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INLEIDING
Historiek
De Belgische Transportarbeidersbond (BTB) te Gent is ontstaan uit de bond die de Gentse
dokwerkers in 1886 stichtten. Gaandeweg sloten andere beroepsverenigingen uit de
transportsector hierbij aan om uiteindelijk BTB Gent te vormen. De dokwerkers te Gent
waren een groep losse arbeiders die per taak of per shift betaald werden in het zogenaamde
kroegtrucksysteem. De dokwerkers werden aangenomen door een hele reeks stouwers en
lossersbazen. Die slaagden erin de arbeiders volledig van zich afhankelijk te maken. Velen
onder hen hielden namelijk een herberg open. Na een voldoende aantal ‘druppels’ besteld te
hebben, bestond er enige kans om voor werk in aanmerking te komen. Dit leidde voor de
havenarbeiders en hun gezinnen tot een uitzichtloze toestand van alcoholisme, miserabele
behuizing en periodes van hongersnood, vooral in de winter. In het midden van 1886 werd
dan ook een vereniging gesticht, onder impuls van Vooruit-redacteur Millio, een
boezemvriend van Frans Temmerman, jarenlang de voorman van de bond. Hun grieven
richtten zich vooral tegen de uitbuitende houding van de foremen. Een experiment om zonder
‘baas’ te werken mislukte echter.
De Socialistische Kas der Dokwerkers begon met 250 leden en kende tot in 1895 een
wisselend succes. In 1895 was er een algemene opgang van het syndicalisme en begonnen
aanverwante beroepsverenigingen, zoals de houtlossers en de straatwerkers, zich bij de bond
aan te sluiten. Vanaf dan kreeg ze de wind in de zeilen, met een hoogtepunt in 1900 toen ze
1.200 leden telde. Begin 1900 werd een eigen coöperatieve opgericht die de grootste
lossersvereniging van de haven werd. Tevens werden er hulpposten met geneesmiddelen en
dergelijke langs de kaden geïnstalleerd. Vooral op 2 juni 1900 deden de socialistische
dokwerkers van zich spreken door hun verzet tegen ploegbaas Visser. Hij weigerde bij de
bond aangesloten dokwerkers aan te werven en hogere lonen uit te betalen. Het werd een
bloedige strijd met een dode tot gevolg. Dit toonde aan dat de arbeidersstrijd definitief was
ingezet en dat er met de Gentse dokwerkers rekening moest gehouden worden. Begin 1901
sloeg een algemene recessie toe en daalde het ledenaantal. In 1903 verbeterde de
economische toestand en steeg het ledenaantal weer, maar door interne moeilijkheden – onder
meer conflicten rond de figuur Temmerman – bleef een algemene malaise bestaan.
Na de dood van Temmerman in 1911 was er weer ruimte voor syndicale opleving. Op 1
oktober 1913 werd de BTB gesticht. Die telde toen 8.000 leden uit Antwerpen, Gent, Brussel,
Oostende, Luik, Seraing en La Louvière. Piet Somers werd de eerste voorzitter, Christ
Mahlman secretaris en A. Wieme schatbewaarder. De BTB sloot zich aan bij de Syndikale
Kommissie van België en bij de International Transport Workers’ Federation. De
tussenoorlogse periode werd in het algemeen gekenmerkt door groei. Er werd gestreden voor
de achturendag, voor betaling van overwerk en voor een gewaarborgd loon van een halve dag.
Het paritair overleg kreeg geleidelijk aan vorm: op 8 juni 1920 werd een arbeidscommissie in
het leven geroepen, weliswaar met adviserend karakter. De samenstelling was paritair: negen
vertegenwoordigers van de werkgevers en negen van de werknemers, voorgezeten door de
schepen van de haven. Het bestaan van deze arbeidscommissie deed vanaf 1920 het aantal
stakingen gevoelig afnemen. Als gevolg van de economische recessie in 1920 en 1921 voerde
men de achturendag in. In 1930-1931 kreeg elke arbeider een loonboek (zie verder).
In 1932 was er voor het eerst sprake van een arbeidsstatuut voor de dokwerkers. Deze vorm
van beroepsbescherming was voornamelijk een technische overeenkomst tussen
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havenpatronaat en vakbonden, waarbij de loonregeling centraal stond. In de eerste plaats
impliceerde dit de oprichting van het Arbeidskomiteit aan de Haven van Gent, een eerste stap
naar loon- en arbeidsreglementering. De arbeider werd voor het eerst door de
werkgeversverenigingen als een volledig gelijkwaardige partner erkend. Voordien was
havenarbeid niet in het minst gereglementeerd. De wirwar van havenarbeiders die zich elke
dag kwamen aanmelden, zorgde voor een niet te overziene chaos. Dit werd nu in de juiste
banen geleid: er werd een vaste standplaats voor aanwerving bepaald en ook de werkuren
werden vastgelegd. Ten tweede kon de arbeider bovenop zijn basisloon toeslagen krijgen
voor onder meer overwerk, nacht- en zondagswerk enz. Een derde ingrijpende verandering
was de indeling van de havenarbeiders in twee categorieën. Categorie A omvatte de vaste
arbeiders die zich dagelijks lieten aanwerven. Categorie B waren de gelegenheids- en
seizoenarbeiders. Voor beide categorieën werd een verschillend loonboek uitgegeven. Bij het
loonboek werd een inschrijvingsbewijs gevoegd waarop het nummer van het loonboek
voorkwam. Dit bewijsstuk diende als werkkaart en was een controlemiddel tijdens het werk.
Na een taak werd het loonbedrag in het loonboek ingevuld. Zonder de werkkaart kon geen
enkele havenarbeider zich toegang tot de haven verschaffen, terwijl de stempelcontrole en de
werkloosheidsuitkering ook daarvan afhingen. Op die manier kon men tevens vermijden dat
een dokwerker te weinig betaald werd. Door de invoering van het arbeidsstatuut voor
dokwerkers werd de werkstabiliteit sterk bevorderd. Toch kende het systeem nog veel
leemten: onder meer de machtspositie van de foreman bleef dezelfde en er werd nagenoeg
geen aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne. De verslechterende economische toestand
op internationaal vlak drukte meteen zijn stempel op de havenactiviteit en leidde in 1936 tot
een stakingsgolf. De resultaten waren onder meer de stijging van het basisloon, de
veertigurenweek en het betaald verlof. Vanaf 1938 moesten de wettelijke voorschriften in
verband met het betaald verlof door de Bijzondere Kas der Gentsche Centrale van Zee- en
Binnenvaartwerkgevers (CEPG) uitgevoerd worden. Alle werkgevers moesten bedragen
storten in de kas, die op haar beurt de arbeiders uitbetaalde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
werd de vakbond ontbonden en opgeslorpt door de Unie voor Hand- en Geestesarbeiders.
Ongeveer driehonderd arbeiders bleven in de haven werkzaam. Tijdens en kort na de
Bevrijding was er een grondige wijziging van het arbeiderscontingent. Tot dan toe heerste een
niet-geschreven recht dat het loonboek van vader op zoon werd overgedragen. Deze
‘familiezaak’ werd gesteund door de vakbond, omdat die zich op deze manier verzekerd zag
van nieuwe leden. Tijdens de Bevrijding was er voor het lossen van geallieerde
bevoorradingsschepen echter plots een enorme vraag naar havenarbeiders en was het
bestaande arbeiderscontingent onvoldoende. Bijgevolg werden vele plattelandsmensen na de
opheffing van de blokkade in 1944 zonder loonboek aangeworven; het closed system werd
doorbroken. In 1946 zorgde de oprichting van de vzw Centrale Betaalkassen, een
uitbetalingsorgaan, ervoor dat alle havenarbeiders op dezelfde plaats betaald werden. Dit
Centraal Betalingsbureau stond totaal los van de commerciële belangen van de werkgevers,
die hiervoor het CEPG hadden opgericht op 18 februari 1946. Het CEPG werd na de oorlog
een erkende representatieve werkgeversorganisatie die onderhandelingen kon voeren met de
vakbonden over loon- en andere arbeidsvoorwaarden binnen de schoot van het Gewestelijk
Paritair Comité van de Gentse haven. Het CEPG verenigt de werkgevers die een bedrijf
uitbaten dat rechtstreeks betrekking heeft op het zee- en binnenvaartverkeer in de Gentse
haven (zeevaartmakelaars, exploiteurs, binnenvaartbevrachters en stouwers). Als gevolg van
de steeds evoluerende sociale wetgeving werden in de schoot van het CEPG ook een aantal
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nevenverenigingen opgericht. De Centrale betaalkassen der CEPG verenigen de werkgevers
die losse havenarbeiders tewerkstellen. Ze betalen ook de lonen uit aan alle havenarbeiders.
De Gentse kas voor bestaanszekerheid werd opgericht na de septemberstaking van 1946. De
dokwerkers die in 1944 zonder loonboek waren aangeworven, wilden te allen prijze
vermijden dat ze hun werk zouden verliezen na de drukke periode in 1945; ze staakten voor
bestaanszekerheid. Vanaf 1 oktober 1946 werd men 90 frank per dag uitbetaald wanneer men
niet aangeworven was. In het kader van de wet op de sociale zekerheid verkreeg men
kinderbijslag en uitkeringen voor de feestdagen. Toen de bestaanszekerheid ingevoerd werd
bij de dokwerkers, wilden ook de rivierarbeiders van dezelfde voordelen genieten. Er kwam
een compromis uit de bus waarbij de rivierarbeiders moesten kiezen tussen een havenboek of
een rivierboek. Omdat die voor de zekerheid kozen, kreeg het havenboek massaal de
voorkeur en kreeg de rivierarbeid een flinke deuk. Vele kolenbazen namen zelf vaste
werknemers in dienst. Het invoeren van de bestaanszekerheid betekende meteen het einde van
de financiële en materiële afhankelijkheid van de dokwerker tegenover zijn foreman, want de
havenarbeiders brachten hem geen geld meer in het laatje. Toch bleef hij een niet te
verwaarlozen machtspositie behouden, omdat hij nog steeds de dokwerkers aanwees die voor
hem mochten werken.
Nochtans kwam het hele bestaanszekerheidssysteem al vroeg op losse schroeven te staan.
Door de conjuncturele crisis was er een groot aantal werklozen in de Gentse haven. De in
1946 opgerichte Kas voor Bestaanszekerheid kwam hierdoor in grote moeilijkheden. Een
bijkomende reden was dat het vervangingsinkomen bijna gelijk was aan een voltijdse wedde,
waardoor er veel misbruik was. De regering was genoodzaakt de nodige voorschotten te
verstrekken om het voortbestaan van de kas te kunnen verzekeren. Er werd een Nationale Kas
van Lening voor Bestaanszekerheid opgericht die financiële hulp verleende aan plaatselijke
fondsen die in tijdelijke moeilijkheden verkeerden.
Het Gewestelijk Paritair Comité der Haven van Gent werd in 1948 in werking gesteld. Dit
comité regelt op gewestelijk vlak hetgeen door het nationaal Paritair Comité op nationaal vlak
wordt beslist. Het wordt gevormd door negen vertegenwoordigers van de werkgevers en
negen van de werknemers. In de schoot hiervan is een Beperkt Comité gevormd dat belast is
met het uitwerken van voorstellen. In 1950 was er een politieke staking rond de
Koningskwestie, waaraan men looneisen koppelde, die men ook kreeg. De jaren 1950 werden
in het algemeen gekenmerkt door een modernisering van het havenbedrijf, waardoor het
aantal ingeschreven havenarbeiders stelselmatig terugliep en er een groot
werkloosheidspercentage was. Van de ruim vijfduizend havenarbeiders in 1945 – waarvan de
overgrote meerderheid gelegenheidsdokwerkers waren – bleven er in 1955 slechts
achthonderd over. Ook na de recessie van 1958-1959 bleef de situatie in het Gentse
havenbedrijf vrij somber.
Op het gebied van veiligheid en hygiëne waren de werkomstandigheden aan de haven
bedroevend. Tot in 1949 was de havenarbeider volledig of gedeeltelijk verantwoordelijk voor
het ongeval dat hem trof. De arbeiders waren op zichzelf aangewezen als er iets voorviel.
Veiligheid en hygiëne zijn steeds een kwestie van geld geweest. Aangezien eenmalige
problemen opgelost werden door geïsoleerde syndicale acties, werden de oorzaken van het
veiligheidsprobleem nooit weggenomen. In 1951 kwam er door de samenwerking tussen de
verschillende syndicale organisaties, een nieuwe wet op de arbeidsongevallen. Men eiste de
oprichting van een veiligheidscomité met alle nodige bevoegdheden, dat zou bijdragen tot de
vermindering van de werkongevallen. In 1955 werd dit Comité voor Veiligheid, Hygiëne en
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Verfraaiing opgericht. Hoewel de situatie hierdoor veel verbeterde, moesten de arbeiders nog
steeds instaan voor hun eigen werkmateriaal, wat de veiligheid niet ten goede kwam. Ook
werden de veiligheidsreglementen door de arbeiders vaak over het hoofd gezien. In de winter
van 1960-1961 was er de grote werkstaking tegen de Eenheidswet. De arbeidersbeweging
kantte zich vooral tegen het antisociale karakter van de regeringsmaatregelen. Het was een
staking van eerder politieke aard die van de vakbondsleiding uitging.
Anders was het met de zogenaamde ‘zinloze septemberstaking’ van 1963. Hier brak met een
wilde staking een sociaal conflict los waarbij alle zevenhonderd havenarbeiders het werk
stillegden. Ze eisten onder meer een loonsverhoging van 50 frank per dag. Deze staking
eindigde echter zonder resultaten.
Vanaf oktober 1964 trad de vijfdagenweek in voege. De jaren 1961 tot 1974 werden
gekenmerkt door het doorvoeren van een groot aantal sociale programmaties. Die verbeterden
de sociale status van alle transportarbeiders (onder meer eindejaarspremie, vorstpremie,
opleiding, werkkledij, pensioen, vakantiegeld ...) Voor alle Belgische zeehavens werd op 8
juni 1972 de wet betreffende de havenarbeid uitgevaardigd. De wet-Major bepaalt dat
niemand in de havengebieden werk mag laten verrichten door andere werknemers dan
erkende havenarbeiders. Hierdoor werd het mogelijk een strengere controle uit te oefenen op
de havenbedrijven. Bij de binnenvaart en in de koopvaardij werd tussen 1961 en 1974 de
achterstand die bestond ten opzichte van de andere transportarbeiders, ingelopen. Zo werd
bijvoorbeeld in 1965 het KABOV, het Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de
brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen opgericht.
De grote dokstaking van april-mei 1973 was een van de meest dramatische sociale conflicten
van de laatste decennia.1 Gedurende twee maanden bleven de dokwerkers voor hun eisen
opkomen om ten slotte, zonder enige tegemoetkoming, weer aan het werk te gaan. In mei
1972 had de syndicale leiding een cao afgesloten voor twee jaar, zonder de leden erbij te
betrekken. Onder de Gentenaars leefde veel wrevel, omdat alles door Antwerpen, de Centrale
BTB, bedisseld werd en men te weinig rekening hield met de Gentse verzuchtingen. Op 6
april werd de eis tot herziening van de cao kracht bijgezet door een spontane
werkonderbreking. De stakers stelden loon- en andere eisen. De syndicale leiding erkende de
staking echter niet en men weigerde het werk te hervatten zolang niet naar de Gentse eisen
werd geluisterd. De Gentenaars slaagden erin ook Antwerpen plat te leggen om gehoor te
krijgen. Er kwam een wending in het conflict wanneer op 4 mei het protocol van Sint-Niklaas
werd afgesloten, een overeenkomst tussen het Gentse stakerscomité, de Gentse en Antwerpse
ABVV-militanten en de intersyndicale. De Gentse stakers waren tevreden, ze bleven echter
staken uit solidariteit met de Antwerpenaren die niet akkoord waren. Vanaf dan verloor de
actie haar elan. Het was een merkwaardig conflict omdat de actie niet tegen de werkgevers
was gericht, maar wel tegen de syndicale leiding zelf. Op lange termijn was het resultaat dat
de eisen tijdens de eerstvolgende cao-onderhandelingen ingewilligd werden. Voor BTB Gent
was het belangrijkste gevolg een herstructurering van de interne besluitvorming met inbegrip
van betere inspraakprocedures en bestuursverkiezingen (zie verder). De belangrijke periode
1961-1974 waarin zeer veel bereikt werd via de interprofessionele sociale akkoorden
enerzijds en de sociale programmaties anderzijds, werd abrupt afgesloten in 1975 door de
economische crisis. Vanaf 1976 maakten een aantal wetten en KB’s iedere loonsverhoging
onmogelijk. Vanaf dan werden de begrippen ‘matiging’ en ‘inlevering’ troef. In de periode
1

