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Raadpleging en gebruik

Raadpleging en gebruik
Voorwaarden voor de raadpleging

VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING

De raadpleging van dit archief is onderworpen aan de bepalingen van de 
Archiefwet van 24 juni 1955, herzien door de wet van 6 mei 2009, die stelt dat 
inzage wordt verleend na 30 jaar; de wet van 30 juli 2018 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens en de wet van 11 april 1994 inzake de openbaarheid van 
bestuur. Concreet betekent dit dat de inzage van stukken met 
persoonsgegevens van nog levende personen onderworpen is aan de 
ondertekening van een onderzoekverklaring. Deze onderzoeksverklaring dient 
tevens vergezeld te zijn van de handtekening van de Algemeen Rijksarchivaris 
of van de hiertoe gemachtigde rijksarchivaris voor akkoord.
Voorwaarden voor de reproductie

VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE

Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van
toepassing in het Algemeen Rijksarchief.
Toegangen

TOEGANGEN

Het archief bevat geen nadere toegangen die meer gerichte opzoekingen 
mogelijk maken. Dit wordt echter deels opgevangen door de 
inventarisbeschrijvingen.
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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archiefvormer

ARCHIEFVORMER
Naam

NAAM

Ministerie van Volksgezondheid en Gezin. Bestuur van Volksgezondheid (1950-
1987)
Rechtsvoorgangers:
Ministerie van Volksgezondheid. Bestuur der Volksgezondheid (1936-1938)
Ministerie van Binnenlandse Zaken (en Volksgezondheid). Eerste Algemene 
Directie (1938-1940)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid. Bestuur der 
Volksgezondheid Directie van de Volksgezondheid (1940-1941)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid. Bestuur der 
Volksgezondheid (1942-1944)
Ministerie van Volksgezondheid. Eerste Algemene Directie (1944-1946)
Ministerie van Volksgezondheid. Bestuur van Volksgezondheid (1946-1950)
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

Het Bestuur van de Volksgezondheid, aanvankelijk de "Eerste Algemene 
Directie" binnen het Ministerie van Volksgezondheid genoemd, is de oudste 
kern van het departement en vooral toegespitst op de medische wetenschap 
en de gezondheidsinspectie (eetwaren, vleeshandel, laboratoria, enz.). De 
naoorlogse geschiedenis van dit bestuur is er een van organisatorische 
vertakking, met op de achtergrond een langzame internationalisering van het 
gezondheidsbeleid. Dat mag blijken uit de carrières van de eerste twee 
naoorlogse bestuurshoofden, de archiefvormers van vrijwel alle stukken 
beschreven in deze inventaris.
Dr. Paul Van de Calseyde (Gent, 1903 - 3 maart 1971) studeert geneeskunde 
aan de Rijksuniversiteit Gent, waar hij in 1929 zijn diploma behaalt. Reeds kort 
daarna treedt hij in dienst als geneesheer-inspecteur bij het toenmalige 
Ministerie van Post, Telegraaf en Telefoon. In 1937 gaat hij aan de slag als 
inspecteur bij de Tweede Algemene Directie binnen het pas opgerichte 
Ministerie van Volksgezondheid. Na de bevrijding wordt hij benoemd tot 
Directeur-Generaal van het Bestuur van de Volksgezondheid. In die 
hoedanigheid is hij medeverantwoordelijk voor de grondige herstructurering 
van het ministerie en tekent hij, in het kader van de wederopbouw van het 
land, een nieuw ziekenhuisbeleid uit. Op internationaal vlak genoot hij 
eveneens erkenning als secretaris generaal van de "Anti Venereal Comittee of 
the Rhine", als lid van het Gezondheidscomité van de West Europese Unie en 
als afgevaardigde voor België bij de "World Health Assemblee" van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Vanaf 1 februari 1957 is hij Regionaal 
Directeur van de regio Europa bij de WGO in Kopenhagen. Na twee mandaten 
in die functie keert hij in 1967 terug naar België en wordt voorzitter van de 
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Hoge Gezondheidsraad, tot aan zijn overlijden.
Dr. Samuel Halter (Genève, 13 november 1916 - Brussel, 13 juli 1981) stamt uit
een joodse familie afkomstig uit Polen. 1In 1941, nog voor zijn vijfentwintigste, 
behaalt hij het diploma van doctor in de Genees-, heel- en Verloskunde aan de 
Université libre de Bruxelles (ULB). In 1942 vlucht hij naar Groot-Brittannië 
waar hij zich ten dienste stelt van de Belgische regering in ballingschap en 
directeur wordt van de medische dienst van de Belgische Marine. Na de 
bevrijding vat hij zijn carrière aan bij het Ministerie van Volksgezondheid, eerst 
als gezondheidsinspecteur, later als hoofd van de Dienst van de Ziekenhuizen. 
In 1957 wordt hij benoemd tot Directeur-Generaal van het Bestuur van de 
Volksgezondheid. 2Vanaf 1969 fungeert hij als Secretaris-Generaal van het 
departement, destijds de hoogste functie binnen een ministerie. 3Als 
vertegenwoordiger van België was hij in al zijn leidinggevende functies zeer 
actief op internationaal vlak, een groeiende dimensie binnen het 
gezondheidsbeleid. Halter was o.m. actief bij de "Fédération internationale des 
hôpitaux", de WGO, Euratom en de EEG, de Raad van Europa en de OESO. Hij 
was voorzitter van het "Centre international de Recherche contre le Cancer" te 
Lyon (CIRC-IARC), lid van de "Académie Nationale de Médecine de France" en 
zat de 28ste plenaire vergadering van de WGO voor. Halter stierf onverwacht, 
enkele maanden voor zijn vijfenzestigste verjaardag. Hij was in zekere zin de 
laatste Secretaris-Generaal van het unitaire Ministerie van Volksgezondheid en 
Gezin. Ongeveer één jaar voor zijn overlijden verschijnt in het Belgisch 
Staatsblad de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 op de Hervorming der 
Instellingen, waarna een aantal materies o.a. inzake volksgezondheid en 
leefmilieu, met het betrokken personeel, geheel of gedeeltelijk worden 
verdeeld over de Gemeenschappen en de Gewesten. 4Het Koninklijk besluit van
29 juni 1982 tot vaststelling van het organiek kader van het Ministerie van 
Volksgezondheid en van het Gezin toont een afgeslankt departement na deze 
administratieve herstructurering.
Dr. F. Amerlinck was dienstdoend Directeur-Generaal binnen het Bestuur na de 
benoeming van Samuel Halter als Secretaris-Generaal van het departement tot

1 Dr. Halter was gehuwd en vader van een dochter. Zijn broer Paul baron Halter (1920-2013),
uurwerkmaker zoals zijn vader, overleefde als één van de weinige gedeporteerden het 
kamp Auschwitz en was medestichter van de Stichting Auschwitz waarvan hij tevens 
voorzitter was (ARA, Ministerie van Justitie. Vreemdelingenpolitie, Vreemdelingendossier nr.
2.377.995). Het vreemdelingendossier van Halter draagt het nr. 1.209.652.

2 Hij was ook actief op verschillende ministeriële kabinetten, bij Dr. Marteau, Edmond 
Leburton en uiteindelijk Louis Namèche.

3 Nog in 1969 ontstaat het Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek, in grote 
mate de verdienste van Halter, die van 1 oktober 1969 tot aan zijn dood het 
voorzitterschap van de instelling opnam. Naast zijn loopbaan als topambtenaar bouwde Dr.
Halter immers ook een carrière uit als wetenschapper, docent en academicus. Van 
assistent-chirurg (1941-1945) klom hij op tot gewoon hoogleraar (1967) aan de ULB. Hij 
was er belast met de volgende vakken: sanitaire wetgeving en organisatie, 
ziekenhuisbeheer, 'hygiène publique' en de wetgeving betreffende radioprotectie. Als 
perfect tweetalige doceerde Dr. Halter zowel aan de ULB als aan de VUB. De lessen werden
gegeven buiten de werkuren van de administratie, met name op zaterdagmorgen. Dr. 
Halter werd op 18 mei 1974 ook nog verkozen tot corresponderend lid van de 'Académie 
royale de Médecine de Belgique, Sectie IV 'Hygiène, Médecine légale et Police de la 
Médecine'.

4 Belgisch Staatsblad, 15 augustus 1980.
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de aantrede van Dr. A. De Wever. Tot midden jaren 1970 zal Dr. F. Amerlinck 
hem bijstaan als Directeur-Generaal-tweetalig adjunct. Dr. Amerlinck heeft zijn 
carrière eerst uitgebouwd in de buitendiensten. Hij is begonnen als 
gezondheidsinspecteur van de provincie Antwerpen en wordt later diensthoofd 
van de Gezondheidsinspectie der Havens, Vlieghavens en Grenzen in 
Antwerpen. Hij beëindigt zijn loopbaan als Inspecteur-Generaal van de 
Inspectie hygiëne, levensmiddelenhygiëne en milieuhinder.
Bevoegdheden en activiteiten

BEVOEGDHEDEN EN ACTIVITEITEN

Het Ministerie van Volksgezondheid wordt in 1936 opgericht als instrument om 
het gezondheidsbeleid van de regering voor te bereiden, te ondersteunen, te 
bevorderen en uit te voeren. De administratie is belast met de voorbereiding, 
de normering en de controle van het door de regering besliste beleid. Tijdens 
het interbellum kent het gezondheidsapparaat immers een snelle expansie, die
zich na de Tweede Wereldoorlog doorzet. In het zog van de verzorgingsstaat 
ontstaat een omvangrijke sociale wetgeving, gestimuleerd door het 
internationaal recht en de Wereldgezondheidsorganisatie. 5Na 1945 kent het 
departement Volksgezondheid verschillende bevoegdheidsdomeinen, met in de
eerste plaats het sanitaire beleid (de strijd tegen besmettelijke ziekten, 
toezicht op de voedselhygiëne en het drinkwater), het ziekenhuisbeleid en de 
zgn. sociale geneeskunde (o.a. het medisch schooltoezicht). Omdat de 
gezondheidstoestand van de bevolking ook bepaald wordt door het 
beschikbare inkomen, behoorden de armenzorg, de huisvesting en de steun 
aan de gezinnen eveneens tot het bevoegdheidspakket. De 
gezondheidsadministratie oefent tevens toezicht uit op kinderwelzijn via het 
daartoe in 1919 opgerichte Nationaal Werk voor Kinderwelzijn. In diezelfde 
periode gaat ook aandacht uit naar het fysieke oorlogsleed bij bepaalde 
groepen van de bevolking. De versterking van de lichamelijke opvoeding, sport 
en openluchtwerken worden tenslotte eveneens korte tijd toevertrouwd aan het
departement. 6

Aanvankelijk is het Bestuur van Volksgezondheid dus een verzameling van zeer
uiteenlopende bevoegdheden. Vanaf begin jaren 1950 komt er evenwel 
beweging in het takenpakket. Het bestuur verliest de bevoegdheden met 
betrekking tot kinderwelzijn, het verplegingswezen en de medische 
schoolinspectie aan het in 1953 opgerichte Bestuur der Sociale Geneeskunde. 
In 1956 worden de armenzorg, huisvesting en steun aan de gezinnen dan weer 
toevertrouwd aan een Bestuur van de Onderstand. Anderzijds krijgt het Bestuur
ook nieuwe taken toebedeeld, met name het toezicht op de 
verzorgingsinstellingen, de bescherming van de bevolking tegen ioniserende 
stralingen en de bestrijding van milieuvervuiling. 7Pas in de jaren 1980 zal de 
zorg voor een gezond leefmilieu zich losmaken van de medisch georiënteerde 
"hygiène publique" om zich te ontwikkelen als een zelfstandig beleidsdomein.

5 VANDEWEYER, L. Het Ministerie van Volksgezondheid (1936-1990), p. 26-28.
6 Ibid., p. 29-33, 39-42.
7 VANDEWEYER, L. Het Ministerie van Volksgezondheid (1936-1990), p. 45-50.
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Organisatie

ORGANISATIE

Het Ministerie van Volksgezondheid wordt als zelfstandig departement 
opgericht in 1936, een bundeling van een aantal diensten die voordien 
toebehoorden aan de Ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie, Openbare 
Werken, Openbaar Onderwijs en Post, Telegraaf en Telefoon. Al in 1938 wordt 
de administratie volksgezondheid terug ondergebracht bij Binnenlandse Zaken 
om in 1939 opnieuw als een autonoom departement te verschijnen. Het 
Bestuur van de Volksgezondheid draagt voor de Tweede Wereldoorlog de 
benaming "Eerste Algemene Directie". De toevoeging van een aantal diensten 
in de periode 1936-1940 leidt al gauw tot de oprichting van een "Tweede 
Algemene Directie", de voorloper van het latere Bestuur van de Sociale 
Geneeskunde. De "Eerste Algemene Directie" zal zich tijdens haar verdere 
ontwikkeling daarentegen blijven toespitsen op het domein van de 
volksgezondheid. Zo omvat haar "Technische afdeling" de volgende "klassieke" 
diensten: de Inspectie van de Volksgezondheid, de Inspectie der 
Voedingswaren, de Inspectie van de Vleeswaren, de Inspectie van de 
Apotheken en de Inspectie van de Gezondheidswerken (voorloper van het 
latere Bestuur van de sanitaire Bouwkunde). Aan het autonome departement 
komt een einde in 1941: tijdens de bezetting wordt het opnieuw ondergebracht
bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Gerard Romsée wordt benoemd tot 
Secretaris-Generaal en Prof. Dr. W. Libbrecht tot Directeur-Generaal van het 
Bestuur van de Volksgezondheid. Bij haar terugkeer uit Londen in september 
1944 beslist de regering Pierlot het departement terug op te richten als 
autonome entiteit. 8

In de naoorlogse periode ziet het Ministerie van Volksgezondheid en van het 
Gezin, zoals het vanaf 1950 te boek staat, zijn bevoegdheidspakket langzaam 
toenemen, wat zich ook vertaalt naar zijn organisatiestructuur. Het organiek 
reglement van 1946 stabiliseert de structuur van het departement voor enkele 
jaren. In 1946 doet de benaming "Bestuur der Volksgezondheid" zijn intrede, 
met een Inspectie der Laboratoria. Het organogram van 1952-1953 vermeldt 
de Gezondheidsinspectie der Havens, Vlieghavens en Grenzen, terwijl het 
Bestuur der Gezondheidswerken verder is vertakt in een Dienst van de 
Waterleidingen, een Dienst der Gebouwen, een Dienst voor Zuivering der 
Afvalwaters en een administratief bureau. 9De bij KB van 25 september 1946 
opgerichte Inspectie der Laboratoria groeit wegens de nood aan 
beleidsvoorbereidend wetenschappelijk onderzoek en advies al in 1951 uit tot 
het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie (IHE). 10Het IHE groepeert naast 
het Centraal Laboratorium voor Hygiëne ook de Rijksentstofinrichting en de 
laboratoria voor o.m. de eetwaren, apotheken en vleeswaren. In 1968 krijgt het
IHE het statuut van Wetenschappelijke Inrichting van de Staat. Toch zal het IHE 
nog zes jaar ingebed blijven in het Bestuur van de Volksgezondheid. En in 1974
gaat de instelling tot het Algemeen Secretariaat van het ministerie behoren. 11

8 Ibid., p. 69-71.
9 KB van 11 juli 1952 (Belgisch Staatsblad, 27 juli 1952).
10 KB van 24 november 1951 (Belgisch Staatsblad, 1 januari 1952).
11 VELLE, K. Parastatalen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
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Vanaf 1953 verhuizen er uit het Bestuur van de Volksgezondheid ook diensten 
die als nieuwe besturen binnen het ministerie gaan fungeren. De sociale 
aspecten van het medische bedrijf, waaronder de contacten met de medico-
sociale werken, de gerechtelijk geneeskundige dienst en de administratieve 
gezondheidsdienst worden overgeheveld naar een apart Bestuur voor de 
Sociale Geneeskunde. 12Vanaf eind 1956 worden een Bestuur van de 
Onderstand (in 1977 omgedoopt tot Bestuur voor Maatschappelijk Welzijn) en 
een Bestuur van het Gezin en de Huisvesting belast met respectievelijk 
armenzorg en huisvesting. 13De Inspectie der Verzorgingsinstellingen behoort in
de periode 1953-1963 tot het Bestuur van de Volksgezondheid maar groeit uit 
tot een autonoom directoraat-generaal in uitvoering van de Wet van 28 
december 1963. Vanaf het einde van de jaren 1960 neemt de aandacht voor 
het leefmilieu toe in ons land en wordt het Bestuur van de Volksgezondheid 
uitgebreid met zowel een Dienst Milieuhinder als met een "Inspectie van de 
Bezoedeling", in het Frans "Inspection de la pollution". In die periode ook 
ontstaat de nieuwe naam "Sanitaire Werken" die de oprichting aankondigt van 
de bestuursafdeling voor de Sanitaire Bouwkunde in 1977. Deze laatste stond 
al sinds 1959 te boek als "Bestuur van de Gezondheidswerken" maar ondanks 
deze benaming bleef de afdeling tot 1976 werkzaam binnen het Bestuur van de
Volksgezondheid. In 1981, onder meer als reactie op het ongeval in de 
kerncentrale van Three Mile Islandin de Verenigde Staten, wordt tenslotte nog 
een Dienst voor Bescherming tegen Ioniserende Straling binnen het bestuur 
opgericht. 14

De leiding van het Bestuur van Volksgezondheid is sinds 1944 in handen van 
een Directeur-Generaal. W. Libbrecht, het bestuurshoofd tijdens de 
oorlogsjaren, wordt na de bevrijding ontslagen en veroordeeld omwille van zijn 
houding tijdens de bezetting. Paul Van de Calseyde volgt hem op aan het hoofd
van de "Eerste Algemene Directie". Vanaf 1957 zal Samuel Halter de functie 
uitoefenen, tot aan zijn aanstelling als Secretaris-Generaal in 1969. Dr. F. 
Amerlinck fungeert daarna even als dienstdoend Directeur-Generaal binnen het
Bestuur, tot de aantrede van Dr. A. De Wever. 15

Archief

ARCHIEF
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

Het archief werd bewaard door de diensten van het Bestuur van 
Volksgezondheid. Het veranderde in de betrokken periode meermaals van 
locatie, telkens wanneer de archiefvormer verhuisde. Tussen 1945 en 1967 is 
het bestuur onder meer gevestigd aan het Koningsplein, de SHELL-building en 
tenslotte het Rijksadministratief Centrum (vanaf circa 1967). Eens de dossiers 

Leefmilieu, p. 655-656.
12 VANDEWEYER, L. Het Ministerie van Volksgezondheid (1936-1990), p. 81-82.
13 Ibid., p. 93-94.
14 Ibid., p. 109-110.
15 Annuaire administratif et judiciaire de la Belgique, jaargangen 1945, 1957-1958, 1969-

1970 en 1973-1974.
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en stukken hun administratieve waarde hadden verloren, werden ze 
ondergebracht in de kelders van het Vesaliusgebouw van het 
Rijksadministratief Centrum.
Verwerving

VERWERVING

In 2004, bij de voorbereiding van de verhuis van de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vanuit het Rijksadministratief 
Centrum naar de nieuwe gebouwen aan het Victor Hortaplein, werd het 
archiefbestand overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief, samen met 
andere archieven van de FOD. Gelet op de slechte bewaaromstandigheden van
de archieven, stonden de verantwoordelijke rijksarchivarissen Harald Deceulaer
en Pierre-Alain Tallier voor een moeilijke opdracht, maar dankzij hun inspanning
werden de oudste en meest waardevolle archieven van het Ministerie 
gevrijwaard en overgedragen. 16

16 ARA, Centraal dossier nr. 256.



Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin. Bestuur van 
Volksgezondheid (Overdracht 2004)

19

Inhoud en structuur

Inhoud en structuur
Inhoud

INHOUD

Het archief omvat vrijwel alle aspecten van het gezondheidsbeleid, gaande van
de naoorlogse periode tot eind jaren 1960: in- en uitgaande correspondentie, 
dossiers, nota's en verslagen documenteren de diverse beleidsmateries van 
het departement Volksgezondheid alsook de betrekkingen met internationale 
organisaties werkzaam in dezelfde domeinen. De stukken omvatten o.a. de 
inspectie van eetwaren, apotheken en geneesmiddelen, de werking van 
(overheids)laboratoria, de bouw van ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen, 
de strijd tegen besmettelijke ziekten (o.m. via vaccinaties), de uitoefening van 
de geneeskunde en de coördinatie van sociale geneeskunde en milieuhygiëne 
(waterbeleid en luchtverontreiniging). Daarnaast komen ook de binnenlandse 
betrekkingen (contacten met verenigingen en particulieren) aan bod. 
Opmerkelijk is het voorkomen van een omvangrijk klassement van 
tussenkomsten van Dr. Halter, in het kader van (politieke) dienstverlening. De 
stukken met betrekking tot de internationale betrekkingen staan in het teken 
van de uitwerking van het Europese en internationale gezondheidsbeleid. Dr. 
Samuel Halter is zowat de spilfiguur in dit archiefbestand: hij vormde niet 
alleen het grootste deel van de stukken in het kader van zijn diverse functies 
(kabinetslid, directeur of directeur-generaal), maar bewaarde ook een deel van 
het archief van zijn voorganger, Dr. Van de Calseyde, en verzamelde ook 
documenten afkomstig van andere onderdelen van het ministerie wanneer ze 
zijn interesse wekten. Een veel kleiner aantal stukken is afkomstig van door 
waarnemend Directeur-Generaal Dr. Amerlinck, de opvolger van Dr. Halter na 
diens benoeming van Dr. Halter tot Secretaris-Generaal van het departement. 
Tenslotte bevat het bestand ook notulen van de vergaderingen van de 
Ziekenhuisraad binnen het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin uit
1974-1975. Hoewel deze stukken afkomstig zijn van de Directeur-Generaal van 
het Bestuur van Volksgezondheid, Dr. A. De Wever, is het onduidelijk hoe en 
waarom precies deze nummers in het archief verzeilden.

Taal en schrift van de documenten

Het merendeel der stukken is opgesteld in het Frans, in de betrokken periode 
de meest gebruikte taal binnen de ministeries. Ook correspondentie met 
externen, andere overheden of burgers gebeurde meestal in deze taal. Een 
aantal stukken zijn wel opgesteld in het Nederlands. Documenten afkomstig 
van internationale organisaties of briewisseling met buitenlandse overheden of 
particulieren zijn vaak opgesteld in het Frans of het Engels en in mindere mate 
in het Duits.
Selecties en vernietigingen

SELECTIES EN VERNIETIGINGEN

Bij de inventarisatie werden doorgaans overtollige dubbels van sommige 
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stukken (omzendbrieven, instructies, enz.) vernietigd alsook uittreksels uit het 
Belgisch Staatsblad of parlementaire documenten, tenzij deze deel uitmaakten 
van een ruimere context, b.v. als zij onderdeel waren van een goed gestoffeerd 
dossier. In totaal werd op deze manier ongeveer één strekkende meter archief 
geschoond.
Toekomstige aangroei/aanvullingen

TOEKOMSTIGE AANGROEI/AANVULLINGEN

Voor de archiefvorming van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu, die de voorbije jaren heel wat wijzigingen 
onderging (o.a. oprichting Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten, Zesde Staatshervorming,...), zijn door het Algemeen 
Rijksarchief reeds enkele archiefselectielijsten opgesteld. Ze bieden zicht op de
recente ontwikkelingen, de huidige bevoegdheden en de toekomstige 
neerleggingen van het departement. Aan de archieven beschreven in de 
onderhavige inventaris zal in de toekomst dus zeker nog een vervolg worden 
gebreid, met name via overbrengingen door het Directoraat-Generaal 
Gezondheidszorg.
Ordening

ORDENING

De inventaris omvat vier onderdelen, twee afkomstig van de voormalige 
Directeurs-Generaal Van de Calseyde en Halter, een derde luikje gevormd door 
Directeur-Generaal tweetalig adjunct Amerlinck en een slotdeel met betrekking
tot de Ziekenhuisraad van het departement. Deze vier deelbestanden werden 
chronologisch gegroepeerd, in functie van de ambtstermijn. Het grootste deel 
van de archiefbescheiden werden gevormd door Dr. Halter, deels in zijn 
hoedanigheid van kabinetslid bij verschillende ministers van Volksgezondheid, 
deels in zijn hoedanigheid van directeur of directeur-generaal bij het Bestuur 
van de Volksgezondheid, wat een zekere diversiteit verklaart in het 
oorspronkelijk gehanteerde systeem van ordening en de fysieke presentatie 
van het archief. Een functionele ordening op basis van beleidsdomeinen, taken 
en onderwerpen lag dus voor de hand. Binnen de twee eerste deelbestanden 
(gevormd door Dr. Van de Calseyde en Dr. Halter) werden de stukken als volgt 
geordend: eerst de bescheiden met betrekking tot de interne en algemene 
werking van het departement Volksgezondheid en het bestuur, vervolgens 
stukken met betrekking tot de inhoudelijke werkdomeinen van het 
departement: sanitair beleid, gevolgd door de binnen- en buitenlandse 
betrekkingen in het kader van volksgezondheid. In het volumineuze 
deelbestand van Samuel Halter werden ook onderstand en "leefmilieu" als 
afzonderlijke domeinen toegevoegd. De weinige stukken afkomstig van Dr. 
Amerlinck dateren van 1968-1969 en konden op redactionele vorm en/of 
chronologisch worden geordend. Helemaal op het eind komen de notulen van 
de vergaderingen van de Ziekenhuisraad binnen het departement.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

I. Archief van de Directeur-Generaal Dr. Van de Calseyde

I. ARCHIEF VAN DE DIRECTEUR-GENERAAL DR. VAN DE CALSEYDE
A. Interne werking van het Bestuur

A. INTERNE WERKING VAN HET BESTUUR
1. Algemeen

1. ALGEMEEN
1 Kopijen van dienstinstructies van het secretariaat-generaal van het 

departement Volksgezondheid betreffende de interne werking van 
de diensten, chronologisch geordend op volgnummer (1-221). 
1944-1954.

1 pak

2. Organisatie van de "Eerste Algemene Directie"

2. ORGANISATIE VAN DE "EERSTE ALGEMENE DIRECTIE"
2 Dossier inzake de organisatie en de werking van de Eerste 

Algemene Directie van het departement. 1939-1951.
1 omslag

3 Dossier inzake de opdrachten en de organisatie van de Eerste 
Algemene Directie. [1945]

1 stuk

3. Directieraad

3. DIRECTIERAAD
4 - 7 Notulen van de vergaderingen van de directieraad van het departement. 1945-1957.

4 - 7 NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE DIRECTIERAAD 
VAN HET DEPARTEMENT. 1945-1957.

4 1945.
1 omslag

5 1946-1957.
1 pak

6 1953-1954.
1 pak

7 1954-1955.
1 pak

4. Personeelsbeheer

4. PERSONEELSBEHEER
a. Organisatie en kaders

A. ORGANISATIE EN KADERS
8 Dossier inzake de kaders van het departement en de Eerste 
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Algemene Directie, de barema's en de benamingen verbonden aan 
functies. 1945-1946.

1 omslag

9 Dossier inzake de opmaak, de aanpassing en de invulling van de 
personeelskaders van het departement en de Eerste Algemene 
Directie in het naoorlogse decennium. 1945-1954.

1 pak

10 Dossier inzake de typologie van de graden in de administratie. 
1947.

1 omslag

11 Verzameldossier inzake de kaders van het departement, de 
provinciale laboratoria en het Instituut voor Hygiëne en 
Epidemiologie. 1949-1957.

1 pak

12 Dossier inzake de organisatie en het personeel van de 
administratie, opgemaakt door Directeur-Generaal Dr. Van de 
Calseyde, ten behoeve van de minister. 1954.

1 omslag

13 Dossier inzake procedures voor bevordering tot een hogere 
betrekking binnen het Bestuur van de Volksgezondheid. [1950-
1957]

1 omslag

b. Personeelsbeheer

B. PERSONEELSBEHEER
(1) Oorlogsperiode

(1) Oorlogsperiode
14 "Journal de Mobilisation", dossier inzake mobilisatievoorschriften 

van 1939. 1936-1939.
2 stukken

15 "Sympathiebetuiging ingericht tot huldiging van de leden van het 
personeel van het Ministerie van Volksgezondheid die sinds de 
bevrijding uit gevangenschap terugkeerden", tweetalige brochure 
van een plechtigheid, met minuten van uitgaande brieven. 1945, 
1955.

3 stukken

16 Dossier inzake tuchtregeling betreffende incivisme. 1945.
1 omslag
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(2) Courant beheer

(2) Courant beheer
17 Dossier inzake de salarissen en de vergoedingen van ambtenaren. 

(1931) 1946-1956.
1 omslag

18 Uitgaande brieven en nota's aan de secretaris-generaal van het 
departement betreffende buitenlandse zendingen en het 
personeelsbeheer. 1945-1952.

1 pak

19 - 20 Personeelsdossiers van ambtenaren van het bestuur, alfabetisch geordend op familienaam. 1945-1952.

19 - 20 Personeelsdossiers van ambtenaren van het bestuur, 
alfabetisch geordend op familienaam. 1945-1952.

19 Bauwens - Moentjens. 1945-1952.
1 omslag

20 Moorkens - Wagemans. 1945-1949.
1 omslag

21 Minuut van een verslag over incidenten naar aanleiding van de 
inrichting van twee lokalen voor het persoonlijk gebruik van dhr. 
Gyssens in de kantoren van het departement op het Koningsplein 
10 te Brussel. [1946]

1 stuk

22 Uittreksels uit het Belgisch Staatsblad betreffende het Besluit van 
de Regent van 20 juni 1946 en het Koninklijk Besluit van 29 
september 1950 betreffende het statuut van de Rijksambtenaren. 
1946-1950.

1 omslag

23 Onderwerpsmap inzake kandidaturen en wervingsexamens voor 
diverse diensten. 1945-1956.

1 pak

24 Beoordelingsstaten van personeelsleden. 1947-1954.
1 omslag

25 Dossier inzake de personeelsoverzichten van het departement. 
1949.

1 omslag

26 Dossier inzake diverse vermeldingen op de dagorde van het 
departement. 1950-1951.

1 omslag

27 Dossier inzake eervolle onderscheidingen. 1950-1956.
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1 omslag

(3) Sociale dienst en vakbonden

(3) Sociale dienst en vakbonden
28 Dossier inzake de Sociale Dienst "Beloven en Woordhouden" vzw 

van het departement. 1946-1952.
1 omslag

29 Dossier inzake de Sportkring van het Ministerie van 
Volksgezondheid en van het Gezin. 1946-1952.

1 omslag

30 Dossier inzake de werking van de personeelsraden. 1949-1956.
1 omslag

31 Dossier inzake het Comité voor syndicaal overleg. 1952.
1 omslag

5. Economaat en ondersteunende diensten

5. ECONOMAAT EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
32 Dossier inzake de werking van de dienst dactylografie van het 

departement. 1945-1953.
1 omslag

33 Dossier inzake reclame, propaganda en relaties met de pers. 1945-
1954.

1 omslag

34 Dossier inzake briefwisseling met het economaat van het 
departement. 1945-1956.

1 omslag

35 Dossier inzake gebouwen en materiaal in de Shell-Building, het 
Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie (IHE) en de provinciale 
laboratoria. 1945-1956.

1 pak

36 Onderwerpsmap inzake bestellingen van allerhande 
(kantoor)benodigdheden bij het economaat. 1948-1956.

1 omslag

37 Nota van organisatieadviseur P.V. Collin betreffende portvrijdom 
voor sommige verzendingen. 19 mei 1950.

1 stuk

38 Dossier betreffende een bestelling van 10 organogrammen van het
departement. 1956.

1 omslag
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39 Minuut van uitgaande nota van Dr. Van de Calseyde en inkomende 
brief van Secretaris-Generaal Dr. Goossens betreffende het 
bezorgen van de briefwisseling in de Shell building. 1956.

2 stukken

B. Activiteiten verbonden aan de opdrachten van het departement

B. ACTIVITEITEN VERBONDEN AAN DE OPDRACHTEN VAN HET 
DEPARTEMENT

1. Sanitair beleid

1. SANITAIR BELEID
a. Algemene sanitaire toestand in België

A. ALGEMENE SANITAIRE TOESTAND IN BELGIË
39 /1 "Sanitaire instellingen van de Staat", rapport van de Studiedienst 

van het Ministerie van Volksgezondheid en Gezin. [1944-1946]
1 deel

40 Dossier inzake de inzameling van sanitaire statistieken. 1944-1950.
1 omslag

41 Dossier inzake de "Commission interministérielle d'action 
sanitaire". 1945-1946.

1 omslag

42 Dossier inzake de administratieve en budgettaire controle en de 
toekenning van budgetten aan het departement Volksgezondheid, 
inzonderheid voor het hospitaalbeleid, het farmaceutisch beleid en 
de bestrijding van kinderverlamming, inclusief betoelaging. 1945-
1949.

1 omslag

43 Ingekomen brieven (met bijlagen) van het Nationaal Werk voor 
Kinderwelzijn en minuten van uitgaande brieven betreffende 
congressen en vragen om inlichtingen. 1945-1961.

1 omslag

44 Dossier inzake het onderzoek naar de sanitaire toestand van de 
gemeenten. 1946.

1 omslag

45 Dossier inzake een bezoek van Dr. Van de Calseyde aan de 
sanitaire voorzieningen in de provincie Luxemburg. 1946.

1 omslag

46 Dossier inzake voorstellen voor de sanitaire voorzieningen in de 
Oostkantons. 1946-1950.

1 omslag
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47 Dossier inzake de algemene sanitaire toestand van het land. 1947-
1954.

1 omslag

48 Dossier inzake een advies van de "Conseil supérieur de Statistique"
betreffende statistieken over doodsoorzaken. 1950.

2 stukken

49 Dossier inzake de sanitaire toestand in de overstroomde gebieden. 
1953-1956.

1 omslag

50 Toespraak van minister E. Leburton omtrent het woningbeleid en 
de strijd tegen krotwoningen, uitgesproken op het congres van de 
Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom. 30 
september 1954.

1 stuk

51 Minuten van uitgaande brieven en nota's aan de minister 
betreffende de organisatie van het gezondheidsbeleid 
(ziekenhuisbeleid, strijd tegen venerische ziekten en onhygiënische
werkplaatsen), courant personeelsbeheer en vragen om 
inlichtingen. 1946- 1952.

1 omslag

b. Apothekers en geneesmiddelenbeleid

B. APOTHEKERS EN GENEESMIDDELENBELEID
52 Verslagen van de vergaderingen van de Inspecteurs der 

Apotheken. 1925-1951.
1 omslag

53 Dossier inzake de evolutie van het wettelijk kader omtrent de 
handel in farmaceutische middelen, de farmacopeecommissie en 
zijn hervorming. 1927-1956.

1 pak

54 Onderwerpsmap inzake diverse farmaceutische producten. 1944-
1954.

1 omslag

55 Dossier inzake het voorschrijven, aankopen en verdelen van 
geneesmiddelen. 1945-1953.

1 omslag

56 Dossier inzake het personeel van de Inspectie der Apotheken. 
1945-1955.

1 omslag
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57 Dossier inzake de behandeling van ziekten met antibiotica, 
inzonderheid penicilline en streptomycine, en de handel in deze 
producten. 1948-1956.

1 pak

58 Dossier inzake medicinale gassen en eerste hulp bij brandwonden. 
1950-1952.

1 omslag

59 Dossier inzake de "Commission consultative pour la réglementation
de l'Industrie et le Commerce en gros des Médicaments". 1950-
1957.

1 omslag

60 Dossier inzake de mobilisatie van geneesmiddelen voor de 
burgerbevolking. 1951.

1 omslag

61 Dossier inzake bevoegdheden in het beheer van 
geneesmiddelendepots. 1951-1953.

1 omslag

62 Nota van hoofdinspecteur directeur Dr. P. Dumont van de Inspectie 
der Apotheken betreffende aanpassingen van het uurrooster ten 
voordele van bepaalde van zijn medewerkers. 21 april 1952.

1 stuk

63 Dossier inzake geneesmiddelen en verdovende middelen. 1952-
1957.

1 omslag

64 Dossier inzake de kwalificatie, verkoop, export, van diverse 
farmaceutische producten, sera, vaccins en medische 
hulpmiddelen (UV-lampen, microscopen, ontsmettingsapparatuur 
met ozon,...). 1953-1956.

1 pak

65 Dossier inzake mogelijke onregelmatigheden bij Continental 
Pharma te Momalle. 1954.

1 omslag

66 Dossier inzake een stage doende apotheker in een universitair 
ziekenhuis. 1954.

1 omslag

67 Verslag van de Apotheekinspectie betreffende de bevoegdheden 
van de dienst en een wetsontwerp over de handel en controle op 
farmaceutische specialiteiten, met daarin opgenomen: een nota 
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betreffende de budgetten voor het Bestuur der 
Gezondheidswerken. 1954.

5 stukken

68 Dossier inzake een entstof uit de Sovjetunie tegen multiple 
sclerose. 1954-1955.

1 omslag

69 Dossier inzake problemen met diverse geneesmiddelen. 1954-
1956.

1 omslag

70 Dossier inzake middelengebruik door beoefenaars van de 
geneeskunst. 1955.

1 omslag

71 "Het opsporen van cadmium in officinale zinkverbindingen", 
overdruk van een bijdrage van A. Vanden Bulcke uit het 
"Pharmaceutisch Tijdschrift voor België" (33ste Jaargang, nummer 
9). September 1956.

1 deel

72 Minuut van een attestatie van Dr. Van de Calseyde betreffende de 
controle door het departement van een farmaceutisch bedrijf. 27 
september 1956.

1 stuk

73 Dossier inzake de oprichting van een Hoge Raad voor de Pharmacie
bij het Ministerie van Volksgezondheid en Gezin. 1957.

1 omslag

74 Dossier inzake farmaceutische specialiteiten. 1957.
1 omslag

c. Infectieziekten

C. INFECTIEZIEKTEN
75 Minuut van brief vanwege onbekende auteur aan Dr. Koller van de 

"Office de statistique" te Berlijn inzake statistieken betreffende 
tuberculose. 30 juli 1942.

1 stuk

76 Dossier inzake statistieken betreffende venerische ziekten. 1945-
1947.

1 omslag

77 Verzameldossier inzake onderzoek en verhandelingen naar de 
School voor maatschappelijk dienstbetoon te Wemmel, het 
geneeskundig toezicht in Oostende (1949-1950), de strijd tegen 
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venerische ziekten en prostitutie in België alsook in het buitenland 
(1947). 1945-1950.

1 pak

78 Dossier inzake de "Belgische Nationale Bond tegen Tuberculose". 
1945-1955.

1 pak

79 Dossier inzake verplichte inenting tegen besmettelijke ziekten en 
gewetensbezwaren hieromtrent. 1945-1956.

1 omslag

80 Dossier inzake de "Association luxembourgeoise contre la 
Tuberculose". 1953.

1 omslag

81 Dossier inzake een tussenkomst bij de opname van een 
tuberculose patiënt in een sanatorium. 1953-1956.

1 omslag

82 Dossier inzake de betoelaging door de Staat van de "Oeuvre 
nationale belge de défense contre la tuberculose". [1945-1950]

1 omslag

d. Eetwaren en vlees

D. EETWAREN EN VLEES
83 Dossier inzake het "Comité consultatif vétérinaire". 1946-1949.

1 omslag

84 Dossier inzake commissies in het domein van de eetwaren. 1948-
1949.

1 omslag

e. Laboratoria van de overheid

E. LABORATORIA VAN DE OVERHEID
85 - 86 Dossiers inzake het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie. 1924-1957.

85 - 86 Dossiers inzake het Instituut voor Hygiëne en 
Epidemiologie. 1924-1957.

85 Oprichting van het instituut. 1924-1956.
1 omslag

86 Materiële uitrusting en kaders van instituut. 1949-1957.
1 omslag

87 Dossier inzake het "Institut provincial d'hygiène de Libramont". 
1939-1951.

1 omslag
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88 Dossier inzake de bezoldiging van de "préparateurs" en de "aides 
de radiologie" binnen het departement. 1945.

1 omslag

89 Dossier inzake laboratoria voor geneesmiddelen. 1945-1953.
1 omslag

90 Dossier inzake de laboratoria voor levensmiddelen. 1946-1953.
1 omslag

91 Activiteitenverslagen van de laboratoria. 1947-1956.
1 omslag

92 Dossier inzake de Rijksentstofinrichting. 1947-1956.
1 omslag

93 Dossier inzake het Pasteur Instituut. 1952-1954.
1 omslag

94 Dossier inzake het laboratoriumpersoneel van het departement. 
1952-1955.

1 omslag

95 Dossier inzake de "Commission de surveillance" van de 
Rijksentstofinrichting. 1952-1957.

1 omslag

96 Dossier inzake de bevoegdheidsafbakening tussen de 
gezondheidsinspectie en het Instituut voor Hygiëne en 
Epidemiologie, o.m. in de provincie Limburg. 1955-1956.

1 omslag

f. Sanitaire bouwwerken

F. SANITAIRE BOUWWERKEN
97 Dossier inzake de "Antwerpse Waterwerken". 1936-1957.

1 omslag

98 Dossier inzake de gemeenten die over een waterleidingsstelsel 
beschikken. 1940-1954.

1 omslag

99 Dossier inzake de "Tussengemeentelijke Vereniging voor de 
Zuivering der Afvalwaters van de Zuid-Westerkust". 1945-1950.

1 omslag

100 Dossier inzake sanitaire bouwwerken. 1945-1955.
1 omslag
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101 Dossier inzake gesubsidieerde werken. 1947-1950.
1 omslag

102 Dossier inzake grondwaterreserves. 1947-1953.
1 omslag

103 Dossier inzake het Technisch Comité der Slachthuizen. 1947-1956.
1 pak

104 Dossier inzake de niet vermelding van de Dienst voor zuivering van
afvalwaters op het organogram van het departement. 1951.

1 omslag

105 Dossier inzake de "Compagnie intercommunale des eaux de 
l'Agglomération liégeoise et Extensions". 1951.

1 omslag

106 Dossier inzake de "Société intercommunale pour l'assainissement 
de la vallée du Molenbeek et du Pontbeek". 1952-1954.

1 omslag

107 Dossier inzake zwembaden en sportcentra. 1952-1955.
1 omslag

108 "Bulletin d'information de l'Association nationale des Services 
d'Eau - Informatieblad van de Nationale Vereniging der 
Waterleidingsbedrijven", tweetalige publicatie. Juni 1953.

1 katern

109 Dossier inzake de "Intercommunale pour le détournement et le 
voûtement de la Senne". 1953-1956.

1 omslag

110 Dossier inzake de "Société intercommunale pour l'assainissement 
et l'aménagement de la vallée de la Woluwe". 1953-1957.

1 omslag

111 Dossier inzake de "Intercommunale Maatschappij voor de Sanering 
van het Dal der Maalbeek". 1954.

1 omslag

112 Dossier inzake de waterleiding te Alle-sur-Semois, Ninove, 
Hofstade-Aalst, Ternat, Arlon en Wetteren. 1954-1955.

1 omslag

113 Minuten van uitgaande brieven aan het kabinet betreffende de 
Nationale Maatschappij der Waterleidingen en een vraag om 
inlichtingen. 1954, 1956.
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4 stukken

114 "La distribution d'eau en Belgique en 1954", overdruk van een 
bijdrage van A. Hougardy en J. Landrain uit het tijdschrift "Archives 
belges de médecine sociale, hygiène, médecine du travail et 
médecine légale". Oktober 1955.

1 deel

g. Sanitaire controles in havens en luchthavens

G. SANITAIRE CONTROLES IN HAVENS EN LUCHTHAVENS
115 Dossier inzake Saniport. 1947-1950.

1 omslag

116 Dossier inzake de vaccinatie tegen pokken bij verplaatsingen per 
vliegtuig. 1949.

1 omslag

117 Dossier inzake vaccinaties om zich naar het buitenland te begeven.
1950.

1 omslag

118 Dossier inzake Saniport. 1950-1953.
1 omslag

119 Dossier inzake de Haveninspectie te Antwerpen. 1951.
1 omslag

120 Dossier inzake het protocol voor de sanitaire controle in de 
luchthaven van hoogwaardigheidsbekleders. 1952-1956.

1 omslag

121 Dossier inzake het congres van de "Aero medical association" te 
Brussel. 1953.

1 omslag

122 Dossier inzake de aankoop van voertuigen voor Saniport te 
Antwerpen en de uitrusting van een quarantaine paviljoen te 
Melsbroek. 1953.

