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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Generale Commissie [vanaf 1932 Rijksdienst ter Uitvoering van de] Zuiderzeesteunwet

Periodisering:
archiefvorming: 1925-1975
oudste stuk - jongste stuk: 1924-1977

Archiefbloknummer:
W28505

Omvang:
121 inventarisnummer(s)5,50 meter

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

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Generale Commissie, bedoeld in artikel 3 van de Zuiderzeesteunwet, 1925-1931
Rijksdienst ter uitvoering van de Zuiderzeesteunwet, 1932-1975 

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van de Generale Commissie, bedoeld in art. 3 van de Zuiderzeesteunwet 1925-1975, 
bevat stukken van algemene aard, zoals notulen van bestuursvergaderingen, jaarverslagen, 
agenda's en indicateurs van in- en uitgaande stukken en stukken met betrekking tot personeel en 
organisatie. Een substantieel deel van het archief betreft regelingen aangaande de uitvoering van 
de Zuiderzeesteunwet met betrokkenen (minister, bestuurders van gemeenten, bemanningen van 
de Zuiderzeevloot, weduwen van belanghebbenden) over de tegemoetkoming in de schade ten 
gevolge van afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee. Hieronder vallen stukken over behoud van 
werk en omscholing, de juridische afwikkeling van de waardevermindering van (on)roerende 
goederen, kredietverlening, vergunningen voor het vissen op het IJsselmeer en de visstand op het 
IJsselmeer.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Deels openbaar, deels beperkt openbaar (A).

Beperkingen aan het gebruik

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

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte 
materiële staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Generale Commissie [vanaf 1932 Rijksdienst ter Uitvoering van de] 
Zuiderzeesteunwet, nummer toegang 2.16.77, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Zuiderzeesteunwet, 2.16.77, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Reeds in vroege tijden werden plannen gemaakt om de Zuiderzee af te sluiten en droog te leggen. 
Pas in de 19e eeuw kregen deze vastere vorm, toen een staatscommissie in 1892 adviseerde om 
het 'Plan Lely' uit te voeren. Het duurde echter nog tot 14 juni 1918 voordat onder het 
ministerschap van Lely de Wet tot Afsluiting en Droogmaking van de Zuiderzee tot stand kwam 1 . 
De ernstige overstromingen van Noord-Holland in 1916 en de voedselschaarste tijdens de Eerste 
Wereldoorlog hebben de doorslag gegeven voor het nemen van deze beslissing. Dat die grote 
gevolgen voor bepaalde bevolkingsgroepen zou hebben was vooraf duidelijk.

De Zuiderzeesteunwet 1925 2 kwam tot stand ingevolge artikel 3 van bovengenoemde wet, dat 
luidde: "Bij de wet worden geregeld en vastgesteld de maatregelen ter tegemoetkoming aan de 
zuiderzee-visschersbevolking en andere personen, wegens de schade, welke de afsluiting hun 
mocht berokkenen". Een beroep op de Zuiderzeesteunwet konden doen:

– Belanghebbenden in de zin der wet, zijnde zij die in 1918 zuiderzeevisser waren, of 
hoofdmiddel van bestaan vonden in een op die visserij gebaseerd bedrijf.

– Personen met belanghebbenden gelijk te stellen, in de eerste plaats weduwen van 
belanghebbenden.

– Kinderen van belanghebbenden.
Ter uitvoering van de wet werd het Zuiderzeesteunbesluit 1927 ingesteld. 3 Beide, wet en besluit 
ondergingen in de loop der jaren menige wijziging, evenals de regelingen die werden getroffen tot 
uitvoering van het besluit. Een belangrijke wijziging van de Zuiderzeesteunwet vond plaats in 1962.
De wet had daarna namelijk niet slechts het karakter van een regeling van tegemoetkoming in de 
schade tengevolge van de drooglegging, ze was tegelijkertijd een werktuig geworden om de 
IJsselmeervisserij te saneren.

Op grond van artikel 3 van de Zuiderzeesteunwet werd bij Koninklijk besluit d.d. 18 december 1924 
de Generale Commissie ingesteld. 4 Deze had als taak de minister van Waterstaat, al dan niet 
gevraagd, te adviseren over de te nemen maatregelen ter tegemoetkoming in de schade. Tevens 
was zij belast met de voorbereiding en uitvoering van bovengenoemde maatregelen.