Zie: Patrick Boes, Twintig jaar geleden: de grote dokstaking. In: De Morgen, 03/04/1993.
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dat Roland Van der Linden2 secretaris was van BTB Gent (1977-1991), moest hij zich dan
ook vooral toeleggen op de sanering van de bestaande toestand. De Kas voor
Bestaanszekerheid had in 1977 een tekort van twintig miljoen. Arbeiders die ervan verdacht
werden misbruik van de kas te maken, werden ontslagen of gesanctioneerd. De werkgevers
leverden een saneringsbijdrage. In die periode werd ook tevergeefs gepoogd de
havenarbeiders een beter statuut te bezorgen door hen aan te sporen bij de bedrijven in vaste
dienst te werken. Dat stuitte echter vooral bij de havenarbeiders zelf op veel verzet, omdat zij
hun onafhankelijkheid en hun vrijheid niet wilden prijsgeven. Ter verbetering van de
inspraakprocedures na de staking van 1973, werden enerzijds bestuursverkiezingen ingevoerd
en anderzijds maandelijks militantenvergaderingen georganiseerd om de voeling met de basis
te versterken. Samen met Piet Van Eeckhout – schepen van Onderwijs en erevoorzitter van
BTB Gent – richtte Roland Van der Linden ook een havenvakschool op. Door aan elke
havenarbeider een opleiding te geven, wilde men in de eerste plaats de veiligheid bevorderen.
Er waren basiscursussen die elke havenarbeider volgde en vervolmakingscursussen voor
forelieden, dokchauffeurs enz. Men wilde ook het imago van de dokwerker, die men met de
meer eerbiedwaardige term ‘havenarbeider’ begon aan te spreken, verbeteren. Doordat er
slechts weinig nieuwe aanwervingen waren en door interne onenigheden, werd de school
enkele jaren geleden gesloten.
De recentste betekenisvolle verandering voor BTB Gent, was een aanpassing van het
arbeidsreglement van de havenarbeider. Hierbij werden vooral maatregelen genomen, onder
meer de versoepeling van het rigide ploegenstelsel, om de concurrentiepositie van Gent met
de andere havens te verbeteren.
Archivalisch
Het huidig archief van BTB Gent kwam in drie stukken op het toenmalige AMSAB terecht.
In 1982 werd materiaal in depot gegeven via secretaris Roland Van der Linden: het betrof
hier hoofdzakelijk bibliotheekmateriaal. Naar aanleiding van een prospectietocht in verband
met een tentoonstelling rond Ons Huis op de Gentse Vrijdagmarkt kwamen we in contact met
Georges Maes die in oktober 1989 een bijkomende archiefstorting deed. Deze aanwinst
bevatte onder meer interessant archiefmateriaal voor de periode 1939-1948, uit de
secretariaatsperiode van Albert De Meyer: stukken over de moeizame naoorlogse
wederopbouw van de BTB. Ook een aantal zeer oude archiefstukken hoorden hierbij. In
maart 1993 ten slotte verwierf AMSAB het grootste deel van het archief, uit de periode 19441987.
Van het vroege ontstaan van BTB Gent zijn er een aantal losse stukken, zoals een brochure
over de dokstaking in 1900, een pamflet uit 1907, werkboekjes en over dergelijke meer. We
kunnen pas over een volledig archief spreken vanaf 1939. Het bevat 65 archiefdozen en loopt
tot ongeveer 1987. Een eerste deel bestaat uit archiefmateriaal van BTB Gent: de verslagen
van de bestuursvergaderingen lopen van 1939 tot 1979, de briefwisseling gaat van 1960 tot
1979. Daarna komen briefwisseling met en verslagen van de Centrale BTB. Het
omvangrijkste deel is de BTB-sector haven dat ongeveer 28 dozen beslaat. Het bevat de
algemene vergaderingen van 1945 tot 1972, de verslagen en andere stukken van de Nationale
en Gewestelijke Paritaire Commissies van 1949 tot 1984. Verder zijn er onder meer stukken
betreffende het Comité voor Veiligheid en Gezondheid, de Raadplegingscommissie stad
2

