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Op 28 december 2014 vieren we de 70ste verjaardag van de sociale zekerheid. Op 
28 december 1944 werd immers de Besluitwet betreffende de maatschappelijk ze-
kerheid der arbeiders goedgekeurd. De wet werd op 30 december 1944 gepubliceerd 
en werd op 1 januari 1945 van kracht.

Strikt genomen gaat het hier niet om de geboortedatum van de sociale zekerheid 
in ons land. Deze Besluitwet voerde immers niet voor het eerst het principe van de 
verplicht sociale verzekeringen in. Reeds in 1903 werd een eerste verplichte sociale 
verzekering in ons land geïntroduceerd, maar het ging dan wel om een buitenbeen-
tje, namelijk de wet op de arbeidsongevallen. In 1911 werd de verplichte verzekering 
tegen ouderdom en overlijden ten gunste van mijnwerkers ingevoerd. Voor de Eerste 
Wereldoorlog waren er ook nog tal van andere wetgevende initiatieven die echter 
geen meerderheid behaalden1.

Het is vooral tijdens het interbellum2 dat de verplichte sociale verzekeringen in ons 
land echt tot ontwikkeling komen. De invoering van het enkelvoudig stemrecht 
voor mannen in 1919 zal zeker aan deze gunstige dynamiek hebben bijgedragen. 
De verschillende regelingen waren bij het begin van de Tweede Wereldoorlog echter 
sterk versplinterd wat vooral de financiering ervan erg moeilijk en, zoals de crisisja-
ren hadden aangetoond, erg kwetsbaar maakte.

De Besluitwet van 28 december 1944 kan dan ook worden gezien als de geboorte-
datum van een geconsolideerde Belgische sociale zekerheid. Ze was het resultaat van 
jaren clandestien overleg tussen enkele overheidsexperten en niet-gemandateerde 
vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers.

In oktober 1941 nam Henri Fuss, voormalig koninklijk commissaris belast met de 
hervorming van de Werkloosheid, het initiatief voor het opstarten van een informeel 
netwerk dat de bedoeling had de contacten tussen de werkgevers- en arbeiderswereld 
tijdens de bezetting gaaf te houden. Er werd een “ Werkgevers-Arbeiderscomité” opge-

(1)  In 1912 diende de Belgische regering een “Wetsontwerp ter verzekering tegen ziekte, vroegtijdige invaliditeit 
en ouderdom”. Deze sociale verzekering zou worden gefinancierd door bijdragen betaald door arbeiders met een 
inkomen beneden een bepaald niveau, maar zou worden aangevuld met een verplichte werkgeversbijdrage en 
subsidies van de overheid. In 1913 diende Camiel Huysmans (BWP) een eigen wetsvoorstel in, namelijk het 
“Wetsvoorstel houdende inrichting van de Sociale Voorzorg met het oog op Ziekte, Vroegtijdige Invaliditeit en 
Ouderdom”.
(2) In Duitsland werden de eerste verplichte sociale verzekeringen voor arbeiders reeds tussen 1882 en 1889 
ingevoerd. In België ontstond de eerste verplichte sociale verzekering pas geruime tijd later, omdat men sterk 
vasthield aan het principe van gesubsidieerde vrijheid.
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richt met als leden onder meer Georges Velter, directeur van Fabrimetal, Paul Gold-
schmidt-Clermont, directeur bij het Centraal Nijverheidscomité, de heer Pauwels, 
voorzitter van het ACV, de heer Watillon, vakbondsman van het ABVV, Gaston 
Grinard, voormalig directeur van de N.D.A.W.

Binnen dit comité werden ideeën uitgewisseld over de economische en sociale toe-
stand na de bevrijding. Het Comité behandelde alle maatschappelijke problemen 
die de aanwezige partijen interesseerden: de sociale zekerheid, maar ook de lonen, 
de arbeidsduur, de principes en methodes van de paritaire samenwerking, enz. Het 
was zeker niet het enige netwerk dat zich met deze thema’s tijdens de bezetting bezig 
hield, maar dit specifieke netwerk zou een bijzondere impact hebben op onze sociale 
zekerheid in de naoorlogse periode.