Aanvankelijk bracht de commissie adviezen uit aan de minister over het verlenen van 
tegemoetkomingen maar de beslissingen over deze materie werden op het ministerie genomen. 
Geleidelijk werd haar de bevoegdheid verleend om zelf meer beslissingen te nemen binnen de 
grenzen die de minister aangaf. Door deze maatregel werd verwacht dat de aanvragen sneller 
afgehandeld konden worden. De omvang en de vele belangengroepen die in de commissie 
vertegenwoordigd waren maakten een snelle besluitvorming echter onmogelijk.

De minister besloot daarom de Generale Commissie te reorganiseren en een dienst in te stellen die
belast werd met de uitvoering van de wet. Bij Koninklijk besluit van 7 januari 1932 werd, onder 
verantwoording van de minister van Waterstaat, de Rijksdienst ter Uitvoering van de 
Zuiderzeesteunwet ingesteld en had als taak 'De voorbereiding en uitvoering van de ingevolge de 
Zuiderzeesteunwet te nemen maatregelen ter tegemoetkoming aan de zuiderzee-vissersbevolking
en andere personen wegens de schade, welke de afsluiting der Zuiderzee hun mocht berokkenen, 
voor zover deze werkzaamheden door Onze Minister van Waterstaat aan dezen Rijksdienst 
worden opgedragen' 5 .

1 Staatsblad 1918 nr. 354.
2 Staatsblad 1925 nr. 290.
3 Staatsblad 1927 nr. 365.
4 Staatsblad 1932 nr. 3.
5 Staatsblad 1932 nr. 4.
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De volgende vormen van tegemoetkoming waren te onderscheiden:
– Geldelijke tegemoetkoming in de kosten bij (om)scholing.
– Maatregelen ter verkrijging en tot behoud van werk.
– Kredietverlening ten behoeve van voortzetting, verplaatsing of omvorming van eigen 

bedrijf of inrichting tot een nieuw bedrijf.
– Voorkeursbehandeling bij uitgifte van visvergunningen op het IJsselmeer.
– Geldelijke tegemoetkoming wegens waardevermindering van eigendommen of gederfd 

levensonderhoud.

De commissie behield haar adviserende en beleidsmakende taak ten aanzien van de uitvoering 
van de Zuiderzeesteunwet.

In 1949 werd een onderzoek ingesteld naar de overdracht van de werkzaamheden van de dienst 
aan het ministerie van Sociale Zaken omdat de Zuiderzeesteunwet qua opzet en karakter veel 
overeenkomsten had met algemene sociaal-economische voorzieningen. 6 Uit het onderzoek 
bleek dat de uitvoering van de Zuiderzeesteunwet goed bij de taak en organisatie structuur van het
ministerie van Sociale Zaken zou passen. Gezien het feit dat de werkzaamheden verbonden aan de
uitvoering van de wet sterk in betekenis zouden afnemen, werd besloten om de werkzaamheden 
niet over te dragen.

In begin jaren zeventig liep het aantal mensen dat een beroep op de Zuiderzeesteunwet kon doen 
sterk terug, althans in vergelijking tot de jaren direct na de afsluiting van de Zuiderzee en de jaren 
na het gereedkomen van de eerste inpolderingen. Bij Koninklijk besluit van 10 juni 1976 werd 
daarom besloten de rijksdienst op te heffen. Vanaf dat moment werden alle taken overgedragen 
aan het bureau Uitkeringen van de hoofddirectie Waterstaat.

Geraadpleegde literatuur

GERAADPLEEGDE LITERATUUR
– Nederlands Archievenblad. Groningen: Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland, 

jaargang 96 nummer 1
– Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1933-1957; 

Staatsuitgeverij, 1958-1977
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Nadat het besluit tot reorganisatie van de Generale Commissie en de instelling van de rijksdienst 
was genomen, werd een aantal taken van de commissie overgeheveld naar de rijksdienst. De 
archiefbescheiden die betrekking hadden op deze taken werden van de taakvoorganger 
overgenomen.