1 omslag

123 Dossier inzake de vervanging van de motorboot van de Dienst 
Saniport door een auto. 1954-1955.

1 omslag
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h. Ziekenhuizen, rustoorden en andere zorginstellingen

H. ZIEKENHUIZEN, RUSTOORDEN EN ANDERE ZORGINSTELLINGEN
(1) Algemeen beleid inzake zorginstellingen

(1) Algemeen beleid inzake zorginstellingen
(a) Planning en beleidsanalyse

(a) Planning en beleidsanalyse
124 Dossier inzake wetgeving betreffende de betoelaging door het 

departement van parastatalen in de zorgsector. 1919-1949.
1 omslag

125 Dossier inzake de opmaak van een "kadaster" (planning) der 
ziekenhuizen. 1947-1950.

1 omslag

126 Dossier inzake de erkenning der verzorgingsinstellingen. 1947-
1952.

1 omslag

127 Minuut van nota aan inspecteur generaal Bertholet betreffende de 
erkenning van architecten-auteurs van plannen voor de bouw van 
ziekenhuizen. 5 augustus 1948.

1 stuk

128 Minuut van het Regentsbesluit van 28 januari 1948 houdende 
wijziging van het Regentsbesluit van 20 juli 1947 betreffende de 
erkenning van de verzorgingsinstellingen en dienstnota betreffende
de algemene normen voor de erkenning van 
verzorgingsinstellingen (uittreksel uit het "Bulletijn voor 
Volksgezondheid"). 1948, [1951].

2 stukken

129 Dossier inzake erkenningsnormen voor ziekenhuizen. 1948-1956.
1 omslag

130 Dossier inzake de financiering der ziekenhuizen. 1949-1955.
1 omslag

131 Dossier inzake zes jaar ziekenhuis-, sociaal en medico-sociaal 
beleid in België. 1949-1956.

1 omslag

132 Dossier inzake de ziekenhuisorganisatie in België en in het 
buitenland. 1950-1955.

1 omslag

133 Dossier inzake de activiteiten van medewerkers van de Directie 
Verzorgingsinstellingen. 1951-1954

1 omslag
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134 Dossier inzake een wetsontwerp betreffende het Speciaal Fonds 
voor Onderstand. 1951-1955.

1 omslag

135 Dossier inzake de studie betreffende de organisatie, bouw en 
werking van ziekenhuizen: wasserijen, keukens, corridors, 
inrichting van de diverse afdelingen, hoogbouw en laagbouw. 1951-
1956.

1 pak

136 Minuut van nota aan bestuursdirecteur Spruyt van het Bestuur der 
Gezondheidswerken betreffende een stand van zaken betreffende 
de ziekenhuisbouw, met het oog op een vergadering met de 
minister. 1 juli 1955.

1 stuk

(b) Opvolging van commissies

(b) Opvolging van commissies
137 Dossier inzake de regelgeving betreffende de Vaste 

Erkenningscommissie der Verzorgingsinstellingen. 1947-1956.
1 pak

138 Ledenlijst van de Vaste Erkenningscommissie der 
Verzorgingsinstellingen. 29 januari 1948.

1 stuk

139 Dossier inzake opstart en werking van de Vaste 
Erkenningscommissie der Verzorgingsinstellingen. 1948-1949.

1 omslag

140 Dossier inzake verslagen van de Vaste Erkenningscommissie der 
Verzorgingsinstellingen. 1949-1956.

1 pak

141 Dossier inzake de "Commission de l'Eclairage des Hôpitaux" binnen
het "Comité national belge de l'Eclairage". 1951.

1 omslag

142 Dossier inzake de "Commission d'étude du statut des hôpitaux 
universitaires". 1955.

1 pak

143 - 145 Stukken betreffende het Technisch Comité der Verzorgingsinstellingen. 1955-1957.

143 - 145 Stukken betreffende het Technisch Comité der 
Verzorgingsinstellingen. 1955-1957.

143 Notulen (met bijlagen) van de vergaderingen. 1955-1956.
1 pak
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144 Notulen (met bijlagen) van de vergaderingen. 1956-1957.
1 pak

145 Huishoudelijk reglement en samenstelling van het Technisch 
Comité. 1957.

1 omslag

(c) Contacten met het werkveld

(c) Contacten met het werkveld
146 Dossier inzake de Belgische Ziekenhuisvereniging. 1948-1957.

1 omslag

147 Dossier inzake de verhoudingen tussen de artsen en de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering. 1951-1956.

1 omslag

148 Dossier inzake het eerste "Congrès national de l'Association belge 
d'Hôpitaux". 1954.

1 omslag

149 Dossier inzake het voorstel om een Vlaamse school voor 
lichamelijke opvoeding op te richten in Den Haan. 1954.

2 stukken

150 Dossier inzake de betrekkingen tussen de administratie en artsen 
die eigenaar zijn van klinieken. 1955.

1 omslag

151 Dossier inzake de oprichtingsakte van de "Belgische 
Ziekenhuisvereniging". 1955.

1 omslag

(2) Dossiers per gemeente

(2) Dossiers per gemeente
152 Dossier inzake de bouw van een nieuw rusthuis door de COO van 

Aarlen [Arlon]. 1949-1955.
1 omslag

153 Minuut van uitgaande brief aan Dr. De Meulemeester inzake de 
bouw van een ziekenhuis met heelkundige afdeling door de COO 
van Aarschot. 1 september 1956.

1 stuk

154 - 156 Dossiers en stukken inzake instellingen in Brussel. [1945] 1951-1955.

154 - 156 Dossiers en stukken inzake instellingen in Brussel. 
[1945] 1951-1955.

154 Dossier inzake de COO van Brussel. 1951-1955.
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1 omslag

155 Kopieën van overeenkomsten tussen de COO van Brussel en de 
ULB betreffende het gebruik van het Sint Pieterziekenhuis en het 
Brugmann ziekenhuis. 1952.

2 stukken

156 Minuut van een nota betreffende het intercommunaal 
hospitaalwezen te Brussel. [ca. 1945]

1 stuk

157 - 159 Dossiers en stukken inzake instellingen in Charleroi. 1949-1955.

157 - 159 Dossiers en stukken inzake instellingen in Charleroi. 
1949-1955.

157 Dossier inzake de conferentie van burgemeesters uit het 
arrondissement Charleroi. 1949-1950.

1 omslag

158 Dossier inzake de studiecommissie voor de bouw van een burgerlijk
hospitaal te Charleroi. 1950-1955.

1 pak

159 "Bulletin de la Société clinique de l'Hôpital civil de Charleroi". jan., 
juli, okt. 1951.

3 stukken

160 Dossier inzake het ziekenhuis te Deinze. 1947-1951.
1 omslag

161 Dossier inzake de Hôpital civil te Doornik [Tournai]. 1949-1954.
1 omslag

162 Dossier inzake diverse verzorgingsinstellingen te Etterbeek, Eupen,
Frasnes-lez-Buissenal en Geel. 1950-1956.

1 omslag

163 - 164 Dossiers inzake instellingen te Elsene. 1952-1956.

163 - 164 Dossiers inzake instellingen te Elsene. 1952-1956.
163 Dossier inzake het "Centre Chirurgical de l'Institut Médico-

Chirurgical" te Elsene. 1952-1956.
1 omslag

164 Dossier inzake het ziekenhuisplanning van de COO te Elsene. 1954.
1 omslag

165 Dossier inzake het Sint Jans ziekenhuis te Genk. 1952.
1 omslag
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166 - 167 Dossiers inzake het academisch ziekenhuis te Gent. 1949-1957.

166 - 167 Dossiers inzake het academisch ziekenhuis te Gent. 
1949-1957.

166 1949-1953.
1 omslag

167 1955-1957.
1 omslag

168 Dossier inzake de kraaminrichting "Koningin Astrid" en een nieuw 
te bouwen ziekenhuis in Hamme. 1952-1956.

1 omslag

169 Dossier inzake het COO-ziekenhuis van Hasselt. 1948-1955.
1 omslag

170 Dossier inzake het ziekenhuis te Hoei [Huy]. 1952.
1 omslag

171 Dossier inzake de modernisering van het COO-ziekenhuis te Jumet. 
1952-1956.

1 omslag

172 Dossier inzake het ziekenhuis te Kortrijk met inbegrip van 
stedenbouwkundige aspecten. 1951-1953.

1 omslag

173 Dossier inzake de "Hôpital Indigène" te Leopoldstad [Léopoldville]. 
1951.

1 omslag

174 Dossier inzake de inhuldiging van de kliniek-materniteit "Dr. Jouret"
te Lessene [Lessines]. 1951.

1 omslag

175 Dossier inzake de universitaire kliniek Sint Pieter te Leuven. 1951-
1952.

1 omslag

176 Dossier inzake de voorstelling van het bouwprogramma van een 
readaptatiecentrum te Loverval. 1955.

1 omslag

177 Dossier over de ziekenhuisorganisatie te Luik [Liège]. 1950-1956.
1 pak

178 Dossier inzake het ziekenhuis van Maaseik. 1956.
1 omslag
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179 Dossier inzake het ziekenhuis van Malmédy. 1956.
1 omslag

180 Dossier inzake de "Clinique du Dr. Docquier" te Marche. 1949-1952.
1 omslag

181 Dossier inzake het "Athénée royal" te Marchin. 1956.
1 omslag

182 Dossier inzake de bouw van een ziekenhuis door de zusters 
Norbertinessen van Duffel te Mechelen in de wijk Begijnenweide. 
1950.

1 omslag

183 Dossier inzake het COO-rustoord te Merksem. 1952-1954.
1 omslag

184 Dossier inzake de "Ecole Moyenne de l'Etat" te Moeskroen 
[Mouscron]. 1956.

1 omslag

185 Dossier inzake de opfrissing van het COO-ziekenhuis te Bergen 
[Mons]. 1951.

2 stukken

186 Dossier inzake het geplande ziekenhuis van de "Caisse commune 
d'Assurance de l'Industrie charbonnière du Bassin de Charleroi et 
de la Basse-Sambre" te Montigny-sur-Sambre. 1955.

1 omslag

187 Dossier inzake het COO-ziekenhuis te Namen [Namur]. 1949-1956.
1 omslag

188 Dossier inzake de bouw van het nieuwe COO-ziekenhuis te 
Oudenaarde. 1951-1956.

1 omslag

189 Minuut van nota aan Dr. Nokerman betreffende de bouw van een 
materniteit te Paliseul. 31 augustus 1955.

1 stuk

190 Dossier inzake de bouw van een rustoord door de COO van Pamel. 
1953.

1 omslag

191 Dossier inzake de H. Hartkliniek te Roeselare. 1951-1955.
1 omslag
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192 - 193 Dossiers en stukken inzake het ziekenhuis te Ronse. 1952-1954.

192 - 193 Dossiers en stukken inzake het ziekenhuis te Ronse. 
1952-1954.

192 Dossier inzake het ziekenhuis te Ronse. 1952-1954.
1 omslag

193 Inkomende brief van Stig. O. Thulin uit Lund betreffende het 
ziekenhuis van Ronse, met bijgevoegd een Zweeds-Engels plan van
een ziekenhuis. 1954.

2 stukken

194 Dossier inzake de "Ecole moyenne de l'Etat" te Saint-Georges-sur-
Meuse. 1955.

1 omslag

195 Dossier inzake het COO ziekenhuis van Schaarbeek. 1953.
1 omslag

196 Dossier inzake diverse voorzieningen binnen de COO van Schoten. 
1951-1956.

1 omslag

197 Dossier inzake het ziekenhuis van Sint-Gillis (Brussel). 1950.
1 omslag

198 Dossier inzake het ziekenhuis van Sint-Gillis (Waas). 9 januari 1948.
1 stuk

199 Minuut van uitgaande brief aan het gemeentebestuur van Sint-
Lambrechts-Woluwe betreffende een vergadering over onderwijs. 
12 januari 1954.

1 stuk

200 Dossier inzake de COO van Sint-Niklaas. 1949-1956.
1 omslag

201 Dossier inzake "Les Heures claires" te Spa. 1952-1953.
1 omslag

202 Dossier inzake het COO-ziekenhuis van Stavelot. 1953-1954.
1 omslag

203 Dossier inzake de materniteit en kliniek te Torhout. 1947.
1 omslag

204 Dossier inzake het COO-ziekenhuis en het geplande Sint 
Pietersziekenhuis van Dr. Peeters te Turnhout. 1950-1955.
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1 pak

205 Dossier inzake het COO-ziekenhuis te Verviers. 1947-1956.
1 omslag

206 Dossier inzake aanpassingen aan het rusthuis van Visé. 1949.
1 omslag

207 Dossier inzake het moederhuis van Willebroek. 1953.
1 stuk

208 Dossier inzake het moederhuis te Wetteren. 1953-1956.
1 omslag

209 Dossier inzake het nieuwe ziekenhuis te Zottegem. 1945-1952.
1 omslag

210 Dossier inzake het ziekenhuis te Zele. 1952.
1 omslag

2. Binnenlandse betrekkingen

2. BINNENLANDSE BETREKKINGEN
a. Bijwonen van plechtigheden

A. BIJWONEN VAN PLECHTIGHEDEN
211 - 221 Dossiers inzake de bijwoning van plechtigheden of inhuldigingen van (voltooide) bouwwerken. 1952-1957.

211 - 221 Dossiers inzake de bijwoning van plechtigheden of 
inhuldigingen van (voltooide) bouwwerken. 1952-1957.

211 Dossier inzake deelname aan officiële plechtigheden in gemeenten,
alfabetisch geordend op plaatsnaam (A tot C). 1954-1957.

1 omslag

212 Dossier inzake de eerste steenlegging van een ziekenhuis en van 
een slachthuis te Châtelet. 1952-1955.

1 omslag

213 Dossier inzake de eerste steenlegging van een rustoord te Edegem.
1954.

1 omslag

214 Dossier inzake de eerste steenlegging van het Koninklijk Atheneum
te Jodoigne. 1955.

1 omslag

215 Dossier inzake de inhuldiging van een moederhuis en een 
drinkwater distributie net te Lokeren. 1952.

1 omslag

216 Dossier inzake de inhuldiging van het Koninklijk Atheneum te 
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Namen [Namur]. 1956.
1 omslag

217 Dossier inzake de inhuldiging van het reeducatiecentrum van het 
Thermaal Instituut te Oostende. 1953.

1 omslag

218 Dossier inzake de eerste steenlegging van een middelbare school 
te Philippeville. 1955.

1 omslag

219 Dossier inzake de inhuldiging van de Sint Lucaskliniek te Tielt. 
1954.

1 omslag

220 Dossier inzake de eerste steenlegging van een "Athénée Royal" te 
Waremme. 1955.

1 omslag

221 Dossier inzake de inhuldiging van het ziekenhuis te Zottegem. 
1955.

1 omslag

222 Dossier inzake de aanstelling van Dr. P. Van de Calseyde tot 
bestuurder van de "Compagnie intercommunale bruxelloise des 
Eaux". 1954.

1 omslag

b. Vragen om inlichtingen en persoonlijke briefwisseling

B. VRAGEN OM INLICHTINGEN EN PERSOONLIJKE BRIEFWISSELING
223 Minuten van uitgaande brieven van Dr. Van de Calseyde 

betreffende zendingen, privéaangelegenheden, vragen om 
inlichtingen en dienstbetoon, alfabetisch geordend op naam van 
correspondent. 1945-1951.

1 omslag

c. Contacten met verenigingen

C. CONTACTEN MET VERENIGINGEN
224 Dossier inzake de deelname aan de activiteiten van de vzw 

"Archives belges de médecine sociale, hygiène, médecine du 
travail et médecine légale". 1951-1955.

1 omslag
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3. Internationale activiteiten

3. INTERNATIONALE ACTIVITEITEN
a. Informatieverwerving via buitenlandse organen of personen

A. INFORMATIEVERWERVING VIA BUITENLANDSE ORGANEN OF 
PERSONEN

225 "Verslagen en mededelingen betreffende volksgezondheid", 
publicatie van de voorzitter van de Nederlandse Gezondheidsraad. 
nov. 1944 - sep. 1945.

1 deel

226 Briefwisseling over diverse aangelegenheden tussen Dr. Van de 
Calseyde en Dr. G.D. Hemmes, geneeskundig inspecteur bij het 
Nederlandse Staatstoezicht op de Volksgezondheid. 1947-1952.

1 omslag

227 Verzameldossier inzake de gezondheidsorganisatie in diverse 
landen. 1948-1956.

1 pak

228 Dossier inzake mogelijke deelname van Dr. Van de Calseyde aan 
het tijdschrift "Der Krankenhausarzt". 1951.

1 omslag

229 Ingekomen brieven van diverse buitenlandse artsen en minuten 
van uitgaande brieven betreffende de verzending van publicaties. 
1951-1953.

1 omslag

230 "Europajournal, Jahrgang 1957", Duits tijdschrift. 1957.
1 deel

b. Contacten met internationale verenigingen of evenementen

B. CONTACTEN MET INTERNATIONALE VERENIGINGEN OF 
EVENEMENTEN

231 - 233 Dossiers inzake contacten met de "Union internationale contre le péril vénérien". 1950-1955.

231 - 233 Dossiers inzake contacten met de "Union internationale 
contre le péril vénérien". 1950-1955.

231 1950-1953.
1 omslag

232 1953.
1 omslag

233 1955.
1 omslag

234 Dossier inzake documenten van de "Fédération internationale des 
hôpitaux". 1950-1956.
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1 pak

235 Dossier inzake de "Fédération Abolitionniste Internationale". 1953.
1 omslag

236 Dossier inzake het "VIIIe Congrès international des Hôpitaux" te 
Londen. 1953.

1 pak

237 Verslag (met aantekening) van Dr. P. Recht over de derde 
internationale conferentie betreffende polio, gehouden te Rome. 
1954.

2 stukken

238 "Conditions matérielles du bon moral du malade", rapport voor het 
congres van de Fédération internationale des hôpitaux te Luzern. 
Mei 1955.

1 stuk

239 Dossier inzake het "Premier Séminaire d'architecture et de 
techniques hospitalières" te Genève. 1957.

1 omslag

c. Vertegenwoordiging op Europees niveau: "Organisation du Traité de Bruxelles" (OTB) en de Raad van Europa

C. VERTEGENWOORDIGING OP EUROPEES NIVEAU: "ORGANISATION
DU TRAITÉ DE BRUXELLES" (OTB) EN DE RAAD VAN EUROPA

240 Dossier inzake de werkzaamheden van de Organisatie van het 
Verdrag van Brussel betreffende de re-adaptatie van ongeschikten. 
1950.

1 pak

241 Dossier inzake werkzaamheden en werkmethoden (organisatie en 
rapportering) van de Organisatie van het Verdrag van Brussel op 
het gebied van volksgezondheid. 1955.

1 omslag

242 Dossier inzake de werkzaamheden van de OTB en de "Union de 
l'Europe occidentale" betreffende medisch en paramedisch 
personeel. 1950-1958.

1 pak

243 Dossier inzake de werkzaamheden van de Organisatie van het 
Verdrag van Brussel betreffende re-adaptatie van 
tuberculosepatiënten. 1954.

1 omslag

244 Dossier inzake de werkzaamheden van de Organisatie van het 
Verdrag van Brussel betreffende de oprichting van een "Recueil 



44 Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin. Bestuur van
Volksgezondheid (Overdracht 2004)

bibliographique périodique en matière de santé publique". 1955-
1956.

1 omslag

245 Dossier inzake de Raad van Europa betreffende de wederzijdse 
bijstand bij zware ongevallen en rampen in grensgebieden. 1952-
1958.

1 pak

d. Vertegenwoordiging bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO)

D. VERTEGENWOORDIGING BIJ DE 
WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE (WGO)

246 Uittreksel uit het Belgisch Staatsblad betreffende het statuut van 
de WGO. 15 december 1948.

1 stuk

247 Dossier inzake kandidatuurstellingen bij de WGO. 1948-1951.
1 omslag

248 Dossier inzake diverse briefwisseling betreffende de WGO. 1948-
1956.

1 omslag

249 Informatiebrochures betreffende de WGO. 1949.
2 stukken

250 Dossier inzake de dagelijkse radio-telegrafische overmaking van 
een epidemiologisch bulletin aan de lidstaten door de WGO. 1949-
1953.

1 omslag

251 Dossier inzake studiebeurzen, studiereizen en kandidaturen bij de 
WGO. 1950-1958.

1 omslag

252 Dossier inzake statistische publicaties van de WGO. 1951-1955.
1 omslag

253 Inkomende brief van de persattachée van de WGO betreffende een 
fotografisch procedé gebruikt bij een tentoonstelling in 
Kopenhagen. 1953.

1 omslag

C. Verzamelen van algemene documentatie

C. VERZAMELEN VAN ALGEMENE DOCUMENTATIE
254 Gepubliceerde uittreksels uit het Belgisch Staatsblad: 

bevolkingsstatistieken voor de jaren 1945-1946, 1948-1949, 1952 
en 1953. 1946-1954.



Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin. Bestuur van 
Volksgezondheid (Overdracht 2004)

45

1 omslag

255 - 256 Dienstorders van het departement betreffende diverse administratieve aangelegenheden (taalgebruik, telefonie, bestelling van drukwerken, enz.). 1946-1958.

255 - 256 DIENSTORDERS VAN HET DEPARTEMENT BETREFFENDE 
DIVERSE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN (TAALGEBRUIK, 
TELEFONIE, BESTELLING VAN DRUKWERKEN, ENZ.). 1946-1958.

255 1946-1958.
1 pak

256 1954-1956.
1 omslag

257 Dossier inzake administratieve onderrichtingen voor het personeel, 
chronologisch geordend. 1947-1958.

1 pak

258 Dienstnota van het Ministerie van Begroting betreffende de 
correcte datering van uitgaande brieven en nota's. 12 maart 1948.

1 stuk

259 Omzendbrief nr. 224 van het "Ministère de l'Administration 
générale et des Pensions" betreffende de bewaring der archieven 
van de besturen. 1 december 1948.

1 stuk

260 Inkomende nota van directeur F. Bosmans betreffende een 
uitnodiging voor het troependefilé op 21 juli 1953. 16 juli 1953.

1 stuk

261 Dossier inzake de benaming van "Koningsdag" (15 november). 
1954.

1 omslag

262 Instructies van de Eerste minister met betrekking tot het 
aanvragen van een visum aan het Rekenhof betreffende bepaalde 
beslissingen van de Ministerraad. 12 sep. 1956.

1 stuk
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II. ARCHIEF van de Directeur-Generaal DR. HALTER

II. ARCHIEF VAN DE DIRECTEUR-GENERAAL DR. HALTER
A. Algemene werking van het Bestuur der Volksgezondheid

A. ALGEMENE WERKING VAN HET BESTUUR DER 
VOLKSGEZONDHEID

1. Algemene organisatie van het departement

1. ALGEMENE ORGANISATIE VAN HET DEPARTEMENT
a. Departement Volksgezondheid

A. DEPARTEMENT VOLKSGEZONDHEID
263 Dossier inzake bevindingen van Dr. Hougardy (van de Studiedienst 

van het Secretariaat-generaal) betreffende de organisatie van het 
Ministerie en de vergelijking met andere landen. 1955-1967.

1 omslag

264 Dossier inzake de reorganisatie van de Dienst Statistieken van het 
departement, automatisatie van de gegevensverzameling en 
verwerking. 1964-1965.

1 omslag

265 Dossier inzake de werking van de diensten van het departement. 
1964-1966.

1 omslag

266 Dossier inzake de bevoegdheden van de diensten van het 
Ministerie van Volksgezondheid en Gezin. 1964-1966.

1 omslag

b. Bestuur der Volksgezondheid

B. BESTUUR DER VOLKSGEZONDHEID
(1) Algemeen

(1) Algemeen
267 Dossier inzake de werking van het departement (opleidingen, 

afbakening van de bevoegdheden tussen de verschillende directies
generaal) en "actuele problemen" inzake volksgezondheid 
(ouderen, chronische zieken...). 1958-1960.

1 omslag

268 Nota betreffende vragen om inlichtingen en rapporten ten gevolge 
van incidenten inzake volksgezondheid en betreffende de interne 
werking tijdens de maand augustus 1962, met daarin opgenomen: 
verlofkaarten van Dr. Halter over de jaren 1958-1964. 1958-1964.

1 omslag

269 Dossier inzake sanitaire werken, (lastenboeken, financiering, 
opleiding kernwetenschappen). 1959-1969.

1 omslag

270 Dossier inzake de studie door een externe firma van de organisatie 
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van het Bestuur der Volksgezondheid. 1961.
1 omslag

271 Dossier inzake de reorganisatie van het Bestuur der 
Volksgezondheid in 1961. 1961.

1 omslag

272 Dossier inzake de aanduiding van ambtenaren van het bestuur 
voor deelname aan internationale vergaderingen. 1961-1963.

1 omslag

273 Dossier inzake delegatie van bevoegdheden binnen het Bestuur 
der Volksgezondheid. 1962-1968.

1 omslag

274 Dossier inzake de reorganisatie van de Directie-Generaal van de 
Volksgezondheid. 1968.

1 omslag

(2) Sanitaire Bouwkunde

(2) Sanitaire Bouwkunde
275 Dossier inzake de reorganisatie van de Dienst Sanitaire 

Bouwkunde. 1964.
1 omslag

276 - 277 "Dossier de travail - Werkbundel", verzameldossier inzake de opdrachten, taken en activiteiten van het Bestuur van de Sanitaire Werken. [ca. 1964]

276 - 277 "Dossier de travail - Werkbundel", verzameldossier 
inzake de opdrachten, taken en activiteiten van het Bestuur van de
Sanitaire Werken. [ca. 1964]

276 Franstalige versie.
1 omslag

277 Nederlandstalige versie.
1 omslag

2. Directieraad

2. DIRECTIERAAD
278 Stukken betreffende zittingen van de directieraad van het 

departement. 1967-1968.
1 pak

3. Personeel en Sociale Dienst

3. PERSONEEL EN SOCIALE DIENST
a. Instructies en omzendbrieven

A. INSTRUCTIES EN OMZENDBRIEVEN
279 Dossier inzake administratieve en geldelijke delegaties. 1962-1968.

1 omslag
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280 Circulaire van Dr. Halter betreffende de redactie van processen-
verbaal door agenten met onderzoeksbevoegdheid (tot het 
vaststellen van inbreuken). 7 augustus 1963.

1 stuk

281 Dienstnota's betreffende de invulling van het personeelskader, het 
personeelsbeheer, de verhuis naar en de werking van de diensten 
binnen het Rijksadministratief centrum. 1965-1968.

1 omslag

282 Diverse dienstnota's van Dr. Halter met richtlijnen betreffende de 
interne werking van zijn bestuur: afwezigheden, prikklok en 
rationalisering van de werkmethoden. 1966.

1 omslag

283 Instructies van allerlei aard betreffende de administratieve en 
logistieke werking van het departement. 1966-1969.

1 omslag

284 Instructies inzake het dienstgebruik van de telefoon. 1967.
1 omslag

285 Administratieve onderrichtingen van diverse aard voor het 
personeel van het bestuur: handtekenbevoegdheid bij 
afwezigheden van Dr. Halter, begroting, aanrekening 
telefoonkosten, naleving diensturen, evacuaties, enz. 1967-1968.

1 omslag

b. Personeelsbeheer

B. PERSONEELSBEHEER
(1) Organisatie en kaders

(1) Organisatie en kaders
286 Dossier inzake de kaders van het Bestuur van de Volksgezondheid, 

inbegrepen de laboratoria. 1953-1955.
1 omslag

287 Dossier inzake diverse kaderuitbreidingen van het ministerie en 
inzake een benoeming op basis van artikel 18 van het statuut van 
1937 (casus F. Behets-Wydemans). 1953-1965.

1 omslag

288 Dossier inzake de bezetting van her personeelskader. 1963-1964.
1 omslag

289 Dossier inzake de opvulling van het personeelskader. 1964.
1 omslag

290 Dossier inzake de oprichting van een personeelskader van de 
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dienst radioactiviteit binnen de Bestuursafdeling van de 
Volksgezondheid. 1964.

1 omslag

(2) Werving en vorming

(2) Werving en vorming
291 Dossier inzake de vorming van het personeel. 1957-1960.

1 omslag

292 Dossier inzake kandidaturen van verschillende personen voor een 
betrekking bij het departement. 1958-1957.

1 omslag

293 Dossier inzake deelname aan verschillende examenjury's van het 
Vast Wervingssecretariaat. 1960-1963.

1 omslag

294 Dossier inzake (de moeilijkheden bij) de aanwerving van personeel 
voor het departement. 1960-1963.

1 omslag

295 Dossier inzake personeelsnoden. 1964-1965.
1 omslag

296 Dossier inzake vervolmakingscursussen voor ambtenaren, 
georganiseerd door Algemene Directie voor Selectie en Vorming. 
1964-1967.

1 omslag

297 Dossier inzake het onderricht in de tweede landstaal, ingericht door
de Algemene Directie voor Selectie en Vorming. 1965-1966.

1 omslag

298 Dossier inzake functiebeschrijvingen opgemaakt door Dr. Halter 
voor een aantal administratieve medewerkers van zijn bestuur. 
[1965-1969]

3 stukken

299 Lijst personeel van de Bestuursafdeling van de Volksgezondheid op
15/3/1966. 1966.

1 omslag

300 Dossier inzake de werving voor de administratie van leden van de 
rechterlijke orde. 1966.

1 omslag

301 Nota aan de minister inzake een noodzakelijke benoeming bij de 
administratieve dienst van het Bestuur van de Volksgezondheid, bij
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afwezigheid van een directeur. 4 maart 1968.
1 stuk

(3) Geldelijke aspecten

(3) Geldelijke aspecten
302 Dossier inzake de barema's van het overheidspersoneel. 1963.

1 omslag

303 Dossier inzake het vakantiegeld voor ambtenaren. 1963-1967.
1 omslag

304 Dossier inzake diverse personeelsaangelegenheden. 1963-1968.
1 omslag

305 Dossier inzake weddebarema's van toepassing op 1 januari 1965. 
1964-1965.

1 omslag

306 Toelagen en vergoedingen toegekend door het Vast 
Wervingssecretariaat aan leden van wervingsjury's. 8 mei 1967.

1 stuk

(4) Courant beheer

(4) Courant beheer
307 Dossier inzake eretekens uitgereikt aan ambtenaren van het 

departement (Dumont, Schaak, Claes en Beke). 1957.
2 stukken

308 Dossier inzake de "Association des Fonctionnaires généraux". 1961-
1969.

1 omslag

309 Dossier inzake het "persoonlijk werk" van ambtenaren-stagiairs. 
1962.

1 omslag

310 Dossier inzake de verdeling van het tweetalige blad 
"Taalbeheersing in de Administratie". 1962-1966.

1 omslag

311 Dossier inzake presentiegeld voor prestaties van ambtenaren 
buiten de normale diensturen. 1963.

1 omslag

312 Dossier inzake het gebruik van de talen in bestuurszaken. 1963-
1966.

1 pak
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313 Model van de bijdragebon voor het personeel van de openbare 
sector (Belgisch Staatsblad 18 mei 1965, 5892). 1965.

1 omslag

314 Onderrichtingen en certificaten voor ziekteverzuim en 
arbeidsongevallen bij ambtenaren. 1965.

3 stukken

315 Dossier inzake verschillende internationale zendingen van 
personeel van de Dienst Aanverwante Technieken. 1966-1967.

1 omslag

316 Dossier inzake goedgekeurde zendingen van ambtenaren van het 
departement. 1967.

1 omslag

317 Dossier inzake diverse zendingen naar het buitenland van 
ambtenaren van het ministerie. 1968.

1 omslag

c. Overheidsmanagement

C. OVERHEIDSMANAGEMENT
(1) Institut Administration-Université (IAU)

(1) Institut Administration-Université (IAU)
318 "Echo", trimestrieel informatieblad van het "Institut Administration-

Université" (IAU). 1964-1968.
1 omslag

319 - 322 Activiteitsverslagen van het IAU. 1965-1968.

319 - 322 Activiteitsverslagen van het IAU. 1965-1968.
319 1965.

1 stuk

320 1966.
1 stuk

321 1967.
1 stuk

322 1968.
1 stuk

323 Dossier betreffende organisatie van een onderzoek betreffende de 
controlefuncties in de administratie door het IAU. 1966.

1 omslag

324 "Liste bibliographique", literatuurlijst opgesteld door het IAU. 1966.
1 deel
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325 Dossier inzake het colloquium op 30 en 31 januari 1967, 
georganiseerd door het IAU. 1967.

1 omslag

326 "Program Budgetting", verslag van E. Poullet, werkzaam bij het IAU.
1967.

1 deel

327 "Traitement de l'information et utilisation de l'ordinateur", verslag 
van het IAU. 1968.

1 deel

328 Verslagen van de commissie "Programme interuniversitaire" binnen
het IAU. 1968.

1 omslag

(2) Diverse organisaties en vormingssessies

(2) Diverse organisaties en vormingssessies
329 Dossier inzake het "Comité pour l'Orientation et la Formation des 

Cadres de l'Economie", een seminarie voor hogere ambtenaren. 
1959-1960.

1 omslag

330 Dossier inzake het "Centre d'Etudes et d'Organisation du Travail" 
(Cedora). 1959-1968.

1 omslag

331 Dossier inzake de vorming van leidinggevenden door het "Office 
belge pour l'Accroissement de la Productivité". 1961.

1 omslag

332 "Introduction aux réformes de l'entreprise", samenvatting van een 
nota van Ph. De Woot (Rijksuniversiteit Gent). April 1965.

1 stuk

333 Inkomende brief van F. Vrancken, emeritus eerste voorzitter van 
het Rekenhof en minuut van uitgaande brief over mogelijke 
samenwerking voor een wetenschappelijk colloquium over 
bestuurskunde. 1966.

2 stukken

334 Programma (met geleidebrief) betreffende een colloquium rond 
informatie binnen organisaties, georganiseerd door "L'Information 
rationelle". Mei 1967.

2 stukken

335 Dossier betreffende de "Institut d'Organisation et de Gestion des 
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Entreprises" van de ULB. 1968.
1 omslag

336 Dossier inzake contacten met de firma "Société belge 
d'Organisation et de Gestion". 1967.

1 omslag

d. De Sociale Dienst

D. DE SOCIALE DIENST
337 Dossier inzake "Promettre et tenir", sociale dienst van het 

departement. 1957.
1 omslag

338 - 339 Dossiers inzake de "Cercle sportif et culturel" van het departement. 1957-1964, 1968.

338 - 339 Dossiers inzake de "Cercle sportif et culturel" van het 
departement. 1957-1964, 1968.

338 1957-1964.
1 omslag

339 1968.
1 omslag

340 Jaarverslagen van de Sociale Dienst van het departement. 1959, 
1962-1965, 1967.

1 pak

341 Verslag van de commissie "levensminimum-economisch 
gemiddelde" van de Sociale Dienst van het departement. [1966]

1 stuk

4. Boekhouding, economaat en andere ondersteunende diensten

4. BOEKHOUDING, ECONOMAAT EN ANDERE ONDERSTEUNENDE 
DIENSTEN

a. Boekhouding

A. BOEKHOUDING
342 Onkostenstaten van Dr. Halter voor verplaatsingen in de periode 

1951-1968. 1951-1969.
1 omslag

343 Dossier voor de minister, met twee offertes voor de opmaak van 
een brochure voor de viering van 20 jaar departement 
Volksgezondheid (met o.a. foto's van het Rijksdomein Hofstade). 
1956.

1 pak

344 Dossier inzake posttarieven. 1957-1963.
1 omslag
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345 Schuldvorderingen ingediend door Dr. Halter voor uitgaven gedaan 
in uitvoering van zijn ambt. 1962-1967.

3 stukken

346 Dossier inzake reglementering van reis-en verblijfkosten. 1964-
1965.

1 omslag

347 Interne onderrichtingen voor de diensthoofden inzake de uitvoering
van de begroting 1966. 1965-1966.

2 stukken

348 Dossier inzake instructies betreffende verblijfkosten. 1965-1969.
1 omslag

349 Dossier inzake de voorbereiding van de begroting 1969 en de 
uitvoering van de begroting 1968. 1968.

1 omslag

350 Dienstnota van directeur generaal M.L. Buysse betreffende 
afschaffing van de "budgettaire ruiters". 1 februari 1968.

1 stuk

b. Bibliotheek

B. BIBLIOTHEEK
351 Dossier inzake het "Bulletin de la Santé publique". 1957.

1 omslag

352 Dossier inzake de dienstverlening door de bibliotheek van het 
Ministerie van Volksgezondheid en Gezin aan Dr. Halter. 1957-1968.

1 pak

353 Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven inzake 
bestellingen van boeken en periodieken, o.m. betreffende 
kernenergie en ziekenhuiswetenschappen. 1961-1966.

1 omslag

354 Dossier inzake de behoefte aan tijdschriften en andere publicaties 
in de loop van 1967. 1966.

1 omslag

355 Dossier inzake overmaking door de bibliotheek van het 
departement van tijdschriften aan Dr. Halter en Dr. Amerlinck. 
1966-1969.

1 pak
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c. Economaat

C. ECONOMAAT
(1) Gebouw

(1) Gebouw
356 Mededelingen inzake adresveranderingen (privé en van het 

departement). 1957.
1 omslag

357 Dossier inzake de huur van de Shell-building. 1957-1963.
1 omslag

358 Dossier inzake de inplanting van de lokalen van het ministerie in de
Shell-building. 1960.

1 omslag

359 Dossier inzake het onderhoud van de kantoren in de Shell-building. 
1964.

1 omslag

360 Dossier inzake de verdeling van de kantoren binnen het 
Rijksadministratief Centrum (RAC). 1964.

1 omslag

361 Dossier inzake aanpassingen aan de kantoren in de Shell-building. 
1964-1966.

1 omslag

362 Dossier inzake adresveranderingen. 1964-1967.
1 omslag

363 Dossier inzake de veiligheidsvoorzieningen binnen het 
Rijksadministratief Centrum (RAC). 1965-1967.

1 omslag

364 Dossier inzake de richtlijnen van de V.G.V. voor de derde verdieping
van het Vesaliusgebouw. 1967.

1 omslag

365 Dossier inzake de interne werking in het Rijksadministratief 
Centrum (verhuis, rattenverdelging, problemen met airco). 1967-
1968.

1 omslag

366 Plan met inplanting van de besturen Volksgezondheid en Sanitaire 
Bouwkunde in het Vesaliusgebouw van het Rijksadministratief 
Centrum. [1965-1968]

2 stukken
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(2) Bureelbenodigdheden en wagenpark

(2) Bureelbenodigdheden en wagenpark
367 Dossier inzake de activiteiten van het economaat van het 

departement. 1957-1966.
1 omslag

368 Typeformulier voor een aanvraag voor verplaatsing per auto. [ca. 
1960]

1 stuk

369 Dossier inzake ingevulde formulieren voor dienstreizen per auto. 
1961-1968.

1 omslag

370 Dossier inzake een bibliotheekkast voor het bureau van Dr. Halter. 
1962-1963.

1 omslag

371 Dossier inzake het toekennen van parkeerkaarten in de parking van
het RAC voor leden van de Hoge Gezondheidsraad. 1966.

1 omslag

372 Dossier inzake de "Office central des Fournitures - Centrale Dienst 
voor Benodigdheden". 1967.

1 deel

373 Dossier inzake de nieuwe dienstregeling van de koerierdienst. 
Maart 1968.

2 stukken

B. Algemene rapportage en contacten met de hogere overheid

B. ALGEMENE RAPPORTAGE EN CONTACTEN MET DE HOGERE 
OVERHEID

1. Activiteitenverslagen

1. ACTIVITEITENVERSLAGEN
374 Activiteitenverslag van de "Secteur Etudes" binnen de "Service de 

Statistique nosologique". 1957.
1 deel

375 Dossier inzake het 15-jaren plan voor het ministerie. 1963.
1 omslag

376 "De activiteit van het Ministerie van Volksgezondheid en van het 
Gezin gedurende het dienstjaar 1966", jaarverslag van het 
departement Volksgezondheid. 1966.

1 deel

377 Onderwerpsmap inzake de activiteiten van het departement: 



Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin. Bestuur van 
Volksgezondheid (Overdracht 2004)

57

prioritaire doelstellingen voor 1961. 1954-61.
1 pak

2. Contacten met kabinetten

2. CONTACTEN MET KABINETTEN
378 Dossier met antwoorden op kabinetsnota's over diverse 

onderwerpen. 1957-1969.
1 omslag

379 Dossier met antwoorden op kabinetsnota's over diverse 
onderwerpen. 1958-1963.

1 omslag

380 Dossier met minuten van brieven en nota's over diverse 
onderwerpen. 1959.

1 omslag

381 Dossier inzake de algemene onderwerpen en problemen die door 
de administratie en het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie 
(IHE) worden behandeld, overgemaakt aan de minister. 1962.

1 omslag

382 Dossier met antwoorden op kabinetsnota's over diverse 
onderwerpen. 1962-1968.

1 omslag

3. Contacten met de wetgevende macht

3. CONTACTEN MET DE WETGEVENDE MACHT
a. Parlementaire vragen

A. PARLEMENTAIRE VRAGEN
383 - 384 Dossiers inzake antwoorden op parlementaire vragen. 1959-1969.

383 - 384 Dossiers inzake antwoorden op parlementaire vragen. 
1959-1969.

383 1959-1969.
1 omslag

384 1961-1968.
1 omslag

385 Dossier inzake de parlementaire vraag van senator Dubucquoi. 
1968.

1 omslag

386 Minuut van een bijdrage aan een antwoord op een parlementaire 
vraag van de heer Lavens dd. 19 october 1967 betreffende de 
verlofregeling van zekere ambtenaren. 19 maart 1968.

1 stuk
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387 Antwoorden op de parlementaire vragen van W. Jorissen en E. 
Glinne (Kopie uit het Bulletin van vragen en antwoorden). 1969.

1 omslag

b. Senaatscommissie Volksgezondheid

B. SENAATSCOMMISSIE VOLKSGEZONDHEID
388 Dossier inzake opmerkingen geformuleerd door de Commissie 

Volksgezondheid van de Senaat bij de bespreking van de begroting 
1962 van het departement. Overzicht van de problemen inzake 
gezondheidsbeleid ten behoeve van de minister. 1961.

1 omslag

389 Dossier inzake vragen en onderwerpen besproken in de Commissie 
Volksgezondheid van de Senaat. 1961.

1 omslag

390 Dossier inzake de bespreking van de begroting 1962 in de 
bevoegde Senaatscommissie. 1961.

1 omslag

391 Minuut van een advies van de administratie gericht aan de minister
in het kader van een wetsvoorstel inzake rattenbestrijding 
geformuleerd door de Commissie Volksgezondheid van de Senaat. 
15 juni 1967.

1 stuk

C. Sanitair beleid

C. SANITAIR BELEID
1. Algemeen

1. ALGEMEEN
392 Minuten van uitgaande correspondentie van de Directeur-Generaal 

van het Bestuur der Volksgezondheid. 1957-1958.
1 pak

393 Nota's betreffende diverse aspecten van het gezondheidsbeleid: de
bestrijding van polio en tuberculose, de verzorging van 
geesteszieken en de ziekenhuisplanning. 1956.

1 omslag

2. Gezondheidsinspectie

2. GEZONDHEIDSINSPECTIE
a. Algemeen

A. ALGEMEEN
394 Dossier inzake de activiteit van de Gezondheidsinspectie van 1955 

tot en met 1958. 1955-1958.
1 pak
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395 - 397 Dossiers inzake de activiteiten van de Gezondheidsinspectie. 1959-1961.

395 - 397 Dossiers inzake de activiteiten van de 
Gezondheidsinspectie. 1959-1961.

395 1959.
1 omslag

396 1960.
1 omslag

397 1961.
1 omslag

398 Activiteitenverslag van de Gezondheidsinspectie voor het jaar 
1961. 1962.

1 stuk

399 Dossier inzake de activiteiten van de Gezondheidsinspectie voor de
periode 1962-1966. 1962-1966.

1 omslag

400 Dossier inzake de jaarlijkse activiteiten van de 
Gezondheidsinspectie. 1963-1969.

1 omslag

401 Activiteitenverslag van de Gezondheidsinspectie voor het jaar 
1966. 1966.

1 omslag

402 Dossier inzake de activiteit van de Gezondheidsinspectie in 1969. 
1969.

1 omslag

b. Interne werking

B. INTERNE WERKING
403 Inkomende brief van het ministerie van nationale opvoeding 

betreffende de bevoegdheden van de gezondheidsinspecteurs ten 
aanzien van de rijksscholen. 8 mei 1962.

1 stuk

404 Dossier inzake de aanschaf van auto's voor de 
Gezondheidsinspectie. 1963.

1 omslag

405 - 406 Instructies aan de Gezondheidsinspecteurs. 1963-1968.

405 - 406 Instructies aan de Gezondheidsinspecteurs. 1963-1968.
405 1963-1966.

