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INLEIDING 
 

1. Historische context van de archiefvormer 
 
Freddy Willockx werd op 2 september 1947 te Sint-Niklaas geboren. Na zijn studies 
Economie aan de Gentse universiteit werd hij er assistent van professor van Meerhaeghe. In 
1973 ruilde hij een academische carrière voor een politieke en werd attaché op het kabinet 
van minister van Economische Zaken Willy Claes. Intussen was hij bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in 1971 in Sint-Niklaas verkozen tot gemeenteraadslid voor de 
Socialistische Partij (SP), waarmee hij meteen het jongste gemeenteraadslid van Vlaanderen 
was. Drie jaar later brak de SP de zetelende meerderheid, waarop Willockx opgenomen werd 
in het schepencollege. Hij verliet het kabinet van Willy Claes en werd algemeen secretaris 
van ABVV Sint-Niklaas – Dendermonde. Toen in 1977 de functie van adjunct-nationaal 
secretaris van de SP vrijkwam, verliet hij de vakbond en verscheen opnieuw op het nationale 
toneel. In 1979 werd hij verkozen tot federaal volksvertegenwoordiger. Als “anti-cumulard” 
nam hij ontslag als schepen en adjunct-partijsecretaris en stortte zich op de nationale politiek. 
Hij had er vooral aandacht voor de financiële dossiers. In mei 1980 werd hij als 
staatssecretaris van Financiën opgenomen in het driekleurige kabinet Martens III. Na het 
verdwijnen van de liberalen in december van hetzelfde jaar werd Freddy Willockx minister 
van Posterijen, Telegrafie en Telefonie in de eveneens kortstondige regeringen Martens IV 
(december 1980 – april 1981) en M.Eyskens (april – september 1981). Tijdens de 
oppositiejaren van de SP was hij een erg bedrijvig parlementslid. Bij de terugkeer van de 
socialisten in de regering werd hij dan ook beloond met zijn “oude” portefeuille van PTT in 
het kabinet Martens VIII (mei 1988 – september 1991). Enkele maanden later leidde 
Willockx de SP-lijst naar een overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Niklaas 
en kon hij voor de eerste maal de burgemeesterssjerp omgorden. SP-fractieleider in de Kamer 
Marcel Colla volgde hem op als minister, terwijl hijzelf de nieuwe fractieleider werd. 
In 1992 werd hij echter opnieuw minister, ditmaal van Pensioenen, en nam ontslag als 
burgemeester. Twee jaar later ging hij in op het verzoek van zijn partij om de Europese lijst 
te trekken en behaalde geen onaardig resultaat. Als minister werd hij opnieuw opgevolgd 
door Antwerpenaar Colla. 
In het Europees Parlement ging zijn aandacht voornamelijk uit naar fiscale problemen. Het is 
overigens niet toevallig dat hij door de Belgische minister van Financiën als diens 
vertegenwoordiger in de groep van hoog niveau (de zgn. Monti-groep) werd aangeduid. 
Tevens was hij ondervoorzitter van de commissie Begroting, lid van de commissie 
Begrotingscontrole, lid van de commissie Economische en Monetaire Zaken en Industriebeleid 
en lid van het Bureau van de Socialistische Fractie 
Na de Belgische verkiezingen van juni 1999 ruilde hij zijn Europese zetel opnieuw voor het 
pluche in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Een maand later werd Willockx benoemd 
tot regeringscommissaris met als opdracht de gevolgen van de dioxinecrisis te coördineren 
(later werd deze opdracht verruimd met de coördinatie van de toepassing van de Europese 
richtlijnen en met de regeling van de internationale akkoorden voor terugname van illegale 
vluchtelingen). In oktober 2000 slaagde Willockx er opnieuw in de christen-democratisch – 
liberale meerderheid in zijn thuisstad Sint-Niklaas te breken en werd hij voor de tweede maal 
ingezworen als burgemeester. Hij verliet hierop zijn functie als regeringscommissaris en 
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richtte zijn helemaal op zijn thuisstad, waar hij de stadsvernieuwing en de strijd tegen 
extreem-rechts als zijn prioriteiten stelt. 
 

2. Archieftheoretische inleiding 
 
Het archief werd in 2003 aan het Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis overgedragen. 
Het materiaal werd aangetroffen in het Europees Parlement  (bij vroegere medewerkers van 
Willockx) en in het stadhuis van Sint-Niklaas. Freddy Willockx en zijn medewerk(st)ers bij 
de Europese fractie hanteerden een heel pragmatische en erg mondelinge no-nonsense 
aanpak. Op die manier was de hoeveelheid correspondentie relatief klein; er werd 
voornamelijk telefonisch gereageerd op inkomende briefwisseling. Verder werden weinig 
interne nota’s opgemaakt en van verslagen van fractievergaderingen is er helemaal geen 
sprake. 
Het archief bevat 214 archiefnummers, opgeborgen in 32 archiefdozen (3,5 lopende meter) 
en 64,5 mB digitale informatie (geschat op ongeveer 6000 pagina’s), in totaal dus ongeveer 
4,5 lopende meter archief. Het bevat stukken uit de periode 1989-2001 en is – met 
uitzondering van een tweetal stukken betreffende dienstbetoon (inventarisnummers 10* en 
12*) – toegankelijk mits toelating van de dienstdoende archivaris. 
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INVENTARIS 

A. ALGEMEEN 

1. Briefwisseling 
 
- Uitgaande briefwisseling. 
 1995-1996         1 omslag 
 N.B. Zie digitaal archief MEP Freddy Willockx nr.03. 
 
- Uitgaande briefwisseling betreffende bemiddeling bij sollicitaties bij de Europese 

instellingen. 
 1996, 1998         1 omslag 
 N.B. Zie digitaal archief MEP Freddy Willockx nr.07. 
 