Het Comité vergaderde opeenvolgend bij elk van zijn leden of op de zetel van Fabri-
metal, maar het is in augustus 1941, in het buitenhuis van Paul Goldschmidt-Cler-
mont te Ohain, dat de idee zou zijn ontstaan om een plan uit te werken om de 
betrekkingen tussen werkgevers en loontrekkenden na de oorlog te normaliseren, 
maar ook om een algemene hervorming van de sociale zekerheid voor te bereiden. 
Een gedenkplaat aangebracht op de voorgevel van het gemeentehuis van Ohain her-
innert aan deze gebeurtenis. Op 24 april 1944 werd unaniem een definitieve tekst 
aangenomen, alhoewel later de werkzaamheden werden voortgezet op een meer 
technisch niveau.

Dit “Ontwerp van Overeenkomst tot Sociale Solidariteit” stelde voor om een sys-
teem van verplichte sociale verzekeringen in te richten voor alle werknemers, in-
clusief de hogere-inkomensgroepen die voorheen vaak werden uitgesloten van de 
socialeverzekeringsplicht. Er werd ook al gedacht aan een socialeverzekeringssysteem 
voor zelfstandigen, maar er werd besloten de realisatie ervan uit te stellen tot na 
de oorlog. Het socialezekerheidssysteem voor werknemers zou bestaan uit vijf sec-
toren: de rust- en overlevingspensioenen, de ziekte- en invaliditeitsverzekering, de 
werkloosheidsverzekering, de gezinsbijslagen, en de jaarlijkse vakantie. Er werd dus 
voorzien om voor het eerst ook een verplichte ziekte en invaliditeitsverzekering en 
een verplichte werkloosheidsverzekering in te voeren.

Het “Ontwerp van Overeenkomst tot Sociale Solidariteit” impliceerde vooral een 
grondige rationalisering van de sociale verzekeringen in België. Enkele basisprin-
cipes van de sociale zekerheid werden stevig verankerd. Het systeem is gebaseerd 
op een solidariteit onder werknemers en werkgevers. Vertegenwoordigers van beide 
groepen kregen een belangrijke rol toebedeeld in het (paritair) beheer van de sociale 
zekerheid. Socialezekerheidsrechten werden in regel opgebouwd door het verplicht 
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betalen van sociale bijdragen. Deze sociale bijdragen3 worden verdeeld door een na-
tionaal repartitiefonds, de latere Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid voor 
Werknemers (nu de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid), onder de Rijksdiensten ver-
antwoordelijk voor het beheer van de verschillende sectoren van de sociale zekerheid.

De ziekte- en invaliditeitsverzekering zou worden uitgevoerd door de erkende lands-
bonden van mutualiteiten, die sinds minstens 10 jaar bestonden en die minstens 
5.000 leden telden, of, voor de niet-mutualisten, door paritair beheerde regionale 
diensten. Over het beheer van de werkloosheidsverzekering werd er geen eensge-
zindheid bereikt en de beslissing werd dan ook overgelaten aan de naoorlogse rege-
ring. Er werd voorzien om voorlopig een steunfonds voor werklozen op te richten 
onder paritair beheer, gefinancierd door een bijdrage van 1% van het loon, zowel 
van de werknemer als van de werkgever.

Men voorzag ook dat de uitkeringen, binnen de grenzen van de naoorlogse econo-
mie, zouden worden verhoogd tot een “redelijk” niveau. Bij arbeidsongeschiktheid 
zou 60% van het loon worden toegekend, verminderd tot 50% na een jaar, maar 
cumuleerbaar met een beperkt inkomen uit tewerkstelling. Men stelde ook voor de 
gezondheidszorgen uit te breiden tot de gezinsleden. De pensioenen zouden worden 
opgetrokken tot 50% van het gemiddeld loon van de werknemers, gedeeltelijk op 
kapitalisatie en gedeeltelijk op repartitiebasis. Het voorlopige steunfonds voor werk-
lozen zou uitkeringen verstrekken van 40 à 60% van het gemiddeld loon van een 
ongeschoold werkman, naargelang de categorie van gemeente. De kinderbijslagen 
zouden aanzienlijk verhoogd worden.