1 omslag
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406 1966-1968.
1 omslag

407 Dossier inzake de organisatie van een wervingsexamen voor 
gezondheidsinspecteurs. 1967.

1 omslag

c. Taakuitvoering

C. TAAKUITVOERING
408 Minuut van rondschrijven aan de provinciegouverneurs betreffende

onderrichtingen bij overstromingen uit 1952, met apostille van Dr. 
Halter uit 1965 1952-1965.

2 stukken

409 Nota van gezondheidsinspecteur Dr. R. Beckers aan Dr. Halter over 
een uitbraak van gastro-enteritis in West-Vlaanderen. 10 mei 1957.

1 stuk

410 Ingekomen brief van Dr. Beckers ter overmaking van een studie 
over de epidemie van virusmeningitis in 1956. 31 mei 1957.

1 stuk

411 Dossier inzake ontwerpregelgeving betreffende de toepassing van 
het Internationaal Sanitair Reglement in België. 1957.

1 omslag

412 Dossier inzake diverse activiteiten van de Gezondheidsinspectie: 
vergaderingen, wettelijk toezicht op hinderlijke bedrijven, strijd 
tegen krotwoningen, zendingen en samenwerking met de 
erkenningscommissie voor verzorgingsinstellingen. 1957-1962.

1 omslag

413 Dossier inzake de Gezondheidsinspectie der Havens, Luchthavens 
en Grenzen. 1957-1969.

1 omslag

414 Interne nota's betreffende de toepassing van de wetgeving op de 
geklasseerde inrichtingen door de Gezondheidsinspectie en de 
Vleeswareninspectie. 1961.

2 stukken

415 Dossier inzake de overstroming van de Samber [Sambre] in de 
streek van Charleroi. 1961.

1 omslag

416 Dossier inzake het vervoer van lijken. 1961-1967.
1 omslag
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417 Klacht van de RTB in verband met vliegen afkomstig van een 
proefstation voor het vetmesten van varkens. Mogelijke bestrijding 
van de plaag door Volksgezondheid. 17 mei 1963.

1 stuk

418 Gedrukte verslagen over de werkzaamheden van de Dienst voor 
Openbare Gezondheid van de Stad Antwerpen. 1963, 1966.

2 stukken

419 Begraafplaatsen. Onderrichtingen voor de burgemeesters inzake 
het gebruik van plastieken zakken. 3 maart 1965.

1 stuk

420 Ingekomen brief van de voorzitter van "Similes" en minuut van 
uitgaande brief betreffende de inplanting van een begraafplaats 
rechtover St-Kamillus in Korbeek-Lo. 1966.

2 stukken

421 Minuut van uitgaande brief aan de Staatsveiligheid betreffende 
controle van reizigers afkomstig van Congo-Kinshasa waar de 
pokken zijn uitgebroken. Ingekomen brief en minuut van uitgaande 
brief in verband met een bezoek van leerling verpleegkundigen aan
Saniport-Antwerpen. 1968.

3 stukken

422 Dossier inzake de geklasseerde inrichting "S.A. Galeries et Grand 
Bazar du Boulevard Anspach" te Brussel. 1968.

1 omslag

423 Minuut van een brief van minister van Volksgezondheid Namèche 
aan zijn collega van Tewerkstelling en Arbeid, L. Major, betreffende 
de controle van zekere geklasseerde inrichtingen. 2 mei 1969.

1 stuk

3. Medische bijstand en dringende geneeskundige hulpverlening

3. MEDISCHE BIJSTAND EN DRINGENDE GENEESKUNDIGE 
HULPVERLENING

424 Dossier inzake de repatriëring van personen uit Congo via 
Zaventem in de zomer van 1960. 1960.

1 omslag

425 Dossier inzake de dringende geneeskundige hulpverlening en 
verkeer. 1960.

1 omslag

426 Dossier inzake de medewerking van de gezondheidsinspectie met 
de civiele bescherming. 1960-1962.

1 omslag
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427 Dossier inzake een exposé ingericht door de "Société belge de droit
international médical" betreffende "L'aide médicale aux 
ressortissants étrangers en cas de troubles politiques ou 
diplomatiques". [1961]

1 stuk

428 Dossier inzake een wetsontwerp betreffende de civiele 
bescherming. 1963-1964.

1 omslag

428 /1 Dossier inzake de organisatie van de dringende geneeskundige 
hulpverlening (DGH). 1963-1967.

1 omslag

429 Dossier inzake de dringende geneeskundige hulpverlening: 
organisatie van de dienst 100, grensoverschrijdend vervoer van 
slachtoffers van ernstige ongevallen en overhandiging van 
ambulances aan diverse centra. 1963-1967.

1 omslag

430 Dossier inzake de "Protection civile internationale". 1964-1965.
1 omslag

431 Uittreksels uit Belgisch Staatsblad van 11 juni 1965 betreffende 
dringende geneeskundige hulpverlening. 1965.

2 stukken

432 Tweetalig jaarverslag van het N.I.S. betreffende de statistiek van 
verkeersongevallen tijdens het jaar 1964. [1965]

2 stukken

433 Anonieme getypte nota zonder bestemmeling betreffende de 
ontvangst te Zaventem van het stoffelijk overschot van 25 
personen, omgekomen in een niet nader omschreven catastrofe. 
[ca. 1965]

1 stuk

4. Overheidslaboratoria

4. OVERHEIDSLABORATORIA
a. Interne werking van de Inspectie der Laboratoria

A. INTERNE WERKING VAN DE INSPECTIE DER LABORATORIA
434 Doorslag van een nota van Dr. Lafontaine aan Dr. Halter over nood 

aan personeel voor de nieuwe afdeling radioprotectie. 18 juli 1963.
1 stuk

435 Doorslag van een nota van Dr. Lafontaine aan Dr. Halter 
betreffende de benutting van de kredieten voor 1963 toegekend 
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aan de Inspectie der laboratoria. 1964.
2 stukken

b. Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie

B. INSTITUUT VOOR HYGIËNE EN EPIDEMIOLOGIE
(1) Organisatie en interne werking

(1) Organisatie en interne werking
436 Inventaris van het materieel van het IHE. 1957.

1 omslag

437 Dossier inzake diverse problemen betreffende de interne werking 
van het IHE. 1957.

1 omslag

438 Minuut van brief van Dr. Halter aan kabinetsattaché Saccazyn van 
Openbare Werken over bouwwerkzaamheden in het IHE. 15 mei 
1957.

1 stuk

439 Dossier betreffende de erkenning als wetenschappelijke instelling 
van het IHE. 1965-1966.

1 omslag

440 Dossier inzake kandidaturen voor betrekkingen bij het Instituut 
voor Hygiëne en Epidemiologie (IHE). 1967.

3 stukken

(2) Taakuitvoering

(2) Taakuitvoering
441 Brief van Dr. Lafontaine aan Dr. Halter over toekomstige 

werkzaamheden van het IHE inzake controle op de radioactiviteit. 
11 juni 1957.

1 stuk

442 Dossier inzake analyse verricht op het IHE ten behoeve van het 
"Nationaal Werk voor de bestrijding der tuberculose" en voor het 
"Nationaal Werk voor Kinderwelzijn". 1957.

2 stukken

443 Dossier inzake de administratieve en wetenschappelijke 
activiteiten van het IHE. 1957-1967.

1 omslag

444 Lijst met lopende activiteiten en activiteiten "on hold" binnen het 
IHE. 18 mei 1961.

1 stuk

445 Dossier inzake de aanduiding van twee medewerkers van het IHE 
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aan een vergadering van Euratom. 1964.
2 stukken

446 Dossier inzake publicaties van het IHE. 1969-1968.
1 omslag

447 Dossier inzake de oprichting van het IHE. 1967-1968.
1 omslag

c. Overige laboratoria

C. OVERIGE LABORATORIA
448 Dossier inzake de bouw van het Pasteur Instituut van de Provincie 

Brabant. 1953-1964.
1 omslag

449 Notulen van de "Comité de construction" van het Instituut voor 
Tropische Geneeskunde. 1956-1958.

1 omslag

450 Dossier inzake het Bouwcomité van het Instituut voor Tropische 
Geneeskunde. 1957-1958.

1 pak

451 Ingekomen brief en minuut van uitgaande brief betreffende het 
"Institut Provincial d'Hygiène et de Bactériologie". 1968.

2 stukken

452 Dossier inzake de controle van de laboratoria erkend voor de 
opsporing van fenylketonurie. 1963-1969.

1 omslag

d. Internationale contacten

D. INTERNATIONALE CONTACTEN
453 Dossier inzake het vierde internationaal congres betreffende de 

biologische standaardisatie. 1958-1959.
1 omslag

454 Dossier inzake het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid te 
Utrecht. 1960.

1 omslag

455 Minuut van brief van Dr. Lafontaine (met aantekening) betreffende 
de installatie van een kernreactor in Duitsland. 1965.

2 stukken

456 Rapport van Prof. Mortelmans van het Instituut voor Tropische 
Geneeskunde (ITG) over de centra voor primatologie in de 
euromarktlanden. 1969.
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2 stukken

5. Ioniserende stralingen

5. IONISERENDE STRALINGEN
a. Beleidsvoorbereiding

A. BELEIDSVOORBEREIDING
(1) Onderzoek en normering

(1) Onderzoek en normering
457 Onderwerpsmap inzake internationaal onderzoek naar de gevaren 

van radioactiviteit. 1953-1958.
1 omslag

458 Dossier inzake algemene aspecten van radioactiviteit en 
gezondheidsbescherming. 1956-1958.

1 pak

459 Dossier inzake medische radiologische en radioscopische 
onderzoeken. 1958-1968.

1 omslag

460 Dossier inzake de voorbereiding van het uitvoeringsbesluit van de 
wet van 1958 en aansluitend een tekst betreffende psychologische 
aspecten van de gevaren voor de bevolking van ioniserende 
stralingen. 1959-1960.

1 omslag

461 Dossier inzake ontwerpreglementering betreffende de bescherming
van de bevolking en de werknemers tegen ioniserende stralingen. 
1960-1962.

1 omslag

462 Dossier inzake het koninklijk besluit houdende reglementering van 
het in bezit houden en het gebruik van radioactieve stoffen tot 
geneeskundige doeleinden. 1960-1963.

1 omslag

463 Dossier inzake een initiatief van Dr. Wideroe betreffende de 
organisatie van internationale samenwerking op het gebied van 
onderzoek inzake radiobiologie. 1963.

1 omslag

464 Dossier inzake de verhouding tussen de wetgeving betreffende de 
radioprotectie en de nomenclatuur van de ziekte-
invaliditeitsverzekering. 1964.

1 omslag

465 Dossier inzake voorwaarden voor het gebruik van ioniserende 
stralingen in de geneeskunde. 1964.
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1 omslag

466 Dossier inzake onderzoek betreffende radiobiologie en civiele 
bescherming: tussenkomsten van Prof. J. Maisin en Prof. Z.M. Bacq. 
1965.

1 omslag

467 Minuut van uitgaande brief aan majoor van het vliegwezen F. 
Bastin betreffende kunstmatige atmosferische radioactiviteit. 4 
februari 1965.

1 stuk

468 Dossier inzake een conferentie cyclus georganiseerd door de 
"Banque de Bruxelles" inzake de economische en technische 
problemen verbonden aan het gebruik van stralingen. [ca. 1960]

1 stuk

469 Dossier betreffende nationale en internationale 
normalisatieactiviteiten op het gebied van nucleaire energie. 1959-
1960.

1 omslag

(2) Internationale contacten

(2) Internationale contacten
470 Dossier inzake een rapport van de bevoegde Britse inspectie 

betreffende de bedrijven die in 1956 radioactieve stoffen 
gebruiken. 1958.

1 omslag

471 Adviezen van de Nederlandse Gezondheidsraad inzake diverse 
toepassingen van radioactiviteit. 1960.

1 omslag

472 Dossier inzake een symposium in India van het Internationaal 
Agentschap voor Atoomenergie betreffende radio-isotopen en 
straling in entomologie. 1960.

1 omslag

473 Dossier inzake regels voor radioprotectie van kracht in de 
Verenigde Staten. 1961.

1 omslag

474 Aankondiging van een congres betreffende volksgezondheid en 
bescherming tegen ioniserende straling te Wenen. [1962]

1 stuk

475 Dossier inzake de bestraling van bacon en van plastiek 
verpakkingen in de Verenigde Staten. 1963.
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1 omslag

476 Dossier inzake de aankoop van medische films over ioniserende 
straling, toegestuurd via de International Atomic Energy Agency te 
Wenen. 1964-1965.

1 omslag

477 "Radium in Military Surplus Commodities", gepubliceerd 
gezondheidsverslag van J.A. Halperin en J.M. Heslep. December 
1966.

1 stuk

478 Dossier inzake een vraag van de Duitse Ambassade in Brussel of er
in België tussen 1933 en 1940 enige regelgeving bestond 
betreffende ioniserende stralingen. 1967.

1 omslag

479 Informatiebulletin van de U.S. Department of Labor betreffende 
nieuwe regelgeving om mijnwerkers in de uraniummijnen te 
beschermen. 5 mei 1967.

1 stuk

480 Ingekomen brieven en minuut van uitgaande brief aan F.D. Sowby 
van de "International Commission on Radiological Protection". 
1968.

3 stukken

481 Dossier inzake de oprichting door het Internationaal Agentschap 
voor Atoomenergie van een werkgroep belast met de herziening 
van de regelgeving op het transport van radioactief materiaal. 
1969.

1 omslag

b. Burgerlijke aansprakelijkheid inzake nucleaire energie

B. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE NUCLEAIRE ENERGIE
482 Dossier inzake de burgerlijke aansprakelijkheid van het 

Studiecentrum voor Kernenergie. 1960-1961.
1 omslag

483 Dossier inzake de "Commission d'Etude de la Responsabilité civile 
dans le Domaine nucléaire". 1960-1964.

1 omslag

484 Dossier inzake de burgerlijke aansprakelijkheid op het gebied van 
kernenergie. 1960-1964.

1 omslag

485 Dossier inzake de "Commission d'Etude de la Responsabilité dans 
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le Domaine nucléaire". 1962-1964.
1 pak

486 Rapport van de Belgische Ambassade te Wenen betreffende een 
conferentie over de burgerlijke aansprakelijkheid op het gebied van
kernenergie. 1963.

1 omslag

487 Dossier inzake de additionele protocollen bij de Conventies van 
Parijs en Brussel betreffende burgerlijke aansprakelijkheid op het 
gebied van kernenergie. 1964.

1 omslag

488 Dossier inzake de ontbinding van de "Commission d'Etude de la 
Responsabilité civile dans le domaine nucléaire". 1965.

1 omslag

489 Dossier inzake de ratificatie en de toepassingsmaatregelen van de 
Conventie van Parijs en van het aanvullend verdrag op het gebied 
van de kernenergie. 1965-1966.

1 omslag

c. Cases en toepassingen

C. CASES EN TOEPASSINGEN
490 Dossier inzake de radiologische opsporing van long- en 

borstaandoeningen. 1957.
4 stukken

491 Dossier inzake de invoer van producten die een risico inhouden 
omwille van radioactiviteit (o.a. hout uit de Sovjetunie). 1958.

1 omslag

492 Dossier inzake de invoer van radioactief hout uit de Sovjetunie. 
1958.

1 omslag

493 Dossier inzake medische apparatuur met straling, geproduceerd 
door de firma Siemens. 1958.

1 omslag

494 Dossier inzake het gebruik van radioactief materiaal in diverse 
processen, o.a. in ziekenhuizen, bij de productie van sigaretten, bij 
proefnemingen in de landbouw. 1958-1959.

1 omslag

495 Dossier inzake diverse briefwisseling, ambtelijke nota's en 
publicaties betreffende de gevaren voor de gezondheid van 
ioniserende stralingen. 1958-1968.
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1 pak

496 Minuten van correspondentie van minister P. Meyers met 
particulieren betreffende het gebruik van ioniserende stralingen. 
1960.

2 stukken

497 Dossier inzake de oprichting van een centrum voor decontaminatie
bij nucleaire ongevallen bij het Bordet instituut te Brussel. 1961-
1964.

1 omslag

498 "La contamination radioactive du lait dans quelques pays de la 
Communauté en 1962", rapport (met geleidebrief) van Euratom. 
1962-1963.

2 stukken

499 Dossier inzake tests met thermoluminuscente dosimeters, 
geproduceerd door de firma M.B.L.E. 1965.

1 omslag

500 Ontwerp van de erkenningsstatuten van de vzw "Radioprotection 
Universitaire". 1965.

1 stuk

501 Dossier inzake contacten met de vzw "Association pour le contrôle 
des applications de l'énergie atomique". 1967.

1 omslag

502 Minuut van uitgaande brief aan de firma CETEL betreffende de 
invoer van radioactieve pastilles bestemd voor bliksemafleiders. 16
januari 1967.

1 stuk

503 Dossier inzake de veiligheidssituatie van de reactor BR 02 in het 
SCK te Mol. 1969.

1 omslag

6. Eetwaren en vleeswaren

6. EETWAREN EN VLEESWAREN
a. Algemeen

A. ALGEMEEN
504 Dossier inzake landbouw en volksgezondheid. 1960.

1 omslag

505 Dossier inzake beschavingsziekten en voeding. 1962.
1 omslag
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505 /1 "De l'avenir de notre alimentation. Aperçu sur l'an 2000", concept 
van een wetenschappelijke bijdrage door E. J. Bigwood, ererector 
van de ULB. 1966.

1 stuk

506 Dossier inzake de betoelaging van wetenschappelijk onderzoek in 
het domein van eetwaren. 21 februari 1968.

1 stuk

b. Eetwaren (productie, verwerking en distributie) en nutritie

B. EETWAREN (PRODUCTIE, VERWERKING EN DISTRIBUTIE) EN 
NUTRITIE

(1) Contacten met andere overheidsdiensten

(1) Contacten met andere overheidsdiensten
507 Dossier inzake de samenwerking met het Ministerie van 

Economische zaken, in het kader van een raadgevende commissie 
voor eetwaren. 1964-1965.

1 omslag

507 /1 Notulen en bijlagen van de vergadering van de 
eetwareninspecteurs op 5 juni 1967. Mei 1967.

2 stukken

507 /2 Ingekomen brief van het parket te Gent en minuut van uitgaande 
brief betreffende documentatie rond de reglementering inzake eet-
en vleeswaren. juni - juli 1963.

2 stukken

508 Dossier inzake de samenwerking van de inspectie der eetwaren en 
de inspectie der vleeshandel met de rechterlijke macht en de 
Rijkswacht. 1963-1965.

1 omslag

508 /1 Minuut van nota aan de minister betreffende samenwerking met 
het parket te Brussel en de Inspecties van Eet- en Vleeswaren. 3 
maart 1964.

1 stuk

508 /2 Notulen (met bijlagen) van de vergaderingen van de 
eetwareninspecteurs. 1966-1967.

1 omslag

(2) Beleidsvoorbereiding en wettelijk kader

(2) Beleidsvoorbereiding en wettelijk kader
508 /3 Dossier inzake de werkzaamheden van de "Commission nationale 

permanente des Industries agricoles", ter voorbereiding van een 
Belgisch standpunt omtrent de Europese "Codex Alimentarius". 
1955-1957.
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1 omslag

508 /4 Dossier inzake de internationale conferenties omtrent de "Codex 
Alimentarius Europaeus". (1939) 1958.

1 omslag

508 /5 Dossier inzake de vernieuwing van het wettelijk kader rond 
eetwaren. 1956-1967.

1 omslag

508 /6 Dossier inzake wijzigingsontwerpen van de eetwarenwet van 4 
augustus 1890. 1957-1962.

1 omslag

508 /7 Dossier inzake het ontwerp van wijziging van de eetwarenwet van 
4 augustus 1890. 1963.

1 omslag

508 /8 Notulen, dagorders en bijlagen betreffende de vergaderingen van 
het "Consultatief Comité inzake Eetwaren" in het kader van de 
opmaak van een lijst van toevoegmiddelen aan eetwaren. 1964-
1969.

1 pak

508 /9 Dossier inzake de samenwerking met het Ministerie van 
Economische Zaken met betrekking tot de voorbereiding van de 
wetgeving rond specifieke eetwaren (sesamolie, cacao, zeedieren). 
1965.

1 omslag

508 /10 Kopij van een brief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
betreffende de omzetting van een Europese richtlijn inzake 
bewaarmiddelen. 20 maart 1965.

1 stuk

508 /11 Minuut van een uitgaande brief omtrent de publicatie van een 
verzameling van wetgeving omtrent eetwaren. 23 maart 1965.

1 omslag

508 /12 Dossier inzake een ontwerprichtlijn van de EEG betreffende 
diepgevroren fruit en groenten. 1966.

3 stukken

508 /13 Minuut van een nota aan de minister van Volksgezondheid 
betreffende een mediacampagne (pers en televisie) rond de 
beteugeling van de inbreuken op de reglementering inzake 
eetwaren. 26 september 1966.

1 stuk
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508 /14 Dossier inzake een wetsontwerp betreffende diepgevroren 
producten. Februari 1967.

3 stukken

(3) Controle op producten (drank en voeding)

(3) Controle op producten (drank en voeding)
508 /15 Dossier inzake het wettelijk kader omtrent koemelk en 

melkconserven. 1948-1965.
1 omslag

509 Dossier inzake hygiënemaatregelen voor groente-en 
fruitconserven, vleeswaren en vleesbereidingen. 1956-1964.

1 omslag

510 Dossier inzake de verkoop van margarine in beenhouwerijen. 1958.
1 omslag

510 /1 Minuut van nota van Dr. Halter aan de minister over de verkoop 
van margarine in beenhouwerijen. 3 februari 1958.

1 stuk

510 /2 Dossier inzake bonbons met ether. December 1958.
2 stukken

511 Dossier inzake het margarinebedrijf Amato. 1959.
1 omslag

512 Dossier inzake een adviesaanvraag aan de Hoge gezondheidsraad 
over de toevoeging van benzoëzuur in mosterd. 1960.

1 omslag

512 /1 Dossier inzake intoxicaties als gevolg van de frauduleuze import 
van Nederlandse margarine in België (Planta). 1960.

1 omslag

513 Handgeschreven document betreffende een analyse op Planta 
margarine. 1961.

1 omslag

514 Dossier inzake een artikel in de pers betreffende lacunes in de 
eetwarenwetgeving en betreffende een rattenverdelgingsproduct 
met warfarin als werkzame stof. 1961-1968.

1 omslag

515 Dossier betreffende de soep in poeder "Protone". 1962.
1 omslag
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515 /1 Dossier inzake met paraffine behandelde gedroogde druiven. 1962.
1 omslag

516 Dossier inzake het invriezen van eetwaren en vleeswaren. 1963.
1 omslag

516 /1 Ingekomen nota van het Nederlandse ministerie van Sociale zaken 
en Volksgezondheid betreffende het toxicologisch onderzoek van 
smaakstoffen en aromaten. 3 oktober 1963.

1 stuk

516 /2 Krantenknipsel betreffende de ongecontroleerde invoer van 
vloeibare eieren. [ca. 1964]

1 stuk

517 Rapport van de Hoge Gezondheidsraad betreffende listeriose. 7 
september 1965.

1 stuk

517 /1 Dossier inzake de Belgische regelgeving betreffende additieven in 
levensmiddelen. 1965-1968.

1 omslag

517 /2 Dossier inzake het gebruik van octylgallaat bij het brouwen van 
bier. 1966.

1 omslag

517 /3 "Additifs. Correspondance diverse", onderwerpsmap inzake 
additieven en zuren gebruikt bij conservenproducten (groenten, 
fruitsappen en melkpoeder). 1966-1968.

1 omslag

(4) Toezicht op de bestraling van levensmiddelen

(4) Toezicht op de bestraling van levensmiddelen
517 /4 Dossier inzake de opvolging van wetenschappelijk onderzoek naar 

de bestraling van levensmiddelen. 1963-1966.
1 omslag

517 /5 Nota opgesteld door A. Lafontaine in het kader van een symposium
te Karlsruhe betreffende de Belgische regelgeving inzake bestraling
van levensmiddelen. 15 mei 1966.

1 stuk

517 /6 Ingekomen nota van Dr. A. Lafontaine betreffende het toestel 
"IRMA" voor de bestraling van levensmiddelen. 5 april 1967.

1 stuk
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(5) Contacten met voedingsverenigingen

(5) Contacten met voedingsverenigingen
517/7 - 9 Dossiers inzake de opvolging van het "Institut belge de l'Alimentation et de la Nutrition" (IBAN). 1957-1958, 1967.

517/7 - 9 Dossiers inzake de opvolging van het "Institut belge de 
l'Alimentation et de la Nutrition" (IBAN). 1957-1958, 1967.

517 /7 Financiële evolutie van het "Institut belge de l'Alimentation et de la
Nutrition" sinds zijn oprichting in 1949. 1957.

1 omslag

517 /8 Activiteiten van het "Institut belge de l'Alimentation et de la 
Nutrition" sinds zijn oprichting in 1949 en zijn mogelijke 
hervorming tot instelling van openbaar nut. 1957-1958.

1 omslag

517 /9 Juridische basis van het "Institut belge de l'Alimentation et de la 
Nutrition". 1967.

1 omslag

517 /10 Dossier inzake contacten met de "Groepering der Fabrikanten van 
jam, appeldeeg, ingelegde en verkonfijte vruchten". 1958.

4 stukken

517 /11 Dossier inzake contacten met de "Ligue pour la Prévention du 
Cancer" betreffende ongewenste chemische stoffen in eetwaren. 
1959, 1964.

3 stukken

517 /12 Dossier inzake het onderhoud met de "Confédération de 
l'Alimentation belge" vzw omtrent de hervorming van het wettelijk 
kader rond eetwaren. 1962.

5 stukken

517 /13 Minuut van een uitgaande brief aan Dr. Lafontaine betreffende 
reclame gericht aan graanhandelaars vanwege de firma Frère. 31 
december 1962.

1 stuk

517 /14 Dossier inzake het overleg met de "Federatie van de Landbouw- en 
Voedingsindustrie" (FIAA) over een wetsontwerp inzake eetwaren. 
mrt. - apr. 1963.

3 stukken

517 /15 Ingekomen brieven van eetwarenverenigingen (Verbond van de 
Nijverheid der Drinkwaters, N.V. Petfoods Belgium) en minuten van 
uitgaande brieven betreffende de eetwaren(wetgeving). 1965-
1967.

1 omslag



Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin. Bestuur van 
Volksgezondheid (Overdracht 2004)

75

517 /16 Dossier inzake contacten met de "Federatie van de Landbouw- en 
Voedingsindustrie" (FIAA). 1966-1967.

1 omslag

517 /17 Ingekomen brief en minuut van uitgaande brief betreffende een 
onderhoud met UFARAL, de Unie der leveranciers van 
voedselambachten. Januari 1967.

2 stukken

c. Voedingswaren van dierlijke oorsprong (productie, verwerking en distributie) en veterinaire volksgezondheid in het algemeen

C. VOEDINGSWAREN VAN DIERLIJKE OORSPRONG (PRODUCTIE, 
VERWERKING EN DISTRIBUTIE) EN VETERINAIRE 
VOLKSGEZONDHEID IN HET ALGEMEEN

(1) Beleid en normering inzake vleeshandel en veterinaire volksgezondheid

(1) Beleid en normering inzake vleeshandel en veterinaire 
volksgezondheid

518 Dossier inzake reglementering van de vleeshandel. 1935-1958.
1 omslag

519 Vergelijkende (tweetalige) tabellen inzake de wettelijke regels van 
toepassing op diverse categorieën van operatoren in de 
vleessector, uitgegeven door de Landsbond der Beenhouwers en 
Spekslagers van België. [1954-1960]

2 stukken

520 Zendingsverslag van Dr. Lenelle betreffende de internationale 
veterinaire conferentie te Lissabon. 30 december 1955.

1 stuk

521 Dossier inzake een werkgroep voor het opstellen van regels voor 
de verzekering van vee tegen cysticercose. 1957-1963.

1 omslag

522 - 523 Dossier inzake de reglementering betreffende vlees. 1957-1967.

522 - 523 Dossier inzake de reglementering betreffende vlees. 
1957-1967.

522 1957-1967.
1 omslag

523 1964-1965.
1 omslag

524 Dossier inzake het gebruik van hormonen in de veeteelt. 1959-
1966.

1 omslag

525 Dossier inzake een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de 
vleeswinkels en de bereidingswerkplaatsen. 1961.
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1 omslag

526 Dossier inzake de invoer van een virusstam met het oog op de 
ontwikkeling van een mogelijk vaccin tegen Afrikaanse 
varkenspest. 20 april 1961.

1 stuk

527 Dossier inzake de diergeneeskundige politie. 27 juli 1963.
1 stuk

528 Zendingsverslag van Dr. Degryse betreffende het Wereld Veterinair 
Congres te Hannover in 1963. [1963]

1 stuk

529 Minuut van een nota aan de minister over de 
bevoegdheidsverdeling tussen de departementen Landbouw en 
Volksgezondheid inzake de toediening van geneesmiddelen aan 
gevogelte. 14 april 1964.

1 stuk

530 Dossier inzake het Coördinatiecomité Landbouw - Volksgezondheid.
1964-1966.

1 omslag

531 Dossier inzake de sanitaire wetgeving betreffende pluimvee. 1965.
1 omslag

532 Dossier inzake de deelname aan een OESO conferentie betreffende
regels voor de handel in vee en vlees. 1965.

1 omslag

533 Briefwisseling tussen de secretarissen generaal van de 
departementen Landbouw en Volksgezondheid betreffende de 
naleving van de Europese sanitaire normen in de erkende 
slachthuizen en vleesversnijderijen. 1965.

1 omslag

534 Minuut van uitgaande brief aan het "Internationaal Expeditie-en 
Scheepvaartkantoor P. v. Heijst" te Waddinxveen betreffende de 
oprichting van een quarantaine voorziening voor invoer van 
exotische dieren uit Afrika (Bevoegdheid van Landbouw). 8 februari
1965.

1 stuk

535 Dossier inzake de hervorming van de wetgeving van 1952 
betreffende de vleeskeuring. 1965-1967.

1 omslag
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536 Dossier inzake een notificatie van de kabinetsraad over een 
wetsontwerp betreffende veterinaire keuringen. 1965-1967.

1 omslag

537 Inkomende brieven en minuten van uitgaande brieven inzake 
adviezen van de Raad van State betreffende ontwerp KB's inzake 
vleeskeuring. 1966.

1 omslag

538 Dossier inzake de activiteiten van het "Comité national belge pour 
la simplification et l'uniformisation des documents d'exportation" 
betreffende de vereenvoudiging van uitvoerdocumenten (vnl. eet- 
en vleeswaren). 1966.

1 omslag

539 Dossier inzake mogelijke stilzwijgende opheffing van besluiten 
inzake vlees. 1967.

1 omslag

540 Dossier inzake het opzettelijk binnenbrengen en uitzetten van 
adders in de Belgische Ardennen. 1967.

1 omslag

541 Dossier inzake een voorontwerp van wet betreffende de 
hervorming van de slachthuizen. 1967.

1 omslag

542 Kopie van de overeenkomst tussen de Belgische Staat en de 
vennootschap "Sorca" betreffende een opdracht om een studie 
naar de inplanting van vleesverwerkende bedrijven in België af te 
leveren. 20 juni 1966.

1 stuk

543 Dossier inzake het "Rapport Sorca" betreffende de prospectieve 
inplanting van vleesverwerkende bedrijven in België en de 
rentabiliteit van de investeringen. 1967.

1 pak

544 Dossier inzake het overleg met de Boerenbond over de 
reglementering van de keuring van en de handel in vlees van 
pluimvee. 1967.

1 omslag

545 Programmabrochure van de plechtige opening van het 
academiejaar 1967-1968 van de "Faculté de médecine vétérinaire 
de l'Etat" te Kuregem (Anderlecht). 1967.

1 deel
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(2) Toezicht op slachthuizen en vilbeluiken

(2) Toezicht op slachthuizen en vilbeluiken
(a) Beleidscoördinatie

(a) Beleidscoördinatie
546 Dossier inzake bloedophaling in vilbeluiken. 1955-1962.

1 omslag

547 Onderwerpsmap inzake slachthuizen: vergaderingen betreffende 
slachtverrichtingen en epizootieën en aanbestedingen voor 
apparatuur. 1955-1962.

1 pak

548 - 551 Stukken betreffende het Technisch Comité der Slachthuizen. 1956, 1959-1965.

548 - 551 Stukken betreffende het Technisch Comité der 
Slachthuizen. 1956, 1959-1965.

548 Ministerieel Besluit van 1 februari 1956 betreffende de 
samenstelling van het Technisch comité der slachthuizen. 1 
februari 1956.

1 stuk

549 Dossier inzake de samenstelling en de opdrachten van het 
Technisch Comité der Slachthuizen. 1956.

1 omslag

550 - 551 Notulen van vergaderingen van het Technisch Comité der Slachthuizen. 1956, 1959-1965.

550 - 551 Notulen van vergaderingen van het Technisch Comité 
der Slachthuizen. 1956, 1959-1965.

550 1956.
1 omslag

551 1959-1965.
1 omslag

552 Nota van Dr. A. Laurent betreffende de wijze waarop de 
overdrachttaks op de slachting van vee wordt geïnd. 18 juni 1957.

1 stuk

553 Lijst met Belgische slachthuizen (beoordeling van de kwaliteit) met 
jongste slachtaantallen voor 1953. [1954]

1 stuk

554 Dossier inzake statistieken van slachtingen in openbare 
slachthuizen. 1957-1959.

1 omslag

555 Dossier inzake statistieken betreffende slachtingen en keuringen in 
de Belgische slachthuizen. 1959.

1 omslag
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556 Dossier inzake de keuring van thuisslachtingen. 1964.
1 omslag

557 Dossier inzake de problematiek van de slachthuizen en de 
vleesdistributie. 1965.

1 omslag

558 Minuut van nota aan de minister betreffende problematiek van de 
slachthuizen en de vleesdistributie. 21 oktober 1965.

1 stuk

559 Dossier inzake het Nationaal verbond der Slachthuiseigenaars vzw. 
1965.

1 omslag

560 Dossier inzake beleidsmaatregelen betreffende de slachthuizen. 
1965-1968.

1 pak

(b) Slachthuizen

(b) Slachthuizen
561 Dossier inzake het bezoek aan het vilbeluik "Lahaye" te Schoten. 

1957.
1 omslag

562 Dossier inzake het slachthuis van Anderlecht. 1957-1964.
1 omslag

563 Dossiers inzake de slachthuizen van Ath, Bree, Burst, Elversele, 
Florennes, Gembloux, Hornu, La Louvière, Luik [Liège], Leuven, 
Mons, Oostende, Sint-Denijs-Westrem, Sleidinge, Wandre. 1957-
1967.

1 omslag

564 Dossier inzake de veterinaire en sanitaire controle van slachthuizen
(inzonderheid op mestkippen en de afhaling van bloed). 1958-
1959.

1 omslag

565 Dossier inzake de bouw van een nieuw openbaar slachthuis te 
Anderlecht. 1965-1968.

1 pak

566 Dossier inzake een wetsovertreding gepleegd in het slachthuis 
Landskouter. 1966.

1 omslag
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567 Dossier inzake de erkenning van het slachthuis te Landskouter. 
1966.

1 omslag

568 Dossier inzake het slachthuis van Luik [Liège]. 1967.
1 omslag

569 Dossier inzake de erkenning van het slachthuis te Anderlecht. 
1967.

1 omslag

570 Handgeschreven notitie van Dr. Halter betreffende het slachthuis 
van Herve. 11 december 1967.

1 stuk

571 Afschrift van uitgaande brief van minister Hulpiau aan schepen 
Posson betreffende de bouw van een varkensslachterij in 
Antwerpen. 18 maart 1968.

1 stuk

(c) Aanleg van documentatie

(c) Aanleg van documentatie
572 Bundel viering 10 jaar Nationaal Verbond der Slachthuiseigenaars. 

1966.
2 stukken

573 Dossier inzake de samenwerking met het blad 
"Slachthuisberichten" (o.m. publicatie van officiële teksten en 
berichten). 1966.

1 omslag

574 "Slachthuisberichten, het technisch vakblad voor vlees, wild en 
gevogelte", maandelijks vaktijdschrift van de slachthuissector. 
1966-1967.

1 omslag

(3) Toezicht op verwerking en distributie van vleeswaren

(3) Toezicht op verwerking en distributie van vleeswaren
575 Dossier inzake de uitvoer van spek naar de Bondsrepubliek 

Duitsland. 1957-1960.
1 omslag

576 Dossier inzake de verkoop van vlees. 1957-1966.
1 omslag

577 Dossier inzake gehakt vlees uit de Verenigde Staten. 1958.
1 omslag
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578 Dossier inzake de uitvoer van diepgevroren rundsvlees naar 
Griekenland. 1959.

1 omslag

579 Dossier inzake diverse aspecten van vlees en vleesproductie (o.a. 
slachtafval, import en export, ziektebestrijding). 1959.

1 omslag

580 Dossier inzake de invoer van vlees. 1960-1966.
1 omslag

581 Minuut van een brief van Dr. Halter gericht aan P. Vanden 
Boeynants, voorzitter van de PSC, over het gebruik van 
kleurstoffen (sulfiet) in de beenhouwerij. 1962.

1 stuk

582 Dossier inzake zekere handelspraktijken in de vleessector. 1962.
1 omslag

583 Dossier inzake een mogelijk inbreuk op de wetgeving inzake de 
verkoop van vleeswaren in de Grand Bazar te Antwerpen. 1962-
1963.

1 omslag

584 Dossier inzake de vergunning voor een vleeswarenfirma te Ronse. 
1963.

1 omslag

585 Dossier inzake het op de markt brengen van diepgevroren 
vleesproducten door de firma Iglo. 1964.

1 omslag

586 Dossier inzake de uitvoer van vlees. 1964-1967.
1 omslag

587 Dossier inzake de mogelijke distributie van diepgevroren vlees op 
vraag van de "Patrons Charcutiers". 1965.

1 omslag

588 Dossier inzake E. Devos, voorzitter van de "Union nationale des 
Grossistes en Viande de Belgique". 1965.

1 omslag

589 Dossier inzake de exploitatie en de werking van de door de 
regering erkende exportslachthuizen. 1965-1968.

1 omslag



82 Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin. Bestuur van
Volksgezondheid (Overdracht 2004)

(4) Inspectie

(4) Inspectie
590 Dossier van Mevr. Bruyr (secretaresse van Dr. Halter) inzake de 

inspectie van de vleeshandel. 1953-1967.
1 omslag

591 Dossier inzake bepaalde inspectieverslagen van Rijksinspecteur-
veearts Dr. N. De Vos. 1957.

1 omslag

592 Dossier inzake een studie van Dr. A. Laurent betreffende de 
vleeskeuring. 1957-1961.

1 omslag

593 Dossier inzake problemen van de inspectie vleeshandel. 1957-
1966.

1 omslag

594 Dossier inzake een inspectie in het vleesverwerkend bedrijf Goma 
te Marke. 1959.

1 omslag

595 Dossier inzake de vergaderingen van de werkgroep betreffende de 
hervorming der vleesinspectie en haar organisatie. 1964.

1 omslag

596 Dossier inzake een werkbezoek van een delegatie van de 
vleeshandelinspectie aan Canada. 1964.

1 omslag

597 Onderzoek door de Eetwareninspectie inzake een partij bevroren 
kangoeroevlees te Beerzel. 27 april 1964.

1 stuk

598 Dossier inzake dienstvergaderingen van de Inspectie van de 
vleeshandel. 1965-1968.

1 omslag

599 Minuut van uitgaande nota aan de minister betreffende de 
oprichting van een "Office national d'expertise vétérinaire". 18 april
1966.

1 stuk

600 Dossier inzake het "Collège des inspecteurs vétérinaires". 1966.
1 omslag

601 Dossier inzake de detectiemethoden van hormonen gebruikt in de 
veeteelt. 1967.
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1 omslag

602 Dossier inzake de mogelijkheid van controle op de uitvoer van 
diepgevroren vlees. 1969.

1 omslag

(5) Vis en visproducten, zeedieren

(5) Vis en visproducten, zeedieren
603 Dossier inzake de "Commission du Poisson" ingesteld bij het 

Ministerie van Landbouw. 1959.
1 omslag

604 Dossier inzake regelgeving betreffende de handel en de 
consumptie van ongewervelde zeedieren. 1963.

1 omslag

605 Minuut van een brief aan de "Fédération nationale des Poissonniers
détaillants" betreffende oesterbanken in twee Brusselse 
restaurants. 7 november 1967.

1 stuk

7. Geneesmiddelen

7. GENEESMIDDELEN
a. Werking van adviesorganen

A. WERKING VAN ADVIESORGANEN
606 Dossier inzake de Commissie van advies betreffende de 

groothandel in geneesmiddelen, hun fabricage en hun bereiding in 
het groot. 1955-1960.

1 omslag

607 Dossier inzake de werkzaamheden van de Commissie voor 
unificatie van analysenormen voor geneesmiddelen. 1957-1958.

1 omslag

608 Dossier inzake het voorzitterschap van de "Commission des 
Spécialités". 1959.

1 omslag

609 Dossier inzake de werkzaamheden van de Commissie van advies 
betreffende de groothandel in geneesmiddelen, hun fabricage en 
hun bereiding in het groot. 1959-1969.

1 pak

610 - 611 Dossiers inzake de werking van de "Commission d'Etude pour l'Harmonisation des Dispositions réglementaires en matière pharmaceutique". 1960-1962.

610 - 611 Dossiers inzake de werking van de "Commission d'Etude 
pour l'Harmonisation des Dispositions réglementaires en matière 
pharmaceutique". 1960-1962.

610 1960-1961.
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1 omslag

611 1960-1962.
1 pak

612 Dossier inzake de Commissie voor Geneesmiddelen en hun 
Gebruik. 1963-1968.

1 omslag

613 Dossier inzake de vergoeding van de secretaris van de 
Pharmacopeecommissie. 1964.

1 omslag

614 Dossier inzake de Commissie voor de Machtiging van Apothekers. 
1965.

1 omslag

615 Inkomende nota van Dr. Lafontaine betreffende de uitbetaling van 
bedragen aan leden van een Erkenningscommissie van apothekers 
belast met de controle van radio isotopen gebruikt in humane en 
veterinaire geneeskunde. 1 februari 1967.

1 stuk

b. Wettelijke omkadering en normering

B. WETTELIJKE OMKADERING EN NORMERING
(1) Geneesmiddelen

(1) Geneesmiddelen
616 Dossier inzake een ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende sera 

en vaccins. 1956-1959.
1 omslag

617 Dossier inzake de wettelijke omkadering van de handel in slaap- en
verdovende middelen. 1956-1968.

1 omslag

618 Dossier inzake de octrooibaarheid van geneesmiddelen. 1957.
1 omslag

619 Dossier inzake het wettelijk kader betreffende de controle van sera 
en vaccins. 1957-1958.

1 omslag

620 Dossier inzake een ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende de 
productie en distributie van geneesmiddelen. 1959.

1 omslag

621 Dossier inzake een voorontwerp van wijziging van het Koninklijk 
Besluit van 1955 betreffende geneesmiddelen. 1959.
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1 omslag

622 Dossier inzake het Koninklijk Besluit ter coördinering van de 
regelgeving betreffende productie en aflevering van 
geneesmiddelen en het Ministerieel Besluit van 11 april 1960 
betreffende de honorariaschalen van de apothekers. 1959-1960.

1 omslag

623 Dossier inzake het Koninklijk Besluit van 6 juni 1960 (regelgeving 
betreffende geneesmiddelen: normen, productie, distributie) en het
wettelijk kader rond de handel in slaap- en verdovende middelen. 
1959-1960.

1 omslag

624 Dossier inzake een ontwerp van wet over reclame voor 
geneesmiddelen. 1959-1961.

1 omslag

625 Dossier inzake de productie van en handel in therapeutische 
substanties van menselijke oorsprong. 1959-1967.

1 omslag

626 Dossier inzake het Koninklijk Besluit van 6 juni 1960 betreffende de
coördinatie van de productie en distributie van geneesmiddelen. 
1960-1963.

1 omslag

627 Onderwerpsmap inzake voorstellen voor de 
geneesmiddelenregelgeving (fabricatie, registratie en distributie). 
1960-1966.

1 pak

628 Dossier inzake een voorstel van Europese richtlijn betreffende 
geneesmiddelen. 1962.

1 omslag

629 Dossier inzake de wetgeving betreffende het gebruik van 
kunststoffen (materialen in contact) door de farmaceutische-en de 
voedingsindustrie. 1962.

1 omslag

630 Onderwerpsmap inzake diverse Koninklijke en Ministeriële 
Besluiten betreffende de fabricatie en aflevering van bepaalde 
geneesmiddelen (o.a. verbod op producten op basis van 
thalidomide). 1960-1962.