1-5 Briefwisseling 5/1/1996 – 8/2/1997 en 18/11/1997 – 31/5/1999. Met bijlagen. 
 1996-1999         5 omslagen 

1 5/1/1996 – 8/2/1997. Met bijlagen. 
  1996-1997 

2 18/11/1997 – 30/3/1998. 
  1997-1998 

3 2/4/1998 – 31/7/1998. 
  1998 

4 3/9/1998 – 10/12/1998. Met index. 
  1998 

5 17/12/1998 – 31/5/1999. Met index. 
  1997-1999 
 
6 Brief van twee SP-medewerkers over een nota over het verblijfsrecht. Fax. 
 20 april 1994         1 stuk 
 
7 Brief van drie SP-medewerkers betreffende de instemming van het Europees 

Parlement met de uitbreiding van de Europese Unie met vier nieuwe leden. Fax. 
 5 mei 1994         1 stuk 
 
8 Briefwisseling betreffende de tussenkomst bij de klacht van het bedrijf Esselte Dymo 

tegen het bedrijf Lindegaard wegens oneerlijke mededinging. 
 1995          1 omslag 
 
9 Brief van Anna Home, head of Children’s Programmes Television BBC, betreffende 

de Second World Summit on Television for Children op 9-13/3/1998 te London. 
 27 november 1996        1 stuk 
 
10* Brief van P.V. betreffende zijn kandidatuur voor de training HRTP21. Fax. 
 20 maart 1997         1 stuk 
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11 Briefwisseling betreffende mogelijk kindermisbruik in een crèche waar vaak kinderen 
van Europarlementsleden verblijven. 

 1997          1 omslag 
 
12* Briefwisseling betreffende de tussenkomst van Freddy Willockx bij de vraag van 

R.W. tot verlenging van zijn detachering bij het Rijksarchief te Beveren. 
 1997          1 omslag 

2. Toespraken 
 
13 Nota betreffende een toespraak bij de opening van een tentoonstelling met werk van 

Frans Piessens. 
 1 april 1994         1 stuk 
 
- Dossiers betreffende gasttoespraken als Europees Parlementslid. 
 [1994]-1998         2 omslagen 
 N.B. Zie digitaal archief MEP Freddy Willockx nrs.11 en 13. 

- Dossier betreffende gasttoespraken als Europees Parlementslid. 
  [1994-1997] 

- Dossier betreffende gasttoespraken als Europees Parlementslid. 
  1995-1998 
 
14 Dossier betreffende een toespraak als minister van Pensioenen tijdens een 

kantoorreceptie in het bedrijvenkantoor van de Kredietbank te Sint-Niklaas op 
1/3/1994. 

 1994          1 omslag 
 
15 Nota betreffende een toespraak over de strijd tegen de hormonenmaffia. Fax. 
 16 maart 1995         1 stuk 
 
16 Dossier betreffende een toespraak tijdens de State of the Union van het Europees 

Parlement in november 1995. 
 1995          1 omslag 
 
17 Dossier betreffende een toespraak tijdens het debat over de Intergouvernementele 

Conferentie op 16/5/1995 te Straatsburg. 
 [1995-1996]         2 stukken 
 
18 Nota betreffende de toespraak van Freddy Willockx in het Volkshuis te Sint-Niklaas 

op 1/5/1996 onder de titel “Ieder voor zich of solidariteit?” Kopie. 
 [1996]          1 stuk 
 
19 Nota betreffende een toespraak naar aanleiding van 50 jaar einde van de Tweede 

Wereldoorlog. 
 [4 oktober 1997]        1 stuk 
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20 Dossier betreffende toespraken te Beveren en Steendorp in het kader van Kiezen voor 
Kunst (CSC). 

 1997          1 omslag 
 
21 Dossier betreffende een ludieke toespraak tijdens de Dag van de Democratie op 

5/10/1997. 
 1997          1 omslag 
 
22 Nota betreffende een toespraak voor het VBO over de Europese fiscale harmonisatie. 
 [1997]          1 stuk 
 
23 Nota betreffende een toespraak voor de algemene ledenvergadering van SP Sint-

Niklaas. 
 [1997]          1 stuk 
 
24 Nota betreffende een toespraak over 100 jaar Socialistische Harmonie “De 

Toekomst”. 
 z.d.          1 stuk 
 
- Persmededeling betreffende de vraag naar tweetalige ontvangst bij het Europees 

Parlement. 
 z.d.          1 stuk 
 N.B. Zie digitaal archief MEP Freddy Willockx nr.21. 

3. Contacten met de media 
 
25 Dossier betreffende een persmededeling op 24/11/1994 over de noodsituatie van de 

Boelwerf. 
 1994          2 stukken 
 
26 Dossier betreffende een open brief aan Willy Courteaux als reactie op een interview 

van deze laatste in Markant van 25/8/1994. 
 1994          1 omslag 
 
27 Dossier betreffende een persmededeling van de SP-Europarlementsleden op 

19/1/1995 na de aanvaarding van de Commissie Santer. 
 1994-1995         1 omslag 
 
28 Nota betreffende een vrije tribune over het wegblijven van krachtige beslissingen op 

de Europese toppen. 
 21 juni 1995         1 stuk 
 
29 Dossier betreffende een persmededeling als reactie op in [Gazet van Antwerpen] 

verschenen berichtgeving over vermeende contacten met CVP-parlementsleden naar 
aanleiding van het Augustaschandaal. Handschrift. 

 23 oktober 1995        2 stukken 
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30 Dossier betreffende een persmededeling over het verzet tegen de monopolievorming 
van Electrabel. 

 1995          1 omslag 
 
31 Dossier betreffende een persmededeling over de problematiek van de 

Liefkenshoektunnel. 
 1995          1 omslag 
 
32 Dossier betreffende een persmededeling over de sluiting van Lee Ieper. 
 1995          1 omslag 
 
33 Dossier betreffende een persmededeling over de Europese Monetaire Unie. 
 1995          2 stukken 
 
34 Dossier betreffende een niet-verstuurde persmededeling naar aanleiding van een 

debat over de toekomst van de openbare bedrijven te Schaarbeek op 6/11/1995. 
 1995          1 omslag 
 
35 Dossier betreffende een persmededeling over de Europese begroting voor 1996. 
 1995          2 stukken 
 
36 Nota betreffende een persmededeling over de regeringsbeslissing over de 

grensarbeiders. 
 [1995]          1 stuk 
 
- Dossier betreffende persmededelingen. 
 1995-1999         1 omslag 
 N.B. Zie digitaal archief MEP Freddy Willockx nr.09. 
 