Na de opheffing van de rijksdienst werden de archiefbescheiden overgebracht van de standplaats 
Amsterdam naar een semi-statisch archiefdepot van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De 
afgesloten persoonsdossiers van belanghebbenden werden door de administratie van de dienst 
voor vernietiging aangewezen. De Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de droog- gelegde 
Zuiderzeepolders/Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland toonde belangstelling voor de 
dossiers. Daarom werd besloten de dossiers over te dragen aan het bovengenoemde centrum, 
welke nu gevestigd is in Lelystad. In 1977 werd door een medewerker van het ministerie een 
toegang op het archief gemaakt in de vorm van een plaatsingslijst. De niet afgesloten dossiers 
werden overgedragen aan de taakopvolger, het bureau Uitkeringen van het ministerie. Het archief 
was voor de rest compleet.

Het archief van de Generale Commissie was op een systematische wijze geordend. De code die er 
voor gebruikt werd, was afgeleid van de Universele Decimale Classificatie. Het archief maakte een 
complete indruk. Door de administratie werden geen archiefbescheiden vernietigd. Omstreeks 

6 Inventarisnummer 159.
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1977 werd het archief van de commissie over de jaren 1925-1975 overgebracht naar het 
bovengenoemd archiefdepot van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Daar werd het archief 
voorzien van een plaatsingslijst.

In 1991 werden de archieven van de Generale Commissie en van de Rijksdienst ter bewerking aan 
de Centrale Archief Selectiedienst aangeboden.

De voor bewaring in aanmerking komende bescheiden van de Generale Commissie zijn in 1993 
overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief.

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

De verwerving van het archief

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

Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
De archieven omvatten de periode 1925-1976 en waren afkomstig uit één der depots van de 
afdeling Semi-statisch Archief van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De begincesuur van 
de Generale Commissie valt samen met de instellingsdatum namelijk 18 december 1925. Als 
eindcesuur werd gekozen de laatste vergaderdatum van de commissie die in dit archief werd 
aangetroffen namelijk 8 januari 1975.

De begincesuur van het archief van de rijksdienst valt samen met de instellingsdatum namelijk 7 
januari 1932. De eindcesuur werd gesteld op 10 juni 1976, de opheffingsdatum van de dienst.

Uit vooronderzoek in de archieven bleek dat het archief van twee archiefvormende instanties 
afkomstig was, te weten 10,6 meter bescheiden van de commissie en 26,5 meter van de dienst. 
Gezien het feit dat beide organisaties nauwe contacten met elkaar onderhielden bij de uitvoering 
van hun werkzaamheden werd besloten om de archieven in één inventaris uit te brengen.

Tijdens de selectiefase van de 37,1 meter werden de archieven gesplitst in 25.9 meter te 
vernietigen en 11.2 meter te bewaren bescheiden, hetgeen een vernietigingspercentage van 69.8 
opleverde. De selectie vond plaats aan de hand van de vernietigingslijst van 14 april 1977/NR 21696
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De voor vernietiging in aanmerking komende 
bescheiden zijn afgevoerd naar Lignac en Levison BV te Apeldoorn en om aldaar daadwerkelijk 
vernietigd te worden.

In de beginfase van de inventarisatie werd duidelijk dat de oude orden niet geschikt waren om als 
basis voor het schema te dienen omdat deze onderling nogal van elkaar verschilden. Gekozen is 
voor een schema dat afgeleid is van de indeling van de Zuiderzeesteunwet. Commissies waarvan 
de Generale Commissie of de rijksdienst het secretariaat voerden zijn achter in de inventaris op 
genomen.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar

Afgescheiden archiefmateriaal

AFGESCHEIDEN ARCHIEFMATERIAAL
Het archief van de Rijksdienst ter uitvoering van de Zuiderzeesteunwet berust in het Rijksarchief 
Flevoland te Lelystad.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

1 GENERALE COMMISSIE

1 GENERALE COMMISSIE
1.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1 Notulen van bestuursvergaderingen van de commissie,
1926. 1 omslag

2-16 Vergaderstukken van de algemene vergaderingen van de commissie,
1926-1975. 15 pakken
2 feb 1926 - sep. 1928
3 okt. 1928 - nov. 1929
4 dec. 1929 - mrt. 1933
5 apr. 1933 - dec. 1935
6 jan. 1936 - juli 1937
7 sep. 1937 - feb. 1939
8 mrt. 1939 - juni 1941
9 juli 1941 - dec. 1948