Achiel Van Acker, die tijdens het laatste jaar vÓÓr de bevrijding ook aan de gesprek-
ken van het comité had deelgenomen, zorgde er als Minister voor dat deze voorstel-
len zeer snel hun weg vonden naar een Besluitwet. In zijn toespraak naar aanleiding 
van de 50ste verjaardag van de Besluitwet, die we in dit nummer hernemen, beaam-
de hij ook de spoed die achter het initiatief werd gezet, zonder de redenen hiervoor 
veel te verduidelijken.

Zeventig jaar later kunnen we vermoeden dat dit in de eerste plaats te maken had 
met dringende behoefte aan sociale stabiliteit die ons land na het trauma van de 
Tweede Wereldoorlog en de eraan voorafgaande economische crisis, nodig had. De 
leden van het comité vreesden ook dat de plannen die men in relatieve rust tijdens 
de Tweede Wereldoorlog had kunnen uitwerken, na de oorlog zouden verzanden in 
tal van kleine en grote tegenwerpingen van drukkingsgroepen.

(3) Een globale bijdrage van 23,5% van de lonen zou worden geïnd, waarvan 8% ten laste van de werknemer 
en 15,5% te betalen door de werkgever. In het geval van de bedienden bedroeg de werkgeversbijdrage 13,5%.
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Op de eerste Nationale Arbeidsconferentie van de naoorlogse periode, op 16 sep-
tember 1944, werd het “Ontwerp van overeenkomst van sociale solidariteit” officieel 
besproken. Het werd daarop bekrachtigd door de Regering van Nationale Eenheid 
en de geaccrediteerde vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers.

Op 28 december 1944 wordt De “Besluit-Wet op de sociale zekerheid”, gepatro-
neerd door Achille Van Acker, inmiddels de nieuwe Minister van Arbeid en Sociale 
Voorzorg, ondertekend door Prins Karel, die op dat moment regent was in afwach-
ting van de terugkeer van de Koning (B.S. 30 december 1940). De plannen uit de 
Overeenkomst van Sociale Solidariteit worden vrijwel in hun geheel overgenomen.

Volgens de leden van het comité van werknemers en werkgevers wou de Besluit-
wet vooral op een pragmatische manier een aantal praktische problemen waarmee 
de vooroorlogse sociale verzekeringen geconfronteerd werden, oplossen. In die zin 
verschilden zij van andere denkgroepen die tijdens de Tweede Wereldoorlog ook 
over de problematiek van de sociale verzekeringen hadden nagedacht en doorgaans 
nieuwe systemen hadden ontworpen met resp. een zuivere Bismarckiaanse of eerder 
een Beveridgiaanse inslag.

Het is deze pragmatische benadering die het mogelijk maakte het nieuwe systeem 
snel na de Tweede Wereldoorlog in te voeren en die ervoor zorgde dat de basisken-
merken die in de Besluitwet vervat zaten nog steeds de basiskenmerken zijn van 
ons huidige socialezekerheidssysteem. De leden van het comité van werknemers en 
werkgevers en de medewerkers van Van Acker die tijdens de nacht van 27 op 28 de-
cember 1944 in winterjas nog naarstig aan de Besluitwet werkten, hebben wellicht 
zelf nooit gedacht dat hun voorstellen zo de test der jaren zouden doorstaan.

De sociale zekerheid is weliswaar een historische verwezenlijking, maar zij is geen 
monument zoals een kathedraal of een beroemd kunstwerk. De sociale zekerheid is 
een dynamisch systeem dat geworteld zit in onze samenleving. Een samenleving die 
in de loop van de decennia evolueerde en dat ongetwijfeld in de komende decennia 
nog zal blijven doen. De sociale zekerheid is dan ook een levend kunstwerk dat door 
de verschillende opeenvolgende generaties moet worden aangepast aan de behoeften 
die in de loop der jaren ontstaan en soms ook weer verdwijnen.
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