37 Nota betreffende een persmededeling over de gevaren van het uitstel van de 

eenheidsmunt. 
 17 januari 1996        1 stuk 
 
38 Stukken betreffende een persmededeling als reactie op de dreiging van de Britse 

premier John Major om weg te blijven van de Europese ministerraad als het 
uitvoerverbod voor Britse rundvlees niet wordt opgeheven. 

 1996          2 stukken 
 
39 Nota betreffende een open brief aan Humo over een beschuldiging van J.d.N. tegen 

mistoestanden bij de BBTK. 
 [4 augustus 1997]        1 stuk 
 
40 Briefwisseling betreffende enkele vragen van De Voetbalgazet aan 

“voetballiefhebber” Freddy Willockx. 
 1997          1 omslag 
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41 Stukken betreffende parlementaire vragen aan de Europese Commissie, nota’s bij 
stemverklaringen en persmededelingen. 

 1997          1 omslag 
 
42 Dossier betreffende persmededelingen en gekopieerde persknipsels. 
 1998-1999         1 omslag 
 
43 Nota betreffende een persmededeling over het Duitse voorzitterschap van de 

Europese Unie. 
 z.d.          1 stuk 
 
- Dossier betreffende artikels. 
 N.B. Zie digitaal archief MEP Freddy Willockx nr.15. 
 z.d.          1 omslag 

4. Vragen & amendementen 
 
- Dossier betreffende vragen aan de Europese Commissie en de voorzitter van het 

Europees Parlement.  
 1996          1 omslag 
 N.B. Zie digitaal archief MEP Freddy Willockx nr.14. 
 
- Dossier betreffende amendementen op verslagen van diverse aard. 
 1996-1998         1 omslag 
 N.B. Zie digitaal archief MEP Freddy Willockx nr.02. 

5. Teksten 
 
- Nota’s van de parlementaire medewerkers betreffende diverse onderwerpen. 
 N.B. Zie digitaal archief MEP Freddy Willockx nr.6. 
 1996-1998         1 omslag 
 
- Dossier betreffende nota’s en teksten over diverse onderwerpen (nationalisme, 

staatshervorming en fiscaliteit, voornamelijk voor Belgisch gebruik). 
 N.B. Zie digitaal archief MEP Freddy Willockx nr.10. 
 1996-1998         1 omslag 

B. BIJZONDER 

1. Werking als Europarlementslid 

1.1. Fiscaliteit 

1.1.1. Algemeen 
 
44 Stukken betreffende het Witboek van Jacques Delors. 
 1993-1994         1 omslag 
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45 Dossier betreffende nota’s van H.E. over standpunten van Europees Commissaris 

Christiane Scrivener over ECOFIN. 
 1994          1 omslag 
 
46 Brief van een ACV-medewerker aan Freddy Willockx betreffende een nota over 

belastingsnormering. Fax. 
 12 mei 1996         1 stuk 
 
47 Dossier betreffende een open brief van diverse Europarlementsleden, op initiatief van 

Freddy Willockx, aan Lamberto Dini, voorzitter van de ECOFIN-raad, om werk te 
maken van de opdracht van de Top van Brussel aan de ECOFIN-raad om 8 miljard 
ecu vrij te maken voor de financiering van de TEN’s. 

 1996          1 omslag 
 
48 Stukken betreffende de vierde vergadering van de PES-ECOFINgroep op 1/12/1996 

te Brussel. 
 1996          1 omslag 
 
49 Dossier betreffende het verslag van de Commissie over de ontwikkeling van 

belastingssystemen in de Europese Unie. 
 1996          1 omslag 
 
50 Stukken betreffende de SEVI-werkgroep Fiscale harmonisatie. 
 1996-1997         1 omslag 
 
51 Nota betreffende de fiscaliteit in Europa. 
 26 juni 1997         1 stuk 
 
52 Nota betreffende de fiscaliteit in Europa, ter inleiding van de vorming van ABVV – 

Algemene Centrale te Blankenberge op 22/4/1997. 
 [1997]          1 stuk 
 
53-54 Dossiers betreffende de PES-werkgroep belastingen. 
 1997-1998         2 omslagen 

53 Dossier betreffende de PES-werkgroep belastingen. 
1997 

54 Dossier betreffende de PES-werkgroep belastingen. 
1998 

 
55 Nota betreffende de fiscaliteit, bestemd voor het SP-toekomstcongres. 
 6 januari 1998         1 stuk 
 
56 Nota van het SEVI betreffende het ontwerp-KB tot inrichting van een systeem van 

voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. 
 24 juni 1998         1 stuk 
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57 Brief van een medewerker aan Freddy Willockx betreffende een verslag over de 
ontbijtvergadering van de PES-ECOFIN-groep te Luxemburg op 5/7/1998. Fax. 

 9 juli 1998         1 stuk 
 
58 Stukken betreffende de bijdrage aan de Sienjaaltekst over fiscaliteit. 
 1998          1 omslag 
 
59 Dossier betreffende een conferentie van de PES over fiscaliteit onder de titel 

“belastingen heroriënteren naar werkgelegenheid”. 
 1998          1 omslag 
 
60 Dossier betreffende de economische cel over fiscaliteit van de SP. 
 1998          1 omslag 
 
61 Dossier betreffende de Rondetafel SP-PS over de fiscaliteit. 
 1998          1 omslag 
 
62 Dossier betreffende de ronde tafel van de PES over de fiscaliteit te Brussel op 

25/11/1998. 
 1998          1 omslag 
 
63 Dossier betreffende amendementen op het rapport Busquin over de hervorming van 

het belastingsbeleid. 
 1998          1 omslag 
 
64 Stukken betreffende de PES-werkgroep fiscaliteit over de economische hervorming in 

het kader van de Europese Monetaire Unie. 
 1998          1 omslag 
 
65 Dossier betreffende de ECOFIN-raad. 
 1998          1 omslag 
 
66 Nota’s van de Raad van Europa en Europese Commissie betreffende de fiscaliteit. 
 1998-1999         1 omslag 
 
67-68 Stukken betreffende de ad-hoc werkgroep Financiële kwesties. 
 1998-1999         2 omslagen 

67 Stukken betreffende de ad-hoc werkgroep Financiële kwesties. 
  1998 
 68 Stukken betreffende de ad-hoc werkgroep Financiële kwesties. 
  1999 
 
69 Dossier betreffende een ontmoetingsdag van het Hoger Instituut voor de Arbeid 

(HIVA, KU Leuven) te Brussel op 19/3/1999 over de kosten van het niet belasten 
onder de titel “Mogelijkheid en wenselijkheid van een kapitaalsinkomstenbelasting of 
een vermogensbelasting”. 