Uit een interview met Roland Van der Linden, 20/06/1994.

6

Gent, de RVA, het CEPG, het Fonds voor Bestaanszekerheid, de sociale programmatie en de
loonboeken. De andere sectoren die aan bod komen, zijn de binnenscheepvaart, de
rivierarbeiders (later de handel in brandstoffen), de koopvaardij en het wegvervoer. Ten slotte
zijn er stukken betreffende het ABVV. Samengevat beslaat het archief van BTB Gent heel de
periode van 1939 tot het begin van de jaren 1980. Alle belangrijke gebeurtenissen en
verworvenheden, zowel intern als extern, zijn er uitgebreid in terug te vinden: de bezetting in
1939, de overname door de Unie in 1941, de heropbouw na de oorlog, het verwerven van de
bestaanszekerheid, de stakingen, de evolutie op het gebied van veiligheid en hygiëne, de
kaderwet van 1972, de sociale programmatie enz. Interessant is tevens dat ook andere
sectoren dan de haven ruim aan bod komen. Het archief is raadpleegbaar mits toestemming
van de verantwoordelijke archivaris.
Bronnen:
a) De wortels van de sociaal-democratie in Vlaanderen, doctoraal proefschrift van Guy
Vanschoenbeek (1992).
b) Het leven van de Gentse dokwerker 1932-1964, licentiaatsverhandeling van Stefaan Dhont
(1985).
c) Brochure ter gelegenheid van de 55ste verjaardag van de BTB (1988).
d) Gent op de wateren en naar de zee, Jan Decavele en René De Herdt (1976).
e) Krantenartikel uit De Morgen van 3 april 1993 van Patrick Boes: Twintig jaar geleden: de
grote dokstaking.
f) Interview met Roland Van der Linden op 20 juni 1994 (secretaris BTB 1977-1991).
g) De Gentsche Dockers, nauwkeurige beschrijving van de toestanden en de bloedige
gebeurtenissen langs de Gentsche Dokken door Millio Temmerman-Cogh (1900).
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AFKORTINGEN
ABVV
BEKOV
BTB
CEPG
GMIC
GPC
KABOV
NPC
NVSM
RVA
VLIG

Algemeen Belgisch Vakverbond
Beroepsvereniging der brandstoffenhandelaars van Oost-Vlaanderen
Belgische Transportarbeidersbond
Gentse Centrale der Zee- en Binnenvaartwerkgevers
Garde Maritime et Commerciale
Gewestelijk Paritair Comité
Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de
Provincie Oost-Vlaanderen
Nationaal Paritair Comité
Nationaal Verbond der Socialistische Mutualiteiten
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Vlaamse Intergewestelijke van het ABVV
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STORTINGSLIJST
1

Verslagboek, verslagen, omzendbrief betreffende BTB Gent: bestuursvergaderingen en
algemene vergaderingen van 13.10.1939 tot 16.03.1948.
1939 – 1948
1 stuk

2

Verslagen, lijst betreffende BTB Gent: bestuursvergaderingen van 10.06.1948 tot
21.04.1949.
1948 – 1949
1 omslag

3

Verslagen, lijst betreffende BTB Gent: bestuursvergaderingen van 20.05.1949 tot
21.04.1950.
1949 – 1950
1 omslag

4

Verslagen, lijst, werkdocumenten betreffende BTB Gent: bestuursvergaderingen van
12.05.1950 tot 20.04.1951.
1950 – 1951
1 omslag

5

Verslagen, lijst, statuten, omzendbrief betreffende BTB Gent: bestuursvergaderingen van
27.04.1951 tot 28.03.1952.
1951 – 1952
1 omslag

6

Verslagen, lijst betreffende BTB Gent: bestuursvergaderingen van 09.05.1952 tot
17.04.1953.
1952 – 1953
1 omslag

7

Verslagen, lijst betreffende BTB Gent: bestuursvergaderingen van 15.05.1953 tot
16.04.1954.
1953 – 1954
1 omslag

8

Verslagen, lijst, werkdocumenten betreffende BTB Gent: bestuursvergaderingen van
14.05.1954 tot 22.04.1955.
1954 – 1955
1 omslag

9

Verslagen, werkdocumenten betreffende BTB Gent: bestuursvergaderingen van
01.05.1955 tot 20.04.1956.
1955 – 1956
1 omslag

10

Verslagen, lijsten, werkdocumenten betreffende BTB Gent: bestuursvergaderingen van
11.05.1956 tot 19.04.1957.
1956 – 1957
1 omslag

11

Verslagen, werkdocumenten betreffende BTB Gent: bestuursvergaderingen van
17.05.1957 tot 25.04.1958.
1957 – 1958
1 omslag
9

12

Verslagen, lijst betreffende BTB Gent: bestuursvergaderingen van 06.06.1958 tot
24.04.1959.
1958 – 1959
1 omslag

13

Verslagen, lijst, werkdocumenten betreffende BTB Gent: bestuursvergaderingen van
05.06.1959 tot 22.04.1960.
1959 – 1960
1 omslag

14

Verslagen, lijst, werkdocumenten betreffende BTB Gent: bestuursvergaderingen van
03.06.1960 tot 25.04.1961.
1960 – 1961
1 omslag

