
 
 

Omschrijving van de historische waarde van het fonds 
 
a) Belang van de documenten als aanvulling op de geschiedschrijving 

van de Europese integratie. Geef aan of het fonds officiële 
documenten van het Europees Parlement of de Europese Unie 
bevat en zo ja, in welke mate. 
WILLOCKX Frederik (Freddy) was het boegbeeld van de 
Vlaamse socialisten (SP) in het Europees Parlement van 1994-
1999. Voordien was hij onder meer Staatssecretaris voor Financiën 
en Minister van PTT en van Pensioenen in de Belgische regering, 
hetgeen zijn interesse weerspiegelt in begrotingskwesties, 
fiscaliteit en sociale aangelegenheden. Naar deze materies ging 
ook zijn aandacht uit tijdens zijn mandaat als europarlementslid: 
naast lid van het Bureau van de fractie was hij er vice-voorzitter 
van de Begrotingscommissie en plaatsvervanger in de 
Subcommissie Monetaire Zaken, de Commissie 
Begrotingscontrole en de Commissie Economische en Monetaire 
Zaken en Industriebeleid. 
WILLOCKX Freddy, een zwaargewicht in zijn partij en een 
overtuigd Europeaan, was een erg actief lid binnen en buiten het 
Europees Parlement. Het geschonken archieffonds documenteert al 
deze facetten. Het geeft duidelijk de visie weer van een Vlaamse 
socialist op, en zijn inspanningen aangaande, de fiscaliteit - hij 
zetelde op vraag van de Belgische regering in de MONTI-Groep -, 
de IGC en het Verdrag van Amsterdam, de EMU en de 
voorbereidingen voor en de verwachte sociale gevolgen van de 
komst van de euro, de kwestie van de vestigingsplaats van het 
Europees Parlement,… Bovendien illustreert het de discussies 
omtrent Europa in het algemeen, en deze specifieke thema’s in het 
bijzonder, binnen de Socialistische Partij, de Parti Socialiste, de 
PES,… en WILLOCKX’ activiteiten om Europa en zijn werk als 
Europees Parlementslid aan een breder publiek kenbaar te maken 
(toespraken, briefwisseling, enz.) 
Het archieffonds bevat inderdaad officiële documenten van het 
Europees Parlement en van de Europese Unie. Op basis van een 
ruwe schatting - er werden vooralsnog geen 
archiveringswerkzaamheden uitgevoerd - zou dit 10% van het 
fonds kunnen bedragen. Deze officiële documenten maken echter 
meestal integraal deel uit van de dossiers, en zijn bovendien 
dikwijls geannoteerd. 

b) De historische feiten en persoonlijkheden waarop het fonds 
betrekking heeft. 
Het archieffonds heeft vooral betrekking op de MONTI-Groep 
(gedragscode voor bedrijfsbelastingen, heffing op 
kapitaalopbrengsten), de IGC 1996 en het Verdrag van Amsterdam 
en de discussies omtrent de toekomst van Europa, de 
gebouwenproblematiek van het Europees Parlement, de EMU en 



de sociale gevolgen van de komst van de euro, het protest tegen de 
Franse nucleaire testen. 

c) Hoeveelheid niet eerder gepubliceerd materiaal. Geef aan welk 
percentage van het fonds reeds gepubliceerde documenten betreft. 
Op basis van een ruwe schatting - er werden vooralsnog geen 
archiveringswerkzaamheden uitgevoerd - zou dit 20% van het 
fonds kunnen bedragen. Deze reeds gepubliceerde documenten 
maken echter meestal integraal deel uit van de dossiers en zijn 
bovendien dikwijls geannoteerd. 

d) Periode waarop het fonds betrekking heeft (documenten die dateren 
van vóór 1952 en van na de zittingsperiode 1994-1999 zijn 
uitgesloten). 
WILLOCKX Freddy was lid van het Europees Parlement 
gedurende de zittingsperiode 1994-1999. Het fonds heeft volledig 
betrekking op deze periode. 

e) Het verband tussen de documenten en de persoonlijke ervaringen 
van de betrokken leden tijdens de uitoefening van hun mandaat. 
De geschonken documenten zijn de archivalia die door de 
archiefvormer, WILLOCKX Freddy werden geproduceerd met 
betrekking tot die specifieke terreinen waarop hij als Europees 
parlementslid zelf actief is geweest. 

 
 
 