 1999          1 omslag 
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70 Nota van T.J. over het fiscaal pakket. 
 25 maart 2003         1 stuk 

1.1.2. Monti-groep 
 
71 Nota’s betreffende de werking van de Monti-groep. 
 1995-1997, 1999        1 omslag 
 
72-76 Dossiers betreffende de groep op hoog niveau over de fiscaliteit (Monti-groep). 
 1995-1999         5 omslagen 

72 Stukken betreffende de Monti-groep. Verslagen, nota’s en briefwisseling. 
  1995-1996 

73 Stukken betreffende de Monti-groep. Verslagen, nota’s en briefwisseling. 
  1997 

74 Stukken betreffende de Monti-groep. Verslagen, nota’s en briefwisseling. 
  1997 

75 Stukken betreffende de Monti-groep. Verslagen, nota’s en briefwisseling. 
  1998 

76 Stukken betreffende de Monti-groep. Verslagen, nota’s en briefwisseling. 
  1998-1999 
 
77 Verslag van Belgisch volksvertegenwoordiger Freddy Willockx aan de 

Senaatscommissie van Financiën over de groep op hoog niveau over de fiscaliteit 
onder voorzitterschap van Mario Monti. 

 6 november 1996        1 stuk 
 
78 Stukken betreffende de oprichting en samenstelling van de groep op hoog niveau over 

de fiscaliteit onder voorzitterschap van Europees Commissaris Mario Monti. 
 1996          1 omslag 
 
79 Dossier betreffende een herwerkte nota en een “executive summary” van Jozef de 

Wulf aan de gouverneur van de Nationale Bank van België betreffende de discussie 
in de Monti-groep. 

 1999          1 omslag 
 
80 Nota van de Commissie van de Europese Gemeenschappen over een voorstel voor 

een richtlijn van de Raad over een minimale belasting op inkomsten uit spaargelden. 
Kopie. 

 20 mei 1998         1 stuk 

1.1.3. Gedragscode Belastingsregeling voor ondernemingen van de ECOFIN-raad (Code of 
Conduct) 
 
81 Dossier betreffende een tijdens de vergadering van het Forum 187 van de Federatie 

van Coördinatiecentra op 8/12/1997 gevoerde discussie. 
 [1997]          1 omslag 
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82 Dossiers betreffende de werking van de ad-hoc ECOFIN-werkgroep Gedragscode 
Belastingsregeling voor ondernemingen. 

 1997-1999         1 omslag 
 
83 Nota van een SEVI-medewerker aan Freddy Willockx betreffende de toetsing van de 

Coördinatiecentra (CC) aan de criteria van de Code of Conduct. 
 11 december 1998        1 stuk 
 
84 Nota’s en verslagen van de Raad van de Europese Unie aan de leden van de ad-hoc 

werkgroep Gedragscode Belastingsregeling voor ondernemingen van de ECOFIN-
raad. 

 1998          1 omslag 
 
85-89 Nota’s van de Raad van de Europese Unie betreffende de ad-hoc werkgroep 

Gedragscode Belastingsregeling voor ondernemingen van de ECOFIN-raad nrs.7-211 
(onvolledig). 

 1998-1999         5 omslagen 
85 Nota’s van de Raad van de Europese Unie betreffende de ad-hoc werkgroep 

Gedragscode Belastingsregeling voor ondernemingen van de ECOFIN-raad 
nrs.7-52. 

 1999 
86 Nota’s van de Raad van de Europese Unie betreffende de ad-hoc werkgroep 

Gedragscode Belastingsregeling voor ondernemingen van de ECOFIN-raad 
nrs.54-116. 
1999 

87 Nota’s van de Raad van de Europese Unie betreffende de ad-hoc werkgroep 
Gedragscode Belastingsregeling voor ondernemingen van de ECOFIN-raad 
nrs.119-143. 

 1999 
88 Nota’s van de Raad van de Europese Unie betreffende de ad-hoc werkgroep 

Gedragscode Belastingsregeling voor ondernemingen van de ECOFIN-raad 
nrs.145-161. 

 1998-1999 
89 Nota’s van de Raad van de Europese Unie betreffende de ad-hoc werkgroep 

Gedragscode Belastingsregeling voor ondernemingen van de ECOFIN-raad 
nrs.182-211. 

 1998 
 
90 Briefwisseling betreffende de ad-hoc werkgroep Gedragscode Belastingsregeling 

voor ondernemingen van de ECOFIN-raad. 
 1998-1999         1 omslag 
 
91 Dossier betreffende de ad-hoc werkgroep Gedragscode Belastingsregeling voor 

ondernemingen van de ECOFIN-raad. 
 1998          1 omslag 
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1.2. Intergouvernementele Conferentie/ Verdrag van Amsterdam 
 
92 Dossier betreffende de Intergouvernementele Conferentie en het 

subsidiariteitsbeginsel. 
 1989-1990, 1992-1996       1 omslag 
 
93 Dossier betreffende de Reflectiegroep van het Europees Parlement over de 

Intergouvernementele Conferentie (IGC). 
 1995          1 omslag 
 
94 Persbericht van Belga over de vraag van Freddy Willockx en Raymonde Dury naar 

een referendum over de Intergouvernementele Conferentie (IGC). Uitprint. 
 22 september [1995]        1 stuk 
 
95 Verslag over de hoorzitting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers met 

vertegenwoordigers van het sociale middenveld en de Intergouvernementele 
Conferentie 1996 op 25/11/1995. 