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024
10 apr. 1949 - okt. 1950

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026
11 dec. 1950 - feb. 1952

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2028
12 mei 1952 - feb. 1955

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2031
13 feb. 1956 - mei 1959

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2035
14 feb. 1960 - apr. 1964

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2040
15 sep. 1964 - okt. 1967

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2043
16 dec. 1968 - juli 1975

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2051

17 Jaarverslagen van de commissie over de periode 1926-1974,
1927-1975. 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2051

18-19 Agenda's van ingekomen stukken,
1934-1948. 2 pakken
18 1934-1938
19 1939-1948

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024

20-21 Agenda's van uitgaande stukken,
1934-1949. 2 omslagen
20 1934-1939
21 1940-1949

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

22 Indicateurs van ingekomen en uitgaande stukken,
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1949-1970. 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2046

23 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken,
1965-1974. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

1.2 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN

1.2 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
1.2.1 Organisatie en personeel

1.2.1 ORGANISATIE EN PERSONEEL

24 Begrotingen van inkomsten en uitgaven van het Zuiderzeefonds,
1924-1932. 1 pak

25 Stukken betreffende de samenstelling, taak en werkwijze van de commissie,
1926-1973. 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2049

26 Stukken betreffende de overplaatsing van het secretariaat van de commissie van 
Amsterdam naar Den Haag alsmede de benoeming van dhr. P.J. van Beek als 
secretaris,
1948. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024

1.2.2 Taakuitvoering

1.2.2 TAAKUITVOERING
1.2.2.1 TEGEMOETKOMING IN DE SCHADE TEN GEVOLGE VAN AFSLUITING EN INPOLDERING VAN DE ZUIDERZEE IN HET ALGEMEEN

1.2.2.1 TEGEMOETKOMING IN DE SCHADE TEN GEVOLGE VAN AFSLUITING EN 
INPOLDERING VAN DE ZUIDERZEE IN HET ALGEMEEN

27 Verslagen van besprekingen met bestuurders van enkele Zuiderzee-gemeenten en 
vertegenwoordigers van belanghebbenden over de uitvoering van de 
Zuiderzeesteunwet,
1926. 1 omslag

28 Stukken betreffende de totstandkoming van besluiten houdende uitvoering van de 
artikelen 6,7 en 13 van de Zuiderzeesteunwet,
1926-1932. 1 omslag

29 Stukken betreffende het geven van advies aan de minister over wijzigingen in de 
Zuiderzeesteunwet,
1926-1952. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2028

30 Stukken betreffende het geven van advies over de totstandkoming en wijziging van 
het Zuiderzeebesluit,
1926-1967. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2043

31 Verslagen van werkbesprekingen van de inspecteurs met de secretaris,
1928-1932. 1 omslag

32 Staten van persoonlijke gegevens over de bemanning van de Zuiderzeevloot in de 
jaren 1929 en 1930,
1929-1930. 1 pak
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33 Stukken betreffende verzoek om raad aan de minister omtrent de financiële 
aansprakelijkheid van de leden tijdens het uitoefenen van hun functie,
1929-1930. 1 omslag

34 Kwartaalverslagen over de werkzaamheden van de commissie over het 1e kwartaal 
1929 - 1e kwartaal 1932,
1929-1932. 1 omslag

35 Stukken betreffende de gelijkstelling van weduwen van belanghebbenden met 
belanghebbenden in verband met steunverlening,
1929-1948. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024

36 Stukken betreffende het vastleggen van de begrippen 'Zuiderzee' en 
'belanghebbende' in verband met de uitvoering van de Zuiderzeesteunwet,
1929-1948. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024

37 Stukken betreffende het verstrekken van subsidie aan en deelname aan de 
Zuiderzee Visserij Tentoonstelling te Enkhuizen,
1930. 1 omslag

38 Stukken betreffende overleg met de minister over het intrekken van instructies 
voor de commissie en het opstellen van instructies voor de op te richten Rijksdienst
ter Uitvoering van de Zuiderzeesteunwet,
1930-1938. 1 omslag