15

Verslagen betreffende BTB Gent: bestuursvergaderingen en algemene vergadering van
04.05.1961 tot 30.03.1962.
1961 – 1962
1 omslag

16

Verslagen, lijst betreffende BTB Gent: bestuursvergaderingen van 25.05.1962 tot
17.04.1963.
1962 – 1963
1 omslag

17

Verslagen betreffende BTB Gent: bestuursvergaderingen van 21.05.1963 tot 22.04.1964.
1963 – 1964
1 omslag

18

Verslagen, lijsten betreffende BTB Gent: bestuursvergaderingen van 26.05.1964 tot
27.04.1965.
1964 – 1965
1 omslag

19

Verslagen, lijsten betreffende BTB Gent: bestuursvergaderingen van 25.05.1965 tot
22.04.1966.
1965 – 1966
1 omslag

20

Verslagen, werkdocumenten, lijsten betreffende BTB Gent: bestuursvergaderingen van
26.05.1964 tot 22.04.1966.
1964 – 1965
1 omslag

21

Verslagen, lijst, brieven, werkdocumenten betreffende BTB Gent: bestuursvergaderingen
van 13.05.1966 tot 12.04.1967.
1966 – 1967
1 omslag

22

Verslagen, werkdocumenten betreffende BTB Gent: bestuursvergaderingen en algemene
vergadering van 17.05.1967 tot 25.02.1968.
1967 – 1968
1 omslag

23

Verslagen, lijst, notities betreffende BTB Gent: bestuursvergaderingen en algemene
vergadering van 25.02.1968 tot 18.04.1969.
1968 – 1969
1 omslag
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24

Verslagen, lijst, werkdocumenten betreffende BTB Gent: bestuursvergaderingen van
27.06.1969 tot 24.04.1970.
1969 – 1970
1 omslag

25

Verslagen, werkdocumenten, brieven betreffende BTB Gent: bestuursvergaderingen van
12.06.1970 tot 16.04.1971.
1970 – 1971
1 omslag

26

Verslagen, werkdocumenten, lijst betreffende BTB Gent: bestuursvergaderingen en
algemene vergadering BTB Gent sector Haven van 14.05.1971 tot 21.04.1972.
1971 – 1972
1 omslag

27

Verslagen, briefwisseling, omzendbrieven, uitnodigingen, statuten, brieven betreffende
BTB Gent: werking bestuur, BTB sector Haven.
1972 – 1973
1 omslag

28

Verslagen, briefwisseling, brieven, omzendbrieven, plans, werkdocumenten betreffende
BTB Gent: werking bestuur, BTB sector haven.
1973 – 1974
1 omslag

29

Reglement, lijsten, nota, briefwisseling met o.m. A. De Meyer betreffende BTB Gent.
1960 – 1961
1 omslag

30

Briefwisseling met o.m. leden betreffende BTB Gent: dienstbetoon e.a.
1967 – 1971

1 omslag

Briefwisseling met o.m. leden betreffende BTB Gent: dienstbetoon e.a.
1972 – 1975

1 omslag

Brieven van A. De Meyer betreffende BTB Gent: dienstbetoon e.a.
1963

1 omslag

Brieven van o.m. A. De Meyer betreffende BTB Gent: dienstbetoon e.a.
1964

1 omslag

31
32
33
34

Brieven van o.m. A. De Meyer, G. Gillis betreffende BTB Gent: dienstbetoon e.a.
1965
1 omslag

35

Brieven van o.m. A. De Kie, A. De Meyer, G. Gillis betreffende BTB Gent:
dienstbetoon e.a.
1966
1 omslag
Brieven van o.m. A. De Kie betreffende BTB Gent: dienstbetoon e.a.
1966 – 1967
1 omslag

36
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37

Brieven van o.m. A. De Kie betreffende BTB Gent: dienstbetoon e.a.
1968

1 omslag

38

Uitnodiging, verslag, nota’s, brieven van o.m. A. De Kie betreffende BTB Gent:
dienstbetoon, loons- en arbeidsvoorwaarden, vergaderingen e.a.
1969
1 omslag

39

Uitnodigingen, verslagen, brochures, nota’s, briefwisseling met A. De Kie, e.a.
betreffende BTB Gent: werking: o.m. sociale programmatie, vergaderingen, algemene
vergadering.
1969 – 1970
1 omslag

40

Uitnodigingen, verslagen, brieven van o.m. A. De Kie betreffende BTB Gent:
dienstbetoon, loons- en arbeidsvoorwaarden, bestuursvergaderingen e.a.
1970
1 omslag

41

Ontwerp, verslagen, brieven van o.m. A. De Kie betreffende BTB Gent: dienstbetoon,
programmatieakkoorden, Commissie voor Advies, Comité voor Veiligheid en
Gezondheid, vergaderingen e.a.
1970 – 1971
1 omslag

42

Uitnodigingen, verslagen, omzendbrieven, brieven van o.m. A. De Kie betreffende
BTB Gent: (algemene) vergaderingen, sociale programmatie, loons- &
arbeidsvoorwaarden, dienstbetoon e.a.
1971 – 1972
1 omslag

43

Verslagen, brieven van o.m. A. De Kie betreffende BTB Gent: vergaderingen,
dienstbetoon, e.a.
1973
1 omslag

44

Verslagen, brieven van o.m. A. De Kie betreffende BTB Gent: vergaderingen,
dienstbetoon e.a.
1973 – 1974
1 omslag

45

Verslagen, nota, brieven van o.m. A. De Kie, G. Baeyens betreffende BTB Gent:
vergaderingen, sociale verkiezingen, aanstellingen, e.a.
1975
1 omslag

46

Verslagen, brieven van o.m. G. Baeyens, R. Van der Linden betreffende BTB Gent:
vergaderingen, bestuursaangelegenheden, dienstbetoon e.a.
1977
1 omslag

47

Verslagen, brieven van o.m. G. Baeyens, R. Van der Linden betreffende BTB Gent:
vergaderingen, dienstbetoon e.a.
1978
1 omslag
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48

Verslagen, brieven van o.m. G. Baeyens, R. Van der Linden betreffende BTB Gent:
vergaderingen, dienstbetoon, e.a.
1979
1 omslag

49

Dossier betreffende BTB Gent: 75-jarig jubileum.
1961

1 omslag

Dossier betreffende BTB Gent: Firma Baert.
1949 – 1957

1 omslag

Dossier betreffende BTB Gent: NV Depaire.
1961 – 1963

1 omslag

50
51
52

Dossier betreffende BTB Gent: briefwisseling met bedrijven m.b.t. arbeidsvoorwaarden,
e.a.
1962
1 omslag

53

Dossier betreffende BTB Gent: Union de Remorquage et de Sauvetage (URS): premies.
1960, 1963
1 omslag

54

Dossier betreffende BTB Gent: staking wegvervoer: NV De Luycker (7.1.1963).
1963
1 omslag

55

Formulieren betreffende BTB Gent: verklaringen van aansluiting.
1961 – 1969

1 omslag

Lijst betreffende BTB Gent: inschrijving der bijdragen.
1939

1 stuk

Lijst betreffende BTB Gent: lonen en arbeidsprestaties.
1940 – 1944

1 omslag

56
57
58

Werkboekjes, loonboekjes, statuten betreffende BTB Gent: sectoren Haven,
Kolenhandel, Rivierarbeiders.
1936 – 1962
1 omslag

59

Verslag betreffende BTB Gent: ledenbeweging tussen 1959 en 1962.
1962

1 omslag

60

Formulieren, brieven betreffende BTB Gent: dossiers overgemaakt aan het Bureel voor
Arbeidsrecht.
1967 – 1973
1 omslag

61

Dossier betreffende BTB Gent: studiebezoek aan Genua op 31 mei 1988 m.b.t. het
vervoer per container.
1968
1 omslag
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62
63

Dossier betreffende BTB Gent: Franse havens.
1951 – 1971

1 omslag

Dossier betreffende BTB Gent: haven van Marseille.
1972

1 omslag

64

Dossier betreffende BTB Gent: studiereis naar de haven van Marseille van 23 tot 26
oktober 1972.
1968 – 1972
1 omslag

65

Dossier betreffende BTB Gent: studiereis naar de DDR: Rostock van 19 tot 24 maart
1973.
1973
1 omslag

66

Dossier betreffende BTB Gent: deelname aan een conferentie van de ILA (International
Longhoremen’s Association) van 26 tot 29 januari 1973.
1972 – 1973
1 omslag

67

Brochures, specimen, plan betreffende BTB Gent varia.
Z.d.