 20 november 1995        1 stuk 
 
96 Stukken betreffende de Intergouvernementele Conferentie 1996. 
 1995-1996         1 omslag 
 
97 Dossier betreffende diverse documenten van derden over de Intergouvernementele 

Conferentie (IGC). Gedrukt. 
 1995-1996         1 omslag 
 
98 Dossier betreffende diverse documenten over de Intergouvernementele Conferentie 

(IGC). 
 1995-1997         1 omslag 
 
99 Stukken betreffende de Intergouvernementele Conferentie van de lidstaten 1996. 
 1996          1 omslag 
 
100 Stukken betreffende de Intergouvernementele Conferentie 1996. 
 1996          1 omslag 
 
101 Dossier betreffende de campagne van de socialistische fractie in het Europees 

Parlement rond de Intergouvernementele Conferentie (IGC). 
 1996          1 omslag 
 
102 Stukken betreffende het verslag van het Europees Parlement over het Witboek over 

de Intergouvernementele Conferentie van 1996. 
 1996          1 omslag 
 
103 Dossier betreffende de Intergouvernementele Conferentie 1996 en de 

werkgelegenheid in Europa. 
 1996          1 omslag 
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104 Dossier betreffende de Intergouvernementele Conferentie 1996. 
 1996          1 omslag 
 
105 Dossier betreffende het Verdrag van Amsterdam na de Intergouvernementele 

Conferentie van 1996. 
 1996          1 omslag 
 
- Dossier betreffende nota’s over het ontwerp-memorandum over de 

Intergouvernementele Conferentie van het advies-comité Europese aangelegenheden 
(Federaal Parlement) voor de Belgische regering. 

 1996          1 omslag 
 N.B. Digitaal archief MEP Freddy Willockx nr.01. 
 
- Verslagen over de Intergouvernementele Conferentie voor het Europees en het 

Federaal Parlement. 
 N.B. Zie digitaal archief MEP Freddy Willockx nr.06. 
 1996          1 omslag 
 
106 Dossier betreffende de Intergouvernementele Conferentie (IGC). 
 1996-1997         1 omslag 
 
107 Stukken betreffende het Waakzaamheidscomité voor de Europese Raden. 
 1997          1 omslag 
 
108 Dossier betreffende een commentaar over de Top en het Verdrag van Amsterdam 

door Freddy Willockx voor Knack. 
 1997          1 omslag 
 
109 Dossier betreffende het verslag van Iñigo Mendez de Vigo en Dimitris Tsatsos over 

het Verdrag van Amsterdam. 
 1997          1 omslag 
 
110 Stukken betreffende het ontwerpverdrag van Amsterdam door de 

Intergouvernementele Conferentie (IGC) van het Europees Parlement. 
 1997          2 stukken 
 
111 Stukken betreffende het Verdrag van Amsterdam. 
 1997-1998         1 omslag 
 
112 Dossier betreffende de ratificatie van het Verdrag van Amsterdam. 
 1997-1998         1 omslag 
 
113 Nota van Freddy Willockx betreffende een vrije tribune over de 

Intergouvernementele Conferentie (IGC) onder de titel “1996-1999: Europa – Erop of 
eronder”. 

 z.d.          1 stuk 
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1.3. Europese Monetaire Unie (eenheidsmunt) 
 
114 Nota van R.D. over de problemen van de Europese monetaire integratie. Kopie. 
 1990          1 stuk 
 
115 Nota voor het SP-Bureau betreffende de houding t.o.v. de Europese 

Intergouvernementele Conferentie ter voorbereiding van een Europese economische 
en monetaire unie. 

 1990          1 omslag  
 
116 Programmabrochure van de Conferentie “Europese Monetaire Unie” op 6-7/9/1990 te 

Brussel. 
 [1990]          1 stuk 
 
117 Dossier betreffende de Europese Monetaire Unie en de Europese munteenheid. 
 1990-1992, 1995, 1996-1998       1 pak 
 
118 Stukken betreffende de Maastrichtnormen. 
 1993-1994         1 omslag 
 
119 Dossier betreffende het Groenboek van de Europese Monetaire Unie. 
 1994-1995         1 omslag 
 
120 Dossier betreffende de Europese Monetaire Unie. 
 1994-1996         1 omslag 
 
121 Dossier betreffende een vrije tribune in diverse dagbladen over de eenheidsmunt. 
 1995          1 omslag 
 
122 Dossier betreffende het jaarverslag 1994 van het Europees Monetair Instituut. 
 1995          1 omslag 
 
123 Nota betreffende de Europese eenheidsmunt. 
 [1995]          1 stuk 
 
124 Nota betreffende een [vrij tribune voor Gazet van Antwerpen op 13/1/1995] over 

Tony Blair en de Europese monetaire politiek. 
 [1995]          1 stuk 
 
125 Nota [betreffende een persmededeling] over de Europese eenheidsmunt. 
 24 oktober 1995        1 stuk 
 
126 Stukken betreffende de invoering van de Euro. 
 1996-1997         1 omslag 
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- Verslagen over de Europese Monetaire Unie (EMU) voor het Europees Parlement. 
 N.B. Zie digitaal archief MEP Freddy Willockx nr.05. 
 1997          1 omslag 
 
127 Dossier betreffende de voorbereiding door de SP-Euromonitorgroep van de 1-

meicampagne rond de invoering van de Euro.  
 1997-1998         1 omslag 
 
128 Verslag van het Centre for European Studies (University of Leeds) over de 

institutionele implicaties van de Europese Monetaire Unie op nationaal en Europees 
niveau. Kopie. 