39 Stukken betreffende het geven van advies aan de minister over de instelling, 
samenstelling en taken van de plaatselijke commissies Zuiderzeesteunwet,
1931-1966. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2042

40 Stukken betreffende de vaststelling van formulieren voor de aanvraag van 
tegemoetkomingen ingevolge de Zuiderzeesteunwet,
1932-1935. 1 omslag

41 Stukken betreffende het opstellen van concept-antwoorden voor de minister van 
Verkeer en Waterstaat in verband met Tweede Kamervragen over de uitvoering van 
de Zuiderzeesteunwet,
1932-1951. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2027

42 Stukken betreffende een onderzoek naar de toepassing van de Zuiderzeesteunwet 
op het gebied ten noorden van de Afsluitdijk,
1933-1940. 1 omslag

43 Stukken betreffende wijzigingen in de procedures voor de behandeling van 
bezwaarschriften betrekking hebbende op de uitvoering van de Zuiderzeesteunwet,
1933-1948. 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024

44 Staten van uitgebrachte adviezen op bezwaarschriften aan de secretaris-generaal 
van het ministerie,
1936-1943. 1 omslag
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45 Stukken betreffende de instelling en samenstelling van de commissie ad hoc tot 
herziening van het samenstel van regelen ter uitvoering van de Zuiderzeesteunwet,
1940. 1 omslag

46 Stukken betreffende het houden van een enquête onder burgemeesters en 
plaatselijke commissies van Zuiderzeegemeenten over de uitvoering van de 
Zuiderzeesteunwet,
1940. 1 omslag

47 Stukken betreffende reacties op en bespreking van het rapport van de Sub-
commissie ad hoc tot onderzoek naar de economische en sociale toestanden onder 
de zuiderzee-vissersbevolking,
1940-1943. 1 omslag

48 Stukken betreffende het instemmen met het voorstel tot overdracht van de 
uitvoering van de Zuiderzeesteunwet aan het ministerie van Sociale Zaken,
1948-1950. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2026

49 Stukken betreffende het maken van op- en aanmerkingen over de concept-
instructie voor de Rijksdienst ter Uitvoering van de Zuiderzeesteunwet,
1961. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2037

50 Index op bezwaarschriften ingediend door personen die bezwaar aantekenen tegen
beslissingen die genomen zijn in verband met het toekennen van 
tegemoetkomingen,
z.d. 1 kaartsysteem
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2051

1.2.2.2 TOEPASSING VAN DE ONDERSCHEIDEN VORMEN VAN TEGEMOETKOMINGEN

1.2.2.2 TOEPASSING VAN DE ONDERSCHEIDEN VORMEN VAN TEGEMOETKOMINGEN
1.2.2.2.1 Geldelijke tegemoetkoming in de kosten bij (om)scholing

1.2.2.2.1 Geldelijke tegemoetkoming in de kosten bij (om)scholing

51 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan het opstellen van 
gedragslijnen voor tegemoetkomingen in de studiekosten,
1930-1951. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2027

52 Stukken betreffende overleg omtrent de tegemoetkoming in studiekosten aan 
kinderen van belanghebbenden voor het volgen van hoger onderwijs,
1946-1948. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024

1.2.2.2.2 Maatregelen ter verkrijging en tot behoud van werk

1.2.2.2.2 Maatregelen ter verkrijging en tot behoud van werk
1.2.2.2.2.1 IJsselmeer- en Waddenzeevisserij

1.2.2.2.2.1 IJsselmeer- en Waddenzeevisserij

53 Stukken betreffende steunmaatregelen voor Urker Noordzeevissers die regelmatig 
de Zuiderzee bevisten,
1928-1951. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2027

54 Stukken betreffende de bemiddeling in het kosteloos verkrijgen van vergunningen 
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voor belanghebbenden voor het vissen op het IJsselmeer,
1929-1948. 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024

55 Stukken betreffende het afsluiten van overeenkomsten met nettenfabrieken en 
-handelaren over verplichte levering van netten aan IJsselmeervissers,
1930-1932. 1 omslag

56 Stukken betreffende de inperking van en controle op de kuil- en korvisserij in 
verband met het op peil houden van de visstand op het IJsselmeer,
1930-1937. 1 pak

