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ACHILLE VAN ACKER, PEETVADER VAN DE 
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DOOR PIERRE VANDERVORST
 Ere-hoogleraar, Faculté de droit et de criminologie, ULB

“Ik herhaal hier wat ik voor de commissie met dezelfde bewoordingen heb gezegd: 
‘Dit is het gepaste ogenblik voor deze verwezenlijking, want als u dit nu niet rea-
liseert, zult u het ook morgen niet realiseren, en wel om die reden dat een meter uit 
honderd en niet uit honderdentwee centimeter bestaat’.”1

1. VOORAFGAANDE VRAAGSTELLING

Om eer te betuigen aan de grote namen uit de sociale geschiedenis en de arbeiders-
beweging in het algemeen, zouden we wellicht het heldendicht moeten schrijven 
van de 19e en 20e eeuw. We zouden het wonderlijke moeten mengen met de dra-
matische omstandigheden van de werknemers, de legende met de geschiedenis, de 
lange weg die de vakbeweging heeft afgelegd, met het eindeloze geduld van de soci-
ale rechtvaardigheid, stakingen en volksberoeringen met de straat, die straat die met 
een diepgaande betekenis geladen is als ze de ontboezemingen van de mensenmassa 
in ontvangst neemt2.

Romaneske mythologie van de sociale problematiek, zinnebeeldige uitdrukking van 
de bekommernissen, verwachtingen, idealen van het volk … Maar de mythe wacht 
niet op een talentenmaker om de geesten te veroveren; in geen tijd dringt de my-
the door in de herinneringen, verstart ze de gebeurtenissen waarvan de Kroniek 
niet systematisch werd bijgehouden, waarvan de registratie in de archieven of in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Achille Van Acker, Hand., Senaat, zitting 1944-1945, 7 december 1944, p. 53.
(2) Zie de boutade van Puck in Le Soir van 14 januari 1934, aangehaald door Van Kalken, Commotions populaires 
en Belgique (1834-1902), Brussel, Office de publicité, 1936, p. 37.

* Deze tekst, herzien, verbeterd en aangevuld door de oorspronkelijke auteur ervan, werd voor het eerst gepu-
bliceerd onder de titel: “Achille Van Acker, vader van de sociale zekerheid?” in het Liber amicorum Achiel Van 
Acker, Stadsbestuur van Brugge en Uitgeverij Orion, NV Desclée De Brouwer, Brugge, 1973, pp. 173-205, 
gehandtekend door G. Spitaels. Later werd hij opnieuw opgenomen in de drie edities van Honderd jaar Belgisch 
sociaal recht / Cent ans de droit social belge, Brussel, Bruylant, 1982, 1986 en 1992 (pp. 121-148 in de laatste 
editie), met de handtekening van G. Spitaels en P. Vandervorst. Zie ook Vandervorst, Pierre, “Achille Van Acker 
(1898-1975), parrain de la sécurité sociale”, Journal des tribunaux du travail, 1975, p. 193 en pp. 206-208 (te 
raadplegen documenten).
Dit artikel werd voorheen reeds gepubliceerd in het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 1/2009.
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het geheugen van enkelingen ingegraven zit; ze is ontvankelijk voor mondelinge 
getuigenissen, bekommert zich weinig om de objectieve waarheid en creëert in een 
handomdraai personages doorheen permanente beelden; ze is gevoelig voor de nood 
aan geluk en aan geruststelling, verzacht de betrekking tot de beproevingen, schept 
vertrouwen en zorgt voor rust in de toekomst door het verleden glad te schuren.

Toen mij aldus werd gevraagd om een studie te maken over Achille Van Acker, vader 
van de sociale zekerheid, stond ik wantrouwig tegenover het onderwerp. Reflex van 
een wetenschapper? Gebrek aan beoordelingselementen? Het ene zowel als het andere.

Bovendien, zo leek mij, was het duidelijk dat het vaderschap van de sociale zekerheid, 
deze fundamentele instelling van onze tijd, slechts het gevolg kon zijn van een “col-
lectieve” verlanding3, dat het heden, in zijn origineelste uitvoering, slechts het erfgoed 
kon zijn van de vroegere generaties dat op een verstandige wijze aan de omstandighe-
den werd aangepast ofwel erdoor werd vernietigd. Met andere woorden: ik was ervan 
overtuigd dat de krachtlijnen van onze samenleving elkaar overlappen en een gedaan-
teverandering ondergaan zonder dat het verleden ooit volkomen ontbreekt in een 
metamorfose en dat in een dergelijke, per definitie structuralistische constructie de 
taak van een mens hierop neerkomt dat hij een historische kans te baat moet nemen. 
Wat de titel van de gesuggereerde overpeinzingen niet rechtvaardigde.

Ik moest me echter bij nog een andere vanzelfsprekendheid neerleggen: het voor-
gestelde thema was geen partijdig idee, een slogan die eer betuigt aan de vakbonds-
leider en uitzonderlijke politicus; hij was aanvaard in middens die ik redelijkerwijze 
niet van samenzweerderige geheugenvervalsing kan verdenken. In het vierentwintig-
ste jaarverslag van het Verbond der Belgische Nijverheid lezen we immers4, dat het 
optreden als minister van Achille Van Acker in december 1944 “maakt dat de hui-
dige voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in België terecht5 wordt 
beschouwd als de vader van de sociale zekerheid.”6

Eén hinderpaal bleef nog overeind. De jurist mag bij gelegenheid dan al socioloog 
zijn, hij moet als dusdanig niet optreden als historicus; hij moet de feiten bij het 

(3) Zie Fuss, H., Arbeidsblad, 1958, “La genèse clandestine de la sécurité sociale en Belgique”, p. 843: “Nooit 
eerder was een conceptie zo collectief”.
(4) Nu het Verbond van Belgische Ondernemingen.
(5) Ikzelf heb dit woord cursief gezet.
(6) Où va la sécurité sociale?, juni 1970, p. 11. Deze benaming wordt ook, zij het dan minder gepast, gegeven 
aan Léon-Eli Troclet, die er in de eerste regering-Van Acker als Minister van werk en sociale voorzorg mee werd 
belast om de sociale zekerheid voor werknemers in te voeren (zie Mélanges offerts à Léon-Eli Troclet, Brussel, 
Uitgave van het Institut de Sociologie, 1967, p. 29). Georges Velter, directeur van de werkgeversorganisatie 
Fabrimetal (nu Agoria), getuige en ontegenzeglijk ook een hoofdrolspeler bij de wording van onze sociale ze-
kerheid, beklemtoonde de “overheersende rol die Achille Van Acker van begin tot eind heeft gespeeld”, onder 
andere tijdens de clandestiene contacten met de vakbonden, die uiteindelijk leidden tot het ontwerpakkoord 
voor sociale solidariteit (Bulletin van Fabrimetal, januari 1977, p. 16).
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positieve recht onderbrengen. Om die reden leek het mij nuttig om eerst de legisla-
tieve balans op te maken van de “Van Ackeraten”7 op het vlak van sociale zekerheid, 
nog voor ik een beeld schep van het ontstaan van de teksten en het aandeel van de 
Minister aankaart.

Deze eerste benadering omschrijft ten minste het belang van het werk: diachronisch 
of synchronisch.

2. GELIJKTIJDIGHEID

Wie een sociaal wetboek raadpleegt om in een chronologische tabel de belangrijke 
teksten aan te stippen die wijzen op de aanwezigheid van Achille Van Acker in de 
regering, als Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg of als Eerste Minister, ziet 
vrijwel onmiddellijk in dat deze benadering, die op het eerste gezicht summier lijkt, 
bijzonder leerrijk is.

De legislatuur 1954-1958 werd met geen enkele fundamentele tekst verrijkt op het 
domein dat ons interesseert8. Het ging in die tijd overigens om een “regering voor 
economische expansie en de verdediging van de frank”9, een regering wier reële10 
sociale bekommernissen geen opmerkelijke juridische sporen nalieten. Van septem-
ber 1944 tot augustus 1946 daarentegen is het precies de feitelijke grondslag van 
ons positief recht dat in de index zijn levende juridische archeologie neerschrijft. 
Denken we daarbij aan oude gebouwen, die vaak worden gerenoveerd en waar de 
geest des tijds in de gangen rondwaart op het ritme van zijn behoeften en ambities:
 § de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders, de daadwerkelijke spil van ons systeem, die door een wet van 27 
juni 1969 technisch gesproken haast volledig werd ingetrokken, maar waarin we 
beter een nieuw habijt zouden zien voor reeds bevestigde principes;

 § de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van 
de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden11;

 § het regentsbesluit van 16 januari 1945 betreffende de werking van de Rijksdienst 
voor Maatschappelijke Zekerheid, die door een koninklijk besluit van 28 novem-
ber 1969 tegelijkertijd werd gemoderniseerd en ingetrokken;

 § de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van 
de zeelieden ter koopvaardij, die nog steeds van kracht is.

(7) Zie Pourquoi Pas? van 30 april 1954.
(8) Een wet zoals de wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid kan inderdaad niet 
bij dit type van maatregelen worden ondergebracht.
(9) Zie Le Soir, 12 mei 1954, Ed. XX, p. 3.
(10) Voornamelijk gericht op de werkloosheid (zie Le Soir, 22 juni 1954, Ed. XX, pp. 1 en 2) en de pensioenen 
(zie Le Peuple, 20 september 1954, pp. 1 en 3).
(11) Het stelsel voor mijnwerkers en gelijkgestelden werd ondertussen ingetrokken.
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In feite wordt de volledige financiële en administratieve organisatie van de sociale ze-
kerheid voor werknemers ingevoerd en dat, midden in het Von Rundstedt-offensief.

Wie het Verslag aan de Regent dat aan de besluitwet van 28 december voorafgaat, 
aandachtig doorleest, ziet in dat de sociale zekerheid van heel de bevolking boven de 
doopvont wordt gehouden. Volgens de idee van de auteurs betekent de oprichting 
van een compleet stelsel voor werknemers “de eerste stap naar sociale zekerheid voor 
alle burgers”12.
Maar uit de opiniepeiling komt een andere interessante scheidslijn naar voren. Tussen 
1944 en 1946 neemt het socialezekerheidsrecht stevige vormen aan en de jaren on-
middellijk na dit ontstaan worden gekenmerkt door de invoering van het arbeidsrecht.