 1998          1 stuk 
 
129 Dossier betreffende de Europese Monetaire Unie en de invoering van de Euro (in 

feite ter voorbereiding van debatten van De Zevende Dag). 
 1998          1 omslag 

1. 4. Overige sociaal-economische kwesties 
 
130 Dossier betreffende het Europees sociaal beleid. 
 1993          1 omslag 
 
131 Nota’s van Europarlementslid Lode van Outrive over het sociaal Europa. 
 [1993]          2 stukken 
 
132 Nota betreffende een ontwerp van uiteenzetting voor het begrotingsdebat van het 

Europees Parlement. 
 13 december 1994        1 stuk 
 
133 Dossier betreffende de uiteenzetting als verslaggever van de Begrotingscommissie 

van het Europees Parlement, over de financiering van het Gemeenschappelijk 
Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) op 24/10/1994. 

 1994          1 omslag 
 
- Verslagen over de financiering van het GBVB. 
 N.B. Zie digitaal archief MEP Freddy Willockx nr.10. 
 1994          2 stukken 
 
134 Dossier betreffende het verslag van de heer Herman over de opheffing van de 

beperkingen op het gebruik van kabeltelevisienetten voor het verrichten van 
telecommunicatiediensten en het voorstel van Freddy Willockx de sociale 
telefoontarieven veilig te stellen. 

 1994          1 omslag 
 
135 Dossier betreffende de steun aan de tabaksteelt door de EEG. 
 1994          1 omslag 
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136 Dossier betreffende het Europees sociaal beleid. 
 1994, 1996-1997        1 pak 
 
137 Dossier betreffende het economisch jaarverslag van de Europese Commissie. 
 1994-1997, 1999        1 pak 
 
138 Nota betreffende een tussenkomst bij het verslag van N. Elles over de begroting 1996. 
 4 april 1995         1 stuk 
 
139 Nota betreffende een schriftelijke vraag van Freddy Willockx aan de Europese 

Commissie over het openstellen van kabeltelevisienetten voor 
telecommunicatiediensten en de wederkerigheid. 

 31 oktober 1995        1 stuk 
 
140 Dossier betreffende de houding van Freddy Willockx ten opzichte van het verslag van 

de heer Patsy over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van 
het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 1993. 

 1995          1 omslag 
 
141 Dossier betreffende het verslag van Leen van der Waal, verslaggever Commissie 

vervoer en toerisme, over een voorstel voor de wijziging van een verordening van de 
Raad over de structurele sanering van de binnenvaart. 

 1995          1 omslag 
 
142 Dossier betreffende de Europese werkgelegenheidspolitiek en de sociale 

convergentie. 
 1995-1996         1 omslag 
 
- Dossier betreffende de Europese begrotingen 1995 en 1996. 
 1995-1996         1 omslag 
 N.B. Zie digitaal archief MEP Freddy Willockx nr.16. 
 
- Dossier betreffende het European Parliament’s Committee on Economic and 

Monetary Affairs (EMAC). Nota’s, parlementaire vragen, amendementen en 
verslagen. 

 1995-1997         1 omslag 
 N.B. Zie digitaal archief MEP Freddy Willockx nr.04. 
 
143 Dossier betreffende een verzameling nota’s en verslagen van derden over de 

Europese economische politiek. 
 1995-1997, 1999        1 omslag 
 
144 Dossier betreffende de geleidelijke liberalisering van de Europese postdiensten. 
 1995-1999         1 pak 
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145 Nota betreffende een artikel voor Nieuwsbrief nr.5 met als titel “Werk: is er dan geen 
politieke wil in Europa?” 

 23 september 1996        1 stuk 
 
146 Dossier betreffende de voorbereiding van een inleiding voor de ABVV-

vormingsdagen te Blankenberge over het sociaal Europa en het sociaal overleg. 
 1996          1 omslag 
 
147 Nota betreffende de noodzaak voor meer sociaal Europa. Fax. 
 19 maart 1997         1 stuk 
 
148 Nota van de secretaris-generaal van de PES aan de leden van het Bureau betreffende 

de financiële crisis in Azië. 
 9 februari 1998        1 stuk 
 
149 Nota van de fractie van de PES van het Europees Parlement over Agenda 2000. 
 1998          1 omslag 
 
150 Dossier betreffende verslagen van de Commissie begrotingscontrole van het Europees 

Parlement. 
 1998          1 omslag 
 
151 Nota’s betreffende de economische vooruitzichten van Europa. 
 1998          2 stukken 
 
152 Dossier betreffende het economische jaarverslag 1999. 
 1998-1999         1 omslag 
 
153 Nota over de intergouvernementele conferentie en het terugdringen van het sociaal en 

democratisch deficit. 
 z.d.          1 stuk 
 
154 Verslag betreffende het Verdrag betreffende Europese Unie (Unie-Verdrag). 
 z.d.          1 stuk 
 
155 Nota van de Europese vakbond FERPA over het sociale Europa. 
 z.d.          2 stukken 

1.5. Milieuproblematieken 

1.5.1. Franse nucleaire proeven 
 
156 Dossier betreffende een persmededeling van Freddy Willockx als reactie op de 

legitimatie van de Franse kernproeven door CVP-MEP Wilfried Martens. 
 [1995]          1 omslag 
 



 21

157 Dossier betreffende het protest tegen de hervatting van de Franse kernproeven en de 
Test-Stop Coalitie. 

 1995-1998         1 omslag 

1.5.2. CO2 
 
158 Stukken betreffende informele SP-werkvergaderingen over het CO2-energieoverleg. 
 1996          2 stukken 

2. Werking als SP-fractieleider in het Europees Parlement 

2.1. Europese verkiezingen 1994 en 1999 
 
159 Nota van N. over de Europese verkiezingen. 
 30 maart 1994         1 stuk 
 
160 Nota van een medewerker over een voorstel voor een invalshoek van de 

cultuurpolitiek voor de Europese verkiezingscampagne. 
 11 mei 1994         1 stuk 
 
161 Brief van een campagnemedewerker betreffende de opkomst van een seniorenpartij 

bij de Europese verkiezingen. Fax. 
 5 juni 1994         1 stuk 
 
162 Stukken betreffende de problematiek vrede en veiligheid in het kader van de 

campagne voor de Europese verkiezingen van 1994. 
 1994          1 omslag 
 
163 Dossier betreffende SEVI-fiches naar aanleiding van de Europese verkiezingen van 

1994. 
 1994          1 omslag 
 
164 Dossier betreffende nota’s over de aandacht voor de regio Kortrijk naar aanleiding 

van de Europese verkiezingen van 1994. 
 [1994]          1 omslag 
 
165 Nota betreffende het ontwerpprogramma Europese verkiezingen 1994 van de SP 

onder de titel “Oproep voor een ander Europa”. 
 [1994]          1 stuk 
 
- Dossier betreffende fiches voor de Europese verkiezingen van 1999. 
 1998-1999         1 omslag 
 N.B. Zie digitaal archief MEP Freddy Willockx nr.19. 
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- Dossier betreffende citaten van tegenkandidaten bij de Europese verkiezingen van 
1999. 