57-59 Stukken betreffende de visstand op het IJsselmeer,
1936-1948. 3 omslagen
57 algemeen

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024
58 het overbrengen van vis uit de Waddenzee naar het IJsselmeer

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024
59 maatregelen tot bestrijding van het vissen op ondermaatse vis

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024

60 Stukken betreffende een onderzoek naar de kostenontwikkeling bij 
IJsselmeervissers in verband met ontduiking van de vastgestelde maximumprijs 
voor vis,
1941-1943. 1 omslag

61 Stukken betreffende een onderzoek naar gebruikt vistuig en vismethoden op het 
IJsselmeer,
1943-1944. 1 pak

62 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan een bedrijfseconomisch 
onderzoek naar de visserij op het IJsselmeer en de Waddenzee in opdracht van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening uitgevoerd door het Landbouw-
Economisch Instituut,
1946-1948. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024

63 Ontwerp-brief aan de minister van Waterstaat inzake opmerkingen op het rapport 
van de Commissie Beperking Visvergunningen,
1956. 1 stuk
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2032

64 Stukken betreffende het geven van advies over de uitgifte van vergunningen voor 
het vissen met een speciale hengel op het IJsselmeer,
1964-1969. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2045

65 Brief aan de minister inzake het geven van advies over het door de minister van 
Landbouw en Visserij te voeren sportvisserij-beleid op het IJsselmeer, met bijlagen,
1966. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2042

66 Nota houdende 'overzicht van de met betrekking tot de IJsselmeervisserij 
bestaande verkeerde toestanden, de maatregelen welke daartegen genomen zullen
moeten worden om een produktieve, rendabele en geordende visserij te bereiken',
z.d. 1 stuk
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1.2.2.2.2.2 Overige

1.2.2.2.2.2 Overige

67 Stukken betreffende de bemoeienis met de oprichting en instandhouding van een 
voorbeeld-tuinbouwbedrijf alsmede het stimuleren van de tuinbouw op Marken,
1929-1943. 1 omslag

68 Stukken betreffende de bemiddeling in het verkrijgen van werk ten behoeve van 
werkloze belanghebbenden,
1930-1941. 1 omslag

69 Stukken betreffende het geven van advies aan de minister over de instelling van de 
Commissie tot onderzoek van te nemen maatregelen, bevorderlijk aan een 
spoedige en doelmatige vervorming van de zuiderzeevisventersbedrijven,
1932. 1 omslag

70 Stukken betreffende een verzoek aan het ministerie om afschaffing van de 
maximumprijs voor aal en paling als maatregel tegen het terugdringen van de 
zwarte handel,
1946-1947. 1 omslag

71 Stukken betreffende de bemoeienis met een eventueel aan te leggen verbinding 
tussen Marken en de vaste wal ter verbetering van de infrastructuur,
1947-1951. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2027

1.2.2.2.3 Toeslagen op inkomen uit arbeid en bedrijf

1.2.2.2.3 Toeslagen op inkomen uit arbeid en bedrijf

72 Stukken betreffende het geven van advies aan de minister over de totstandkoming 
van bedrijfstoeslagregelingen als bedoeld in artikel 6 van de Zuiderzeesteunwet,
1936-1943. 1 pak

1.2.2.2.4 Geldelijke tegemoetkoming wegens waardevermindering van eigendommen

1.2.2.2.4 Geldelijke tegemoetkoming wegens waardevermindering van 
eigendommen

73 Stukken betreffende het geven van advies aan de minister over wijziging van artikel 
8a van het Zuiderzeesteunbesluit inzake waardevermindering,
1928-1935. 1 omslag

74 Stukken betreffende de toepassing van de Zuiderzeesteunwet inzake 
tegemoetkoming wegens waardevermindering van eigendommen,
1929-1938. 1 omslag

75 Stukken betreffende het geven van advies aan de minister over instructie voor en 
aanwijzing van deskundigen voor schatting van onroerende goederen,
1932-1965. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2041

1.2.2.2.5 Kredietverlening ten behoeve van voortzetting, verplaatsing of vervorming van eigen bedrijf of inrichting van een nieuw bedrijf