Met uitzondering van de besluitwet van 9 juni 1945 tot vaststelling van het statuut 
der paritaire comités en het regentsbesluit van 15 oktober 1945 waarbij de algemene 
modaliteiten van de werking der paritaire comités bepaald worden, dateren de ande-
re maatregelen – die hoofdzakelijk betrekking hebben op de collectieve arbeidsver-
slagen en tot op heden sporen nalaten – van na het vertrek van de Kamervoorzitter 
als Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg of als Eerste Minister:
 § de besluitwet van 25 februari 1947 betreffende het toekennen aan de arbeiders 
van loon voor een aantal feestdagen per jaar;

 § het beroemde Nationaal akkoord van 16 en 17 juni 1947 betreffende de algemene 
principes voor het statuut van de vakbondsafvaardigingen van het personeel van 
de ondernemingen;

 § het regentsbesluit van 27 september 1947 houdende goedkeuring van de titels III, 
IV en V van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming13;

 § de wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen belang in 
vredestijd14;

 § de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven 
(Centrale Raad voor het bedrijfsleven, beroepsraden, ondernemingsraden); 

(12) Van Acker, A., Redevoering van 25 mei 1945 ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van het Ministerie 
van Arbeid, Arbeidsblad, 1945, p. 320. We kunnen in het programma van de clandestiene socialistische vak-
bondsbeweging over haar socialezekerheidsplan overigens reeds het volgende lezen: “Het programma stelt dat 
alle burgers verzekerd moeten zijn tegen de risico’s van het bestaan en dat ze solidair moeten bijdragen teneinde 
deze sociale zekerheid te verwezenlijken. Dat is een plicht die iedereen heeft ten overstaan van alle burgers. 
Uiteraard denken wij, als vakbondsbeweging, in de eerste plaats aan de hoofd- en handarbeiders, maar we zijn 
ervan overtuigd dat ons plan inzake sociale zekerheid slechts in zijn geheel kan slagen als de volledige bevolking 
erachter staat” (Un seul syndicat pour un monde nouveau, Brussel, Centrale culturelle de la FGTB, 1968, p. 31).
(13) Titels I en II werden goedgekeurd door het regentsbesluit van 11 februari 1946.
(14) Het KB van 27 juli 1950 bepaalt aan welke levensbehoeften tegemoet moet worden gekomen om deze wet 
op bevredigende wijze ten uitvoer te leggen.
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 § het regentsbesluit van 13 juni 1949 tot oprichting van de Ondernemingsraden, 
op 13 juli 1949 gevolgd door het regentsbesluit waarbij de verkiezing van de afge-
vaardigden van het personeel bij de ondernemingsraden wordt ingericht, en op 23 
november 1949 door het regentsbesluit tot vaststelling van de voorwaarden van 
kiesrecht voor de oprichting der ondernemingsraden en van de procedure voor de 
opmaking der kiezerslijsten;

 § de organieke wet van de Nationale Arbeidsraad van 29 mei 1952;
 § de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werk-
nemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen.

Wat hierop neerkomt dat we, alleen al op het niveau van het sociaal recht zoals we 
dat doorgaans beschouwen, aan de these de geruststelling van gelijktijdigheid kun-
nen toevoegen.

Maar deze tijden van sociale zekerheid zouden hun originaliteit en specificiteit moe-
ten rechtvaardigen en zich niet mogen beperken tot de intensivering van de wetge-
vende activiteit op een domein dat reeds lang geleden het daglicht zag.

3. DE INHEEMSE WORDING

Is de sociale zekerheid de dochter van het zinnebeeld over de armoede van de men-
sen? Generaal de Gaulle beweerde, en enigszins terecht, dat de sociale zekerheid 
daags na de Tweede Wereldoorlog “nog in de bonen zit”15, maar zweeg in alle talen16 
over de lange “incubatieperiode”, waarmee hij het geloof in de toverstok en ongezie-
ne orkestratie nog aanwakkerde. Niets werd echter minder geïmproviseerd, als we de 
moeite nemen om de ontstaansgeschiedenis opnieuw onder de loep te nemen. De 
oorsprong van de uitdrukking zou kunnen worden toegeschreven aan Simon Boli-
var, die in februari 1819 het volgende verklaarde: “Het meest perfecte regeringsstel-
sel is datgene dat de grootste hoeveelheid welzijn, de grootste hoeveelheid sociale ze-
kerheden, de grootste hoeveelheid politieke zekerheid teweegbrengt”17. Niets wijst er 
echter op dat de staatsman daarmee een stelsel bedoelde dat de sociale risico’s dekt, 
want dat veronderstelt een technische basis ter ondersteuning van zijn dogmatische 
overstijging. In precies die betekenis wordt de formule voor het eerste gebruikt in 
de Verenigde Staten, in de Amerikaanse socialezekerheidswet van 14 augustus 1935, 
een wet die wortelt in de grote crisis die het land vanaf 1929 doormaakt.

(15) Verslag door André Malraux, Les Chênes qu’on abat, Parijs, Gallimard, 1970.
(16)  De uitdrukking is afkomstig van Léon Blum, “La sécurité sociale” in Les socialistes promoteurs, défenseurs, 
animateurs de la sécurité sociale, Parijs, Edit. du Parti socialiste S.F.I.O., s.d., p. 6 (opgenomen in het dagblad Le 
Populaire van 13 juli 1949).
(17) W. Miguel Garcia Cruz, “Le concept de la sécurité sociale dans les pays d’Amérique”, Bulletin de l’Associa-
tion internationale de sécurité sociale, IV, nr. 6 van juni 1951, p. 211, aangehaald door Paul Durand, La Politique 
contemporaine de sécurité sociale, Parijs, Dalloz, 1953, p. 13, nota (1).
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Ikzelf zou vooral onthouden dat reeds in 1925 de Internationale Arbeidsconferentie 
een resolutie goedkeurde waarin de idee van eenheid van sociale verzekeringen is 
opgenomen: een verzekeringsstelsel dat alle risico’s waaraan de werknemer is bloot-
gesteld, dekt18. Deze suggestie leidt noodzakelijkerwijze tot de coördinatie en ver-
eenvoudiging van de verschillende bestaande sociale verzekeringen en schept alvast 
een beeld van het concept.

De oorlog speelt in dat geval een rol als bewerkstelliger van de ommekeer en versnelt 
de evolutie. Op 6 januari 1941 definieert president Roosevelt in een boodschap 
gericht tot het Amerikaanse Congres de vier essentiële menselijke vrijheden waarop 
de wederopbouw van de wereld zou moeten steunen. “De derde vrijheid is de be-
vrijding van het individu van de behoefte (freedom of want), die, in wereldse termen 
omgezet, een economische verstandhouding inhoudt die voor de inwoners van alle 
landen welzijn en vrede mogelijk maakt.”

Zeven maanden later, op 12 augustus 1941, ontmoeten Roosevelt en Churchill el-
kaar in het midden van de Atlantische Oceaan en ze zijn van oordeel dat ze via een 
handvest “een aantal gemeenschappelijke principes moeten kenbaar maken die het 
nationale beleid in hun respectieve landen beheersen en waarin zij al hun hoop leg-
gen op een betere toekomst voor de wereld.” “Ze verlangen er (meer bepaald) naar 
om zo te handelen dat op economisch vlak de meest complete samenwerking tussen 
alle naties tot stand komt, teneinde voor alle landen betere werkomstandigheden, 
vooruitgang van de economie en sociale zekerheid te garanderen”19.

Ondertussen, op 10 juni 1941, kondigt de Engelse Minister Greenwood, die ermee 
werd belast om de problemen inzake de heropbouw te bestuderen, in het Lager-
huis aan dat hij een interministeriële commissie heeft verzocht om “een algemeen 
onderzoek te verrichten naar de socialeverzekeringsstelsels en de daarbij behorende 
diensten die op nationaal vlak bestaan, daarbij inbegrepen de arbeidsongevallen, en 
om aanbevelingen naar voren te schuiven die dit stelsel moeten verbeteren.”

Deze commissie wordt voorgezeten door William Beveridge en dient op 20 no-
vember 1942 haar rapport in (Social Insurance and Allied Services); dit rapport 
wordt op 1 december aan de leden van het Parlement uitgedeeld. Beveridge wijst 
op de twee hoofdcategorieën van fouten in de van kracht zijnde wetgeving – ontoe-
reikendheid en complexiteit – en beveelt een nationaal verzekeringsstelsel aan dat 
steunt op de beginselen universaliteit en eenheid. “Een revolutionaire beweging in 

(18) Zie Internationale Arbeidsorganisatie, Trente ans de combat pour la justice sociale, 1919-1949, Woord vooraf 
door David A. Morse, Genève, Internationaal Arbeidsbureau, 2e ed., 1950, p. 91.
(19)  Atlantisch Handvest, punt 5.
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de wereldgeschiedenis is een tijd voor revoluties en niet voor verstelwerk”20.

Het document vindt heel wat weerklank en er bestaat geen verdrag in de sociale 
geschiedenis dat hieraan geen wezenlijke ontwikkelingen toekent. Maar het is ex-
treem om hierin een doorslaggevende factor te zien die de evolutie bepaalt van het 
continentale recht, en in het bijzonder van het Belgisch recht.

Als Churchill in februari 1943 een vierjarenplan aankondigt, neemt hij daarin het 
Beveridge-plan op en verklaart: “U dient ons, mijn collega’s en mijzelf, te beschou-
wen als fervente aanhangers van de verplichte verzekering voor alle klassen en voor 
alle doelen, van de wieg tot het graf.”

Op 10 mei 1944 wordt ook tijdens de jaarlijkse conferentie van de Internationale 
Arbeidsorganisatie, die in Philadelphia zetelt, nagedacht over de restauratie die na 
de oorlog moet volgen en men wil het fundamentele pact dat in 1919 in Versailles 
werd gesloten, hernieuwen en vervolledigen.

In haar “Verklaring betreffende de doelstellingen van de Internationale Arbeidsorga-
nisatie” bevestigt de conferentie dat “de strijd tegen behoeftigheid in elke natie met 
een onuitputtelijke energie moet worden gestreden door toedoen van een voort-
gezette en grondig overlegde internationale inspanning. Daarbij nemen de verte-
genwoordigers van de werknemers en de werkgevers – die op gelijke voet met de 
regering samenwerken – deel aan vrije discussies en beslissingen van democratische 
aard, met het oog op de promotie van het gemeenschappelijk goed21.

De Conferentie “erkent de plechtige verplichting van de Internationale Arbeids-
organisatie om in de verschillende landen ter wereld de tenuitvoerlegging te on-
dersteunen van eigen programma’s om de uitbreidingen van de socialezekerheids-
maatregelen te verwezenlijken met de bedoeling om iedereen die een dergelijke 
bescherming nodig heeft, een basisinkomen, alsook volledige medische verzorging 
te garanderen21.” Bij deze gelegenheid wordt aanbeveling nr. 69 goedgekeurd, waar-
mee de invoering van een socialezekerheidsstelsel wordt beoogd dat in alle landen 
zo uitgebreid mogelijk is.

Ik vond het belangrijk om deze verschillende materialen beknopt weer te geven, daar 
zij aantonen dat tussen de twee wereldoorlogen en tijdens de Tweede Wereldoorlog 
zich een coherenter concept van bescherming tegen sociale risico’s doet gelden, na-
melijk het concept van een verplicht en veralgemeend socialezekerheidsstelsel dat 
ten minste een minimuminkomen garandeert; de “internationale” analyse, die van 

(20) Social Insurance, nr. 7, p. 6.
(21) Verklaring van Philadelphia, punt 3, f ).
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één land, nl. de Verenigde Staten, uitgaat – land waarvan de invloed onmiskenbaar 
is – legt enkele principes en strekkingen bloot. De belangrijkste daarvan – de eco-
nomische druk ten gevolge van de crisis, de toenadering van de gemeenschappen 
en de gewenning aan de interventie tijdens de oorlogen – zijn in België, zowel qua 
gevolgen als qua oorzaken, terug te vinden.