1 omslag

68

Dossier betreffende BTB Gent: studiebezoek aan Engelse en Schotse havens van 13 tot
18 juni 1977.
1967 – 1977
1 omslag

69

Dossier betreffende BTB Gent: studiereis Havens Marseille en Bordeaux van 7 tot 11
februari 1977.
1973 – 1977
1 omslag

70

Dossier betreffende BTB Gent: documentatie en CAO’s buitenlandse havens.
1973 – 1976
1 omslag

71

Verslagen, lijsten betreffende Centrale BTB: uitvoerend bestuur (1963).
1952 – 1963

1 omslag

72

Uitnodigingen, omzendbrieven, werkdocumenten, verslagen betreffende Centrale BTB:
Nationaal Comité en uitvoerend bestuur.
1965 – 1979
1 omslag

73

Verslagen, uitnodigingen, werkdocumenten betreffende Centrale BTB: vergaderingen
Nationaal Comité.
1965 – 1979
1 omslag
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74
75

Jaarverslag betreffende BTB, 1967.
[1968]

1 omslag

Dossier betreffende nationale stakingsdag 29.01.1960.
1960

1 omslag

76

Dossier betreffende statutair congres BTB op 23, 24 en 25 september 1963 te
Antwerpen: o.m. Gentse bijdragen.
1963
1 omslag

77

Dossier betreffende statutair congres BTB op 18, 19 en 20 september 1967 te
Antwerpen.
1967
1 omslag

78

Dossier betreffende statutair congres BTB op 17, 18 en 19 juni 1971 te Antwerpen.
1970 – 1971
1 omslag

79

Dossier betreffende Havenarbeidersbond en aanverwante groepen van Antwerpen: 8ste
statutair congres van 05.06.1966.
1966
2 stukken

80

Dossier betreffende Havenarbeidersbond en aanverwante groepen van Antwerpen:
statutair congres van 23.09.1972.
1972
1 omslag

81

Knipsel (uit “ABVV Antwerpen”) betreffende betaalde feestdagen havenarbeiders en
dienstbetoon.
18.05.1946
1 stuk

82

Uitnodigingen betreffende Nationaal Comité Havens BTB: vergaderingen.
1964 – 1970
1 omslag

83

Verslagen, werkdocumenten betreffende Nationaal Comité havens BTB: vergaderingen.
1961 – 1970
1 omslag

84

Uitnodigingen betreffende Nationaal Comité Havens BTB: vergaderingen.
1971 – 1977
1 omslag

85

Verslagen, werkdocumenten betreffende Nationaal Comité Havens BTB: vergaderingen.
1971 – 1977
1 omslag

86

Uitnodigingen betreffende Nationaal Comité Havens BTB: vergaderingen.
1978 – 1984
1 omslag

87

Verslagen, werkdocumenten betreffende Nationaal Comité Havens BTB: vergaderingen.
1978 – 1984
1 omslag
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88

Uitnodigingen, verslagen, werkdocumenten, lijsten, knipsels betreffende BTB Gent,
sectie Haven: algemene vergaderingen.
1945 – 1959
1 omslag

89

Uitnodigingen, verslagen, werkdocumenten, lijsten, knipsels betreffende BTB Gent,
sectie Haven algemene vergaderingen.
1960 – 1972
1 omslag

90

Verslagen, uitnodigingen betreffende BTB Gent, sectie Haven: beknopt verslag over de
jaren 1967 - 1968 en 1969, jaarverslag 1970, e.a.
1970 – 1971
1 omslag

91

Nota’s, lijsten, omzendbrieven betreffende BTB Gent sectie Haven: sociale voordelen:
o.m. vorstpremie, afscheidspremie, eindejaarspremie.
1960 – 1973
1 omslag

92

Dossier betreffende haven van Gent: De Ringvaart om Gent, 18 november 1969.
1967 – 1969
1 omslag

93

Uitnodigingen, verslagen betreffende Nationaal Paritair Comité van het Havenbedrijf:
vergaderingen.
1954 – 1958
1 omslag

94

Uitnodigingen, verslagen betreffende Nationaal Paritair Comité van het Havenbedrijf:
vergaderingen.
1960 – 1961
1 omslag

95

Uitnodigingen, verslagen, werkdocumenten, briefwisseling met BTB Gent sectie Haven
betreffende Nationaal Paritair Comité van het Havenbedrijf.
1963 – 1978
1 omslag

96

Uitnodigingen, verslagen betreffende Nationaal Paritair Comité van het Havenbedrijf:
vergaderingen.
1966 – 1983
1 omslag

97

Uitnodigingen, verslagen, lijsten, werkdocumenten, briefwisseling van BTB Gent sector
haven met GPC Haven van Gent betreffende Bestendig Bureau van het Gewestelijk
Paritair Comité der Haven van Gent: behandeling van klachten e.a.
1954 – 1959
1 omslag

98

Verslagen, briefwisseling van BTB Gent sector Haven met GPC Haven van Gent
betreffende Bestendig Bureau van het Gewestelijk Paritair Comité der haven van
Gent: behandeling van klachten e.a.
1960 – 1961
1 omslag
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99

Uitnodigingen, verslagen betreffende Bestendig Bureau van het Gewestelijk Paritair
Comité der Haven van Gent: vergaderingen: behandeling van klachten e.a.
1968 – 1970
1 omslag

100

Uitnodigingen, verslagen betreffende Bestendig Bureau van het Gewestelijk Paritair
Comité der Haven van Gent: vergaderingen: behandeling van klachten e.a.
1971 – 1974
1 pak

101

Uitnodigingen, verslagen betreffende Bestendig Bureau van het Gewestelijk Paritair
Comité der Haven van Gent: vergaderingen: klachten, rondvraag, CAO, e.a.
1974 – 1978
1 pak

102

Uitnodigingen, verslagen betreffende Bestendig Bureau van het Gewestelijk Paritair
Comité der Haven van Gent: vergaderingen: klachten, rondvraag, werkomstandigheden,
e.a.
1979 – 1983
1 pak

103

Statistieken, brieven, e.a. betreffende Gewestelijk Paritair Comité voor de Haven van
Gent: toestand contingent havenarbeiders: nieuwe inschrijvingen, uit dienst, pensioen,
e.a.
1957 – 1970
1 omslag

104

Statistieken, brieven, lijsten betreffende Gewestelijk Paritair Comité voor de Haven van
Gent: toestand contingent havenarbeiders.
1971 – 1984
1 omslag

105

Uitnodigingen, verslagen betreffende Gewestelijk Paritair Comité der Haven van Gent:
Beperkt Comité: vergaderingen: o.m. betwistingen, fonds voor bestaanszekerheid,
arbeidersstatuut haven van Gent.
1958 – 1959
1 omslag

106

Uitnodigingen, werkdocumenten betreffende Gewestelijk Paritair Comité der Haven van
Gent: Beperkt Comité: vergaderingen.
1968 – 1972
1 omslag

107

Verslagen, werkdocumenten betreffende Gewestelijk Paritair Comité der Haven van
Gent: Beperkt Comité: vergaderingen: vakantieregelingen, arbeidsvoorwaarden,
beroepsopleidingen, e.a.
1967 – 1972
1 omslag

108

Uitnodigingen, verslagen, werkdocumenten betreffende Gewestelijk Paritair Comité der
Haven van Gent: Beperkt Comité: vergaderingen.
1973 – 1975
1 omslag
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109

Uitnodigingen, verslagen, werkdocumenten betreffende Gewestelijk Paritair Comité der
Haven van Gent: Beperkt Comité: vergaderingen.
1976 – 1983
1 omslag

110

Uitnodigingen, verslagen, brieven, werkdocumenten betreffende Gewestelijk Paritair
Comité der Haven van Gent: Subcomité: Papeteries de Belgique, geschil met Firma
Pierrard, aanwervingen, akkoorden, e.a.
1953 – 1958
1 omslag

111

Uitnodigingen, verslagen, brieven, werkdocumenten betreffende Gewestelijk Paritair
Comité der Haven van Gent: Subcomité: premies, huishoudelijk reglement, verlof,
onderzoek arbeidsprestaties arbeiders e.a.
1960 – 1961
1 omslag

112

Uitnodigingen, werkdocumenten betreffende Gewestelijk Paritair Comité der Haven van
Gent: Subcomité: vergaderingen.
1964 – 1975
1 omslag

113

Verslagen, werkdocumenten betreffende Gewestelijk Paritair Comité en Subcomité der
Haven van Gent: vergaderingen.
1962 – 1976
1 omslag

114

Brieven, uitnodigingen, verslagen betreffende Paritair Subcomité voor de Haven van
Gent: vergaderingen.
1976 – 1983
1 omslag

115

Uitnodigingen, verslagen, brieven, werkdocumenten, knipsels betreffende Gewestelijk
Paritair Comité voor de Haven van Gent: proces van Julius Wijckaert tegen GPC Haven
van Gent, Subcomité 5-dagen-week.
1955 – 1964
1 omslag