1 omslag

631 Dossier inzake een voorontwerp van wet op de geneesmiddelen. 
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1962-1963.
1 omslag

632 Dossier inzake een voorontwerp over de pharmacopee van 
radioactieve stoffen. [circa 1963]

1 omslag

633 Delegatiebesluit inzake handtekeningsbevoegdheid binnen de 
geneesmiddelenwetgeving. 14 mei 1964.

1 stuk

634 Dossier inzake geneesmiddelen met bijwerkingen (teratogene 
werking) en de ongeoorloofde verkoop zonder voorschrift. 1962-
1965.

1 omslag

635 Dossier inzake de regelgeving over het gebruik van alcohol in 
cosmetica. 27 juli 1967.

1 stuk

636 Dossier inzake de wijziging van het Koninklijk Besluit van 10 
oktober 1966 betreffende de registratie van geneesmiddelen. 
1967.

1 omslag

(2) Handel en beroepsuitoefening

(2) Handel en beroepsuitoefening
637 Dossier inzake deontologische aspecten van de uitoefening van het

beroep van apotheker. 1956, 1961, 1967.
1 omslag

638 Dossier inzake de toepassing van de wetgeving rond het verlenen 
van geestrijke dranken door apothekers, op voorschrift van artsen. 
1957.

1 omslag

639 Dossier inzake conflicten tussen grossisten en de "Vooruit" 
apotheken betreffende prijsverminderingen. 1959-1961.

1 omslag

640 Verslag (met geleidebrief) van de Apotheekinspectie betreffende 
de normen waaraan de moderne apotheek dient te voldoen. 
November 1960.

2 stukken

641 Dossier inzake de prijs van farmaceutische specialiteiten. 1961-
1962.

1 omslag
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642 Dossier inzake de coöperatieve apotheken en de Europese 
regelgeving. 1961.

1 omslag

643 Dossier inzake wijzigingen aan de wetgeving betreffende 
geneesmiddelen: opdrachten van de industrie-apotheker. 1963.

1 omslag

644 Nota betreffende de ongeoorloofde verkoop van pijnstillers door 
kruideniers. 11 september 1964.

1 stuk

645 Nota van Secretaris-Generaal Goossens aan Dr. Halter betreffende 
een circulaire van het Ministerie van Middenstand over 
handelsactiviteiten onderworpen aan voorafgaande toelating. 4 
december 1964.

1 stuk

646 Dossier inzake het Koninklijk Besluit houdende voorwaarden tot 
machtiging voor apothekers om prestaties in de klinische biologie 
te leveren. 1964-1965.

1 omslag

647 Dossier inzake de verantwoordelijkheid van de officina-apotheker 
binnen de farmaceutische industrie. 1966.

1 omslag

648 Minuut van uitgaande brief aan Dr. Luyten te Zwijnaarde 
betreffende de vrije verkoop van bepaalde geneesmiddelen. 10 
januari 1967.

1 stuk

c. Werking van de Farmaceutische Inspectie

C. WERKING VAN DE FARMACEUTISCHE INSPECTIE
(1) Interne werking

(1) Interne werking
649 Dossier inzake Dr. F. Ralet, Inspecteur principal des Pharmacies. 

1960.
1 omslag

650 Doodsbrieven van A. De Clerck en D. Horion, overleden 
ambtenaren van de Algemene Farmaceutische Inspectie. 1964-
1965.

2 stukken

651 Dossier inzake de Algemene Farmaceutische Inspectie. 1967.
1 omslag
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652 Dossier inzake de interne werking van de Algemene 
Farmaceutische Inspectie. 1968.

1 omslag

(2) Taakuitvoering

(2) Taakuitvoering
653 Verslag van een werkbezoek aan Nederland in 1958 door 

inspecteur-generaal Dr. Dumont. 1958.
1 stuk

654 Verslag van een werkbezoek aan het Groothertogdom Luxemburg 
in 1958 door inspecteur generaal Dr. Dumont. [December 1958]

1 stuk

655 Dossier inzake een zendingsverslag van een bezoek aan Duitsland 
opgesteld door inspecteur generaal Dr. Dumont. 29 april 1959.

1 stuk

656 Dossier inzake de controle op de groothandel in geneesmiddelen. 
1962-1967.

4 stukken

657 Dossier inzake de controle van geneesmiddelen en hun gebruik. 
1962-1968.

1 omslag

658 Dossier inzake een studie van hoofdinspecteur B. Huyghe over de 
bereiding van tabletten en dragees. 1963.

1 omslag

659 Dossier inzake een toxicologische gegevensbank. [ca. 1963]
1 stuk

660 Dossier inzake een apotheker, lid van de provinciale 
geneeskundige commissie van West-Vlaanderen, die werd 
geverbaliseerd door de farmaceutische inspectie. 1964.

1 omslag

661 Dossier inzake een voorstel voor een onderzoek naar het 
voorschrijfgedrag van artsen. [ca. 1965]

1 stuk

662 "La remise de médicaments sous la forme d'échantillons", verslag 
van hoofdinspecteur B. Huyghe. Februari 1966.

1 deel

663 Minuut van uitgaande nota aan de secretaris generaal betreffende 
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een bezoek aan een farmaceutisch bedrijf in Montargis. 21 juni 
1966.

1 stuk

664 Minuut van uitgaande nota gericht aan inspecteur-generaal B. 
Huyghe betreffende een geval van onwettige uitoefening van de 
geneeskunde. 26 juli 1966.

1 stuk

665 Dossier inzake verdachte overlijdens van patiënten in het "Institut 
Médico-chirurgical A. Gailly" te Charleroi te wijten aan substitutie 
van geneesmiddelen. 1967.

1 omslag

666 Dossier inzake een geval van fenacetine misbruik. 1967.
1 omslag

667 Dossier inzake gezondheidsbeweringen rond magnetische 
armbanden, op de markt gebracht door de firma Joseph Pritz te 
Luik [Liège]. 1967.

1 omslag

668 Minuten van uitgaande brieven betreffende de bijwerkingen van 
bepaalde geneesmiddelen. 1967.

2 stukken

669 Nota's van adviseur Ph. Janssens betreffende afwijkingen op de 
wetgeving betreffende de ziekenhuisofficina's. 1968.

3 stukken

d. Contacten met belangenverenigingen en firma's

D. CONTACTEN MET BELANGENVERENIGINGEN EN FIRMA'S
(1) Verenigingen

(1) Verenigingen
670 Dossier inzake laboratoriumanalyses, voornamelijk verricht door de

Algemene Pharmaceutische Bond. 1956-1960.
1 omslag

671 Dossier inzake analyses van farmaceutische producten, verricht 
door de vzw "Institut pharmaceutique de Recherches et d' 
Analyses" (IPRA). 1958-1962.

1 omslag

672 Dossier inzake de activiteiten van de Europese vereniging der 
sociale, mutualistische en coöperatieve apotheken. 1961.

1 omslag

673 Dossier inzake de "Journée de Pharmacie galénique". 1961-1962.
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1 omslag

674 Dossier inzake de uitwisseling van documentatie en gegevens met 
de Algemene Pharmaceutische Bond. 1961-1967.

1 omslag

675 Inkomende handgeschreven brief van de Vereniging der 
Hospitaalapothekers en Gelijkgestelden. 9 januari 1962.

1 stuk

676 Dossier inzake de Farmaceutische Groep van de E.E.G. en zijn 
werkzaamheden in verband met de rol van de officina apotheker. 
1962.

3 stukken

677 Dossier inzake de mogelijke oprichting in België van een "Office 
d'Information médico-pharmaceutique" door de Algemene 
Pharmaceutische Bond. aug. 1962 - mei 1963.

1 pak

678 Dossier inzake de "Office d'information des corps médical et 
pharmaceutique sur les médicaments". 1963.

1 omslag

679 Uitnodiging voor een vergadering van de "Société belge de 
Pharmacothérapie". 3 december 1963.

1 stuk

680 Dossier inzake een memorandum van de "Association générale de 
l'Industrie du Médicament". 1964.

3 stukken

681 Minuut van een uitgaande brief aan de secretaris van de 
"Prévoyance sociale" en rapport betreffende geneesmiddelen. 22 
juni 1966.

2 stukken

682 Nieuwsbrieven van de "Association générale du médicament" en 
de Groep van Apothekers van de E.E.G. 1966-1967.

1 omslag

683 Inkomende brief van de Beroepsvereniging der Groothandelaars in 
geneesmiddelen betreffende een uitnodiging voor hun jaarlijks 
banket. 5 maart 1968.

1 stuk

684 "Bericht van de groep van apothekers van de E.E.G.", bulletin van 
het gelijknamig orgaan. 1968-1969.
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6 stukken

(2) Firma's

(2) Firma's
684 /1 Dossier inzake onregelmatigheden vastgesteld in de 

geneesmiddelen van "Promica S.A.". 1957.
4 stukken

685 Dossier inzake de repercussies van de nieuwe regelgeving op de 
productie van veterinaire producten door de firma Psyphac. 1961.

1 omslag

686 Dossier inzake de zaak "Institut Francotte": twijfelachtige 
werkzaamheid van de producten van de firma Francotte. 1964.

1 omslag

687 Dossier inzake de overname van het "Institut Sérothérapique de 
Gembloux" door de firma Pfizer. 1962-1965.

1 omslag

688 Inkomende brief en minuut van uitgaande brief betreffende een 
onderhoud met vertegenwoordigers van de firma Benckiser. 1965.

2 stukken

689 Inkomende brief van de firma "Duphar" betreffende zending van 
een doos "Duphanox 30" pillen op vraag van Dr. Halter. 13 
september 1967.

1 stuk

e. Toezicht op producten

E. TOEZICHT OP PRODUCTEN
690 Dossier inzake palfium of R. 875. 1957-1959.

1 omslag

691 Dossier inzake het cosmeticum "Tan o Tan", gecommercialiseerd 
door de firma Sanders. 1959-1962.

1 omslag

692 Dossier inzake de "Affaire Thalidomide", juridische en 
epidemiologische aspecten. 1959-1966.

1 pak

693 Minuut van uitgaande brief gericht aan de firma Specia betreffende
het product Phenergan. 29 juni 1961.

1 stuk

694 Dossier inzake het op de markt brengen van tandpasta op basis 
van tinfluoride. 27 juli 1962.
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1 stuk

695 Dossier inzake hulpmiddelen ten bate slachtoffers van Thalidomide.
1962-1963.

1 omslag

696 Dossier inzake Thalidomide en andere stoffen met teratogene 
werking. 1962-1964.

1 pak

697 Dossier inzake Postafène en stoffen met teratogene werking. 1962-
1964.

1 omslag

698 Dossier inzake tandpasta met anti-enzym BX. feb. - mrt. 1964.
3 stukken

699 Dossier inzake de distributie van het gele-koorts vaccin. 1964-
1965.

1 omslag

700 Dossier inzake de toekenning van een afwijking ten voordele van 
het product "Thé Lobert". 1964-1966.

1 omslag

701 Minuut van een uitgaande brief gericht aan advocaat L. Leonard-
Soudan betreffende de fluorhoudende tandpasta Thibaud-Gibbs. 23
januari 1967.

1 stuk

702 Minuut van uitgaande brief aan Dr. S. Lecompte te Ben-Ahin-lez-
Huy en minuut van uitgaande nota aan inspecteur generaal F. Ralet
betreffende "Sirop des Vosges Cazé". 1967.

2 stukken

703 Dossier inzake de bijwerkingen van chloramfenicol. 1967.
1 omslag

704 Minuut van uitgaande brief aan kolonel-geneesheer Preudhomme 
betreffende de werking van waterverzachters. 6 februari 1967.

1 stuk

705 Minuut van uitgaande brief aan prof. O. Steeno te Leuven over de 
invoer van kosmetische crèmes en haartonika. 10 maart 1967.

1 stuk

706 Minuut van een advies van de juridische dienst aan de minister 
betreffende het verbod van het geneesmiddel Vasolastine. 12 
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december 1967.
1 stuk

--- Nota's en minuten van uitgaande brieven betreffende de eventuele
terugbetaling van gammaglobulines door het Nationaal Fonds voor 
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. 1955-1968.

f. Toezicht op bestrijdingsmiddelen

F. TOEZICHT OP BESTRIJDINGSMIDDELEN
707 Dossier inzake de wetgeving op bestrijdingsmiddelen. 1956-1969.

1 omslag
Niet raadpleegbaar

708 Dossier inzake de werkzaamheden van de Adviescommissie 
betreffende de bewaring, de handel en het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. 1958.

1 omslag

709 Dossier inzake een voorstel van wijziging aan het KB van 31 mei 
1958 betreffende gewasbeschermingsmiddelen (Invoering van 
nieuwe risico beheersingsmaatregelen). 1959.

1 omslag

710 Dossier inzake een wijziging aan het KB van 11 juli 1958 
betreffende gewasbeschermingsmiddelen (Publicatie van errata). 
1959.

1 omslag

711 Dossier inzake de risico's voor de gezondheid en het milieu van 
gewasbeschermingsmiddelen in België. 1959-1967

1 pak

712 Dossier inzake Samix 80, een gewasbeschermingsmiddel. 1963.
1 omslag

713 Dossier inzake mededelingen van het onderzoekscentrum te 
Gorsem en verspreid via de radio. 1963.

1 omslag

714 Minuut van antwoord aan de Dienst Internationale Betrekkingen 
van het departement (Bestrijdingsmiddelen op basis van 
organochloor verbindingen). 21 oktober 1965.

1 stuk

715 Dossier inzake gewasbeschermingsmiddelen (Normalisatie van 
benamingen). 1965-1969.

1 omslag
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716 Dossier inzake de erkenning van de insecticide "Spraytox". 1966.
1 omslag

717 Dossier inzake de erkenning van de insecticide "Vapona Strip". 
1966.

1 omslag

718 Dossier inzake het vervoer van insecticiden per schip op zee. 1967.
1 omslag

719 Rapport van de Nederlandse Gezondheidsraad inzake 
bestrijdingsmiddelen met bijlage bevattende de tekst van de 
bijsluiters. 1967.

2 stukken

720 Dossier inzake insectenbestrijding in een weeshuis te Molenbeek. 
1967.

1 omslag

721 "Etude comparative des dispositifs réglementaires des Etats 
membres de la C.E.E. visant la prévention des accidents de travail 
et des maladies professionnels provoqués par l'utilisation de 
produits antiparasitaires", onderzoeksverslag van G. Thomas 
binnen het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie. [1962-1963]

1 stuk

g. Intoxicaties en vergiftigingen

G. INTOXICATIES EN VERGIFTIGINGEN
722 Dossier inzake diverse intoxicaties door levensmiddelen of 

chemische stoffen. 1961-1968.
1 omslag

723 Dossier inzake het Nationaal Centrum ter Voorkoming en 
Behandeling van Intoxicaties, met inbegrip van problematiek van 
giftige spinnen. 1964-1968.

1 omslag

724 Dossier inzake antidotum voor giftige spinnen en schorpioenen. 
1968.

1 omslag

725 Dossier inzake CO-vergiftigingen. 1968.
1 omslag
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8. Overdraagbare ziekten

8. OVERDRAAGBARE ZIEKTEN
a. Communicatie en preventie

A. COMMUNICATIE EN PREVENTIE
726 Dossier inzake de activiteiten van de "Groupe de la Santé", ter 

vrijwaring van de hygiëne in de paviljoenen van de 
Wereldtentoonstelling 1958 te Brussel. 1957-1958.

1 pak

727 Uitgetikte versie van een interview van Vic De Donder met Dr. 
Halter en Dr. Amerlinck over infectieziekten. [ca. 1960]

1 stuk

728 Dossier inzake een interview door de Duitse TV zender Oldenburg 
over de gezondheidsorganisatie en de strijd tegen epidemieën in 
België. 1962.

1 omslag

b. Ziekten

B. ZIEKTEN
729 - 790 Dossiers inzake overdraagbare ziekten, alfabetisch-thematisch geklasseerd. 1954-1968.

729 - 790 Dossiers inzake overdraagbare ziekten, alfabetisch-
thematisch geklasseerd. 1954-1968.

729 "Athlete's Foot". 12 december 1960.
1 stuk

730 Een geval van antrax in Brabant. 9 januari 1968.
1 stuk

731 De behandeling van bilharziosis. 5 juli 1962.
1 stuk

732 Honderdste verjaardag van de grote choleraepidemie in België. 20 
september 1966.

1 stuk

733 Difterie. Algemene aspecten. 1958-1962.
1 omslag

734 Difterie in België: jaaranalyse 1963. 1964.
1 omslag

735 Difterie in België: jaaranalyse 1965. 1966-1967.
1 omslag

736 Disenterie-Tyfus. Rapporten van de administratie aan de minister 
over uitbraken. 1960.

2 stukken
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737 Melding van drie gevallen van menselijke distomatose in de 
Borinage. 1967.

1 omslag

738 Uitbraak van besmettelijk erythema in Duitsland. 1958.
1 omslag

739 "Grippe asiatique", de epidemie van Aziatische griep. 1954-1958.
1 pak

740 - 744 Griepepidemieën. 1960, 1963, 1968-1969.

740 - 744 Griepepidemieën. 1960, 1963, 1968-1969.
740 Dossier inzake de griepepidemie in 1960. 1960.

1 omslag

741 Dossier inzake de griepepidemie in 1963. 1963.
1 omslag

742 Dossier inzake de griep epidemieën in 1968 en 1969. 1968-1969.
1 omslag

743 Dossier inzake de nood aan een systeem van rapportering van 
besmettelijke ziekten, n.a.v. de griep in België. 1965-1967.

1 omslag

744 Minuut van nota aan de minister betreffende een griepepidemie. 
31 januari 1968.

1 stuk

745 Hepatitis. Preventie en behandeling. 1967-1968.
1 omslag

746 Melding van een geval van cerebro-spinale meningitis te Sint-
Agatha-Berchem. 1967.

1 omslag

747 Het voorkomen in België van inheems paludisme. 1969.
1 omslag

748 - 753 Pokken. 1959-1965.

748 - 753 Pokken. 1959-1965.
748 Pokken. Algemene aspecten. 1959-1965.

1 omslag

749 Pokkengevallen in de Bondsrepubliek Duitsland. 1962.
1 omslag



Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin. Bestuur van 
Volksgezondheid (Overdracht 2004)

97

750 Een geval van pokken in Bougnies. 1965.
1 omslag

751 Pokken in de Duits-Belgische grensstreek. 1962.
1 omslag

752 Pokkengevallen in Duitsland en andere landen. 1962.
1 omslag

753 Pokken in Congo en Rwanda-Burundi. 1962.
1 omslag

754 - 776 Polio. 1955-1969.

754 - 776 Polio. 1955-1969.
754 Algemene situatie betreffende polio in België. 1955-1966.

1 omslag

755 Vaccinatie tegen polio. 1956-1959.
1 omslag

756 Epidemiologische studie van Nestor Dufrane over de poliomyelitis 
-epidemie in de provincie Limburg. 1957.

1 deel

757 Stand van zaken betreffende poliogevallen. 1957.
1 omslag

758 Algemene evaluatie op wereldschaal, omstreden behandelingen en
polio-epidemie in Limburg. 1957.

1 omslag

759 Vaccinatie tegen polio. 1957.
1 omslag

760 Inenting tegen polio. 1958.
1 omslag

761 "Situation de l'épidémiologie poliomyélitique en Belgique et espoirs
suscités par la vaccination", onderzoeksnota van Dr. A. Lafontaine. 
10 augustus 1958.

1 stuk

762 Algemene briefwisseling. 1958-1966.
1 omslag

763 Biologische standaardisatie betreffende het poliovaccin. 1959-
1960.

1 omslag



98 Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin. Bestuur van
Volksgezondheid (Overdracht 2004)

764 "Association européenne contre la Poliomyélite". 1960.
1 omslag

765 "Ligue belge contre la Poliomyélite": lidgeld te betalen door 
ambtenaren-leden. 1960-1962.

1 omslag

766 "Ligue belge contre la Poliomyélite": vergaderingen van de Raad 
van Bestuur. 1960-1969.

1 pak

767 Mandaat van Dr. Halter als beheerder van de "Ligue nationale 
belge contre la poliomyélite". 1965-1968.

1 omslag

768 "Comité de Santé publique. Situation de la poliomyélite en 
Belgique", rapport van de Raad van Europa, met een grafiek van de
poliogevallen in België in 1962. Februari 1963.

2 stukken

769 Polio in België. Jaar 1963. 1964.
1 omslag

770 Polio: situatie in 1964. 1965.
1 stuk

771 Polio: jaar 1965 en retrospectieve 1955-1965. 1966.
1 omslag

772 Polio: situatie 1966-1967. 1967.
1 omslag

773 Geval van een meisje, mogelijks lijdend aan polio. 1965.
1 omslag

774 Dossier inzake een kind met polio. 1966.
1 omslag

775 Polio-immuniteit in de Bondsrepubliek Duitsland. 1967.
1 omslag

776 "XIIe Symposium européen de la poliomyélite et des maladies 
associées", voorlopig programma van een gepland symposium. 
1968.

1 stuk

777 "Poumon d'acier" of "stalen long". 1957-1958.
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1 omslag

778 - 779 Rabiës. 1961-1969.

778 - 779 Rabiës. 1961-1969.
778 1961-1966.

1 omslag

779 1966-1969.
1 omslag

780 - 781 Rubeola. 1962, 1967.

780 - 781 Rubeola. 1962, 1967.
780 Omzendbrief van het departement ter attentie van het medisch 

korps betreffende rubeola. Maart 1962.
1 stuk

781 Belgisch-Nederlandse bestrijding van rubeola. 8 december 1967.
1 stuk

782 - 783 Syfilis. 1962-1967.

782 - 783 Syfilis. 1962-1967.
782 Bestrijding van syfilis in België. 1962-1967.

1 omslag

783 Syfilis in België: jaar 1963. 1964.
1 omslag

784 "La classification des streptocoques en rapport avec la pathologie 
humaine", onderzoeksverslag van A. Lafontaine. 1963.

1 stuk

785 - 790 Tuberculose. 1955-1969.

785 - 790 Tuberculose. 1955-1969.
785 Toelagen aan ondergeschikte besturen, uitbetaald door het 

Ministerie van Volksgezondheid en Gezin, in het kader van de strijd 
tegen tuberculose. 1955.

1 omslag

786 Bevolkingsonderzoek naar tuberculose. 1957.
1 omslag

787 Massaopsporing van tuberculose. 1957-1963.
1 omslag

788 Voldoeningsnormen voor ziekenhuisafdelingen die 
tuberculosepatiënten verzorgen. 1961.

1 omslag
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789 Tuberculose. 1963-1969.
1 omslag

790 Tuberculose en de wetgeving van 1963 betreffende de ioniserende 
stralingen. 1965.

1 omslag

9. Vaccinaties

9. VACCINATIES
a. Wettelijk kader en vaccinatiecampagnes

A. WETTELIJK KADER EN VACCINATIECAMPAGNES
791 Dossier inzake de verplichting tot vaccinatie en de 

aansprakelijkheid van de Staat. 1958-1962.
1 omslag

792 Dossier inzake vaccinaties in de krijgsmacht. 1959-1960.
1 omslag

793 Dossier inzake vaccinatie van kinderen door pediaters en 
generalisten. 1960-1961.

1 omslag

794 Dossier inzake de informatie te leveren betreffende de vaccinaties 
in de consultaties voor zuigelingen. 8 september 1961.

1 stuk

795 Dossier inzake wettelijk voorziene inentingen in Frankrijk en in de 
landen van de E.E.G. 1965.

3 stukken

796 Dossier inzake gelyofiliseerde vaccins. 1965.
2 stukken

797 Dossier inzake de aflevering van vaccins: standpunt van de 
Commissie generalisten-kinderartsen van de "Chambre syndicale 
des médecins - provinces de Liège et Luxembourg". 1966.

2 stukken

798 Inkomende brief van Dr. Bollaert van de ULB en minuut van 
uitgaande brief betreffende de vaccinatiekalender en de 
bevoegdheden van de medische schoolinspectie. 1967.

2 stukken

b. Vaccinaties tegen specifieke ziekten

B. VACCINATIES TEGEN SPECIFIEKE ZIEKTEN
799 Dossier inzake de vaccinatie tegen tetanus. 1957-1967.

1 omslag
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800 Dossier inzake vaccinatie tegen de pokken. 1962-1967.
1 omslag

801 - 806 Commissie voor advies over inentingen (tegen polio en difterie). 1957-1964.

801 - 806 Commissie voor advies over inentingen (tegen polio en 
difterie). 1957-1964.

801 1957-1959.
1 pak

802 1960.
1 omslag

803 1961.
1 omslag

804 1961-1962.
1 omslag

805 1962.
1 omslag

806 1964.
1 omslag

807 Vaccinatie tegen polio en difterie. 1961-1962.
1 omslag

808 Dossier inzake de poliovaccinatie met verzwakt virus, campagne 
1963. 1962-1963.

1 omslag

809 - 810 Dossiers inzake de verplichte inenting tegen polio. 1966-1969.

809 - 810 Dossiers inzake de verplichte inenting tegen polio. 1966-
1969.

809 1966-1969.
1 omslag

810 1968.
2 stukken

811 Minuut van een uitgaande brief aan de secretaris-generaal van de 
"Association Pharmaceutique Belge" betreffende het drinkbare 
poliovaccin. 1967.

2 stukken

812 Dossier inzake de Interministeriële Adviescommissie voor de 
inenting tegen polio. 1968.

1 omslag
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c. Incidenten

C. INCIDENTEN
813 Dossier inzake de patiënt H. ("accident après vaccination 

antivariolique"). 31 juli 1963.
1 stuk

814 Overlijden van een baby na vaccinatie. 1965.
1 omslag

10. Niet overdraagbare ziekten

10. NIET OVERDRAAGBARE ZIEKTEN
a. Geestesziekten

A. GEESTESZIEKTEN
815 Dossier inzake mentale hygiëne. 1959-1963.

1 omslag

816 Dossier inzake geestesziekten. 1961.
1 omslag

817 Dossier inzake de "Fondation Julie Renson" (mentale gezondheid). 
1967.

1 omslag

b. Kanker en saturnisme

B. KANKER EN SATURNISME
818 Dossier inzake de activiteiten van het "Nationaal Werk tegen 

Kanker". 1954-1957.
1 omslag

819 Dossier inzake het "Nationaal Belgisch Werk voor 
Kankerbestrijding". 1956.

1 omslag

820 Dossier inzake preventie en behandeling van kanker: oprichting 
Nationaal Kankerinstituut, gebruik van bestrijdingsmiddelen in de 
aardbeiteelt en contacten met het "Centre Verviétois de 
Prophylaxie anticancéreuse". 1959-1964.

1 omslag

821 Dossier inzake een persconferentie van de "Ligue pour la 
Prévention du Cancer". Positie van de administratie. 1964.

1 omslag

822 Dossier inzake tabak en kanker. 1964.
1 omslag

823 Dossier inzake "Eurocancer". 1965.
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1 omslag

824 Dossier inzake de Amerikaanse arts Dr. Robert M. Citron, auteur 
van een tekst rond immunotherapie in kankerbehandeling en een 
tekst rond intentionele klimaatverandering, overgemaakt o.a. aan 
de wereldleiders. 1966.

1 omslag

825 Dossier inzake het eerste "Symposium International sur le 
Dépistage du Cancer" te Spa. 1966-1968.

1 omslag

826 Dossier inzake de constrictieve hartvliesontsteking. 1967.
1 omslag

827 Dossier inzake informatie overgemaakt door de Belgische 
ambassade in Washington inzake cardiovasculaire aandoeningen 
en kanker. 1968.

1 omslag

828 Handgeschreven nota van Dr. Halter over saturnisme te Stembert, 
waarschijnlijk als geheugensteun voor een interventie op Radio 
Luxemburg. [ca. 1968]

1 stuk

c. Multiple sclerose

C. MULTIPLE SCLEROSE
829 Ingekomen brief van Dr. Y. Pierret en minuut van een uitgaande 

brief betreffende een vaccin tegen multiple sclerose. 1957-1958.
2 stukken

830 Dossier inzake de "Ligue Belge de la Sclérose en plaques. 1959-
1965.

1 omslag

11. Uitoefening van de geneeskunde, de verpleegkunde en de paramedische beroepen

11. UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE, DE VERPLEEGKUNDE EN 
DE PARAMEDISCHE BEROEPEN

a. Geneeskunde

A. GENEESKUNDE
(1) Wettelijk kader en beroepsuitoefening

(1) Wettelijk kader en beroepsuitoefening
831 Dossier inzake de homeopatie in België en Franrijk. 1948-1957.

1 omslag

832 Dossier inzake de eed van Hippocrates. 1950-1964.
1 omslag
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833 Dossier inzake wetgeving betreffende de medisch-farmaceutische 
cumul. 1951-1958.

1 pak

834 Dossier inzake de beoefening van de tandheelkunde en 
aanverwante beroepen. 1951-1966.

1 pak

835 Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-
specialisten, jaarboeken 1954 en 1958. 1954-1958.

2 stukken

836 Dossier inzake het wettelijk kader rond de erkenningscriteria van 
geneesheren-specialisten. 1957-1963.

1 pak

837 Dossier inzake de algemene vergadering van de Provinciale 
Geneeskundige Commissie van Brabant op 25 maart 1958 en de 
bestrijding van taeniase. 1957-1958, 1961-1965.

1 omslag

838 Dossier inzake de wetgeving op de Orde der Geneesheren. 1960-
1964.

1 omslag

839 Dossier inzake een mogelijke erkenning van Dr. G. Roggen (ULB) in 
de radioprotectie. 1961-1965.

1 omslag

840 Dossier inzake de deelname van Dr. Rombouts aan een 
vergadering van het contactcomité voor Geneesheren. 1962.

1 omslag

841 Kopie van een handgeschreven nota van Dr. Halter aan Dr. 
Nokerman over mogelijke vergoedingen voor artsen-stagiaires in 
universitaire ziekenhuizen. 5 juli 1963.

1 stuk

842 Ontwerp van een artikel van Dr. A. Lafontaine betreffende de 
rechtspositie van de radioloog, met een reclamebrochure voor 
medische camera's. 1964.

2 stukken

843 Ingekomen brieven van het RIZIV en minuten van uitgaande 
brieven betreffende artsen-radiotherapeuten. 1964-1967.

1 omslag

844 Handgeschreven anonieme nota met de aantallen huisartsen per 
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provincie op 30 juni 1967. 30 juni 1967.
1 stuk

845 Dossier inzake de uitoefening van de geneeskunde door artsen 
binnen de Europese Commissie. 1967.

1 omslag

(2) Incidenten, geschillen en stakingen

(2) Incidenten, geschillen en stakingen
846 Dossier inzake de asociale houding van het medisch korps in de 

staat New Jersey naar aanleiding van een vaccinatiecampagne. 
1955.

1 omslag

847 Dossier inzake het "Vlaams Aktiekomitee voor Volksgezondheid". 
1962-1965.

1 omslag

848 Dossier inzake de artsenstaking van 1964. 1964-1967.
1 omslag

849 Dossier inzake de persconferentie van de "Chambre syndicale des 
Médecins de l'Agglomération bruxelloise" betreffende de situatie 
van de artsen in de ziekenhuizen van de Brusselse agglomeratie. 
1966.

2 stukken

b. Verpleegkunde en paramedische beroepen

B. VERPLEEGKUNDE EN PARAMEDISCHE BEROEPEN
850 Dossier inzake de opleiding en de diploma's of certificaten voor 

verloskundigen, verpleegkundigen en paramedici. 1945-1957.
1 pak

851 Dossier inzake de verpleegkunde. 1954-1957.
1 omslag

852 Dossier inzake de examens en diplomavereisten binnen 
instellingen voor verpleegkunde. 1955-1965.

1 pak

853 Dossier inzake het brevet van verpleegassistent. 1957.
1 omslag

854 Dossier inzake het "Nationaal Congres van Belgische Kinesisten". 
1957-1958.

1 omslag

855 Dossier inzake de regelgeving op de verpleegkunde per 30 
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augustus 1968. 1957-1965.
1 omslag

856 Dossier inzake de anesthesiologie. 1959.
1 omslag

857 Dossier inzake pedioscopie. 1961.
1 omslag

858 Dossier inzake het beroep van kinesist. 1961-1969.
1 omslag

859 Dossier inzake pedicurie. 1962.
1 omslag

860 Dossier inzake ergotherapie. 1962.
1 omslag

861 Dossiers inzake studiebezoeken van studenten verpleegkunde in 
en buiten België, de stages voor verpleegkundigen en de nieuwe 
gebouwen voor het Rijksinstituut voor Verpleegkunde. 1962-1963.

1 omslag

12. Medico-sociale instellingen

12. MEDICO-SOCIALE INSTELLINGEN
a. Ziekenhuizen

A. ZIEKENHUIZEN
(1) Beleid en normering

(1) Beleid en normering
862 Dossier inzake de mogelijke oprichting van een Maatschappij voor 

Ziekenhuisbouw. 1954-1955.
1 omslag

863 Dossier inzake internationale contacten betreffende de financiering
van het ziekenhuiswezen. 1954-1955.

1 omslag

864 Minuut van uitgaande nota van de kabinetschef betreffende de 
arbeidsvoorwaarden in publieke en privé-ziekenhuizen. 8 februari 
1956.

1 stuk

865 Dossier inzake de toespraak van minister Leburton voor de "Conseil
National des Femmes Belges" over kinderziekenhuizen. 1956-1957.

1 omslag

866 Dossier inzake het "onderzoek der hospitalen", met een vragenlijst 
in te vullen door de gezondheidsinspecteur en de betrokken 
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instellingen. 1957.
1 omslag

867 Nota inzake de situatie betreffende kunstmatig-hart apparatuur in 
de Belgische ziekenhuizen. 19 juli 1958.

1 stuk

868 Dossier inzake de situatie in de cardiologische centra in België. 
1959.

1 omslag

869 Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven inzake het 
Bouwcentrum over o.a. de bouw van ziekenhuizen. 1960-1966.

1 omslag

870 Dossier inzake financiële prognose voor de bouw van ziekenhuizen 
in de komende 25 jaar. 1961.

3 stukken

870 /1 Dossier inzake de mogelijke erkenning van het ziekenhuis 
behorende tot de "Ecole Provinciale des Estropiés". Februari 1962.

2 stukken

871 Inkomende brief van studente Juf. Debonnier en minuut van 
uitgaande brief betreffende centra voor reanimatie in België. 1962.

2 stukken

872 Dossier inzake J. Godelet, ontvanger van de COO te Hoei [Huy] en 
auteur van een boek over een model van ziekenhuisorganisatie. 
1962-1965.

1 omslag

873 Brief van het bedrijf AMSCO-EUROP betreffende het overzicht van 
de budgetten voor ziekenhuis projecten. 7 oktober 1963.

1 stuk

874 Minuut van uitgaande brief aan Prof. R. De Meyer betreffende de 
normen voor diensten voor prematuren. 27 januari 1966.

1 stuk

875 Inkomende brief van L. Omnes uit Rennes en minuut van uitgaande
brief over het begrip "bed" als criterium voor de activiteit van een 
ziekenhuis. 1968.

1 omslag

(2) Adviesorganen

(2) Adviesorganen
876 Dossier de inzake de vaste erkenningscommissie voor de 
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verzorgingsinstellingen. 1954-1957.
1 omslag

877 Dossier inzake het "Comité technique des Etablissements 
Hospitaliers". 1955-1958.

1 omslag

878 Dossier van Dr. Halter van een vergadering van het "Comité 
technique des Etablissements hospitaliers" van 29 mei 1956. 1956.

1 pak

879 Dossier inzake de "Commission consultative chargée d'étudier un 
avant-projet de loi relatif aux services psychiatriques ouverts". 
1957.

1 omslag

880 Dossier inzake vergaderingen van het Technisch Comité der 
Verzorgingsinstellingen. 1957-1958.

1 omslag

881 Dossier inzake vergaderingen van de vaste erkenningscommissie 
der verzorgingsinstellingen. 1957-1959.

1 omslag

882 Dossier inzake de Nationale Raad voor Ziekenhuisbibliotheken. 
Vergaderingen en activiteitenverslagen. 1959-1963.

1 omslag

(3) Internationale contacten

(3) Internationale contacten
883 Dossier inzake het "VIIIe Congrès international des Hôpitaux" te 

Londen. 1953.
1 omslag

884 Dossier inzake correspondentie met het Bouwcentrum te 
Rotterdam over ziekenhuisbouw. 1954-1959.

1 omslag

885 Dossier inzake het werkbezoek van D. Goldfinch, architect en 
ziekenhuis consultant uit Birmingham aan diverse ziekenhuizen in 
België. 1960.

1 omslag

886 Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven met 
professor Chester over een mogelijke lezing in België. 1961-1963.

1 omslag

887 Minuut van uitgaande brief aan Dr. Bauhofer te Kopenhagen 
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betreffende een nagelezen internationale studie over activiteiten in
ziekenhuizen. 13 januari 1965.

1 stuk

888 Dossier inzake de samenwerking met prof. Chester uit het Verenigd
Koninkrijk betreffende ziekenhuisbeheer. 1966-1969.

1 omslag

(4) Opvolging van hospitalen

(4) Opvolging van hospitalen
(a) Internationaal

(a) Internationaal
889 Dossier inzake de hoeveelheid wasgoed in het "Hospice 

intercommunal" te Fontenay-sous-Bois. 1955.
1 omslag

890 Inkomende brieven en minuut van uitgaande brief betreffende de 
bouw van een psychiatrie vleugel in de nieuwe gevangenis van 
Genève. 1967.

3 stukken

(b) Brussel

(b) Brussel
891 Dossier inzake de installatie van een dienst radiotherapie in de 

polikliniek van de zusters Augustinessen te Brussel. 1958.
1 omslag

892 Dossier inzake de COO-ziekenhuizen te Brussel. 1958-1963.
1 omslag

893 Dossier inzake de ziekenhuisproblematiek van de COO van Brussel.
1959.

1 omslag

894 Dossier inzake de behoeften aan ziekenhuizen in de Brusselse 
agglomeratie. 1959.

1 omslag

895 Dossier inzake het laboratorium voor experimentele geneeskunde 
"Fondation Reine Elisabeth" van de ULB. 1959-1962.

1 omslag

896 - 899 Stukken betreffende het Sint-Pietersziekenhuis. 1959-1963.

896 - 899 Stukken betreffende het Sint-Pietersziekenhuis. 1959-
1963.

896 Dossier inzake de wachtdienst en de spoeddienst. 1959-1963.
1 omslag
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897 Dossier inzake de dienst oftalmologie. 1960-1961.
1 omslag

898 Dossier inzake het labo voor klinische biologie. 1963.
1 omslag

899 Minuut van nota aan Dr. Nokerman betreffende de Dienst 
Neurochirurgie van het Sint-Pietersziekenhuis te Brussel. 18 juni 
1963.

1 stuk

900 - 901 Stukken betreffende het Bordet Instituut. 1961-1964.

900 - 901 Stukken betreffende het Bordet Instituut. 1961-1964.
900 Dossier inzake de dienst inwendige ziekten. 1961-1962.

1 omslag

901 Minuut van uitgaande brief van dr. Halter betreffende inhuldiging 
van de radiotherapie dienst "John Murdoch". 6 april 1964.

1 stuk

902 Dossier inzake de mogelijke modernisering van het 
operatiekwartier van het Edith Cavell Instituut. 1962.

1 omslag

903 Dossier inzake de dienst traumatologie van het Brugmann 
ziekenhuis te Brussel. 1962-1965.

1 omslag

904 Dossier inzake het reanimatie dienst van Dr. Gelin in het COO-
ziekenhuis van Sint-Gillis. 1967.

2 stukken

(c) Vlaanderen

(c) Vlaanderen
905 Nota van architect Soetaers betreffende de bouw van een 

ziekenhuis door de COO van Diest. [1957]
1 stuk

906 - 909 Stukken bereffende het Academisch Ziekenhuis te Gent. 1951-1956.

906 - 909 Stukken bereffende het Academisch Ziekenhuis te Gent. 
1951-1956.

906 Persoonlijk dossier van Dr. Halter inzake het AZ te Gent. 1951-
1953.

1 pak

907 Technische bundel met behoeften der diensten. 1953.
1 omslag
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908 Plannen van de architect. 1953-1956.
1 omslag

909 Dossier inzake het Academisch Ziekenhuis te Gent. 1955.
1 omslag

910 Nota van Dr. De Schouwer betreffende de bouw van een COO 
ziekenhuis te Oostende. 13 september 1957.

1 stuk

911 Dossier inzake het COO ziekenhuis van Ronse. 1959-1962.
1 omslag

912 Nota van Dr. Nokerman betreffende de bouw van een COO 
polikliniek en een pediatrie te Sint-Niklaas. 27 november 1957.

1 stuk

(d) Wallonië

(d) Wallonië
913 Dossier inzake een overeenkomst tussen de COO van Bergen 

[Mons] en de ULB. 1955.
1 omslag

914 Dossier inzake de "Association Catholique Hospitalière de 
Charleroi". 1958.

1 omslag

915 Dossier inzake de "Institut Médico-chirurgical des Mutualités 
socialistes" te Charleroi. 1959-1963.

1 omslag

916 - 919 Dossiers inzake het "Hôpital Civil" te Charleroi. 1959-1963.

916 - 919 Dossiers inzake het "Hôpital Civil" te Charleroi. 1959-
1963.

916 Algemene werking. 1959-1962.
1 omslag

917 Installatie van een bestralingseenheid met kobalt 60. 1961-1963.
1 omslag

918 Verbouwingen. 1962-1963.
1 omslag

919 Betoelaging van de Commissie van Openbare Onderstand van 
Charleroi voor de wederopbouw van het "Hôpital Civil". 1963.

1 omslag

920 Nota van Dr. Nokerman betreffende de renovatie van een 
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ziekenhuis en de bouw van een materniteit door de COO van 
Edingen [Enghien]. 27 augustus 1957.

1 stuk

921 Dossier inzake de COO te Hoei [Huy]. 1957-1962.
1 omslag

922 Dossier inzake de bouw van een COO-ziekenhuis te Jumet. 1957-
1963.

1 omslag

923 Dossier inzake de installatie van een dienst diagnose door radio-
isotopen in "Les Heures Claires" te Spa. 1965-1966.

1 omslag

b. Rustoorden

B. RUSTOORDEN
(1) Algemeen

(1) Algemeen
924 Dossier inzake de vaststelling van de normen voor rustoorden, met 

een overzichtslijst van de rustoorden in België op 31 december 
1962. 1962, 1968.

1 omslag

925 Dossier inzake een bezoek aan Nederlandse rust -en 
verzorgingscentra door leden van de studiecommissie en dr. Halter.
1966.

1 omslag

(2) Regionale rusthuizen

(2) Regionale rusthuizen
926 Dossier inzake de betoelaging van een rusthuis in Bièvre. 1970.

1 omslag

927 - 928 Dossiers inzake de oprichting van een rusthuis in de rue du Grand Hospice door de COO van Brussel. 1960-1961.

927 - 928 Dossiers inzake de oprichting van een rusthuis in de rue 
du Grand Hospice door de COO van Brussel. 1960-1961.

927 1960.
1 omslag

928 1960-1961.
1 omslag

929 Dossier inzake de toelage aan het I.O.S.-rusthuis "Heureux séjour" 
te Courcelles. 1961.

1 omslag

930 Nota van directeur generaal Marin-Vermylen betreffende de bouw 
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van een rustoord door de COO van Cuesmes. 10 december 1957.
1 stuk

931 Nota van L. Tilkens betreffende de bouw van een tehuis voor ouden
van dagen door de COO van Hoboken. [1957]

1 stuk

932 Dossier inzake de bouw van een rustoord door de COO van Hornu. 
1957.

1 omslag

933 - 944 Stukken betreffende de bouw van het geriatrisch centrum "Le Rayon de Soleil" te Montignies-le-Tilleul. 1957-1967.

933 - 944 Stukken betreffende de bouw van het geriatrisch 
centrum "Le Rayon de Soleil" te Montignies-le-Tilleul. 1957-1967.

933 Dossier inzake de architectenplannen voor de bouw van het 
centrum. 1957-1962.

1 pak

934 Dossier inzake diverse documenten betreffende de bouw van een 
centrum voor het onthaal en de rehabilitatie van chronische en 
ongeneeslijke patiënten door de "Intercommunale d'Oeuvres 
sociales pour la région de Charleroi". 1961.

1 pak

935 Minuut van nota van Dr. Halter aan zijn medewerkers waarin hij 
hen vraagt de realisatie van "Le Rayon de Soleil" te ondersteunen 
en te faciliteren, nu de minister zijn goedkeuring gehecht heeft aan
het project. 1961-1962.

