bevoegdheid

van

V e r o r d e n i n g R . C . tot vaststelling v a n de w e r k z a a m heden v a n den R a a d v a n State, alsmede v a n eenige
publiekrechtelijke v e r t e g e n w o o r d i g e n d e lichamen.

Juli

1940

V e r o r d e n i n g R . C . betreffende
v a n vermogens.

17 Juli

1940

V e r o r d e n i n g R . C . betreffende de duitsche rechterlijke
macht v o o r strafzaken (zie v e r o r d e n i n g 1 2 3 / 1 9 4 1 ) .
V e r o r d e n i n g R . C . betreffende bijzondere maatregelen
op economisch gebied.
V e r o r d e n i n g R . C . betreffende de v e r v r e e m d i n g v a n
domeinen en het a a n g a a n v a n d a d i n g e n over domaniale
zaken.
V e r o r d e n i n g R . C . betreffende de h a n d e l i n g s b e v o e g d heid ten aanzien v a n ondernemingen en vermogens.
V e r o r d e n i n g R . C . betreffende het aangeven v a n o n dernemingen.

112.

28 A u g . 1940

159.

4 O c t . 1940

179.

17 O c t . 1940

189.

22 O c t . 1940

Verordeningenblad
6.

10 Jan.

1941

7.

11 Jan.

1941

21.

kracht

7 F e b r . 1941

het

verbeurdverklaren

1941.

V e r o r d e n i n g R . C . betreffende den aanmeldingsplicht
v a n personen v a n geheel of gedeeltelijk joodschen
bloede.
V e r o r d e n i n g R . C . betreffende het opleggen v a n prestaties.
V e r o r d e n i n g R . C . betreffende het schadeloosstellen v a n
D u i t s c h e r s ter zake v a n door o o r l o g s g e w e l d v e r o o r zaakte schade a a n goederen.
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Lijst A
27.
28.

11 Febr. 1941
11 Febr. 1941

41.

28 Febr. 1941

48.

12 Maart 1941

55.

19 Maart 1941

79.

19 April 1941

102.

27 Mei 1941

120.

4 Juli 1941

123.

5 Juli 1941

130.

18 Juli 1941

133.

25 Juli 1941

134.

25 Juli 1941

135.

25 Juli 1941

136.

25 Juli 1941

147.

8 Aug. 1941

148.

8 Aug. 1941

154.

11 Aug. 1941

156.

12 Aug. 1941
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Verordening R.C. betreffende joodsche studenten.
Besluit S.G. opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming ter uitvoering van de verordening no. 27/1941
betreffende joodsche studenten.
Verordening R.C. ten einde te komen tot een herordening op het gebied van de niet-commercieele vereenigingen en stichtingen.
Verordening R.C. betreffende de behandeling van
ondernemingen, welke aangegeven dienen te worden.
Verordening R.C. betreffende het afkondigen van
het civiele standrecht.
Besluit secretarissen-generaal van opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming, van justitie, van handel,
nijverheid en scheepvaart, van landbouw en visscherij,
van waterstaat en van sociale zaken betreffende de gelijkstelling van getuigschriften (zie verordening 185/
1941).
Verordening R.C. betreffende de aangifte en de behandeling van landbouwgronden in joodsche handen.
Verordening R.C. houdende ontbinding van parlementaire partijen.
Verordening R.C. houdende wijziging van de verordening no. 52/1940 betreffende de duitsche rechterlijke macht voor strafzaken.
Verordening R.C. houdende vaststelling van de ouderdomsgrens voor rechters.
Eerste verordening R.C. betreffende eenige bepalingen
ter zake van het nederlanderschap.
Tweede verordening R.C. betreffende eenige bepalingen ter zake van het nederlanderschap.
Verordening R.C. betreffende den dienst van Nederlanders bij de Duitsche Weermacht, de „Waffen-SS"
of het vrijwilligerslegioen Nederland.
Verordening R.C. betreffende eenige sociale voorzieningen ten behoeve van vrijwilligers bij de Duitsche
Weermacht, bij de „Waffen S.S." en bij het Vrijwilligers Legioen „Nederland".
Derde verordening R.C. betreffende eenige bepalingen
ter zake van het nederlanderschap.
Verordening R.C. betreffende de behandeling van het
joodsche geldelijke vermogen.
Verordening R.C. betreffende het joodsche grondbezit.
Besluit S.G. justitie, houdende de instelling van vrederechters en van een vredegerechtshof.

Lijst A
180.

185.

195.
198.
199.
200.
202.

205.

18 Sept. 1941

Verordening R.C. houdende verbindendverklaring
voor het bezette nederlandsche gebied van een beschikking van den rijksminister van economische zaken
betreffende het blokkeeren van het binnenlandsch vermogen van de naar Nederland geëmigreerde joden.
5 Sept. 1941 Besluit secretarissen-generaal van opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming, van justitie, van handel,
nijverheid en scheepvaart, van landbouw en visscherij,
van waterstaat, en van sociale zaken, houdende wijziging van het besluit nr. 79/1941 betreffende de gelijkstelling van getuigschriften.
16 Oct. 1941 Verordening R.C. tot bestrijding van sabotagehandelingen.
22 Oct. 1941 Verordening R.C. betreffende de regeling van het
uitoefenen van een beroep door joden.
22 Oct. 1941 Verordening R.C. betreffende het deelnemen van
joden aan vereenigingen van personen en stichtingen
zonder economisch doel.
22 Oct. 1941 Verordening R.C. houdende regeling betreffende het
doen verrichten van arbeid in joodsche huishoudingen.
24 Oct. 1941 Verordening R.C. houdende aanvulling van de verordening no. 136/1941 betreffende den dienst van
Nederlanders bij de duische weermacht, de „WaffenSS" of het vrijwilligerslegioen Nederland.
8 Nov. 1941 Besluit S.G. justitie, houdende aanvulling van het besluit no. 156/1941, houdende de instelling van vrederechters en van een vredegerechtshof.
Verordeningenblad 1942.

4.
5.
45.

9 Jan. 1942

Beschikking R.C. betreffende benoeming van onderwijzend personeel.
9 Jan. 1942 Beschikking R.C. betreffende het ontslag van leerkrachten en inspecteurs van het onderwijs (zie verordening 68/1942).
24 April 1942 Verordening R.C. houdende aanvulling der verordening no. 135/1941 betreffende den dienst van Nederlanders bij de Duitsche weermacht, de ,,Waffen-SS"
of het vrijwilligerslegioen Nederland.

55.

21 Mei 1942

56.

21 Mei 1942

58.

21 Mei 1942

Verordening R.C. betreffende maatregelen tot bescherming van de openbare orde en van de veiligheid van
het openbare leven.
Tweede verordening R.C. houdende wijziging en aanvulling der verordening no. 52/1940 betreffende de
Duitsche rechterlijke macht voor strafzaken (zie verordening 123/1941).
Verordening R.C. betreffende de behandeling van
joodsche vermogenswaarden.
13

Lijst A
68.

19 Juni 1942

Beschikking R.C. houdende wijziging en aanvulling
der beschikking no. 5/1942 betreffende het ontslag
van leerkrachten en inspecteurs van het onderwijs.

71.

6 Juli 1942

Derde Verordening R.C. houdende wijziging en aanvulling der verordening no. 52/1940 betreffende de
Duitsche rechterlijke macht voor strafzaken.

72.

6 Juli 1942

Bekendmaking R.C. houdende den thans geldenden
tekst der verordening no. 52/1940 betreffende de
Duitsche rechterlijke macht voor strafzaken. (Bijlage).
Verordening van den R.C. betreffende de Duitsche
rechterlijke macht voor strafzaken.

75.

13 Juli 1942

Verordening R.C. tot afweer van handelingen, gericht tegen de bezettende macht.

10.

30 Jan. 1943

Verordeningenblad 1943.

11.
24.
27.
32.
37.

Decreet R.C. houdende inschakeling van het Staatspolitiek Secretariaat der Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden in het openbaar bestuur.
13 Febr. 1943 Verordening R.C. houdende aanvulling der verordening no. 137/1942 betreffende sociale verzorging van
oorlogsdienstnemers.
11 Maart 1943 Verordening R.C. betreffende de Landwacht Nederland.
11 Maart 1943 Verordening R.C. betreffende bijzondere maatregelen
op het gebied van onderwijs aan universiteiten en
hoogescholen.
5 April 1943

19 April 1943 Verordening R.C. betreffende de aanzegging van de opeischbaarheid van door hypotheek gedekte geldvorderingen van joodsche natuurlijke of rechtspersonen of
vereenigingen van personen.

54. T l Juni 1943
62.
70.
89.

14

Verordening R.C. houdende aanvulling van de verordening tot verwijdering van joden- uit het agrarische
bedrijfsleven.

Verordening R.C. betreffende de beëindiging van
verzekeringsovereenkomsten van joden.
9 Juni 1943 Besluit S.G. van justitie betreffende de toepasselijkheid
van wettelijke strafbepalingen.
27 Juli 1943 Vérordening R.C. houdende wijziging der Verordening no. 24/1943 betreffende de Landwacht Nederland.
25 Sept. 1943 Verordening R.C. betreffende de aanzegging van de
opeischbaarheid van niet door hypotheek gedekte
geldvorderingen van joodsche natuurlijke of rechtspersonen of vereenigingen van personen.

Lijst A
103.
110.

16 Oct. 1943 Verordening R.C. betreffende den Landstorm Nederland.
12 Nov. 1943 Verordening R . C . betreffende de Nederlandsche
Landwacht.
Verordeningenblad 1944.

15.
27.

12 Mei 1944 Decreet R . C . betreffende den uitzonderingstoestand.
7 Juni 1944 Besluit van de secretarissen-generaal van de departementen van algemeene zaken en van justitie ter bescherming van den Nederlandschen Arbeidsdienst.
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Lijst B
Bezettingsmaatregelen, welke naar gelang het grondgebied van het Rijk in
Europa door den vijand wordt ontruimd, in het bevrijde gebied buiten
werking treden (vgl. art. 17 K.B.).
De krachtens het K.B. toegevoegde bepalingen zijn vet gedrukt achter de
betrekkelijke verordeningen geplaatst.
Verordeningenblad 1940.
1.

18 Mei 1940 Decreet van den Führer over de uitoefening van de
regeeringsbevoegdheden in Nederland (Duitsch Rijkswetblad, deel I, blz. 778).
2. 25 Mei 1940 Oproep van den rijkscommissaris voor het bezette
nederlandsche gebied aan het nederlandsche volk.
3. 29 Mei 1940 Verordening R . C . tot uitoefening van de regeeringsbevoegdheden in Nederland.
4.
3 Juni 1940 Decreet R . C . betreffende den organisatorischen opbouw van de dienstbureaux van den rijkscommissaris.
5.
5 Juni 1940 Bekendmaking R.C. betreffende personeelsaangelegenheden.
6.
6 Juni 1940 Verordening R.C. betreffende het in- en uitreizen
(zie verordening 155/1941).
7.
5 Juni 1940 Verordening R.C. betreffende overgangsmaatregelen
op het gebied .van deviezenbescherming.
8. 11 Juni 1940 Verordening R.C. betreffende het beperken van werk
(zie verordening 64/1941).
9. 11 Juni 1940 Eerste uitvoeringsbesluit S.G. sociale zaken ingevolge
de verordening nr. 8/1940 van den R.C. betreffende
het beperken van werk (zie verordening 64/1941).
10. 11 Juni 1940 Verordening R.C. betreffende de opheffing van het
bankmoratorium.
13. 17 Juni 1940 Verordening R . C . betreffende maatregelen ten aanzien van de bescherming van schuldenaren, van de
burgerlijke en strafrechtspleging, alsmede van het
administratieve recht met het oog op de sinds 10 Mei
1940 ingetreden bijzondere omstandigheden.
15. 17 Juni 1940 Verordening R.C. betreffende het vervoer van personen en goederen (zie verordeningen 38/1940 en
113/1941).
23. 21 Juni 1940 Verordening R.C. betreffende de bevoegdheden van
den secretaris-generaal van de nederlandsche departementen van algemeen bestuur.
24. 21 Juni 1940 Besluit secretarissen-generaal justitie en binnenlandsche zaken ter verzekering van de openbare orde in
Nederland (zie verordening 109/1941).
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Lijst B
25.

24 Juni 1940

26.

24 Juni 1940

27.

24 Juni 1940

32.

22 Juni 1940

35.

4 Juli 1940

36.

4 Juli 1940

37.

4 Juli 1940

39.

3 Juli 1940

40.

12 Juli 1940

41.

29 Juni 1940

44.

2 Juli 1940

45.

13 Juli 1940

47.

29 Juni 1940

48.

16 Juli 1940

49.

16 Juli 1940

50.

16 Juli 1940

Verordening R.C. betreffende maatregelen op het gebied van berichtgeving, fotografeeren en filmen (zie
verordening 156/1940).
Verordening R.C. betreffende de behandeling van
vijandelijk vermogen (zie verordening 142/1941).
Verordening secretarissen-generaal van financiën, van
justitie, van handel, nijverheid en scheepvaart, van
landbouw en visscherij en van Tcoloniën betreffende de
regeling van het deviezenverkeer.
Besluit S.G. waterstaat betreffende organisatorische
samenvatting der sleepvaart.
Verordening R.C. ter bescherming van de nederlandsche bevolking tegen onjuiste berichten.
Eerste verordening R.C. betreffende bijzondere maatregelen op administratiefrechtelijk gebied.
Verordening R.C. betreffende maatregelen op het gebied van de bescherming van deviezen, belasting en
douanerechten (zie verordening 77/1941).
Verordening S.G. waterstaat, betreffende de registratie van vrachtauto's, tractoren en landbouwtractoren.
Verordening R.C. betreffende de voorloopige regeling
der radiodistributie.
Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
betreffende de uitvoering van de vestigingswet kleinbedrijf 1937.
Beschikking S.G. landbouw en visscherij, gelet op de
landbouw-crisiswet van 5 Mei 1933 (staatsblad nr.
261).
Beschikking S.G. justitie, houdende voorziening betreffende het onherkenbaar maken van motorrijtuigen.
Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
betreffende de uitvoering van de vestigingswet kleinbedrijf 1937.
Verordening R.C. houdende wijziging van den koers
van rijkscredietkasbiljetten (Reichskreditkassenscheine)
tot guldens (zie verordening 78/1941).
Verordening R.C. betreffende de vergoeding voor
verrichtingen ten behoeve van de duitsche weermacht
in Nederland,
met dien verstande, dat voorzoover en zoolang niet
anders wordt bepaald, geen vergoedingen voor krachtens deze verordening gedane verrichtingen meer worden uitbetaald.
Verordening R.C. betreffende de betaling van vergoeding terzake van inkwartiering bij particulieren en
in hotels of pensions,
met dien verstande, dat voorzoover en zoolang niet
anders wordt bepaald, geen vergoedingen terzake van
de hierbedoelde inkwartiering meer worden uitbetaald.
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Lijst B
51.

16 Juli 1940

53.

3 Juli 1940

Verordening R.C. betreffende het invoeren van distributiekaarten en distributiebons voor de duitsche weermacht voor den aankoop van levens- en voedermiddelen, die onder de distributie vallen of waarvan het
verbruik in het algemeen verboden is (zie verordeningen 202/1940 en 14, 70, 85 en 126/1941).

58.

Beschikking S.G. landbouw en visscherij, gelet op de
landbouwcrisiswet 1933 (staatsblad nr. 261),
met dien verstande, dat het K.B. van 11 M e i 1940 no. 6
ingetrokken blijft.
19 Juli 1940 Besluit secretarissen-generaal
van binnenlandsche
zaken en van justitie betreffende het vertoonen van
films.
3 Juli 1940 Besluit secretarissen-generaal van handel, nijverheid
en scheepvaart, van landbouw en visscherij, van waterstaat, van binnenlandsche zaken, van koloniën en van
financiën betreffende de verlenging van de bodemproductiewet 1939, de distributiewet 1939, de prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939, de zeeschepenvorderingswet 1939. de wet behoud scheepsruimte 1939 en
de zee- en luchtvaartverzekeringswet 1939.

59.

25 Juli 1940

60.

25 Juli 1940

61.

26 Juli 1940

66.

11 Juli 1940

67.

16 Juli 1940

68.

18 Juli 1940

71.

30 Juli 1940

72.

30 Juli 1940

73.

31 Juli 1940

57.

.1
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Verordening R.C. houdende beperking ten aanzien
van het bevaren van het gebied der Rijnmondingen.
Verordening R.C. betreffende het invoeren van distributiekaarten voor de duitsche weermacht voor den
aankoop van geweven stoffen en schoenwaren, die
onder de distributie vallen of waarvan het gebruik in
het algemeen verboden is.
Tweede verordening R.C. betreffende bijzondere
maatregelen op administratiefrechtelijk gebied.
Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
en van landbouw en visscherij ingevolge de prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939 (transportkostenbeschikking).
Eerste uitvoeringsbesluit secretarissen-generaal van
financiën, van handel, nijverheid en scheepvaart en
van landbouw en visscherij betreffende de regeling
van het deviezenverkeer (zie verordening 207/1940).
Besluit S.G. financiën betreffende den invoer van
rijkscredietkasbiljetten
(Reichskreditkassenscheine)
uit het bezette belgische gebied.
Verordening R.C. betreffende den nederlandschen opbouwdienst (zie verordening 233/1940).
Verordening R.C. betreffende het vormen van korpsen
(Mannschaftsverbande).
Verordening R.C. betreffende de snelheid van motorrijtuigen.

Lijst B
74.

11 Juli 1940

77.

15 Juli 1940

79.

1 Aug. 1940

80.

31 Juli 1940

81.

31 Juli 1940

86.

5 Aug. 1940

87.

7 Aug. 1940

88.

7 Aug. 1940

89.

7 Aug. 1940

91.
92.

15 Aug. 1940
10 Aug. 1940

100.

14 Aug. 1940

102.

17 Aug. 1940

103.

17 Aug. 1940

104.

16 Aug. 1940

105.

16 Aug. 1940

Besluit S.G. landbouw en visscherij, gelet op de landbouw-crisiswet 1933 (staatblad nr. 261) (zoetwatervischbesluit 1940).
Besluit S.G. financiën betreffende verhooging van den
tabaksaccijns.
Derde verordening R.C. betreffende bijzondere maatregelen op administratiefrechtelijk gebied.
Verordening R.C. houdende voorschriften ter vermijding van het kwellen van dieren bij het slachten
van vee.
Verordening R.C. ter bestrijding van de tegennatuurlijke ontucht.
Besluit S.G. waterstaat over het verblijf buiten de
plaats van hun werkzaamheid van vrachtauto's met
een laadvermogen van grooter dan 1 ton.
Besluit secretarissen-generaal van handel, nijverheid
en scheepvaart, van financiën, van landbouw en visscherij en van koloniën betreffende het betalingsverkeer met Zwitserland.
Besluit secretarissen-generaal van handel, nijverheid
en scheepvaart, van financiën, van landbouw en visscherij en van koloniën betreffende het betalingsverkeer met Zweden.
Besluit secretarissen-generaal van handel, nijverheid
en scheepvaart, van financiën, van landbouw en visscherij en van koloniën betreffende het betalingsverkeer met het bezette belgische gebied.
Verordening R.C. betreffende het kleine grensverkeer.
Besluit secretarissen-generaal van landbouw én visscherij en van justitie ter voorkoming van pachtprijsopdrijving.
Tweede uitvoeringsbesluit secretarissen-generaal van
handel, nijverheid en scheepvaart en van landbouw
en visscherij betreffende de regeling van het deviezenverkeer.
Verordening R.C. betreffende den handel in drukwerken.
Besluit S.G. justitie, teneinde de economische onafhankelijkheid der pers te verzekeren.
Besluit secretarissen-generaal van handel, nijverheid
en scheepvaart, van financiën, van landbouw en visscherij en van koloniën betreffende het betalingsverkeer
met het Duitsche Rijk.
Besluit secretarissen-generaal van handel, nijverheid
en scheepvaart, van financiën, van landbouw en visscherij en van koloniën betreffende het betalingsverkeer
met het Protectoraat Bohemen en Moravië.
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Lijst B
108.

20 Aug. 1940

109.

23 Aug. 1940

111.

27 Aug 1940

113.

28 Aug. 1940

114.

27 Aug. 1940

121.

31 Aug. 1940

122.

29 Aug. 1940

123.

29 Aug. 1940

124.

22 Aug. 1940

125.

28 Aug. 1940

127.

7 Sept. 1940

128.
129.

7 Sept. 1940
7 Sept. 1940

132.

6 Sept. 1940

134.

3 Sept. 1940

135.

21 Aug. 1940

137.

13 Sept. 1940

2o

Vierde verordening R.C. betreffende bijzondere maatregelen op administratiefrechtelijk gebied (zie verordeningen 90/1941 en 98/1941).
Verordening R.C. betreffende het houden van openbare geld- en goedereninzamelingen.
Verordening R.C. betreffende het verbod van verlaging van loonen en salarissen.
Verordening R.C. betreffende bijzondere maatregelen
ten behoeve van de luchtbescherming (zie verordeningen 188/1940, 59/1941 en 182/1941).
Verordening R.C. nopens maatregelen ten aanzien van
de bezoldiging en verzorging van militair en burgerlijk
personeel der voormalige nederlandsche zee- en landmacht.
Verordening R.C. houdende beperking ten aanzien van
het bevaren van het gebied der Schelde- en Rijnmondingen.
Besluit S.G. onderwijs, kunsten en wetenschappen betreffende ontheffing van .de verplichting, bedoeld in
artikel 1 van de leerplichtwet.
Besluit secretarissen-generaal van waterstaat, van
binnenlandsche zaken, van handel, nijverheid en
scheepvaart en van landbouw en visscherij betreffende
verlenging van de wet gebruik vervoermiddelen 1939.
Besluit S.G. financiën betreffende de regeling .van de
vergoedingen wegens het gebruik van eigen motorrijtuigen bij reizen, ten behoeve van het rijk gedaan.
Besluit S.G. handel, nijverheid en scheepvaart, houdende voorzieningen op het gebied van den industrieelen eigendom, in verband met de buitengewone omstandigheden.
Verordening R.C. houdende maatregelen ten aanzien
van den invoer van goederen,
met dien verstande, dat alle verleende vrijstellingen
vervallen.
Verordening R.C. betreffende verkeersbeperkingen.
Verordening R.C. betreffende beperking van het al
reizende uitoefenen van een bedrijf.
Besluit secretarissen-generaal
van binnenlandsche
zaken en van justitie betreffende identificatieplicht.
Besluit secretarissen-generaal van handel, nijverheid
en scheepvaart, van financiën, van landbouw en visscherij en van koloniën betreffende het betalingsverkeer
met Zuid-Slavië.
Besluit S.G. financiën betreffende wijziging van de
omzetbelastingwet 1933 (staatsblad nr. 546).
Verordening R.C. betreffende de regeling van de
rechtspositie (rechtliche und finanzielle Verhaltnisse)
van ambtenaren en overig personeel, alsmede van bepaalde beëedigde personen.

Lijst B
138.

12 Sept. 1940

144.

Sept. 1940

145.

20 Sept. 1940

147.

17 Sept. 1940

151.

25 Sept. 1940

152.

19 Sept. 1940

153.

18 Sept. 1940

154.

18 Sept. 1940

155.

18 Sept. 1940

156.

158.
160.