Het Belgische voorbeeld illustreert des te beter het mechanisme van trage rijping van de 
sociale zekerheid. Als we ons beperken tot de jaren die aan de besluiten van 1944-1945 
voorafgingen, stellen we vast dat een reeks van zogenaamde socialeverzekeringswetten, 
geconsolideerd na 1914-1918, verschillende gebeurlijkheden dekt22. Maar het geheel 
vertoont de nadelen van het Engelse systeem: het is ontoereikend en complex.

Ontoereikendheid. Bij de werknemers leunen twee stelsels nog aan bij de techniek 
van gesubsidieerde vrijheid: verzekering tegen ziekte en invaliditeit en verzekering 
tegen werkloosheid; in het eerste stelsel biedt het bedrag van de renten en vergoe-
dingen, ondanks het grote succes qua toetredingen, niet de beoogde bescherming; 
in het tweede stelsel is de techniek niet voldoende uitgewerkt en zijn de financiële 
resultaten zorgwekkend. Het toepassingsgebied en het effectieve voordeel van de 
verplichte stelsels laten te wensen over.

Complexiteit. Met de verschillende wetgevingen gaan velerlei instellingen, ingewik-
kelde reglementeringen, een verscheidenheid aan berekeningswijzen en manieren 
van innen van de bijdragen, te veel formaliteiten gepaard.
Het is verkeerd om te denken dat we dienden te wachten op de “internationale 
beweging” en Beveridge om de weg van de hervormingen in te slaan.

(22) Zie Wet van 10 maart 1900 betreffende de ouderdomspensioenen (vrij en gesubsidieerd verzekeringsstel-
sel); wet van 24 december 1903 betreffende de schadevergoeding bij arbeidsongevallen; wet van 5 juni 1911 
betreffende de ouderdomspensioenen voor mijnwerkers; wet van 10 december 1924 en die van 10 maart 1925 
tot regeling van de verplichte ouderdoms- en overlijdensverzekering voor arbeiders en bedienden; wet van 24 
juli 1927 die voor slachtoffers van beroepsziekten een forfaitaire schadevergoeding voorziet die vergelijkbaar is 
met die die aan slachtoffers van een arbeidsongeval wordt toegekend; wet van 4 augustus 1930 “houdende de 
veralgemening van de kinderbijslag”; wet van 8 juni 1936 betreffende het betaald verlof; wet van 10 juni 1937 
tot oprichting van een afzonderlijk kinderbijslagstelsel voor niet-loontrekkenden.
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Vanaf 1912 doet zich in België het probleem van de sociale verzekeringen voor23 
en wordt het verlangen naar een wet op de sociale verzekering voor werknemers 
duidelijk voelbaar.

Tal van wetsontwerpen of -voorstellen worden ingediend om de twee stelsels die 
nog niet verplicht zijn, verplicht te maken. De wet van 24 december 1938 is een 
eerste stap in die richting en verplicht de werkgevers om bijdragen te storten aan 
de Nationale Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid. We wijzen in dit 
verband specifiek op het ontwerp van Heyman betreffende de sociale verzekerin-
gen24, ontwerp dat op 10 december 1929 werd ingediend en de bedoeling had “alle 
zogenaamde socialeverzekeringswetten te vervolledigen, teneinde de werknemers te 
vrijwaren tegen de verschillende risico’s waaraan zij door hun bestaanswijze in het 
bijzonder zijn blootgesteld”25.

“Het loon moet volstaan om een menswaardig leven te behouden; dit heeft niet 
alleen betrekking op voeding, kleding, huisvesting en verwarming, maar houdt ook 
een verzekering in tegen alle risico’s. Het recht op leven bestond immers voor alles 
en wanneer het normale gemiddelde loon dankzij hetwelk we de vereisten van het 
leven aankunnen, ontbreekt, moet het worden vervangen door een compenserende 
loonsvergoeding”.

Op 24 juni 1936 wil de Regering-Van Zeeland-De Man-Spaak het hoofd kunnen 
bieden aan om het even welke vorm van dreigende dictatuur door een omvangrijk 
en gedurfd politiek, economisch en sociaal “vierjarenplan” te verwezenlijken. De 
regering belooft met name dat het stelsel van paritaire comités en collectieve over-
eenkomsten wordt uitgebreid, dat er voor alle arbeiders en bedienden (behalve voor 
de landbouwarbeiders en de huisbedienden) een verplichte verzekering komt tegen 
onvrijwillige werkloosheid, alsook een verplichte verzekering tegen ziekte en invali-
diteit, en dat de pensioenleeftijd zal worden verlaagd.

In het begin verloopt het allemaal vrij snel: op 8 juli 1936 keurt de Kamer de wet be-
treffende het betaald verlof goed en op 9 juli de wet tot invoering van de veertigurige 
arbeidsweek in de bedrijven of bedrijfstakken waarin onder ongezonde, gevaarlijke 
of lastige voorwaarden gearbeid wordt. Het buitenlands beleid krijgt echter al gauw 
de bovenhand en wordt zelfs de prioriteit.

(23) Zie Le Soir, 28 mei 1913, Ed. B, pp. 1-2, aangaande een regeringsproject dat op 12 november 1912 werd 
ingediend (ziekte, invaliditeit, ouderdom); zie Chlepner, B.S., Cent ans d’Histoire sociale en Belgique, Brussel, 
Institut de sociologie Solvay, 1956, pp. 136-138.
(24) Ziekte, invaliditeit, ouderdom, werkloosheid.
(25) Parl. doc., Kamer, 1929-1930, nr. 22 van 10 december 1929, p. 1.
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In de loop van het laatste trimester van 1936 echter vertrouwt de regering aan be-
voegde personen het onderzoek toe van een aantal kwesties waarvoor interne hervor-
mingen noodzakelijk zijn. Ze richt negen koninklijke commissariaten op, waaron-
der dat voor de administratie (dhr. L. Camu), voor de werkloosheid (dhr. H. Fuss), 
voor de verzekeringen (dhr. E. Van Dievoet), voor de middenstand (dhr. F. Collin) 
en voor de pensioenen (dhr. L. François).
Dhr. Fuss publiceert in 1937 een eerste verslag gewijd aan de organisatie van de 
verplichte verzekering tegen werkloosheid. Een tweede verslag bevat een ontwerp 
voor een algemene wet en een studie over de behandeling van werklozen die met 
arbeidsongeschiktheid te kampen hebben. “Er werd beslist om een stelsel van ver-
plichte verzekering in te voeren, maar de inwerkingtreding werd tot twee keer toe 
uitgesteld wegens moeilijkheden bij het op gang brengen”26.

Dhr. François stelde een ander, tijdelijk rapport op, betreffende de sociale pensioenen. 
Aangezien het op de vooravond van de oorlog werd ingediend, bleef het vertrouwelijk27.

Bij de pogingen om alle sociale verzekeringen verplicht te maken28, voegen zich ook 
de stemmen van hen die een coördinatie en een vereenvoudiging van de wetgeving 
vragen. “Een van de bezwaren die in haast alle milieus te horen waren tegen het 
huidige stelsel van stor tingen die noodzakelijk zijn, zowel voor de toepassing van de 
sociale wetten (verzekering tegen ouderdom en vroegtijdig overlijden; ongevallen-
verzekeringen, kinderbijslag) als voor de toepassing van de fiscale wetten (afhoudin-
gen aan de bron van bedrijfsbelastingen en nationale crisisbelastingen), is het feit dat 
hierdoor ook de kleine werkgever wordt verplicht om betrekkingen te onderhouden 
met een reeks uiteenlopende administraties en kantoren, die hem er eveneens toe 
verplichten om voor eenzelfde bediende of arbeider verschillende rekeningen met 
verschillende percentages bij te houden. Overgaan tot een herziening van de manier 
waarop de verschillende verplichtingen van zowel sociale als fiscale aard kunnen 
worden nagekomen, zijn wellicht niet van enig nut ontdaan indien we door deze 
revisie zouden komen tot het verrichten van één enkele maandelijkse betaling aan 
hetzelfde staatsloket. 

(26) Baudhuin, Histoire économique de la Belgique 1945-1946, Brussel, Bruylant, 1958, p. 356.
(27) Baudhuin, op. cit., p. 357.
(28) Zie verder de vergaderagenda van de vakbonds- of politieke congressen, met name die van de buitengewone 
congressen van de CGTB van 8 augustus 1937, 21 en 29 mei 1938.
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Dit loket zou dan tot taak hebben om de geïnde bedragen en de ontvangsten te 
verdelen over de staat, de verschillende verzekeringsinstanties en de compensatiekas 
voor kinderbijslag”29.

Dit streven naar werkgeversbetalingen – voorbode van de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid (RSZ) – verdedigd door het permanent bureau van de Kamers voor am-
bachten en neringen, staat nog in het verslag over de begroting voor arbeid en sociale 
voorzorg van 193930.  

(29) Parl. doc., Senaat, zitting 1936-1937, nr. 45 van 8 december 1936 (Verslag van de Commissie voor de Finan-
ciën belast met het onderzoek van de begroting van het Ministerie van Financiën voor het begrotingsjaar 1937, 
opgesteld door M. Coenen), p. 10. Een document van het Comité central industriel de Belgique (“De la nécessité 
de simplifier le versement des retenues patronales”) van 11 juni 1936 (Algemeen Rijksarchief, documenten of 
fonds Henri Velge, 1936-1938, nr. 304) heeft betrekking op deze idee van “één inning van sociale belastingen en 
betalingen” en maakt verschillende bemerkingen betreffende het unieke nummer voor de gelijktijdige inning van 
de bedrijfsbelasting en de betalingen voor de sociale wetten”. Zo komen we bij een van de thema’s van hedendaagse 
modernisering die door de RSZ worden aangehaald in diens recentste memorandum aan de Regering (de werkge-
vers in staat stellen om zich in één keer en door één enkele betaling te kwijten van verschillende inhoudingen die 
zij dienen te realiseren, uit hoofde van de fiscale en sociale wetten” (Verslag van M. Coart-Fresart over de vereen-
voudiging van de belastingswetten, p. 111)). Het verslag Coart-Fresart concludeert echter het volgende: “indien 
een vereenvoudiging van de aan de werkgevers opgelegde sociale verplichtingen kan worden gevonden, kunnen 
we daarin slagen door het fiscale en sociale met elkaar te vermengen; beide domeinen dienen echter nauwgezet 
van elkaar gescheiden te blijven, al was het louter en alleen met het oog op de voortdurende wijzigingen waaraan 
de stelsels waarvan sprake onderhavig zijn.” Het verslag van Senator Coenen weerspiegelt deze bekommernis.
(30) Parl. doc., Kamer, buitengewone zitting 1939, nr. 63 van 6 mei 1939 (verslag in naam van de Commissie voor 
arbeid en sociale voorzorg opgesteld door M. Mampaey): “Voorzeker worden verschillende sociale wetten bestreden we-
gens de financiële lasten die ze met zich meebrengen. De moeilijkheden bij de toepassing en de talrijke werkwijzen, die 
soms met ingewikkelde formaliteiten gepaard gaan, hebben onze wetten echter ook weinig geliefd gemaakt bij een groot 
gedeelte van de middenklasse” (p. 30, in punt XII, Coordination et simplification de la législation ouvrière et sociale).
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Tussen 1936 en 1939 sloot het Centre d’Etudes pour la Réforme de l’Etat31 in de-
zelfde zin af met zijn negende commissie32.