 1999          1 omslag 
 N.B. Zie digitaal archief MEP Freddy Willockx nr.24. 

2.2. Activiteiten van de fractie 
 
166 Verslag van het Europees Parlement van het colloquium over de Europese 

Gemeenschap via de geschiedenis van haar parlement 1952-1992 te Straatsburg op 
18/9/1992. Gedrukt. 

 [1992]          1 stuk 
 
167 Dossier betreffende de Euro-aktiedag “werkgelegenheid” van de SP-

Europarlementsleden in het Paleis voor Congressen te Brussel op 26/11/1994. 
 1994          1 omslag 
 
168 Dossier van het Europees Parlement over de grondwet van de Europese Unie. 
 1994          2 stukken 
 
169 Nota’s over de planning van een coherent drugsbeleid. 
 1994          2 stukken 
 
170 Nota van de fractie van de PES over het standpunt van VU en EVP over de status van 

het Nederlands binnen Europa. 
 [1994]          1 stuk 
 
- Dossier betreffende verslagen van vergaderingen in de marge van het Europees 

Parlement door parlementair medewerker Jan Velleman aan de fractieleden. 
 1994-1997         1 omslag 
 N.B. Zie digitaal archief MEP Freddy Willockx nr.25. 
 
171 Dossier betreffende de behandeling door Europarlementslid Philippe de Coene van 

een schriftelijk protest van de vzw Motorcycle Action Group Belgium tegen de 
maatregelen rond anti-tampering, geluidslimieten en emissies in een voorstel van de 
Europese Commissie voor de harmonisering van de wetgeving over twee- en 
driewielers. 

 1995          1 omslag 
 
172 Verslag van het Europees Parlement betreffende de vergelijking van de werking van 

de Europese ombudsman met de verschillende Europese ombudsmannen of 
vergelijkbare instellingen. Gedrukt. 

 1995          1 stuk 
 
- Dossier betreffende de werkzaamheden van Philippe de Coene in de commissie 

Cultuur, Jeugd, Onderwijs en Media van het Europees Parlement 
 1995-1998         1 omslag 
 N.B. Zie digitaal archief MEP Freddy Willockx nr.18. 
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173 Verslag van het Comité van de Regio’s over de regionale en lokale overheden als 

actoren van de Europese politieke unie. 
 6 september 1996        1 stuk 
 
174 Dossier betreffende de Euroregiodag van de SP-Europarlementsleden te Antwerpen 

op 20/1/1996. 
 1996          1 omslag 
 
175 Dossier betreffende de weigering van de Belgische regering het Baskische echtpaar 

Moreno-Garcia aan Spanje uit te leveren. 
 1996          1 omslag 
 
176 Dossier betreffende de bespreking van het Bosmanarrest in het Europees Parlement. 
 1996          1 omslag 
 
177 Nota betreffende een inleiding van Anne Van Lancker over werk en sociale 

voorzieningen in Europa, voor de studiedag van de Vereniging van Liberale 
Studenten te Gent op 22/2/1996. 

 [1996]          1 stuk 
 
- Uitgaande briefwisseling van de fractieleden en hun medewerkers. 
 1996-1998         1 omslag 
 N.B. Zie digitaal archief MEP Freddy Willockx nr.17. 
 
- Dossier betreffende de werkzaamheden van Philippe de Coene in de commissie 

Milieubeheer, Volksgezondheid en Consumentenbescherming van het Europees 
Parlement. 

 1996-1998         1 omslag 
 N.B. Zie digitaal archief MEP Freddy Willockx nr.20. 
 
- Nota’s van de parlementaire medewerkers betreffende diverse onderwerpen. 
 N.B. Zie digitaal archief MEP Freddy Willockx nr.08. 
 1996-1998         1 omslag 
 
178 Nota betreffende de verklaring van Edith Cresson in naam van de Commissie voor 

het Europees Parlement over het klonen. 
 11 maart 1997         1 stuk 
 
179 Nota’s van de fractie van de PES aan het Bureau betreffende vergaderingen van de 

COSAC te Luxemburg in november 1997. Kopieën. 
 1997          2 stukken 
 
180 Dossier betreffende de vraag van Patrick van Gheluwe aan Europarlementslid 

Philippe de Coene voor een tussenkomst in het kader van de problemen die B.C. 
ondervind bij de wettiging van haar diploma in Spanje. 

 1997          1 omslag 
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181 Dossier betreffende een vraag van een medewerker van de PS-delegatie Europees 

Parlement naar enkele reflexies over het Europa voor de jongeren. 
 1997          1 omslag 
 
182 Brieven van de Oudervereniging van de leerlingen der Europese School Brussel I – 

Ukkel betreffende het verzet tegen een nieuwe afdeling op het domein van de 
Koninklijk Atheneum van Berkendael. 