Verordening R.C. ter aanvulling van de verordening
no. 51/1940 R.C. betreffende het invoeren van distributiekaarten en distributiebons voor de duitsche
weermacht voor den aankoop van levens- en voedermiddelen, die onder de distributie vallen of waarvan
het gebruik in het algemeen verboden is (zie verordening 182/1941).
Verordening R.C. betreffende de ingebruikneming van
bebouwde en onbebouwde onroerende goederen ten
behoeve van de duitsche weermacht,
met dien verstande, dat alle gedane vorderingen vervallen en voorzoover en zoolang niet anders wordt bepaald geen vergoedingen voor krachtens deze verordening gedane vorderingen meer worden uitbetaald.
Verordening R.C. houdende bepalingen ter verkrijging
van een overzicht (Erfassung) van vereenigingen van
personen en stichtingen zonder economisch doel.
Besluit secretarissen-generaal van handel, nijverheid
en scheepvaart, van financiën, van landbouw en visscherij en van koloniën betreffende het betalingsverkeer
met de Italiaansch-Albaneesche Tolunie.
Verordening R.C. betreffende uitbreiding der verkeersbeperkingen.
Beschikking S.G. binnenlandsche zaken betreffende de
uitgifte van nieuwe postzegels,
met dien verstande, dat de op grond van deze beschikking uitgegeven postzegels voorloopig als geldig zullen
worden aangemerkt.
Derde uitvoeringsbesluit secretarissen-generaal van
financiën, van handel, nijverheid en scheepvaart en van
landbouw en visscherij betreffende de regeling van het
deviezenverkeer (zie verordening 239/1940).
Vierde uitvoeringsbesluit secretarissen-generaal van
financiën, van handel, nijverheid en scheepvaart en
van landbouw en visscherij betreffende de regeling van
het deviezenverkeer (zie verordening 240/1940).

Besluit S.G. financiën betreffende de aangifte van
buitenlandsche effecten.
27 Sept. 1940 Verordening R.C. ter aanvulling van de verordening
no. 25/1940 R.C. betreffende maatregelen op het gebied van berichtgeving en fotografeeren (zie verordening 25/1940).
5 Sept. 1940 Besluit S.G. sociale zaken, houdende wijziging van het
koninklijk besluit van 20 April 1939 (organisatiebesluit
werkloosheidsbestrijding 1939) (staatsblad no. 882).
4 Oct. 1940 Besluit secretarissen-generaal van onderwijs, kunsten
en wetenschappen, van binnenlandsche zaken en van
justitie betreffende de organisatie van het filmwezen.
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Lijst B
161.

25 Sept. 1940

177.

17 Oct. 1940

178.

17 Oct. 1940

186.

22 Oct. 1940

187.

22 Oct. 1940

188.

22 Oct. 1940

190.

25 Oct. 1940

193.

31 Oct. 1940

194.

31 Oct. 1940

195.

31 Oct. 1940

196.

31 Oct. 1940

198.

8 Oct. 1940

202.

8 Nov. 1940

203.

7 Nov. 1940

22

Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
ingevolge de distributiewet 1939 (hotel-, café-, restaurant- en pensionbeschikking 1940 no. 1).
Verordening R.C. betreffende de wijze van bekendmaken van bepaalde rechtsvoorschriften.
Verordening R.C. betreffende voorziening in kasbehoeften en consolidatie van vlottende schuld.
Decreet R.C. houdende oprichting van de stichting
,.Winterhulp Nederland",
met dien verstande, dat de stichting „Winterhulp" is
ontbonden, haar vermogen aan den Staat vervalt, de
vereffening harer zaken aan de Afdeeling Beheer van
den Raad voor het Rechtsherstel wordt opgedragen en
deze vereffening zal geschieden overeenkomstig de
regelen ten aanzien van het vijandelijk vermogen gesteld in het Besluit Vijandelijk Vermogen.
Eerste verordening R.C. houdende bepalingen ter vereenvoudiging van de strafrechtspleging.
Verordening R.C. betreffende vaststelling van den tijd
van sluiting en betreffende verkeersbeperkingen (zie
verordeningen 113/1940 en 59/1941).
Besluit secretarissen-generaal van justitie, van binnenlandsche zaken en van sociale zaken betreffende dansvermaak.
Vijfde verordening R.C. betreffende bijzondere maatregelen op administratiefrechtelijk gebied.
Verordening R.C. betreffende het vaststellen en het
wijzigen van begrootingen en betreffende het vaststellen van rekeningen van het rijk, de rijksfondsen en de
staatsbedrijven.
Verordening R.C. betreffende het verkenen van bijstand in rechte in burgerlijke zaken aan en door het
bezette nederlandsche gebied en het Groot-Duitsche
Rijk, met inbegrip van het Protectoraat Bohemen en
Moravië.
Verordening R.C. betreffende het in beslag nemen van
strandgoed.
Besluit S.G. financiën betreffende het in het Duitsche
Rijk belegde nederlandsche kapitaal.
Tweede verordening R.C. ter aanvulling van de verordening no. 51/1940 R.C. betreffende het invoeren
van distributiekaarten en distributiebons voor de
Duitsche weermacht voor den aankoop van levens- en
voedermiddelen, die onder de distributie vallen of
waarvan het gebruik in het algemeen verboden is (zie
verordeningen 51/1940 en 14, 70, 85 en 126/1941).
Besluit S.G. financiën betreffende den invoer van binnenlandsche en buitenlandsche betaalmiddelen en effecten (zie verordening 111/1941).

Lijst B
207.

7 Nov. 1940 Besluit secretarissen-generaal van financiën, van handel, nijverheid en scheepvaart en van landbouw en
visscherij tot wijziging van het „Deviezenbesluit I"
(zie verordening 67/1940).
211. 25 Nov. 1940 Verordening R.C. tot instelling van departementen van
algemeen bestuur, welke den naam zullen dragen van
departement van opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming en van volksvoorlichting en kunsten.
213. 22 Nov. 1940 Besluit secretarissen-generaal van financiën en van
justitie betreffende bijzondere maatregelen op het gebied van het verzekeringswezen (zie verordening 115/
1941).
214. 22 Nov. 1940 Besluit secretarissen-generaal van justitie en van landbouw en visscherij ten aanzien van mondelinge pachtovereenkomsten .
217. 28 Nov. 1940 Verordening R.C. betreffende de totstandkoming van
regelingen inzake loonen, salarissen en andere arbeidsvoorwaarden.
219. 27 Nov. 1940 Besluit secretarissen-generaal van landbouw en visscherij. van financiën en van justitie, houdende regelen
met betrekking tot het vervreemden van landbouwgronden. (Zie wijziging verordening C 1942/49.)
220.
3 Dec. 1940 Verordening R.C. betreffende de verbeurdverklaring
van wapens, munitie en springstoffen (zie verordening
68/1941).
222.
2 Dec. 1940 Besluit secretarissen-generaal van sociale zaken, van
justitie en van binnenlandsche zaken betreffende dansvermaak en betreffende den verkoop van sterken drank
in het klein.
225. 27 Nov. 1940 Besluit S.G. financiën tot heffing van een belasting op v
de waardevermeerdering van onroerende zaken. V** '^T^J'^'
229. 19 Dec. 1940 Zesde verordening R.C. betreffende bijzondere maart
regelen op administratiefrechtelijk gebied.
230. 19 Dec. 1940 Eerste verordening R.C. houdende maatregelen op het
gebied der rechtspleging in burgerlijke zaken.
231. 19 Dec. 1940 Verordening R.C. betreffende het doen verrichten van
arbeid door Duitschers in joodsche huishoudingen.
232. 19 Dec. 1940 Verordening R.C. houdende maatregelen op het gebied van den nederlandschen radio-omroep.
233. 19 Dec. 1940 Verordening R.C. houdende wijziging van de verordening nr. 71/1940 betreffende den nederlandschen opbouwdienst (zie verordening 71/1940).
238. 13 Dec. 1940 Besluit S.G. opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming betreffende de verlenging van den geldigheidsduur van eenige bepalingen van de wet van 22 Februari
1936 (staatsblad nr. 100) tot verlaging van de openbare uitgaven voor het onderwijs.
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239.

11 Dec. 1940

Besluit secretarissen-generaal van financiën, van handel, nijverheid en scheepvaart en van landbouw en
visscherij tot wijziging van het deviezenbesluit III (besluit nr. 153/1940) (zie verordening 153/1940).

240.

11 Dec. 1940

241.

16 Dec. 1940

Besluit secretarissen-generaal van financiën, van handel, nijverheid en scheepvaart en van landbouw en
visscherij tot wijziging van het deviezenbesluit I V (besluit nr. 154/1940) (zie verordening 154/1940).
Besluit secretarissen-generaal van financiën en van
handel, nijverheid en scheepvaart betreffende heffingen ter zake van den invoer van duitsche goederen.

1.

20 Dec. 1940

Verordeningenblad 1941.
Decreet van den Führer betreffende de uitoefening
van het recht van abolitie en van gratie in het bezette
Nederlandsche gebied.
2.
6 Jan. 1941 Verordening R.C. betreffende de uitoefening van het
recht van abolitie en van gratie.
8. 14 Dec. 1940 Besluit secretarissen-generaal van justitie en van landbouw en visscherij over artikel 7 der pachtwet.
9.
2 Dec. 1940 Besluit secretarissen-generaal
van binnenlandsche
zaken en van justitie nopens de zoogenaamde nakeuring van films en het toelaten van personen beneden
zekere leeftijdsgrens bij voorstellingen.
11.
7 Jan. 1941 Besluit secretarissen-generaal van handel, nijverheid
en scheepvaart en van justitie, houdende bepalingen
omtrent straffen en strafvorderingen bij overtreding
van prijsvoorschriften (prijsbeheerschingsbesluit).
14. 14 Jan. 1941 Derde verordening R.C. ter aanvulling van de verordening no. 51/1940 betreffende het invoeren van distributiekaarten en distributiebons voor de duitsche weermacht voor den aankoop van levens- en voedermiddelen, die onder de distributie vallen of waarvan het
gebruik in het algemeen verboden is (zie verordeningen 51 en 202/1940 en 70, 85 en 126/1941).
16. 24 Jan. 1941 Eerste verordening R.C. houdende wijziging en aanvulling van de verordening no. 60/1940 betreffende
het invoeren van distributiekaarten voor de duitsche
weermacht voor den aankoop van geweven stoffen en
schoenwaren, die onder de distributie vallen of waarvan het gebruik in het algemeen verboden is.
17. 20 Jan. 1941 Besluit S.G. volksvoorlichting en kunsten betreffende
oorlogsgedenkteekenen.
20.
7 Febr. 1941 Verordening R.C. betreffende de strafbaarheid van
handelingen, in strijd met militaire of politievoorschriften.
26. 11 Febr. 1941 Verordening R.C. betreffende bijzondere beschermingsmaatregelen op het gebied van den radio-omroep.
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29.

29 Jan. 1941

Besluit S.G. binnenlandsche zaken inzake uitbreiding
van de in de artikelen 129 tot en met 146 van de
gemeentewet geregelde mogelijkheid tot vorming van
doelcorporaties,
met dien verstande, dat reeds getroffen regelingen
voorloopig in stand blijven.
30.
4 Febr. 1941 Besluit secretarissen-generaal van financiën en van
binnenlandsche zaken tot regeling voor het jaar 1941
van de gevolgen voor de provinciën, het gemeentefonds
en de gemeenten van de vervanging van de tot dusver
bestaande belastingen naar het inkomen door één enkele inkomstenbelasting.
33. 13 Jan. 1941 Besluit secretarissen-generaal van financiën en van
justitie tot regeling van de vervanging van waardepapieren, welke verloren gegaan dan wel in die mate
geschonden zijn, dat zij onverhandelbaar zijn geworden (effectenvernieuwingsbesluit 1941),
met dien verstande, dat de stichting „Effectenvernieuwingsbureau" is ontbonden, haar vermogen wordt beheerd door de Afdeeling Beheer van den Raad voor
het Rechtsherstel en door Ons nadere regelen zullen
worden gesteld betreffende de vereffening harer zaken.
34. 24 Febr. 1941 Besluit secretarissen-generaal van financiën, van handel nijverheid en scheepvaart en van landbouw en
visscherij betreffende niet geregistreerde Duitsche
effecten.
35. 25 Febr. 1941 Besluit S.G. financiën betreffende, de aangifte van
buitenlandsche vorderingen en andere niet in effecten
belichaamde buitenlandsche waarden.
36.
1 Maart 1941 Eerste verordening R.C. betreffende buitengewone
maatregelen op staats- en administratiefrechtelijk gebied.
37.
1 Maart 1941 Decreet R.C. ter uitvoering van de eerste verordening
betreffende buitengewone maatregelen op staats- en
administratiefrechtelijk gebied.
38. 28 Febr. 1941 Verordening R.C. betreffende de voltrekking van het
huwelijk van mannelijke personen van duitsche nationaliteit in het bezette nederlandsche gebied en daarmede verband houdende aangelegenheden.
39. 28 Febr. 1941 Verordening R.C. houdende bepalingen omtrent den
burgerlijken stand van Duitschers in het bezette nederlandsche gebied.
40. 28 Febr. 1941 Bekendmaking R.C. betreffende het aantal ambtenaren
van den duitschen burgerlijken stand, het gebied, waarbinnen zij hun werkzaamheden uitoefenen, en de plaats,
waar zij bureel houden.
42. 28 Febr. 1941 Verordening R.C. betreffende de beperking ten aanzien van het veranderen van betrekking.
43.
5 Maart 1941 Zevende verordening R.C. betreffende bijzondere
maatregelen op administratiefrechtelijk gebied. '
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45.

5 Maart 1941

Decreet R . C . ter uitvoering van de eerste verordening
betreffende buitengewone maatregelen op staats- en
administratiefrechtelijk gebied.

49.

12 Maart 1941 Tweede verordening R . C . houdende maatregelen op
het gebied van den Nederlandschen radio-omroep.

50.

12 Maart 1941 Verordening R . C . houdende maatregelen betreffende
het verkeer ter zee.
10 Maart 1941 Besluit secretarissen-generaal van financiën, van justitie, van handel, nijverheid en scheepvaart, van landbouw en visscherij en van koloniën betreffende de verplichting tot aangifte en betreffende amnestie op het
gebied der belastingen en der deviezen (zie verordening
74/1941).

52.

56.

19 Maart 1941 Besluit S . G . justitie betreffende de opheffing van de
militaire gerechten en de overbrenging van aanhangige
strafzaken naar den gewonen strafrechter.

57.

19 Maart 1941 Besluit S . G . betreffende het brandweerwezen
brandweerwezen).

(besluit

58.

24 Maart 1941 Verordening R . C . betreffende het vervreemden van
ondernemingen en bedrijven aan buitenlanders.

59.

24 Maart 1941 Verordening R . C . houdende wijziging van de verordening no. 113/1940 betreffende bijzondere maatregelen
ten behoeve van de luchtbescherming, en van de verordening no. 18S'1940 betreffende vaststelling van den
tijd van sluiting en betreffende verkeersbeperkingen
(zie verordeningen 113/1940 en 188/1940).

62.

26 Maart 1941

Besluit S . G . opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming betreffende handhaving der orde onder de studenten van universiteiten en hoogescholen in het bezette
nederlandsche gebied.

63.

26 Maart 1941

Besluit secretarissen-generaal van financiën, van justitie, van handel, nijverheid en scheepvaart, van landbouw en visscherij en van k o l o n i ë n betreffende de
regeling van het deviezenverkeer
(deviezenbesluit
1941).

64.

1 Maart 1941 Besluit S . G . sociale zaken, houdende wijziging van het
eerste uitvoeringsbesluit ingevolge de verordening no.
8/1940 betreffende het beperken van werk (besluit no.
9/1940).

65.

31 Maart 1941 Verordening R . C . betreffende de opheffing van de
deviezengrens tusschen hët duitsche rijk en het bezette
nederlandsche gebied.

66.

31 Maart 1941 Verordening R . C . betreffende het in het duitsche rijk
belegde nederlandsche kapitaal (geblokkeerde markenbelastingbesluit 1941).

68.

31 Maart 1941 Verordening R . C . houdende wijziging en aanvulling
van de verordening no. 220/1940 betreffende de verbeurdverklaring van wapens, munitie en springstoffen.
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70.

71.
72.

73.

74.

75.
77.

78.

83.

84.
85.

8 April 1941

Vierde verordening R.C. ter aanvulling van de verordening no. 51/1940 betreffende het invoeren van
distributiekaarten en distributiebons voor de duitsche
weermacht voor den aankoop van levens- en voedermiddelen, die onder de distributie vallen of waarvan
het gebruik in het algemeen verboden is (zie ook verordeningen 51 en 202/1940 en 14, 85 en 126/1941).

7 April 1941

Besluit S.G. justitie met betrekking tot de berechting
van strafzaken, rakende het economische leven.
Besluit secretarissen-generaal van justitie en van landbouw en visscherij ter bevordering van de paardenfokkerij,
met dien verstande, dat alle op grond van artikel 1
verleende toestemmingen komen te vervallen.
8 April 1941 Besluit S.G. opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming betreffende benoeming en ontslag van onderwijzend personeel aan gemeentelijke en bijzondere
scholen.
3 April 1941 Besluit S.G. financiën, houdende wijziging van het besluit no. 52/1941 betreffende de verplichting tot aangifte en betreffende amnestie op het gebied der belastingen en der deviezen.
5 April 1941 Beschikking S.G. landbouw en visscherij ingevolge de
distributiewet 1939 (distributie van melk).
23 April 1941 Verordening R.C. houdende aanvulling en wijziging
van de verordening no. 37/1940 betreffende maatregelen op het gebied van de bescherming van deviezen,
belasting en douanerechten.
23 April 1941 Verordening R.C. waarbij de verordening no. 48/
1940, houdende wijziging van den koers voor het omrekenen van rijkscredietkasbiljetten (Reichskreditkassenscheine) tot guldens, gewijzigd wordt.
2 Mei 1941 Besluit S.G. volksvoorlichting en kunsten betreffende
het beroep van journalist (journalistenbesluit),
met dien verstande, dat het Verbond van Nederlandsche
Journalisten is ontbonden, zijn vermogen wordt beheerd
door de Afdeeling Beheer van den Raad voor het
Rechtsherstel en door Ons nadere regelen zullen worden gesteld betreffende de vereffening zijner zaken.
8 Mei 1941 Verordening R.C. betreffende het buiten omloop stellen
en het innemen van rijkscredietkasmunten.
8 Mei 1941 Vijfde verordening R.C. ter aanvulling van de verordening no. 51/1940 betreffende het invoeren van distributiekaarten en distributiebons voor de duitsche
weermacht voor den aankoop van levens- en voedermiddelen, die onder de distributie vallen of waarvan
het gebruik in het algemeen verboden is (zie ook verordeningen 51 en 202/1940 en 14, 70 en 126/1941).
4 April 1941
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88.

10 Mei 1941

90.

16 Mei 1941

93.

5 Mei 1941

94.

19 Mei 1941

95.

19 Mei 1941

96.

17 Mei 1941

97.

23 Mei 1941

98.

23 Mei 1941

99.

23 Mei 1941

100.

23 Mei 1941

103.

27 Mei 1941

107.

18 Juni 1941

108.

18 Juni 1941

109.

12 Juni 1941

111.

29 Mei 1941

114.

26 Juni 1941

28

Besluit S.G. justitie met betrekking tot het strafrechtelijk onderzoek in bepaalde strafzaken, rakende het
economisch leven.
Verordening R . C . houdende aanvulling van de verordening no. 108/1940 (vierde verordening betreffende
bijzondere maatregelen op administratiefrechtelijk gebied (zie verordening 98/1941).
Besluit secretarissen-generaal van landbouw en visscherij, van handel, nijverheid en scheepvaart en van
opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming tot instelling van de betrekking van gemachtigde voor het
boschwezen, de houtvoorziening en de jacht.
Verordening R.C. betreffende de handhaving van den
arbeidsvrede.
Verordening R.C. houdende maatregelen tot handhaving van de openbare orde.
Decreet R . C . ter uitvoering van de eerste verordening
betreffende buitengewone maatregelen op staats- en
administratiefrechtelijk gebied.
Verordening R.C. betreffende den nederlandschen
arbeidsdienst (arbeidsdienstverordening).
Verordening R.C. houdende wijziging van de verordening nr. 108/1940 (vierde verordening betreffende
bijzondere maatregelen op administratiefrechtelijk gebied) (zie verordening 90/1941).
Verordening R.C. betreffende de ontbinding van den
nederlandschen opbouwdienst.
Verordening R.C. houdende buitengewone maatregelen
voor de kustverdediging.
Besluit S.G. opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming betreffende het regelen van de sportbeoefening in
Nederland.
Verordening R.C. betreffende het verleenen van een
vergunning, als bedoeld in § 5 van de duitsche wet
tot bestrijding van arglistige aanvallen jegens den staat
en de partij en tot bescherming van de partijuniformen.
Verordening R.C. betreffende de inlevering van metalen.
Besluit secretarissen-generaal van justitie en van binnenlandsche zaken tot wijziging van de verordening
no. 24/1940 ter verzekering van de openbare orde in
Nederland.
Besluit S.G. financiën, houdende aanvulling van het
besluit no. 203/1940 betreffende den invoer van binnenlandsche en buitenlandsche betaalmiddelen en effecten.
Verordening R.C. houdende wijziging van eenige bepalingen op het gebied van het bedrijfsleven en van
het arbeidsrecht.

Lijst Ü
115.

26 Mei 1941

116.

20 Juni

121.

5 Juli

122.

5 Juli

124.

5 Juli

126.

14 Juli

131.

18 Juli 1941

132.
137.
138.

139.
140.
142.

Besluit secretarissen-generaal van financiën en van
justitie, houdende wijziging van het besluit no. 213/
1940 betreffende bijzondere maatregelen op het gebied
van het verzekeringswezen.
1941 Besluit secretarissen-generaal van financiën en van
handel, nijverheid en scheepvaart betreffende de aanbieding van buitenlandsche effecten.
1941 Verordening R.C. houdende verbindendverklaring voor
het bezette nederlandsche gebied van een beschikking
van den gevolmachtigde voor het Vierjarenplan betreffende de benoeming van een rijkscommissaris voor
het Unilever-concern.
1941 Verordening R.C. betreffende de legalisatie van akten,
met dien verstande, dat acten, welke voor het buiten
werking treden van het hier genoemde besluit op de
daarbij aangegeven wijze gelegaliseerd zijn, ook voor
de toekomst als echt zullen worden aangemerkt.
1941 Instructie R.C. betreffende de verzorging van ontslagen ambtenaren,
met dien verstande, dat de bepalingen van deze verordening alsnog zullen kunnen worden toegepast ten
aanzien van personen, die voor de inwerkingtreding
van dit besluit werden ontslagen in door den vijand
bezet gebied van het Rijk in Europa.
1941 Zesde verordening R.C. ter aanvulling van de verordening no. 51/1940 betreffende het invoeren van distributiekaarten en distributiebons voor de duitsche weermacht voor den aankoop van levens- en voedermiddelen, die onder de distributie vallen of waarvan het
gebruik in het algemeen verboden is (zie verordeningen 51 en 202/1940 en 14, 51, 70, 85 en 126/1941).

