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INLEIDING
De Belgische Bank van de Arbeid (BBA), die in de eerste helft van de jaren 1930 door
onzorgvuldig beheer en de financiële crisis in de problemen kwam, werd op 27 maart 1935
onder een regime van ‘gecontroleerd beheer’ geplaatst. De leiding van de bank kwam in
handen van drie commissarissen. Die stelden een reorganisatieplan op.
Op 24 juni 1935 werd de BBA omgevormd tot een naamloze vennootschap met een nieuwe
leiding en met een kapitaal van één miljoen frank, onderschreven door de socialistische
coöperaties. De maatschappij kreeg de naam Société Belge d’Intérêts Industriels et Financiers
(SBIIF). Haar taak was om de bezittingen van haar voorganger geleidelijk en onder de meest
gunstige voorwaarden te verkopen, om zo de schuldeisers te kunnen uitbetalen. De vroegere
‘rode fabrieken’ en andere gebouwen werden een na een verkocht, tot de maatschappij in
1949 in liquidatie werd gesteld. In 1959 werd de SBIIF ontbonden. Uiteindelijk werd 45
procent van de schulden terugbetaald.
Het archief van de SBIIF kwam terecht bij de documentatiedienst van Febecoop, de opvolger
van de Société Générale Coopérative en het Office Coopératif Belge. De documentatiedienst
van Febecoop splitste het statische archief op en droeg het over aan Amsab-ISG en het Institut
Emile Vandervelde (IEV). Het archief van de SBIIF kwam zo bij het IEV terecht. Begin jaren
2000 kreeg Amsab-ISG het in bruikleen, met het oog op de ontsluiting van de archieven van
de socialistische coöperatieve beweging. Het archief bevat een volledige reeks notulen van de
stichting tot de liquidatie van de maatschappij, twee jaarverslagen uit de beginperiode en een
aantal boekhoudkundige stukken.
Het archief telt 13 nummers, opgeborgen in 1 archiefdoos, en bestrijkt de periode 1936-1959.
Het is raadpleegbaar mits toestemming van de verantwoordelijke archivaris.

STORTINGSLIJST
1

Grootboek en gedetailleerde rekeningen.
1944-1947

1 deel

2

Grootboek en gedetailleerde rekeningen.
1948-1952

1 deel

3

Statuten.
1936, 1939, 1941, 1949, 1955, 1959

1 omslag

4-9

Notulen Raad van Bestuur 17/01/1936 –27/03/1950.
1936-1950

7 delen

4
5
6
7
8
9

17/01/1936 – 13/10/1936.
1936
20/10/1936 – 14/09/1937.
1936-1937
12/10/1937 – 06/09/1938.
1937-1938
13/09/1938 – 21/12/1939.
1938-1939
11/01/1940 – 22/10/1942.
1940-1942
12/01/1942 – 05/11/1947.
1942-1947

10

Notulen Raad van Bestuur 20/02/1946 – 27/03/1950.
1946-1950

1 omslag

11

Notulen van het College van Liquidatoren 22/02/1950 – 02/03/1956.
1950-1956

1 omslag

12

Verslagen over het maatschappelijk jaar 1936 voorgelegd aan de gewone Algemene
Vergadering van aandeelhouders op 30/03/1937.
[1937]
1 stuk

13

Verslagen over het maatschappelijk jaar 1937 voorgelegd aan de gewone Algemene
Vergadering van aandeelhouders op 28/03/1938.
[1938]
1 stuk