(31) De oprichting van het CERE is een privé-initiatief. Het vloeit voort uit de bezorgdheid van M. Van Zeeland 
en zijn omgeving en kende een uitgebreide activiteit onder het voorzitterschap van dhr. René Marcq. Het CERE 
werd op 17 september 1936 opgericht en bestond uit vier liberalen, vier katholieken en vier socialisten die elk 
tot de wereld van de industrie, de wetenschap of de politiek behoorden.
(32) Zie Centre d’Etudes pour la Réforme de l’Etat – La Réforme de l’Etat, conclusions additionnelles, Brussel, 1938, 
pp. 323-343. Zie ook Algemeen Rijksarchief, Velge-Fonds, nr. 312, notulen van de zittingen van 15 februari en 22 
februari 1938, tussenkomsten van Velge, Fuss, Van Acker, Boël (“Voorheffingssysteem”, “één betaling”, “omslagkas”‘, 
“distributiekas”, “ventilatiekas” of “Nationaal Fonds voor sociale zekerheid”, “te verkiezen boven een algemene kas 
waarin alle inkomsten en betalingen zouden worden samengevoegd” (Velge-Fonds nr. 308 (voorstel voor een “unieke 
socialeverzekeringskaart”, waarop alle inlichtingen die nodig zijn voor de toepassing van de verschillende wetten, 
zijn verzameld; voorstel voor een “nationale kas uitgerust met moderne machines en voorzien van een organisatie 
die op het mechaniseringsprincipe steunt”). In de Staatsarchieven van Brugge, documenten van Van Acker, vinden 
we echter andere projecten of ontwerpprojecten, zoals het project betreffende de invoering van een Nationaal 
solidariteitsfonds dat zowel de privé- als de overheidssector en zowel de inkomsten als de uitgaven dekt (map nr. 253 
bijvoorbeeld, “Législation sociale 1939-1942”).  Hieruit spreekt duidelijk het verlangen naar een “toepassing van 
de sociale wetgeving die de bedrijfsleiders geen ingewikkelde boekhouding en een uitgebreide papieradministratie 
moet opleggen” (ibid., nr. 247, “Assurances sociales et législation 1937-1943”). En als wetten worden gemaakt om 
te vereenvoudigen, “mag de beoogde wet geen aanleiding geven tot eindeloze discussies. Ze moet zeer snel worden 
afgekondigd want zij moet voor de arbeidswereld het bewijs zijn dat een nieuw tijdperk begint met een samenwerking 
die steunt op vertrouwen. Behalve de aanwijzingen hierboven moet ze zich beperken tot het formuleren van de 
minimale inhoud van elke verzekering en het aanduiden van de beheersorganen, waarbij het de genoemde organen 
toekomt om ontwerpen van koninklijke besluiten met daarin de uitvoeringsmodaliteiten voor te bereiden.”
De idee van een “algemene of unieke bijdrage” die door de werkgever dient te worden betaald, eerder nog dan een unieke 
of globale inning (met soms, zoals heden het geval is, verwarring tussen unieke of globale inning en gecentraliseerde 
inning (groepering van de stortingen door de werkgevers) van verschillende bijdragen met uiteenlopende tarieven, 
gegroepeerd in één enkele betaling berekend op een gemeenschappelijke loonbasis) was al ter sprake gekomen nog 
voor werd teruggegrepen naar een louter organisatorische uniciteit bij het inzamelen van kapitaal (zie bijvoorbeeld 
Archives Delsinne, in het Centre de recherche et d’étude pour l’histoire de la seconde guerre mondiale, PDB, nr. 64, 
doc. 29 januari 1943 en Archives Léopold De Hulster, Audit Centre, PD24, nr. 19, p. 9, “La cotisation unique”. Zie 
van het genaamde centrum ook de Archives Albert De Vleeschauwer betreffende de Londense werken van de Belgische 
commissie voor studie van de naoorlogse problemen, met name PD40, doc. 284 van juli 1943. Vanaf dat ogenblik 
staat vast dat “de middelen tegelijkertijd afkomstig zijn van de inning” van deze (unieke) bijdrage en van de “algemene 
belastingheffing” (p. 30)). Een ander noemenswaardig punt, ook al valt het dan buiten het eigenlijke onderwerp, 
is de feitelijke idee achter een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, zoals die later zal ontstaan, hoofdstuk V 
(Exercice du droit aux assurances sociales – Organisation) van het verslag van de sociale afdeling van het CEPAG 
(CREHSGM, fonds De Vleeschauwer, doc. 55/28bis van juni 1943): “De Rijksdienst voor verzekeringen houdt een 
bestand bij van de algemene bevolking van het Koninkrijk. Dit bestand wordt voortdurend bijgewerkt dankzij de 
overdracht van de aktes van de burgerlijke staat en van de bevolkingsregisters. Voor elke Belg bevat het een dossier 
dat slechts één nummer heeft; dankzij deze vermelding kan het centrale orgaan de nodige documenten doorschuiven 
naar de regionale en lokale diensten die met de uitvoering van de beslissingen zijn belast, en met name de uitkeringen, 
vergoedingen en pensioenen uitbetalen aan de verzekerden die er recht op hebben. Het bezorgt de documenten tevens 
aan de organen die in de algemene of specifieke werking van de verzekeringen tussenbeide komen” (p. 28) (zie ook 
een weergave van deze tekst, Roch (Roger), “Un plan de sécurité sociale”, Arbeidsblad, 1958/10, p. 1187). Het gaat in 
zekere zin om een sciencefictionessay: de RSZ-KSZ en het Rijksregister die onder het vaandel van de eerste worden 
verenigd in een streven naar nog niet bereikte doeltreffendheid en rationaliteit. Het Londense project van de sociale 
afdeling van het CEPAG ging voor nog twee punten echter nog een hele stap verder, enerzijds door een einde te maken 
aan de diversiteit van de controle- of inspectieorganen, anderzijds door het institutionele pluralisme, waaronder de 
kinderbijslagfondsen, vakantiegeldkassen, enz., af te schaffen (CREHSGM, Archives A. De Vleeschauwer, PD40, nr. 
55/28bis, hfdst. V, 1, pp. 28-29). Een ware sociale tsunami!
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Zonder aan de grond van de bestaande wetten te raken (“Alleen de wetgever kan 
exact de lasten voor de bijdrageplichtigen en de voordelen voor de gerechtigden 
bepalen”) had het Centrum onderzocht met welke middelen ze eenvoudiger zouden 
kunnen worden toegepast. Verder stelde het voor dat de werkgever een unieke sociale- 
verzekeringskaart, met daarop alle inlichtingen noodzakelijk voor de toepassing van 
de verschillende wetten, zou opstellen. Deze kaart en het bijdragebedrag zouden 
elk trimester worden overgemaakt aan een nationale instelling die de fondsen zou 
verdelen over de verschillende bestaande kassen33. De meerderheid in de commis-
sie, die zich op het louter technische domein situeert, oordeelde dat de eenmaking 
van de inningswijze voor de bijdragen, hetzij de veralgemening van de voorheffing, 
grote voordelen omvatte en een aanzienlijke vereenvoudiging zou betekenen van de 
toepassing van de sociale wetten34.

De commissie voegde hier nog aan toe dat er geen nadelen verbonden zijn aan het 
feit dat wordt gekozen voor een algemeen systeem voor het berekenen van de bij-
drage in procent van de lonen, met al dan niet een plafond dat van de wetten eerder 
dan van de arbeidsdagen afhankelijk is35.

Tot slot eiste de Belgische Arbeiderspartij in een memorandum dat ze op 6 oktober 
1937 aan de Regering overhandigde, behalve een aantal sociale kwesties, dat de lo-
nen en sociale voordelen aan de levensduurte worden aangepast, dat een verplichte 
werkloosheids verzekering wordt georganiseerd, dat een compleet verzekeringsstelsel 
voor ziekte, moederschap en invaliditeit wordt ingevoerd, dat de pensioenen wor-
den hervormd, dat elke maatregel die vrouwenarbeid aan banden legt en hen in de 
toepassing van de sociale wetten minderwaardig maakt, wordt afgeschaft en dat de 
sociale wetten worden vereenvoudigd36.

En toen werd het oorlog. Het land werd bezet en de nevenactiviteiten werden terug-
geschroefd; feiten, mensen en ideeën werden door elkaar gehaald, de tijd noopte tot 
nadenken en het verlangen naar zekerheid en welzijn was groter dan ooit37.

(33) La Réforme de l’Etat, conclusions additionnelles, op. cit., pp. 325-326.
(34) La Réforme de l’Etat, op. cit., p. 327.
(35) La Réforme de l’Etat, op. cit., pp. 330-331.
(36)  Zie Vandervelde, E., Carnets 1934-1938, Les Edit. internationales, Parijs, 1966, bijlage 7, pp. 163-165.
(37) Zie bv. Le Monde du travail, bijzonder nummer van 1 mei 1942 (“Garantir la sécurité du lendemain à tous 
les travailleurs des entreprises”).
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Tal van kringen, centra, commissies – al dan niet officieel, vaak zelfs clandestien38 – 
werden opgericht en vergaderden over de problemen van de naoorlogse periode en 
de wederopbouw van een sociaal systeem waarin – daar was iedereen het over eens – 
aan alle werknemers het wettelijke aandeel wordt toegekend dat wordt gerechtvaar-
digd door het doorstane lijden en waarbij iedereen zich inspant om de grondslagen 
te leggen voor een rechtvaardige sociale vrede39.

Aan de Université Libre de Bruxelles, en voornamelijk in het Institut de sociologie 
Solvay, ziet, vanaf het ogenblik dat de academische overheid tot sluiting beslist, een 
reeks wetenschappelijke eenheden het daglicht. Eén daarvan, de “Commission de 
l’organisation professionnelle”, stelt een ontwerp op voor “de organisatie van de 
betrekkingen tussen werkgevers en werknemers”40.

Het Comité-Velge, genoemd naar zijn voorzitter – professor aan de Universiteit van 
Leuven, deskundige in sociaal recht en voormalig lid van de negende commissie van 
het Centre d’Etudes pour la Réforme de l’Etat – bestaat uit vertegenwoordigers van 
verschillende groeperingen en instellingen en neemt de structuur onder de loep.