Verordening R.C. betreffende de instelling van een
Duitsch „Seemannsamt" te Rotterdam.
9 Juli 1941 Besluit S.G. volksvoorlichting en kunsten betreffende
het verplichtend stellen van de vertooning van bepaalde films.
25 Juli 1941 Verordening R.C. houdende maatregelen op het gebied
van het bijzonder onderwijs.
25 Juli 1941 Verordening R.C. betreffende de handhaving van de
openbare orde,
met dien verstande, dat de artikelen 51, 52 en 53 geacht
worden nimmer van kracht te zijn geweest.
25 Juli 1941 Verordening R.C. betreffende
wapenen, munitie,
springstoffen en ontstekingsmiddelen (wapenverordening).
25 Juli 1941 Verordening R.C. betreffende het houden van duiven.
25 Juli 1941 Verordening R.C. houdende wijziging en aanvulling
van de verordening no. 26/1940 betreffende de behandeling van vijandelijk vermogen.
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143.

25 Juli 1941

144.

25 Juli 1941

149.

25 Juli 1941

150.

21 Juli 1941

151.

8 Aug. 1941

152.

11 Aug. 1941

153.

13 Aug. 1941

155.

11 Aug, 1941

162.

22 Aug. 1941

163.

22 Aug. 1941

164.

13 Aug. 1941

165.

20 Aug. 1941

168.

29 Aug. 1941

169.

29 Aug. 1941

171.

28 Aug. 1941

172.

4 Aug. 1941

30

Verordening R.C. betreffende Amerikaansche vermogenswaarden.
Verordening R.C. betreffende de heffing van rechten
ten behoeve van de duitsche kamer van koophandel
voor Nederland (Centraal bureau voor opdrachten
voor het bezette nederlandsche gebied).
Tweede besluit secretarissen-generaal van justitie en
van landbouw en visscherij, ten aanzien van mondelinge pachtovereenkomsten.
Besluit secretarissen-generaal van financiën en van
handel, nijverheid en scheepvaart, betreffende Duitsche
effecten.
Besluit secretarissen-generaal van landbouw en visscherij en van justitie, houdende maatregelen ter bestrijding van de strooperij en van schade door stroopende honden en katten, alsmede aanvulling van de
jachtwet 1923.
Achtste verordening R.C. betreffende bijzondere maatregelen op administratief rechtelijk gebied.
Verordening R.C. betreffende het bestuur der universiteiten en hoogescholen (zie verordening 163/1941).
Verordening R.C. houdende aanvulling van de verordening nr. 6/1940 betreffende het in- en uitreizen.
Verordening R.C. betreffende de prijsvorming met
betrekking tot het goederenverkeer met het duitsche
rijk.
Decreet R.C. ter uitvoering van de verordening no.
153/1941 betreffende het bestuur der universiteiten
en hoogescholen.
Besluit S.G. justitie betreffende wettiging van kinderen
van nederlandsche militairen.
Besluit secretarissen-generaal van volksvoorlichting en
kunsten, van binnenlandsche zaken en van justitie betreffende de regeling van het filmwezen (filmbesluit
1941).
Verordening R.C. betreffende de registratie der Duitschers.
Verordening R.C. betreffende de opheffing van het
geblokkeerde markenbelastingbesluit 1941.
Besluit secretarissen-generaal van financiën en van
binnenlandsche zaken ter voorkoming van dubbele belasting op het gebied der directe belastingen met betrekking tot het Duitsche Rijk, met inbegrip van het protectoraat Bohemen en Moravië.
Besluit S.G. financiën betreffende vrijstelling of vermindering van belasting bij ontbinding van naamlooze
vennootschappen (liquidatiebesluit 1941).
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174.

23 Aug. 1941

Besluit secretarissen-generaal van landbouw en visscherij, van handel, nijverheid en scheepvaart en van
justitie betreffende sancties op overtreding van verschillende wettelijke maatregelen, rakende het economische leven (economisch sanctiebesluit 1941).

177.

11 Sept. 1941

Verordening R.C. betreffende aanmelding van vermogenswaarden, toebehoorende aan de Vereenigde
staten van Amerika, aan hen, die de nationaliteit der
Vereenigde staten van Amerika bezitten of aan bepaalde andere personen.

181.

18 Sept. 1941

182.

18 Sept.

183.

15 Sept.

186.

13 Sept.

188.

24 Sept.

191.

23 Sept.

192.

20 Sept. 1941

194.

16 Sept. 1941

196.

22 Oct. 1941

Verordening R.C. betreffende huwelijken van Nederlanders, die tot de Duitsche Weermacht, de „WaffenSS" of het vrijwilligerslegioen Nederland behooren of
zullen behooren.
1941 Verordening R.C. houdende wijziging van de verordeningen nr. 113/1940 betreffende bijzondere maatregelen
ten behoeve van de luchtbescherming en nr. 138/1941
betreffende de handhaving van de openbare orde (zie
verordeningen 188/1940 en 59/1941).
1941 Besluit secretarissen-generaal van justitie en van sociale
zaken betreffende het toezicht op publieke vrouwen.
1941 Besluit secretarissen-generaal van binnenlandsche zaken
en van justitie, houdende wijziging van het besluit nr.
132/1940 betreffende identificatieplicht.
1941 Besluit secretarissen-generaal van justitie en van volksvoorlichting en kunsten, houdende wijziging van de
verordening no. 103/1940, teneinde de economische
onafhankelijkheid der pers te verzekeren.
1941 Vijfde uitvoeringsbesluit van het hoofd van het afwikkelingsbureau van het departement van defensie nopens
maatregelen ten aanzien van de bezoldiging en verzorging van militair en burgerlijk personeel der voormalige nederlandsche zee- en landmacht.
Verordening R.C. houdende intrekking van de verordening no. 73/1940 betreffende de snelheid van.
motorrijtuigen.
Eerste besluit S.G. waterstaat ter uitvoering van de
wegenverkeersregeling.
Verordening R.C. betreffende de oprichting van den
Nederlandschen Landstand,
met dien verstande, dat de Nederlandsche Landstand
is ontbonden, zijn vermogen aan den Staat vervalt, de
vereffening zijner zaken aan de Afdeeling Beheer van
den Raad voor het Rechtsherstel wordt opgedragen, en
deze vereffening zal geschieden overeenkomstig de
regelen ten aanzien van het vijandelijk vermogen gesteld in het Besluit Vijandelijk Vermogen.
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197.

22 Oct. 1941

Derde verordening R . C . houdende wijziging en aanvulling van de verordening no. 108/1940 (vierde verordening betreffende bijzondere maatregelen op administratief rechtelijk gebied) (zie verordeningen 90, 98,
212 en 227/1941; 17 en 25/1942).

204.

8 Nov. 1941

Besluit S . G . justitie, houdende aanvulling van het besluit no. 88/1941 met betrekking tot het strafrechtelijk
onderzoek in bepaalde strafzaken, rakende het economisch leven.

210.

22 Nov. 1941

211.

22 Nov. 1941

212.

22 Nov. 1941

Vierde verordening R , C . houdende aanvulling van
de verordening no. 108/1940 (vierde verordening betreffende bijzondere administratiefrechtelijke maatregelen) (zie verordeningen 90, 98, 197 en 227/1941; 17
en 25/1942).

213.

22 Nov. 1941

Verordening R . C . houdende wijziging en aanvulling
der verordening no. 50/1941, houdende maatregelen
betreffende het verkeer ter zee.

214.

22 Nov. 1941

Decreet R . C . ter uitvoering van de verordening no.
ï 53/1941, betreffende het bestuur der universiteiten en
hoogescholen (zie verordening 163/1941).

215.

12 Nov. 1941

Besluit secretarissen-generaal van justitie, van landbouw en visscherij en van financiën tot regeling van
de pacht (pachtbesluit).

216.

8 Nov. 1941

Besluit S . G . sociale zaken tot aanvulling van het ziekenfondsenbesluit.

218.

14 Nov. 1941

Besluit S . G . bijzondere economische zaken en van de
secretarissen-generaal van financiën, van justitie, van
sociale zaken, van handel, nijverheid en scheepvaart
en van binnenlandsche zaken betreffende het verzekeringswezen,
met dien verstande, dat alle ter uitvoering van op
grond van of krachtens dit besluit uitgevaardigde algemeen bindende voorschriften vervallen.

222.

15 Dec. 1941

Verordening R . C . houdende het verbod om te beschikken over radio-ontvangtoestellen.
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Verordening R . C . betreffende
den nederlandschen
kultuurraad,
met dien verstande, dat de Nederlandsche Kultuurraad
is ontbonden.
Verordening R . C . betreffende de nederlandsche kuituurkamer (zie verordeningen 28/1942 en 34/1942),
met dien verstande, dat de Nederlandsche Kultuurkamer is ontbonden, haar vermogen aan den Staat ver- ^
valt, de vereffening harer zaken aan de Afdeeling Beheer van den Raad voor het Rechtsherstel wordt opgedragen, en deze vereffening zal geschieden overeenkomstig de regelen ten aanzien van het vijandelijk
vermogen gesteld in het Besluit Vijandelijk Vermogen.

Lijst B
225.

16 Dec. 1941

Besluit S.G. bijzondere economische zaken en secretarissen-generaal van financiën, van justitie, van handel,
nijverheid en scheepvaart en van binnenlandsche zaken
betreffende het bank- en credietwezen,
met dien verstande, dat alle ter uitvoering van, op
grond van of krachtens dit besluit uitgevaardigde algemeen bindende voorschriften vervallen.

226.

19 Dec. 1941

Verordening R.C. betreffende de nederlandsche artsen
(artsenverordening),
met dien verstande, dat de Nederlandsche Artsenkamer en de Nederlandsche Vereeniging van ziekenfondsartsen zijn ontbonden, haar vermogens worden
beheerd door de Afdeeling Beheer van den Raad voor
het Rechtsherstel, en door Ons nadere regelen zullen
worden gesteld betreffende de vereffening harer zaken.

227.

19 Dec. 1941

Vijfde verordening R.C. houdende aanvulling van de
Verordening no. 108/1940 (vierde verordening) betreffende bijzondere administratiefrechtelijke maatregelen) (zie verordeningen 90, 98, 197 en 212 van 1941,
17/1942 en 25/1942).

230.

12 Dec. 1941

Besluit S.G. justitie betreffende ontheffing van de verplichting tot zekerheidsstelling voor proceskosten en
betreffende de toelating om kosteloos of tegen verminderd tarief te procedeeren van personen van Duitsche nationaliteit of van de nationaliteit van het protectoraat Bohemen en Moravië.

231.

12 Dec. 1941

Besluit secretarissen-generaal van financiën en van
handel, nijverheid en scheepvaart tot intrekking van
het deviezenbesluit I.

1.

23 Dec. 1941

Verordeningenblad 1942.

2.
3.
6.

7.
10.

Verordening van den Führer ter bescherming van de
inzameling van wintergoederen ten behoeve van het
front.
2 Jan. 1942 Verordening R.C. ter uitvoering van de verordening
van den Führer ter bescherming van de inzameling van
wintergoederen ten behoeve van het front.
9 Jan. 1942 Beschikking R.C. betreffende overplaatsing van docenten aan universiteiten en hoogescholen.
20 Nov. 1941 Besluit secretarissen-generaal van volksvoorlichting en
kunsten en van justitie, houdende Wijziging van de
auteurswet 1912.
16 Dec. 1941 Besluit S.G. financiën betreffende den invoer van betaalmiddelen en effecten.
16 Jan. 1942 Verordening R.C. betreffende de strafbaarheid van het
betreden van militair beveiligingsgebied.
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11.

15 Dec. 1941

12.

20 Dec. 1941

Besluit secretarisseri-generaal van financiën, van justitie en van binnenlandsche zaken over rechtsbescherming en bijstand in de rechtsuitoefening in belastingzaken in het verkeer met het Duitsche rijk, met inbegrip
van het protectoraat Bohemen en Moravië.
Besluit secretarissen-generaal van handel, nijverheid en
scheepvaart en van justitie, houdende wijziging en aanvulling van het prijsbeheerschingsbesluit.
Verordening R.C. betreffende de luchtbescherming
(luchtbeschermingsverordening).
Derde uitvoeringsbesluit S.G. sociale zaken ingevolge
de verordening no. 8/1940 R.C. betreffende het beperken van werk (zie verordeningen 9/1940. 64/1941 en
14/1942).
Besluit secretarissen-generaal van sociale zaken en van
justitie betreffende den aanmeldingsplicht van werkloozen.
Verordening R . C . betreffende de Nederlandsche
dierenartsen (dierenartsenverordening),
met dien verstande, dat de Nederlandsche Dierenartsenkamer is ontbonden, haar vermogen wordt beheerd door de Afdeeling Beheer van den Raad voor
het Rechtsherstel en door Ons nadere regelen zullen
worden gesteld betreffende de vereffening harer zaken.
Zesde verordening R.C. houdende aanvulling van de
verordening no. 108/1940 (vierde verordening betreffende bijzondere maatregelen op administratiefrechtelijk gebied) (zie verordeningen 90, 98, 197, 212 en
227 van 1941 en 25/1942).

13.

22 Jan. 1942

14.

20 Febr. 1942

15.

20 Febr. 1942

16.

25 Febr. 1942

17.

25 Febr. 1942

23.

13 Maart 1942 Verordening R . C . betreffende de Nederlandsche tandartsen (tandartsenverordening),
met dien verstande, dat de Nederlandsche Tandartsenkamer en de Nederlandsche Vereeniging van Ziekenfondstandartsen zijn ontbonden, haar vermogens
worden beheerd door de Afdeeling Beheer van den
Raad voor het Rechtsherstel en door Ons nadere regelen zullen worden gesteld betreffende de vereffening
harer zaken.
13 Maart 1942 Verordening R.C. betreffende de Nederlandsche
apothekers (apothekersverordening),
met dien verstande, dat de Nederlandsche Apothekerskamer is ontbonden, haar vermogen wordt beheerd
door de Afdeeling Beheer van den Raad voor het
Rechtsherstel en door Ons nadere regelen zullen worden gesteld betreffende de vereffening harer zaken.
13 Maart 1942 Zevende verordening R.C. houdende aanvulling van de
verordening no. 108/1940 (vierde verordening betreffende bijzondere maatregelen op administratiefrechtelijk gebied) (zie verordeningen 90, 98, 197, 212 en
2 2 7 van 1941 en 17/1942).

24.

25.
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26

27
28
29.

31.
32.
33.

34.

x

35.
38.
39.

40.
42.

44.

23 Maart 1942 Verordening R.C. houdende wijziging der verordening
no. 42/1941 betreffende de verplichting tot het verrichten
van diensten en betreffende de beperking ten aanzien
van het veranderen van betrekking (zie verordening
48/1942).
23 Maart 1942 Verordening R.C. houdende wijziging der verordening
no. 196/1940 betreffende het in beslag nemen van
strandgoed.
23 Maart 1942 Verordening R.C. houdende aanvulling der verordening no. 211/1941 betreffende de Nederlandsche kuituurkamer (zie verordening 34/1942).
11 Maart 1942 Besluit S.G. opvoeding, wetenschap en kuituurbescherming, houdende wijziging en aanvulling der hoogeronderwijswet en der wet van 15 December 1917
(staatsblad no. 700) tot regeling van het hooger landbouwonderwijs.
20 Maart 1942 Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
ingevolge de distributiewet 1939 (distributie van
sinaasappelen).
14 Maart 1942 Besluit secretarissen-generaal van sociale zaken en van
justitie betreffende de aanstelling en tewerkstelling van
werknemers.
28 Maart 1942 Zevende verordening R.C. houdende wijziging en aanvulling der verordening no. 51/1940 betreffende het
invoeren van distributiekaarten en distributiebons voor
de Duitsche weermacht voor den aankoop van levensen voedermiddelen, die onder de distributie vallen of
waarvan het verbruik in het algemeen verboden is.
28 Maart 1942 Tweede verordening R.C. houdende aanvulling der
verordening no. 211/1941 betreffende de Nederlandsche kuituurkamer (zie verordening 28/1942).
28 Maart 1942 Verordening R.C. houdende wijziging der arbeidsdienstverordening.
14 April 1942 Verordening R.C. houdende wijziging en aanvulling
der verordening no. 2/1941 betreffende de uitoefening
van het recht van abolitie en van gratie.
7 April 1942 Besluit S.G. justitie, houdende wijziging en aanvulling
van het besluit no. 71/1941 met betrekking tot de
berechting van strafzaken, rakende het economisch
leven.
10 April 1942 Besluit S.G. binnenlandsche zaken, houdende wijziging
en aanvulling van het besluit brandweerwezen.
13 April 1942 Beschikking secretarissen-generaal van handel, nijverheid en scheepvaart en van landbouw en visscherij,
houdende buitenwerkingstelling van de transportkostenbeschikking.
24 April 1942 Tweede verordening R.C. houdende aanvulling der
verordening no. 26/1940 betreffende de behandeling
van vijandelijk vermogen (zie verordening 142/1941).
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47.

30 April 1942

48.

1 Mei 1942

53.

28 April 1942

54.

29 April 1942

57.

21 Mei 1942

59.

21 Mei 1942

60.

21 Mei 1942

63.

9 Juni 1942

64.

9 Juni 1942

67.

19 Juni 1942

70.

6 Juli 1942

78.
79.

21 Juli 1942
21 Juli 1942

80.

21 Juli 1942

36

Decreet R.C. betreffende de oprichting van het Nederlandsche arbeidsfront (N.A.F.).
Tweede verordening R.C. houdende wijziging en aanvulling der verordening no. 42/1941 betreffende de
verplichting tot het verrichten van diensten en betreffende de beperking ten aanzien van het veranderen
van betrekking (zie verordening 26/1942).
Besluit S.G. waterstaat tot verhooging van de vervoerscapaciteit van de in Nederland thuisbehoorende
binnenvloot met betrekking tot de internationale scheepvaart.
Besluit S.G. sociale zaken betreffende het van kracht
blijven van collectieve arbeidsovereenkomsten.
Verordening R.C. betreffende de instelling van een
vrijwillige hulppolitie (zie verordening 67/1942).
Tweede verordening R.C. houdende wijziging der verordening no. 37/1940 betreffende maatregelen op het
gebied van de bescherming van deviezen, belasting en
douanerechten (zie verordening 77/1941).
Verordening R.C. houdende aanvulling der verordening
no. 162/1941 betreffende de prijsvorming met betrekking tot het goederenverkeer met het Duitsche Rijk.
Besluit secretarissen-generaal van justitie, van handel,
nijverheid en scheepvaart en van financiën betreffende
de overdracht der gezamenlijke bezittingen, belangen
en verplichtingen van een naamlooze vennootschap in
verband met het liquidatiebesluit 1941 (overdrachtsbesluit 1942).
Besluit secretarissen-generaal van justitie en van handel, nijverheid en scheepvaart betreffende de in verband met het liquidatiebesluit 1941 ter vervanging van
naamlooze vennootschappen nieuw opgerichte commanditaire vennootschappen (overgangsbesluit commanditaire vennootschappen).
Verordening R.C. houdende wijziging der verordening
no. 57/1942 betreffende de instelling van een vrijwillige hulppolitie.
Verordening R.C. betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van Duitsche beslissingen in burgerlijke
en handelszaken.
Verordening R.C. betreffende geldboeten.
Verordening R . C , houdende een beschikkingsverbod,
een verplichting tot aangifte, alsmede de bevoegdheid
tot verbeurdverklaring van metalen voorwerpen (Metaalverordening) .
Tweede verordening R . C , houdende aanvulling der
verordening no. 50/1941, houdende maatregelen betreffende het verkeer ter zee.
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81.

20 Juli 1942

Besluit secretarissen-generaal van volksvoorlichting en
kunsten, van opvoeding, wetenschap en kuituurbescherming en van handel, nijverheid en scheepvaart betreffende het houden van verkoopingen van geschriften,
afbeeldingen, spreekrollen en gramofoonplaten.

83.

30 Juli 1942

Verordening R . C , houdende uitbreiding der verplichting tot aanmelding (Aanmeldingsverordening).

84

30 Juli 1942

87.

Achtste verordening R . C , houdende wijziging en aanvulling der verordening no. 51/1940 betreffende het
invoeren van distributiekaarten, distributiebons en
levensmiddelenkaarten voor de Duitsche Weermacht
voor den aankoop van levens- en voedermiddelen, die
onder de distributie vallen of waarvan het verbruik in
het algemeen verboden is.
3 Aug. 1942 Verordening R . C , houdende verbod tot het houden
van duiven.
18 Juli 1942 Besluit S.G. justitie ter bestrijding van bloedschande.

88.

16 Juli 1942

89.

14 Aug. 1942

90.

14 Aug. 1942

92

13 Aug. 1942

93.

28 Juli 1942

94.

25 Aug. 1942

99.

18 Sept. 1942

100.

18 Sept. 1942

101.

18 Sept. 1942

86.

Besluit S.G. financiën tot intrekking van het besluit
op de waardevermeerderingsbelasting 1940.
Verordening R.C. betreffende het vervaardigen en in
den handel brengen van Duitsche staatsorden en -eereteekenen.
Verordening R.C. betreffende aardrijkskundige kaarten.
Tweede besluit S.G. justitie, houdende wijziging en
aanvulling van het besluit no. 71/1941 met betrekking
tot de berechting van strafzaken, rakende het economisch leven.
Verordening betreffende de verzorging van kinderen
van leden van de Duitsche Weermacht in de bezette
gebieden.
Besluit van de secretarissen-generaal van justitie, van
binnenlandsche zaken en van sociale zaken ter uitvoering van de luchtbeschermingsverordening,
met dien verstande, dat alle in artikel 1 bedoelde verordeningen, gedragsregels en voorschriften vanaf het
buiten werking treden van de luchtbeschermingsverordening (13/1942) geacht worden te zijn uitgevaardigd op grond van art. 12 der W e t betreffende bescherming tegen luchtaanvallen.
Verordening R.C. betreffende strafbevelen, strafbeschikkingen en aan kosten onderworpen waarschuwingen.
Verordening R . C , houdende aanvulling der verordening no. 100/1941, houdende buitengewone maatregelen voor de kustverdediging.
Verordening R . C , houdende wijziging van de wet van
10 April 1869 (staatsblad no. 65).
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102.

18 Aug. 1942

103.

8 Sept. 1942

104.

25 Sept. 1942

105.

15 Sept. 1942

106.

23 Sept. 1942

107.

7 Oct. 1942

108.

7 Oct. 1942

112.

21 Aug. 1942

113.

5 Sept. 1942

114.

13 Oct. 1942

115.

13 Oct. 1942

117.