116

Uitnodigingen, verslagen, werkdocumenten betreffende Paritair Subcomité voor de
Haven van Gent: administratieve commissie.
1978 – 1983
1 omslag

117

Uitnodigingen, verslagen, brieven, lijsten, betreffende Paritair Subcomité voor de Haven
van Gent: loonboekcomité.
1949 – 1959
1 omslag

118

Uitnodigingen, verslagen, werkdocumenten, betreffende Paritair Subcomité voor de
Haven van Gent: loonboekcomité.
1967 – 1977
1 omslag
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119

Uitnodigingen, verslagen, omzendbrieven, lijsten betreffende Gewestelijk Paritair
Comité voor de Haven van Gent; Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid Haven van
Gent; Comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen e.a.
1963 – 1967
1 omslag

120

Uitnodigingen, verslagen, omzendbrieven, werkdocumenten betreffende haven van Gent:
Comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen.
1966 – 1968
1 omslag

121

Uitnodigingen, verslagen, omzendbrieven, werkdocumenten, brieven betreffende haven
van Gent: Comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen.
1968 – 1969
1 omslag

122

Uitnodigingen, verslagen, omzendbrieven, werkdocumenten betreffende haven van Gent:
Comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen.
1970 – 1972
1 pak

123

Uitnodigingen, verslagen, omzendbrieven, werkdocumenten, lijsten betreffende haven
van Gent: Comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen.
1972 – 1974
1 pak

124

Uitnodigingen, verslagen, omzendbrieven, werkdocumenten, betreffende haven van
Gent: Comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen.
1973 – 1978
1 pak

125

Uitnodigingen, verslagen, omzendbrieven, werkdocumenten betreffende haven van Gent:
Comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen.
1979 – 1982
1 omslag

126

Uitnodigingen, verslagen, omzendbrieven, werkdocumenten betreffende haven van Gent:
Comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen.
1981 – 1984
1 omslag

127

Uitnodigingen, verslagen, werkdocumenten, betreffende haven van Gent: Comité voor
Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen.
1985 – 1987
1 omslag

128

Uitnodigingen, verslagen, brieven, werkdocumenten e.a. betreffende haven van Gent:
Comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen.
1985 – 1987
1 omslag

129

Uitnodigingen, verslagen, omzendbrieven betreffende haven van Gent:
Raadplegingscommissie stad Gent: o.m. werkgroep “Een vrije zone in de haven van
Gent”.
1954 – 1976
1 omslag
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130

Uitnodigingen, verslagen, statistieken, rapporten, werkdocumenten, voordrachten
betreffende haven van Gent: Raadplegingscommissie stad Gent: o.m. werkgroep “Een
vrije zone in de haven van Gent”.
1978 – 1979
1 omslag

131

Uitnodigingen, verslagen, werkdocumenten, reglement, brieven, rapporten, lijsten
betreffende haven van Gent: Raadplegingscommissie stad Gent.
1976 – 1982
1 omslag

132

Brieven, uitnodigingen, verslagen, werkdocumenten, reglement, rapporten betreffende
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: Commissie voor Advies: o.m. evolutie en analyse
arbeidsmarkt Gent en opleidingen.
1973 – 1974
1 omslag

133

Uitnodigingen, verslagen, rapporten, brieven, statistieken, dossiers betreffende
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: Commissie voor Advies: o.m. maandelijks aanbod
arbeidskrachten, opleidingen, werkloosheid onder de vrouwen, bespreking gevallen van
langdurige werkloosheid.
1973 – 1974
1 pak

134

Brieven, uitnodigingen, verslagen, nota’s, statistieken betreffende Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening: Commissie voor Advies: arbeidsmarkt, werkloosheid, opleidingen,
e.a.
1975
1 omslag

135

Brieven, uitnodigingen, verslagen, dossiers betreffende Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening: Commissie voor Advies: arbeidsmarkt, opleidingen, bespreking
gevallen van langdurige werkloosheid.
1976
1 omslag

136

Brieven, uitnodigingen, verslagen, dossiers, e.a. betreffende Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening: Commissie voor Advies, planning, langdurige werkloosheid,
opleidingen, interimarbeid, e.a.
1975 – 1977
1 omslag

137

Uitnodigingen, verslagen, werkdocumenten, enquête, briefwisseling van BTB Gent
Met RVA Gent betreffende Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: Gespecialiseerde
Gewestelijke Commissie voor Advies voor Dokwerkers Gent: o.m. tewerkstelling in de
industriezone Gentse haven en kanaalzone.
1966 – 1978
1 omslag

138

Brieven, uitnodigingen, verslagen, werkdocumenten betreffende Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening: Commissie voor Advies: maandelijkse werkloosheidsoverzichten,
behandeling langdurig werklozen, opleidingen, e.a.
1977 – 1978
1 pak
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139

Uitnodigingen, verslagen, werkdocumenten betreffende Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening: Commissie voor Advies: arbeidsmarkt, individuele gevallen, e.a.
1978 – 1979
1 omslag

140

Brieven, statuten, lijsten, nota’s, documentatie, omzendbrieven van het
Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid Haven van Gent betreffende Gentse Centrale
der Zee- en Binnenvaartwerkgevers (CEPG): o.m. loontarieven en vergoedingen.
1967 – 1974
1 omslag

141

Lijsten, brief betreffende CEPG: nummers loonboeken van de erkende dokarbeiders.
1954 – 1974
1 omslag

142

Omzendbrieven, lijsten, nota’s, briefwisseling van o.m. R. Van der Linden, BTB Gent
met o.m. A. Wijnsberge, directeur CEPG betreffende CEPG: loonaanpassingen, ziekteen werkloosheidsvergoedingen, ontslagen, benoemingen, loonboekkandidaturen; Fonds
voor Bestaanszekerheid Haven van Gent.
1967 – 1983
1 omslag

143

Omzendbrieven, statuten betreffende CEPG: loonwijzigingen.
1959 – 1973

1 omslag

144

Omzendbrieven van het Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid aan de secretarissen
van de werklozenkassen betreffende “Vergoedingen uit te betalen voor de rekening van
het Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid Haven van Gent”.
1962 – 1975
1 omslag

145

Boekhoudkundige stukken, verslagen, brieven, werkdocumenten, lijsten betreffende
Fonds voor Bestaanszekerheid aan de Haven van Gent.
1967 – 1983
1 omslag

146

Brieven aan Garde Maritime et Commerciale (GMIC) betreffende BTB Gent:
afrekeningen bestaanszekerheid.
1968 – 1987
1 omslag

147

Lijsten betreffende BTB Gent: uitkeringen bestaanszekerheid GMIC.
1968 – 1986

1 omslag

Dossier betreffende 5de Benelux havenstudiedagen.
14 - 15 maart 1968

1 omslag

Dossier betreffende VLIG: overlegcomité “Havens”.
1981 – 1983

1 omslag

148
149
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150

Uitnodigingen, verslagen, werkdocumenten, brieven, statistieken, reglement
betreffende Centrum voor Bedrijfs-Medisch toezicht: Paritair Comité.
1968 – 1970
1 omslag

151

Uitnodigingen, verslagen, werkdocumenten betreffende centrum voor Bedrijfs-Medisch
toezicht: Nationaal en Regionaal Paritair Comité.
1971 – 1979
1 omslag

152

Uitnodigingen, verslagen betreffende actiecomité ter bevordering der Gentse
havenbelangen: dagelijks bestuur.
1964 – 1973
1 omslag

153

Statuten, brieven, verslagen, werkdocumenten, nota’s, knipsels betreffende actiecomité
ter bevordering der Gentse havenbelangen.
1954 – 1968
1 omslag

154

Brieven, uitnodigingen, verslagen, werkdocumenten, nota’s betreffende BIB Gent sectie
Haven: militantenvergaderingen.
1976 – 1981
1 omslag

155

Dossier betreffende sociale programmatie voor de havens: 1968 – 1970.
1967 – 1968

1 omslag

Dossier betreffende sociale programmatie voor de havens: 1970 – 1971.
1969

1 omslag

156
157

Dossier betreffende sociale programmatie voor de haven van Gent: 1970 – 1972.
1970
1 omslag

158

Dossier betreffende sociale programmatie voor de havens: 1970 – 1972.
1970

1 omslag

Dossier betreffende sociale programmatie voor de havens: 1972 – 1974.
1972

1 omslag

Dossier betreffende sociale programmatie voor de havens: 1972 – 1974.
1971 – 1972

1 omslag

Dossier betreffende sociale programmatie voor de havens: 1972 – 1974.
1970 – 1972

1 omslag

159
160
161
162

Tabellen, ontwerpen, omzendbrieven betreffende toeslagen havenarbeiders ten gevolge
van het programmatie-akkoord van 3 maart 1972; solidariteitsactie met de Britse
havenstaking.
1972
1 omslag
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163
164
165
166
167
168
169