De problemen van de sociale zekerheid in ruime zin, waaronder de loonkwesties, 
het streven naar volledige werkgelegenheid, de repatriëring van arbeidskrachten, de 
ondersteuning van werklozen, de prijsreglementeringen, enz., vormen zowat overal 
een aandachtspunt, met name in het studiecomité van de Fédération des Patrons 
catholiques de Belgique en in de Commission de contact entre patrons et travail-
leurs chrétiens: “de FNPCB en de CSC zijn zich volop bewust van de hang van de 
massa naar meer sociale zekerheid en oordeelt dat de sociale verzekeringen een van 
de voornaamste elementen vormen voor de verwezenlijking van deze doelstelling. 

(38) Hetzelfde fenomeen doet zich in Frankrijk voor. Zie meer bepaald de rol van het Algemeen studiecomité 
(studieorgaan van de Verzetsbeweging en de algemene afvaardiging van Londen in Frankrijk) en het “Plan 
commun 44”, Arbeidsblad, 1945, pp. 417- 419. Zie Pour une sécurité sociale à l’échelle humaine, Office régional 
d’études et de liaisons (Commission sécurité sociale), Rijsel, Edit. sociales du Nord, 1947, 85 pp. en Mayer, 
Daniel, “La vérité sur la sécurité sociale”, redevoering voor de Nationale Vergadering op 11 juli 1949 door de 
Minister van werk en sociale zekerheid, in Les Socialistes promoteurs, défenseurs, animateurs de la sécurité sociale, 
op. cit., met name p. 33 en p. 40.
(39) Zie meer bepaald Baudhuin, L’économie belge sous l’occupation 1940-1944, Brussel, Bruylant, 2e oplage, 
1945, pp. 368-369 (hfdst. VIII – Elaboration de plans). Zie ook de Staatsarchieven te Brugge, documenten 
Van Acker, nr. 487, “Projet d’allocution à la radio sans date” (wellicht september 1944): “De arbeidersklasse 
heeft tijdens de bezetting zo veel ellende doorstaan dat zij nu recht heeft op wettelijke schadeloosstellingen. In 
de meeste arbeidershuizen heerst ongerustheid. Het is van belang dat die wordt gemilderd. Wat verklaart die 
ongerustheid? Ze is te wijten aan de onzekerheid over de toekomst (...). We moeten eenieder garanties geven 
inzake sociale zekerheid. Met het oog hierop zal ik mij hoogstdringend tot de Ministerraad richten met een 
ontwerp voor de oprichting van een groot Nationaal Socialezekerheidsfonds voor de werknemers, bedienden 
zowel als arbeiders (...).”
(40) L’organisation des rapports entre employeurs et salariés, Brussel, Institut de sociologie Solvay, 1945, 95 pp.
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Derhalve menen zij dat de organisatie van de sociale verzekeringen in de toekomst 
op de volgende principes moet worden gebaseerd:
 § veralgemening van de verplichte verzekering;
 § veralgemening van het paritair beheer;
 § organisatie in het kader van de sector met de nationale compensatie;
 § vooraf afgehouden en één gemaakte, tweeledige bijdrage”41.

Ook de socialistische beweging zit niet stil en roept eveneens een aantal studiecom-
missies in het leven of stuurt vertegenwoordigers naar verschillende adviesinstanties. 
Hun taak zal uitgesproken doeltreffend zijn, aangezien bij de bevrijding van het 
grondgebied tal van verslaggevers of socialistische deelnemers in de regerings- of 
bestuurskringen van het land worden opgenomen.
Enkele vermeldenswaardige “bouwstenen” zijn: “Réflexions sur la restauration du 
syndicalisme belge”, tekst van 1 mei 1943 die in Londen door drie van de vier secre-
tarissen van de CGTB, Rens, Finet en Bondas, werd opgesteld; deze tekst pleit onder 
meer voor het veralgemeende recht op sociale verzekeringen (werkloosheid, arbeids-
ongevallen, ziekte, vervroegd invaliditeitspensioen, ouderdom, vroegtijdig overlijden, 
medische en farmaceutische zorgverlening, moederschapsverzekering, kinderbijslag).

Wat echter vooral moet worden beklemtoond, is de socialistische aanwezigheid in het 
Comité werkgevers-arbeiders. Dit comité werkte het beroemde en zo vaak besproken 
“Ontwerpakkoord” uit. Het werk van dit comité zit boordevol inlichtingen en het is 
voor mijn onderzoek verre van nutteloos om enkele details eruit aan te halen42.

Toen de bezetter in 1940 het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsbemid-
deling en Werkloosheid (RDAW) ontbond, beslisten enkele leden van dit comité, 
op initiatief van de heer H. Fuss43, om het contact tussen de werkgevers en de arbei-

(41) Bulletin social des industriels, november 1944, p. 19.
(42) Zie in het bijzonder Baudhuin, Histoire économique de la Belgique 1945-1956, op. cit., pp. 347-351 en 
Bulletin social des industriels, december 1944 tot februari 1945, p. 91.
(43)  Dhr. Fuss was koninklijk commissaris belast met de hervorming van de werkloosheid (zie hierboven); hij was 
destijds directeur-generaal op het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg, door de Duitsers uit zijn functie 
ontslagen (“Naar mijn mening werd de ondergetekende er, door zijn gedwongen werkloosheid, toe gebracht 
om, met stilzwijgende toestemming, de taak van voorzitter-verslaggever op zich te nemen”, Arbeidsblad, hoger 
genoemd art., 1958). We herlezen met belangstelling een brief van Henri Fuss van 9 november 1958, gericht 
aan Georges Velter, Lakenweversstraat 21 te Brussel, waarin hij hem meedeelt dat in het Arbeidsblad een artikel 
van hem is verschenen over de clandestiene wording van de sociale zekerheid. Verder wijst hij hem erop dat een 
belangrijke passage in de tekst tot zijn grote spijt door de “uitgevers” werd geschrapt. In deze passage “was kort 
sprake van personen die met gezag aan onze werkzaamheden deelnamen. Het ging dus duidelijk over u, over 
de zwaar doorwegende verantwoordelijkheden die u samen met Paul Goldschmidt op zich kon nemen in naam 
van de werkgeverswereld, van de hartelijkheid waarmee u evenwicht bracht in onze bij aanvang zo onbestendige 
vergaderingen, in de comfortabele lokalen van Fabrimetal. Dergelijke en heel wat andere herinneringen drongen 
zich, van nature uit, op aan mijn geest. Ik ben niet aansprakelijk voor de weglating en vond het belangrijk dat 
u dat wist.”
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ders in stand te houden en hun standpunten over de economische en sociale situatie 
na de bevrijding uit te wisselen. 

In het begin bestond het Comité uit de heer Georges Velter44, directeur van Fa-
brimetal, de heer Paul Goldschmidt-Clermont, directeur van het Comité Central 
Industriel44, de heer Pauwels, vakbondsleider CSC45 en de heer Watillon, vakbonds-
leider FGTB. Ook de heer Gaston Grinard, voormalig directeur van de RDAW, 
maakte er deel van uit. “Naargelang van hun beschikbaarheid van het ogenblik” 
waren tevens de heren Bondas, Lapaille, Delsinne, Jauniaux, Major, … aanwezig 
en elk nam uit eigen naam, zonder mandaat, deel aan de zittingen, aangezien geen 
enkele organisatie officieel vertegenwoordigd was.

Het Comité vergaderde beurtelings bij elk van de leden of op de hoofdzetel van 
Fabrimetal. In het landhuis van de heer P. Goldschmidt-Clermont, in Ohain bij 
Waterloo, ontkiemde in augustus 1941 echter de idee om een plan uit te werken 
met daarin de oplossingen die werden weerhouden om na de oorlog de betrekkin-
gen tussen werkgevers en werknemers te normaliseren, alsook de idee om zich op 
deze manier eveneens op de sociale zekerheid voor te bereiden. Een gedenkplaat in 
de voorgevel van het gemeentehuis van Ohain herdenkt deze gebeurtenis. Ook in de 
Lakenweversstraat in Brussel zou een gedenkplaat gepast zijn geweest.

Het Comité kaartte alle sociale problemen die de aanwezige partijen interesseer-
den, aan (lonen, werktijd, sociale zekerheid, beginselen en methodes voor paritaire 
samenwerking, op het niveau van de onderneming, de industrietak, op nationaal 
en internationaal niveau) en keurde op 24 april 1944 unaniem een definitieve tekst 
goed46. Daarna werd er op technisch vlak verdergewerkt, omdat de overtuiging 
heerste dat een concrete verwezenlijking geboden was.

(44) We wijzen er hierbij op dat de heer Velter, geboren in 1896, net zoals Achille Van Acker in het Brugse is 
opgegroeid (zie Georges Velter, 29 november 1896 – 2 november 1979, Verbond van Belgische Ondernemingen 
van België, VBO-rapport, nr. 28 van 10 november 1979, p. 4) en dat hij, net zoals Van Acker, tot die zeldzame 
personen behoort die “met gezag deelnamen” aan de clandestiene wording van de Belgische sociale zekerheid. 
Henri Fuss beklemtoonde de “zwaar doorwegende verantwoordelijkheden” die hij op zich nam, “samen met Paul 
Goldschmidt, in naam van de werkgeverswereld”; hij benadrukte ook “de hartelijkheid waarmee hij evenwicht 
bracht in onze bij aanvang zo onbestendige vergaderingen in de comfortabele lokalen van Fabrimetal” (reeds 
vermelde brief van 9 november 1958). De heer Goldschmidt-Clermont wordt de eerste administrateur-generaal 
van de RSZ, dienst waarvan hij met zorg de eerste mecanografische stappen met de SMALS voorbereidt, 
omringd door ingenieurs en technici. Als vertegenwoordiger van de Vereniging van de Kinderbijslagfondsen 
pleitte hij in eerste instantie voor het behoud van een sectorale inning van de sociale bijdragen (Velge-Fonds, 
nr. 314, doc. 1153).
(45) Dhr. Pauwels had, net zoals dhr. Velge, deel uitgemaakt van de negende commissie van het Centre d’Etudes 
pour la Réforme de l’Etat.
(46) Dit uitgebreide document van 56 paragrafen werd herhaaldelijk gepubliceerd, met name in het Arbeidsblad, 
in 1945 en in 1958.
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Nog later werd het socialistische solidariteitspact officieel aangehaald, tijdens de eer-
ste Nationale Arbeidsconferentie van na de oorlog, op 16 september 1944; hier werd 
het door de regering47 en de geaccrediteerde vertegenwoordigers van de werkgevers 
en de werknemers goedgekeurd. Vanaf dat ogenblik woog het zwaar door op de 
uitwerking, goedkeuring en toepassing van heel de naoorlogse sociale wetgeving, 
“alsook op de ontwikkeling van een recht van professionele oorsprong”48.