12 Sept. 1942
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Besluit S.G. justitie met betrekking tot diefstal van vee
en diefstal en strooperij Van boom- en veldvruchten.
Besluit secretarissen-generaal van landbouw en visscherij, van financiën, van justitie en van binnenlandsche zaken, houdende wijziging van het besluit no.
219/1940, houdende regelen met betrekking tot het
vervreemden van landbouwgronden. (Zie wijziging
verordening C 1942/49.)
Tweede verordening R.C., houdende wijziging der
verordening no. 2/1941 betreffende de uitoefening van
het recht van abolitie en van gratie.
Besluit secretarissen-generaal van opvoeding, wetenschap en kuituurbescherming, van handel, nijverheid en
scheepvaart en van landbouw en visscherij betreffende
de slooping of verandering van molens.
Besluit S.G. financiën, S.G. bijzondere economische
zaken en S.G. justitie betreffende de aangifte en inlevering van waardepapieren.
Verordening R . C , houdende de verplichting tot aangifte van, het verbod tot het beschikken over en de
bevoegdheid tot verbeurdverklaring van ijzer- en staalmateriaal. (Verordening Herdistributie Ijzer en Staal.)
Verordening R . C , houdende verplichting tot het verstrekken van inlichtingen op economisch gebied.
Besluit S.G. sociale zaken tot aanvulling van het ziekenfondsenbesluit.
Besluit S.G. sociale zaken betreffende uitkeeringen bij
bevalling aan niet verplicht verzekerde arbeiders en
arbeidsters in den zin der Ziektewet.
Verordening R.C. betreffende de ordening van den
arbeid.
Verordening R.C. betreffende de bevoegdheden van
den gemachtigde voor de prijzen.
Tweede besluit S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
en S.G. bijzondere economische zaken, houdende aanvulling van het besluit no. 206/1940 betreffende den
opbouw van een zelfstandige organisatie ter ontwikkeling van het bedrijsleven,
met dien verstande,
1. dat alle op grond van, ter uitvoering van of krachtens
dit besluit uitgevaardigde algemeen bindende voorschriften gehandhaafd worden, ook indien zij niet zijn
afgekondigd in het Verordeningenblad voor het bezette
Nederlandsche Gebied, de Nederlandsche Staatscourant
of het Voedselvoorzieningsblad.
2. dat echter de onder 1 genoemde handhaving uitzondering lijdt ten aanzien van die algemeen bindende
voorschriften onderscheidenlijk de bepalingen daarvan:

Lijst B
I. welke zijn uitgevaardigd in of strekken tot het onmiddellijk belang of ter bevoordeeling van:
a. personen van vijandelijke nationaliteit;
b. personen in vijandelijken staats- of krijgsdienst;
c. vijandelijke organisaties en personen die daarvan
deel uitmaken;
d. de Nationaal-Socialistische Beweging en haar
neven- en aanverwante organisaties, alsmede
van die organisaties, vereenigingen, stichtingen
of andere instellingen, welke op grond van een
ongeoorloofd staatkundig streven worden opgeheven, alsmede van de personen, die daarvan
deel uitmaken;
II. welke zijn tot stand gebracht met het doel, althans
mét de kennelijke strekking, om hetzij bepaalde
personen, hetzij een groep van de bevolking of een
ten deele tot de bevolking behoorende groep van
personen op grond van ras, afstamming of geloof
in eenigerlei uitzonderingspositie te plaatsen, welke
voorschriften en bepalingen, naar gelang het grondgebied van het Rijk in Europa door den vijand
wordt ontruimd, in het bevrijde gebied buiten werking treden, onder opdracht aan de daartoe bevoegde autoriteiten om deze voorschriften of bepalingen onverwijld met het hierbij voorgeschrevene
in overeenstemming te brengen.
120.

30 Oct. 1942 Besluit S.G. sociale zaken tot handhaving van het loonen salarispeil.
121. 21 Oct. 1942 Eerste besluit S.G. sociale zaken ter uitvoering van de
verordening no. 114/1942 betreffende de ordening van
den arbeid.
122. 20 Nov. 1942 Verordening R.C. betreffende aanvullende distributie
van levensmiddelen, genotmiddelen en kolen.
123. 23 Oct. 1942 Besluit secretarissen-generaal van justitie en van binnenlandsche Zaken betreffende uitbreiding van de
bevoegdheden van de politie.
125.

130.
131.
132.

13 Nov. 1942 . Instructie S.G. opvoeding, wetenschap en kuituurbescherming, houdende wijziging en aanvulling van het
besluit no. 73/1941 betreffende .benoeming en ontslag
van onderwijzend personeel aan gemeentelijke en bijzondere scholen.
28 Nov. 1942 Verordening R.C. betreffende legitimatieplicht.
26 Nov. 1942 Verordening R . C , houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.
6 Nov. 1942

Besluit van de secretarissen-generaal van justitie en
van opvoeding, wetenschap en kuituurbescherming
betreffende bescherming van de jeugd.
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134.

27 Nov. 1942

136.

14 Dec. 1942

138.

14 Dec. 1942

139.

14 Dec. 1942

140.

14 Dec. 1942

143.

16 Nov. 1942

147.

14 Dec. 1942

148.

16 Dec. 1942

149.

23 Dec. 1942

150.

11 Dec. 1942

1.

5 Jan. 1943

2.

26 Jan. 1943

3.

26 Jan. 1943

40

Besluit S.G. volksvoorlichting en kunsten betreffende
het tentoonstellingswezen.
Tiende verordening R.C. betreffende bijzondere maatregelen op administratiefrechtelijk gebied.
Verordening R.C. betreffende het beëindigen van arbeidsovereenkomsten van tewerkgestelden bij stilgelegde ondernemingen.
Verordening R.C. betreffende de registratie en vordering van goederen.
Derde verordening R . C , houdende aanvulling en wijziging der verordening 37/1940 betreffende maatregelen
op het gebied van de bescherming van deviezen, belasting en douanerechten.
Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart,
houdende wijziging van de beschikking 157/1940 betreffende het beheer van banden.
Elfde verordening R.C. betreffende bijzondere maatregelen op administratiefrechtelijk gebied. (Verordening organisatie Politie.)
Achtste verordening R . C , houdende aanvulling van
de verordening 108/1940 (vierde verordening betreffende bijzondere maatregelen op administratiefrechtelijk gebied).
Tweede verordening R . C , houdende aanvulling der
verordening 162/1941 betreffende de prijsvorming met
betrekking tot het goederenverkeer met het Duitsche
Rijk.
Besluit S.G. justitie betreffende hulpverleening.
Verordeningenblad 1943.
Verordening R.C. betreffende de handhaving van de
openbare orde (Verordening Openbare Orde 1943),
met dien verstande, dat de artikelen 1 tot en met 8,
26 en 59 tot en met 70 geacht worden nimmer van
kracht te zijn geweest.
Decreet R.C. betreffende de oprichting van een stichting tot bevordering van de Duitsch-Nederlandsche
betrekkingen,
met dien verstande, dat de „Rijksstichting Nederland" is ontbonden, haar vermogen aan den
Staat vervalt, de vereffening harer zaken aan de Afdeeling Beheer van den Raad voor het Rechtsherstel
wordt opgedragen en deze vereffening zal geschieden
overeenkomstig de regelen ten aanzien van het vijandelijk vermogen gesteld in het Besluit Vijandelijk Vermogen.
Verordening R.C. ter aanvulling van de verordening
no. 39/1941, houdende bepalingen omtrent den burgerlijken stand van Duitschers in het bezette Nederlandsche gebied.

Lijst B
4.

5.
7.
8.
9.

26 Jan. 1943

Bekendmaking R . C , houdende aanvulling van de bekendmaking no. 40/1941 betreffende het aantal der
ambtenaren van den Duitschen burgerlijken stand, het
gebied, waarbinnen zij hun werkzaamheden uitoefenen
en de plaats, waar zij bureel houden.
26 Jan. 1943 Verordening R.C. betreffende de financiën van het
Rijk, de provinciën en de gemeenten.
11 Jan. 1943 Besluit secretarissen-generaal van justitie en van landbouw en visscherij, houdende 'wijziging en aanvulling
van het pachtbesluit.
25 Jan. 1943 Besluit S.G. financiën betreffende nadere regeling van
het toezicht op de inkomsten en uitgaven des Rijks.
21 Jan. 1943 Besluit S.G. waterstaat, houdende wijziging van de
wegenverkeersregeling.
13 Febr. 1943 Verordening R.C. betreffende het voeren van vlaggen
door schepen.
18 Dec. 1942 Besluit S.G. justitie betreffende rechtspraak met enkelvoudige kamers.
.18 Jan. 1943 Besluit S.G. sociale zaken betreffende het ziekenhuiswezen. (Ziekenhuisbesluit 1943.)
19 Febr. 1943 Verordening R.C. betreffende de instandhouding van
de producten en de verdeeling van goederen, alsmede
van den arbeidsinzet.
3 Febr. 1943 Besluit secretarissen-generaal van landbouw en visscherij, van handel, nijverheid en scheepvaart en van
justitie, houdende wijziging en aanvulling van het
economisch sanctiebesluit 1941.
1 Maart 1943 Verordening R.C. betreffende de oprichting van het
„Deutsche Gesundheitsamt" in het bezette Nederlandsche gebied.
1 Maart 1943 Verordening R.C. betreffende de beperking ten aanzien van het veranderen van betrekking (Verordening
Veranderen van Betrekking).
1 Maart 1943 Verordening R.C. ter uitvoering van de verordening
van den Führer betreffende de verzorging van kinderen van leden der Duitsche Weermacht in de bezette
gebieden van 28 Juli 1942 (R.W.B. I blz. 488).
11 Maart 1943 Verordening R.C. betreffende het berichtenverkeer
met het buitenland.
10 Maart 1943 Besluit S.G. opvoeding, wetenschap en kuituurbescherming ter beveiliging van de orde aan universiteiten en
hoogescholen.
15 Maart 1943 Beschikking R.C. (commissaris-generaal voor financiën en economische zaken) betreffende de sluiting
van bedrijven.
5 April 1943 Verordening R . C . betreffende het verleenen van verlof tot deelneming aan leergangen tot bevordering der
weerbaarheid.
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12.
13.
15.
16.
17.

19.
20.
21.

25.
28.
30.
31.

Lijst B
38.

19 April 1943

39.

13 Febr. 1943

40.

15 April 1943

43.

6 Mei 1943

44.

7 Mei 1943

45.

7 Mei 1943

46.

7 Mei 1943

48.

14 Mei 1943

49.

14 Mei 1943

50.

14 Mei 1943

51.

25 M e i 1943

52.

27 April 1943

53.

16 Juni 1943

55.

15 Mei 1943

56.

26 Mei 1943

59.

26 Juni 1943
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Negende verordening R . C , houdende aanvulling van
de verordening no. 108/1940 (vierde verordening betreffende bijzondere maatregelen op administratiefrechtelijk gebied).
Bekendmaking der verordening ter uitvoering van de
verordening betreffende de verzorging van kinderen
van leden van de Duitsche Weermacht in de bezette
gebieden van 13 Febr. 1943 (Rijkswetblad, deel I, blz.
102, verschenen 22 Febr. 1943).
Derde besluit S.G. justitie, houdende wijziging van het
besluit no. 71/1941 met betrekking tot de berechting
van strafzaken, rakende het economisch leven.
Beschikking R.C. (commissaris-generaal voor bijzondere aangelegenheden) betreffende de verplichting tot
aanmelding voor den arbeidsinzet.
Tweede verordening R . C houdende wijziging van de
verordening no. 100/1941, houdende buitengewone
maatregelen voor de kustverdediging.
Verordening R . C , houdende wijziging en aanvulling
van de verordening no. 122/1941 betreffende de legalisatie van akten.
Verordening R . C , houdende aanvulling van de verordening no. 131/1941 betreffende de instelling van
een Duitsch „Seemannsamt" te Rotterdam.
Decreet R.C. betreffende de opheffing van het politiestandrecht.
Verordening R.C. betreffende ambtsdelicten van ambtenaren en bepaalde beëedigde personen.
Vierde verordening R . C , houdende wijziging van de _
verordening no. 52/1940 betreffende de Duitsche rechterlijke macht voor strafzaken.
Instructie R.C. betreffende de uitoefening van een
beroep door bepaalde beëedigde personen.
Besluit S.G. sociale zaken betreffende de tandheelkundigen (Tandheelkundigenbesluit),
met uitzondering van artikel 9, dat gehandhaafd blijft.
Verordening R.C. betreffende maatregelen nopens de
bevolkingsregisters.
Besluit S.G. justitie betreffende de rechterlijke vacantiën.
Besluit secretarissen-generaal van financiën, van justitie, van handel, nijverheid en scheepvaart en van landbouw en visscherij en S.G. bijzondere economische
zaken, houdende wijziging en aanvulling van het
deviezenbesluit 1941.
Tiende verordening R . C , houdende aanvulling van de
verordening no. 108/1940. (Vierde verordening betreffende bijzondere maatregelen op administratiefrechtelijk gebied.)

Lijst B
61.

26 Juni 1943

63.

21 Mei 1943

65.

9 Juli 1943

66.

9 Juli 1943

69.

24 Juni 1943

71.

26 Juli 1943

76.

21 Aug. 1943

78.

21 Aug. 1943

79.

21 Aug. 1943

81.

7 Aug. 1943

82.

13 Aug. 1943

83.

1 Sept. 1943

84.

1 Sept. 1943

85.

5 Aug. 1943

86.

3 Aug. 1943

90.

25 Sept. 1943

94.

25 Sept. 1943

•

Verordening R.C. betreffende de vervaardiging van
en den handel in militaire goederen.
Besluit secretarissen-generaal van handel, nijverheid
en scheepvaart en van financiën, waarbij het besluit
no. 134/1940 betreffende het betalingsverkeer met
Zuid-Slavië gedeeltelijk buiten werking wordt gesteld.
Verordening R . C , houdende wijziging en aanvulling
van, de wapenverordening.
Beschikking R.C. (commissaris-generaal voor bijzondere aangelegenheden) betreffende een verbod tot het
in dienst hebben van bepaalde personen.
Besluit van den gemachtigde voor de prijzen, houdende
tweede wijziging en aanvulling van het Prijsbeheerschingsbesluit.
Derde verordening R . C , houdende aanvulling der verordening no. 162/1941 betreffende de prijsvorming met
betrekking tot het goederenverkeer met het Duitsche
Rijk, den Elzas, Lotharingen of Luxemburg.
Decreet R.C. tot wijziging en aanvulling van het
decreet no. 186/1940, houdende oprichting van de
stichting „Winterhulp Nederland".
Verordening R . C , houdende aanvulling van de dierenartsenverordening.
Besluit S.G. justitie betreffende het gebruik van rechtsmiddelen in strafzaken.
Besluit secretarissen-generaal van financiën en van
handel, nijverheid en scheepvaart, houdende wijziging
van het besluit no. 150/1941 betreffende Duitsche
effecten.
Besluit secretarissen-generaal van handel, nijverheid en
scheepvaart en van financiën, houdende intrekking van
het besluit no. 147/1940 betreffende het betalingsverkeer met de Italiaansch-Albaneesche Tolunie.
Derde verordening R.C. tot wijziging en aanvulling van
de verordening no. 100/1941, houdende buitengewone
maatregelen voor de kustverdediging.
Verordening R.C. betreffende schoolverzuim op Duitsche scholen.
Besluit S.G. justitie betreffende toezicht op minderjarigen.
Besluit S.G. sociale zaken, betreffende een beperking
van de uitkeering van ziekengeld.
Verordening R.C. betreffende de sociale verzekering
van Duitschers.
Besluit secretarissen-generaal van financiën en van
handel, nijverheid en scheepvaart tot intrekking van
de deviezenbesluiten II en I V .
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97.

9 Oct. 1943

98.

9 Oct. 1943

99.

Verordening R.C. betreffende de Duitsche rechterlijke
macht voor voogdijzaken.
Verordening R.C. betreffende maatregelen op het gebied van de openbare sociale jeugdzorg.
9 Oct. 1943 Negende verordening R.C., houdende aanvulling der
verordening no. 51/1940 betreffende het invoeren van
distributiekaarten en distributiebons voor de Duitsche
Weermacht voor den aankoop van levens- en voedermiddelen, die onder de distributie vallen of waarvan
het verbruik in het algemeen verboden is.

100.

9 Oct. 1943

101.

9 Oct. 1943

104.

16 Oct. 1943

105.

16 Oct. 1943

107.

30 Oct. 1943

111.

12 Nov. 1943

112.

30 Nov. 1943

113.

30 Nov. 1943

114.

30 Nov. 1943

115.

30 Nov. 1943

118.

11 Dec. 1943

119.

21 Dec. 1943

120.

21 Dec. 1943

44

Besluit secretarissen-generaal van handel, nijverheid
en scheepvaart en van financiën tot intrekking van het
besluit no. 88/1940 betreffende het betalingsverkeer
met Zweden.
Besluit secretarissen-generaal van justitie en van
sociale zaken tot wijziging van het besluit no. 183/1941
betreffende het toezicht op publieke vrouwen.
Tweede verordening R.C. tot aanvulling der verordening no. 39/1941, houdende bepalingen omtrent den
burgerlijken stand van Duitschers in het bezette
Nederlandsche gebied.
Besluit S.G. justitie betreffende de opheffing van de
militaire strafkamer van de arrondissements-rechtbank
te 's-Gravenhage.
Verordening R.C. betreffende de verzorging van kinderen van Duitschers in de „Waffen SS" en de Duitsche politie in het bezette Nederlandsche gebied.
Elfde verordening R . C , houdende aanvulling van de
verordening no. 108/1940. (Vierde verordening betreffende bijzondere maatregelen op administratiefrechtelijk gebied.)
Verordening R.C. tot wijziging en aanvulling der aanmeldingsverordening no. 83/1942.
Verordening R . C betreffende vrijdom van straf voor
distributie-delicten.
Besluit secretarissen-generaal van financiën en van
binnenlandsche zaken tot aanvulling van het besluit
no. 171/1941.
Besluit S.G. sociale zaken betreffende een voorloopige
regeling van bepaalde aanspraken op uitkeering terzake van renteverzekering.
Bekendmaking R.C. betreffende personeelsaangelegenheden.
Besluit S.G. justitie ter bescherming van de uniformen
en onderscheidingsteekenen van de N.S.B.
Besluit S.G. justitie betreffende het brandweerwezen.
(Besluit Brandweerwezen 1943.)

Lijst B
Verordeningenblad 1944.
I.

27 Jan. 1944

3.

19 Febr. 1944

4.

13 Maart 1944

5.

13 Maart 1944

6.

13 Maart 1944

7.

8 Maart 1944

8.

13 Maart 1944

Verordening R.C. betreffende het bezit en het gebruik
van hoogfrequent-meetinrichtingen.
Decreet R.C. betreffende het bestuur in de gevechtszone.
Verordening R.C. betreffende de verzekering van bedrijven, waarin een tak van nijverheid wordt uitgeoefend.
Beschikking R.C. (commissaris-generaal voor financiën en economische zaken) betreffende het ontvangen
van Duitsche orders door Nederlandsche ondernemingen.
Besluit S.G. justitie betreffende inverzekeringstelling
en voorloopige hechtenis,
met dien verstande, dat het bepaalde in Afdeeling I
van kracht blijft gedurende een maand na het buiten
werking treden van het overige gedeelte van dit besluit.
Tweede besluit secretarissen-generaal van justitie, van
landbouw en visscherij en van financiën en van den
gemachtigde voor de prijzen, houdende wijziging van
het Pachtbesluit.
Besluit S.G. bijzondere economische zaken etf-van de
secretarissen-generaal van financiën, van justitie, van
handel, nijverheid en scheepvaart en van binnenlandsche zaken, houdende aanvulling van het besluit no.
225/1941 betreffende het bank- en credietwezen.

II.

28 Maart 1944 Derde verordening R.C. tot wijziging en aanvulling
der verordening no. 50/1941, houdende maatregelen
betreffende het verkeer ter zee.
12.
4 Mei 1944 Tweede verordening R.C. ter uitvoering van de verordening van den Führer betreffende de verzorging
van kinderen van leden van de Duitsche Weermacht
in de bezette gebieden van 28 Juli 1942 (R.W.B. I,
blz. 488).
16. 17 Mei 1944 Tweede verordening R . C , houdende aanvulling der
verordening no. 6/1940 betreffende het in- en uitreizen.
17. 17 Mei 1944 Vierde verordening R.C. tot wijziging van de verordening no. 37/1940 betreffende maatregelen op het gebied van de bescherming van deviezen, belasting en
douanerechten.
18. 17 Mei 1944 Verordening R.C. betreffende de geneeskundige behandeling van leden van de Duitsche Weermacht.
19. 14 April 1944 Besluit S.G. opvoeding, wetenschap en kuituurbescherming tot wijziging van het besluit no. 73/1941 betreffende benoeming en ontslag van onderwijzend personeel aan gemeentelijke en bijzondere scholen.
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21.

11 Mei 1944

Tweede besluit secretarissen-generaal van landbouw en
visscherij, van handel, nijverheid en scheepvaart en
van justitie, houdende wijziging en aanvulling van het
economisch sanctiebesluit 1941.

22.

1 Juni 1944

Twaalfde verordening R . C , houdende wijziging van
de verordening no. 108/1940 (vierde verordening betreffende bijzondere maatregelen op administratiefrechtelijk gebied).

23.

1 Juni 1944

Verordening R.C. betreffende
vanen, vlaggen en wimpels.

24.

1 Juni 1944

Verordening R.C. betreffende het verbod tot ondersteuning van krijgsgevangenen of onderdanen van
vijandelijke staten.

25.

1 Juni 1944

Verordening R.C. betreffende den plicht tot het doen
van aangifte bij het vinden van vliegtuigen, vliegtuigonderdeden of uit vliegtuigen neergeworpen voorwerpen.

29.

9 Juni 1944

Tweede verordening R.C. tot wijziging der Arbeidsdienstverordening.

30.

8 Juni 1944

Besluit S.G. justitie betreffende testamenten van Nederlanders en Nederlandsche onderdanen in het buitenland,
met dien verstande, dat artikel 2 geacht wordt nimmer
van kracht te zijn geweest en dat de in artikel 1 bedoelde uiterste willen krachteloos zullen zijn, indien de
erflater komt te sterven na twaalf maanden na het
buiten werking treden van dit besluit.

32.

16 Juni 1944

Verordening R.C. houdende wijziging der verordening
no. 178/1940 betreffende voorziening in kasbehoeften
en consolidatie van vlottende schuld.

33.

16 Juni 1944

Decreet R.C. betreffende de oprichting van de stichting
voor industrieele vestiging,
met dien verstande, dat de Stichting voor Industrieele
Vestiging is ontbonden, haar vermogen aan den Staat
vervalt, de vereffening harer zaken aan de Afdeeling
Beheer van den Raad voor het Rechtsherstel wordt opgedragen, en deze vereffening zal geschieden overeenkomstig de regelen ten aanzien van het vijandelijk vermogen gesteld in het Besluit Vijandelijk Vermogen.

40.

10 Aug. 1944

Verordening R.C. betreffende de invoering van de
functie van secretaris-generaal voor verkeer en energie.

41.

10 Aug. 1944

Verordening R.C. betreffende het beschikkingsrecht
over goederen tijdens hun vervoer op de Nederlandsche
Spoorwegen.
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42.

10 Aug. 1944

Tiende verordening R . C , houdende aanvulling deiverordening no. 51/1940 betreffende het invoeren van
distributiekaarten en distributiebons en levensmiddelenkaarten voor de Duitsche Weermacht voor den aankoop van levens- en voedermiddelen, die onder de
distributie vallen of waarvan het verbruik in het algemeen verboden is.

43.

27 Juli 1944

Tweede besluit secretarissen-generaal van landbouw en
visscherij, van financiën, van justitie en van binnen. landsche zaken en van den gemachtigde voor de prijzen
tot wijziging van het besluit no. 219/1940, houdende
regelen met betrekking tot rechtshandelingen ten aanzien van landbouwgronden.