1 omslag

936 Plannen van de architect. 1962.
1 omslag

937 Dossier inzake een vergadering van de werkgroep "Rayon de 
Soleil" dd. 15 september 1962. 1962.

1 omslag

938 Dossier inzake de bouwvoorzieningen van "Le Rayon de Soleil". 
1963-1965.

1 pak

939 Gewijzigde plannen van de architecten van "Le Rayon de Soleil". 
1963-1965.

2 stukken

940 Plannen van de architecten voor de bouw van "Le Rayon de Soleil". 
1964.

1 pak
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941 Inkomende brief van de "Intercommunale d'Oeuvres sociales pour 
la région de Charleroi" en minuut van uitgaande brief van dr. Halter
betreffende een vergadering van de studiecommissie over het 
geriatrisch centrum. 1966.

2 stukken

942 Dossier inzake de installatie van een dienst radio-isotopen in het 
"Centre de Gératrie" van Montignies le Tilleul", beheerd door de 
"Intercommunale d'Oeuvres sociales pour la région de Charleroi". 
1966.

1 omslag

943 Dossier inzake diverse briefwisseling met de "Intercommunale 
d'Oeuvres Sociales pour la Région de Charleroi betreffende het 
rustoord "Le Rayon de Soleil". 1966-1967.

1 omslag

944 Dossier inzake de inhuldiging van "Le Rayon de Soleil". 1967.
1 omslag

945 Dossier inzake de bouw van huisjes voor bejaarden door de COO 
van Niel. 1957.

1 omslag

946 Dossier inzake verbeteringswerken aan het tehuis voor bejaarden 
te Overmere. 1957.

1 omslag

947 Nota van Directeur generaal Marin-Vermeylen betreffende de 
aanpassingen aan het COO rustoord van Villers-devant-Orval. 12 
augustus 1957.

1 stuk

948 Dossier inzake de bouw van een rustoord te Borgworm [Waremme].
1957.

1 omslag

949 Nota van directeur generaal Marin-Vermeylen betreffende 
oprichting van een "tehuis voor oude lieden" te Willebroek. 19 
oktober 1957.

1 stuk

c. Prenatale onderzoeken, kinderkribben, zuigelingenconsultaties

C. PRENATALE ONDERZOEKEN, KINDERKRIBBEN, 
ZUIGELINGENCONSULTATIES

950 Statistische tabellen betreffende borstvoeding in de materniteiten 
in 1956, met daarin opgenomen: een lijst van gemeenten 
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aangesloten op een rioleringsnet in 1958. 1956-1958, 1962.
1 omslag

951 Notulen (met geleidebrief) van de eerste twee vergaderingen van 
de "Société Royale Belge de Gynécologie et d'Obstétrique" 
betreffende hormonologie, met daarin opgenomen: een 
uitnodigingsbrief voor het bijwonen van een vergadering van de 
"Société belge de Gérontologie". 1957.

1 omslag

952 Nota van directeur generaal Bosquet inzake de oprichting van een 
gezondheidscentrum en een kinderkribbe te Aalst. 6 december 
1957.

1 stuk

953 Nota van Dr. Nokerman betreffende de bouw van een lokaal voor 
zuigelingenconsultaties te Loncin. 21 oktober 1957.

1 stuk

954 Nota van directeur generaal Bosquet betreffende de bouw van een 
lokaal voor zuigelingenconsultaties door de COO van Awans. [1957]

1 stuk

955 Nota van directeur generaal Bosquet betreffende de bouw van een 
lokaal voor prenatale consultaties. [1957]

1 stuk

956 Nota van directeur generaal Bosquet betreffende de bouw van een 
lokaal voor zuigelingenconsultaties. 1957.

1 omslag

957 Dossier inzake de bouw van een gezondheidscentrum en een 
kinderkribbe door de gemeente Ukkel. 1959.

1 omslag

957 /1 Dossier inzake een interventie van Halter betreffende de 
kinderkribbe in de F. Sterckxstraat te Brussel. Mei 1959.

3 stukken

957 /2 Ingekomen brief van prof. Fobe te Gent en minuut van uitgaande 
brief betreffende een enquête in de Belgische ziekenhuizen over 
keizersneden. juni - juli 1961.

2 stukken

958 Doorslag van een nota van dr. Amerlinck aan Dr. Halter betreffende
een kinderkribbe in Jette. 1964.

1 omslag
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959 Lijst met kribben erkend door het Nationaal Werk voor 
Kinderwelzijn. 1967.

1 omslag

d. Sanatoria

D. SANATORIA
960 Dossier inzake de reconversie van sanatoria voor 

tuberculosepatiënten. 1954-1960.
1 omslag

961 Dossier inzake de "Dispensaire Antituberculeux de l'Arrondissement
de Huy". 1957.

1 omslag

962 Dossier inzake de raad van Bestuur van Sanatorium Belgica. 1958-
1969.

1 pak

963 Dossier inzake de thuisbehandeling van tuberculose patiënten. 
1959.

1 omslag

964 Jaarverslag van het sanatorium "Joseph Lemaire" te Tombeek. 
1958.

1 stuk

965 Handgeschreven nota van Dr. Halter aan inspecteur generaal 
Javaux betreffende het "Sanatorium provincial de Havré". 10 
februari 1960.

1 stuk

966 Erkenning van een bijkomende vleugel in het sanatorium Dr. 
Derscheid te Waterloo. 1960.

1 omslag

967 Dossier inzake het Imeldasanatorium te Bonheiden: reconversie 
van het sanatorium tot algemeen ziekenhuis. 1960.

1 omslag

968 Dossier inzake het toezicht op de activiteiten en het financieel 
beheer van de "Fondation Sanatorium Belgica" te Saint-Ode. 1963-
1965.

1 pak

969 Erkenningscriteria (goedgekeurd door de Hoge Gezondheidsraad) 
voor sanatoria die patiënten met tuberculose of met andere 
longziekten behandelen. [ca. 1957]

1 stuk
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e. Thuisverzorging en familiale hulp

E. THUISVERZORGING EN FAMILIALE HULP
970 Omzendbrief van minister Leburton gericht aan de 

provinciegouverneurs betreffende de oprichting van diensten voor 
familiehulp en de opleiding van familiaal helpsters. 6 juli 1956.

1 stuk

971 Dossier inzake het Wit-Gele Kruis. 1958.
1 omslag

971 /1 Dossier inzake uitbreidingsplannen van de "Foyer des Orphelins 
asbl". December 1958.

3 stukken

f. Intercommunales

F. INTERCOMMUNALES
971 /2 Dossier inzake een voorontwerp van type-statuten van 

intercommunale verenigingen voor medico-sociale inrichtingen, 
gemeenten en Commissies voor openbare onderstand. 1956.

1 omslag

971 /3 Verslag van E. Cailloux, voorzitter van de COO van Sint-Gillis, 
betreffende oprichting van een intercommunale voor medisch-
sociale werken in de Brusselse agglomeratie. 1957.

1 stuk

13. Sanitaire opvoeding en sociale geneeskunde

13. SANITAIRE OPVOEDING EN SOCIALE GENEESKUNDE
a. Algemeen

A. ALGEMEEN
972 Ingekomen brief van het "Institut Edith Cavell-Marie Depage" 

betreffende het belang van de sociale geneeskunde. 6 juni 1958.
1 stuk

973 Dossier inzake sanitaire opvoeding in België. 1967.
1 omslag

b. Alcohol

B. ALCOHOL
974 Dossier inzake fraude met methylalcohol: wetenschappelijke, 

fiscale en justitiële aspecten en maatregelen genomen tegen het 
gevaar voor de volksgezondheid en het verkeer. 1958-1959.

1 omslag

975 Dossier inzake alcoolemie, alcoholgehalte en bloedafname. 1959-
1963.

1 omslag
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976 Dossier inzake alcohol: bepalen van het alcoholgehalte in het 
bloed. 1959-1967.

1 omslag

977 Dossier inzake alcoolemie: lijst van de erkende experten. [1965]
1 stuk

978 Jaarverslagen van het Centrum voor studie, behandeling en 
preventie van alcoholisme en toxicomanieën, met begeleidend 
schrijven. 1962-1964.

3 stukken

979 Dossier inzake de "Journée scolaire sur les problèmes de l'alcool" 
van 16 november 1965. 1965.

3 stukken

980 Dossier inzake een wijziging van de wet van 29 augustus 1919 op 
het regime van de alcohol en een wijziging van het Koninklijk 
Besluit van 10 juni 1959 betreffende de afname van bloed om het 
alcoholgehalte te bepalen. 1965-1966.

4 stukken

c. Perinatale geneeskunde, moeder en kind

C. PERINATALE GENEESKUNDE, MOEDER EN KIND
981 Dossier inzake kindersterfte en moedersterfte. 1957-1959.

1 omslag

982 Dossier inzake het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn. 1957-1964.
1 omslag

983 Dossier inzake kindersterfte. 1958-1962.
1 omslag

984 Dossier inzake een enquête over de aard en de mogelijke oorzaken 
van aangeboren misvormingen bij borelingen in materniteiten in de
periode 1958-1962. 1962-1963.

1 omslag

985 Overmakingsbrief van gezondheidsinspecteur Dr. Beckers 
betreffende een studie over perinatale sterfte bij zuigelingen. 23 
september 1963.

1 stuk

986 Minuut van uitgaande brief en inkomende brief van Prof. Vokaer 
van de ULB over de mogelijke realisatie van een film over de 
pschygologische aspecten van bevallingen. 1964.

2 stukken
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987 Minuut van een brief van Dr. Halter aan het NWK houdende 
aanduiding van Dr. Ghysels in een werkgroep betreffende 
toxoplasmose. 18 april 1966.

1 stuk

988 Dossier inzake perinatale sterfte in de regio Europa van de WGO. 
juni, aug. 1966.

2 stukken

989 Formulier betreffende de "Aangifte van de geboorte van een levend
kind". [ca.1960]

1 stuk

d. Medisch Schooltoezicht

D. MEDISCH SCHOOLTOEZICHT
990 - 993 Dossier inzake het wetsontwerp op het geneeskundig schooltoezicht. 1956-1964.

990 - 993 Dossier inzake het wetsontwerp op het geneeskundig 
schooltoezicht. 1956-1964.

990 Versie 1956.
1 pak

991 Versie 1958.
1 omslag

992 Versie 1960.
1 omslag

993 Versie 1963.
1 omslag

994 Nota van de Gezondheidsinspectie en aantekening betreffende een
tuberculose-epidemie in een school in Langdorp. Februari 1957.

2 stukken

995 Dossier inzake de preventie van tandbederf. 1957-1959.
1 omslag

996 Brief van minister van Landsverdediging Spinoy aan zijn collega 
van Volksgezondheid Leburton betreffende het aantal om medische
redenen afgekeurde dienstplichtigen. 23 november 1956.

1 stuk

997 Nota van de Gezondheidsinspectie van de provincie Henegouwen 
[Hainaut] betreffende de besmetting van leerlingen door 
onderwijzers die lijden aan tuberculose. 1958.

1 omslag
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998 Brochure "L'Inspection médicale scolaire de la Ville de Liège", A. 
Maréchal. 1963.

1 stuk

999 Minuut van een brief van Dr. De Wever aan de secretaris generaal 
van het Ministerie van Nationale Opvoeding betreffende 
aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad inzake medisch 
schooltoezicht. 17 juni 1964.

1 stuk

1000 Dossier inzake wetgeving en omzendbrieven betreffende het 
medisch schooltoezicht. 1964-1966.

1 omslag

1001 Dossier inzake diverse vraagstukken betreffende het medisch 
schooltoezicht. 1964-1968.

1 omslag

e. Sport

E. SPORT
1002 Dossier inzake lichamelijke opvoeding, sport en gezondheid. 1952-

1956.
1 omslag

1003 Dossier inzake het sociaal statuut van de sportbeoefenaar. 1957-
1967.

1 omslag

1004 Dossier inzake doping, beleid, wetgeving. 1962-1968.
1 omslag

f. Huisvesting

F. HUISVESTING
1005 Dossier inzake ongezonde woningen en sociale woningbouw. 1955.

1 omslag

1006 Wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van de wetgeving 
betreffende de huisvesting. 13 juni 1955.

1 stuk

1007 Dossier inzake bouwpremie en huurtoelage. 1966.
1 omslag

g. Enige bijzondere doelgroepen

G. ENIGE BIJZONDERE DOELGROEPEN
(1) Ouderen

(1) Ouderen
1008 Dossier inzake gerontologie. 1954-1956.



Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin. Bestuur van 
Volksgezondheid (Overdracht 2004)

121

1 omslag

--- Uitnodiging voor een vergadering van de "Société Belge de 
Gérontologie". 22 mei 1957.

1009 Dossier inzake de "Société de Gérontologie appliquée". 1958-1967.
1 omslag

1010 Dossier inzake chronische zieken en ouderenzorg. 1960-1969.
1 pak

1011 Dossier inzake het "Geriatrie-Kongres 63", georganiseerd door de 
Vlaamse Vereniging voor Geriatrie. 1963.

1 omslag

1012 Dossier inzake de creatie van dagcentra voor ouderen, Europees 
Documentatie en Studie Centrum voor Gerontologie. 1965.

1 omslag

1013 Dossier inzake de "Société paramédicale de Gériatrie". 1965-1966.
1 omslag

1014 Dossier inzake de "Acta gerontologica en geriatrica belgica". 1965-
1967.

1 omslag

1015 Dossier inzake de studies "La structure et la fonction d'un service 
de gériatrie et de revalidation" en "La gériatrie (ou gérontologie 
clinique)", geschreven door Dr. J. Van Heerswyngels, docent aan de 
ULB. 1968.

1 omslag

(2) Personen met een beperking

(2) Personen met een beperking
1016 Dossier inzake abnormalen. 1953.

1 omslag

1017 Dossier inzake de Belgische Schaal der Invaliditeiten. 1957.
1 omslag

1018 Dossier inzake de wederaanpassing van gehandicapten. 1957-
1968.

1 omslag

1019 Dossier inzake de sociale reclassering van mindervaliden. 1960-
1968.

1 omslag
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1020 - 1021 Inlichtingsbulletins van het Rijksfonds voor Sociale Reclassering van Gehandicapten. 1966, 1968.

1020 - 1021 Inlichtingsbulletins van het Rijksfonds voor Sociale 
Reclassering van Gehandicapten. 1966, 1968.

1020 1966.
2 stukken

1021 1968.
3 stukken

1022 Toespraak van Minister R. Hulpiau bij de installatie van de Nationale
Raad voor Advies van het Fonds voor Medische, Sociale en 
Pedagogische Zorg voor Gehandicapten. 1968.

2 stukken

1023 Lijst van inrichtingen voor intellectueel gehandicapte kinderen, 
doofstommen, gebrekkigen en blinden, met aanpassing. [1957-
1969]

2 stukken

(3) Oorlogsslachtoffers

(3) Oorlogsslachtoffers
1024 Dossier inzake het Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden. 1955-

1956.
1 omslag

1025 Dossier inzake oorlogsinvaliden. 1957-1958.
1 omslag

1026 Dossier inzake nieuwe wetgeving betreffende burgerlijke 
oorlogsslachtoffers. 1965-1967.

1 omslag

(4) Jeugd

(4) Jeugd
1027 Doorslag van een brief van minister Leburton aan de minister van 

Justitie betreffende de aanduiding van ambtenaren van het 
departement in een commissie bevoegd voor minderjarige 
delinquenten. 27 mei 1958.

1 stuk

h. Verzamelen van documentatie

H. VERZAMELEN VAN DOCUMENTATIE
1028 Dossier inzake het slotakkoord betreffende de strijd tegen 

prostitutie en mensenhandel, ondertekend in New York op 21 maart
1950. 1959-1963.

1 omslag

1029 Dossier inzake een vragenlijst over de organisatie van de sociale 
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geneeskunde in België, opgesteld door de Western Reserve 
University. 1962.

2 stukken

1030 Dossier inzake een methode voor de registratie van de "vitale 
kenmerken der menselijke populaties" door prof. F. Twiesselmann. 
1962-1963.

1 omslag

1031 Dossier inzake de enquête gevoerd door de Belgische academische
groep met belangstelling voor het instituut van het leven. Mei 
1968.

4 stukken

14. Wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleidingen inzake gezondheid en leefmilieu

14. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, ONDERWIJS EN OPLEIDINGEN
INZAKE GEZONDHEID EN LEEFMILIEU

a. Algemeen

A. ALGEMEEN
1032 Dossier inzake betoelaging van medisch wetenschappelijk 

onderzoek. 1957-1965.
1 omslag

b. Universitair en hoger onderwijs

B. UNIVERSITAIR EN HOGER ONDERWIJS
1033 Dossier inzake toelagen aan het universitair onderwijs. 1951-1958.

1 omslag

1034 Dossier met diverse correspondentie met de ULB en de Commissie 
van Openbare Onderstand van Brussel. 1954-1964.

1 omslag

1035 - 1038 Dossiers inzake opleidingen arts-hygiënist aan de ULB. 1954-1967.

1035 - 1038 Dossiers inzake opleidingen arts-hygiënist aan de ULB.
1954-1967.

1035 Voorbereiding van de universitaire opleiding door de gemengde 
werkgroep faculteiten van het departement Volksgezondheid. 
1954-1963.

1 pak

1036 Contacten met de "Ecole de santé publique" binnen de ULB. 1964-
1967.

1 omslag

1037 Nederlandstalige opleiding arts-hygiënist aan de ULB. 1965.
4 stukken

1038 Sanitaire planning. 1967.
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1 omslag

1039 Dossier inzake de redactie van het tijdschrift "Bruxelles-Médical". 
1957-1967.

1 omslag

1040 "Cours d'administration hospitalière", dossier inzake het vak 
"ziekenhuisadministratie" gedoceerd door Halter aan de ULB en de 
verzameling van documentatie daaromtrent. 1959-1964.

1 omslag

1041 Dossier inzake het onderwijs in de lichamelijk opvoeding aan de 
Rijksuniversiteit Luik [Liège]. 1962.

1 omslag

1042 Dossier inzake informatie over bepaalde studierichtingen aan de 
Rijksuniversiteit Luik [Luik], voornamelijk aan het "Institut de 
Sociologie". 1962-1967.

1 omslag

1043 Dossier inzake bijdragen van Dr. Halter aan het tijdschrift "La Vie à 
l'Université". 1962-1968.

1 omslag

1044 Dossier inzake de viering van 25 jaar "Ecole Technique Supérieure 
d'Administration et d'Education Sanitaires" te Leuven. 1964.

2 stukken

1045 Dossier inzake het hoger onderwijs. 1964-1967.
1 omslag

1046 Dossier inzake de "Centre d'Ecologie humaine" van de ULB. 1964-
1968

1 omslag

1047 Dossier inzake de cursus "Les problèmes sociaux de la Belgique 
d'aujourd'hui" door Guy Spitaels. 1965.

2 stukken

1048 Brief van de "Club de la Fondation Universitaire" betreffende een 
logement voor M. Presson. 1965.

2 stukken

1049 Dossier inzake de organisatie van universitaire opleidingen in de 
radioprotectie voor artsen. 1965.

1 omslag

1050 Dossier inzake wetsontwerpen betreffende universitaire expansie. 
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1965-1966.
1 omslag

1051 Dossier inzake het Geneeskundig centrum van de Katholieke 
Universiteit Leuven in West-Vlaanderen. 1966.

1 omslag

1052 Dossier inzake de "Institut du Cancer" van de Université catholique 
de Louvain. 1966-1967.

1 omslag

1053 Dossier met diverse correspondentie met de ULB en de VUB. 1966-
1968.

1 omslag

1054 Diverse correspondentie over een vergunning voor de 
Rijksuniversiteit Gent. 1967.

1 omslag

1055 Dossier inzake het "Institut de sociologie" van de ULB. 1967-1968.
1 omslag

1056 Lesprogramma aan de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de 
ULB. 1968.

1 deel

1057 Dossier inzake de licentie ziekenhuiswetenschappen. 1968.
1 omslag

1058 Inkomende brieven en minuut van uitgaande brieven inzake 
promoties tot licentiaat in de arbeidsgeneeskunde aan de ULB. 
1968.

1 omslag

1059 Dossier inzake Dr. Weill-Halle, titularis van de leerstoel "Suzanne 
Tassier" 1968-1969 aan de ULB. 1968.

1 omslag

1060 - 1061 Jaarverslagen van de Universitaire Stichting. 1966, 1968.

1060 - 1061 Jaarverslagen van de Universitaire Stichting. 1966, 
1968.

1060 Jaargang 1965-1966. 1966.
1 deel

1061 Jaargang 1967-1968. 1968.
1 deel

1062 Dossier inzake de medisch onderwijs aan de Université catholique 
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de Louvain. 1968-1969.
1 omslag

1063 Dossier inzake het programma van de "Extension" van de ULB voor
het academiejaar 1969-1970. 21 april 1969.

1 stuk

c. Evenementen en studies van diverse aard

C. EVENEMENTEN EN STUDIES VAN DIVERSE AARD
1064 Dossier inzake de activiteiten van de "Session des Journées 

médicales de Bruxelles" vzw. 1955-1966.
1 omslag

1065 Dossier inzake de opleiding van verpleegkundigen 'Edith Cavell'. 
1960-1966.

1 omslag

1066 Dossier inzake de deelname als lesgever aan ontwikkelingshelpers,
georganiseerd door het Bestuur van Ontwikkelingssamenwerking. 
1964.

1 omslag

1067 Onvolledige minuut van een uitgaande brief aan de secretaris-
generaal van het NFWO (met een bewijs van ontvangst) 
betreffende een studie over de evaluatie van de sanitaire 
planificatie van een land, in verband met de werkzaamheden van 
de vereniging "Gedersan". 21 oktober 1965.

2 stukken

1068 Dossier inzake het wetenschappelijk onderzoek op het vlak van de 
volksgezondheid verricht door de vereniging "Gedersan" voor het 
departement. 1965.

1 omslag

1069 Inkomende brief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en 
minuut van uitgaande brief van Dr. Halter over de activiteiten van 
de "Association Belge d'Hygiène et de Médecine Sociale". 1967.

2 stukken

1070 Dossier inzake de toekenning van beurzen toegekend door de 
"Fondation interuniversitaire des Sciences nucléaires". 1967-1968.

1 omslag

1071 Brief van "Les Journées Médicales de Bruxelles" vzw betreffende 
een adreswijziging. 20 december 1968.

1 stuk

1072 Dossier inzake het "Institut supérieur de Kinésitherapie et de 
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Physiotechnique", Fondation A. de Marneffe. 1968.
1 omslag

1073 Dossier inzake de activiteiten van het "Institut Solvay". 1968.
1 omslag

d. Buitenlandse documentatie

D. BUITENLANDSE DOCUMENTATIE
1074 Dossier inzake bio-medisch onderzoek in de VS. 1962-1966.

1 omslag

1075 Dossier inzake de (verminderde) betoelaging van medisch 
onderzoek in Zweden door de Verenigde Staten. 2 september 1963.

1 stuk

1076 "A-Kurs für Arbeitsmedizin, Bayerisches Aerzteblatt". Augustus 
1968.

1 stuk

D. Onderstand

D. ONDERSTAND
1. Wettelijk en institutioneel kader

1. WETTELIJK EN INSTITUTIONEEL KADER
1077 Uittreksels uit het Belgisch Staatsblad betreffende de wetgeving 

rond de openbare onderstand. 1954.
1 omslag

1078 Dossier inzake de hervorming van de openbare onderstand, rapport
en uitnodigingen voor de vergaderingen van de bevoegde 
commissie. 1957.

1 omslag

1079 Dossier inzake de hervorming van de ziekenhuissector behorende 
tot de openbare onderstand. 1958-1962.

1 omslag

1080 Dossier inzake de gecodificeerde wetgeving met betrekking tot 
onderstand. 1968.

1 omslag

2. Hulporganen

2. HULPORGANEN
1081 - 1083 Stukken betreffende het Speciaal Onderstandfonds. 1956-1962.

1081 - 1083 STUKKEN BETREFFENDE HET SPECIAAL 
ONDERSTANDFONDS. 1956-1962.

1081 Dossier inzake de ten laste neming van tuberculose- en 
kankerpatiënten door het Speciaal Onderstandsfonds. 1956.

1 omslag
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1082 Dossier inzake de wettelijke en procedurele omkadering van de 
opname van tuberculosepatiënten door het Speciaal 
Onderstandsfonds. 1956-1962.

1 omslag

1083 "Le Fonds spécial d'Assistance", publicatie van L. Bosman, 
secretaris-generaal van de openbare bijstand te Luik [Liège]. [ca. 
1957]

1 stuk

1084 Dossier inzake de "Identificatiedienst - Office d'Identification". 
1957-1961.

1 pak

1085 - 1087 Stukken betreffende de vergaderingen van het "Conseil supérieur de l'Assistance et du Service social". 1959-1962.

1085 - 1087 STUKKEN BETREFFENDE DE VERGADERINGEN VAN 
HET "CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ASSISTANCE ET DU SERVICE 
SOCIAL". 1959-1962.

1085 Notulen (met bijlagen) van de vergaderingen. 1959-1960.
1 omslag

1086 Dagorders en notulen van de vergaderingen. 1959-1960.
1 omslag

1087 Notulen (met bijlagen) van de vergaderingen. 1961-1962.
1 pak

1088 Inlichtingsbulletin van het "Universitair Komitee voor Solidariteit" 
(UKS). Mei 1969.

1 deel

E. Milieuhygiëne

E. MILIEUHYGIËNE
1. Natuurbescherming

1. NATUURBESCHERMING
1089 Dossier betreffende de vogelhandel. 1960.

1 omslag

1090 "Pour la Préservation du dernier Carré des Fagnes Spadoises". 
Rapport met overmakingsbrief van de voorzitter van de "Cercles 
des Naturalistes Spadois". [ca. 1966].

2 stukkken

1091 Dossier inzake het "Comité de Coordination pour la Protection des 
Oiseaux. 1967.

1 omslag
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1092 Handgeschreven nota van Dr. Halter inzake onderhoud met prof. 
Leclercq van de Rijksuniversiteit Luik [Liège] over 
milieuaangelegenheden. 18 maart 1968.

1 stuk

2. Verpakkingen

2. VERPAKKINGEN
1093 Notulen van vergaderingen van de Raad van Bestuur van het 

"Institut belge de l'Emballage" (IBE). 1960-1965.
1 omslag

1094 Dossier inzake de betoelaging van het IBE en aanduiding van Dr. 
Halter als lid van de Raad van Bestuur 1964-1968.

1 omslag

1095 Notulen van vergaderingen van de "Commission consultative de 
l'emballage". 1965-1968.

1 pak

1096 "Etude comparative et critique des méthodes d'analyse pondérales
et titrimétriques dans le contrôle des films plastiques et de leur 
matière première", publicatie van het "Institut belge de 
l'Emballage" (IBE). September 1969.

1 deel

1097 "Emballages d'aujourd'hui", tweemaandelijks tijdschrift. 1969.
1 deel

3. Afvalstoffen

3. AFVALSTOFFEN
1098 Opleveringsdossier van de afvalverbrandingsoven van SIPP. 1957-

1958.
1 omslag

1099 Dossier inzake de commissie belast met projecten van 
composteringsinstallaties voor huisvuil. 1957-1961.

1 omslag

1100 Dossier inzake de bouw van een afvalverbrandingsinstallatie door 
de SIPP te Brussel. 1958-1959.

1 omslag

1101 Dossier inzake een huisvuilverwerkingsinstallatie te Verviers. 1959-
1961.

1 omslag

1102 Dossier inzake een vuilnisbelt te Kruibeke. 1961.
1 omslag
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1103 Verzoek om subsidies aan de minister van Volksgezondheid ten 
behoeve van een afvalverwerkingsinstallatie van de CV 
Intercompost te Hoeselt. 14 juni 1965.

1 stuk

1104 Minuut van uitgaande brief van Dr. Halter aan de Brusselse 
stadsdiensten over verdere samenwerking (huisvuilverwerking). 
1967.

2 stukken

1105 Dossier inzake huisvuil. 1968.
1 omslag

1106 Nota van Dr. Hougardy over de bevoegdheidsverdeling betreffende 
de erkenning van stortplaatsen voor slib en afvalstoffen. 13 maart 
1969.

1 stuk

1107 Lastenboek betreffende de elektrische uitrusting van een installatie
voor de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. [1964-1969].

1 stuk

4. Luchtverontreiniging en geluidshinder

4. LUCHTVERONTREINIGING EN GELUIDSHINDER
a. Luchtverontreiniging

A. LUCHTVERONTREINIGING
(1) Wetgeving

(1) Wetgeving
1108 Dossier betreffende de wetgeving op de luchtverontreiniging. 

Voorbereiding van de wet van 1964. 1958-1966.
1 pak

1109 Dossier inzake het wetsontwerp betreffende de bestrijding en 
voorkoming van de luchtverontreiniging. 1967.

1 omslag

1110 Dossier inzake luchtverontreiniging, bestemd voor de minister. 
Stand van zaken, problemen en voorgestelde maatregelen. 1967.

1 omslag

(2) Studie en opvolging van de problematiek

(2) Studie en opvolging van de problematiek
1111 Dossier inzake de wetenschappelijke studie van 

luchtverontreiniging, zowel op internationaal vlak als in België 
(inzonderheid in de regio Luik [Liège]). 1959.

1 omslag
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1112 Dossier inzake een artikel van Dr. Halter over luchtverontreiniging, 
te publiceren in het tijdschrift "Belgisch Archief van sociale 
geneeskunde, hygiëne, arbeidsgeneeskunde en gerechtelijke 
geneeskunde". 1959.

1 omslag

1113 Dossier inzake luchtverontreiniging te Brussel. 1959-1960.
1 omslag

1114 Dossier inzake elektrische installaties en luchtverontreiniging. 
1960-1962.

1 omslag

1115 Dossier inzake de interministeriële coördinatiecommissie tegen de 
luchtverontreiniging. 1960-1968.

1 omslag

1116 Dossier inzake koolwaterstoffen en stikstofoxide. 1962.
1 omslag

1117 Kabinetsnota betreffende de luchtverontreiniging in de omgeving 
van de "Usines du Marly". 25 januari 1962.

1 stuk

1118 Dossier inzake luchtverontreiniging afkomstig van 
verbrandingsmotoren. Initiatief van de ULB. 1964.

1 omslag

1119 Dossier inzake contacten met het K.M.I. en met buitenlandse 
experten inzake de klimatologische en atmosferische aspecten van
luchtverontreiniging. (1946, 1954) 1963-1966.

1 omslag

1120 Dossier inzake het CO-gehalte in de garage van Parking 58. 1965-
1966.

1 omslag

1121 "Quatrième Congrès national belge de Pneumologie et de 
Phtisiologie", gewijd aan de luchtverontreiniging, georganiseerd 
door de Belgische Vereniging voor de Wetenschappelijke Studie der
Tuberculose en Pneumologie. 1965-1967.

1 omslag

1122 Dossier inzake het opzetten van een meetnet betreffende 
luchtverontreiniging. 1966.

1 omslag

1123 Dossier inzake contacten met CEDICOL, het Voorlichtingscentrum 



132 Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin. Bestuur van
Volksgezondheid (Overdracht 2004)

voor Vloeibare Brandstoffen. 1966.
1 omslag

1124 Inkomende brief van de Stichting COCAWE over de verspreiding 
van luchtverontreiniging afkomstig van schoorstenen. 24 januari 
1967.

1 stuk

1125 Inkomende brief van J.C. Laffargue secretaris generaal van de 
"Communauté de l'Isolation thermique et acoustique" en minuut 
van uitgaande brief van Dr. Halter over het verband tussen 
verwarming en luchtverontreiniging. 1967.

2 stukken

1126 Dossier inzake de actie van het departement betreffende 
luchtverontreiniging. 1967.

1 omslag

1127 Dossier inzake contacten met CEDICOL, het Voorlichtingscentrum 
voor Vloeibare Brandstoffen, en de Belgische Petroleumfederatie 
omtrent brandstoffen en luchtverontreiniging. 1966-1967.

1 omslag

1128 Dossier inzake de regelgeving inzake luchtverontreiniging. 1967.
1 omslag

1129 - 1130 Notulen van de vergaderingen van de "Commission Interministérielle de Coordination en matière de pollution de l'air" (CICPA). 1968.

1129 - 1130 Notulen van de vergaderingen van de "Commission 
Interministérielle de Coordination en matière de pollution de l'air" 
(CICPA). 1968.

1129 Vergadering van 15 januari 1968. 1968.
1 omslag

1130 Vergadering van 5 februari 1968. 1968.
1 omslag

1131 Dossier inzake een artikel van A. Monteyne over 
luchtverontreiniging, gepubliceerd in de "Weekberichten" van de 
Kredietbank. 1968.

1 omslag

1132 Dossier inzake de industriële luchtvervuiling te Antwerpen. 1968.
1 omslag

(3) Internationale samenwerking

(3) Internationale samenwerking
1133 Dossier inzake luchtverontreiniging in Parijs. 1957-1958.

1 omslag
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1134 Dossier inzake het bezoek van een afgevaardigde van de WGO 
voor een bespreking betreffende internationale aspecten van 
luchtverontreiniging. 1959.

1 omslag

1135 Dossier inzake luchtverontreiniging in Londen. 1962-1964.
1 omslag

1136 Rapport van de WGO omtrent de stand van zaken betreffende 
epidemiologisch onderzoek over de gevolgen van 
luchtverontreiniging eind 1962. 4 februari 1964.

1 stuk

1137 Dossier inzake een Internationale Conferentie betreffende 
luchtverontreiniging, gehouden te Straatsburg. 1964.

1 omslag

1138 Dossier inzake een internationale conferentie over gezondheid en 
luchtverontreiniging. 1964.

1 omslag

1139 Dossier inzake internationale activiteiten betreffende de strijd 
tegen luchtverontreiniging. 1965-1966.

1 omslag

1140 Dossier inzake gegevensuitwisseling tussen Frankrijk en België 
over luchtverontreiniging. 1966.

1 omslag

1141 Dossier betreffende de Administratieve Dagen 1966 en 1967 
gehouden te Den Haag betreffende o.a. luchtverontreiniging. 1966-
1967.

1 omslag

1142 Ingekomen handgeschreven brief van Dr. L. Coin betreffende 
samenwerking met Frankrijk o.a. inzake luchtverontreiniging, en 
minuut van uitgaande brief van Dr. Halter. 1967.

2 stukken

1143 Inkomende nota van Dr. Spaander en minuut van uitgaande brief 
van Dr. Halter betreffende een Nederlands wetontwerp inzake 
luchtverontreiniging. 1968.

2 stukken

b. Geluidshinder

B. GELUIDSHINDER
1144 Dossier inzake de strijd tegen geluidshinder. 1962-1968.
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1 omslag

5. Waterbeleid

5. WATERBELEID
a. Algemeen beleid

A. ALGEMEEN BELEID
1145 "Rapport sur la Question des Eaux en Belgique", verslag van de 

"Commission nationale pour l'étude des problèmes que posent à la 
Belgique et aux territoires d'Outre-Mer les progrès des sciences et 
leurs répercussions économiques et sociales". 6 maart 1958.

1 stuk

1146 Minuut van een nota betreffende "hangende problemen" bij de 
Administratie der Gezondheidswerken, met name de 
beleidsdomeinen van de Dienst der Waterleidingen en de Dienst 
voor Zuivering van Afvalwater. 8 mei 1961.

1 stuk

1147 - 1148 "Le problème de l'eau en Belgique", verslag van A. Clerfayt. 1961, 1967.

1147 - 1148 "Le problème de l'eau en Belgique", verslag van A. 
Clerfayt. 1961, 1967.

1147 Hoofdverslag. 1961.
1 omslag

1148 Derde deel. Maart 1967.
1 deel

1149 Dossier inzake het waterbeleid: ondergrondse wateren, 
waterreserves en probleemstelling van de droogte. [1962-1963]

1 omslag

1150 Minuut van antwoord op een parlementaire vraag van kamerlid De 
Staercke over diverse aspecten van het waterbeleid. 19 april 1963.

1 stuk

1151 Dossier inzake de Belgische ondersteuning van de Europese 
Waterkeure. 1967.

1 omslag

b. Koninklijk Commissariaat voor het waterbeleid

B. KONINKLIJK COMMISSARIAAT VOOR HET WATERBELEID
1152 Dossier inzake de relatie tussen het Koninklijk Commissariaat voor 

Waterbeleid en de administratie. 1965-1966.
1 omslag

1153 Inkomende brief en minuut van uitgaande brief aan A. Crahay 
betreffende de organisatie van een nationale conferentie rond 
bescherming van de wateren. 1967.
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2 stukken

1154 "Emploi des barrages pour le soutien d'étiage des rivières", verslag
van het Koninklijk Commissariaat voor Water. Januari 1967.

1 deel

1155 Notulen (met bijlagen en dagorders) van de vergaderingen van de 
interministeriële werkgroep voor water binnen het Koninklijk 
Commissariaat voor Water. 1967-1969.

1 pak

1156 Handgeschreven brief van de ere-koninklijke commissaris voor het 
water over de toegewezen budgetten. 15 augustus 1969.

1 stuk

1157 "Le Problème de l' Eau", eindrapport (met addendum) van de 
koninklijke commissaris voor het waterbeleid. 1969.

2 stukken

c. Oppervlaktewater

C. OPPERVLAKTEWATER
1158 Dossier inzake de stuw en de fabriek van Esch-sur-Sûre. 1958.

1 omslag

1159 Ontwerpnota betreffende de overstromingen van de Maalbeek. 5 
juli 1963.

1 stuk

1160 Dossier inzake een tussenkomst van O. Salmon betreffende 
stilstaand water voor een woning in Villers-le-Peuplier. 1966.

2 stukken

1161 Minuut van een nota aan de minister betreffende het waterbeleid in
de streek van Marche en Bastogne. [September 1967]

1 stuk

1162 Dossier inzake de stuwdam van Eupen: gebreken aan de installatie 
en duiksport. 1968.

1 omslag

d. Rioleringen

D. RIOLERINGEN
--- Lijst van gemeenten aangesloten op een rioleringsnet in 1958. 

1958.

1163 Advies van de Inspectie van Financiën betreffende de overwelving 
van de Zenne. 8 augustus 1963.

1 stuk
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1164 Dossier inzake een klacht wegens gebrekkige riolering te Bredene. 
1966.

1 omslag

e. Waterverontreiniging

E. WATERVERONTREINIGING
1165 Dossier inzake het "Conseil supérieur des Eaux usées". 1957.

1 omslag

1166 - 1168 Dossiers inzake de "Commission Tripartite des Eaux polluées". 1957-1968.

1166 - 1168 Dossiers inzake de "Commission Tripartite des Eaux 
polluées". 1957-1968.

1166 1957-1965.
1 omslag

1167 1967.
2 stukken

1168 1968.
1 omslag

1169 Dossier inzake de verontreiniging van het Kanaal Gent-Terneuzen. 
1959.

1 omslag

1170 Dossier betreffende de verontreiniging van oppervlakte wateren. 
1960-1967.

1 omslag

1171 Dossier inzake arseen in watermonsters geanalyseerd door het IHE.
1961.

1 omslag

1172 Minuut van een uitgaande brief betreffende de verontreiniging van 
de Argentine. 20 december 1962.

1 stuk

1173 Minuut van een nota betreffende de verontreiniging van de Maas. 
15 januari 1963.

1 stuk

1174 Minuut van een ontvangstmelding aan Luitenant-Generaal M. Jooris
betreffende waterverontreiniging. 25 januari 1965.

1 stuk

1175 Dossier inzake de realisatie van een film over waterverontreiniging.
1968.
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1 omslag

1176 Dossier inzake de dienstreis van K. De Brabander van het IHE bij 
het "Bundesanstalt für Gewässerkunde". Programma ter bestrijding
van de verontreiniging van oppervlaktewaters. 1968-1969.

1 omslag

1177 Minuut van overmakingsbrief betreffende de wetgeving inzake de 
wet van 11 mei 1950 op de bescherming van de wateren tegen 
verontreiniging, gericht aan A. Marchini. 1969.

1 omslag

1178 Dossier inzake de bio-afbreekbaarheid van synthetische 
detergenten. 1969.

1 omslag

f. Waterzuivering

F. WATERZUIVERING
1179 Lijst met wetgeving betreffende de Dienst Afvalwater van het 

ministerie. Juli 1964.
1 stuk

1180 Dossier inzake waterzuivering: huishoudelijke 
waterzuiveringstechnieken (septische putten, enz.), vrijgemaakte 
kredieten en klachten rond watervervuiling door suikerverwerkende
bedrijven. 1953-1960

1 omslag

1181 - 1184 Stukken betreffende de Hoge Raad voor de zuivering van het afvalwater. 1958-1967.

1181 - 1184 Stukken betreffende de Hoge Raad voor de zuivering 
van het afvalwater. 1958-1967.

1181 Notulen (met dagorders en bijlagen) van de vergaderingen van de 
Hoge Raad voor de zuivering van het afvalwater. 1958-1964.

1 omslag

1182 Dossier inzake de Hoge Raad voor de zuivering van afvalwater. 
1958-1967.

1 omslag

1183 Rapporten van de tweede studiecommissie binnen de Hoge Raad 
voor de zuivering van afvalwater. 1963-1964.

3 stukken

1184 Dossier inzake de vergadering van 25 oktober 1966 van de Hoge 
Raad voor de zuivering van het afvalwater. 1966.

1 pak

1185 Handgeschreven vraag van Dr. Halter betreffende de activiteit van 
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het waterzuiveringsstation van Perwez en antwoord van ingenieur 
De Baenst. 1960.

2 stukken

1186 Onderwerpsmap inzake de diverse aspecten van waterzuivering: 
het beleid in West-Duitsland, het gebruik van budgetten voor 
waterzuivering en waterzuivering in Wallonië. 1960-1967.

6 stukken

1187 Dossier inzake alarmerende krantenberichten rond de zuivering 
van afvalwater. 1962.

1 omslag

1188 Dossier inzake de voorstellen van N. Monami betreffende de 
oprichting van een Nationale maatschappij en een nationaal Fonds 
voor de Waterzuivering. 1962.

1 omslag

1189 Dossier inzake een wetsontwerp op de bescherming van de 
wateren tegen verontreiniging. 1963.

1 omslag

1190 Minuut van een brief aan de gouverneur van Henegouwen 
[Hainaut] inzake waterzuivering. 1963.

1 omslag

1191 Dossier inzake de financiering van de waterzuivering. 
Gemeentekrediet. 1963.

1 omslag

1192 Minuut van een brief gericht aan Bihet, voorzitter van de 
technische commissie binnen de Nationale Vereniging der 
Waterleidingsbedrijven over het zelfreinigend vermogen der 
rivieren. 30 november 1965.

1 stuk

1193 - 1194 Dossiers inzake tussenkomsten betreffende de bouw van waterzuiveringsstations. 1965.

1193 - 1194 Dossiers inzake tussenkomsten betreffende de bouw 
van waterzuiveringsstations. 1965.

1193 Waterzuiveringsstation te Waterloo. 1965.
4 stukken

1194 Waterzuiveringsstation te Geraardsbergen. 1965.
2 stukken

1195 Nota aan het Ministerieel Comité voor Economische en Sociale 
Coördinatie betreffende de afvalwaterzuivering de Maasstreek. 31 
augustus 1967.
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1 stuk

1196 Brief van J.R. Alexandre van het bedrijf Degrémont-Sobelco 
betreffende de mogelijke samenwerking met het ministerie inzake 
afvalwaterzuivering. 11 oktober 1967.

1 stuk

1197 Ontvangstmelding door de technische diensten van de Provincie 
Luik [Liège] van een brochure over afvalwaterzuivering in de 
Bondsrepubliek Duitsland. 19 april 1967.

1 stuk

1198 Dossier inzake mogelijke samenwerking tussen het departement, 
het IHE en de Landbouwfaculteit te Gembloux (prof. Mainil) 
betreffende onderzoek over waterzuivering. 1967.

1 omslag

1199 Dossier inzake de bouw van een waterzuiveringsstation door de 
"Intercommunale du Ruisseau de Soleilmont". 1967.

1 omslag

g. Drinkwaterbedeling

G. DRINKWATERBEDELING
(1) Nationale organen

(1) Nationale organen
1200 Dossier inzake de Nationale Maatschappij der Waterleidingen 

(NMDW). 1944-1947.
1 omslag

1201 - 1205 Dossiers inzake de studies en vergaderingen van de Hoge Raad der Waterleidingen. 1948-1968.

1201 - 1205 Dossiers inzake de studies en vergaderingen van de 
Hoge Raad der Waterleidingen. 1948-1968.

