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ArchiefID Bestandsidentificatie Titel Begindatum Einddatum OmvangMedium 

BEGAB22 0022 Ministeriële omzendbrieven aan de voorzitters van de 
plaatselijk comités voor wederopbouw: Algemene 
bepalingen i.v.m. taken en toezicht op de 
voorrangcategoriëen 

1947 
 

1 pak 

BEGAB22 0002 Ministeriële besluiten inzake de aanneming van lokale 
comités: samenstelling en verantwoordelijken in de 
verschillende gemeenten van de Belgische provincies. 

1948 
 

1 omslag 

BEGAB22 0005 Brief van Sv Geteisterden van Brasschaat-Brecht  aan de 
het plaatselijk comité inzake de uitvoering van de 
bepalingen van omzendbrief nr.28 en de opmaak van het 
programma 1948-1949 

1948 
 

1 stuk 

BEGAB22 0018 Verzameldossier van de inkomende en uitgaande 
briefwisseling van het comiteit voor geteisterden te 
Brecht 

1946 1947 1 pak 

BEGAB22 0019 Verzameldossier van de inkomende en uitgaande 
briefwisseling van het Komité voor Wederopbouw te 
Brecht 

1947 1948 1 pak 



BEGAB22 0013 Bekendmakingen van  het plaatselijk comité aan 
geteisterden inzake het indienen van schadedossiers en 
dossiers voor het verkrijgen van een voorschot 

1946 
 

2 stukken 

BEGAB22 0004 Brief van "Sv Geteisterden van Brasschaat-Brecht en 
aanpalende gemeenten" aan het Plaatselijk Comiteit voor 
Wederopbouw der Gemeente inzake het informeren van 
de geteisterden over de keuze van een architect en 
aannemer en de bestaande misbruiken 

1948 
 

1 stuk 

BEGAB22 0024 Overzichtsstaten van de verschillende 
voorschotsaanvragen met datum van de afgeleverde 
adviezen 

1946 1947 1 omslag 

BEGAB22 0023 Verzameldossier van uitgebrachte adviezen inzake het 
rangschikken van de geteisterden volgens 
voorrangscategorie 

1946 1947 1 pak 

BEGAB22 0001 Briefwisseling van "Sv Geteisterden van Brasschaat-
Brecht en aanpalende gemeenten" aan het Plaatselijk 
Comiteit voor Wederopbouw der Gemeente inzake de 
ter kennisgeving  van de toegekende voorschotten op de 
oorlogsschade door het Ministerie Van Wederopbouw 

1947 1949 1 pak 

BEGAB22 0025 Stukken betreffende toegekende voorschotten tot  23 
mei 1947 

1947 
 

1 omslag 

BEGAB22 0026 Verzameldossier van voorschotaanvragen door 
geteisterden 

1947 1948 1 omslag 

 