47

d

Bezettingsmaatregelen, welke voorloopig worden gehandhaafd, tenzij zij
bereids gedurende de vijandelijke bezetting door of vanwege den vijand
ingetrokken mochten zijn. (Vgl. art. 18 K.B.) De krachtens het K.B. toegevoegde bepalingen zijn vet gedrukt, achter de betrekkelijke verordeningen
geplaatst.
Verordeningenblad 1940.
11. 11 Juni 1940 Eerste uitvoeringsbesluit S.G. financiën ingevolge de
verordening nr. 10/1940 R.C. betreffende de opheffing
van het bankenmoratorium.
14. 18 Juni 1940 Eerste uitvoeringsbesluit S.G. justitie ingevolge de
verordening nr. 13/1940 betreffende maatregelen ten
aanzien van de bescherming van schuldenaren, van de
burgerlijke en strafsrechtspleging, alsmede van het
administratief recht, met het oog op de sinds 10 Mei
1940 ingetreden bijzondere omstandigheden,
met dien verstande, dat in artikel 1, eerste lid, de
woorden „voor dien datum aangegane" vervallen.
16. 18 Juni 1940 Eerste uitvoeringsbesluit S.G. waterstaat, ingevolge
de verordening nr. 15/1940 R.C. betreffende het vervoer van personen en goederen.
17. 18 Juni 1940 Tweede uitvoeringsbesluit S.G. waterstaat, ingevolge
de verordening nr. 15/1940 R.C. betreffende het vervoer van personen en goederen.
18. 18 Juni 1940 Derde uitvoeringsbesluit S.G. waterstaat ingevolge de
verordening nr. 15/1940 R.C. betreffende het vervoer .
van personen en goederen.
19. 17 Juni 1940 Eerste uitvoeringsbesluit S.G. landbouw en visscherij,
gelet op de landbouw-crisiswet 1933 (staatsblad nr.
261).
20. 17 Juni 1940 Tweede uitvoeringsbesluit S.G. landbouw en visscherij,
gelet op de landbouw-crisiswet 1933 (staatsblad nr.
261).
28. 17 Juni 1940 Beschikking S.G. landbouw en visscherij betreffende
brooddistributie in 1940.
29. 17 Juni 1940 Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart betreffende het beheer van geweven stoffen.
30. 17 Juni 1940 Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
betreffende het beheer van motorbrandstof.
31. 17 Juni 1940 Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
betreffende het beheer van de speciale benzine.
34.
4 Juli 1940 Verordening R.C. betreffende het verduisteren (zie
verordeningen 212/1940 en 3/1941).
38.
1 Juli 1940 Vierde uitvoeringsbesluit S.G. waterstaat betreffende
het vervoer van personen en goederen (zie verordeningen 15/1940 en 113/1941).
42. 11 Juli 1940 Beschikking S.G. landbouw en visscherij betreffende
de distributie van rijst, gebroken rijst, rijstmeel, gort,
havermout, havervlokken, grutten, maïzena, griesmeel,
puddingpoeders, spaghetti, macaroni en vermicelli.
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43.

11 Juli 1940

46.

13 Juli 1940

54.

1 Juli 1940

55.

1 Juli 1940

Beschikking S.G. landbouw en visscherij, gelet op de
landbouw-crisiswet 1933 en op de distributiewet 1939.
Beschikking S.G. binnenlandsche zaken betreffende
onttrekking van woonruimten aan haar bestemming.
Beschikking S.G. landbouw en visscherij, gelet op de
landbouw-crisiswet 1933 (staatsblad nr. 261).
Beschikking S.G. landbouw en visscherij, gelet op de
landbouw-crisiswet 1933 (staatsblad nr. 261).

56.

5 Juli 1940

Besluit S.G. justitie betreffende enkele griffierechten.

62.

23 Juli 1940

Besluit S.G. onderwijs, kunsten en wetenschappen, betreffende de verlenging van den werkingsduur van het
„reglement voorloopige pensionneering onderwijzers".

63.

6 Juli 1940

Besluit S.G. financiën betreffende wijziging van de wet
van 29 December 1933, staatsblad nr. 780, tot heffing
van een couponbelasting.

64.

11 Juli 1940

Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart en
van landbouw en visscherij ingevolge de prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939 (prijzenbeschikking 1940
no. 1).

65.

11 Juli 1940

Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart en
van landbouw en visscherij ingevolge de prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939 (detailprijzenbeschikking).

69.

5 Juli 1940

70.
75.

Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
ingevolge de distributiewet 1939 (betreft: wijziging
geneesmiddelenbeschikking 1939, no. 1).
16 Juli 1940 Beschikking S.G. van handel, nijverheid en scheepvaart inzake de distributiewet 1939 (non-ferro metalenbeschikking 1940, no. 1).
15 Juli 1940 Besluit S.G. landbouw en visscherij, gelet op de landbouw-crisiswet 1933 (staatsblad nr. 261) (koel- of
vrieshuizenbesluit 1940).

76.

16 Juli 1940

Besluit S.G. landbouw en visscherij, gelet op de landbouw-crisiwet 1933 (staatsblad nr. 261).

78.

12 Juli 1940

Besluit S.G. landbouw en visscherij, gelet op de landbouw-crisiswet 1933 (staatsblad nr. 261).

82.

25 Juli 1940

Besluit S.G. sociale zaken betreffende de inenting tegen
typhus en paratyphus.

83.

26 Juli 1940

84.

26 Juli 1940

Besluit S.G. financiën inzake het heffen van een winstbelasting, en tot afschaffing van de dividend- en
tantièmebelasting.
Besluit secretarissen-generaal van financiën en van
binnenlandsche zaken inzake het heffen van opcenten
op de winstbelasting ten behoeve van de gemeenten.
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85.

5 Aug. 1940

90.

5 Aug. 1940

93.

12 Aug. 1940

94.

13 Aug. 1940

95.

13 Aug. 1940

96.

13 Aug. 1940

97.

12 Aug. 1940

98.

12 Aug. 1940

99.

6 Aug. 1940

101.

2 Aug. 1940

106.

14 Aug. 1940

107.

14 Aug. 1940

115.

27 Aug. 1940

116.

7 Aug. 1940

118.

23 Aug. 1940

119.

23 Aug. 1940

50

Besluit S.G. landbouw en visscherij ter uitvoering van
de landbouw-crisiswet 1933 (staatsblad nr. 261).
Besluit S.G. landbouw en visscherij, ter uitvoering van
de landbouw-crisiswet 1933 (staatsblad nr. 261).
Besluit S.G. van financiën betreffende wijziging van
de motorrijtuigenbelastingwet (wet van 30 December
1926, staatsblad nr. 464).
Beschikking S.G. binnenlandsche zaken betreffende het
recht voor het verstrekken van inlichtingen aangaande
overschrijvingen in het verkeer met buitenlandsche
postcheque- en girodiensten.
Beschikking S.G. binnenlandsche zaken betreffende
het internationale postverkeer.
Beschikking S.G. binnenlandsche zaken betreffende
het binnenlandsche postverkeer.
Beschikking S.G. binnenlandsche zaken betreffende
in het binnenlandsche post- en telefoonverkeer toe te
passen tarieven.
Beschikking S.G. binnenlandsche zaken betreffende
het internationale postverkeer
(grensverkeer met
België en Duitschland).
Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
ingevolge de distributiewet 1939 (distributie van verfen verfgrondstoffen).
Besluit S.G. landbouw en visscherij, ter uitvoering van
de landbouw-crisiswet 1933 (staatsblad nr. 261) (landbouwinleveringsbesluit 1940).
Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart,
ingevolge de distributiewet 1939 (distributie van minerale was).
Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart,
ingevolge de distributiewet 1939 (distributie van
asphalt).
Eerste uitvoeringsbesluit van het hoofd van het afwikkelingsbureau van het departement van defensie nopens
maatregelen ten aanzien van de bezoldiging en verzorging van militair en burgerlijk personeel der voormalige
nederlandsche zee- en landmacht.
Besluit S.G. onderwijs, kunsten en wetenschappen betreffende de gelden, verschuldigd wegens het bijwonen
der lessen aan de rijksuniversiteiten en de technische
hoogeschool te Delft.
Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
ingevolge de distributiewet 1939 (distributie van zeep).
Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
ingevolge de distributiewet 1939 (distributie van teer).

Lijst C
120.

126.
130.
131.
133.
136.
139.
140.
141.

142.
143.
146.

148.
149.
150.

22 Aug. 1940

Besluit S.G. landbouw en visscherij betreffende de
prijzen
van landbouwcrisisproducten
(landbouwprijzenbesluit 1940).
30 Aug. 1940 Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
ingevolge de distributiewet 1939 (distributie van hars,
gom en terpentijn).
'
7 Sept. 1940 Verordening R.C. betreffende de openbare gemeentelijke telefoonnetten te Amsterdam, Rotterdam en
's-Gravenhage.
7 Sept. 1940 Beschikking secretarissen-generaal
binnenlandsche
zaken en van financiën over de gemeentelijke telefoonnetten te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage.
6 Sept. 1940 Besluit secretarissen-generaal
van binnenlandsche
zaken en van justitie betreffende het oplaten van
vliegers.
5 Sept. 1940 Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
ingevolge de distributiewet 1939 (distributie van tabak
en tabaksproducten).
11 Sept. 1940 Besluit secretarissen-generaal
van
binnenlandsche
zaken en van financiën tot toekenning van rechtspersoonlijkheid aan den postcheque- en girodienst.
5 Sept. 1940 Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
ingevolge de distributiewet 1939 (distributie van ijzer
en staal).
10 Sept. 1940 Besluit S.G. landbouw en visscherij betreffende de
bevoegdheden van den directeur-generaal van de voedselvoorziening en de instelling van een college voor
de voedselvoorziening.
6 Sept. 1940 Besluit S.G. landbouw en visscherij ter uitvoering van
de landbouw-crisiswet 1933 (slachtveeregeling).
11 Sept. 1940 Beschikking S.G. landbouw en visscherij ingevolge de
distributiewet 1939 (distributie van vleesch en vleeschwaren).
10 Sept. 1940 Besluit S.G. binnenlandsche zaken betreffende de vrijstelling van leges van afschriften van of uittreksels
uit de akten van den burgerlijken stand,
met dien verstande, dat in artikel 1, eerste lid, het
woord „voormalige" vervalt.
10 Sept. 1940 Besluit secretarissen-generaal van landbouw en visscherij en van financiën betreffende de financiering
van uitgaven voor de voedselvoorziening.
9 Sept. 1940 Besluit S.G. landbouw en visscherij ter uitvoering van
de landbouw-crisiswet 1933 (wijziging van het crisisrundveebesluit 1934 I).
16 Sept. 1940 Besluit S.G. sociale zaken, houdende wijzigingen en
aanvullingen van bestaande wettelijke bepalingen op
het gebied der sociale verzekering.
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157.

10 Sept. 1940

162.

1 Oct. 1940

163.

30 Sept. 1940

164.

1 Oct. 1940

165.

1 Oct. 1940

166.

24 Sept. 1940

167.

9 Sept 1940

169.

28 Sept. 1940

170.

10 Oct. 1940

171.

8 Oct. 1940

172.

9 Oct. 1940

" 173.

2 Oct. 1940

174.

23 Sept. 1940

175.

18 Sept. 1940

176.

30 Sept. 1940

180.

10 Oct. 1940

181.

5 Oct. 1940
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Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
betreffende het beheer van banden.
Beschikking S.G. landbouw en visscherij ter gedeeltelijke opheffing van de brooddistributiebeschikking
194Q I.
Besluit S.G. landbouw en visscherij ter uitvoering van
de landbouw-crisiswet 1933 (pluimveeregeling).
Besluit S.G. waterstaat ter uitvoering en wijziging van
het derde uitvoeringsbesluit ingevolge de verordening
no. 15/1940 R.C. (verordeningenblad stuk 4, no. 18/
1940).
Besluit S.G. sociale zaken houdende voorzieningen
tegen verbreiding van geslachtsziekten.
Besluit S.G. sociale zaken betreffende arbeidsbemiddeling.
Besluit S.G. sociale zaken betreffende de verrekening
van keurloonen bij aanwijzing van centrale slachtplaatsen.
Besluit S.G. financiën betreffende wijziging var. de
wet van 23 Juli 1885 (staatsblad no. 142) tot regeling
van de staatsloterij.
Besluit secretarissen-generaal van handel, nijverheid
en scheepvaart en van financiën betreffende liquiditeitsmoeilijkheden bij ondernemingen.
Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
ingevolge de distributiewet 1939 (distributie van
papier).
Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
ingevolge de distributiewet 1939 (distributie van
diamant).
Besluit S.G. landbouw en visscherij tot wijziging van
de landbouw-crisiswet 1933.
Besluit S.G. landbouw en visscherij ter uitvoering van
de landbouw-crisiswet 1933 (verbod van het doen van
offertes aan het buitenland).
Besluit S.G. landbouw en visscherij ter uitvoering van
de landbouw-crisiswet 1933 (wijziging van het dorschbesluit 1939).
Besluit S.G. waterstaat tot verhooging van de vervoercapaciteit der binnenvloot.
Besluit S.G. handel, nijverheid en scheepvaart, houdende verbod tot het vernietigen van oude materialen
en afvalstoffen.
Besluit S.G. landbouw en visscherij betreffende het
inzamelen en benutten van dierlijke afvallen en afvallen van levensmiddelen.

Lijst C
182.
183.
184.

185.
191.
192.

197.

199.
200.

2 Oct. 1940

Besluit S.G. landbouw en visscherij ter uitvoering van
de landbouw-crisiswet 1933 (staatsblad no. 261)
(groenten- en fruitconservenregeling).
7 Oct. 1940 Besluit S.G. landbouw en visscherij ter uitvoering van
de landbouw-crisiswet 1933 (eierregeling).
2 Oct. 1940 Besluit S.G. landbouw en visscherij houdende aanvulling van het besluit S.G. landbouw en visscherij ter
uitvoering van de landbouw-crisiswet 1933 (verordeningenblad stuk 18, no. 90).
15 Oct. 1940 Besluit S.G. landbouw en visscherij ingevolge de distributiewet 1939 (distributie van kaas).
15 Oct. 1940 Besluit S.G. landbouw en visscherij ter uitvoering van
de landbouw-crisiswet 1933 (staatsblad nr. 261) (suikerbietenregeling ).
17 Sept. 1940 Besluit S.G. sociale zaken, houdende wijziging van het
besluit van 1 October 1929 • (staatsblad no. 448) ter
uitvoering van de besmettelijke-ziektenwet
(staatsblad 1928, nr. 265).
17 Oct. 1940 Besluit S.G. binnenlandsche zaken betreffende maatregelen met betrekking tot de invoering van een als
algemeen identiteitsbewijs geldend Persoonsbewijs (zie
verordening 92/1941).
14 Oct. 1940 Besluit S.G. financiën betreffende onderlinge molestverzekerings-maatschappijen.
22 Oct. 1940 Beschikking S.G. landbouw en visscherij ingevolge de
distributiewet 1939 (distributie van alle soorten gebak).

201.

24 Oct. 1940

Beschikking S.G. landbouw en visscherij ingevolge de
distributiewet 1939 (distributie van eieren).

204.

1 Nov. 1940

Besluit secretarissen-generaal van landbouw en visscherij en van financiën betreffende wijziging van de
landbouw-crisiswet 1933.

205.

31 Oct. 1940

206.

31 Oct. 1940

Besluit S.G. sociale zaken tot regeling van de aanstelling en de bevoegdheden van plaatsvervangende inspecteurs van de volksgezondheid.
Besluit S.G. handel, nijverheid en scheepvaart betreffende den opbouw van een zelfstandige organisatie
ter ontwikkeling van het bedrijfsleven (zie verordening
89/1941),
met dien verstande, dat artikel 5, derde lid, vervalt
en dat:
1. alle op grond van, ter uitvoering van of krachtens
dit besluit uitgevaardigde algemeen bindende voorschriften gehandhaafd worden, ook indien zij niet zijn
afgekondigd in het Verordeningenblad voor het bezette
Nederlandsche gebied, de Nederlandsche Staatscourant of het Voedselvoorzieningsblad;
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2. dat echter de onder 1 genoemde handhaving uitzondering lijdt ten aanzien van die algemeen bindende
voorschriften, onderscheidenlijk de bepalingen daarvan:
I. welke zijn uitgevaardigd in of strekken tot het onmiddellijk belang of ter bevoordeeling van:
a. peisonen van vijandelijke nationaliteit;
b. personen in vijandelijken staats- of krijgsdienst;
c. vijandelijke organisaties en personen die daarvan
deel uitmaken;
d. de Nationaal-Socialistische Beweging en haar
neven- en aanverwante organisaties, alsmede
van die organisaties, vereenigingen, stichtingen
of andere instellingen, welke op grond van een
ongeoorloofd staatkundig streven worden opgeheven, alsmede van de personen, die daarvan
deel uitmaken;
II. welke zijn tot stand gebracht met het doel, althans
met de kennelijke strekking, om hetzij bepaalde personen, hetzij een groep van de bevolking, of een ten
deele tot de bevolking behoorende groep van personen, op grond van ras, afstamming of geloof in
eenigerlei uitzonderingspositie te plaatsen, welke
voorschriften en bepalingen, naar gelang het grondgebied van het Rijk in Europa door den vijand
wordt ontruimd, in het bevrijde gebied buiten werking treden, onder opdracht aan de daartoe bevoegde autoriteiten om deze voorschriften of bepalingen onverwijld met het hierbij voorgeschrevene
in overeenstemming te brengen.
208.
209.
210.
212.

215.
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13 Nov. 1940

Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
ingevolge de distributiewet 1939 (distributie van
linoleum).
9 Nov. 1940 Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
ingevolge de distributiewet 1939 (distributie van oude
materialen en afvalstoffen).
8 Nov. 1940 Besluit S.G. landbouw en visscherij tot wijziging van
de landbouw-crisiswet 1933 (staatsblad no. 261).
23 Nov. 1940 Verordening R . C , houdende wijzigingen en aanvullingen van de verordening no. 34/1940 R . C betreffende het verduisteren (zie verordeningen 34/1940 en
3/1941).
22 Nov. 1940 Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
ingevolge de distributiewet 1939 (distributie van goederen benoodigd of vervaardigd in verwerkende industrieën).

Lijst C
216.

15 Nov. 1940

Besluit S.G. waterstaat betreffende
binnenvaart.

218.

11 Nov. 1940

Besluit secretarissen-generaal van handel, nijverheid
en scheepvaart, van landbouw en visscherij, van waterstaat, van binnenlandsche zaken, van financiën, van
sociale zaken en van justitie inzake de benoeming van
een gemachtigde voor de prijzen.

223.

13 Nov. 1940

224.

5 Dec. 1940

226.

28 Oct. 1940

Besluit S.G. sociale zaken betreffende de uitbreiding
van de verplichte ongevallenverzekering tot de aan
poliklinieken, medische consultatiebureaux en medische
keuringsbureaux verbonden personen.
Besluit S.G. financiën betreffende de loonbelasting
(besluit op de Loonbelasting 1940),
met dien verstande, dat het bepaalde in artikel 31,
eerste lid, onder b, vervalt.
Besluit S.G. financiën betreffende heffing van opcenten
op de aanslagen in de grondbelasting.

227.

22 Nov. 1940

228.

11 Dec. 1940

235.

14 Dec. 1940

236.

20 Nov. 1940

237.

242.

de internationale

Besluit S.G. financiën betreffende wijziging van de
motorrijtuigenbelastingwet (Wet van 30 December
1926, staatsblad no. 464).
Besluit S.G. financiën in zake het heffen van opcenten
op de winstbelasting ten behoeve van het rijk.
Besluit secretarissen-generaal van justitie en financiën
ter voorkoming van opdrijving van hypotheekrenten
en over verlenging van den geldigheidsduur van de
Crisis-Hypotheekaflossingswet 1936 (besluit ter voorkoming van opdrijving van hypotheekrenten 1940).

Besluit S.G. justitie betreffende wijziging van de
rechterlijke indeeling.
13 Dec. 1940 Besluit secretarissen-generaal
van
binnenlandsche
zaken, van handel, nijverheid en scheepvaart, van
financiën en van justitie tot beheersching van huurprijzen (huurprijsbesluit 1940).
17 Dec. 1940 Besluit S.G. financiën betreffende de omzetbelasting
(besluit op de omzetbelastinq 1940) (zie verordenina
118/1941),
met dien verstande, dat het bepaalde in artikel 28
onder 2, vervalt.
9 Dec. 1940 Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
ingevolge de distributiewet 1939 (distributie van gasgeneratoren) (zie verordening 112/1941).
a

243.

244.

25 Nov. 1940

245.

13 Dec. 1940

Besluit S.G. landbouw en visscherij tot wijziging van
de landbouw-crisiswet 1933.
Besluit secretarissen-generaal van waterstaat en van
handel, nijverheid en scheepvaart betreffende vervoerprijzen (vervoerprijsbesluit 1940).
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246.

13 Nov. 1940 Besluit S.G. sociale zaken, houdende wijziging van
eenige artikelen der ziektewet.

3.

6 Jan. 1941 Tweede verordening R . C , houdende wijzigingen en
aanvullingen van de verordening no. 34/1940 betreffende het verduisteren (zie verordeningen 34/1940 en
212/1940).

5.

19 Dec. 1940 Besluit secretarissen-generaal van waterstaat, van binnenlandsche zaken en van justitie betreffende opheffing
van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke belemmeringen.

10.

27 Dec. 1940 Beschikking secretarissen-generaal van financiën en
van binnenlandsche zaken betreffende toekenning van
een tijdelijke toelage aan het rijkspersoneel en verhooging van het minimum van de kindertoelage, bedoeld
in de artikelen 21 en 24 van het bezoldigingsbesluit
burgerlijke rijksambtenaren 1934.

12.

21 Dec. 1940 Besluit S.G. landbouw en visscherij met betrekking tot
de voedselvoorziening (voedselvoorzieningsbesluit),
met dien verstande, dat:

Verordeningenblad 1941.

1. alle op grond van, ter uitvoering van of krachtens
dit besluit uitgevaardigde algemeen bindende voorschriften worden gehandhaafd, ook indien zij niet zijn
afgekondigd in het Verordeningenblad voor het bezette
Nederlandsche gebied, de Nederlandsche Staatscourant
of het Voedselvoorzieningsblad;
2, dat echter de onder 1 genoemde handhaving uitzondering lijdt ten aanzien van die algemeen bindende
voorschriften, onderscheidenlijk de bepalingen daarvan:
I. welke zijn uitgevaardigd in of strekken tot het onmiddellijk belang of ter bevoordeeling van:
a. personen van vijandelijke nationaliteit;
b. personen in vijandelijken staats- of krijgsdienst;
c. vijandelijke organisaties en personen die daarvan deel uitmaken;
d. de Nationaal-Socialistische Beweging en haar
neven- of aanverwante organisaties, alsmede van
die organisaties, vereenigingen, stichtingen of
andere instellingen, welke op grond van een ongeoorloofd staatkundig streven worden opgeheven, alsmede van de personen, die daarvan deel
uitmaken;
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II.

welke tot stand zijn gebracht met het doel, althans
met de kennelijke strekking, om hetzij bepaalde personen, hetzij een groep van de bevolking of een
ten deele tot de bevolking behoorende groep van
personen op grond van ras, afstamming of geloof
in eenigerlei uitzonderingspositie te plaatsen, welke
voorschriften en bepalingen, naar gelang het grondgebied van het Rijk in Europa door den vijand
wordt ontruimd in het bevrijde gebied buiten werking treden onder opdracht aan de daartoe bevoegde autoriteiten om deze voorschriften of bepalingen
onverwijld met het hierbij voorgeschrevene in overeenstemming te brengen.

13.

3 Jan. 1941

Besluit secretarissen-generaal van sociale zaken en
van binnenlandsche zaken betreffende de instelling
van een luchtbeschermingsongevallenfonds (zie verordening 173/1941).

15.

6 Dec. 1940

19.