1.2.2.2.5 Kredietverlening ten behoeve van voortzetting, verplaatsing of 
vervorming van eigen bedrijf of inrichting van een nieuw bedrijf

76 Stukken betreffende de totstandkoming van een overeenkomst met de 
Credietvereeniging voor de Zuiderzee inzake de afwikkeling van financiële 
transacties,
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1928-1930. 1 omslag

77 Overzichten van verleende kredieten ingevolge artikel 7 van de Zuiderzeesteunwet 
over de jaren 1930-1939,
1931-1939. 1 omslag

78 Stukken betreffende het geven van advies aan de minister omtrent kredietverlening
ingevolge artikel 7 van de Zuiderzeesteunwet,
1933-1936. 1 omslag

79 Stukken betreffende het geven van advies aan de ministers van Openbare Werken 
en Wederopbouw en van Verkeer en Waterstaat omtrent het verlenen van 
kredieten ingevolge artikel 7 van de Zuiderzeesteunwet in verband met geleden 
oorlogsschade,
1945-1947. 1 omslag

80 Stukken betreffende het opstellen van standaardkredietovereenkomsten,
z.d. 1 omslag

1.2.2.2.6 Geldelijke tegemoetkoming wegens gederfde inkomsten

1.2.2.2.6 Geldelijke tegemoetkoming wegens gederfde inkomsten

81 Stukken betreffende het opstellen van regels ten behoeve van de uitvoering van 
artikel 13 van de Zuiderzeesteunwet,
1928-1932. 1 omslag

82 Stukken betreffende het bepalen van een standpunt, in overleg met de plaatselijke 
commissies, over de tijdsduur van geldelijke tegemoetkomingen,
1931-1946. 1 omslag

83 Stukken betreffende het geven van advies aan de minister over toekenning van 
geldelijke tegemoetkomingen aan personen die niet rechtstreeks als 
belanghebbenden worden beschouwd,
1932-1941. 1 omslag

84 Stukken betreffende het bepalen van een standpunt inzake geldelijke 
tegemoetkomingen aan oudere belanghebbenden,
1932-1948. 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024

85 Stukken betreffende het geven van advies aan de minister over het meerekenen 
van eigen inkomsten bij het vaststellen van geldelijke tegemoetkomingen,
1932-1949. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

86 Stukken betreffende de wijzigingen en toepassing van het Koninklijk besluit van 19 
mei 1932 inzake geldelijke tegemoetkomingen ingevolge artikel 13 van 
Zuiderzeesteunwet,
1932-1957. 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033

87 Stukken betreffende het overleg met plaatselijke commissies Zuiderzeesteunwet 
over nieuwe regels inzake de berekening van geldelijke tegemoetkomingen,
1933-1935. 1 omslag

88 Stukken betreffende de instelling van de Commissie tot onderzoek naar mogelijk 
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verband tussen afsluiting zuiderzee en toestand mandenmakers naar aanleiding 
van het stopzetten van geldelijke tegemoetkomingen,
1933-1938. 1 pak

89 Stukken betreffende de beoordeling van een voorstel van de directeur van de 
rijksdienst ter uitvoering van de Zuiderzeesteunwet inzake het vaststellen van 
richtlijnen voor het met terugwerkende kracht uitbetalen van tegemoetkoming na 
uitspraak van de Commissie Bezwaarschriften,
1934-1948. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024

90 Stukken betreffende het geven van advies aan de minister over wijziging van het 
Zuiderzeesteunbesluit inzake het verstrekken van geldelijke tegemoetkomingen bij 
het intrekken van visvergunningen,
1935. 1 omslag

91 Stukken betreffende het geven van advies aan de minister over terugvordering van 
ten onrechte genoten geldelijke tegemoetkomingen,
1935-1948. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024

92 Stukken betreffende het geven van advies aan de minister over het tijdelijk 
verhogen en het verstrekken van extra geldelijke tegemoetkoming in verband met 
verhoging van de kosten van levensonderhoud,
1935-1951. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2027

93 Stukken betreffende correspondentie met de plaatselijke commissies 
Zuiderzeesteunwet over de korting op de uitkering van de Noodwet 
Ouderdomsvoorziening in verband met uitkering van geldelijke tegemoetkomingen
aan belanghebbenden boven de 65 jaar,
1946-1948. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024
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2 COMMISSIE -ARCHIEVEN