 1997          1 omslag 
 
183 Nota betreffende een bijdrage van [Freddy Willockx] over de werking van de SP-

Europarlementsleden voor een partijbrochure. 
 [1997]          1 stuk 
 
184 Nota betreffende de vraag aan de SP-Europarlementsleden omtrent een bezoek aan 

het Europees Parlement tijdens de Brusseldag van de BGJG op 18/10/1997. 
 [1997]          1 stuk 
 
185 Stukken betreffende een mondelinge vraag door Anne van Lancker over de 

burgerluchtvaart aan het Europees Parlement. 
 1998          1 omslag 
 
186 Dossier betreffende de eis van 30 Europarlementsleden onder leiding van Philippe de 

Coene voor de herverdeling van 712.000 WK-tickets. 
 1998          1 omslag 
 
187 Dossier betreffende een gezamenlijke discussietekst van SP en PS over de toekomst 

van Europa. 
 1998          1 omslag 
 
- Dossier betreffende nota’s en verslagen van Europarlementslid Philippe de Coene 

over diens werkzaamheden in het Europees Parlement op het gebied van jeugd, 
cultuur, sport en regionale dossiers. 

 1998-1999         1 omslag 
 N.B. Zie digitaal archief MEP Freddy Willockx nr.22. 
 
- Dossier betreffende parlementaire vragen van Europarlementslid Philippe de Coene. 
 1998-1999         1 omslag 
 N.B. Zie digitaal archief MEP Freddy Willockx nr.26. 
 
188 Verslag van de Federale Adviescommissie voor Europese Aangelegenheden 

betreffende amendementen en beperkingen op het appel met betrekking tot de 
institutionele hervormingen in de Europese Unie. 

 1 februari 1999        1 stuk 
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189 Inkomende briefwisseling van niet-herkozen Europese Parlementsleden aan Philippe 
de Coene. 

 1999          2 stukken 
 
190 Stukken betreffende een vraag van Anne van Lancker aan de Europese Commissie 

over de problemen van grensarbeiders. 
 1999          1 omslag 
 
191 Inkomende briefwisseling van quaestor van het Europees Parlement Richard Balfe 

aan Philippe de Coene betreffende een dankbetuiging voor de geleverde steun aan 
zijn beschermeling B.S. 

 1999          2 stukken 
 
192 Dossier betreffende voorstellen voor de vermindering van het aantal leden van het 

Europees Parlement. 
 [2000]          2 stukken 
 
193 Uitprint van een e-mail van een medewerker van het nationaal secretariaat SP aan 

Europarlementslid Anne van Lancker betreffende de Europese belastingspolitiek. 
 22 juni 2001         1 stuk 
 
- Dossiers betreffende door de fractieleden ingediende ontwerp-resoluties. 
 z.d.          1 omslag 
 N.B. Zie digitaal archief MEP Freddy Willockx nr.23. 

2.3. Initiatieven van Europarlementslid Philippe de Coene rond de leefbaarheid van de 
Leopoldswijk te Brussel 
 
194 Dossier betreffende de bouw van een nieuwe zetel voor het Europees Parlement. 
 1991, 1993-1994, 1997-1998       1 pak 
 
195 Stukken betreffende protesten van de bewoners van de Europese wijk tegen de 

bouwpolitiek van de Europese instellingen. 
 1992, 1997         1 omslag 
 
196 Dossier betreffende de problemen bij de inplanting van de Europese wijk in Brussel. 
 1992, 1995, 1997-1998       1 omslag 
 
197-199 Dossiers betreffende de inplanting van nieuwe gebouwen in de Europese wijk, 

inzonderheid het gebouw D3. 
 1995-1998         3 omslagen 

197 Dossier betreffende de inplanting van nieuwe gebouwen in de Europese wijk, 
inzonderheid het gebouw D3. 

 1995 
198 Dossier betreffende de problematiek rond het gebouw D3 van het Europees 

Parlement. 
 1996-1998 
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199 Dossier betreffende de bespreking van de problemen rond de inplanting van 
een nieuw gebouw voor het Europees parlement te Brussel. 

 1998-1999 
 
200-201 Dossiers betreffende de Association du Quartier Léopold en het urbanisatieproject 

voor de gelijknamige wijk. 
 1996-1997, 2000        2 omslagen 

200 Dossier betreffende de Association du Quartier Léopold en het 
urbanisatieproject voor de gelijknamige wijk. 
1996 

201 Dossier betreffende de Association Quartier Léopold en het urbanisatieproject 
voor de gelijknamige wijk. 

 1997, 2000 
 
202 Dossier betreffende een petitie van Europarlementsleden op initiatief van Philippe de 

Coene om iets te doen aan de klachten van de bewoners van de Europese wijk. 
 1996, 1998         1 omslag 
 
203 Dossier betreffende het verzet tegen een parking voor 2.300 wagens onder het nieuwe 

gebouw D3 van het Europese Parlement. 
 1997          1 omslag 
 
204 Dossier betreffende de problemen tussen het Europees Parlement en de bewoners van 

de Europese wijk. 
 1997          1 omslag 
 
205 Dossier betreffende de bouwpolitiek van de Europese instellingen in de 

Leopoldswijk. 
 1997          1 omslag 
 
206 Dossier betreffende het administratief beheer (quaestuur, onkostenvergoedingen, 

voorzitterschap) van het Europees Parlement. 
 1998          1 omslag 

3. Werking als SP-gemeenteraadslid Sint-Niklaas 
 
207 Dossier betreffende nota’s voor het Stadskerncomité van Sint-Niklaas over de 

uitbreiding van het Koopcentrum. 
 1995          1 omslag 
 
208 Dossier betreffende de verkiezingsbrochures voor de Federale verkiezingen van 1995 

te Sint-Niklaas. 
 1995          1 omslag 
 
209 Dossier betreffende voorwoorden voor de SP-gazet [van Sint-Niklaas]. 
 1995-1997         1 omslag 
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210 Dossier betreffende Balloon ’97 te Sint-Niklaas. 
 1997          1 omslag 
 
211 Dossier betreffende het standpunt van SP Sint-Niklaas over de uitbreiding van het 

koopcentrum. 
 1997          1 omslag 
 
212 Dossier betreffende de Flanders’ International Travel Fair op 17/1/1997 te Sint-

Niklaas. 
 1997          1 omslag 
 
213 Stukken betreffende een reactie op de 1-mei manifestatie van het Vlaams Blok te 

Temse. 
 1997          2 stukken 
 
214 Dossier betreffende een interview voor Het Reklaamblad van Sint-Niklaas. Fax. 
 1995          2 stukken 