Dossier betreffende programmatievergaderingen: 1974.
1973

1 omslag

Dossier betreffende sociale programmatie voor de havens: 1974 – 1975.
1973 – 1974

1 omslag

Dossier betreffende sociale programmatie voor de havens: 1975 – 1976.
1975

1 omslag

Dossier betreffende sociale programmatie voor de havens: 1976 – 1977.
1976

1 omslag

Dossier betreffende sociale programmatie voor de havens: 1977 – 1978.
[1977]

1 omslag

Dossier betreffende sociale programmatie voor de havens: 1978 – 1979.
1977

1 omslag

Dossier betreffende sociale programmatie voor de havens: 1987.
1986 – 1987

1 omslag

170

Nota’s, uitnodigingen, verslagen, werkdocumenten, omzendbrieven betreffende
Nationale Intersyndicale der Havens van België: vergaderingen, e.a.
1974 – 1978
1 omslag

171

Tabellen betreffende loontarieven havenarbeiders.
1967 – 1977

1 omslag

Tabellen betreffende prestaties havenarbeiders.
1968 – 1972

1 omslag

172
173

Lidmaatschapsbewijzen betreffende Intersyndicaal Fonds der Havens van Gent.
1967 – 1986
1 omslag

174

Lijsten, tabellen betreffende uitbetaling bestaanszekerheid aan havenarbeiders door het
CEPG.
1968
1 omslag

175

Lijsten, tabellen betreffende uitbetaling bestaanszekerheid aan havenarbeiders door het
CEPG.
1969
1 omslag

176

Lijsten, tabellen betreffende uitbetaling bestaanszekerheid aan havenarbeiders door het
CEPG.
1970 – 1972
1 omslag
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177

Lijsten, omzendbrieven betreffende uitbetaling bestaanszekerheid aan havenarbeiders
door het CEPG.
1972
1 omslag

178

Tabellen, omzendbrieven betreffende uitbetaling bestaanszekerheid aan havenarbeiders
door het CEPG.
1966 – 1971
1 omslag

179

Steekkaarten, lijst, brieven van A. De Kie betreffende Haven van Gent: kandidaten
loonboek.
1970
1 omslag

180

Steekkaarten, lijsten, brieven van A. De Kie betreffende haven van Gent: kandidaten
loonboek.
1971
1 omslag

181

Lijsten, steekkaarten, brieven van o.m. A. De Kie betreffende haven van Gent:
kandidaten loonboek: februari - maart 1971.
1971
1 omslag

182

Lijst, steekkaarten, brieven van A. De Kie betreffende Haven van Gent: kandidaten
loonboek: maart 1971.
1971
1 omslag

183

Lijst, steekkaarten, brieven van A. De Kie betreffende haven van Gent: kandidaten
loonboek: april 1971.
1971
1 omslag

184

Lijsten, steekkaarten, brieven van A. Wynsberghe betreffende haven van Gent:
kandidaten loonboek: mei 1972.
1972
1 omslag

185

Lijsten, steekkaarten, brieven van A. Wynsberghe betreffende haven van Gent:
kandidaten loonboek: juni - juli 1972.
1972
1 omslag

186

Lijsten, steekkaarten, brieven van o.m. A. Wynsberghe betreffende haven van Gent:
kandidaten loonboek: augustus 1972.
1972
1 omslag

187

Lijsten, steekkaarten, brieven van A. Wynsberghe betreffende haven van Gent:
kandidaten loonboek: oktober 1972.
1972
1 omslag
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188

Lijsten, steekkaarten, brieven van A. Wynsberghe betreffende haven van Gent:
kandidaten loonboek: januari 1973.
1973
1 omslag

189

Lijsten betreffende haven van Gent: kandidaten loonboek: april 1973.
1973

3 stukken

190

Lijsten, nota’s, brieven, steekkaarten betreffende haven van Gent: kandidaten loonboek.
1979
1 omslag

191

Lijsten, steekkaarten betreffende haven van Gent: kandidaten loonboek.
1980

1 omslag

192

Brieven, lijsten, steekkaarten betreffende haven van Gent: reservekandidaten loonboek:
maart - april 1981.
1981
1 omslag

193

Lijsten, steekkaarten, brieven van o.m. G. Temmerman en R. Van der Linden betreffende
haven van Gent: reservekandidaten loonboek: november 1981.
1981
1 omslag

194

Lijsten, steekkaarten, brieven betreffende haven van Gent: reservekandidaten loonboek:
januari 1982.
1982
1 omslag

195

Brochure betreffende dokstaking (Millio - Temmerman - Cogh, “De Gentsche
Dockers”).
1900
1 stuk

196

Pamflet betreffende BTB Gent: “Karnaval A.S. of A.W.”.
[1907]

1 stuk

Werkboekje betreffende Julien De Leest.
1931

1 stuk

Werkboekje betreffende Etienne De Rijcke.
1962

1 stuk

197
198
199

Knipsels betreffende Belgisch Staatsblad: Nationaal Paritair Comité voor de
Binnenscheepvaart.
1945 – 1965
1 omslag

200

Uitnodigingen, verslagen, werkdocumenten betreffende Nationaal Paritair Comité voor
de Binnenscheepvaart: beperkt comité; Bijzondere Verrekenkas voor
Gezinsvergoedingen der Ondernemingen van Binnenscheepvaart.
1961 – 1965
1 omslag
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201

Uitnodigingen, verslagen betreffende Nationaal Paritair Comité voor de
Binnenscheepvaart: vergaderingen.
1963 – 1965

1 omslag

202

Lijsten, verslagen, uitnodigingen, werkdocumenten betreffende Nationaal Paritair
Comité voor de Binnenscheepvaart: vergaderingen.
1966 – 1970
1 omslag

203

Uitnodigingen, boekhoudkundige stukken, verslagen betreffende Nationaal Paritair
Comité voor de Binnenscheepvaart.
1964 – 1970
1 omslag

204

Uitnodigingen, verslagen, werkdocumenten betreffende Nationaal Paritair Comité voor
de Binnenscheepvaart: vergaderingen, collectieve arbeidsovereenkomsten.
1972 – 1973
1 pak

205

Uitnodigingen, brieven, nota’s, lijsten betreffende Nationaal Paritair Comité voor de
Binnenscheepvaart: vergaderingen, collectieve arbeidsovereenkomsten.
1974 – 1978
1 omslag

206

Verslagen betreffende Nationaal Paritair Comité voor de Binnenscheepvaart:
vergaderingen.
1975 – 1978
1 omslag

207

Uitnodigingen, verslagen, werkdocumenten, nota’s, balansen, lijsten betreffende
Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen der Ondernemingen van
Binnenscheepvaart: vergaderingen Raad van Beheer, e.a.
1966 – 1976
1 pak

208

Uitnodigingen, verslagen, werkdocumenten, balansen, lijsten betreffende
Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen der Ondernemingen van
Binnenscheepvaart: vergaderingen Raad van Beheer, begrotingen, e.a.
1969 – 1977
1 pak

209

Uitnodigingen, verslagen, werkdocumenten, balansen, lijsten, brieven betreffende
Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen der Ondernemingen van
Binnenscheepvaart: vergaderingen Raad van Beheer, e.a.
1970 – 1974
1 pak

210

Uitnodigingen, verslagen, werkdocumenten, balansen, lijsten betreffende Bijzondere
Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen der Ondernemingen van Binnenscheepvaart:
vergaderingen Raad van Beheer, e.a.
1978 – 1980
1 pak
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211

Uitnodiging betreffende BTB-Gent: rivierarbeiders: algemene vergadering 25 januari
1946.
1946
1 stuk

212

Uitnodigingen, verslagen, brieven betreffende Nationaal Paritair Comité voor de handel
in brandstoffen: vergaderingen, arbeidsovereenkomsten, e.a.
1968 – 1973
1 omslag

213

Uitnodigingen, verslagen betreffende Nationaal Paritair Comité voor de handel in
brandstoffen: vergaderingen.
1974 – 1977
1 omslag

214

Uitnodigingen, verslagen, brieven, reglementen betreffende Gewestelijk Paritair Comité
voor de handel in Brandstoffen van Oost-Vlaanderen: vergaderingen, collectieve
arbeidsovereenkomsten.
1967 – 1973
1 omslag

215

Uitnodigingen, verslagen, reglementen, lijsten betreffende Gewestelijk Paritair Comité
voor de handel in Brandstoffen van Oost-Vlaanderen: vergaderingen,
arbeidsovereenkomsten.
1974 – 1978
1 omslag

216

Uitnodigingen, verslagen betreffende Gewestelijk Paritair Comité voor de handel in
Brandstoffen van Oost-Vlaanderen: beperkt comité.
1968 – 1978
1 omslag