20 Jan. 1941

Tweede uitvoeringsbesluit S.G. justitie ingevolge de
verordening no. 13/1940 betreffende maatregelen ten
aanzien van de bescherming van schuldenaren, van de
burgerlijke en strafrechtspleging, alsmede van het
administratieve recht, met het oog op de sinds 10 M e i
1940 ingetreden bijzondere omstandigheden,
met dien verstande, dat in artikel 1, eerste lid, de
woorden „voor 10 Mei 1940 aangegane" vervallen.
Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
ingevolge de distributiewet 1939 (distributie van
diverse goederen, benoodigd of vervaardigd in de
chemische industrie).

24.

22 Jan. 1941

25.

23 Jan. 1941

31.

5 Febr. 1941

32.

9 Dec. 1940

Besluit S.G. handel, nijverheid en scheepvaart betreffende jaarbeurzen en streekbeurzen.
Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
ingevolge de distributiewet 1939 (distributie van plantaardige vezels).
Besluit secretarissen-generaal van financiën, van binnenlandsche zaken en van sociale zaken tot verlenging
van den geldigheidsduur en tot wijziging der wet van
4 Maart 1935 (staatsblad no. 76) en van eenige met
die wet verband houdende wetten, alsmede tot regeling voor de begrootingsjaren 1940 en 1941 van de
gevolgen voor het werkloosheidssubsidiefonds van de
vervanging van de bestaande belastingen naar het inkomen door één enkele inkomstenbelasting.
Tweede uitvoeringsbesluit van het hoofd van het afwikkelingsbureau van het departement van defensie
nopens maatregelen ten aanzien van de bezoldiging en
verzorging van militair en burgerlijk personeel der
voormalige nederlandsche zee- en landmacht,
met dien verstande, dat de artikelen 3 en 4 vervallen.
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44.

46.

47.
51.

53.
54.

61.
67.
69.

58

5 Maart 1941 Verordening R.C. betreffende de bevoegdheid van het
departement van sociale zaken op het gebied der vrijwillige hulpverleening aan zieken en gewonden, behoorende tot het leger, de vloot en de luchtmacht van
'oorlogvoerende staten.
24 Febr. 1941 Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart,
houdende wijziging van de beschikking no. 243/1940
ingevolge de distributiewet 1939 (distributie van gasgeneratoren).
25 Febr. 1941 Besluit S.G. waterstaat betreffende de uitoefening van
de sleepvaart in het bezette nederlandsche gebied.
24 Jan. 1941 Besluit secretarissen-generaal van justitie en van handel, nijverheid en scheepvaart betreffende vergaderingen van houders van schuldbrieven aan toonder,
met dien verstande, dat de tweede zin van artikel 2
vervalt.
28 Febr. 1941 Besluit S.G. financiën betreffende verhooging van den
tabaksaccijns.
4 Maart 1941 Beschikking S.G. landbouw en visscherij, houdende
wijziging van de beschikking no. 143/1940 ingevolge
de distributiewet 1939 (distributie van vleesch en
vleeschwaren).
20 Febr. 1941 Besluit S.G. sociale zaken betreffende een voorloopige
regeling van bepaalde aanspraken op uitkeering ter
zake van renteverzekering.
31 Maart 1941 Verordening R.C. betreffende de organisatie van het
staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en telefonie.
28 Maart 1941 Besluit S.G. landbouw en visscherij betreffende den
opbouw van een organisatie voor de voedselvoorziening (organisatiebesluit voedselvoorziening 1941),
met dien verstande, dat:
1. artikel 24 vervalt;
2. alle op grond van, ter uitvoering van of krachtens
dit besluit uitgevaardigde algemeen bindende voorschriften gehandhaafd worden, ook indien zij niet
zijn afgekondigd in het Verordeningenblad voor het
bezette Nederlandsche gebied, de Nederlandsche
Staatscourant of het Voedselvoorzieningsblad;
3. dat echter de onder 1 genoemde handhaving uitzondering lijdt ten aanzien van die algemeen bindende
voorschriften, onderscheidenlijk de bepalingen daarvan:
I. welke zijn uitgevaardigd in of strekken tot het onmiddellijk belang of ter bevoordeeling van:
a. personen van vijandelijke nationaliteit;
b. personen in vijandelijken staats- of krijgsdienst;
c. vijandelijke organisaties en personen die daarvan deel uitmaken;
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d. de Nationaal-Socialistische Beweging en haar
neven- en aanverwante organisaties, alsmede
van die organisaties, vereenigingen, stichtingen
of andere instellingen, welke op grond van een
ongeoorloofd staatkundig streven worden opgeheven, alsmede van de personen, die daarvan
deel uitmaken;
II. welke zijn tot stand gebracht met het doel, althans
met de kennelijke strekking, om hetzij bepaalde personen, hetzij een groep van de bevolking of een ten
deele tot de bevolking behoorende groep van personen op grond van ras, afstamming of geloof in
eenigerlei uitzonderingspositie te plaatsen, welke
voorschriften en bepalingen, naar gelang het grondgebied van het Rijk in Europa door den vijand
wordt ontruimd, in het bevrijde gebied buiten werking treden, onder opdracht aan de daartoe bevoegde autoriteiten om deze voorschriften of bepalingen
onverwijld met het hierbij voorgeschrevene in overeenstemming te brengen.
76.

4 April 1941

Beschikking S.G. landbouw en visscherij ingevolge de
distributiewet 1939 (distributie van gevogelte).

80.

21 April 1941

Besluit S.G. financiën tot intrekking van de rijwielbelastingwet (staatsblad 1924, no. 306).

81.

25 April 1941

Besluit secretarissen-generaal van justitie en van binnenlandsche zaken, houdende bepalingen in verband
met het eindigen van huur van onroerende goederen
(huurbeschermingsbesluit 1941),
met dien verstande, dat artikel 3, eerste lid, wordt
gelezen als volgt: „De huurder kan binnen veertien
dagen na opzegging door den verhuurder, of nadat de
verhuurder bij geschrifte zijn wensch heeft doen blijken,
dat de huurder na beëindiging van den huurtijd het
gehuurde zal verlaten, of uiterlijk twee maanden voor
het tijdstip waarop de huur zou eindigen, den rechter,
die bevoegd zou zijn van de vordering tot ontruiming
kennis te nemen, verzoeken te verklaren:
1. dat een eventueele vordering tot ontruiming krachtens artikel 1 dient te worden afgewezen, of
2. dat de ontruiming op grond van artikel 2 niet kan
worden gevorderd."

82.

23 April 1941

Beschikking S.G. landbouw en visscherij ingevolge de
distributiewet 1939 (distributie van aardappelen).

87.

24 April 1941

Besluit secretarissen-generaal van handel, nijverheid
en scheepvaart, van landbouw en visscherij en van
waterstaat over het prijzen van goederen en diensten.
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89.

8 Mei 1941

91.

15 Mei 1941

92.

7 Mei 1941

101.

26 Mei 1941

104.

29 Mei 1941

105.

29 Mei 1941

106.

29 Mei 1941

110.

12 Juni 1941

112.

4 Juni 1941

113.

6 Juni 1941

117.

24 Juni 1941
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Besluit S.G. handel, nijverheid en scheepvaart tot aanvulling van het besluit no. 206/1940 betreffende den
opbouw van een zelfstandige organisatie ter ontwikkeling van het bedrijfsleven.
Besluit secretarissen-generaal
van binnenlandsche
zaken, van financiën, van opvoeding, wetenschap en
cultuurbescherming, van waterstaat, van handel, nijverheid en scheepvaart en van landbouw en visscherij
betreffende de instelling van een Rijksdienst voor het
Nationale Plan.
Besluit S.G. binnenlandsche zaken, houdende aanvulling van het besluit persoonsbewijzen (besluit no. 197/
1940).
Besluit S.G. waterstaat, houdende oprichting van een
organisatie, welke den naam ..Eigen Vervoerders Organisatie (E. V . O.)" draagt.
Besluit S.G. financiën betreffende het invoeren van het
besluit op de inkomstenbelasting 1941 (invoeringsbesluit inkomstenbelasting 1941).
Besluit S.G. financiën betreffende de inkomstenbelasting (besluit op de inkomstenbelasting 1941),
met dien verstande, dat het bepaalde in artikel 59,
eerste lid, onder 3, vervalt.
Besluit S.G. financiën betreffende de commissarissenbelasting (besluit op de commissarissenbelasting 1941).
Besluit secretarissen-generaal
van
binnenlandsche
zaken en van landbouw en visscherij ter voorkoming
van gevaar voor bosch-, heide- en veenbrand (besluit
bosch-, heide- en veenbranden),
met dien verstande, dat artikel 4, tweede lid, wordt
gelezen als volgt: „Wanneer een feit als bedoeld in
het vorige lid een brand ten gevolge heeft, of wanneer
een zelfde persoon zich aan een zoodanig feit bij herhaling schuldig maakt, wordt, voorzoover op grond
van andere bepalingen geen zwaardere straf is verbeurd, de schuldige gestraft met hechtenis van ten
hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste
duizend gulden", en dat artikel 5 vervalt.
Tweede beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart, houdende wijziging van de beschikking no. 243/
1940 ingevolge de distributiewet 1939 (distributie van
gasgeneratoren).
Besluit S.G. waterstaat tot wijziging van het vierde
uitvoeringsbesluit ingevolge de verordening no. 15/
1940 betreffende het vervoer van personen en goederen (no. 38/1940).
Besluit S.G. financiën betreffende de dividendbelasting
(Besluit op de dividendbelasting 1941).

Lijst C
118.

20 Juni 1941

119.

24 Juni 1941

125.

24 Juni 1941

Besluit secretarissen-generaal van financiën en van
handel, nijverheid en scheepvaart betreffende de oprichting van een naamlooze vennootschap „N.V. ' N e derlandsche Machinefabriek Artillerie-Inrichtingen".

127.

11 Juli 1941

128.

8 Juli 1941

Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
ingevolge de distributiewet 1939 (distributie van goud
en zilver).
Beschikking S.G. landbouw en visscherij ingevolge de
distributiewet 1939 (distributie van jam e.d.).

129.

9 Juli 1941

Beschikking S.G. landbouw en visscherij ingevolge de
distributiewet 1939 (distributie van mager melkpoeder).

146.

15 Juli 1941

Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
ingevolge de distributiewet 1939 (distributie van houtproducten).

157.

29 Juli 1941

Besluit S.G. financiën, houdende wijziging en aanvulling van het besluit op de loonbelasting 1940.

158.

6 Aug. 1941

Besluit secretarissen-generaal van sociale zaken en
van financiën betreffende de vereveningsheffing (besluit op de vereveningsheffing 1941).

159.

9 Juli 1941

160.

1 Aug. 1941

Besluit secretarissen-generaal van sociale zaken en van
financiën betreffende tijdelijke verhooging van bepaalde sociale verzekeringsrenten met een bijzonderen
toeslag.
Besluit S.G. sociale zaken betreffende het ziekenfondswezen (ziekenf ondsenbesluit).

161.

1 Aug. 1941

Besluit S.G. sociale zaken, houdende aanvulling en
wijziging van de ziektewet.

166.

9 Aug. 1941

Besluit secretarissen-generaal van financiën en van
binnenlandsche zaken betreffende de vermogensbelasting en de verdedigingsbelasting I,
met dien verstande, dat het bepaalde in artikel 4,
onder 2, vervalt.

167.

9 Aug. 1941

Besluit secretarissen-generaal van handel, nijverheid en
scheepvaart, van landbouw en visscherij, van waterstaat, van binnenlandsche zaken en van financiën betreffende prijsvorming (prijsvormingsbesluit 1941).
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.

Besluit S.G. financiën, houdende wijziging en aanvulling van het besluit op de omzetbelasting 1940 (no.
242/1940).
Besluit secretarissen-generaal van handel, nijverheid
en scheepvaart en van landbouw en visscherij, houdende bepalingen betreffende het vestigen, uitbreiden
en veranderen van bedrijven,
met dien verstande, dat de artikelen 13 en 15 vervallen.

Lijst C
170.

15 Aug. 1941

173.

18 Aug. 1941

175.

30 Aug. 1941

176.

10 Febr. 1941

179.

3 Sept. 1941

184.

15 Sept. 1941

187.

19 Sept. 1941

189.

1 Oct. 1941

190.
193.

1 Oct. 1941
16 Sept. 1941

201.

16 Oct. 1941
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Besluit S.G. bijzondere economische zaken en van de
secretarissen-generaal van financiën en van justitie
betreffende de dividendbeperking (besluit op de dividendbeperking 1941).
Besluit secretarissen-generaal van sociale zaken en
van binnenlandsche zaken tot wijziging van de ongevallenwet 1921 en der land- en tuinbouwongevallenwet 1922, alsmede van het besluit nr. 13/1941 betreffende de instelling van een luchtbeschermingsongevallenfonds.
Eerste uitvoeringsbesluit S.G. sociale zaken ingevolge
het ziekenfondsenbesluit,
met dien verstande, dat het bepaalde in de artikelen 7
en 16, tweede lid, vervalt.
Derde uitvoeringsbesluit van het hoofd van het afwikkelingsbureau van het departement van defensie
nopens maatregelen ten aanzien van de bezoldiging en
zorging van militair en burgerlijk personeel der voorvoormalige nederlandsche zee- en landmacht.
Vierde uitvoerinsbesluit van het hoofd van het afwikkelingsbureau van het departement van defensie nopens
maatregelen ten aanzien van de bezoldiging en verzorging van militair en burgerlijk personeel der voormalige nederlandsche zee- en landmacht.
Besluit S.G. justitie, houdende voorzieningen ten aanzien van door oorlogsgeweld verloren gegane bewijsmiddelen.
Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
ingevolge de distributiewet 1939 (distributie van uit
ijzer, staal of non-ferro metalen vervaardigde voorwerpen).
Besluit S.G. justitie betreffende de vervanging van
voor de voltrekking des huwelijks over te leggen
stukken.
Besluit S.G. justitie betreffende verbeurdverklaring.
Besluit S.G. waterstaat betreffende het verkeer op den
weg (wegenverkeersregeling),
met dien verstande, dat in artikel 41, eerste lid, vervallen de woorden: „de Weermacht, de „Waffen-SS";
dat de tweede zin van artikel 41, eerste lid, wordt gelezen als volgt: „Zulks geldt eveneens voor den luchtbeschermingsdienst wanneer deze bij rampen dienst
doet" en dat in artikel 41, derde lid, vervallen de woorden: „of Duitsche", alsmede dat in artikel 45, derde lid,
de tweede zin vervalt.
Tweede uitvoeringsbesluit S.G. sociale zaken ingevolge
het ziekenfondsenbesluit (zie verordening 61/1942),
met dien verstande, dat het tweede en derde lid van
artikel 37 vervallen.

Lijst C
206.
208.

209.

217.

21 Oct. 1941

Besluit secretarissen-generaal van financiën en van
justitie betreffende de circulatie van niet-geautoriseerde betaalmiddelen.
5 Nov. 1941 Besluit secretarissen-generaal van handel, nijverheid
en scheepvaart en van landbouw en visscherij betreffende het kartelwezen (kartelbesluit),
met dien verstande, dat de artikelen 17 en 25 vervallen.
24 Oct. 1941 Besluit S.G. waterstaat betreffende de uitoefening van
de binnenscheepvaart in Nederland (binnenscheepvaartbesluit 1941),
met dien verstande, dat in artikel 5, eerste lid, vervallen de woorden: „op grond van richtlijnen in overleg met den Gemachtigde voor de Prijzen bepaald";
dat in art. 5, vierde lid, art. 5, vijfde lid, en in artikel
8 telkens vervallen de woorden „in overleg met den
Gemachtigde voor de Prijzen".
15 Nov. 1941 Derde uitvoeringsbesluit S.G. sociale zaken ingevolge
het ziekenfondsenbesluit.

219.

4 Nov. 1941

220.

20 Nov. 1941

221.

10 Nov. 1941

223.

25 Nov. 1941

Besluit S.G. handel, nijverheid en scheepvaart betreffende steunverleening aan stilgelegde bedrijven (besluit steunverleening stilgelegde bedrijven),
met dien verstande, dat de artikelen 12 en 14 vervallen.
Besluit S.G. waterstaat ter verzekering van het beschikbaar zijn van motorrijtuigen (Besluit standplaats
motorrijtuigen 1941 I).
Besluit S.G. sociale zaken tot wijziging van artikel 49
der ziektewet.
Besluit S.G. handel, nijverheid en scheepvaart inzake
de samenstelling, inrichting en bevoegdheid van de
kamers van koophandel en fabrieken (besluit op de
kamers van koophandel en fabrieken),
met dien verstande:
1. dat alle op grond van, ter uitvoering van of krachtens dit besluit uitgevaardigde algemeen bindende
voorschriften gehandhaafd worden, ook indien zij
niet zijn afgekondigd in het Verordeningenblad voor
het bezette Nederlandsche gebied, de Nederlandsche
Staatscourant of het Voedselvoorzieningsblad;
2. dat echter de onder 1 genoemde handhaving uitzondering lijdt ten aanzien van die algemeen bindende voorschriften onderscheidenlijk de bepalingen
daarvan:
I. welke zijn uitgevaardigd in of strekken tot het onmiddellijk belang of ter bevoordeeling van:
a. personen van vijandelijke nationaliteit;
b. personen in vijandelijken staats- of krijgsdienst;
c. vijandelijke organisaties en personen, die daarvan deel uitmaken;
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d. de Nationaal-Socialistische Beweging en haar
neven- en aanverwante organisaties, alsmede
van die organisaties, vereenigingen, stichtingen
of andere instellingen, welke op grond van een
ongeoorloofd staatkundig streven worden opgeheven, alsmede van de personen, die daarvan
deel uitmaken;
II. welke zijn tot stand gebracht met het doel, althans
met de kennelijke strekking, om hetzij bepaalde
personen, hetzij een groep van de bevolking of een
ten deele tot de bevolking behoorende groep van
personen op grond van ras, afstamming of geloof
in eenigerlei uitzonderingspositie te plaatsen, welke
voorschriften en bepalingen naar gelang het grondgebied van het Rijk in Europa door den vijand
wordt ontruimd, in het bevrijde gebied buiten werking treden, onder opdracht aan de daartoe bevoegde autoriteiten om deze voorschriften of bepalingen
onverwijld met het hierbij voorgeschrevene in overeenstemming te brengen.
228.

16 Dec. 1941

229.

13 Dec. 1941

8.

5 Jan. 1942

Besluit secretarissen-generaal van justitie en van binnenlandsche zaken over het opmaken van akten betreffende het overlijden van militair personeel der
voormalige nederlandsche zee- en landmacht,
met dien verstande, dat in artikel 1, eerste lid, komt te
vervallen het woord „voormalige".
Besluit S.G. justitie tot wijziging van het wetboek van
burgerlijke rechtsvordering met het oog op beslag
onder derden.
Verordeningenblad 1942.

9.
20.

Besluit secretarissen-generaal van landbouw en visscherij en van justitie betreffende de rechtspositie van
den kweeker van voortkweekingsmateriaal van cultuurgewassen en het verkeer met zoodanig materiaal
(kweekersbesluit 1941).
13 Dec. 1941 Tweede besluit S.G. sociale zaken betreffende een
voorloopige regeling van bepaalde aanspraken op uitkeering ter zake van renteverzekering.
20 Febr. 1942 Besluit S.G. waterstaat, houdende wijziging en aanvulling van het motor- en rijwielreglement.

21.

10 Febr. 1942

Besluit S.G. sociale zaken, houdende aanvulling van
artikel 33 van de warenwet (staatsblad 1935, nr. 793).

22.

8 )an. 1941

Zesde uitvoeringsbesluit van het hoofd van het afwikkelingsbureau van het departement van defensie nopens
maatregelen ten aanzien van de bezoldiging en verzorging van militair en burgerlijk personeel der voormalige Nederlandsche zee- en landmacht.
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36.

41.

43.

20 Maart 1942 Besluit secretarissen-generaal van landbouw en visscherij en van handel, nijverh-eid en scheepvaart betreffende de instelling en de bevoegdheden van een toporganisatie voor coöperatieve vereenigingen op het
gebied der voedselvoorziening,
met dien verstande, dat artikel 3, tweede lid, vervalt
en dat in artikel 11, tweede lid vervallen de woorden:
„op voordracht van den boerenleider en na overleg
met dezen".
5 Maart 1942 Besluit secretarissen-generaal van opvoeding, wetenschap en kuituurbescherming, van landbouw en visscherij en van justitie betreffende onteigening in het
belang van monumentenzorg of natuurbescherming,
met dien verstande, dat het bepaalde in artikel 1,
onder V , de artikelen 3 tot en met 7 en artikel 8,
eerste lid, vervallen.
9 Maart 1942 Zevende uitvoeringsbesluit van den commissaris voor
de belangen van de voormalige Nederlandsche weermacht nopens maatregelen ten aanzien van de bezoldiging en verzorging van militair en burgerlijk personeel der voormalige Nederlandsche zee- en landmacht.

46.

21 April 1942

Beschikking S.G. landbouw en visscherij ingevolge de
distributiewet 1939 (distributie van suikerwerkartikelen e.d.).

49.

22 April 1942

Besluit secretarissen-generaal
van binnenlandsche
zaken, van handel, nijverheid en scheepvaart, van
financiën en van justitie en van den secretaris-generaal
voor bijzondere economische zaken betreffende de
prijzen bij het vervreemden van onroerende zaken
(vervreemdingsbesluit niet-landbouwgronden 1942),
met dien verstande, dat in artikel 1, onder 1), onder
a), vervallen de woorden: „met uitzondering van land
in den zin van het besluit no. 219/1940, houdende
regelen met betrekking tot het vervreemden van landbouwgronden", alsmede onder 1), onder b), de
woorden: „met uitzondering van de rechten op land,
als onder a bedoeld";
dat in artikel 7, eerste lid, vervallen de woorden: „in
overeenstemming met den Gemachtigde voor de
Prijzen;
dat het bepaalde in artikel 9, onder 3), geacht wordt
nimmer van kracht te zijn geweest en dat artikel 10,
tweede lid, wordt gelezen als volgt: „Het kan worden
aangehaald als „Vervreemdingsbesluit onroerende
zaken".

50. 28 April 1942

Besluit secretarissen-generaal
van binnenlandsche
zaken en van financiën betreffende het heffen van een
ondernemingsbelasting ten behoeve van de gemeenten
(besluit op de ondernemingsbelasting 1942).
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51.

30 April 1942

Besluit S.G. financiën betreffende de vennootschapsbelasting (besluit op de vennootschapsbelasting 1942),
met dien verstande, dat het bepaalde in artikel 34,
eerste lid, onder 2, vervalt.

52.

30 April 1942

Besluit S.G. financiën betreffende een vermogensbelasting (besluit op de vermogensbelasting 1942),
met dien verstande, dat het bepaalde in artikel 22,
eerste lid, onder 2, vervalt.

61.

27 April 1942

62.

Besluit S.G. sociale zaken, houdende wijziging van het
besluit no. 201/1941 (tweede uitvoeringsbesluit ingevolge het ziekenfondsenbesluit).
27 Maart 1942 Achtste uitvoeringsbesluit van den commissaris voor
de belangen van de voormalige Nederlandsche weermacht nopens maatregelen ten aanzien van de bezoldiging en verzorging van militair en burgerlijk personeel
der voormalige Nederlandsche zee- en landmacht.

65.

27 Mei 1942

66.

4 Juni 1942

69.

Negende uitvoeringsbesluit van den commissaris voor
de belangen van de voormalige Nederlandsche weermacht nopens maatregelen ten aanzien van de bezoldiging en verzorging van militair en burgerlijk personeel der voormalige 'Nederlandsche zee- en landmacht.
13 Juni 1942 Tweede besluit S.G. financiën, houdende wijziging en
aanvulling van het besluit op de loonbelasting 1940
(zie verordeningen 224/1940 en 157/1941).