De heer P. Goldschmidt-Clermont vatte de redenen voor dit succes perfect samen: 
“Het clandestiene akkoord had de verdienste dat het op korte termijn een helder en 
concreet voorstel bood, dat solidair door de destijds clichématig in tegenovergestel-
de posities gedrongen sociale milieus werd voorgesteld, waarmee zij getuigen van 
een oprechte inspanning tot samenwerking voor een toekomst die nog met angst 
tegemoet wordt gezien; en bij deze inspanning putten zij hun inspiratie in de diepste 
wortels van de Belgische bodem”49-50. De heer Roch formuleerde deze laatste troef nog 
uitdrukkelijker: “De auteurs van het akkoord inzake sociale solidariteit hadden een 
correct inzicht in de werkelijkheid waar ze voortdurend mee in contact stonden; ze 
kenden de sociologische feiten en de wetten die eruit voortvloeien; hun conceptie 
van de sociale organisatie kort na de vijandelijkheden sloot aan bij de collectieve 
wetenschap van de sociale groepen waaruit ze afkomstig waren”51.

Heel anders was de situatie bij de Belgische studiegroepen die in Londen waren 
opgericht, en in het bijzonder bij de “Belgische commissie voor de studie van na-
oorlogse problemen”52, opgericht door de Regering in ballingschap en voorgezeten 
door Paul Van Zeeland. Deze commissie had onder meer als opdracht, een studie te 

(47) Zie Arbeidsblad, 1944, p. 259. Resoluties van de Nationale Arbeidsconferentie, die op 16 september 
1944 vergaderde onder het voorzitterschap van de heer Hubert Pierlot, Eerste Minister, bijgestaan door de 
heer Gutt, Minister van Financiën, en de heer Bondas, onderstaatssecretaris van Arbeid en Sociale voorzorg 
(7e De Regering verklaart dat ze een stelsel van veralgemeningen en aanzienlijke verbeteringen van de sociale 
verzekeringen, waaronder ook de kinderbijslag, in overweging zal nemen. Vanaf de volgende week worden de 
uitvoeringsbepalingen onder de loep genomen).
(48) Roch, R., “Un plan de sécurité sociale”, Arbeidsblad, 1958, p. 1.176.
(49) Door ons benadrukt.
(50) Arbeidsblad, 1958, p. 860. De heer Roch voegt hier nog aan toe: “Uit het voortdurend evoluerende sociale 
milieu is het recht inzake sociale zekerheid en collectieve arbeidsbetrekkingen ontstaan; dit milieu is hiervan 
de daadwerkelijke bron, aangezien “binnen geen enkele van de klassen die meewerken aan de economische 
ontwikkelingen van onze samenlevingen, zich een groepsbewustzijn vormt, een vakbondsvisie van het recht, 
een korps van collectieve vertegenwoordigingen van het rechtvaardige en onrechtvaardige dat ontstaat uit de 
perceptie van algemene belangen van de groep en de nodige voorwaarden voor een volledig rendement van zijn 
sociale activiteit” (Edouard Lambert, Woord vooraf bij het werk van Georges Cornil, Le droit privé – Essai de 
sociologie juridique simplifiée, Parijs, 1924), Arbeidsblad, 1958, p. 1.175.
(51) Arbeidsblad, 1958, p. 1.176. Zie in dit verband Reman, P., “La sécurité sociale. Histoire, développement et 
perspectives”, dossier van het CRISP, nr. 38, dec. 1992, pp. 6 -7.
(52) CEPAG. Deze commissie kende oorspronkelijk slechts een feitelijk bestaan, maar later, na anderhalf jaar 
activiteit werd ze officieel ingesteld door een besluit van de ministers, die op 4 juni 1942 in de raad bijeenkwamen 
(Belgisch Staatsblad, gepubliceerd te Londen, van 30 juni 1942).
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maken van de problemen met betrekking tot de hervormingen die in de politieke, 
economische en sociale orde moesten worden doorgevoerd53; ze bestond uit een 
centraal comité en zeven secties, waaronder een sociale sectie, die op 23, 26 en 29 
januari 1943 en op 5, 12 en 17 februari 1943 vergaderde. Duidelijk beïnvloed door 
het Beveridge-rapport54, stelde de CEPAG een socialeverzekeringssysteem voor dat 
volgens de bedenkers werd gekenmerkt door:
 § de universaliteit (uitkering van een gepaste vergoeding ter dekking van alle risico’s 
van voldoende uniforme aard waaraan elke inwoner op het grondgebied blootge-
steld kan zijn) en

 § de eenvoud (administratie verzekerd door een centrale instelling en lokale kanto-
ren; middelen afkomstig zowel van de inning van een unieke bijdrage als van de 
algemene belastingheffing)55.

Kortom, heel het verzekeringsmechanisme steunt op de solidariteit van alle burgers 
en dekt alle risico’s, waarbij participatie in de financiële lasten minder door bijdrage 
dan door toewijzing van de staat gebeurt. De progressieve aard van de belasting 
wordt verhoogd en de fiscale controle wordt geïntensiveerd.

Nog één stuk dient aan dit dossier te worden toegevoegd: het “politiek testament” 
van Leopold III, voltooid op 25 januari 1944 en eveneens opgesteld in het vooruit-
zicht van de bevrijding van het land. De essentie van deze tekst ligt overigens in de 
toekomstperspectieven en in het bijzonder in de dringende nood die er volgens hem 
is aan “ruime sociale hervormingen, het opnieuw op elkaar doen afstemmen van 
loon en werk en aan een staatsrol inzake sociale rechtvaardigheid”56.
Ik heb deze uitgelezen feiten bewust genoemd, op gevaar af het lezen van de tekst 
te bemoeilijken. Ze vormen immers de onmisbare achtergrond voor mijn woorden, 
om zo de overgang naar Achille Van Acker te kunnen maken. Deze feiten werpen 
dan ook een licht op de soms betwiste, soms begeerde waarheden, aangezien ze de 
kern vormen van de werking van ons huidige sociale leven.

(53) Besluit van 4 juni 1942, hoger genoemd, artikel 1, I.
(54) In tegenstelling tot het socialesolidariteitspact geeft H. Fuss toe dat men bij het Comité werkgevers en 
arbeiders van het bestaan van een dergelijk plan afwist, maar hij verklaart ook dat het nooit kennis heeft 
genomen van de inhoud (Arbeidsblad, 1958, hoger genoemd art., p. 843). Andere bronnen stellen dat het 
Beveridge-rapport in het bezette België snel werd verspreid – in eerste instantie door toedoen van de BBC, later 
door dropping met een parachute – en dat het voor de “onderduikers” een bron van inspiratie was (zie met name 
Rapport F.I.B., Où va la sécurité sociale?, op. cit., p. 9). Eén ding is zeker: het solidariteitspact is totaal verschillend 
van het Engelse rapport en onderscheidt zich zeer duidelijk van de standpunten van de CEPAG (zie Roch, 
Arbeidsblad, 1958, pp. 1.208 e.v.), die de klemtoon leggen op een nationaal (en niet paritair) beheer en op een 
uitgesproken door belastingen betaalde financiering. Alleen de hoofdidee, namelijk algemene bijdrage, hebben 
beide Belgische plannen gemeenschappelijk en wel om de uitstekende reden dat ze van vóór de oorlog dateert.
(55) Koninkrijk België, Rapports de la Commission pour l’étude des problèmes d’après-guerre (CEPAG), 1941-
1944, Vierde verslag over de sociale verzekeringen, pp. 100-103.
(56) Zie Gerard-Libois, J. en Gotovitch, José, L’an 40, La Belgique occupée, Brussel, uitgave van het CRISP, 
tweede oplage, 1971, p. 215.
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Wat naar mijn mening in de eerste plaats uit deze inventaris kan worden afgeleid, 
is de specifiek Belgische aard van onze wetgeving. De besluitwet van 28 december 
1944 – een juridische parafrase van het solidariteitsakkoord – is het onvermijdelijke 
eindresultaat van een beweging van ideeën, pogingen, spanningen, die zich op natio- 
naal niveau hebben voorgedaan, zich hebben ontwikkeld en hebben opgedrongen. 
Het mislukken van het Londense plan in dit opzicht en de snelle vervanging van de 
regering in Londen door een regering van mannen die in het land waren gebleven, 
zijn feiten die getuigen van de enge band die er in een democratie moet zijn tussen 
het welslagen van een beleid en het “geluidloze genie van de collectieve massa, bron 
van alle grote dingen”57.

Betekent dat dan dat de Belgische sociale zekerheid niets aan het buitenland te dan-
ken heeft? Ikzelf ben ervan overtuigd dat we technisch gesproken zouden moeten 
komen tot het systeem dat we kennen. De keten is te duidelijk omlijnd, van de op-
merkingen die naar aanleiding van de begrotingsrapporten werden gemaakt, tot de 
oprichting van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, gaande via het Studiecentrum 
voor de staatshervorming en het socialesolidariteitspact. Maar afgezien van deze 
techniek, waarvoor wij het patent bezaten, genoten de systeemfilosofie, de over-
stijging van de actiemethodes en de dogmatische sublimatie van de inbreng van de 
internationale beweging, die er de ideale uitdrukking van zo niet heeft geactiveerd, 
dan toch heeft aangehaald, en die hieraan een niet te vergelijken suggestieve kracht 
heeft gegeven. Met uitzondering misschien van het project-Heyman van 1929, had-
den alle inspanningen betrekking op de vereenvoudiging, coördinatie, verbetering 
van de praktijk. Dat we de morele dimensie, de kracht, de feitelijke eenheid van dit 
geheel van middelen (de vroegere sociale verzekeringen), ten dienste gesteld van één 
enkele idee58, van een dieper uitgewerkte en gekristalliseerde conceptie van de sociale 
bescherming, des te gemakkelijker konden blootleggen, hebben we te danken aan de 
“Angelsaksische” benadering van de dekking van sociale risico’s.

(57) Zie Picard, E., Scènes de la vie judiciaire, L’Amiral, met verwijzing naar Renan.
(58) Zie Troclet, L.-E., in het woord vooraf bij La sécurité sociale en Belgique van A. Doucy, Collectie economische 
studies onder de leiding van L. Baudin, Parijs, Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, 1946, p. 10: “De 
toegevoegde garanties die de algemene sociale verzekeringen inhouden, worden vervangen door één enkel begrip 
“zekerheid”, waarop de werknemer recht heeft, waarbij de rest slechts uitvoeringsbepalingen zijn. Het is niet 
langer de eigenlijke ziekteverzekering of kinderbijslag die van belang is. Wat tot elke prijs moet worden bereikt, 
is de sociale zekerheid. Met andere woorden, de sociale verzekeringen, die vóór de oorlog nog een ogenblikkelijk 
doel waren, zijn nu de middelen geworden om een eindeloos veel ruimer programma te verwezenlijken. Deze 
ambitieuze doelstelling, die tegelijkertijd een katalyserende rol speelt, geeft de socialesolidariteitswet een nobelere 
en wellicht definitieve vorm. Dit concept is opbouwender, aangezien het zich niet beperkt tot een strijd tegen 
armoede of tegenspoed, maar het maakt volledige werkgelegenheid ook tot doelstelling voor de regeringen.”
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Het verslag aan de Regent dat aan de besluitwet van 28 december 1944 voorafging, 
brengt dit duidelijk naar voren in de eerste twee paragrafen59.
De erkenning door de gemeenschap en door de staat van het principe volgens het-
welk de staat voor elke burger een minimuminkomen moet garanderen, die erken-
ning dateert van de Tweede Wereldoorlog. De jure dateert ze van 28 december 1944. 
Als we deze grote bezieling van hoop en vastberadenheid die in alle reglementen 
doorschemert, verloochenen, als we de mogelijkheden ervan terzijde laten, kunnen 
we alleen maar ontgoocheld zijn door de uitvoeringsmaatregelen die zijn geïnspi-
reerd, vereist, afgeweken door de omstandigheden, door het streven naar oplossin-
gen voor de ernstige moeilijkheden van het ogenblik, waaronder de schrijnende 
ontoereikendheid van de sociale uitkeringen te wijten aan de aanzienlijke waarde-
vermindering van de frank. Intellectueel gezien kunnen we alleen maar teleurgesteld 
zijn door deze hervorming, waarvan de omvang werd overdreven. De redenen daar-
voor zijn in de eerste plaats politiek van aard, aangezien alle vernieuwingen reeds 
vóór de oorlog in de kiem aanwezig waren. Als we aan het positief recht daarentegen 
de filosofische boodschap ervan toevoegen, kunnen we via een verbazingwekkende 
binnenweg vaststellen dat de utopie na de Tweede Wereldoorlog tot het niveau van 
levensregel werd verheven en ons dagelijks leven is binnengedrongen. De natie levert 
inspanningen om voor iedereen een gelukkig leven te garanderen, beschut tegen ma-
teriële kommer, “voor hen die nu arbeidsongeschikt zijn en destijds hebben gewerkt, 
alsook voor actieve burgers die nog in staat zijn om te werken”60.

