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“Op sociaal vlak zal de regering de sociale zekerheid afwerken en ze geleidelijk uit-
breiden tot alle Belgen. Ze zal een gezinsbeleid voeren met onder andere de bouw 
van 25.000 moderne huizen, op basis van een globaal plan waardoor de kosten van 
de huizen aanzienlijk zullen kunnen dalen en bijgevolg ook de huurbedragen. Ze 
zal een wetsontwerp over de stadsontwikkeling in het land indienen. Ze zal een 
kredietbeleid voeren voor een vlottere toegang tot de kleine eigendom. Ze zal de 
huishoudelijke herinrichting uitbreiden tot de landbouwers. Ze zal voorstellen de 
wet over de ouderdomspensioenen onmiddellijk te herzien onder andere wat betreft 
het maximumbedrag van de inkomens, de vrijstelling voor onvolledige stortingen, 
het onderhoudsgeld. Ze zal de administratieve hindernissen wegwerken, die de er-
kenning van het recht op het pensioen en de uitbetaling van het bedrag ervan aan-
zienlijk vertragen”.

Uittreksel uit de regeringsverklaring van 3 april 1946, regering-Van Acker III,
 uitgesproken door dhr. Achille Van Acker, Eerste Minister
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