73.

1 Juli 1942

74.

17 Juni 1942

76.
77.
82.
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Besluit secretarissen-generaal van financiën, van binnenlandsche zaken en van justitie en van den S.G.
bijzondere economische zaken tot wijziging en aanvulling van enkele belastingbesluiten en van de wet van
29 April 1925 (staatsblad no. 171) tot bevordering
van de richtige heffing der directe belastingen,
met dien verstande, dat artikel 4 vervalt.

Negende verordening R.C. betreffende
bijzondere
administratiefrechtelijke maatregelen.
Besluit secretarissen-generaal van justitie en van handel, nijverheid en scheepvaart, houdende wijziging en
aanvulling der Handelsregisterwet (staatsblad 1918
no. 493).
7 Juli 1942 Besluit S.G. landbouw en visscherij. houdende wijziging en aanvulling van het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941.
3 Juli 1942 Besluit S.G. sociale zaken, houdende wijziging van het
besluit no. 217/1941 (derde uitvoeringsbesluit ingevolge het Ziekenfondsenbesluit).
9 Juli 1942 Besluit S.G. sociale zaken, houdende wijziging en aanvulling van het besluit no. 167/1940 betreffende de
berekening van keurloonen bij aanwijzing van centrale
slachtplaatsen.
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85.

16 Juli 1942

91.

25 Juli 1942

95.

26 Aug. 1942

96.

26 Aug. 1942

97.

10 Aug. 1942

98.

1 Sept. 1942

109.

29 Sept. 1942

110.

21 Aug. 1942

111.

31 Aug. 1942

116.

19 Oct. 1942

119.

28 Oct. 1942

124.

15 Oct. 1942

127.

21 Oct. 1942

128.

30 Oct. 1942

129.

28 Nov. 1942

135.

30 Nov. 1942

141.

14 Dec. 1942

Besluit S.G. binnenlandsche zaken betreffende het recht
van vestiging (vestigingsbesluit).
Besluit secretarissen-generaal van justitie en van
waterstaat tot wijziging van de competentie- en appellabiliteitsgrenzen in burgerlijke zaken.
Besluit S.G. opvoeding, wetenschap en kuituurbescherming, houdende wijziging van de Leerplichtwet in verband met de invoering van het achtste leerjaar aan de
scholen voor gewoon lager onderwijs.
Besluit S.G. opvoeding, wetenschap en kuituurbescherming, houdende wijziging van de Lageronderwijswet
1920, van de V/et van 29 Dec. 1933 (S. 779) en van
eenige besluiten in verband met de invoering van het
achtste leerjaar aan de scholen voor gewoon lager
onderwijs.
Besluit S.G. financiën, houdende wijziging van het
besluit op de Commissarissenbelasfing 1941.
Tweede beschikking S.G. landbouw en visscherij ingevolge de Distributiewet 1939 (distributie van melk).
Besluit secretarissen-generaal sociale zaken en van
financiën tot wijziging der Ziektewet.
Besluit secretarissen-generaal sociale zaken en van
financiën, houdende wijziging van het besluit no. 159/
1941 betreffende tijdelijke verhooging van bepaalde
sociale verzekeringsrenten met een bijzondere toeslag.
Besluit S.G. sociale zaken tot wijziging van het Ziekenfondsenbesluit.
Verordening R.C. ter bespoediging van het in- en uitladen bij het spoorweg- en binnenscheepvaartverkeer.
Beschikking S.G. landbouw en visscherij ingevolge de
Distributiewet 1939 (distributie van melksuiker, gecondenseerde karnemelk en dergelijke melkproducten).
Besluit S.G. justitie ter vergemakkelijking van de
inning van kleine geldvorderingen.
Besluit S.G. financiën, houdende wijziging van het
besluit op de Inkomstenbelasting 1941.
Derde besluit S.G. financiën, houdende wijziging en
aanvulling van het besluit op de Loonbelasting 1940.
Verordeningen R.C. betreffende den politioneelen
dienst in de gemeenten.
Besluit S.G. sociale zaken, houdende wijziging en aanvulling van het besluit no. 82/1940 betreffende de inenting tegen typhus en paratyphus.
Verordening R . C , houdende wijziging der verordening
no. 67/1941 betreffende de organisatie van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie.
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142.

14 Dec. 1942

144.

7 Dec. 1942

145.

14 Dec. 1942

Besluit secretarissen-generaal van justitie, van handel,
nijverheid en scheepvaart, van landbouw en visscherij
en van financiën en van den gemachtigde voor de
prijzen, betreffende het beheer en de bestemming van
verbeurdverklaarde en ter verbeurdverklaring in beslag genomen voorwerpen. (Besluit verbeurdverklaarde
en in beslag genomen voorwerpen),
met dien verstande, dat het bepaalde in artikel 3,
tweede lid, onder 3, vervalt;
dat in artikel 6 vervallen de woorden: „en de Gemachtigde voor de Prijzen", en dat artikel 7, tweede lid,
vervalt.
Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
ingevolge de Distributiewet 1939 (distributie van
butaan en propaan).
Beschikking S.G. landbouw en visscherij ingevolge de
Distributiewet 1939 (distributie van appelen).
Beschikking S.G. van landbouw en visscherij ingevolge
de Distributiewet 1939 (distributie van zuidvruchten).
Besluit secretarissen-generaal van sociale zaken en van
financiën tot wijziging van het besluit op de Vereveningsheffing 1941, van het Besluit no. 159/1941 betreffende tijdelijke verhooging van bepaalde sociale verzekeringsrenten met een bijzonderen toeslag, van het
besluit no. 109/1942 tot wijziging der Ziektewet en
van het besluit no. 113/1942 betreffende uitkeeringen
bij bevalling aan niet verplicht verzekerde arbeiders
en arbeidsters in den zin der Ziektewet.
Tweede besluit S.G. sociale zaken, houdende wijziging
van het besluit no. 201/1941 (tweede uitvoeringsbesluit ingevolge het Ziekenfondsenbesluit).

146.

1 Dec. 1942

151.

26 Nov. 1942

152.

9 Dec. 1942

153.

9 Dec. 1942

Tweede besluit S.G. sociale zaken, houdende wijziging
van het besluit no. 217/1941. (Derde uitvoeringsbesluit
ingevolge het Ziekenfondsenbesluit).

6.

26 Jan. 1943

Verordening R.C. betreffende het varen op binnenschepen,
met dien verstande, dat de tweede zin van artikel 4 vervalt; dat artikel 5a, eerste lid, wordt gelezen als volgt: „Een ondernemer kan voor alle dan
wel voor bepaalde door hem geëxploiteerde binnenschepen in plaats van de bemanningslijsten, als bedoeld
in artikel 2, gecombineerde bemanningslijsten volgens
de in bijlagen III en IV aangegeven modellen bijhouden"; dat in artikel 5b de woorden: „hetwelk de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied
(commissaris-generaal voor financiën en economische
zaken) aanwijst" vervallen; dat artikel 6 wordt gelezen

Verordeningenblad 1943.
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Lijst C

18. 22 Febr. 1943

22.

23 Febr. 1943

23.

12 Febr. 1943

26.

13 Febr. 1943

29.

13 Maart 1943

33.

13 Maart 1943

34.

26 Maart 1943

35.

5 April 1943

36.
41.

5 April 1943
17 April 1943

42.

19 April 1943

47.

6 Mei 1943

57. 29 Mei 1943

58. 26 Juni 1943
60. 26 Juni 1943

als volgt: „Binnenschepen in den zin van deze verordening zijn vaartuigen der binnenvaart, welke dienen
voor het vracht- of reizigersvervoer", en dat artikel 8,
tweede lid, vervalt.
Verordening R.C. betreffende de bezoldiging van de
ambtenaren der Nederlandsche politie. (Verordening
bezoldiging Politie 1943).
Besluit S.G. justitie betreffende den termijn van bewaring van boeken, bescheiden en balansen van bedrijven.
Besluit S.G. van handel, nijverheid en scheepvaart en
S.G. van landbouw en visscherij, houdende wijziging
en aanvulling van het Kartelbesluit.
Tweede besluit S.G. landbouw en visscherij, houdende
wijziging van het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941.
Verordening R . C . betreffende waardeloosverklaring
der bankbiljetten van 500 en van 1000 gulden.
Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
ingevolge de Distributiewet 1939 (distributie van
tabakssurrogaten).
Beschikking S.G. landbouw en visscherij ingevolge de
Distributiewet 1939 (distributie van haring).
Tiende uitvoeringsbesluit van den commissaris voor de
belangen van de voormalige Nederlandsche Weermacht nopens maatregelen ten aanzien van de bezoldiging en verzorging van militair en burgerlijk personeel der voormalige Nederlandsche zee- en landmacht.
Elfde uitvoeringsbesluit alsvoren.
Besluit S.G. justitie betreffende de instelling van parketwachters.
Besluit S.G. sociale zaken houdende wijziging van het
besluit no. 61/1941 betreffende een voorloopige regeling van bepaalde aanspraken op uitkeering ter zake
van renteverzekering.
Beschikking S.G. landbouw en visscherij ingevolge de
Distributiewet 1939 (distributie van bouillonblokjes,
aroma's en derg.).
Besluit secretarissen-generaal van landbouw en visscherij, van justitie, van financiën, van opvoeding,
wetenschap en kuituurbescherming en van binnenlandsche zaken betreffende het Staatstoezicht op de bosschen (besluit Staatstoezicht op de Bosschen 1943).
Verordening R.C. betreffende De Nederlandsche Bank
Verordening R . C . houdende wijziging van het besluit
op de Vennootschapsbelasting 1942 en van de Zegelwet.
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Lijst C
64.

11 Juni 1943

67.

24 Juni 1943

68.

1 Juli 1943

72.

23 Juli 1943

74.

21 Juli 1943

75.

21 Juli 1943

77.

21 Aug. 1943

87.

25 Sept. 1943

88.

25 Sept. 1943

91.

25 Sept. 1943

92.

25

93.

25

95.

25

96.

25
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Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
ingevolge de Distributiewet 1939 (distributie van
methaangas).
Beschikking S.G. binnenlandsche zaken, houdende
wijziging van de beschikking no. 98/1940 betreffende
het internationale postverkeer (grensverkeer met
België en Duitschland).
Beschikking S.G. landbouw en visscherij, waarbij de
beschikking no. 43/1940, gelet op de Landbouwcrisiswet 1933 en op de Distributiewet 1939, gedeeltelijk
buiten werking wordt gesteld.
Besluit S.G. voor bijzondere economische zaken en van
S.G. van justitie betreffende uitstel van betaling van
rente en aflossing van leeningen.
met dien verstande, dat in artikel 3 in plaats van:
„Secretaris-Generaal voor Bijzondere' Economische
Zaken" gelezen wordt: „Minister van Handel, Nijverheid en Landbouw".
Besluit S.G. sociale zaken, houdende wijziging en aanvulling van het besluit no. 201/1941 (tweede uitvoeringsbesluit ingevolge het Ziekenfondsenbesluit).
Besluit S.G. sociale zaken, houdende wijziging van
het besluit no. 217/1941 (derde uitvoeringsbesluit ingevolge het Ziekenfondsenbesluit).
Verordening R . C , houdende wijziging van de verordening no. 34/1940 betreffende het verduisteren.
Instructie R.C. betreffende de ambtsperiode van tijdelijk aangestelde ambtenaren.
Verordening R . C , houdende wijziging en aanvulling
der verordening no. 116/1942 ter bespoediging van
het in- en uitladen bij het spoorweg- en binnenscheepvaartverkeer.

Besluit secretarissen-generaal van sociale zaken en van
financiën tot wijziging en aanvulling van de Ziektewet.
Sept. 1943 Besluit secretarissen-generaal van sociale zaken en van
financiën betreffende uitkeering van kraamgeld in gevallen, waarin daarop krachtens de Ziektewet geen
aanspraak bestaat.
Sept. 1943 Besluit secretarissen-generaal van justitie en van handel, nijverheid en scheepvaart, houdende aanvulling
van de Handelsnaamwet 1921.
Sept. 1943 Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
betreffende de distributie van paarlen, saffieren, robijnen en smaragden.
Sept. 1943 Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
ingevolge de Distributiewet 1939 (distributiegoederen
onder het op te richten Rijksbureau voor Glas, Keramiek en Houtproducten).

Lijst C
102.

9 Oct. 1943

106.

16 Oct. 1943

108.
109.
116.

117.

121.

122.

Besluit S.G. sociale zaken tot aanvulling van het besluit no. 165/1940, houdende voorzieningen tegen
verbreiding van geslachtsziekten.

Besluit S.G. opvoeding, wetenschap en kuituurbescherming tot aanvulling van het besluit no. 116/1940
betreffende de gelden, verschuldigd wegens het bijwonen der lessen aan de Rijksuniversiteiten en de
Technische Hoogeschool te Delft.
30 Oct. 1943 Verordening R . C , houdende wijziging en aanvulling
van de verordening no. 6/1943 betreffende het varen
op binnenschepen.
30 Oct. 1943 Beschikking S.G. landbouw en visscherij ingevolge de
Distributiewet 1939 (distributie van Rona).
30 Nov. 1943 Besluit S.G. sociale zaken tot wijziging en aanvulling
van het Ziekenfondsenbesluit en van het tweede uitvoeringsbesluit ingevolge het Ziekenfondsenbesluit no.
201/1941.
20 Oct. 1943 Twaalfde uitvoeringsbesluit van den commissaris voor
de belangen van de voormalige Nederlandsche Weermacht nopens maatregelen ten aanzien van de bezoldiging en verzorging van militair en burgerlijk personeel der voormalige Nederlandsche zee- en landmacht.
25 Nov. en
4 Dec. 1943 Besluit secretarissen-generaal van sociale zaken en van
financiën tot wijziging van het besluit no. 159/1941
betreffende tijdelijke verhooging van bepaalde sociale
verzekeringsrenten met een bijzonderen toeslag, van
het besluit no. 109/1942 tot wijziging der Ziektewet,
zooals die besluiten gewijzigd werden bij besluit no.
151/1942 en van het besluit no. 92/1943 betreffende
uitkeering van kraamgeld in gevallen, waarin daarop
krachtens de Ziektewet geen aanspraak bestaat.
21 Dec. 1943 Besluit secretarissen-generaal van sociale zaken en van
financiën tot wijziging van het besluit op de Vereveningsheffing 1941 (no. 158/1941).
Verordeningenblad 1944.

2.
9.
10.
13.

27 Jan. 1944

Beschikking S.G. landbouw en visscherij ingevolge de
Distributiewet 1939 (distributie van caramelpoeder).
15 Jan. 1944 Vierde besluit S.G. financiën tot wijziging van het
besluit op de Loonbelasting 1940.
28 Maart 1944 Instructie R.C. tot wijziging der instructie no. 87/1943
betreffende de ambtsperiode van tijdelijk aangestelde
ambtenaren.
5 April 1944 Tweede besluit S.G. sociale zaken, houdende wijziging
van het besluit no. 82/1940 betreffende de inenting
tegen typhus, paratyphus, diftherie en roodvonk,
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Lijst C
14.

29 Jan. 1944

20.

6 Mei 1944

26.

23 Mei 1944

28.

3 April 1944

34.

1 Juni 1944

35.

5 Juli 1944

36.

7 Juli 1944

38.

8 Juli 1944

44.

20 Juli 1944

45.

4 Juli 1944

46.

1 Aug. 1944

47.

21 Juli 1944
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Tweede besluit secretarissen-generaal
van sociale
zaken en van financiën tot wijziging van het besluit
op de Vereveningsheffing 1941.
Besluit S.G. waterstaat tot wijziging van de artikelen
43ter en 55 van het Motor- en Rijwielreglement.
Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
ingevolge de Distributiewet 1939 (Paarlencolliers).
Besluit S.G. waterstaat tot aanvulling van het besluit
Standplaats Motorrijtuigen 1941, I.
Besluit S.G. sociale zaken tot wijziging en aanvulling
van het Ziekenfondsenbesluit en tot aanvulling van
het besluit no. 217/1941 (derde uitvoeringsbesluit ingevolge het Ziekenfondsenbesluit).
Tweede besluit S.G. sociale zaken tot aanvulling van
het besluit no. 167/1940 betreffende de verrekening
van keurloonen bij aanwijzing van centrale slachtplaatsen.
Beschikking S.G. landbouw en visscherij ingevolge de
Distributiewet 1939 (distributie van visch en garnalen).
Beschikking S.G. handel, nijverheid en scheepvaart
ingevolge de Distributiewet 1939. (Niet-metalen vervangingsmiddelen voor tandrubber.)
Besluit S.G. financiën betreffende Verhooging van opcenten op den tabaksaccijns.
Eerste besluit secretarissen-generaal van binnenlandsche zaken en van financiën tot wijziging van het
besluit op de Ondernemingsbelasting 1942,
met dien verstande, dat artikel 1, onder III, vervalt.
Besluit S.G. waterstaat betreffende het vervoer van
goederen door middel van voertuigen, voortbewogen
door paarden, muilezels of muildieren. (Vervoerbesluit
Paardentractie 1944/1),
met dien verstande, dat in artikel 4, eerste lid, na de
komma wordt gelezen : „wordt gestraft met hechtenis
van ten hoogste één jaar of geldboete van ten hoogste
twee duizend gulden".
Besluit S.G. sociale zaken tot wijziging en aanvulling
van het Besluit nr. 201/1941 (Tweede Uitvoeringsbesluit ingevolge het Ziekenfondsenbesluit) en tot wijziging van het Besluit nr. 217/1941 (Derde Uitvoeringsbesluit ingevolge het Ziekenfondsenbesluit).

In de Publicatiebladen van het Militair Gezag zijn nog de
volgende verordeningen van den Chef van den Staf
Militair Gezag omtrent bezettingsmaatregelen vermeld:
Publicatieblad M.G. No. 1 :
No. 9 Verordening Wijziging Verduisteringsverordening. Verordening R.C. betreffende het verduisteren 1940/43 voorloopig gehandhaafd, behoudens wijzigingen.
No. 12 Algemeene Verordening Distributiemaatregelen, waarbij de
verordeningen en bepalingen vanwege den bezetter uitgevaardigd op het
gebied van de distributie van gebruiks- en verbruiksartikelen, behoudens
wijzigingen, voorloopig worden gehandhaafd.
No. 18 Verordening Bestrijding Geslachtsziekten Besluit S.G. Dep.
van Sociale Zaken van 1 October 1940 no. 165 voorloopig gehandhaafd.
No. 20 Verordening Schorsing Rijtijdenbesluit. De bepalingen van het
Rijtijdenbesluit worden tijdelijk buiten toepassing gelaten.
Publicatieblad M.G. No. 5:
No. 29 Verordening Prijzen. Diverse Prijzenbeschikkingen van den
bezetter behouden haar rechtskracht.
Publicatieblad M.G. No. 7 :
No. 34 Verordening betreffende Staatstoezicht op de Bosschen. Besluit
Staatstoezicht op de Bosschen 1943, 1943/57 gewijzigd.
Publicatieblad M.G. no. 10:
No. 45 Verordening gewijzigde vaststelling besluit bestrijding geslachtsziekten.
Publicatieblad M.G. No. 11 :
No. 47 Verordening houdende wijziging Verordening Prijzen.
Publicatieblad M.G. No. 12 :
No. 50 Verordening Wederopbouw en Bouwnijverheid.
Het besluit van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van
24 Mei 1940 (S No. 0552), het besluit Secretarissen-Generaal van de Departementen van Justitie, Waterstaat en Financiën van 10 October 1940
(1940/168), het besluit Secretarissen-Generaal van de Departementen van
Waterstaat, Binnenlandsche Zaken, Justitie, Financiën, Handel, Nijverheid
en Scheepvaart van 23 December 1940 (1941/4) en het besluit SecretarissenGeneraal van de Departementen van Waterstaat en Justitie van 12 December
1940 (1941/224) treden opnieuw in werking, behoudens wijzigingen.
Publicatieblad M.G. No. 13 :
No. 53 Verordening Uitvoering Warenwet.
58 bezettingsregelingen worden voorloopig gehandhaafd, de beschikking
S.G. Dep. Sociale Zaken van 15 Maart 1941 (1941/57) treedt, naargelang
het grondgebied van het Rijk in Europa door den vijand is of wordt ontruimd, in het bevrijde gebied buiten werking.
Publicatieblad M.G. No. 15:
No. 57 Verordening Sociale Verzekeringsrenten en Kinderbijslag.
Het besluit Secretarissen-Generaal van de Departementen van Sociale
Zaken en van Financiën van 9 Juli 1941 (1941/159) nader gewijzigd.
73