Nog een ander fenomeen dient hier te worden vermeld. De enige groep die erin is 
geslaagd om zijn overpeinzingen met de deugden van de concretisering begiftigd te 
zien, is een binnenlandse groep van vertegenwoordigers van de werkgevers en verte-
genwoordigers van de werknemers, die nauw met de technici en verantwoordelijken 
van de administratie samenwerken. Het Comité werkgevers-arbeiders is ontstaan 
uit het beheerscomité van de RDAW en kan bogen op de ervaring van de “Hoge 
Raad voor arbeid en sociale voorzorg”. Het werd in het geheim in diezelfde geest 
opgericht, van 1944 tot 1952 voortgezet door de Algemene paritaire Commissie, 
ook wel de Algemene paritaire raad genoemd, en gelegaliseerd in de vorm van de 
Nationale Arbeidsraad. Welnu, dit Comité heeft in de illegaliteit gepresteerd wat 
heel wat socialeoverlegorganen heden ten dage realiseren of kunnen realiseren: een 
pre-wetgevend oeuvre. En net zoals zij deed het Comité dienst als contact- of overle-
gorgaan, als ontmoetingsplaats en plek waar van gedachten werd gewisseld. In deze 
nieuwe smeltkroes van het recht ontstond het gevoel dat er een zekere gemeenschap 

(59) “In de algemene beweging die de democratische landen ertoe brengt om de vruchten van gemeenschappelijk 
werk eerlijker te verdelen, wil België een eersterangsplaats blijven innemen. De consigne voor deze periode 
bestond erin, de sociale zekerheid te ontwikkelen en werkende mannen en vrouwen zo volledig mogelijk te 
vrijwaren tegen de vrees voor armoede. De sociale zekerheid moet voor iedereen, zelfstandigen, ambachtelijke 
vaklui, handelaars of vrije beroepen, net zoals voor de werknemers, een garantie zijn ...”.
(60) Thomas Morus, L’Utopie, vert. Stouvenel, Parijs, Ed. Paulin, 1842, p. 284.
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van belangen bestond, naast de divergenties en tegenstellingen. Dit gevoel, dat tij-
dens de bezetting nog werd versterkt “door heel de tijdssfeer”61, is niet vreemd aan 
het relatief serene en loyale sociale klimaat dat ons land heeft gekend.

4. INDIVIDUEEL PARCOURS     
Laat ik het dan nu hebben over de persoonlijkheid en rol van Achille Van Acker, niet 
met de bedoeling hier in detail op in te gaan – anderen hebben zich hieraan reeds 
eerder gewaagd – maar in een poging om vooral dat te belichten wat mijns inziens 
en met het oog op het socialezekerheidsrecht maakt dat hij de titel van “vader van 
de sociale zekerheid” en een bezit van staat verdient. Toegegeven, een gemakkelijke 
opdracht is dit niet, want deze man was zeer bescheiden en zijn activiteiten werden 
voor hij minister werd, nauwelijks geanalyseerd. Toch meen ik te kunnen stellen dat 
hij in de eerste plaats een kind was van de economische en sociale wereld, ook al 
stoort deze formulering door de dubbelzinnigheid die er nu achter schuilgaat.

Achille Van Acker werd op 8 april 1898 geboren in een oud huis in Brugge, in de 
Klaverstraat (volgens de legende een klavertjevier) – op zich al een teken. 1898 – 
laatste kwart van de 19e eeuw, kentering in onze sociale geschiedenis. We denken 
aan 1886, het verschrikkelijke jaar62, aan 1887, de afschaffing van het “Truck Sys-
tem”, aan 1989, de reglementering van vrouwen- en kinderarbeid, aan 1891, Rerum 
Novarum, aan 1893, de uitbreiding van het kiesstelsel (waardoor de socialisten, ver-
tegenwoordigers van de arbeidersklassen, na de verkiezingen van 1894 tot de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers konden toetreden). 1898 is eveneens een symbool: 
het is het jaar waarin in Verviers op initiatief van de Belgische Arbeiderspartij de 
Belgische Syndikale Kommissie, het latere ABVV, werd opgericht.

Maar we keren nog even terug naar de Klaverstraat. In die tijd was dit een van 
de drukke straten van het Venetië van het Noorden: boetieks en enkele cabarets, 
kantwerksters op de drempel van hun huis, zonderlinge, ontroerende, pathetische 
figuren, heel veel kinderen (Achille was zelf de vierde in een rij van twaalf, hij was 
de oudste zoon), hardwerkende mensen, een stoelenmaker, een metaalbewerker, een 
mandenmaker, zijn vader, grote armoede.

Achille Van Acker blikte vaak met vertedering terug op zijn kinderjaren, toen hij 
al een oplettend waarnemer was en liefde voelde voor het bestaan van de kleine 
luiden, de ondervoeden, de minderbedeelden, diegenen waar niemand voor op-

(61) Zie Chlepner, op. cit., p. 243.
(62) Zie Honderd jaar Belgisch sociaal recht, op. cit.
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kwam. In zijn “herinneringen”63 kwamen zijn gevoeligheid en sociale bezorgdheid 
duidelijk tot uiting: “Naast ons woonde lange tijd een blinde vrouw. Ze beheerde 
haar huishouden zoals vroeger en hoewel ze een oudere dochter had, regelde zij zelf 
de geldzaken, zonder zich ooit te vergissen. Op het einde van de straat woonde een 
vrouw met een waterhoofd, een arme van geest die de hele dag op de drempel van 
haar huis doorbracht met iets wat voor kantklossen moest doorgaan: iemand had 
haar een kussen en klossen gegeven en zo hield zij zich heel de dag bezig. Ze was 
altijd goedgezind, de kinderen gingen regelmatig naar haar toe, maar niemand heeft 
het ooit gewaagd om met haar een grap uit te halen.”

Het gezin van Achille Van Acker. Een onbemiddeld, rechtschapen gezin waar ieder-
een de handen uit de mouwen moest steken. Vader Van Acker kon voor zijn man-
denmakerij niet zonder zijn oudste zoon en dus liep de jonge Achille slechts enkele 
jaren school. Vanaf zijn zevende moest hij elke winter een aantal weken thuisblijven. 
En in de zomer trok hij door het platteland, langs de vroegmarkten, werkte hij op 
de dorpspleinen of bij de West-Vlaamse boeren die nog een beetje riet kweekten ...

Tijdens de oorlog van 1914-1918 kon hij zijn werkervaring nog verrijken. Achille 
Van Acker werd afgekeurd omdat hij zo bijziend was, en hij werd achtereenvolgens 
binnenschipper, grondwerker, arbeider in een munitiefabriek, handelsreiziger en 
havenarbeider. Zo loste hij de aken in de streek van Veurne en leerde hij de sociale 
omstandigheden van deze harde werkers van dichtbij kennen.

Na de oorlog ging hij in dienst bij de Centrale Générale du Bâtiment en van daaruit 
breidde hij zijn vakbondsactiviteiten uit tot de metaalindustrie, de textiel, de haven-
arbeiders, de voedingssector, enz. Als geestdriftig propagandist en “onvermoeibaar 
bezieler”64  hield hij meetings, trok hij in weer en wind, te voet of met de fiets, van 
dorp tot dorp om zijn boodschap uit te dragen. Hij knoopte banden met diegenen 
van wie hij vanuit zijn roeping de politieke last op zich nam.

Daarna werd Van Acker – zoals een journalist van de Pourquoi Pas? hem zo treffend 
schetste – een “harde, economisch en sociaal werker”65. Maar ik beschouw dit beeld 
als positief. Als “self made man” en autodidact bleef Achille Van Acker zijn geheugen 
trainen, ook nadat hij van de school waar hij zo graag naartoe ging, was verwijderd, 
en hij bleef even verwoed lezen en leren. Hij las overal, bij elke gelegenheid. Op een 
winterdag zette hij het huis haast in lichterlaaie: hij had zo laat zitten lezen dat hij in 
slaap was gedommeld zonder eerst de kaars uit te blazen. Later werd hij boekhan-

(63) Herinneringen – Kinderjaren, Antwerpen, Uitgeverij s.m. Ontwikkeling, 1964, 221 pp. en Herinneringen 
– Jeugd in oorlogstijd, ibid., 1967, 173 p. Zie ook Fischer, G., Achille Van Acker, L’idéaliste réaliste, Brussel, Esséo, 
1957, pp. 22-28.
(64) Fischer, op. cit., p. 32.
(65) Pourquoi Pas?, nr. 1848 van 30 april 1954, p. 7.
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delaar en bouquiniste, gespecialiseerd in mooie oude uitgaven – zijn geliefkoosde 
vrijetijdsbesteding. Toen hij het syndicale en politieke strijdtoneel betrad, liet hij 
over zijn benijdenswaardige bekwaamheid in sociale wetgeving al snel niet de min-
ste twijfel bestaan. Op dit vlak “bezat hij een grondige kennis van de voornaamste 
wetten, wist hij hoe ze moesten worden geïnterpreteerd en toegepast, en wist hij hoe 
de valstrikken van de ambtenaren konden worden vermeden”66. In zeer korte tijd 
vonden we hem in het Parlement, in de Commissie Industrie en Arbeid67 of in de 
Commissie Arbeid en Sociale Voorzorg68. En later zetelde hij zelfs in de Commissie 
Economische Zaken, de Commissie voor de Middenstand, enz.