1201 1948-1960.
1 omslag

1202 1958-1963.
1 pak

1203 1963.
1 pak

1204 1964.
1 pak

1205 1964-1968.
1 pak
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(2) Studie en beleidsopvolging

(2) Studie en beleidsopvolging
1206 Dossier betreffende drinkwater (bedrijven, ontsmetting, 

watervoorraden, water gebruikt bij het brouwen). 1958-1963.
1 omslag

1207 Concept van een wetsontwerp inzake voor de menselijke voeding 
bestemd water. [ca. 1960]

1 omslag

1208 Dossier inzake de klassering van bepaalde waterlopen met het oog 
op de bescherming van de waterwinningen door de Nationale 
Maatschappij der Waterleidingen. 1962.

2 stukken

1209 Nota betreffende moeilijkheden in de drinkwaterbevoorrading door 
winterse omstandigheden in bepaalde steden. 1963.

1 omslag

1210 Dossier inzake een tussenkomst betreffende water bestemd voor 
de voeding. 1966.

2 stukken

1211 Ingekomen brief en minuut van uitgaande brief inzake de 
solventenvrije bekledingsstof "Araldite" voor gebruik in 
watertorens. 1967.

2 stukken

1212 Dossier inzake analyse van drinkwater. 1967.
1 omslag

1213 Reclame inzake Deminose, demineralisatie van water. 1968.
2 stukken

1214 Dossier inzake additieven in drinkwater. 1968.
1 omslag

(3) Toezicht op de lokale drinkwaterbedeling

(3) Toezicht op de lokale drinkwaterbedeling
1215 Jaarverslagen van de I.V. Antwerpse Waterwerken N.V. 1957, 1964, 

1966.
3 stukken

1216 Dossier inzake de waterbedeling in de gemeente Biesmerée. 1964.
2 stukken

1217 Tussenkomst betreffende de waterbedeling in de gemeente 
Bousval. 1963.
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2 stukken

1218 Nota betreffende het leidingwater in verschillende straten van Ben-
Ahin dat ongeschikt is voor consumptie. [ca. 1965]

2 stukken

1219 Uitnodiging aan de leden van de Raad van Bestuur van de 
Brusselse drinkwater maatschappij CIBE aan de hoofdzetel. 9 mei 
1966.

1 stuk

1220 Tussenkomst betreffende de waterbedeling in de gemeente Graty. 
1962.

2 stukken

1221 Dossier inzake de besmetting van distributiewater te Izegem. 1968.
1 omslag

1222 Dossier inzake de waterbedeling in de gemeenten Lambermont en 
Wegnez. 1964.

1 omslag

1223 Minuut van nota over de kwaliteit van het leidingwater in de 
Provincie Luxemburg. 5 maart 1968.

1 stuk

1224 Analyseverslag betreffende het leidingwater van Marche-en-
Famenne. 1957.

3 stukken

1225 Dossier inzake de toegelaten behandeling van drinkwater bestemd 
voor de gemeente Moeskroen [Mouscron]. 16 februari 1968.

1 stuk

1226 Tussenkomst inzake de waterbedeling in de industriezone van de 
gemeente Nijvel [Nivelles]. 1964-1965.

1 omslag

1227 Dossier inzake de drinkwaterkwaliteit in de gemeente Sars-la-
Buissière. 1966.

1 omslag

1228 Dossier inzake de waterbedeling in de gemeente Tilff. 1965-1966.
1 omslag

1229 Dossier inzake de waterbedeling in Waimes en de toewijzing van 
een overheidsopdracht aan H. Farinez. 1964.

1 omslag
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h. Deelname aan (internationale) studiedagen en vorming van documentatie

H. DEELNAME AAN (INTERNATIONALE) STUDIEDAGEN EN VORMING 
VAN DOCUMENTATIE

1230 Dossier inzake de jaarlijkse studiedagen georganiseerd door het 
"Centre belge d'Etude et de Documentation des Eaux" (Cebedeau).
1962-1968.

1 pak

1231 Inkomende brieven en minuten van uitgaande brieven betreffende 
activiteiten van de Nationale Vereniging der 
Waterleidingsbedrijven. 1965-1966.

1 omslag

1232 Dossier inzake het "Centre belge d'Etude et de Documentation des 
Eaux" (Cebedeau). 1966-1967.

1 omslag

1233 Dossier inzake de conferentie "Water for Peace", georganiseerd 
door de Amerikaanse regering. 1967.

1 omslag

1234 "Qualité des eaux de l'Escaut à Tournai", studieverslag van het 
"Centre belge d'Etude et de Documentation des Eaux" (Cebedeau).
Oktober 1968.

1 omslag

1235 Uitnodiging vanwege de sportafdeling binnen de Nationale 
Vereniging der Waterleidingsbedrijven voor de afsluiting van een 
voetbaltornooi. 3 april 1968.

1 stuk

1236 "Water quality management in transition", afdruk van een artikel 
uit "Civil engineering". Juni 1968.

1 katern

1237 Dossier inzake de "Conférence nationale pour la Protection des 
Eaux". 1968.

1 omslag

1238 Dossier inzake een uitnodiging voor het jaarlijks bezoek, 
georganiseerd door de Nationale Vereniging der 
Waterleidingsbedrijven aan het kasteel van Modave en de 
watervang op de Maas. 1968.

4 stukken

1239 Inschrijvingsformulier en agenda betreffende de "Journées 
Cebedeau 1969". 1969.
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1 omslag

1240 Publicatielijst 1969-1970 van de United States Department of the 
Interior, Federal Water Pollution Control Administration. [1971]

1 stuk

F. Binnenlandse betrekkingen

F. BINNENLANDSE BETREKKINGEN
1. Bijwonen van plechtigheden en publieke aangelegenheden

1. BIJWONEN VAN PLECHTIGHEDEN EN PUBLIEKE 
AANGELEGENHEDEN

1241 "Halter. Dossier personnel", ingekomen brieven, minuten van 
uitgaande brieven en luxetelegrammen geklasseerd door Dr. Halter
betreffende diverse onderwerpen (benoemingen, vragen tot 
informatie of persoonlijke tussenkomsten, enz.). 1955-1962.

1 pak

1242 Dossier inzake de medewerking van Dr. Halter aan het tijdschrift 
"Bruxelles-Médical". 1956.

1 omslag

1243 Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven betreffende 
diverse materies (persoonlijke tussenkomsten, 
privéaangelegenheden, CV's, enz.) geklasseerd door Dr. Halter. 
1956-1967.

1 pak

1244 Uitnodigingen t.a.v. Dr. Halter naar aanleiding van de viering 75 
jaar Pitzemburg Atheneum te Mechelen en door de US Ambassade 
"Joint Comittee for Atomic Energy". 1957-1958.

1 omslag

1245 Dossier inzake toespraken van Dr. Halter bij diverse plechtigheden, 
als vertegenwoordiger van minister Leburton. 1955-1956.

1 omslag

1246 - 1248 Dossier inzake uitnodigingen gericht aan Dr. Halter met betrekking tot diverse gelegenheden in verschillende steden (tussenkomsten, erkenning van ziekenhuizen, eerste steen leggingen...) alfabetisch gerangschikt. 1957-1963.

1246 - 1248 DOSSIER INZAKE UITNODIGINGEN GERICHT AAN DR. 
HALTER MET BETREKKING TOT DIVERSE GELEGENHEDEN IN 
VERSCHILLENDE STEDEN (TUSSENKOMSTEN, ERKENNING VAN 
ZIEKENHUIZEN, EERSTE STEEN LEGGINGEN...) ALFABETISCH 
GERANGSCHIKT. 1957-1963.

1246 A-G. 1957-1963.
1 pak

1247 H-M. 1957-1963.
1 pak
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1248 N-W. 1957-1963.
1 pak

1249 Dossier inzake een vergadering van 5 november 1959 van de 
Brusselse kamer van Koophandel met vertegenwoordigers van de 
overheid betreffende een ontwerp tot oprichting van een 
economische raad voor het arrondissement Brussel. 1959.

1 omslag

1250 Uitnodigingen van de minister aan de ambtenaren-generaal van 
zijn departement. 1961-1967.

3 stukken

1251 Dossier inzake diverse interventies van Dr. Halter in 
televisieprogramma's. 1962-1967.

1 omslag

1252 Dossier inzake een bezoek van Dr. Halter met studenten 
geneeskunde aan het Koninklijk Meteorologisch Instituut. 1968.

2 stukken

2. Overheidsorganen Volksgezondheid

2. OVERHEIDSORGANEN VOLKSGEZONDHEID
1253 Dossier inzake de adviesorganen bij het Ministerie van 

Volksgezondheid en Gezin. 1954.
1 pak

1254 Dossier inzake adviezen van de Hoge Gezondheidsraad. 1956-
1961.

1 pak

1255 Dossier inzake de reorganisatie en de benoeming van een 
voorzitter van de "Commission interministérielle d'action sanitaire".
1957.

1 omslag

1256 Dossier inzake de "Commission d'augmentation du Taux de 
Subside". Beslissingen in diverse dossiers. 1960-1966.

1 pak

1257 Dossier inzake de Organisatieraad. 1961.
1 omslag

1258 Notulen (met dagorders en bijlagen) van de vergaderingen van de 
Geneeskundige Raad voor Advies. 1961-1964.

1 pak

1259 Eindrapporten van de verschillende werkgroepen binnen het 



Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin. Bestuur van 
Volksgezondheid (Overdracht 2004)

145

College van Advies voor de Sociale Geneeskunde. 1964.
1 omslag

1260 Nota's en dagorders betreffende vergaderingen van de Commissie 
van Advies belast met het onderzoek der aanvragen om verhoging 
van het procent der toelage. 1966-1969.

1 omslag

1261 Ontwerp van het Koninklijk Besluit van 31 juli 1967 tot 
reorganisatie van de Studiecommissie voor het Gezondheidsbeleid 
(gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van1 november 1967). 
1967.

1 omslag

1262 Dossier inzake de Studiecommissie voor het Gezondheidsbeleid: 
reorganisatie, benoeming leden en secretariaat en openingszitting. 
1967.

1263 Concept van het werkprogramma van de Asthma Commissie. 
[1958]

1 omslag

3. Overheidsorganen van andere departementen

3. OVERHEIDSORGANEN VAN ANDERE DEPARTEMENTEN
a. Arbeidsgeneeskunde en de Hoge Raad voor Arbeidsveiligheid

A. ARBEIDSGENEESKUNDE EN DE HOGE RAAD VOOR 
ARBEIDSVEILIGHEID

(1) Arbeidsbescherming

(1) Arbeidsbescherming
1264 - 1265 Onderwerpsmappen inzake de Belgische sociale wetgeving rond arbeidsbescherming. 1954, 1960-1967.

1264 - 1265 Onderwerpsmappen inzake de Belgische sociale 
wetgeving rond arbeidsbescherming. 1954, 1960-1967.

1264 1954.
1 omslag

1265 1960-1967.
1 omslag

1266 Ingekomen brief van de "Prévoyance sociale" en minuut van 
uitgaande brief betreffende de producten gebruikt ter bescherming
van de metalen gebinten in het nieuwe gebouw van de PS. 1957.

2 stukken

1267 - 1268 Dossier inzake wijzigingen aan het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming. 1957-1967.

1267 - 1268 Dossier inzake wijzigingen aan het algemeen 
reglement voor de arbeidsbescherming. 1957-1967.

1267 1957-1967.
1 pak
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1268 1959-1965.
1 omslag

1269 Dossier inzake een ontwerpreglementering betreffende de 
veiligheidsmaatregelen die moeten in acht genomen worden bij de 
productie van gevaarlijke chemische stoffen. 1958-1967.

1 omslag

1270 Dossier inzake het CO-gehalte in de lokalen van de Post aan het 
Muntplein te Brussel. 1960.

1 omslag

1271 Dossier betreffende de "Association des Chefs de Service de 
Sécurité et d'Hygiène de Belgique". 1961-1963.

1 omslag

1272 Minuut van nota aan de minister betreffende de oprichting van een
Commissariaat-Generaal voor de Arbeidsinspectie. 1967.

2 stukken

(2) Arbeidsgeneeskunde en beroepsziekten

(2) Arbeidsgeneeskunde en beroepsziekten
1273 Brochures betreffende materiaal voor dringende hulpverlening door

de diensten voor arbeidsgeneeskunde. [ca. 1965]
6 stukken

1274 Mededeling inzake de internationale prijs "Nicolo Castellino" voor 
arbeidsgeneeskunde. 1961.

2 stukken

1275 Dossier inzake de uitoefening van het ambt van arbeidsgeneesheer
en diplomavereisten. 1966.

1 omslag

1276 Dossier inzake de activiteiten van de inspectie van het Bestuur van
de Arbeidsveiligheid behorende tot het Ministerie van 
Tewerkstelling en Arbeid. 1966-1967.

1 omslag

1277 Stuk betreffende de mijnwormziekte (ankylostomiase). 1967.
1 stuk

1278 Dossier inzake encefalogrammen bij personen blootgesteld aan 
sterke lichtintensiteit. 1967.

1 omslag

1279 Notulen (met geleidebrief) betreffende de 16de zitting van de 
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"Commission internationale de l'Eclairage". September 1967.
2 stukken

1280 Dossier inzake de opvolging van diverse wetenschappelijke artikels 
over gevaarlijke stoffen. 1968.

1 omslag

1281 Dossier inzake de benoeming Dr. Minette tot lid van de commissie 
voor mijnwormziekte. 1968.

1 omslag

1282 Voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het Algemeen 
reglement voor de arbeidsbescherming en met betrekking tot de 
oprichting van de medische diensten van de arbeid alsmede van 
de organisatie der aan de door ongevallen of ongesteldheid 
getroffen werknemers te verlenen eerste hulp en dringende 
verzorging. [1964-1969]

1 pak

(3) Hoge Raad voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen

(3) Hoge Raad voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der 
Werkplaatsen

(a) Interne werking

(a) Interne werking
1283 Dossier inzake de benoeming van dr. Halter tot lid van de Hoge 

Raad voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing van de 
Werkplaatsen. 1960.

1 omslag

1284 Dossier inzake het lidmaatschap van dr. Halter van de Hoge Raad 
V.G.V. 1964-1968.

1 omslag

1285 Ledenlijst van de Hoge Raad V.G.V. 1967.
1 omslag

(b) Algemene werking

(b) Algemene werking
1286 Maand- en jaarverslagen betreffende de activiteiten van de Hoge 

Raad voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing van de 
Werkplaatsen. 1958-1965.

1 pak

1287 Inkomende brieven en minuten van uitgaande brieven met 
betrekking tot de courante werking van de Hoge Raad V.G.V. 1964-
1966.

5 stukken
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1288 Jaarverslagen van de Hoge Raad V.G.V., met een verslag van de 
beperkte werkgroep en een verslag van de bedrijfscomités. 1964-
1968.

1 pak

1289 Dossier inzake de werking van de Hoge Raad V.G.V., met notulen 
van de werkgroep "Middelen voor Individuele Bescherming". 1968.

1 omslag

1290 Lijsten van de leden en werkgroepen binnen de Hoge Raad V.G.V., 
huishoudelijk reglement, notulen van vergaderingen en nota's 
betreffende wijzigingen aan het algemeen arbeidsreglement. jan. - 
sep. 1969.

1 pak

1291 Dagorde en notulen van een vergadering van de Hoge Raad V.G.V. 
Februari 1969.

2 stukken

(c) Werkgroepen

(c) Werkgroepen
1292 - 1296 Dossiers en stukken betreffende de werkgroep "Ioniserende Stralingen". 1962-1969.

1292 - 1296 Dossiers en stukken betreffende de werkgroep 
"Ioniserende Stralingen". 1962-1969.

1292 Dossier inzake de activiteiten van de werkgroep. 1962-1964.
1 omslag

1293 Nota betreffende ioniserende stralingen. 12 februari 1964.
1 stuk

1294 Dossier inzake de activiteiten van de Hoge Raad V.G.V. betreffende 
ioniserende stralingen. 1965-1967.

1 pak

1295 Convocatiebrief betreffende een vergadering van de werkgroep 
rond ioniserende stralingen binnen de Hoge Raad V.G.V. 14 
november 1967.

1 stuk

1296 Dossier inzake de activiteiten van de Hoge Raad V.G.V. betreffende 
ioniserende stralingen. jan. - feb. 1969.

1 omslag

1297 Nota's en verslagen van diverse werkgroepen betreffende 
veiligheidsreglementen (elektriciteit, verlichting, brand, 
veiligheidsgordels, enz.) en notulen van de werkgroepen 
"Brandbeveiliging" en "Middelen voor Individuele Bescherming" 
binnen de Hoge Raad V.G.V. juni - aug. 1967.
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1 pak

1298 Dossier inzake de activiteiten van de werkgroep "Medische 
Diensten" binnen de Hoge Raad voor V.G.V. nov. 1967 - feb. 1968.

1 omslag

1299 Nota's en verslagen betreffende de activiteiten van de 
werkgroepen "Arbeidskledij" en "Middelen voor Individuele 
Bescherming" binnen de Hoge Raad V.G.V. dec. 1967 - mei 1968.

1 omslag

1300 Nota's en verslagen betreffende de activiteiten van diverse 
werkgroepen binnen de Hoge Raad V.G.V.: "Bestrijdingsmiddelen", 
"Vervoer", "Slijpmachines", "Luchtverontreiniging", 
"Handwerktuigen", enz. jan. - nov. 1968.

1 pak

1301 Nota's en verslagen betreffende de activiteiten van diverse 
werkgroepen binnen de Hoge Raad V.G.V.: "Ioniserende Stralingen",
"Werking van Organen voor Veiligheid", "Slijpmachines", 
"Lederbewerkingsmachines" en de technische groep voor de 
classificatie van arbeidsongevallen. feb. - mrt. 1968.

1 pak

1302 Nota betreffende de werkgroep "Organen voor de Veiligheid" 
binnen de Hoge Raad V.G.V. 7 maart 1968.

1 stuk

1303 Dossier inzake de activiteiten van de Commissies van Toezicht en 
de bedrijfscommissie binnen de Hoge Raad V.G.V. mei - okt. 1968.

2 stukken

1304 Nota's van de werkgroep "Torenkranen" binnen de Hoge Raad 
V.G.V. 8 januari 1969.

1 stuk

b. Raden en commissies van diverse aard

B. RADEN EN COMMISSIES VAN DIVERSE AARD
1305 - 1306 Notulen (en bijlagen) van vergaderingen van de Hoge Raad voor de Statistiek. 1963-1969.

1305 - 1306 Notulen (en bijlagen) van vergaderingen van de Hoge 
Raad voor de Statistiek. 1963-1969.

1305 1963-1966.
1 omslag

1306 1967-1969.
1 pak

1307 Dossier inzake de activiteiten van de commissie belast met het 
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onderzoek van metrologische problemen van het algemeen belang,
opgericht binnen het Instituut voor Metrologie. 1959-1969.

1 omslag

1308 Dossier inzake de commissie voor samenwerking met 
ontwikkelingslanden. [ca. 1963]

1 pak

1308 /1 Dossier inzake de werking van het "Belgisch Comité voor 
Oppervlakteactiviteit" en de levering van schoonmaakproducten 
aan de overheid. 1964-1965.

5 stukken

4. Contacten met belangenverenigingen

4. CONTACTEN MET BELANGENVERENIGINGEN
1309 Dossier inzake de Vereniging der Slechthorenden van België. 1954-

1961.
1 omslag

1310 Dossier inzake de "Dispensaire intercommunal antivénérien". 1956-
1959.

1 omslag

1311 Dossier inzake de "Ligue nationale belge d'Aide aux Paralysés 
cérébraux". 1956-1967.

1 omslag

1312 Dossier inzake de activiteiten van het Rode Kruis van België 
(algemene vergaderingen, evenementen...). 1957-1963.

1 omslag

1313 Dossier inzake de "Ligue nationale Belge contre le Péril vénérien". 
1957-1964.

1 pak

1314 Financieel jaarverslag van de afdeling Brabant binnen de "Ligue 
nationale belge contre la Tuberculose". 1957.

1 deel

1315 Dossier inzake de vzw "Amis de l'Air pur" en de vzw "Ligue belge 
contre l'Usage du Tabac". 1959.

1 stuk

1316 Dossier inzake de "Centrale d'Oeuvres Sociales Juives". 1961-1967.
1 omslag

1317 Dossier inzake de vzw Belgische vereniging voor klinische 
opzoekingen. [1962]
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1 stuk

1318 Dossier inzake de "Ligue nationale belge de Préservation sanitaire 
et morale", (voordien "Ligue nationale Belge contre le Péril 
vénérien"). 1962-1969

1 pak

1319 Dossier inzake de voorzitter en vicevoorzitter van de Belgische 
Nationale vereniging tegen de Tuberculose. 1963-1964.

1 omslag

1320 "Mieux vivre. Organe officiel de la Croix rouge de Belgique", 
trimestrieel tijdschrift van het Belgisch Rode Kruis. 1963-1964.

3 stukken

1321 Driemaandelijks tijdschrift van de Algemene Belgische 
Diabetesbond, achtste jaargang. Maart 1965.

1 deel

1322 Uitnodiging voor een forum rond homoseksualiteit georganiseerd 
door de "Association d'Hygiène sexuelle". 10 oktober 1966.

1 stuk

1323 "Bavard malgré tout", tijdschrift van de vereniging voor 
stemverminkten (vierde jaargang, nr. 9-10), met een ingekomen 
brief van de "Association des Mutilés de la Voix". 1965-1968.

3 stukken

1324 Dossier inzake contacten met de "Association belge des 
Acousticiens". 1966.

1 omslag

1325 Dossier inzake de aanduiding van afgevaardigden van het 
Ministerie bij een aanbestedingsprocedure door het "Institut 
national du Sang". 1967.

1 omslag

1326 Informatiebrief betreffende steunaanvraag van de vzw "Les amis 
de la Ligue nationale belge contre l'épilepsie". Oktober 1967.

1 stuk

1327 Dossier inzake een voorstel van dienstverlening en lidmaatschap 
vanwege het Opleidingsinstituut voor Vestigings- en 
Behandelingstechnieken. 1968.

1 stuk
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5. Tussenkomsten in het kader van dienstbetoon

5. TUSSENKOMSTEN IN HET KADER VAN DIENSTBETOON
a. Algemeen

A. ALGEMEEN
1328 Inkomende brieven en minuten van uitgaande brieven inzake 

persoonlijke tussenkomsten van Dr. Halter. 1963-1968.
1 omslag

b. Thematisch

B. THEMATISCH
1329 - 1330 Onderwerpsmappen inzake tussenkomsten door politici, geklasseerd op naam van de betrokkenen. 1962-1967.

1329 - 1330 Onderwerpsmappen inzake tussenkomsten door 
politici, geklasseerd op naam van de betrokkenen. 1962-1967.

1329 Tussenkomsten van volksvertegenwoordiger Arthur Nazé. sep. 
1962 - okt. 1967.

1 omslag

1330 Tussenkomsten door minister Edmond Leburton. feb. 1964, okt. 
1966 - mei 1967.

1 omslag

1331 - 1398 Dossiers inzake plaatsaanvragen, kandidaturen voor betrekkingen en medische screenings. 1958-1969.

1331 - 1398 Dossiers inzake plaatsaanvragen, kandidaturen voor 
betrekkingen en medische screenings. 1958-1969.

1331 Vraag betreffende de kandidatuur van H. De Laet, zoon van prof. 
De Laet. 27 mei 1958.

1 stuk

1332 Vraag van Dr. M. Sondervorst, kandidaat voor een betrekking aan 
de medische faculteit van de "University of Cape Town". juni - juli 
1958.

3 stukken

1333 Vraag (via bestendig afgevaardigde A. André) betreffende de 
collocatie van J.P. Goemans te Fayt-lez-Manage, persoon met een 
mentale beperking. juni - juli 1958.

3 stukken

1334 Vraag betreffende de situatie van H. Rosewick als 
Oorlogsslachtoffer. Juli 1958.

2 stukken

1335 Vraag (via J. Bary, secretaris van de Belgische Socialistische Partij) 
betreffende M. Godeau, leraar aan het CERIA, opgeroepen voor de 
Administratieve Gezondheidsdienst. Juli 1958.

2 stukken

1336 Vraag betreffende een werknemer van het Lyceum te Charleroi. 4 
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juli 1958.
1 stuk

1337 Vraag van R. Rosier, kandidaat voor een betrekking van gewestelijk
secretaris. 16 september 1958.

1 stuk

--- Vraag van Dr. Felci, een Italiaanse arts die zich in Belgisch Congo 
wil vestigen als radioloog. Oktober 1958.

1338 Vraag betreffende de affectatie van R. Warson, mijningenieur bij 
het Ministerie van Economische Zaken. okt. - nov. 1958.

3 stukken

1339 Vraag van A. M. Fonck, romaniste op zoek naar een betrekking van 
lerares in het middelbaar onderwijs te Brussel. okt., dec. 1958.

3 stukken

1340 Vraag van Dr. Gérard te Brussel, kandidaat vleeskeurder in twee 
uitsnijderijen. nov. - dec. 1958.

2 stukken

1341 Vraag tot interventie ten behoeve van Dr. Honoré te Luik. mrt. - 
apr. 1959.

4 stukken

1342 Vraag van P. Adam, ex-koloniaal op zoek naar een gepaste 
betrekking. April 1959.

2 stukken

1343 Vraag betreffende de kandidatuur van Dr. G. Kohl, chirurg, voor een
aanstelling in het ziekenhuis van Esneux. mei - nov. 1959.

1 omslag

1344 Vraag (via kamerlid M. Demets) betreffende M. Veroone te Rekkem,
kandidaat voor een betrekking van bewaker in het Openbaar 
psychiatrisch ziekenhuis te Doornik [Tournai]. aug. - sep. 1959.

4 stukken

1345 Vraag (via kamerlid Jaminet) betreffende mevr. Magnabosco te 
Thon-Samson. 19 juli 1960.

1 stuk

1346 Vraag (via kamerlid N. Cugnon) betreffende de kandidatuur van J. 
Debroux uit Elsene als schrijnwerker bij het ministerie. Juli 1960.

2 stukken

1347 Vraag betreffende de toelage voor mevr. Kennis-Romain betaald 
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door het Bijzonder Onderstandsfonds. November 1960.
3 stukken

1348 Vraag betreffende de zus van mevrouw Van Solinge, ongeschikt 
verklaard door de Administratieve Gezondheidsdienst. December 
1960.

3 stukken

1349 Vraag van Dr. R. Spapen voor een betrekking bij het Fonds voor 
Beroepsziekten. juli, sep. 1961.

3 stukken

1350 Vraag (via kamerlid J. Bary) betreffende J. Pierard-Robert, kandidaat
voor een betrekking van verpleegkundige te Nijvel [Nivelles]. 
Augustus 1961.

4 stukken

1351 Mutatieaanvraag van Dr. S. Rozen, adviseur-arts bij het Nationaal 
Fonds voor Ziekte- en invaliditeitsverzkering. Augustus 1961.

3 stukken

1352 Mutatieaanvraag door mevr. Marechal echtg. Plumecocq, 
verpleegkundige te Ukkel. aug. - sep. 1961.

2 stukken

1353 Vraag betreffende de mogelijke aanstelling van Dr. Van der Eecken 
bij Euratom. 28 september 1961.

1 stuk

1354 Bedanking van Dr. M. Torfs, na contact met de personeelsdienst 
van de WGO. 16 oktober 1961.

1 stuk

1355 Vraag van Clara Van Hool betreffende de directiefunctie van de 
dienst verpleegkunde van het UZ Gent. Oktober 1961.

4 stukken

1356 Vraag betreffende de affectatie van KRO-tandarts J.P. Leva. Oktober
1961.

3 stukken

1357 Vraag betreffende de legerdienst van J.M. Fumal. nov. - dec. 1961.
1 omslag

1358 Vraag (via J. Bary) omtrent het medisch onderzoek van J. Lerouge 
uit Nijvel [Nivelles] door de gezondheidsdienst van het leger. 24 
januari 1962.

1 stuk
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1359 Vraag van Dr. L. Vinck te Brussel, arts-hygiënist op zoek naar een 
betrekking. April 1962.

2 stukken

1360 Kandidatuur van Dr. P. Espion voor een betrekking van inspecteur-
arts in het Koninklijk Atheneum te Elsene. April 1962.

3 stukken

1361 Kandidatuur van A. M. Vos, studente kinesitherapie te Brussel. Mei 
1962.

3 stukken

1362 Vraag van tandarts Guy des Marez te Brussel om zijn assistent vrij 
te stellen van militaire dienstplicht. Mei 1962.

2 stukken

1363 Vraag naar de vroegtijdige beëindiging van de opzeg van mevr. 
Renkin-Trolin, werkzaam bij de "Pharmacie centrale de Belgique". 
Juni 1962.

1 omslag

1364 Vraag naar een stage te Brussel voor Dr. P. Fabjan te Wenen. 4 juli 
1962.

1 stuk

1365 Vrijstelling van Mej. Poldermans, zanglerares te Bouillon, van de 
controle door de Administratieve Gezondheidsdienst. Oktober 
1962.

4 stukken

1366 Vraag naar de mogelijkheden voor een paramedische carrière voor 
de zoon van E. Delmotte, beiaardier te Oostende. okt. - nov. 1962.

4 stukken

1367 Plaatsaanvraag van Mej. N. Grade te Pâturages, stagiair 
laboratorium technicus in het St. Pieter Ziekenhuis te Brussel. 
November 1962.

4 stukken

1368 Vraag van Dr. Payfa naar een studiebeurs. December 1962.
2 stukken

1369 Vraag van R. Jaumain van het bedrijf Shell, betreffende een 
betrekking bij Euratom. dec. 1962 - jan. 1963.

2 stukken

1370 Vraag van bestendig afgevaardigde Cantillon betreffende dhr. 
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Raes. 27 december 1963.
1 stuk

1371 Kandidatuur van G. Van Eycken voor een betrekking bij de 
Nationale Investeringsmaatschappij. Januari 1963.

1 omslag

1372 Vraag betreffende de rekrutering van J. Delforge, sanitaire 
monitrice bij de gezondheidsinspectie te Charleroi. jan. 1963 - feb. 
1966.

1 omslag

1373 Kandidatuur (via kamerlid M. Vanderhaegen) van dierenarts H. 
Braquené te Sint-Maria Oudenhove voor een betrekking van 
vleeskeurder in het slachthuis te Velzeke. Februari 1963.

2 stukken

1374 Vraag van M.J. Vannuffelen voor een betrekking als 
schoonmaakster in het labo van het Brugmann ziekenhuis. Maart 
1963.

4 stukken

1375 Vraag betreffende Y. Clerfeyt, opdienster in de mess van 
Economische Zaken, ongeschikt verklaard door de Administratieve 
Gezondheidsdienst. April 1963.

2 stukken

1376 Vraag betreffende de medische situatie van G. De Mulder, 
kandidaat postbode. Mei 1963.

2 stukken

1377 Vraag (via M. Vanderhaegen) betreffende mevrouw G. Moreels, die 
haar onderbroken studies wil hernemen. juni - juli 1963.

2 stukken

1378 Vraag naar een betrekking als arts voor M. Werelds. Juli 1963.
2 stukken

1379 Vraag tot behoud van een stagiaire in het Studiecentrum voor 
Kernenergie, als gevolg van personeelstekorten. Juli 1963.

2 stukken

1380 Kandidatuur voor een onderwijsfunctie voor M. Delgutte te Ronse. 
juli, sep. 1963.

1 omslag

1381 Vraag betreffende de mogelijke mutatie van soldaat milicien A. 
Verhoeft, die zijn laatste jaar kinesitherapie wil volgen tijdens zijn 
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legerdienst. Oktober 1963.
1 omslag

1382 Aanbeveling voor M. Beaurain, postulant voor een betrekking bij 
Remington Rand te Brussel. okt. - nov. 1963.

2 stukken

1383 Kandidatuur van S. Creuz voor de betrekking van directeur van de 
"Ecole nationale supérieure d'Architecture et des Arts décoratifs". 
10 augustus 1964.

1 stuk

1384 Vraag (via kamerlid en burgemeester J. Bary) betreffende 
oorlogsverminkte A. Leclercq te Nijvel, opgeroepen door de 
Administratieve Gezondheidsdienst. September 1964.

2 stukken

1385 Vraag van J. Remy, kandidaat notaris te Sint-Kruis Brugge. okt. - 
dec. 1964.

1 omslag

1386 Kandidatuur (via M. Vanderhaegen) van P. Duhou te Ronse voor een
betrekking van adjunct-technicus bij het IHE. okt., dec. 1964.

4 stukken

1387 Kandidatuur van Dr. W. Vantrappen voor een betrekking van arts bij
Euratom. dec. 1965 - jan. 1966.

1 omslag

1388 Verzoek van Aerens M. voor een betrekking bij de Dienst 
Opzoekingen van Oorlogsslachtoffers te Bad Godesberg. feb., dec. 
1966.

1 omslag

1389 Vraag (via P. Falize) tot mogelijke benoeming van dierenarts 
Vanderbrigghe tot directeur van het slachthuis te Antwerpen. apr. - 
mei 1966.

2 stukken

1390 Vraag (via senator J. Allard) van D. Behiels, persoon met een 
beperking, betreffende een administratieve procedure. okt. - nov. 
1966.

3 stukken

1391 Vraag van S. Jeruchemsen te Antwerpen over een onderzoek door 
de Gerechtelijk Geneeskundige Dienst. okt. 1966, mei 1967.

1 omslag
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1392 Kandidatuur van Dr. A. Alter te Spa als raadgevend arts bij het 
Nationaal Werk voor Kinderwelzijn. nov. - dec. 1966, jan. 1967.

3 stukken

1393 Vraag (via senator H. de Groote) van Dr. R. Beyls, dierenarts, 
kandidaat vleeskeurder in het slachthuis te Westrozebeke. feb. - 
mrt. 1967.

3 stukken

1394 Vraag (via Alexandre André, ere-bestendig afgevaardigde) 
betreffende Denivet, beambte in de kliniek te La Hestre en 
ongeschikt verklaard door het College van artsen. sep. - dec. 1967.

1 omslag

1395 Vraag betreffende Dr. Vander Bracht, oorlogsvrijwilliger 40-45 uit 
Oostende, op zoek naar een betrekking. [ca. 1967]

1 stuk

1396 Kandidatuur van Dr. J. Gerardy voor een betrekking van arts in de 
gevangenis te Luik [Liège]. [ca. 1967]

1 stuk

1397 Vraag van Dr. J.F. Balsacq te Likasi betreffende carrière-
vooruitzichten na zijn terugkeer naar België. 19 januari 1968.

1 stuk

1398 Vraag tot mogelijke promotie voor J. Dumont, verpleegkundige 
eerste klas in het Rijkspsychiatrisch Ziekenhuis te Doornik 
[Tournai]. feb. - mrt. 1969.

2 stukken

1399 - 1451 Dossiers inzake de behandeling van klachten rond ongezonde sanitaire toestanden en onwettigheden. 1958-1968.

1399 - 1451 Dossiers inzake de behandeling van klachten rond 
ongezonde sanitaire toestanden en onwettigheden. 1958-1968.

1399 Klacht van J. Berlot te Seneffe betreffende burenhinder veroorzaakt
door het storten van gier in een gracht. 1958.

1 omslag

1400 Klacht van Mevr. Wullepit-Bonnet betreffende het gebruik van 
solventen in de kelder van haar woning. aug. 1958 - feb. 1959.

4 stukken

1401 Klacht vanwege G. Charon te Drogenbos (via het kabinet van de 
Koning) wegens burenhinder door aanwezigheid van een garage. 
14 april 1959.

1 stuk

1402 Klacht van E. Birnfeld betreffende een weigering tot toelating tot 
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het examen van tandarts. apr. - mei 1959.
1 omslag

1403 Klacht (via kamerlid L. Mertens) over verontreiniging van de 
Maarkebeek door een brouwerij. okt. 1959 - apr. 1960.

1 omslag

1404 Klacht betreffende de gebrekkige hygiëne in de school van Mont-
Saint-Jean te Waterloo. 26 november 1959.

1 stuk

1405 Klacht (via senator F. Cuvelier) over een open riool te Focant. nov. - 
dec. 1959.

1 omslag

1406 Klacht (via Edmond Leburton) van Reviers te Autgaarden 
betreffende beenhouwersafval. Januari 1960.

4 stukken

1407 Klacht (via kamerlid en burgemeester Edmond Leburton) van R. 
Thill te Virton betreffende geurhinder door een slagersbedrijf. Maart
1960.

3 stukken

1408 Klacht (via de privésecretaris van de Minister van Openbare 
Werken) betreffende de stortplaats gelegen naast de eigendom van
A. Verstappen te Ramsel. 17 oktober 1960.

1 stuk

1409 Klacht van dhr. Grad betreffende diens beenhouwer. November 
1960.

2 stukken

1410 Klacht (via minister Leburton) van E. Malherbe betreffende 
geurhinder door mest te Haillot. nov. - dec. 1960.

1 omslag

1411 Ingekomen brief van Prof. J. Maisin van het "Institut du Cancer" 
betreffende een klacht van Dr. Imberechts te Gembloux. 6 januari 
1961.

1 stuk

1412 Klacht van A. De Visscher wegens geurhinder door stookolie. 17 
februari 1961.

1 stuk

1413 Klacht van F. Delaruelle te Jodoigne betreffende kwaliteit van het 
putwater. mrt. - apr. 1961.
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4 stukken

1414 Klacht (via L. Radoux) van weduwe R. Denayer te Saintes, 
betreffende wateroverlast door een gebetonneerde gracht. mrt. - 
apr. 1961.

1 omslag

1415 Klacht (via P. Falize) vanwege E. Claye te Haillot wegens 
burenhinder omwille van een mesthoop. mei - juni 1961.

1 omslag

1416 Onderzoek door de gezondheidsinspecteur betreffende hygiëne in 
het moederhuis en in de Gemeenteschool te Zele ingevolge 
geruchten. Augustus 1961.

3 stukken

1417 Klacht van omwoners wegens rookhinder van een wasserij te 
Brussel. aug. - sep. 1961.

3 stukken

1418 Klacht van Prof. Bruynooghe te Leuven betreffende de overwelving 
van een open riool te Neerwinden-Laar. Oktober 1961.

4 stukken

1419 Klacht van P. Lubinski te Ukkel betreffende mazoutrook. 25 oktober 
1961.

1 stuk

1420 Klacht van Callebaut te Tienen betreffende een ongezonde situatie 
in zijn buurt. Oktober 1961.

1 omslag

1421 Klacht vanwege P. Lubinski wegens burenhinder (rook van een 
stookoliebrander) te Ukkel. okt. - nov. 1961.

3 stukken

1422 Vraag van Dr. Hubinont betreffende een arrest van de Raad van 
State houdende nietigverklaring van de sluitingsbeslissing van een 
ziekenhuis door de gemeente Morlanwez. November 1961.

2 stukken

1423 Klacht van A. Collet te Etterbeek over de stookoliewalmen 
afkomstig van de verwarming van de gemeentelijke kleuterschool 
van Etterbeek. 10 november 1961.

1 stuk

1424 Klacht van Paul Vanden Boeynants betreffende het wettelijk kader 
rond de handel en het transport van vlees(waren). 1961-1962.
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1 omslag

1425 Beroep van M. De Block, leerkracht te Schaarbeek, tegen de 
beslissing van de Administratieve Gezondheidsdienst die hem 
medisch ongeschikt verklaart. dec. 1961 - apr. 1962.

1 omslag

1426 Lozing van afvalwater van een sanatorium in de Lasne. Februari 
1962.

3 stukken

1427 Klacht van F. Saussez te La Bouverie. 12 maart 1962.
1 stuk

1428 Klacht over plastiek in Gembloux. April 1962.
2 stukken

1429 Klachten (via P. Falize) over het geneesmiddel Phenergan, gevolgd 
door een terugtrekking uit de handel. Mei 1962.

2 stukken

1430 Klacht over waterbedeling uitgaande van A. Riguelle te Noville-les-
Bois. 15 mei 1962.

1 stuk

1431 Klacht wegens waterverontreiniging van J. Maron-Binet, 
hotelhoudster te Ligneuville. mei - juni 1962.

1 omslag

1432 Klacht over het ontbreken van rioleringen op de Zeedijk te 
Koksijde. aug. - okt. 1962.

1 omslag

1433 Klacht van N. Bonnecompagnie betreffende een ongezonde situatie
te Hollange. 22 oktober 1962.

1 stuk

1434 Klacht van J.A. Proumen betreffende de waterbedeling te Dilbeek. 
November 1962.

2 stukken

1435 Klacht (via kamerlid P. De Paepe) van R. Vande Voorde te 
Gentbrugge. 21 december 1962.

1 stuk

1436 Klacht van Mej. Szek tegen een ambtenaar van het departement in 
een zaak betreffende waterverzachters. 1962-1964.

1 omslag
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1437 Tussenkomsten van Dr. Halter in het kader van diverse klachten 
rond ongezonde toestanden. 1963-1967.

1 omslag

1438 Klacht (via kabinetschef Pierre Falize) over de mogelijke activiteit in
cumul in een burgerlijk ziekenhuis van commandant-apotheker 
Picart. nov. - dec.1963.

3 stukken

1439 Klacht van de bewoners van de Goudbloemwijk te Muizen. 18 
december 1963.

1 stuk

1440 Instorting van een berm behorend aan de "Foyer Vilvordien" naast 
de woning van M. Daguin te Vilvoorde. apr. - aug. 1964.

3 stukken

1441 Klacht van Baron Courtens betreffende een ongezonde situatie 
waarvan hij het slachtoffer is. 19 maart 1965.

1 stuk

1442 Klacht van ere-Directeur-Generaal Henrard over de aanwezigheid 
van ratten in de Petite rue de l'Olivier te Schaarbeek. okt. 1965.

4 stukken

1443 Milieuhinder veroorzaakt door installaties van de RTT te Sint Gillis. 
jan. - mrt. 1966.

1 omslag

1444 Klacht van Dr. Linz inzake onhygiënische toestanden. Februari 
1966.

2 stukken

1445 Klacht van F.E. Peeters, tolk bij de Senaat, over een "situation 
insalubre". 21 april 1966.

1 stuk

1446 Klacht van Ch. Laboureur te Sclessin over de oprichting van 
hoogbouw te Luik [Liège]. dec. 1966, mrt. - apr. 1967.

1 omslag

1447 Klacht van L. Van Achter te Asse-Asbeek wegens geurhinder 
afkomstig van vuilniswater van zijn buurman. Maart 1967.

4 stukken

1448 Klacht (via P. Falize) over de toestand van de wachtgraven in de 
begraafplaats van Braine-le-Château. apr. - mei 1967.
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4 stukken

1449 Klacht over het vetmesten van varkens in onhygiënische 
omstandigheden te Geetbets. Mei 1967.

1 stuk

1450 Onderzoek naar een campingterrein te Hamoir. September 1967.
2 stukken

1451 Onderzoek en analyse van stalen dozen tonijn op Provençaalse 
wijze, verkocht in COOP-winkels. April 1968.

3 stukken

1452 - 1475 Dossiers inzake financiële kwesties: bouwpremies, pensioenen, taksen en boetes. 1958-1966.

1452 - 1475 Dossiers inzake financiële kwesties: bouwpremies, 
pensioenen, taksen en boetes. 1958-1966.

1452 Vraag (via senator H. Harmegnies) tot bepaling van het 
invaliditeitspensioen van N. Delmotte te Audregnies, burgerlijk 
oorlogsslachtoffer 1914-1918. Juni 1958.

3 stukken

1453 Pensioenaanvraag van bakkersvrouw C. Letécheur te Sint-Agatha-
Berchem. Juli 1958.

2 stukken

1454 Vraag (via senator J. Allard) tot vrijstelling van verkeersbelasting 
voor J. Delnooz te Luik [Luik]. Februari 1959.

1 omslag

1455 Vraag betreffende de hospitalisatiekosten van het kind J. Bolland te
Blégny-Trembleur. feb., apr. 1959.

2 stukken

1456 Vraag betreffende de huisvestingspremie voor L. Lerinck, directeur 
van de Rijksmiddelbare School voor jongens te Pâturages. okt. 
1959, juni 1962.

1 omslag

1457 Vraag tot erkenning als politiek gevangene van O. Mets, werkzaam 
aan de faculteit Geneeskunde te Gent. nov. - dec. 1959.

4 stukken

1458 Vraag (via A. André) betreffende de bouwpremie voor P. Doclot te 
Edingen [Enghien]. mei - juni 1960.

1 omslag

1459 Interventie (via bestendig afgevaardigde A. André) betreffende een
proces-verbaal opgemaakt ten laste van H. Lespagnol, 
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melkverkoper te Havré wegens inbreuk op de eetwarenwetgeving. 
December 1960.