217

Verslagen, uitnodigingen, brieven, omzendbrieven aan de werkgevers betreffende
beroepsvereniging der Brandstofhandelaars van Oost-Vlaanderen; BTB Gent.
1962 – 1974
1 omslag

218

Uitnodigingen, verslagen, reglementen, lijsten betreffende Nationaal Paritair Comité
voor de koopvaardij: vergaderingen, arbeidsovereenkomsten.
1970 – 1972
1 omslag

219

Verslagen betreffende beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen / Technisch
Comité voor de Zeelieden ter Koopvaardij: vergaderingen.
1972 – 1974
1 omslag

220

Uitnodigingen, verslagen, brieven, werkdocumenten betreffende Technisch Comité van
de Zeelieden ter Koopvaardij: behandeling arbeidsongevallen, e.a.
1972 – 1974
1 omslag

221

Uitnodigingen, verslagen, brieven, werkdocumenten betreffende Technisch Comité van
de Zeelieden ter Koopvaardij: arbeidsongevallenwet, arbeidsongevallen, e.a.
1975
1 omslag
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222

Omzendbrief betreffende BTB sector zeelieden “Aan Officieren en Manschappen der
Belgische Koopvaardij”: verhoging der nachtvergoedingen.
1948
1 stuk

223

Brieven van BTB Gent betreffende BTB Gent sector wegvervoer: taxichauffeurs.
1972 – 1973
1 omslag

224

Lijsten betreffende BTB Gent (sector wegvervoer ?): vooronderzoek klachtenkommissie.
1969 – 1972
1 omslag

225

Dossier betreffende BTB: Nationaal Comité Sector Wegvervoer: studie-weekend
17/10/1975 - 19/10/1975 vakantiecentrum “Zeezicht” te Oostende-Mariakerke.
1975
1 omslag

226

Knipsels (“Belgisch Staatsblad”) betreffende Nationaal Paritair Comité sector
wegvervoer.
1951 – 1969
1 omslag

227

Dossiers betreffende syndicale verkiezingen 1963 en 1967 in verschillende Gentse
bedrijven, e.a.
1963, 1966 – 1967
1 omslag

228

Dossiers betreffende syndicale verkiezingen in verschillende Gentse bedrijven.
1971
1 omslag

229

Brieven, omzendbrieven betreffende ABVV: gewest Gent-Eeklo.
1954 – 1972

1 omslag

Brieven, omzendbrieven betreffende ABVV: gewest Gent-Eeklo.
1973 – 1976

1 omslag

Omzendbrieven betreffende ABVV: gewest Gent-Eeklo.
1977 – 1978

1 omslag

230
231
232

Verslagen, werkdocumenten betreffende ABVV: gewest Gent-Eeklo: vergaderingen
Gewestelijk Bureau.
1965 – 1966
1 omslag

233

Verslagen, werkdocumenten, omzendbrieven betreffende ABVV gewest Gent-Eeklo:
Gewestelijk Bureau.
1970 - 1972, 1975
1 pak

234

Uitnodigingen betreffende ABVV: gewest Gent-Eeklo: vergaderingen Gewestelijk
Bureau.
1973 – 1976
1 omslag
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235

Verslagen, werkdocumenten, omzendbrieven betreffende ABVV: gewest Gent-Eeklo:
vergaderingen Gewestelijk Bureau.
1973 – 1976
1 omslag

236

Uitnodigingen betreffende ABVV: gewest Gent-Eeklo: vergaderingen Gewestelijk
Bureau.
1977 – 1978
1 omslag

237

Verslagen, statistieken, werkdocumenten betreffende ABVV: gewest Gent-Eeklo:
vergaderingen Gewestelijk Bureau.
1977 – 1978
1 omslag

238

Verslagen betreffende ABVV: gewest Gent-Eeklo: financies en begrotingen.
1971 – 1977
1 omslag

239

Dossier betreffende ABVV: gewest Gent-Eeklo: congres van 5 oktober 1968.
1968
1 omslag

240

Dossier betreffende VLIG: congres van 1 december 1979.
1976 – 1979

1 omslag

Programma betreffende ABVV: Nationaal Secretariaat.
1974

1 omslag

241
242

Dossier betreffende ABVV: Nationaal Secretariaat: werkgroep “Havenpolitiek”.
1969 – 1979
1 omslag

243

Brieven, omzendbrieven, uitnodigingen betreffende ABVV: Nationaal Secretariaat,
VLIG, werkgroep “Havenpolitiek”.
1978 – 1979
1 omslag

244

Omzendbrieven aan de centrales en de gewestelijke afdelingen betreffende ABVV:
Nationaal Secretariaat.
1971 – 1972
1 omslag

245

Omzendbrieven betreffende ABVV: Nationaal Secretariaat: o.m. indexcijfer,
kinderbijslag.
1973
1 omslag

246

Omzendbrieven aan de centrales en de gewestelijke afdelingen betreffende ABVV:
Nationaal Secretariaat: o.m. indexcijfer, vrijstelling stempelcontrole.
1974 – 1975
1 omslag

247

Omzendbrieven, resoluties betreffende ABVV: Nationaal Secretariaat: o.m.
vakantiegeld, kinderbijslag, pensioenen, definitieve gewestvorming.
1974 – 1978
1 omslag
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248

Omzendbrieven aan de centrales en aan de gewestelijke afdelingen betreffende ABVV:
Nationaal Secretariaat: o.m. indexcommissie.
1976 – 1979
1 omslag

249

Omzendbrieven, nota’s betreffende ABVV: Nationaal Secretariaat: o.m. overuren,
jaarlijkse vakantie, kredieturenregeling.
1979
1 pak

250

Programma betreffende ABVV: Uitgebreid Nationaal Comité: 1978.
1977

1 omslag

251

Uitnodigingen betreffende ABVV: Uitgebreid Nationaal Comité: vergaderingen.
1968 – 1973
1 omslag

252

Uitnodigingen, verslagen, werkdocumenten, nota’s betreffende ABVV: Uitgebreid
Nationaal Comité: vergaderingen, “werkzaamheden”.
1968 – 1973
1 omslag

253

Omzendbrieven betreffende ABVV: Uitgebreid Nationaal Comité, e.a.
1974 – 1977

1 omslag

254

Nota’s, rapporten, programma’s betreffende ABVV: Uitgebreid Nationaal Comité.
1974 – 1979
1 omslag

255

Omzendbrieven, verslagen betreffende ABVV: Beheerscomité van de RVA:
vergaderingen.
1971 – 1974
1 pak

256

Omzendbrieven, verslagen betreffende ABVV: Beheerscomité van de RVA:
vergaderingen.
1974 – 1975
1 omslag

257

Omzendbrieven, verslagen betreffende ABVV: Beheerscomité van de RVA:
vergaderingen: o.m. sluitingen ondernemingen.
1976 – 1979
1 omslag

258

Dossier betreffende ABVV: statutair congres van 18, 19 en 20 april 1975.
1975
1 omslag

259

Dossier betreffende ABVV: Buitengewoon Congres van 26 november 1975.
1975
1 omslag

260

Cursus (per brief), briefwisseling betreffende ABVV: ondernemingsraden.
1970
1 pak
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261
262

Cursus (per brief) betreffende ABVV: veiligheid en gezondheid.
1974

1 omslag

Vademecum betreffende NVSM: medico-sociale dienst.
Z.d.

1 omslag

263

Knipsels, pamfletten betreffende staking: de haven te Antwerpen eind maart 1949.
1949
1 omslag

264

Knipsels, pamfletten betreffende stakingen: de haven te Antwerpen april - mei 1949.
1949
1 omslag

265

Knipsels, pamfletten betreffende stakingen: de haven van Antwerpen juni, juli 1955.
1955
1 omslag

266

Knipsels (uit “De Werker”) betreffende BTB: Transportarbeiderscentrale Antwerpen.
1967
1 omslag

267

Knipsels (uit “De Werker”) betreffende BTB: Transportarbeiderscentrale Antwerpen.
1968
1 omslag

268

Knipsels (uit “De Werker”) betreffende BTB: Transportarbeiderscentrale Antwerpen.
1969
1 omslag

269

Knipsels (uit “De Werker”) betreffende BTB: Transportarbeiderscentrale Antwerpen.
1970
1 omslag

270

Knipsels (uit “De Werker”) betreffende BTB: Transportarbeiderscentrale Antwerpen.
1971
1 omslag

271

Knipsels (uit “De Werker”) betreffende BTB: Transportarbeiderscentrale Antwerpen.
1972
1 omslag

272

Knipsels (uit “De Werker”) betreffende BTB: Transportarbeiderscentrale Antwerpen.
1973
1 omslag

273

Knipsels (uit “De Werker”) betreffende BTB: Transportarbeiderscentrale Antwerpen.
1974?
1 omslag
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