2 COMMISSIE -ARCHIEVEN

94 Vergaderstukken van de Sub-commissie voor de Credietverlening,
1926-1932. 1 pak

95 Vergaderstukken van de Sub-commissie voor de Opleidingen,
1926-1932. 1 pak

96 Vergaderstukken van de Sub-commissie ter voorbereiding van de maatregelen als 
bedoeld in artikel 6 van de Zuiderzeesteunwet,
1926-1933. 1 pak

97-98 Vergaderstukken van de Sub-commissie voor de geldelijke tegemoetkomingen als 
bedoeld in artikel 13 der Zuiderzeesteunwet,
1926-1935. 2 pakken
97 1926-1933
98 1934-1935

99 Vergaderstukken van de Sub-commissie voor Eendenhouders-bedrijven,
1929-1932. 1 omslag

100 Vergaderstukken van gecombineerde vergaderingen uit de Generale Commissie 
gevormde Sub-commissie ter voorbereiding van de maatregelen als bedoeld in 
artikel 6 der Zuiderzeesteunwet en de Sub-commissie voor Credietverleeningen,
1929-1932. 1 omslag

101 Vergaderstukken van de Sub-commissie tot onderzoek naar de mogelijkheid en 
wenselijkheid van de vervorming van de Zuiderzee-visventers,
1929-1933. 1 omslag

102 Vergaderstukken van de Commissie ad hoc voor de instelling en de samenstelling 
van plaatselijke commissies,
1932. 1 omslag

103 Vergaderstukken Sub-commissie voor de tegemoetkomingen wegens 
waardevermindering als bedoeld in artikel 6a,
1932-1934. 1 omslag

104 Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie tot onderzoek van te 
nemen maatregelen, bevorderlijk aan een spoedige en doelmatige vervorming van 
de Zuiderzee-visventersbedrijven,
1933-1934. 1 omslag

105 Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie tot onderzoek naar 
mogelijk verband tussen de afsluiting van de Zuiderzee en de toestand van de 
wiervisserij,
1933-1939. 1 pak

106 Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie tot onderzoek naar de 
mogelijk verband tussen afsluiting Zuiderzee en toestand mandenmakers,
1934-1936. 1 omslag

107-114 Stukken betreffende de Sub-commissie voor de Bezwaarschriften
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1935-1970. 6 pakken en 2 omslagen

107-113 Notulen van vergaderingen
107 jan. 1935 - feb. 1936
108 mrt. 1936 - jan. 1937
109 feb. 1937 - sep. 1938
110 sep. 1938 - dec. 1939
111 jan. 1940 - dec. 1947
112 jan. 1948 - okt. 1957

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033
113 mei 1958 - feb. 1970, 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2046
114 Staten van de in de vergadering der Sub-commissie voor 

Bezwaarschriften behandelde bezwaarschriften, 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2046

115 Vergaderstukken van de Sub-commissie ad hoc tot onderzoek naar de mogelijkheid
om op grondslag van de bestaande wet te komen tot bespoediging van een 
afwikkeling van de Zuiderzeesteunwet,
1937. 1 omslag

116 Vergaderstukken van de Economische Commissie,
1940-1943. 1 omslag

117 Vergaderstukken van de Sub-commissie voor de inperking van de visserij en ter 
voorziening in de behoefte aan daarvoor benodigd personeel,
1940-1944. 1 pak

118 Vergaderstukken van de Commissie ad hoc tot herziening van het samenstel der 
regelen ter uitvoering van de Zuiderzeesteunwet,
1940-1944. 1 omslag

119 Stukken betreffende de werkzaamheden van Commissie ad hoc tot herziening van 
het samenstel der regelen ter uitvoering van de Zuiderzeesteunwet,
1944. 1 omslag

120 Vergaderstukken van de Sub-commissie ad hoc ter voorbereiding van de verdere 
behandeling van het rapport van dr. B. Havinga betreffende de visserij en de 
visstand op het IJsselmeer,
1946-1948. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2024

121 Vergaderstukken van de Technische Commissie, bedoeld in artikel 3 der 
Zuiderzeesteunwet,
1948-1951. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2027
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