Het besluit Secretarissen-Generaal van de Departementen van Sociale
Zaken en van Financiën van 30 November 1942 (Ned. Stc. 1943/19) voorloopig gehandhaafd, behoudens wijzigingen.
No. 58 Verordening Premie Ziekenfondsenbesluit.
Aan art. 17 van het Tweede Uitvoeringsbesluit S.G. Sociale Zaken
ingevolge het Ziekenfondsenbesluit (1941/201) wordt een derde lid toegevoegd.
Publicatieblad M.G. N o . 16 :
No. 61 Verordening Delictsomschrijving. Economische Delicten. Art.
15 van het Voedselvoorzieningsbesluit (1941/12) en art. 18 van het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 (1941/69) worden voorloopig gehandhaafd.
Publicatieblad M.G. N o . 17 :
No. 63 Verordening Handhaving Besluit Algemeen Vestigingsverbod
Kleinbedrijf 1941.
Het Besluit Algemeen Vestigingsverbod Kleinbedrijf 1941 (Ned. Stct
No. 234) behoudens wijziging, voorloopig gehandhaafd.
No. 64 Verordening Heropening Bedrijven.
Bezettingsbeslissingen krachtens art. 1 lid 1 Beschikking R.C. betreffende
de sluiting van bedrijven (1943/30) treden buiten werking.
No. 66 Verordening Regeling Ongevallenverzekering Brandweerpersoneel.
Het besluit Secretarissen-Generaal van de Departementen van Sociale
Zaken en Binnenlandsche Zaken van 13 Juni 1941 (Ned. Stct No. 153) voorloopig gehandhaafd.
Publicatieblad M.G. N o . 19 :
No. 74 Pachtregeling Militair Gezag.
Verordening van den Chef van den Staf Militair Gezag van 18 Febr.
1945 No. 74.
MILITAIR G E Z A G
De Chef van den Staf Militair Gezag, uitoefenende bevoegdheden,
toegekend aan het militair gezag in het geheele in bijzonderen staat van
beleg verkeerende grondgebied van het Rijk in Europa.
Overwegende, dat de rechtszekerheid en de belangen van den Staat
vorderen, dat ten aanzien van de pacht een van het bepaalde in het Besluit
Bezettingsmaatregelen (Staatsblad No. E93) afwijkende regeling worde
getroffen in dier voege, dat het Pachtbesluit (Verordeningenblad voor het
bezette Nederlandsche gebied 1941 No. 215) met eenige wijzigingen voorloopig wordt gehandhaafd en dientengevolge de bij het Pachtbesluit buiten
werking gestelde bepalingen van de Pachtwet en de Crisispachtwet 1932
buiten toepassing worden gelaten ;
Overwegende voorts, dat de veiligheid van den Staat zulk een voorziening onmiddellijk en dringend noodzakelijk maakt en de verbinding met
de Regeering dermate belemmerd is, dat de beslissing van de Kroon niet
kan worden afgewacht;
Gelet op de bepalingen van het Besluit bezettingsmaatregelen en van
het Besluit op den bijzonderen staat van beleg ;
Stelt vast de volgende
VERORDENING.
Artikel 1.
In afwijking in zooverre van het bepaalde in artikel 17 van het Besluit
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bezettingsmaatregelen, wordt het Pachtbesluit voorloopig gehandhaafd, met
dien verstande, dat de daarin na de vaststelling gedurende de bezetting'aangebrachte wijzigingen en aanvullingen buiten werking blijven en in de plaats
daarvan de wijzigingen treden, vermeld in de artikelen 2—6 van deze verordening, en met inachtneming overigens van hetgeen in het Besluit bezettingsmaatregelen ten aanzien van gehandhaafde bezettingsregelingen, door
of vanwege den vijand uitgevaardigd, is bepaald.
Artikel 2.
In het tweede lid van artikel 48 van het Pachtbesluit wordt in plaats
van „65 jaren" gelezen : • „70 jaren".
Artikel 3.
Het derde, vierde en vijfde lid van artikel 49 van het Pachtbesluit
worden vervangen door de volgende bepalingen :
3. Bij algemeenen maatregel van bestuur kunnen nadere regelen gesteld
worden betreffende de inrichting en werkwijze der Grondkamer.
4. De Ministers van Justitie en van Handel, Nijverheid en Landbouw
kunnen gezamenlijk richtlijnen vaststellen, welke de Grondkamer bij de beoordeeling der pachtovereenkomsten tot leiddraad dienen.
Artikel 4.
Het eerste lid van artikel 65 van het Pachtbesluit wordt gelezen als volgt:
1. Bij Koninklijk besluit worden voor elk' kantongerecht de twee in
het vorige artikel bedoelde, niet tot de rechterlijke macht behoorende personen, benevens voor ieder hunner zoovele plaatsvervangers als dienstig
zal worden geoordeeld, benoemd.
Artikel 5.
Het eerste en tweede lid van artikel 73 van het Pachtbesluit worden
gelezen als volgt:
1. De Pachtkamer bestaat uit drie raadsheeren of raadsheeren-plaatsvervangers, aangewezen bij Koninklijk besluit, en twee niet tot de rechterlijke macht behoorende personen, die deskundig zijn ten aanzien van pachttoestanden en insgelijks bij Koninklijk besluit worden benoemd. Tevens
wordt bij Koninklijk besluit de voorzitter der Pachtkamer aangewezen uit
de tot de rechterlijke macht behoorende leden.
2. Voor ieder lid van de Pachtkamer kunnen bij Koninklijk besluit
zooveel plaatsvervangers worden benoemd als dienstig zal worden geoordeeld.
Artikel 6.
In artikel 85, tweede lid, en in artikel 86, tweede lid, van het Pachtbesluit wordt telkens aan het eind van de eerste zinsnede de komma-punt
vervangen door een punt en vervalt de tweede zinsnede.
Artikel 7.
Het bepaalde in artikel 7 van het Besluit Tijdelijke Organisatie der
Rechterlijke Macht (Staatsblad No. E 13) is van overeenkomstige toepassing
ten aanzien van de tijdelijke benoeming van de niet tot de rechterlijke
macht behoorende leden en plaatsvervangende leden van de Pachtkamers
en van de Centrale Grondkamer.
Artikel 8.
1. Deze verordening geldt voor het geheele in bijzonderen staat van
beleg verkeerende gebied.
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2. Zij zal worden bekend gemaakt door plaatsing in de Staatscourant
en in het Publicatieblad van het Militair Gezag, alsmede, zoo noodig, door
aanplakking aan gebouwen, waar terechtzittingen worden gehouden, en treedt
in werking op 1 Maart 1945.
3. Zij kan worden aangehaald onder den titel :
„Pachtregeling Militair Gezag".
Gegegen ten Stafkwartiere, den 18 Februari 1945.
De Chef van den Staf Militair Gezag,
De Generaal-Majoor, H . J. Kruis.
Publicatieblad M.G. No. 22 :
No. 77 Aanvulling Pachtregeling Militair Gezag.
Verordening van den Chef van den Staf Militair Gezag van 5 Maart
1945, No. 77.
MILITAIR G E Z A G .
De Chef van den Staf Militair Gezag, uitoefenende de bevoegdheden,
toegekend aan het militair gezag, in het geheele in bijzonderen staat van
beleg verkeerende grondgebied van het Rijk in Europa,
Overwegende, dat het noodzakelijk is de bij zijn verordening van 18
Februari 1945, No. 74 (Publicatie van het Militair Gezag No. 19) vastgestelde Pachtregeling Militair Gezag aan te vullen met een bepaling,
houdende wijziging van de betrekkelijke bevoegdheid der Grondkamers in
gevallen, waarin zulks door de huidige buitengewone omstandigheden geboden is.
Gelet op de bepalingen van het Besluit op den bijzonderen staat van
beleg ;
Stelt vast de volgende
VERORDENING.
Artikel I.
Aan artikel 7 der Pachtregeling Militair Gezag wordt toegevoegd een
tweede lid, luidende :
„Zoolang door den Minister van Justitie krachtens het bepaalde in
artikel 1 van het Noodbesluit Rechterlijke Organisatie (Staatsblad No. E 154)
de rechterlijke indeeling in dier voege is gewijzigd, dat een deel van een
provincie is ingedeeld bij een arrondissement, waarvan de hoofdplaats is
gelegen in een andere provincie, behoort dat deel mede tot het ressort van
de Grondkamer der laatstbedoelde provincie."
Artikel II,
1. Deze verordening geldt voor het geheele in hiizcnderen staat van
beleg verkeerende gebied.
2. Zij zal worden bekend gemaakt door plaatsing in de Staatscourant
en in het Publicatieblad van het Militair Gezag en tre°-lt in werking terstond
na haar afkondiging.
Gegeven ten Stafkwartiere den 5 Maart 1945.
De Chef van den Staf Militair Gezag,
De Generaal-Majoor, H J. Kruis
Publicatieblad M;G. No. 21 :
No. 76 Uitvoering Drankwet.
Het besluit S.G. Sociale Zaken van 12 April 1944 (Ned. Stct 1944/93)
voorloopig gehandhaafd.
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Alphabetisch Register
(Bij de met* gemerkte nummers behoort een aanvullende bepaling, waarvoor wordt verwezen
naar de Chronologische Lijsten,)
M . G . beteekent: Verordening van den Chef Staf van het Militair Gezag, het nummer duidt
het nummer van de betrekkelijke verordening aan.
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Belastingen:
B . 1940: 37, 77, 135;
1941: 30, 52, 77, 171, 172;
1942:11,59,63,64,88,140;
1943: 114;
, , .
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Arbeidsdienst:
A.
1943: 27;
1944: 27;
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C

R

i
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Arbeid:
B.
1940: 231;
1941: 42, 64, 94, 114;
1942: 15, 32, 48, 54,
120, 121, 138;
1943: 16, 43, 66.
Arbeidsbemiddeling:
C.
1940: 166.
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'

1940: 63, 83, 84, 93, 224*,
225, 226, 227, 228,
242*'
1941: 31, 53, 80, 104, 105*.
106, 117, 118, 157.
158,
.,
.
1942; 50, 5 1 * , 52*. 65*. 69,
7 , 128, 151;
1943: 60;
1944: 9, 14, 44, 45*.
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B e l e m m e r i n g e n (opheffing p u b l i e k rechtelijk en p r i v a a t r e c h t e l i j k ) :
C . 1941: 5.
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Beperken van werk:
B. 1940: 8, 9;
1941: 64;
1942: 14. 32.
Bescherming schuldenaren:
B. 1940: 13;
C. 1940: 14*;
1941. 15 .
Beslag onder derde:
C. 1941. 229.
Besmettelijke ziekten:
B. 1941: 183;
C. 1940: 82, 165, 192;
1942: 135;
194V 102'
x,
o AC
M . G . No. 18. 45.
Betrekking (veranderen van):
B. 1941: 42;
1942: 26, 48;
1943: 20.
Bevolkingsregisters:

Bewaring van boeken, bescheiden
en balansen (art. 6 W . v. K . ) :
C. 1943: 22.
Bewijsmiddelen (verloren gegane):
C- 1941: 184.
Boschwezen:
B. 1941: 93;
C
1941= HO*;
5
„
1 ™ J:
M . G . No. 34.
Brandweer:
B. 1941: 57;
1942: 40;
1943: 120.
M . G . No. 66.
Burgerlijke Stand:
B
1941: 38, 39, 40;
1943- 3 4 53 104C. 1940:' 146*'; '
1941- 189
, '
, .
Centraal Bureau voor opdrachten
voor het bezette Nederl. gebied:
- 1941= H4;
1944: 5.
Collecten enz.:
B. 1940: 109.
!

B

78

Commissarissenbelasting 1941:
C. 1941: 106;
1942: 97.
Couponbelasting:
C. 1940: 63.
Crisishypotheekaflossingswet 1936:
C . 1940: 235.
Dansvermaak:
B. 1940: 190. 222.
Departementen:
B. 1940: 23, 211;
1944: 40;
C. 1941: 44.
n .
Deviezen:
B. 1940: 7. 27, 37, 67, 68, 87,
88, 89, 100, 104, 105,
m
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198, 203, 207, 239,
240, 241;
1941: 34, 35, 58, 63, 65, 66,
74 , 77, 78, 111, 162,
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1943: 56, 63, 71, 82, 94, 100;
1944: 17'
Q 1940* 94
'
* _
Dienstbureaux K . C :
B. 1940: 4.
Dierenartsen:
B. 1942: 16*;
1943: 78.
Distributie:
B. 1940: 51, 58, 60, 138, 161,
202;
1941: 14, 16, 70, 75, 85, 126;
1942: 31, 33, 84, 107, 122,
143;'
1943: 99, 113;
1944: 42;
C . 1940: 28, 29, 30, 31, 42, 43,
69, 70, 99, 106, 107.
118, 119, 126, 136,
.HO, 141. 143, 148,
157. 162, 171, 172,
185, 200, 201, 209,
215 2431941- 19 25 46' 54 76 82
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i 7 . ' 128, '\29,
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1942: 46, 98, 119, 144, 145,
146;
2
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1943: 33, 34, 47, 64, 68, 95,
96, 109;
1944: 2, 26, 36, 38.
M . G . No. 12.
Dividendbelasting:
C. 1941: 117.

r

Getuigschriften:
A . 1941: 79. 185.
.
B 1941: 1, 2;
1942: 38 104
,
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Grensverkeer:

Dividendbeperking:
C. 1941: 170.
Drankwet:
M . G . No. 73.
Drukwerken:
B. 1940: 102;
1942: 81.
Duitsche Krijgsraad:
A . 1940: 12.
Duitschers:
B. 1941: 168.
Duiven:
B. 1941: 140;
1942: 86.
Economisch Gebied:
A. 1940: 112;
B. 1941: 71, 88, 174, 204;
1942: 39, 92, 106, 108;
1943: 17, 40;
1944: 21, 33*;
C. 1940: 206*;
1 "
'
*M . G . No. 61.
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1940:155;
1941: 33*, 34 116 143 1501942: 106;
1943: 81.

Film:
B. 1940: 25, 57, 160;
1941: 9, 132, 165.
Financiën (Rijk enz.):
B. 1940: 194;
1 Q 4 ï ! s 's

llié: 32
GeldB. ' 1940:
1941:
1942:
C. 1941:
1943:
Geldboeten:
B. 1942:

48, 68;
78, 84, 111;
7;
206;
29.
78.

B.
C.

1940: 91;
1940: 98;
Grondbelasting:
226.
Handelsnaamwet:
C. 1943: 93.
Handelsregisterwet:
C. 1942: 74.
Hulpverleening:
B. 1942: 150.
Huur:
C. 1940: 237;
1941: 81*.
Huwelijk:
B. 1941: 38, 164, 181;
C. 1941: 189.
Identificatieplicht:
B. 1940: 132;
1941: 186,
Inbeslagneming:
B. 1940: 196.
Industrieele eigendom:
'
'
Ingebruikneming door Weermacht:
B. 1940: 144*.
Inkomstenbelasting:
B. 1941: 30;
C. 1941: 31, 104, 105*;
1942: 127.
Inlevering metalen:
B. 1941: 108.
Inning van kleine geldvorderingen:
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Invoer goederen:
°=
7*241.
Jaarbeurzen enz.:
C. 1941: 24.
Jacht:
B. 1941: 151.
Jeugd:
B. 1942: 132.
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Joden:
A . 1941: 6, 27, 28, 102, 148,
154, 180, 198, 199,
1942: g ?
1943 32 37 54 89B. 194o! 80! 231. '
'
Kamer van Koophandel:
B. 1941: 144;
C. 1941: 223*.
Kaarten (aardr.):
B. 1942: 90.
Kartelwezen:
C. 1941: 208*;
1943: 23.
Keurloonen:
C. 1940: 167;
1942: 82;
1944: 35.
Kinderen leden Duitsche Weermacht:
B. 1942: 93;
1943: 21, 39, 107;
1944= 12.
Kindertoelage enz.:
C. 1941. 10.
Korpsen:
B. 1940: 72.
Kultuurkamer, Kultuurraad enz.:
B. 1941: 210*. 211*;
1942: 28, 34.
Kustverdediging:
B. 1941: 100;
1942: 100;
1943: 44, 83.
-

Kweekersbesluit 1941:
C. 1942: 8.

Landbouwprijzenbesluit 1940:
C. 1940: 120.
L a n d s t a n d :

B
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1 9 6
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Landwacht c.s.:
- 1943: 24, 70, 103, 110.
Leeningen (uitstel):
C. 1943: 72*.
Legalisatie:
B. 1941: 122*;
1943: 45.
Legitimatieplicht:
B. 1942: 130.
Liquidatiebesluit 1941:
B. 1941: 172;
1942: 63, 64.
Loonbelasting:
C. 1940: 224*;
1941: 157;
1942: 69, 128;
1944: 9.
A

L o o n e n :

B. 1940: 111, 217;
1942: 120.
Luchtbescherming:
B. 1940: 113;
1941: 59, 182;
1942: 13, 94 ;
C. 1941: 13, 173.
Minderjarigen:
B. 1943: 85, 97, 98.
Molens:
B. 1942: 105.
., . .
, .
Molestverzekenng:
C 1940: 199

Landbouwcrisiswet 1933:
B. 1940: 44, 53*, 74;
C. 1940: 19, 20, 43, 54, 55, 75,

Monumentenzorg enz.:
B 1941: 17C 1942: 41*
...

142, 149,
174, 175,
184, 191,
C. 1943: 68Landbouwqronden:
B. 1940: 92, 219;
1942: 103;
1944: 43.

? < - - 86, 124;
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;^
1944: 20.28.
Motorrijtuigenbelasting:
C. 1940: 93, 227.
Nationale Plan:
C. 1941: 91.
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Nat. Soc. Bew.:
A . 1943: 10;
B. 1943: 119.
Nederlanderschap:
A . 1941: 133, 134, 135, 147;
B. 1941: 164.
Ned. Arbeidsfront:
B. 1942: 47.
Ned. Bank:
C.

1943: 58.
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Paardenfokkerij:
. 1941: 72*.
p ,
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B

1942:

*

B.
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1940: 92, 214;

Pachtbesluit:
» « '
19

81;
18387- '
101

Opbouwdienst:
B. 1940: 71, 233;
1941: 99.
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Parlementaire partijen:
A . 1941: 120.
p
.
e r s :
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Ondernemingsbelasting 1942:
C. 1942: 50;
1944. 45*

-

M.G N o: 7 4 . 7 ,
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Onderwijs:
A . 1942: 4, 5, 68;
B. 1940: 122, 238;
1941: 62, 73, 137;
194-7. ?Q 1 9 c .
943:' M1944: 19;
C. 1940: 62;
1942: 95, 96.
Ontslagen ambtenaren:
B. 1941: 124.
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Ontucht:
B. 1940:
1941:
1942:
1943:
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35! 36,

=
Ondernemingen:
A . 1940: 179, 189;
1941: 48B. 1941: 58;
C. 1940: 170.
n
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Omzetbelasting:
B. 1940: 135;
C. 1940: 242*;
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Ouderdomsgrens rechters:

Ned. Zee- en Landmacht:
- 1940: 114;
1941: 191;
C. 1940: 115;
» £

Openbare Orde:
A . 1942: 55;
B. 1940: 24;
1941: 95, 109, 138*, 182;
1943: 1*.
Organisatie bedrijfsleven:
C. 1940: 206*;
1941: 89;
1942: 117*.
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1941: 83*, 188;
1943: 25.
Personeelsaangelegenheden:
B. 1940: 5;
1943: 118;
C. 1941: 10.
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..
Persoonsbewijs:
1941: 92.
Politie:
B. 1942: 57, 67, 123, 147;
1943: 48;
1944: 6*;
C. 1942: 129;
4 .
C
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P ° - Teleg. en Telef.:
1940: 152*;
- 1940: 94, 95, 96, 97, 98, 139,
152;
1941-• 671942-' H l 19
. '
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B

c

43:
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81

Prijsbeheersching:
B. 1940: 58, 66;
1941: 11;
} = '2. 60, 115, 149;
1943: 69, 71;
C. 1940: 64, 65, 120, 218, 235,
245;

Seemannsamt (Rotterdam):
B. 1941: 131;
1943: 46.

942

1941:

87,
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Radio:
B. 1940: 35, 40, 232;
1941: 26, 49, 222;
Rechterlijke macht:
A . 1940: 52;
1941: 123, 130, 156, 205;
1942: 56, 71.72;
B. 1940: 195, 230;
1941 2304 ; 2, 70;
1943: 13, 41, 50, 55, 79 , 97,
j.°
1944: 6 ;
C. 1940: 56, 236;
1942: 91;
1943: 41.
Regeeringsbevoegdheden:
B. 1940: 1, 3;
44: 2.
Reiziger:
B. 1940: 124, 129.
Rijwielbelasting:
-

19

2

5 :

19

Sabotage:
A . 1941: 195;
1942: 75.
Schadevergoeding:
A. 1941: 21.
_ ,
Scheepvaart:
B. 1940: 32, 59, 121;
1941: 50, 213;
1942: 53, 80;
1943: 12;
1944: 11;
C. 1940: 176, 216;
1941: 47, 209*;
1942: 116;
1943^ 6*, 88, 108.
Schuldbrieven aan toonder:
C. 1941: 51*.
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Sociale^ Verzekering:
^
A

B. 1943: 90, 115;
C. 1940: 150;
1941: 61 1591942: 9, 110, 151;
1943: 42, 121.
M . G . No. 57.
.
B. ' 1941: 103.

S n o r t

Staatsleeningen:
- 1940: 178;
1944: 32.
Staatsloterij:
.
B

c
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1 6 9
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Standrecht:
A . 1941: 55;
- 1943: 48.
Strafrecht:
A . 1940: 52;
1941: 123;
1942: 56, 71, 72;
g
I940! 187:
1941: 20, 56, 71, 88, 204:
1942- 10, 39, 92, 99, 102;
1943: 40, 50, 79, 105, 113;
1944. 6.
M . G . No. 61.
,
,
strandgoed:
B

B
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Tabaksaccijns:
B. 1940: 77;
C. 1941: 53;
1944: 44.
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landartsen:
'
*'
Tandheelkundigen:
B. 1943: 52*.
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Telefoon:
C. 1940: 97, 130, 131.
Tentoonstellingen enz.:
B. 1941: 24;
1942: 134.
Testamenten:
B. 1944:30'.
Uitzonderingstoestand:
A. 1944: 15;
B. 1944: 3
Uniformen:
B. 1941: 107;
1943: 119
Unilever Concern:
B. 1941: 121.
Universiteiten enz.:
A. 1943: 27;
B. 1941: 62, 153, 163, 214;
1942: 3, 29;
1943: 28;
C- 1940: 116;
1943: 106.
Vennootschapsbelasting:
C. 1942: 51*1943 : 60.
Verbeurdverklaring vermogens,
wapens enz.:
A
1940- 33B. 1940:' 220;
1941: 68;
2 : 79;
C. 1941: 190;
1942: 142.
Verduisteren:
C. 1940: 34, 212;
3;
1943' 77
M G No' 9
INO. y.
Vereenigingen enz. (zonder econ.
doel):
A . 1941: 41;
B. 1940: 145.
1 9 4

1 9 4 1 5

Vereveningsheffing 1941:
C. 1941: 158;
InlV
1943: 22;
1944: 14.
Vergoedingen door Weermacht:
B. 1940: 49*, 50*, 144.

Verkeer:
B. 1940: 6, 128, 151, 188;
° . - 155, 162, 194,
3;
20;
1943: 9;
1044. i'r ifi.
.
\&?'
1943: 6*, 88.
M . G . No. 20.
1 9 4 1 5

5

5 9
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C

Vermogensbelasting:
C. 1941: 166*;
1942: 52*.
Vertegenwoordigende en andere
publiekrechtelijke lichamen:
A . 1940: 22;
1941: 120.
Vervoer:
B. 1940: 15. 39, 86, 123;
1942: 42, 80;
1944: 41;
C. 1940: 16, 17,' 18, 38, 164,
176, 245;
1941: 101, 113;
42, 116;
*- ^
1 9 4 2 5
1 9 4 3 5

6

I 9 4 4 . 46*.

M . G . No'. 20.

Vervreemding Domeinen enz.:
° 159.
Vervreemdinq landbouwqronden:
B. 1940: 219;
1942: 1031944: 43.'
Vervreemding niet-landbouwgronden:
C. 1942: 49*.
Verzekeringswezen:
B
. 213;
1941: 115, 218*;
1944. .
C. 1940: 199.
.. . , . .„
Vestigmgsbesluit:
C. 1942: 85.
M . G . No. 63.
Vestigingswet Kleinbedrijf:
B. 1940: 41, 47.
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Vlaggen:
B. 1943: 12;
1944: 23.
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V l i e g e r s oplaten:
C.
1940: 133.

Wederopbouw:
M . G . N o . 50.

Voedselvoorziening:
C.
1940: 148;
1941: 12*, 69*;
1942: 26, 36*. 76;
1943: 26.
M G N o 61

Wegenverkeer:
B . 1941: 194;
1943: 9;
C . 1941: 193*.

Volksgezondheid:
B.
1941: 183;
1943- 19 1011944:' is;
•
• C.
1940: 82! 165, 192, 205, 223;
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1943: l ü z ;
1944: 13.
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Vijandelijk Vermogen:
B.
1940: 26;
1941: 142, 143, 177;
1942: 44.

Waardevermeerderingsbelasting:
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1943: 11;
1941: 181;
1942: 1, 2.
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Wapenverordemng:

-

} 1
94

!

f'

1
WarenwetC
1942: 2 1 .
M . G . N o . 53.
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Ziekenfondsenbesluit:
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Ziekenhuizen:
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Ziektewet:
B . 1940: 113;
1943. Rfi.
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111,

1943: 74, 75, 116;
1944: 34, 47.
M . G . N o . 58.
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W a f f e n S.S.:
A.
1941: 135, 136, 202;
1942* 45*
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Winterhulp:

V o r d e r i n g v a n goederen:
B . 1942: 139.

1

Winstbelasting:
1940: 83, 84, 228;
1941: 117.
Wintergoederen (front):
g
1941. 1 .
' '

M . G . N o . 18, 45.
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Werkeloosheidbestrijding:
B.
1940: 158;
1942- 15

C . 1940; 246;
1941: 161, 221;
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