4 stukken

1460 Mogelijke terugbetaling van een bouwpremie door P. Demanet te 
Ivoz-Ramet. 14 juli 1961.

1 stuk

1461 Vraag (via A. André) betreffende de bouwpremie ten voordele van 
Mw. Sury te Spa. jan. - feb. 1962.

1 omslag

1462 Bedragen verschuldigd aan de Staat door de familie Henriette met 
betrekking tot een pensioen waarvan de gehandicapte zoon 
genoot. juni - sep. 1962.

1 omslag

1463 Vraag van Dr. H. Mertens voor financiële ondersteuning door het 
ministerie voor deelname aan een internationaal congres inzake 
medisch schooltoezicht te Rome. Februari 1963.

2 stukken

1464 Vraag (via A. André) betreffende het invaliditeitspensioen voor R. 
Noël, erkend politieke gevangene. 20 februari 1963.

1 stuk

1465 Vraag betreffende de bouwpremie ten voordele van Ackermans, 
elektricien bij de firma Courbeaux. apr. 1963, feb. 1964.

4 stukken

1466 Vraag (via kabinetschef Pierre Falize) betreffende de vergoeding 
voor dringend vervoer naar ziekenhuis van P. Segers, 
gepensioneerd chauffeur. 2 oktober 1963.

1 stuk

1467 Vraag van de voorzitter van de "Association belge des Mutilés de la
Voix" om financiële steun bij een publicatie. 3 oktober 1963.

1 stuk

1468 Vraag (via mevr. Leburton) betreffende de toekenning van een 
afbraakpremie aan de firma Apover te Namen [Namur]. okt. 1963 - 
mrt. 1964.

4 stukken

1469 Vraag betreffende de bouwpremie voor A. Franceus te Châtelet. 
Januari 1964.

2 stukken
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1470 Vraag (via J. Bary) tot vrijstelling van de weeldetaks in hoofde van 
C. Lelubre, groot invalide te Nijvel [Nivelles]. juli - aug. 1964.

3 stukken

1471 Vraag betreffende de bouwpremie ten voordele van Wwe. 
Opsomer-de Gline. Januari 1965.

1 omslag

1472 Mogelijke betoelaging van een camping te Wechelderzande. Januari
1965.

1 omslag

1473 Vraag betreffende de bouwpremie voor de dochter van F. de Brucq 
te Chèremont bij Waver. apr. - mei 1965.

2 stukken

1474 Pensioenaanvraag van Dr. Barbry te Brussel (een 86 jaar oude 
dermatoloog). Augustus 1965.

2 stukken

1475 Pensioenaanvraag van mevr. Bolly, die verlamd is. 1966.
1 omslag

1476 - 1503 Dossiers inzake vergunningsaanvragen en vragen tot erkenning of homologatie voor de uitoefening van beroepen. 1958-1968.

1476 - 1503 Dossiers inzake vergunningsaanvragen en vragen tot 
erkenning of homologatie voor de uitoefening van beroepen. 1958-
1968.

1476 Vraag (via J. Bouilly, burgemeester van Thulin-lez-Mons) van Dr. 
Degaute tot erkenning als specialist mijnwormziekte. feb. 1958 - 
feb. 1959.

1 omslag

1477 Vraag tot homologatie van een diploma van een Joegoslavisch 
vluchteling. Oktober 1958.

2 stukken

1478 Vragen betreffende de erkenning van een vleesverwerkend bedrijf 
en de benoeming tot vleeskeurder. dec. 1958, apr. 1959.

2 stukken

1478 /1 Dossier inzake een vraag om inlichtingen (via 
volksvertegenwoordiger M. Vanderhaegen) voor de toelating om 
roomijs te produceren en te verkopen. Juni 1961.

3 stukken

1479 Erkenningsaanvraag van Dr. A. Minon, kandidaat specialist klinisch 
bioloog. aug. - sep. 1961.

2 stukken
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1480 Vraag (via kamerlid N. Duvivier) tot verlenging van een vergunning
voor C. Halliez te La Hestre. 9 oktober 1961.

1 stuk

1481 Aanvraag van G. Birch-Lingren, Zweeds architect gespecialiseerd in
de bouw van ziekenhuizen, van een beroepskaart in België. dec. 
1961 - feb. 1964.

1 omslag

1482 Aanvraag (via het kabinet van minister Fayat) van G. Selleslagh 
van een verkoopvergunning voor gehakt vlees. Februari 1962.

2 stukken

1483 Erkenningsaanvraag (via minister Leburton) van Apr. H. Blaise te 
Soumagne als grossist in diergeneesmiddelen. feb., apr. 1962.

1 omslag

1484 Vraag naar het mandaat van Dr. H. Bracquené, adjunct-
vleeskeurder in het nieuwe slachthuis van Velzeke. feb., nov. 1962.

1 omslag

1485 Vergunningsaanvraag van E. De Decker te Ninove om 
gewasbeschermingsmiddelen te mogen verkopen. 9 oktober 1962.

1 stuk

1486 Vergunningsaanvraag (via kamerlid Arthur Nazé) voor drogist 
Delhaye te Pâturages. 1963.

3 stukken

1487 Vraag betreffende de vergunning voor een pekelinstallatie van 
vlees in Herseaux. September 1963.

3 stukken

1488 Aanvraag (via volksvertegenwoordiger M. Vanderhaegen) van een 
vergunning van vleeswarenhandel Vadi te Ronse. December 1963.

2 stukken

1489 Vraag (via senator burgemeester R. Leruse) van mevr. Maquinay-
Tellings te Sprimont om een tweede apotheek te mogen uitbaten. 
Januari 1964.

1 omslag

1490 Vraag (via senator H. Vandermeulen) van Dr. J. Colard te Verviers, 
tot erkenning als geneesheer-specialist. April 1964.

2 stukken

1491 Erkenningsaanvraag van Dr. J. Deloof te Lessines als gynecoloog. 
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juni - juli 1964.
2 stukken

1492 Vergunningsaanvraag om kleurstoffen toe te voegen aan "Product 
Carnation", een middel tegen likdoorns. Juli 1964.

4 stukken

1493 Homologatieaanvraag van Dr. Langui, WGO bursaal uit Ivoorkust. 
juli 1964.

3 stukken

1494 Vraag (via kamerlid A. Nazé) naar de vergunning van een 
nertskwekerij te Pâturages. nov. 1964, jan. 1965.

3 stukken

1495 Vergunningsaanvraag van J. Mees te Blaasveld voor de verkoop van
vleeswaren. December 1964.

1 omslag

1496 Vergunningaanvraag van J. Mees te Blaasveld voor de verkoop van 
vleeswaren. Maart 1965.

1 omslag

1497 Vraag (via minister Leburton) betreffende de uitoefening van de 
tandheelkunde door Thito Shih-Su, in afwachting van zijn 
naturalisatie. feb. - mrt. 1966.

1 omslag

1498 Vraag tot erkenning van equipes voor medisch toezicht in 
Oostende. Oktober 1966.

1 omslag

1499 Vraag (via minister W. De Clercq) betreffende de erkenning van het
slachthuis Gebroeders Bekaert te Landskouter als exportslachthuis.
November 1966.

3 stukken

1500 Vraag van Dr. M. Delanote te Veurne betreffende diens erkenning 
als keurder bij een slachthuis. juli 1967.

2 stukken

1501 Vraag (via kamerlid G. Boeykens) tot erkenning van het Privaat 
Slachthuis Landskouter als exportslachthuis. 1967.

2 stukken

1502 Vraag van M. Collard om erkenning als "mécanicien-dentiste". 
Februari 1968.

2 stukken
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1503 Vraag betreffende de vergunning van de joodse rituele 
beenhouwerij van Z. Lanxner te Brussel. Maart 1968.

4 stukken

1504 - 1525 Dossiers inzake interventies in het kader van sanitaire bouwwerken. 1959-1969.

1504 - 1525 Dossiers inzake interventies in het kader van sanitaire 
bouwwerken. 1959-1969.

1504 Betoelaging (via kamerlid A. Nazé) aan "Le Lys Rouge". Januari 
1959.

2 stukken

1505 Betoelaging van een turnzaal in de gemeente Thuillies. mei - juli 
1959.

1 omslag

1506 Bouw (via kamerlid A. Nazé) van een Openluchtcentrum in La 
Bouverie. juni 1959 - feb. 1961.

1 omslag

1507 Desaffectatie van de begraafplaatsen van Grandville en Brussel. 
sep. 1959, mrt. 1961.

1 omslag

1508 Vraag (via kamerlid A. Nazé) betreffende de aanleg van een 
"Centre de Plein Air" te la Bouverie. jan. - feb. 1960.

3 stukken

1509 Vraag (via P. Falize) betreffende de plannen voor een polikliniek, op
basis van een eindwerk voor studenten architectuur te Gent. 
November 1960.

2 stukken

1510 Vraag (via volksvertegenwoordiger H. Cugnon) betreffende de 
financiering van werken aan het "Institut St. Grégoire" te 
Gentbrugge. Februari 1961.

2 stukken

1511 Lening van 10 miljoen Belgische frank bij het Gemeentekrediet 
voor de bouw van een stuwdam te Eupen. juli - nov. 1961.

1 omslag

1512 Vraag (via A. André) betreffende de bouw van een waterleidingnet 
te Anderlues. November 1961.

3 stukken

1513 Vraag naar subsidies voor de waterzuivering te Soheit-Tinlot. 
December 1961.
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2 stukken

1514 Staat van de woning van J. De Smedt te Wemmel. Maart 1962.
3 stukken

1515 Vraag (via senator burgemeester A. Detiège) betreffende de bouw 
van een bejaardenhuis te Binche. mei - juni 1962.

3 stukken

1516 Vraag naar het overmaken van een projectdossier bij de gemeente 
Meerhout. 6 oktober 1962.

1 stuk

1517 Bouw van een slachthuis te Bergen [Mons]. Maart 1963.
1 omslag

1518 Vraag (via kamerlid-burgemeester M. Vanderhaegen) betreffende 
de zwemkom te Ronse. jan., juni 1965.

1 omslag

1519 Waterbouwkundige werken aan de Dender te Geraardsbergen. 16 
juni 1965.

1 stuk

1520 Onderzoek naar bouwmaterialen bij wegenis- en rioleringswerken 
in een verkaveling te Tarcienne. 19 oktober 1966.

1 stuk

1521 Aanleg van rioleringen in een verkaveling te Alsemberg. dec. 1966,
mei - juni 1967.

3 stukken

1522 Vraag betreffende de mogelijke uitbreiding van het ziekenhuis te 
Ath. feb. - mrt. 1968.

2 stukken

1523 Installatie voor het vermalen van afvalstoffen te Haine-Saint-Pierre.
22 maart 1968.

1 stuk

1524 Vraag (via J. Bary) tot betoelaging van de bouw van een zwembad 
te Nijvel [Nivelles]. 9 mei 1968.

1 stuk

1525 Bouw en betoelaging van een M.P.I. "Het Heilig Hart" te Bachte 
Maria Leerne. feb. - mrt. 1969.

3 stukken
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1526 - 1549 Dossiers inzake de behandeling van vragen om inlichtingen en documentatie. 1961-1968.

1526 - 1549 Dossiers inzake de behandeling van vragen om 
inlichtingen en documentatie. 1961-1968.

1526 Vraag van Dr. J. Périer omtrent de "pedio-scope". 20 januari 1961.
1 stuk

1527 Vraag (A. André) naar de diplomavereisten voor een betrekking van
boekhouder in het COO ziekenhuis van Zinnik [Soignies]. Oktober 
1961.

2 stukken

1528 Documentatie over de gezondheidsorganisatie overgemaakt aan 
Dr. Jaminet te Luik [Liège]. Januari 1962.

2 stukken

1529 Vraag om informatie over (buitenlandse) sociale 
zekerheidssystemen, vanwege E. Gillet te Leuven. Januari 1962.

2 stukken

1530 Vragen van senator Housiaux betreffende de reglementering op 
overdekte zwembaden en de reglementering op de uitoefening van
de tandheelkunde. feb. - okt. 1962.

1 omslag

1531 Vraag van H. Daems, bedrijfsdirecteur te Elsene betreffende 
proefnemingen met geneesmiddelen. 24 mei 1962.

1 stuk

1532 Vraag naar het aantal kinderen die een bijzondere vorm van 
onderwijs zouden moeten krijgen. mei- juni 1962.

1 omslag

1533 Vraag van de weduwe van architect Devos betreffende 
documenten over de wederopbouw van de materniteit in de 
Naamsestraat te Leuven. juni - juli, okt.1962.

1 omslag

1534 Vraag van een vertegenwoordiger van de "Syndicat d'Etude et de 
Désinfections générales" inzake ontsmettingsmiddelen. 9 juli 1962.

1 stuk

1535 Vraag van volksvertegenwoordiger R. Matheyssens naar een lijst 
van erkende kredietinstellingen. Oktober 1962.

2 stukken

1536 Vraag tot toesturen van technische informatie aan een Italiaanse 
firma over materialen die in contact komen met eetwaren. 8 
oktober 1962.
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1 stuk

1537 Vraag van de Procureur des Konings te Verviers betreffende 
muntsiropen, ingevolge een artikel in "Test Aankoop". November 
1962.

2 stukken

1538 Vraag (via kamerlid burgemeester F. Guillaume) naar een 
geneesmiddelendepot vanwege Dr. K. Verhelle te Ichtegem. Januari
1963.

1 omslag

1539 Onderhoud met de voorzitster van de Belgische Vereniging voor 
Sexuele Voorlichting betreffende het dispensarium van de 
organisatie. Januari 1963.

2 stukken

1540 Vraag (via minister Leburton) van E. Legros te Berloz betreffende 
de reglementering van de productie van een aperitief. December 
1963.

3 stukken

1541 Vraag betreffende een bijdrage van Dr. R. Marechal te Brussel die 
een behandeling tegen seborree zou hebben op punt gesteld. mrt. 
- apr. 1964.

4 stukken

1542 Vraag van advocaat J. Jottrand te Mons betreffende de exploitatie 
van kleine zoogdieren. 28 april 1965.

1 stuk

1543 Vraag van Dr. M. Schandeler, schepen van openbare werken te 
Bonnert, over waterzuivering. Mei 1965.

3 stukken

1544 Vraag betreffende de aanleg van een speelplein te Blégny-
Trembleur. mei - juni 1965.

4 stukken

1545 Vraag van verpleegkundige Bourgeois betreffende het behalen van 
een licentie in de ziekenhuiswetenschappen. Maart 1966.

1 omslag

1546 Klassering van de loop van de Samber [Sambre]. 1 augustus 1966.
1 stuk

1546 /1 Dossier inzake een vraag om inlichtingen (via 
volksvertegenwoordiger De Keuleneir) naar de reglementering 
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omtrent het gebruik van kleurstoffen in eetwaren. 1966-1967.
1 omslag

1547 Vraag om inlichtingen betreffende materialen in contact met 
eetwaren, gebruikt door de firma Crown Cork Company te 
Antwerpen. Februari 1967.

2 stukken

1548 Doorslag van een antwoordbrief van minister Hulpiau aan kamerlid 
F. Terwagne betreffende een watervang van de "Compagnie 
intercommunale bruxelloise" op de Houyoux. 7 mei 1968.

1 stuk

1549 Aanvraag om documentatie over de inspectiediensten van het 
departement, uitgaande van een leerling rijkswachtofficier in het 
kader van een eindwerk. 15 juni 1968.

1 stuk

1550 - 1589 Dossiers inzake niet nader omschreven interventies en vragen van uiteenlopende aard. 1958-1969.

1550 - 1589 Dossiers inzake niet nader omschreven interventies en
vragen van uiteenlopende aard. 1958-1969.

1550 Opname door de RTB van de Geneefse violonist Neufeld. sep. 1957 
- feb. 1965.

1 omslag

1551 Vraag betreffende de verwerking van huisvuil door de Brusselse 
intercommunale HAVIBA. Mei 1958.

3 stukken

1552 Vraag van C. Paulet-Pendeville, ambtenaar bij de 
gezondheidsinspectie te Charleroi, betreffende de rekrutering van 
een stenodactylo. December 1958.

2 stukken

1553 CV van Dr. H. De Clippele te Brussel, voorheen arts in Congo. [ca. 
1960]

1 stuk

1554 Bedanking door de burgemeester van Marchienne-au-Pont omdat 
het onderwijzend personeel van de gemeente sneller werd 
onderzocht door de Administratieve Gezondheidsdienst. 18 mei 
1961.

1 stuk

1555 Epidemiologisch onderzoek van Vandriessche te Zele. 25 
september 1961.

1 stuk
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1556 Vraag van J. Vanhorenbeke te Wezembeek. 8 januari 1962.
1 stuk

1557 Mogelijke steun van I.N.E.P.S. voor een initiatief in een school te 
Brussel, aanbevolen door een vriendin van mevrouw Halter. 22 
januari 1962.

1 stuk

1558 Verkeerd geadresseerde vraag. Februari 1962.
2 stukken

1559 Toekenning van een eervolle onderscheiding aan G. Thomas, 
directeur-bestuurder van de "Ligue Nationale Belge contre le Péril 
Vénérien". feb., juni-juli 1962.

1 omslag

1560 Dossier Torök. 30 maart 1962.
1 stuk

1561 Vraag van J. Lekeux te Noville-Fexhe betreffende een onderhoud in 
verband met de vleeshandel. apr. - mei 1962.

3 stukken

1562 Vraag over de situatie van beenhouwer E. Denert te Rupelmonde, 
na interventie van Paul Vanden Boeynants. apr., juni 1962.

2 stukken

1563 Kwikvergiftiging bij personeel van de Plantentuin in Gembloux. apr.,
nov. 1962.

2 stukken

1564 Onderhoud met Dr. P. Deslypere te Brugge. Mei 1962.
2 stukken

1565 Onderzoek naar een ondergelopen kelder van F. Schaillier te Jette. 
Juli 1962.

2 stukken

1566 Onderzoek naar de situatie van het kind Agnes Sequaris te 
Schoten. 2 juli 1962.

1 stuk

1567 Vraag naar een onderhoud door apotheker Pohl te Jemappes. aug. -
sep. 1962.

2 stukken

1568 Behoud van het kind Herman tot de leeftijd van 3 jaar in de kribbe 
van Sint-Agatha-Berchem. 4 september 1962.
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1 stuk

1569 Vraag (via kamerlid G. Nyffels) van grootslachter J. Bouckaert-
Vermandere te Rumbeke. 29 oktober 1962.

2 stukken

1570 Eervolle onderscheiding van Prof. Den Hartog (negatief advies van 
Dr. Halter). December 1962.

4 stukken

1571 Erkenning van de Lutheraanse evangelische Kerk van België door 
de minister van Justitie. 1962-1963.

1 omslag

1572 Inlichtingen geleverd door Dr. L. Weemaes te Mechelen. 13 februari
1963.

1 stuk

1573 Vraag naar een tussenkomst via provincieraadslid F. Hubin. April 
1963.

2 stukken

1574 Bedankbrief van de S.A. Publi-Traco betreffende de geboden hulp 
aan dhr. Gabriels. 7 mei 1963.

1 stuk

1575 Minuut van een brief aan minister P. Vermeylen betreffende de 
vraag van Cl. Duysburgh. 3 december 1963.

1 stuk

1576 Vraag betreffende mevr. Henriet te Nalinnes. 26 maart 1965.
1 stuk

1577 Toekenning van een medaille voor sportverdienste aan oud 
amateur wielrenner G. Deny te Brussel. Oktober 1963.

1 omslag

1578 Vraag betreffende de firma Fricky te Frasnes-lez-Gosselies en dhr. 
Hallez-Falisse te Fleurus. nov. - dec. 1965.

2 stukken

1579 Vraag van Dr. J. Lemaitre, secretaris van de medische raad te La 
Hestre. 9 mei 1966.

1 stuk

1580 Tussenkomst inzake het onderzoek naar de kwaliteit van een 
rustoord, op vraag van Dr. Verstuyft van de WGO te Cambodja. sep.
- okt. 1966.
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1 omslag

1581 Verzoek van R. Callewaert te Spiere. 30 december 1966.
1 stuk

1582 Vraag van R. Bougard te Brussel. 24 februari 1967.
1 stuk

1583 Vraag van Peltot, voorzitter van het Rekenhof, betreffende een 
rusthuis in Sint-Joost-ten-Node. 10 april 1967.

1 stuk

1584 Vraag van dierenarts G. Delputte te Veurne (via senator H. de 
Groote). 24 juli 1967.

1 stuk

1585 Bezoek aan de Benelux van een groep studenten van de "Stichting 
Seminarium voor praktische Gezondheidszorg" uit Utrecht. aug. - 
dec. 1967.

1 omslag

1586 Vraag tot ondersteuning van een eervolle onderscheiding voor M. 
Gottschalk. September 1967.

2 stukken

1587 Vraag van dhr. Bonotto. 27 september 1967.
1 stuk

1588 Vraag betreffende de oproeping van soldaat milicien E. Vandenplas 
te Néthen. April 1969.

2 stukken

1589 Overlijden van M.L. Bruyr, secretaresse van Dr. Halter. 25 oktober 
1969.

1 stuk

G. Buitenlandse betrekkingen

G. BUITENLANDSE BETREKKINGEN
1. Algemeen

1. ALGEMEEN
1590 Dossier inzake diverse zendingen van Dr. Halter naar het 

buitenland. 1957-1969.
1 omslag

1591 Nota inzake de vertegenwoordiging van België in internationale 
vergaderingen. 25 februari 1965.

1 stuk
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1592 Dossier inzake kennisgevingen aan internationale partners van 
adreswijziging na de verhuis van het departement naar het 
Rijksadministratief Centrum. 1966.

1 omslag

1593 Dossier inzake de zendingen naar het buitenland van Dr. Halter in 
1968 en 1969. 1968-1969.

1 omslag

1594 Getypte lijst met de adressen van een aantal 
gezondheidsministeries in het buitenland. [ca. 1960]

1 stuk

2. Bilaterale dossiers

2. BILATERALE DOSSIERS
a. Algemeen

A. ALGEMEEN
1595 "Dossiers étrangers", dossier inzake briefwisseling met diverse 

buitenlandse correspondenten over 
volksgezondheidsaangelegenheden en milieuhygiëne, geklasseerd 
door Dr. Halter. 1960-1968.

1 pak

b. Europese landen

B. EUROPESE LANDEN
1596 Dossier inzake medische wetenschappelijke publicaties in 

Duitsland. 1957-1964.
1 omslag

1597 Ingekomen brief en minuut van uitgaande brief aan R. Y. 
Mauverney te Riom betreffende de inwijding van de nieuwe 
gebouwen van de "Centre Européen de Recherches Fondamentales
et Appliquées". 1962.

2 stukken

1598 Ingekomen brief en minuut van uitgaande brief aan E. Baudry van 
het Franse Ministerie van Volksgezondheid over het werkbezoek 
van drie Franse artsen-ambtenaren aan een ziekenhuis te 
Charleroi. 1963.

2 stukken

1599 Dossier inzake abortus in Tsjechoslowakije. 21 januari 1963.
1 stuk

1600 Dossier inzake overlijdensstatistieken, overgemaakt door de 
Scandinavische landen. 1964.

1 omslag
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1601 Dossier inzake de correspondentie van Dr. Halter met I.G.K. 
Williams van de United Kingdom Atomic Energy Authority over 
betere samenwerking tussen diverse internationale instellingen in 
het domein van gezondheid en atoomenergie. 1964.

1 omslag

1602 Ingekomen nota van Buitenlandse Zaken betreffende een 
Internationaal Congres voor Medische Cybernetika te Napels. 6 mei
1964.

1 stuk

1603 Dossier inzake de bursalen Pruvost en Minarik. 1964-1965.
1 omslag

1604 Maandelijkse verslagen van de Belgisch-Nederlandse Antarctica 
expeditie. 1964-1966.

1 omslag

1605 Dossier inzake de stage van Ch. Denis-Bottin aan de Faculteit 
Geneeskunde te Genève. 1965.

1 omslag

1606 Ingekomen brief en minuut van uitgaande brief aan Dr. C. Polvani 
van de "Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare" betreffende 
een Euratom vergadering over arbeidsongevallen met straling. 
1966.

2 stukken

1607 Ingekomen brief en minuut van uitgaande brief aan Dr. F. Beske 
van de gezondheidsadministratie in Schleswig-Holstein over de 
alcoholwetgeving in België¨. 1966.

2 stukken

1608 Ingekomen nota van de Ambassade van het Verenigd Koninkrijk te 
Brussel betreffende het bezoek van Dr. Farmer. 4 juli 1966.

1 stuk

1609 Brief van het nationaal Instituut voor de Huisvesting betreffende de
organisatie van een Belgisch-Brits seminarie over 
stadshernieuwing. 11 september 1967.

1 stuk

1610 Dossier inzake de repatriëring van de kinderen Dezorme naar 
Frankrijk. 1968.

1 omslag

1611 Ingekomen brieven van Dr. D. Stark Murray en minuut van 
uitgaande brieven met informatie over het 
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gezondheidszorgsysteem in België. 1968.
1 omslag

1612 Dossier inzake het werkbezoek van F.E. Reitsma van de "Stichting 
Seminarium voor Practische Gezondheidszorg" te Utrecht aan het 
RIZIV en het ministerie. 1968.

1 omslag

1613 Dossier inzake het werkbezoek aan België van Dr. B Krol uit Polen 
in het kader van een WGO-bursaal. 1968.

1 omslag

1614 Dossier inzake de werking van de gezondheidsdiensten in het 
Groothertogdom Luxemburg. 1968.

1 omslag

1615 Brief aan N . Bachelot te Lyon over haar werkbezoek aan het 
ministerie. 25 april 1968.

1 stuk

1616 Minuut van uitgaande brief aan Prof. Mostertman betreffende een 
internationale cursus gezondheidszorg. 10 september 1968.

1 stuk

1617 Minuut van brief met ontvangstmelding van een "Green Paper", 
gericht aan Dr. G. Nisbet, County Medical Officer. 16 september 
1968.

1 stuk

1618 Inkomende brief en minuut van uitgaande brief aan Dr. Courbaire 
de Marcillat te Parijs over de organisatie van een ronde tafel 
betreffende sociale geneeskunde. 1969.

2 stukken

1619 Dossier inzake de werking van de gezondheidsdiensten in het 
Groothertogdom Luxemburg. 1969.

1 omslag

1620 Ontvangstmelding door de organisatoren van de aanduiding door 
Dr. Halter van Dr. Peeters als rapporteur van een congres in Italië, 
gewijd aan de sanitaire aspecten van cosmetica. 2 mei 1969.

1 stuk

c. Afrikaanse landen

C. AFRIKAANSE LANDEN
1621 Tabel van een stages voor Congolese studenten. mei - juni 1960.

1 stuk
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1622 Dossier inzake de stageaanvraag van A. Hamadouche uit Algerije. 
1967.

1 omslag

1623 Ingekomen brief van de Zuid-Afrikaanse ambassade te Brussel. 8 
september 1967.

1 stuk

1624 Dossier inzake de begeleiding van leerlingen stagiairs van de 
"Ecole nationale d'administration" te Tunis. 1967.

1 omslag

1625 Dossier inzake een zending van Dr. Halter naar Algerije in 1968. 
1967-1968.

1 omslag

d. Rusland en Azië

D. RUSLAND EN AZIË
1626 Dossier inzake documenten overgemaakt door het Belgische 

ministerie van Buitenlandse Zaken over medisch wetenschappelijke
werkzaamheden in de Sovjetunie. 1960-1967.

1 omslag

1627 Dossier inzake het studieverblijf in België van Dr. E. Villegas, 
adviseur bij het Filipijnse ministerie van volksgezondheid. 1966.

1 omslag

e. Amerika

E. AMERIKA
(1) Verenigde Staten

(1) Verenigde Staten
1628 Dossier inzake het eeuwfeest van de American Dental Association. 

1959.
4 stukken

1629 Ingekomen brief van Mej. Herpels van Buitenlandse Zaken 
betreffende de organisatie in Chicago van een internationale 
conferentie over het gebruik van bepaalde geneesmiddelen. 4 juni 
1963.

1 stuk

1630 Dossier inzake tussenkomsten bij L. Groven, wetenschappelijk 
adviseur bij de Belgische Ambassade te Washington. 1966.

1 omslag

1631 Inkomende brief en minuut van uitgaande brief aan Prof. J. Craven 
uit de Verenigde Staten betreffende diens studieverblijf in België. 
1966.
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2 stukken

1632 Dossier inzake het werkbezoek van Dr. R. Hoffmann van de 
Universiteit van Miami aan België. 1966.

1 omslag

1633 Minuut van uitgaande brief aan de Eerste Secretaris van de US 
Ambassade te Brussel betreffende de intrekking van bepaalde 
antibiotica in de VS. 1 april 1966.

1 stuk

1634 Omzendbrieven van de FDA over contraceptiva. Augustus 1966.
4 stukken

1635 Ingekomen rapporten over malaria, salmonella en influenza van 
het National Communicable Diseases Centre. 1966-1967.

1 omslag

1636 Ingekomen brieven, minuten en uitgaande brieven met de 
Amerikaanse ambassade te Brussel inzake kernenergie, 
ouderenbeleid, medische gegevens verwerking, patiënten met 
leukemie en hodgkin disease. 1966-1967.

1 omslag

1637 Dossier inzake correspondentie met overheidsinstanties in de 
Verenigde Staten betreffende diverse sanitaire onderwerpen. 1966-
1968.

1 omslag

1638 Uittreksels van teksten van de FDA betreffende gevaarlijke stoffen. 
1967.

1 omslag

1639 Mededelingen van het U.S. Department of Health, Education and 
Welfare. 1968.

1 omslag

1640 Ingekomen brief en minuut van uitgaande brief aan R.H. Howarth 
van de US Ambassade te Brussel betreffende de Belgische 
levensmiddelen wetgeving. 1968.

2 stukken

1641 Dossier inzake het voorkomen in België van zekere overdraagbare 
ziekten. Vraag van de Amerikaanse Ambassade en NCDC. 1968.

1 omslag

1642 Dossier inzake de toepassing van kunstmatige cornea's in de 
Verenigde Staten. 1968.
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1 omslag

1643 Dossier inzake diverse mededelingen van de gezondheidsdiensten 
in de Verenigde Staten. 1968-1969.

1 omslag

(2) Mexico

(2) Mexico
1644 Inkomende brief en minuut van uitgaande brief aan Dr. R. Tapia 

Juayek in Mexico betreffende een mogelijk studiebezoek aan 
België. 1967.

2 stukken

3. Multilaterale werkzaamheden

3. MULTILATERALE WERKZAAMHEDEN
a. Wereldgezondheidsorganisatie (WGO)

A. WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE (WGO)
(1) Algemene werking

(1) Algemene werking
(a) Bestuursorganen

(a) Bestuursorganen
1645 Jaarverslag van de Directeur-Generaal van de WGO voor de periode

juli 1957-juni 1958. 1958.
1 deel

1646 - 1650 Stukken betreffende de activiteiten van het Regionaal Comité voor Europa. 1958, 1967-1968.

1646 - 1650 Stukken betreffende de activiteiten van het Regionaal 
Comité voor Europa. 1958, 1967-1968.

1646 "Projet de Programme et Prévisions budgétaires pour 1960", 
publicatie van het Regionaal Bureau van Europa van de WGO. 
1958.

1 deel

1647 Dossier inzake de vergadering van het Regionaal Comité voor 
Europa van de WGO, gehouden te Monaco in 1958. 1958.

1 omslag

1648 Dossier inzake de vergadering van het Regionaal Comité te Dublin. 
1967.

1 pak

1649 Dossier inzake het Regionaal Comité voor Europa van 1967. PV's 
van de vijfde, zesde en zevende sessies. 1967.

3 stukken

1650 Dossier inzake het Regionaal Comité 1968 gehouden te Varna. 
1968.

1 omslag
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1651 Verslagen van de Directeur-Generaal van de WGO en resoluties van
sociaal-economische raad van de WGO. 1962-1963.

1 omslag

1652 Dossier inzake de financiering door de Beneluxlanden van de 
oprichting van een Internationaal Centrum door de WGO. 1963.

1 omslag

1653 - 1655 Dossiers inzake de Uitvoerende Raad ("Conseil exécutif"). 1963, 1966.

1653 - 1655 Dossiers inzake de Uitvoerende Raad ("Conseil 
exécutif"). 1963, 1966.

1653 16de sessie. 1963.
1 omslag

1654 33ste sessie. 1963.
1 omslag

1655 38ste sessie. 1966.
1 omslag

1656 Verslag (met drie bijlagen) van de regionale directeur van Europa 
voor de periode juli 1966 tot juni 1967. 1967.

1 omslag

(b) Beurzen en vacatures

(b) Beurzen en vacatures
1657 Dossier inzake de toekenning van studiebeurzen door de Raad van 

Europa en de Wereldgezondheidsorganisatie. 1958-1963.
1 omslag

1658 Dossier inzake het bezoek van WGO bursalen aan België. 1963-
1966.

1 omslag

1659 Dossier inzake het bezoek van WGO bursalen uit Vietnam aan het 
Bestuur der Ziekenhuizen. 1966.

1 omslag

1660 Dossier inzake kandidaten voor een functie van consultant bij de 
WGO. 1961-1962.

1 omslag

1661 Dossier inzake de "Journée mondiale de la Santé 1962 - Prévenir la 
cécité". 1962.

1 omslag

1662 Dossier inzake de kandidatuurstelling van Dr. Cotton voor een 
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betrekking bij de WGO in Zuid-Oost Azië. 1962.
2 stukken

(c) Enquêtes en projecten

(c) Enquêtes en projecten
1663 Zendingsverslag van een bezoek aan België door A. Weber, 

statisticus bij de WGO. 26 augustus 1963.
1 stuk

1664 Questionnaire van de WGO over de sanitaire situatie van de wereld
in de periode 1961-1964. 1964.

1 omslag

1665 Dossier inzake questionnaires uitgaande van de WGO. 1962-1965.
1 omslag

1666 Minuut van een brief van Dr. Halter aan Dr. Barkuus van de WGO-
Genève betreffende een voorstel van kortdurende opdracht. 29 
augustus 1967.

1 stuk

(d) Communicatie en evenementen

(d) Communicatie en evenementen
1667 - 1669 Persberichten uitgegeven door de WGO. 1957-1969.

1667 - 1669 Persberichten uitgegeven door de WGO. 1957-1969.
1667 1957-1958.

1 omslag

1668 1958-1960.
1 pak

1669 1961-1969.
1 omslag

1670 - 1673 Dossiers inzake de "Journée mondiale de la Santé". 1960, 1964, 1966.

1670 - 1673 Dossiers inzake de "Journée mondiale de la Santé". 
1960, 1964, 1966.

1670 "Journée mondiale de la Santé 1960 - L'éradication du paludisme. 
Un défi au monde". 1960.

1 omslag

1671 "Journée mondiale de la Santé 1964 - Pas de trêve pour la 
tuberculose". 1964.

1 omslag

1672 "Journée mondiale de la Santé 1965 - Variole alerte permanente". 
1964.

1 omslag
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1673 "Journée mondiale de la Santé 1966 - L'homme dans la grande 
ville". 1966.

1 omslag

1674 Dossier inzake de 20ste "Assemblée mondiale de la Santé". 1967.
1 omslag

(2) Eetwaren, voeding, geneesmiddelen en veterinaire volksgezondheid

(2) Eetwaren, voeding, geneesmiddelen en veterinaire 
volksgezondheid

1675 Ingekomen brieven van de WGO, minuten van uitgaande brieven 
en rapporten van de WGO betreffende activiteiten rond 
volksgezondheid (laboratoria, radiobiologie, paludisme en 
ziekenhuizen), expertenlijsten en onkostennota's voor zendingen. 
1955- 1965.

1 omslag

1676 Dossier inzake een seminarie veterinaire volksgezondheid, 
georganiseerd te Warschau door de WGO. 1957.

1 omslag

1677 Dossier inzake een studievergadering over plantenbescherming, 
georganiseerd door EPPO te Wenen. 1959.

1 omslag

1678 "De l'enseignement de la nutrition dans six pays d'Europe 
continentale", rapport van een onderzoek door de WGO en het FAO,
met overmakingsnota. 1961-1965.

2 stukken

1679 Dossier inzake het Gemengd Programma van het FAO en de WGO 
betreffende normen voor eetwaren. 1963.

1 omslag

1680 Eindrapport van Dr. Pierret betreffende de analyse van de 
nutritionele programma's in Franssprekend Afrika, opgemaakt in 
opdracht van FAO en WGO. 1965.

1 omslag

1681 Rapport van het FAO en de WGO betreffende "Specification for 
identity and purity and toxicological evaluation of food colours". 
1966.

1 deel

1682 Dossier inzake werkzaamheden van de WGO betreffende voeding 
en voedselhulp. 1967.

1 omslag
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1683 Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven betreffende 
de geneesmiddelen die moeten voorhanden zijn op Belgische 
schepen, overeenkomstig de aanbevelingen van de WGO. 1968.

1 omslag

1684 Ingekomen brief van de WGO-Genève en minuut van een 
uitgaande brief betreffende fluoriden en humane gezondheid. 
1968.

2 stukken

(3) Geestelijke gezondheidszorg

(3) Geestelijke gezondheidszorg
1685 Dossier inzake geestelijke gezondheidszorg, thema van de 

Wereldgezondheidsdag 1959 van de WGO. 1959.
1 omslag

1686 Dossier inzake het "Année Mondiale de la Santé mentale". Juni 
1960.

1 stuk

(4) Gezondheidsorganisatie

(4) Gezondheidsorganisatie
1687 Dossier inzake het "Comité d'experts des services médicaux". 

1955-1959.
1 pak

1688 Dossier inzake de lijsten met experten in het domein van de 
organisatie van de medische zorg. 1955-1967.

1 omslag

1689 Rapport van de WGO over de verhouding tussen medische zorg en 
volksgezondheid. 1956.

1 omslag

1690 Dossier inzake de WGO conferentie betreffende het post 
universitair onderwijs in de volksgezondheid, de preventieve en de 
sociale geneeskunde te Zagreb in 1956. 1956.

1 pak

1691 Dossier inzake een vergadering van de WGO expertengroep 
medische zorg. 1959.

1 omslag

1692 Dossier inzake een WGO seminarie te Manilla over sanitaire 
planning. 1964.

1 omslag
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1693 Dossier inzake een WGO seminarie in Maleisië over het beheer der 
gezondheidsdiensten. 15 oktober 1964.

1 stuk

1694 Dossier inzake een rapport van de WGO betreffende "The cost and 
ressources of finances of health services". 1966.

1 omslag

1695 Dossier inzake een rapport van de WGO betreffende diensten voor 
basisgezondheidszorgen. 1966.

1 omslag

1696 Dossier inzake het studiebezoek aan de VS in 1966 ter bestudering 
van het gezondheidssysteem van dit land (met beurs van de WGO).
1966.

1 omslag

(5) Ioniserende stralingen

(5) Ioniserende stralingen
1697 Dossier inzake werkzaamheden van de WGO betreffende 

ioniserende straling. 1960.
1 omslag

1698 Dossier inzake een vergadering van WGO experten radioprotectie. 
1961.

1 omslag

1699 Dossier inzake de WGO conferentie betreffende gezondheid en 
radioprotectie, gehouden te Düsseldorf. 1962.

1 omslag

1700 Dossier inzake de werkzaamheden van de WGO betreffende 
ioniserende straling. 1964.

1 omslag

1701 Dossier inzake de coördinatie van nationale 
onderzoeksprogramma's betreffende radioprotectie door WGO en 
AIEA. 1964-1967.

1 omslag

1702 Dossier inzake een vergadering van de WGO over radioprotectie te 
Lund. Gebruik van radium in de geneeskunde. 1965.

1 omslag

1703 Dossier inzake de aanduiding van Dr. Halter voor deelname als 
expert in een werkgroep radioprotectie van de WGO. 1966.

1 omslag
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1704 Briefwisseling van Dr. Halter met Dr. Pavanello van de WGO over 
radioprotectie. 1967.

1 omslag

1705 Dossier inzake een rapport van de WGO betreffende de 
behandeling en de verwijdering van radioactief afval. 1968.

1 omslag

--- Dossier inzake samenwerking met de WGO in de domeinen 
waterverontreiniging en ioniserende straling. 1968-1969.

1706 Inkomende brief van de WGO en minuut van uitgaande brief van 
Dr. Halter betreffende deelname aan een vergadering ter 
ondersteuning van ontwikkelingslanden bij het ontwerpen van 
wetgeving inzake ioniserende straling. 1969.

2 stukken

(6) Internationaal sanitair reglement

(6) Internationaal sanitair reglement
1707 Dossier inzake het "Réglement sanitaire international" (RSI) van de 

WGO. 1951-1965.
1 pak

1708 "Règlement sanitaire international", publicatie van het reglement 
(met voorbereidende werken) van de WGO. April 1952.

1 deel

1709 "Aéroports notifiés en application du RSI", brochure van de WGO. 
1967.

1 deel

1710 Dossier inzake het ontwerp van internationaal sanitair reglement 
(RSI) van de WGO. 1968.

1 pak

(7) Leefmilieu

(7) Leefmilieu
1711 Dossier inzake een WGO symposium over luchtverontreiniging. 

1960.
1 omslag

1712 Inkomende brief van B.H. Dieterich van de WGO met bedanking 
voor overleg met Dr. Halter, waarschijnlijk over milieu 
aangelegenheden. 23 september 1963.

1 stuk

1713 Dossier inzake samenwerking met de WGO in de domeinen 
waterverontreiniging en ioniserende straling. 1968-1969.
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1 omslag

(8) Morbiditeit en mortaliteit

(8) Morbiditeit en mortaliteit
1714 Dossier inzake het "Symposium sur les problèmes de Santé 

publique que posent les malades chroniques, O.M.S." te 
Amsterdam in 1957. 1956-1957.

1 pak

1715 Dossier inzake een WGO Symposium te Genève betreffende 
statistisch onderwijs aan geneeskunde studenten in de Regio 
Europa . 1962-1964.

1 omslag

1716 Dossier inzake de classificatie van ziekten en aangeboren 
misvormingen door de WGO. 1965.

1 omslag

1717 Dossier inzake een stand van zaken, begin 1965, betreffende 
influenza in Europa, opgemaakt door de WGO en bestemd voor de 
nationale referentiecentra. 1965.

2 stukken

1718 "Relevé épidémiologique hebdomadaire", wekelijks 
epidemiologisch overzicht van de WGO. 11 juni 1965.

1 stuk

1719 Minuut van nota aan de secretaris generaal betreffende een artikel 
van Dr. Butler over perinatale sterfte in de regio Europa. 19 
augustus 1966.

1 stuk

1720 Dossier inzake een Europees symposium betreffende opleiding in 
epidemiologie nar aanleiding van een bezoek aan België van Dr. 
A.R. Saleeb. juli - aug. 1967.

3 stukken

1721 Dossier inzake een internationaal symposium over problemen van 
adolescenten, gehouden te Kopenhagen. 1969.

1 omslag

(9) Ziekenhuizen

(9) Ziekenhuizen
1722 Dossier inzake een colloquium betreffende ziekenhuisproblemen, 

georganiseerd te Kopenhagen door de WGO. 1958.
1 omslag

1723 Dossier inzake een cursus ziekenhuisadministratie, georganiseerd 
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te Edinburgh door de WGO. 24 december 1958.
1 stuk

1724 Rapport van de WGO over de rol van de ziekenhuizen in de 
organisatie van de extramurale zorg. 1959.

1 pak

1725 Dossier inzake de werkzaamheden van de WGO betreffende 
verpleegkundige diensten in ziekenhuizen. 1960-1961.

1 omslag

1726 Document van de WGO over de evolutie in de financiering van de 
ziekenhuiskosten. 8 augustus 1961.

1 stuk

1727 Ingekomen brief van Dr. De Moerloose van de WGO en minuut van 
uitgaande brief van Dr. Halter betreffende de wetgeving 
toepasbaar op hulpverpleegkundigen. 1965.

2 stukken

1728 Dossier inzake een WGO symposium betreffende de evaluatie van 
de nood aan ziekenhuisbedden, gehouden te Kopenhagen. 1965.

1 omslag

1729 Dossier inzake de aanduiding van Dr. Halter als expert voor de 
evaluatie van cursussen betreffende ziekenhuisbeheer. 1967.

1 omslag

1730 Minuut van een brief van minister Namèche aan de WGO 
betreffende de oplevering van een studie door Belgische experten 
inzake ziekenhuizen. [1969]

1 stuk

b. Andere instellingen van de Verenigde Naties

B. ANDERE INSTELLINGEN VAN DE VERENIGDE NATIES
1731 Dossier inzake correspondentie van Dr. Halter met UNICEF. 1955-

1956.
1 omslag

1732 Dossier inzake de creatie van een "FAO-beurs André Mayer". 
Vertegenwoordiging van het departement in het "Comité belge de 
la FAO". 1956-1959.

1 omslag

1733 Dossier inzake de werkzaamheden van Unicef in Afrika, Irak en 
Iran. 1958-1961.

1 omslag
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1734 Dossier inzake oproepen voor vacatures binnen de diensten van de
VN. 1961.

1 omslag

1735 Financieel jaarverslag van het "Fonds des Nations unies pour 
l'Enfance" (FISE). 1960.

1 deel

1736 Dossier inzake een conferentie van de VN betreffende Handel en 
Ontwikkeling in 1962. 1963.

1 omslag

1737 Stukken betreffende het budget van de VN voor thermonucleaire 
tests in 1964 en betreffende het gebruik van waterreserves. 1963.

2 stukken

1738 Document van ECOSOC betreffende de rol van de Commissie voor 
sociale zaken van de VN. 30 augustus 1965.

1 stuk

1739 Eindrapport van het Coördinatiecomité van de Unesco. 29 
november 1965.

1 stuk

c. NATO

C. NATO
1740 Dossier inzake de Noord Atlantische Raad: ravitaillering en 

landbouw (kernenergie). 1962.
1 omslag

1741 Dossier inzake de internationale uitwisseling van informatie over 
geneesmiddelen, voorgesteld door een commissie binnen de NATO.
1962-1963.

1 omslag

1742 Dossier inzake een NATO wetenschappelijke beurs op naam van P. 
Kocheleff. 1964.

1 omslag

1743 Dossier inzake een werkgroep van de NATO, belast met het 
onderzoek radiologische besmetting van eetwaren en 
landbouwproducten. 1966-1967.

1 omslag

1744 Dossier inzake zomercursussen voor wetenschappers, 
georganiseerd door de NATO. 1967.

1 omslag
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d. Verdrag van Brussel

D. VERDRAG VAN BRUSSEL
1745 - 1747 Dossiers inzake de bepalingen van het Verdrag van Brussel, gevormd door Halter als kabinetsmedewerker. 1951-1954.

1745 - 1747 Dossiers inzake de bepalingen van het Verdrag van 
Brussel, gevormd door Halter als kabinetsmedewerker. 1951-1954.

1745 Verdrag betreffende medische en sociale bijstand, gesloten tussen 
de partijlanden bij het Verdrag van Brussel. 1951-1954.

1 omslag

1746 Rekrutering en positie van artsen en ander gezondheidspersoneel 
in overheidsdienst, in het kader van het Verdrag van Brussel. 1954.

1 omslag

1747 Internationaal overleg in het kader van het Verdrag van Brussel. 
1954.

1 omslag

e. Raad van Europa

E. RAAD VAN EUROPA
(1) Algemene werkzaamheden rond volksgezondheid

(1) Algemene werkzaamheden rond volksgezondheid
1748 - 1755 Stukken betreffende de activiteiten van het "Comité de Santé publique" binnen de Raad van Europa, in het kader van het Partieel Akkoord. 1954-1968.

1748 - 1755 Stukken betreffende de activiteiten van het "Comité 
de Santé publique" binnen de Raad van Europa, in het kader van 
het Partieel Akkoord. 1954-1968.

1748 Verslagen en nota's van het "Comité de Santé publique". 1957-
1964.

1 omslag

1749 Notulen en dagorders van vergaderingen van het "Comité de Santé
publique". 1960-1967.

1 pak

1750 Dagorders van vergaderingen van het "Comité de Santé publique". 
1961-1967.

1 omslag

1751 Verslagen van de diverse werkzaamheden van het "Comité de 
Santé publique". 1961-1967.

1 pak

1752 Notulen en dagorders van vergaderingen van het "Comité de Santé
publique". 1964-1968.

1 pak

1753 Notulen van vergaderingen van het "Comité de Santé publique". 
1965-1968.

1 pak
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1754 Ingekomen brief van Buitenlandse Zaken en minuten van 
uitgaande brieven betreffende de door de Secretaris-generaal 
vermelde traagheid in de werking van het "Comité de Santé 
publique". 1967-1968.

3 stukken

1755 Notulen van vergaderingen van het "Comité de Santé publique". 
1968.

1 pak

1756 Onderwerpsmap inzake het Comité van Ministers en zijn conclusies
betreffende volksgezondheid. 1959-1967.

1 pak

1757 Aanduiding van experten voor diverse comités. 1960-1966.
1 omslag

1758 Ingekomen brieven van diensten binnen het departement 
Volksgezondheid en minuten van uitgaande brieven betreffende 
materies rond volksgezondheid behandeld door de Raad van 
Europa. 1960-1967.

6 stukken

1759 - 1761 Stukken betreffende medische beurzen en universitaire uitwisseling. 1960-1968.

1759 - 1761 Stukken betreffende medische beurzen en 
universitaire uitwisseling. 1960-1968.

1759 Dossier inzake medische beurzen. 1960-1967.
1 omslag

1760 Dossier inzake de universitaire uitwisseling. 30 september 1963.
1 stuk

1761 Dossier inzake het werkplan van de Raad van Europa betreffende 
wetenschappelijke onderzoeksbeurzen. 15 oktober 1968.

1 stuk

1762 Akkoord inzake toekenning aan militaire en burgerlijke 
oorlogsverminkten van internationale vouchers voor het herstel 
van protheses en orthopedisch materiaal. 1962.

1 stuk

1763 Dossier inzake de toelating van een Scandinavische observator. 
1962.

1 omslag

1764 Verslagen betreffende de werkzaamheden van het "Comité Social".
1964-1965.
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1 omslag

1765 Dossier inzake Raad van Europa (partieel akkoord), betreffende 
brandpreventie, milieuvervuiling, dieetproducten, ruimtelijke 
ordening. 1967- 1969.

1 omslag

1766 Inkomende brief van Dr. L.J.M. Groot en minuut van antwoord 
betreffende werkzaamheden in de Raad van Europa. 1968.

1 omslag

1767 Dossier inzake de herziening van de administratieve afspraken in 
het kader van het Partieel Akkoord van de Raad van Europa. 1968.

1 omslag

1768 "Conseil de l'Europe. Double", kopijen van diverse verslagen en 
resoluties afkomstig van de Raad van Europa. 1968.

1 pak

(2) Arbeidsbescherming

(2) Arbeidsbescherming
1769 Dossier inzake werkzaamheden van de Raad van Europa 

betreffende veiligheid en gezondheid op het werk. 1961.
1 omslag

1770 Dossier inzake gevaarlijke chemische stoffen. 1961.
1 omslag

1771 Dossier inzake arbeidsgeneeskunde en hygiëne. 1961-1964.
1 omslag

1772 Dossier inzake automatisatie van de arbeid en gezondheid. 1963.
1 omslag

1773 Dossier inzake chemische stoffen op de werkplaats. 1963.
1 omslag

1774 Dossier inzake de medische controle van werkgevers blootgesteld 
aan bijzondere risico's. 1966.

1 omslag

(3) Eetwaren en andere consumptieproducten

(3) Eetwaren en andere consumptieproducten
1775 Dossier inzake salmonellosis. 1960-1967.

1 pak

1776 Dossier inzake de samenwerking van de Raad van Europa met de 
"Organisation européenne et méditerranéenne pour la Protection 



194 Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin. Bestuur van
Volksgezondheid (Overdracht 2004)

des Plantes" (OEPP-EPPO). 1963.
2 stukken

1777 Dossier inzake een anti-rookcampagne in Nederland. 28 september
1964.

1 stuk

1778 Dossier inzake import van met insecticiden behandeld graan. 15 
april 1964.

1 stuk

1779 Dossier inzake toxische stoffen in eetwaren. 1964-1967.
2 stukken

1780 Dossier inzake werkzaamheden van de Raad van Europa inzake 
additieven in levensmiddelen. 1964-1967.

1 omslag

1781 - 1782 Dossiers inzake gewasbeschermingsmiddelen: landbouw en eetwaren. 1965-1967.

1781 - 1782 Dossiers inzake gewasbeschermingsmiddelen: 
landbouw en eetwaren. 1965-1967.

1781 1965.
1 pak

1782 1966-1967.
1 pak

1783 Dossier inzake werkzaamheden van de Raad van Europa 
betreffende voeding en gezondheid. 1965-1967.

1 omslag

1784 Dossier inzake werkzaamheden van de raad van Europa 
betreffende verpakkingsmateriaal voor levensmiddelen. 1965-
1967.

1 omslag

1785 Dossier inzake werkzaamheden van de Raad van Europa 
betreffende eetwaren. 1965-1967.

1 pak

1786 Dossier inzake aroma's. 1965-1967.
1 pak

(4) Geneesmiddelen, bloed en therapeutische bestanddelen van menselijke oorsprong

(4) Geneesmiddelen, bloed en therapeutische bestanddelen van 
menselijke oorsprong

1787 Dossier inzake therapeutische substanties van menselijke 
oorsprong. 1959-1966.
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1 omslag

1788 Dossier inzake werkzaamheden van de Raad van Europa 
betreffende geneesmiddelen. 1961-1964.

1 omslag

1789 Dossier inzake verdovende middelen. 1961-1967.
1 omslag

1790 Dossier inzake bloedtransfusie. 1962-1966.
1 omslag

1791 Dossier inzake een "Dictionnaire pharmaceutique international". 
1963.

1 omslag

1792 Dossier inzake de initiatieven van de Raad van Europa betreffende 
een internationale farmacopee. 1963.

1 omslag

1793 Dossier inzake tranquillizers. 15 maart 1963.
1 stuk

1794 Dossier inzake een Europese Farmacopee. 1963-1967.
1 pak

1795 Dossier inzake de werkzaamheden van de Raad van Europa 
betreffende gevaarlijke geneesmiddelen. 1964.

1 omslag

1796 Dossier inzake de werkzaamheden van de Raad van Europa 
betreffende de aflevering van geneesmiddelen. 1964.

1 omslag

1797 Dossier inzake het akkoord rond de uitwisseling van therapeutische
bestanddelen van menselijke oorsprong. 1964-1967.

1 omslag

1798 Dossier inzake werkzaamheden van de Raad van Europa 
betreffende professionele bloeddonoren in Turkije. 8 juni 1965.

1 stuk

1799 Dossier inzake farmaceutische vraagstukken. 1965-1967.
1 pak

1800 Dossier inzake werkzaamheden van de Raad van Europa 
betreffende hormonen. 27 juli 1966.

1 stuk
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1801 Dossier inzake de oprichting van een bloedbank te Amsterdam in 
het kader van de Raad van Europa. 1968.

1 omslag

(5) Gezondheidspersoneel

(5) Gezondheidspersoneel
1802 Dossier inzake de uniformisering van de opleidingen tot 

verpleegkundige in het kader van de Raad van Europa. 1960-1961.
1 omslag

1803 Dossier inzake de uitwisseling van gezondheidspersoneel in de 
ziekenhuizen in het kader van de Raad van Europa. 1960-1962.

1 omslag

1804 Dossier inzake werkzaamheden van de Raad van Europa 
betreffende de opleiding van verpleegkundigen. 1962-1966.

1 omslag

1805 Dossier van de Raad van Europa inzake vervolmakingscursussen 
voor artsen en sanitaire technici. 1963.

1 omslag

1806 Dossier inzake de reglementering van de medische beroepen in 
Zwitserland. 1965.

1 omslag

1807 Dossier inzake nursing. 10 maart 1965.
1 stuk

1808 Minuut (gedeeltelijk bewaard) van een advies van Dr. Lafontaine 
betreffende een voorstel van de Raad (CM (67) 184) over een 
mogelijke uniformisering in de opleiding en wederzijdse erkenning 
van de diploma's van laboratoriumtechnicus. 16 februari 1968.

1 stuk

1809 Dossier inzake een vragenlijst betreffende de gezondheidsdiensten 
in de lidstaten van de Raad van Europa. [1957-1969]

2 stukken

(6) Leefmilieu

(6) Leefmilieu
1810 Dossier inzake luchtverontreiniging. 1960-1969.

1 pak

1811 Dossier inzake geluidshinder. 1961-1967.
1 omslag
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1812 Aanbevelingen van de Raad van Europa inzake luchtpollutie en 
inzake het gebruik van watervoorraden. 1963.

1 omslag

1813 "La lutte contre le bruit", gepubliceerd rapport van L. Molitor voor 
de Raad van Europa. 1964.

1 omslag

1814 Dossier inzake natuurbescherming en milieubeleid. 1964-1965.
1 omslag

1815 Dossier inzake de aanduiding van een afgevaardigde van de Raad 
van Europa in het kader van de luchtverontreiniging. 1966.

1 omslag

1816 Dossier inzake werkzaamheden van de Raad van Europa 
betreffende detergenten. 1966-1967.

1 omslag

1817 Dossier inzake de bio-afbreekbaarheid van detergenten. Raad van 
Europa. Wetsvoorstel senator Poma. 1966-1967.

1 omslag

1818 Overeenkomst van de Raad van Europa betreffende de 
bescherming van zoet water. 1968.

1 omslag

1819 "Etude comparative de certaines dispositions prises dans les pays 
membres pour lutter contre la pollution de l'air", rapport van het 
expertencomité inzake luchtverontreining van de Raad van Europa.
Februari 1969.

1 deel

(7) Gezondheidsmateries in andere beleidsdomeinen (health in all policies)

(7) Gezondheidsmateries in andere beleidsdomeinen (health in all 
policies)

1820 Dossier inzake de werkzaamheden van de Raad van Europa 
betreffende huisvesting. 19 mei 1960.

1 stuk

1821 Dossier inzake het longcarcinoom bij wijnboeren in Duitsland. 31 
augustus 1961.

1 stuk

1822 Dossier inzake het gebruik van arseen in de landbouw. 1962.
2 stukken

1823 Dossier inzake het belang van huisvesting en voeding bij de 
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integratie van migranten. 1963.
1 omslag

1824 Dossier inzake sport. 1963-1964.
1 omslag

1825 Dossier inzake de werkzaamheden van de Raad van Europa 
betreffende verkeersongevallen. 1964.

1 omslag

1826 Dossier inzake de werkzaamheden van de Raad van Europa 
betreffende doping van atleten. 12 mei 1964.

1 stuk

1827 Dossier inzake de hygiëne in campings. 1964-1967.
1 omslag

1828 Dossier inzake het landbouwbeleid. 13 december 1965.
1 stuk

1829 Dossier inzake de coördinatie van wetenschappelijk onderzoek in 
de Raad van Europa. 1965-1966.

1 omslag

(8) Ioniserende stralingen

(8) Ioniserende stralingen
1830 Dossier inzake mortaliteit door bestraling van het ruggenmerg en 

van de nieren bij ratten. 13 maart 1962.
1 stuk

1831 Dossier inzake radioactieve besmetting van oppervlaktewater. 
1964-1967.

1 omslag

(9) Morbiditeit en mortaliteit

(9) Morbiditeit en mortaliteit
1832 - 1838 Dossiers inzake de werkzaamheden van de Raad van Europa betreffende diverse ziekten en aandoeningen. 1960-1967.

1832 - 1838 Dossiers inzake de werkzaamheden van de Raad van 
Europa betreffende diverse ziekten en aandoeningen. 1960-1967.

1832 Aangeboren afwijkingen. 1960-1967.
1 omslag

1833 Hepatitis. 1960-1967.
1 omslag

1834 Kanker. 1960-1967.
1 pak
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1835 Polio. 1960-1967.
1 pak

1836 Rabiës. 1960-1967.
1 omslag

1837 Pokken. 1961-1962.
1 omslag

1838 Venerische ziekten. 1964-1967.
1 omslag

1839 Dossier inzake werkzaamheden van de Raad van Europa 
betreffende perinatale sterfte. 1965-1967.

1 omslag

1840 Dossier inzake de werkzaamheden van de Raad van Europa 
betreffende het verzamelen van statistische gegevens, 
inzonderheid omtrent aangeboren afwijkingen. 1961-1964.

1 omslag

1841 Dossier inzake perinatale mortaliteit. 1961-1964.
1 omslag

1842 Dossier inzake de kwaadaardige aftakeling van het 
ademhalingsstelsel bij de roker. 1963-1965.

1 omslag

1843 Dossier inzake tyfus. 1964-1967.
1 omslag

1844 Dossier inzake de melding van gevallen van anthrax in de haven 
van Duinkerke. sep. - okt. 1967.

2 stukken

1845 Dossier inzake tuberculose. 1967.
1 omslag

(10) Rampen

(10) Rampen
1846 Dossier inzake de grensoverschrijdende medische samenwerking 

met Frankrijk bij ongevallen of rampen. 1952-1964.
1 pak

(11) Ziekenhuizen

(11) Ziekenhuizen
1847 Dossier inzake de ziekenhuiszorg. 1960.

1 omslag
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1848 Inkomende brieven en minuten van uitgaande brieven inzake de 
ziekenhuisorganisatie, met aanbeveling van de Raad betreffende 
bezoldigde arbeid van gepensioneerden. 1963-1967.

1 omslag

(12) Sanitaire wetgeving, sanitaire opvoeding en controles

(12) Sanitaire wetgeving, sanitaire opvoeding en controles
1849 Dossier inzake werkzaamheden van de Raad van Europa inzake 

sanitaire opvoeding. 19 april 1960.
1 stuk

1850 Dossier inzake werkzaamheden van de Raad van Europa 
betreffende sanitaire wetgeving. 1961-1966.

1 omslag

1851 Dossier inzake sanitaire controles van het verkeer te land, ter zee 
en in de lucht. 1961-1967.

1 pak

1852 Dossier inzake sanitaire controles van het luchtverkeer. 1961-1967.
1 omslag

1853 Dossier inzake de werkzaamheden van de Raad van Europa 
betreffende sanitaire controles in de lucht- en scheepvaart. 1962.

1 omslag

1854 Dossier inzake sanitaire controles aan de grenzen van het lucht- en
maritiem verkeer. 1963.

1 omslag

1855 "Annuaire des Ports et Aéroports", publicaties van de Raad van 
Europa. september 1963, 1965-1966.

3 stukken

f. EEG

F. EEG
1856 Dossier inzake het vrij verkeer van goederen binnen de EEG: lijst 

van de instellingen binnen de zes lidstaten werkzaam op het 
domein van hygiëne, geneeskunde en veiligheid op het werk. 
1960-1967.

1 omslag

1857 Dossier inzake de activiteiten van Euratom op sanitair vlak. 1960-
1967.

1 omslag

1858 Minuut van uitgaande brief aan de secretaris generaal van Euratom
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betreffende een "Conférence Européenne sur la Sécurité sociale". 
10 december 1962.

1 stuk

1859 Dossier inzake fytosanitaire en veterinaire regelgeving binnen de 
EEG. 1965.

1 omslag

1860 Dossier inzake de vrije vestiging en dienstverlening als zelfstandige
(in de sectoren eetwaren, vleeswaren en geneesmiddelen) binnen 
de EEG. 1967.

1 omslag

1861 "Communautés européennes", magazine. nov. 1967, jan., apr. 
1968.

3 stukken

g. OESO (en rechtsvoorganger)

G. OESO (EN RECHTSVOORGANGER)
(1) Algemeen

(1) Algemeen
1862 Dossier inzake de OESO en het toegepast wetenschappelijk 

onderzoek. 1958.
1 omslag

1863 Dossier inzake vacatures bij de OESO. 1959.
1 omslag

1864 Dossier inzake werkzaamheden van het "Sous-Comité de Santé" 
van de OESO. 1959-1960.

1 omslag

1865 Dossier inzake diverse briefwisseling met de OESO. 1963-1967.
1 omslag

1866 Dossier inzake foto's genomen op een subcomité van de OESO. 
1966.

1 omslag

(2) Ioniserende straling

(2) Ioniserende straling
1867 Dossier inzake de "Agence européenne pour l'Energie nucléaire". 

1957-1959.
1 omslag

1868 Dossier inzake briefwisseling betreffende diverse zendingen van Dr.
Halter (en Dr. Lafontaine) om deel te nemen aan de 
werkzaamheden van de OECE inzake kernenergie. 1958-1959.
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1 omslag

1869 Dossier inzake de werkzaamheden van de OESO betreffende 
omgevingsradioactiviteit. 1959-1960.

1 omslag

1870 Dossier inzake basisnormen betreffende bescherming tegen 
straling van de OESO. 1959-1961.

1 omslag

1870 /1 Dossier inzake de werkzaamheden van het Europees Agentschap 
voor Kernenergie binnen de OESO betreffende de herziening van de
basisnormen voor de bescherming tegen straling. 1960-1967.

1 omslag

1871 Inkomende brief van Dr. E. Wallauschek van de Organisation for 
European Economic Co-operation betreffende een mogelijke 
verhoging van de gemeten radioactiviteit in de lucht tijdens de 
periode van 27 februari tot 3 maart 1960 en voorstel van antwoord
opgemaakt door het IHE. 1960.

3 stukken

1871/1 - 2 Dossier inzake de werkzaamheden van het Europees Agentschap voor Kernenergie binnen de OESO betreffende het storten van radioactieve afval in de Noordzee. dec. 1960 - okt. 1964.

1871/1 - 2 Dossier inzake de werkzaamheden van het Europees 
Agentschap voor Kernenergie binnen de OESO betreffende het 
storten van radioactieve afval in de Noordzee. dec. 1960 - okt. 
1964.

1871 /1 dec. 1960 - nov. 1963.
1 omslag

1871 /2 okt. 1963 - okt. 1964.
1 pak

1872 "Study of the problems relating to radioactive waste disposal into 
the North Sea", tweedelig onderzoeksrapport van de OESO 
betreffende het dumpen van radioactief afval in de Noordzee. 
1963.

2 delen

1873 Dossier inzake de werkzaamheden van de OESO betreffende het 
storten van radioactief afval in de Noordzee. 1964.

1 omslag

1873/1 - 2 Dossier inzake de werkzaamheden van het Europees Agentschap voor Kernenergie binnen de OESO betreffende kernaandrijving van schepen. sep. 1960 - dec. 1961, 1967.

1873/1 - 2 Dossier inzake de werkzaamheden van het Europees 
Agentschap voor Kernenergie binnen de OESO betreffende 
kernaandrijving van schepen. sep. 1960 - dec. 1961, 1967.

1873 /1 sep. 1960 - sep. 1961.
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1 pak

1873 /2 aug. - dec. 1961, 1967.
1 omslag

1874 Dossier van de OESO inzake de veiligheid van het schip N.S. 
Savannah. 1964.

1 omslag

1875 Dossier inzake de werkzaamheden van de OESO in het domein van 
gezondheid en radioactiviteit. 1964.

1 omslag

1876 Dossier inzake documenten van het "Steering Committee for 
nuclear energy" van de OESO. 1964.

1 pak

1877 Dossier inzake documenten van de OESO inzake radioactiviteit in 
de lucht. 1966-1967.

1 omslag

1878 Dossier inzake OCDE stage kernenergie op naam van de Pakistaan 
Hossain. 3 augustus 1967.

1 stuk

1879 Dossier inzake een symposium te Stockholm van ENEA betreffende 
radioprotectie. 1967.

1 omslag

(3) Leefmilieu

(3) Leefmilieu
1880 Dossier inzake de tweede vergadering van de OESO Plenaire 

werkgroep betreffende luchtverontreiniging. 1966.
1 pak

1881 Dossier inzake een initiatief van de OESO betreffende 
samenwerking in onderzoek op het gebied van waterbeheer. 1966-
1967.

1 omslag

1882 Dossier inzake documenten van de OESO betreffende 
waterverontreiniging. 1967-1968.

1 omslag

1883 Minuut van een uitgaande brief aan de OESO (met een 
aantekening) betreffende samenwerking inzake wetenschappelijk 
onderzoek naar waterverontreiniging. Januari 1968.

2 stukken
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1884 Dossier inzake de werkzaamheden binnen de OESO betreffende de 
luchtverontreiniging. 1967-1968.

1 omslag

h. Europese verenigingen van diverse aard

H. EUROPESE VERENIGINGEN VAN DIVERSE AARD
1885 Dossier inzake de uitnodiging voor een studiedag vanwege de 

"European Society for the Study of Drug Toxicity". 1963.
2 stukken

1886 Dossier inzake de studiereis in België van leden van de 
"Association of Public Health Inspectors". 1966.

1 omslag

i. Benelux

I. BENELUX
1887 Dossier inzake de Commissie voor de Volksgezondheid van de 

Benelux-Douane-Unie. 1956.
1 omslag

1888 Dossier inzake het Belgisch handelsbeleid binnen de Benelux 
Economische Unie. 1960.

1 omslag

1889 Uitnodigingen voor Benelux briefings op het Secretariaat generaal 
van het departement. 1962-1967.

1 omslag

1890 Economisch en statistisch kwartaalbericht (deel 1, 2 en 3) van de 
Benelux. 1966.

3 delen

1891 Dossier inzake Benelux Conclaaf. 1967.
1 omslag

1892 Dossier inzake de harmonisatie van de wetgevingen en procedure 
E.S.R.A. binnen de Benelux. 1967.

1 omslag

1893 Dossier inzake een uitnodiging op een briefing van de Benelux op 4
september 1968. 1968.

1 omslag
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H. Verzamelen van algemene documentatie

H. VERZAMELEN VAN ALGEMENE DOCUMENTATIE
1. Algemene administratieve documentatie

1. ALGEMENE ADMINISTRATIEVE DOCUMENTATIE
1894 Dossier inzake de communicatie van overdrukken van medisch-

wetenschappelijke artikels door leden van het departement. 1950, 
1963-1967.

1 omslag

1895 Officiële opgave van 's Rijks bevolkingscijfer op 31 december 1952,
31 december 1958, 31 december 1959 en 31 december 1960. 
1953, 1959-1961.

4 stukken

1896 Dossier inzake de regelgeving op de samenstelling en de werking 
van de ministeriële kabinetten. 1954-1959.

1 omslag

1897 Dossier inzake het Nationaal Fonds voor Ziekte-en 
Invaliditeitsverzekering, met daarin opgenomen: nota's betreffende
de eventuele terugbetaling van gammaglobulines door het 
nationaal fonds. 1955-1968.

1 pak

1898 Dossier inzake de eerste steenlegging (door koning Boudewijn) van
de Wereldtentoonstelling van 1958 te Brussel. 1955-1956.

2 stukken

1899 Onderwerpsmap inzake algemene regels voor het toekennen van 
toelagen door het departement aan ondergeschikte besturen. 
1957-1964.

1 omslag

1900 Dossier inzake de erkenning als aannemer bij overheidsopdrachten.
1961-1962.

1 omslag

1901 Onderrichtingen aan de diensthoofden inzake het KB van 5 oktober
1961 tot regeling van de administratieve en begrotingscontrole. 
1962.

1 omslag

1902 Dossier inzake de herziening van het strafprocesrecht. 1963.
1 omslag

1903 Dossier inzake de benamingen in Frans en Nederlands van de 
Belgische gemeenten. 1963.

1 omslag
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1904 Nota's (met geleidebrief) betreffende de aanwerving van 32 
Nederlandstalige diplomaten in 1963. Juni 1963.

2 stukken

1905 Dossier inzake de werking van de Inspectie van Financiën. 1963-
1964.

1 omslag

1906 Ingekomen brieven van het Belgisch Instituut voor normalisatie 
over het inventariseren van normen. 1964.

2 stukken

1907 Circulaire inzake kinderbijslag voor zelfstandigen. 24 september 
1964.

1 stuk

1908 Dossier inzake de reglementering omtrent het handelsregister. 
1964-1966.

1 omslag

1909 Doorslag van een telex van Buitenlandse zaken betreffende Dr. F. 
de Halleux, met bijgaande handgeschreven kaartje van Mej. 
Herpels. 1965.

2 stukken

1910 Instructies betreffende afwezigheden wegens ziekte en de 
medische selectie van bestuurders van motorvoertuigen. 1966.

1 omslag

1911 Overzichten van de economische ontwikkeling, afkomstig van het 
Ministerie van Economische Zaken. feb.-mrt., dec. 1966, sep. 1967.

4 stukken

1912 Uittreksel uit het Belgisch Staatsblad betreffende de regelgeving 
betreffende statistieken rond overlijdensoorzaken, de burgerlijke 
stand en migratie. 7 december 1966.

1 stuk

1913 Maandblad van de Dienst Algemene Studiën van het departement. 
okt. - nov. 1967.

2 stukken

1914 Instructies betreffende de administratieve en logistieke werking 
van het departement (redactie van wetteksten, brandveiligheid, 
enz.), met daarin opgenomen: het eerste nummer van het 
"Maandblad van de Dienst Algemene Studiën" van het 
departement Volksgezondheid (januari 1966). 1966-1968.
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1 omslag

1915 Kopij van een nota van eerste minister Gaston Eyskens aan de 
ministerraad betreffende de samenstelling van de ministeriële 
comités. 20 juni 1968.

1 stuk

1916 Dossier inzake de hergroepering van gemeenten in de 
Zuidoosthoek van het arrondissement Leuven. 1968.

1 omslag

1917 Instructies van de Algemene Stagemeester F. Meyers (ADSV), in de 
twee talen, betreffende de opmaak van een stageverslag. [circa 
1965]

2 stukken

2. Niet-commerciële informatie

2. NIET-COMMERCIËLE INFORMATIE
1918 "La presse médicale", exemplaar van een Frans wekelijks tijdschrift.

27 oktober 1956.
1 stuk

1919 Rapport voor het dienstjaar 1956-1957 van de "Union Chimique 
Belge" (UCB). 1957.

1 deel

1920 Uittreksel uit "Bundeskorrespondenz 208/61" betreffende de 
tendens in de steenkoolproductie in West en Oost Europa. 17 
januari 1962.

1 stuk

1921 Dossier inzake de toekenning van de Nobel-prijs voor de vrede 
1964. 13 november 1963.

2 stukken

1922 Ingekomen brief van de Vereniging der elektriciteitsbedrijven van 
België gericht aan de voorzitter van de HGR, betreffende het 
tijdschrift van de vereniging. 22 april 1963.

1 stuk

1923 "Règlement grand-ducal du 20 juin 1963 rendant obligatoire la 
déclaration des causes de décès", uittreksel uit "Mémorial A No. 
43" betreffende de verplichte registratie van doodsoorzaken in het 
Groothertogdom Luxemburg. 27 september 1963.

1 stuk

1924 "Revue belge de Sécurité Sociale", uitgave van het Ministerie van 
Sociale Voorzorg. Januari 1964.
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1 deel

1925 "Abrégé codifié de Déontologie médicale", publicatie (met 
geleidebrief) van Dr. M. De Laet. Januari 1964.

2 stukken

1926 Compendium van wetenschappelijk onderzoek inzake beton op 
mondiaal vlak (met geleidebrief), samengesteld door "Cembureau".
April 1965.

2 stukken

1927 "Nép-Egészségügy", Hongaars medisch tijdschrift en "Medical 
Care", engels medisch tijdschrift. 1964-1966.

7 stukken

1928 - 1929 Jaarverslagen van de Belgische Vereniging der Banken - Association des Banques belges. 1965-1966.

1928 - 1929 JAARVERSLAGEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING DER
BANKEN - ASSOCIATION DES BANQUES BELGES. 1965-1966.

1928 1965.
1 deel

1929 1966.
1 deel

1930 - 1931 Financiële jaarverslagen van de Kredietbank. 1965-1966.

1930 - 1931 FINANCIËLE JAARVERSLAGEN VAN DE KREDIETBANK. 
1965-1966.

1930 Rekeningjaar 1964-1965.
1 deel

1931 Rekeningjaar 1965-1966.
1 deel

1932 Memorandum en publicaties van de Federatie van de Belgische 
Industrie. 1965-1968.

4 stukken

1933 Ingekomen brief van de "Association générale de la Presse Belge", 
met een programma van een studiedag over aardgas en nucleaire 
energie. 1966.

3 stukken

1934 "Mémorial administratif de la Province de Brabant. Art de Guérir. 
Annexe I". 1966.

1 deel

1935 Reclamefolder voor de "FDA Papers". Februari 1967.
1 stuk
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1936 "FDA Papers", maandblad van de "Food and Drug Administration". 
Juni 1967.

1 stuk

1937 "Prevent World War III", tijdschrift (nr. 72) van de "Society for the 
Prevention of World War III". 1968.

1 stuk

1938 "Images d'Afrique du Sud", tijdschrift (jaargang 13). December 
1968.

1 deel

1939 "La Cardiologie dans le Monde", tijdschrift. Januari 1969.
1 deel

1940 Stukken betreffende het tijdschrift "DEMAIN Le monde - De wereld 
Morgen" (Belgische Ontwikkelingssamenwerking) en zijn oplage. 
[1967]

3 stukken

3. Commerciële informatie

3. COMMERCIËLE INFORMATIE
1941 Dossier inzake medische bestralingsapparatuur van de firma 

"L'Auxiliaire médicale". 1957.
1 omslag

1942 Dossier inzake het medisch paspoort, voorgesteld door de firma 
"Omnium Publicité". 1957.

2 stukken

1943 - 1945 Onderwerpsmappen inzake promotiemateriaal voor diverse medische apparatuur bestemd voor ziekenhuizen en laboratoria, uitgaande van diverse firma's. 1957-1966.

1943 - 1945 ONDERWERPSMAPPEN INZAKE PROMOTIEMATERIAAL 
VOOR DIVERSE MEDISCHE APPARATUUR BESTEMD VOOR 
ZIEKENHUIZEN EN LABORATORIA, UITGAANDE VAN DIVERSE 
FIRMA'S. 1957-1966.

1943 1957-1959.
1 omslag

1944 1960-1964.
1 omslag

1945 1965-1966.
1 omslag

1946 Dossier inzake de firma "Barazzetti" uit Monza, producent van 
apparatuur voor medische beeldvorming. 1958.

1 omslag
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1947 Dossier inzake promotiemateriaal van de firma Office de Diffusion 
et d'Exploitation Cinématographique, distributeur van medische en 
wetenschappelijke films. 1964.

3stukken

1948 Dossier inzake Belgacine, brandstof die antraciet moet vervangen. 
1964.

3 stukken

1949 Onderwerpsmap inzake de "Manufacture belge de Lampes et de 
Matériel électrique" (MBLE). 1960-1968.

1 omslag

1950 Dossier inzake medische publicaties door de firma "Laboratoires 
Lutecia" te Rio de Janeiro. 1961.

1 omslag

1951 Dossier inzake kantoormeubilair en mecanografische machines. 
1963.

1 omslag

1952 Dossier inzake de verwarming en verfrissing door stralende 
panelen van de firma Chauray, nieuwe benaming Erai. 1963.

1 omslag

1953 Dossier inzake de uitrusting van laboratoria (meubilair). 1963.
1 omslag

1954 Inkomende brief van de firma Publicontrol (info over laboratoria). 3 
december 1963.

1 stuk

1955 Dossier inzake Publicontact: interministerieel centrum voor 
administratieve informatie. 1963.

1 omslag

1956 Reclamemateriaal uitgaande van informaticabedrijven (Univac , 
Bull, IBM). 1964-1967.

1 omslag

1957 Reclamefolder voor de branddetector "Cerberus". [ca. 1965]
1 stuk

1958 Ingekomen brief en reclamebrochure van een tolkenfirma. [ca. 
1965]

2 stukken
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1959 Dossier inzake reclame voor publicaties van het "Institut belge 
d'information et de documentation" en het "Institut belge de 
Science politique". 1965-1968.

1 omslag

1960 Brief van de firma AEG te Brussel inzake de internationale beurs 
NUCLEX 66 waarop apparatuur met ioniserende straling wordt 
tentoongesteld. 6 september 1966.

1 stuk

1961 Reclamebrochure (met geleidebrief) van het "Centre national de 
Documentation scientifique et technique". December 1966.

2 stukken

1962 Brief van de firma E. Fueter te Brussel inzake het overmaken van 
medische apparaten gebruikt in de chirurgie. 21 september 1966.

1 stuk

1962 /1 Dossier inzake de nieuwe benaming van de firma "General Medical 
Balteau", gespecialiseerd in radiologische producten. 1966-1967.

3 stukken

1963 Dossier inzake reclame verstuurd door het vertaalbureau 
"Language Consultants Benelux Ltd". 1967.

1 omslag

1964 Prospectus (met geleidebrief) betreffende de activiteiten van de 
nucleaire divisie van de firma AEG. 1967

2 stukken

1965 Ingekomen brief en minuut van uitgaande brief inzake "Paragerm" 
bedden voor polytrauma patiënten. 1967.

2 stukken

1966 Acoustimetra, adviesbureau inzake geluid. Informatie over 
aangeboden diensten. 1967.

1 omslag

1967 Promotie brief van de firma D'Ieteren voor de ovens "Polyma", 
bestemd voor de verbranding van industriële olieachtige 
afvalstoffen. 1967.

1 omslag

1968 Commercieel schrijven inzake elektrische gordijnen, o.a. te 
gebruiken in ziekenhuizen. 10 januari 1967.

1 stuk

1969 Promotiebrief voor restaurant "L'Aquilon" te St. Idesbald. 1967.
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1 omslag

1970 Brief van de firma De Man te Antwerpen inzake radiologische 
medische apparatuur. 2 januari 1967.

1 stuk

1971 Commerciële documentatie betreffende "Visicard", een apparaat 
gebruikt in noodgevallen wanneer de tijd ontbreekt om een 
volledige EKG toe te passen. [ca. 1966]

1 stuk

1972 Onderwerpsmap inzake reclame voor diverse bureau artikelen. 
[1967-1969]

1 omslag
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III. ARCHIEF VAN de wnd. Directeur-Generaal Dr. AMERLINCK

III. ARCHIEF VAN DE WND. DIRECTEUR-GENERAAL DR. AMERLINCK
A. Interne organisatie

A. INTERNE ORGANISATIE
1. Departement Volksgezondheid

1. DEPARTEMENT VOLKSGEZONDHEID
--- Instructies van allerlei aard betreffende de administratieve en 

logistieke werking van het departement. 1966-1969.

1973 Onderrichtingen voor de dienstchefs betreffende de verzending van
een driemaandelijks activiteitenverslag naar de Eerste minister, 
voor de periode tot september 1968. 1968.

1 omslag

1974 Onderrichtingen voor de dienstchefs betreffende de opmaak van 
een activiteitenverslag voor het jaar 1968. 1968.

1 omslag

1975 Dossier inzake statistische gegevens verzameld door de Dienst 
Statistieken van het departement. (1961) 1969.

1 omslag

1976 Dienstnota's betreffende medische getuigschriften voor 
personeelsleden en de boekhouding (vastlegging van uitgaven op 
de buitengewone begroting, afsluiting van het begrotingsjaar). 
1969.

5 stukken

2. Bestuur van de Volksgezondheid

2. BESTUUR VAN DE VOLKSGEZONDHEID
1977 Dossier inzake administratieve onderrichtingen van Dr. Amerlinck, 

plaatsvervangend directeur generaal, voor het personeel van het 
bestuur van de volksgezondheid. 1968-1969.

1 omslag

1978 Dienstonderrichtingen van dd. Directeur-Generaal Dr. Amerlinck. 
1969.

1 omslag

B. Sanitair beleid

B. SANITAIR BELEID
1979 Dossier inzake het wettelijk kader rond beroepsziekten en vragen 

om inlichtingen hieromtrent. 1963, 1969.
1 omslag

1980 Dossier van wd. Directeur generaal Dr. Amerlinck inzake de SORCA 
studie betreffende de planning 68-72 voor de inplanting van 
vleesverwerkende bedrijven in België. 1967-1968.



214 Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin. Bestuur van
Volksgezondheid (Overdracht 2004)

1 omslag

1981 Dossier inzake problemen met het taalgebruik bij de inschrijving 
van Dr. J.-J. Cassiman bij de Provinciale geneeskundige Commissie 
van Brabant. 1967-1969.

1 omslag

1982 - 1985 Dossiers en briefwisseling beheerd door F. Amerlinck, plaatsvervangend Directeur-Generaal van het Bestuur voor Volksgezondheid. 1968-1969.

1982 - 1985 DOSSIERS EN BRIEFWISSELING BEHEERD DOOR F. 
AMERLINCK, PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR-GENERAAL VAN HET 
BESTUUR VOOR VOLKSGEZONDHEID. 1968-1969.

1982 Organisatie van een permanente wachtdienst in het Bestuur voor 
Volksgezondheid en het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie. 
1969.

1 omslag
Niet raadpleegbaar

1983 Werking van medische urgentiediensten. 1968-1969.
1 omslag

1984 Rapport en minuut van uitgaande brief naar Directeur-Generaal 
Bosquet betreffende cardiovasculaire ziekten. 1969.

2 stukken

1985 Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven betreffende 
diverse volksgezondheidsmateries (o.m. antigifcentra, inspectie 
van stortplaatsen, bescherming tegen radioactiviteit, verzorging 
van zeelieden en examens aan verpleegstersscholen). 1969.

1 omslag

1986 Overmakingsnota van Dr. Lafontaine betreffende de toepassing van
de wetgeving op de ioniserende stralingen en de erkenning van 
artsen bevoegd voor de controle van personeel blootgesteld aan 
ioniserende stralingen. 23 september 1969.

1 stuk

1987 Minuut van een uitgaande nota van Dr. Lafontaine, gericht aan 
Ingenieur Laurent van het bestuur Arbeidsveiligheid, betreffende 
een vergunning om bronnen en apparaten die ioniserende 
stralingen kunnen uitzenden, onder zich te houden in een instelling
te Brussel. 5 september 1969.

1 stuk

1988 Minuut van uitgaande nota van directeur generaal Dr. Amerlinck, 
gericht aan Inspecteur generaal B. Huyghe betreffende klachten 
over ziekenhuisapotheken. 1 oktober 1969.

1 stuk



Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin. Bestuur van 
Volksgezondheid (Overdracht 2004)

215

C. Stukken van diverse aard

C. STUKKEN VAN DIVERSE AARD
1989 Minuut van uitgaande brief van Dr. Amerlinck gericht aan de Post 

betreffende een klacht wegens het niet uitreiken van een 
aangetekend schrijven aan een gemachtigde ambtenaar. 28 
oktober 1968.

1 stuk

1990 Dossier houdende een exemplaar van de "Bulletin de l'Association 
des Ingénieurs sortis de l'ULB" nr. 1550, met een jobaanbieding 
binnen het departement (waterleidingen, bouw ziekenhuizen). 
Oktober 1969.

2 stukken
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IV. Ziekenhuisraad van het ministerie

IV. ZIEKENHUISRAAD VAN HET MINISTERIE
1990 - 2005 Notulen (met bijlagen) van de vergaderingen van de Ziekenhuisraad, diens diverse werkgroepen en de Universitaire Commissie binnen het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin. 1973-1975.

1990 - 2005 NOTULEN (MET BIJLAGEN) VAN DE VERGADERINGEN 
VAN DE ZIEKENHUISRAAD, DIENS DIVERSE WERKGROEPEN EN DE 
UNIVERSITAIRE COMMISSIE BINNEN HET MINISTERIE VAN 
VOLKSGEZONDHEID EN VAN HET GEZIN. 1973-1975.

1990 /1 Ziekenhuisraad (Bureau en Algemene Commissie) en Universitaire 
Commissie. 1974.

1 pak

1991 - 1992 Werkgroep "artikel 9". 1974-1975.

1991 - 1992 WERKGROEP "ARTIKEL 9". 1974-1975.
1991 jan. - mei 1974.

1 pak

1992 juni 1974 - jan. 1975.
1 pak

1993 Werkgroep "Fundamentele herziening van de normen". 1974.
1 pak

1994 Werkgroep "Psychiatrie". 1974.
1 pak

1995 Werkgroep "Plafonds". 1974.
1 omslag

1996 Werkgroep "Principepunten Art. 5- Art. 9". 1974.
1 omslag

1997 Werkgroep "Statistieken". 1974.
1 omslag

1998 Werkgroep "Erkenningen". 1974.
1 pak

1999 Werkgroep "Apotheek in de verzorgingsinstellingen". 1974.
1 pak

2000 Besluiten van de werkgroep "Wachtdienst". 8 april 1974.
2 stukken

2001 Besluiten in verband met de sociale dienst in het ziekenhuis. 13 
september 1973.

2 stukken

2002 Convocatiebrieven voor een vergadering van de werkgroep 



Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin. Bestuur van 
Volksgezondheid (Overdracht 2004)

217

"Dringende Geneeskundige Hulpverlening". 31 december 1974.
2 stukken

2003 Werkgroep "Brandbeveiliging in de Verzorgingsinstellingen". 1974.
1 omslag

2004 Besluiten in verband met de "Anatomo-Pathologie". 2 juli 1974.
2 stukken

2005 Besluiten in verband met het herbergen en de hospitalisatie van 
bejaarde personen. 2 juli 1974.

2 stukken

2006 Dossier inzake een voorstel van de Algemene Unie der 
Verpleegsters van België tot oprichting van een algemene raad en 
een medische raad in elk ziekenhuis. 1974.

1 stuk
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