“Als toegewijd mandataris houdt Achille Van Acker niet zozeer van opzienbarende 
toespraken vanaf het spreekgestoelte, noch van de nu eens slaapwekkende dan weer 
onrustige sfeer van de openbare zittingen, maar wel van het trage, discrete en op-
bouwende werk waaraan deskundigen inzake de voorbereiding van wetten zich in 
de commissies wijdden.”69

Zijn inspanningen, zijn onverzettelijkheid70, zijn toespraken zijn van sociaalecono-
mische kwesties doordrongen. Ikzelf houd twee pluspunten, één groot principe en 
één kernidee in gedachten.

De twee pluspunten houden verband met de omstandigheden: de pensioenen71 en 
de werkloosheid71 -72. Vooral deze laatste was een van de ernstige problemen die door 
de economische crisis in de jaren dertig ontstonden. Achille Van Acker maakte ken-
nis met zijn taak als verkozene van het volk op het ogenblik dat werd gewerkt aan de 
meest energieke tussenkomst van de staat in de economie. Hij deed zijn intrede in 
de Kamer in 1927 en was met andere woorden parlementslid toen de internationale 
crisis van 1929 uitbrak. De gevolgen daarvan waren in België vooral vanaf 1931 
voelbaar. Hij maakte de woede-uitbarsting van 1936 mee, alsook de eerste nationa-
le Arbeidsconferentie van 17 juni, waarop vertegenwoordigers van de voornaamste 
werkgevers- en arbeidersorganisaties en leden van het tweede kabinet-Van Zeeland 
aanwezig waren. Tijdens de jaren van malaise bleef hij aan de werklozen uitleggen 
hoe de conjunctuur zou evolueren en hoe de werkloosheidswetgeving in elkaar zat, 
en hij stelde ook hervormingen voor72… Wie in ongeluk leefde, kon ten minste 

(66) Fischer, op. cit., p. 35.
(67) Zie bv. Parl. doc., Kamer, zitting 1935-1936, nr. 56 van 18 december 1935, p. 1.
(68) Zie bv. Parl. doc., Kamer, buitengewone zitting 1939, nr. 63 van 26 mei 1939.
(69) Fischer, op. cit., p. 45.
(70) Zie Le Monde van 16 februari 1966, p. 5, “Un socialiste têtu”.
(71) Zie meer bepaald Le Soir van 11 april 1954, Ed. XX, p. 5 (MM. Spaak et Van Acker réclament la justice 
sociale et une politique d’expansion) en Le Soir van 22 maart 1952, editie XXX, p. 3 (A. Gosselies, M. Van Acker 
préconise trois réformes à la sécurité sociale). Zie Vercleyen, Témoignage sur Achille Van Acker, La Campagne 
électorale de 1946, Brussel, editie Labor, 1967, meer bepaald pp. 50-56.
(72) Zie J.T.T., 1975, p. 208, Van Acker, wetsvoorstellen.
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rekenen op een aanwezigheid, op steun, trouw en belangstelling, waardoor hij niet 
alleen in de volksgunst stond, maar ook werd ingewijd in de economische principes, 
waarzonder er geen behoorlijke sociale oplossing kon zijn.

Dankzij deze ervaringskennis van de actualiteit, dankzij zijn initiatieven om werk-
lozen aan het werk te zetten en de gevolgen van de economische crisis te beperken, 
werd hij haast Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg onmiddellijk na de laatste 
kabinetswijziging voor de oorlog. Uiteindelijk werd hij afgewezen ten gunste van 
Auguste Balthazar, directeur van de Vooruit, die werd gesteund door de socialisti-
sche federatie van Gent, die meer invloed had dan die van Brugge.

Het was dan ook geen toeval dat precies Van Acker na de overwinning de oplossing 
van het economische probleem in België naar voren schoof: de steenkool73, waaraan 
hij ook een minister wijdde. Het is geen toeval dat onder zijn hoede het land achter-
eenvolgens de steenkoolstrijd, de prijzenstrijd en de loonstrijd won. En ook het feit 
dat aan zijn regering grotendeels de verdienste van het succes van het koninkrijk na 
de oorlog kon worden toegeschreven, was geen toeval74. Maar bij al deze aandacht 
voor de productie, distributie en consumptie vormde één principe voor hem de rode 
draad: “Het economische beleid heeft geen doel op zich, dat wil zeggen op econo-
misch vlak, maar wel veel eerder op sociaal vlak. Het is uiteraard de bedoeling om 
de levensstandaard van alle burgers en in het bijzonder van de werkende massa te 
verbeteren”75. In naam van dit principe en om dringende tactische redenen deinsde 
hij er niet voor terug om in de feiten de sociale doelen te laten voorgaan op de eco-
nomische wederopbouw als het erop aankwam om de sociale zekerheid in te voeren. 
Sommigen beweerden dat, aangezien op de situatie van de Belgische industrie een 
zware schuldenlast rustte, moest worden gewacht met het opleggen van aanzienlijke 
nieuwe lasten in één keer. A. Van Acker daarentegen weerlegde dit met de volgende 
redenering76: “De besluitwet (van 28 december 1944) zal een aanzienlijke stijging 
van de sociale lasten met zich meebrengen. Het heeft dan ook geen zin om te denken 
dat deze bijkomende last persoonlijk door de werkgevers zal worden gedragen. The-
oretisch gezien kunnen we dan ook een stijging van de verkoopprijzen of diensten 
verwachten. Als dan het plan ten uitvoer wordt gelegd in een periode van welzijn en 
niet in een periode van schaarste, zoals in 1945, dan leidt dit onvermijdelijk tot een 
stijging van de kosten voor het levensonderhoud. Als het plan evenwel van kracht 
wordt als er schaarste heerst, kunnen de prijzen moeilijk nog stijgen, aangezien ze 

(73)  Baudhuin, Histoire économique de la Belgique 1945-1956, p. 52.
(74) Baudhuin, ibid., p. 53.
(75)  Van Zeeland, 26 december 1942: Note préliminaire sur quelques points importants relatifs à la Reconstruction 
économique de l’Europe après la guerre, geciteerd door baron Jaspar, Changements de décors, pp. 69-70.
(76) Zie Doucy, La sécurité sociale en Belgique, Le Plan Van Acker, op. cit., pp. 33-35. Zie Achille Van Acker, 
Hand., Sen., zitting van donderdag 7 december 1944, sessie 1944-1945, p. 53 (“... zodra de economische 
situatie gestabiliseerd zal zijn, zal het niet langer mogelijk zijn om deze lasten aan de werkgevers op te leggen”).
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op de markt reeds op het maximumniveau liggen. Wanneer het land opnieuw alles 
wat het nodig heeft, kan invoeren, “zullen de prijzen automatisch dalen en in hun 
val de stijgingselementen die ze bevatten, meesleuren”, waarschijnlijk precies door 
het socialezekerheidsplan.

De kernidee. Als we de wording van de sociale zekerheid nogmaals onder de loep ne-
men en terugbrengen tot haar oorspronkelijke technische dimensie, dan zien we dat 
de “basis van de sociale zekerheid de dekking van alle sociale verzekeringen (is en) 
blijft door een unieke bijdrage, uitgedrukt in een percentage van het loon”77. Achille 
Van Acker wijdde hieraan een aantal voordrachten, in het Feestpaleis in Gent, in 
Halle, in het Volkshuis in Brussel, ... Vervolgens zette hij de idee ook uiteen voor de 
Kamer, voor het eerst in 193678. In december 1936 werd een analoge suggestie naar 
voren geschoven in het verslag van de Financiële Commissie belast met het onder-
zoeken van de begroting van het Ministerie van Financiën, maar zonder kampioen 
was dit onmogelijk. Achille Van Acker speelde klaarblijkelijk die rol. Met het talent, 
het gezond verstand en de werkelijkheidszin waarvoor hij bekendstond, begreep 
hij wat er nodig was om de toepassing van de sociale verzekeringen te garanderen 
en te vereenvoudigen: ze onderling afhankelijk maken van elkaar en ze ontplooien 
rondom één enkele administratieve en financiële as79, het “centrale zenuwstelsel”80, 
waarmee tegelijkertijd aan de belangen van de werknemers en aan de wens van de 
middenstand kon worden tegemoetgekomen.

Hij hield zich aan zijn principes, was eigenzinnig van karakter, uitermate trouw 
aan zijn gegeven woord en vol vertrouwen in deze oplossing. Hij werd lid van de 
negende commissie van het Centre d’Etudes pour la Réforme de l’Etat; die nam een 
door hem uitgewerkt voorontwerp als uitgangspunt81 en bekommerde zich haast 
uitsluitend om de kwestie die hem zo na aan het hart lag. “De idee van de oprichting 
van de RSZ moet volledig worden toegeschreven aan Achille Van Acker, die deze 

(77) Achille Van Acker, Uiteenzetting op 22 januari 1970, op. cit., p. 350, als voorzitter van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, Arbeidsblad, 1970/3, p. 350.
Zie Hand., zitting van woensdag 4 november 1936, pp. 405 tot 408 (bespreking van de begroting van het 
Ministerie van Arbeid en Sociale voorzorg). Rapporteur: de heer Van Acker. Zie ook het eigenlijke verslag, 
in naam van de Kamercommissie opgemaakt door de heer Van Acker (Kamer, zitting 1936-1937, begroting 
nr. 4 XIII./6, p. 4 (“Waartoe zou een uitbreiding van de bestaande wetten leiden als we niet tegelijkertijd 
vereenvoudigen en centraliseren?”).
(78) Volgens de heer Roch dateert de idee van 1929 (zie “La législation du travail”, in Peuples au travail, Deel 
II, editie Metz-Zürich-Lausanne, Luik – St. Louis HT.RH., 1952, p. 273; zie ook hierboven III). Het is een 
bevestiging uit het hoofd die niet door de feiten en teruggevonden documenten worden gestaafd.
(79) Zie Achille Van Acker, Uiteenzetting op 22 januari 1970, op. cit., p. 351 (de reden voor de oprichting van 
de sociale zekerheid).
(80) De sociale zekerheid, Werkdocument voor het XXVe Congres – CSC, De Haan-aan-Zee, 23-25 november 
1972, p. 25.
(81) Uiteenzetting op 22 januari 1970, op. cit., p. 350 en Fischer, op. cit., p. 66.



416

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2014

uitmuntende idee reeds voor de oorlog met vuur verdedigde ...”82. Deze oordeelkun-
dige kenner van de Spaanse kerken en bewonderaar van de kathedraal van Burgos 
begon zelf aan het ontwerp van de middenbeuk van een instelling waarvan hij later 
de ruwbouw zou ondertekenen. Dit brengt mij bij het derde en laatste paneel van dit 
biografische drieluik. Als kind van al wat het economische en sociale leven aangaat, 
als harde werker uit het economische en sociale leven was A. Van Acker ook een 
winnaar van het economische en sociale leven.

Wie hem in 1944 heeft gekend en met hem heeft samengewerkt, is ervan overtuigd 
dat de sociale zekerheid zonder zijn vastberadenheid er op dat ogenblik niet zou zijn 
doorgekomen, dat we bij de verwezenlijking ervan heel wat vertraging zouden heb-
ben opgelopen. Dat blijkt onder meer uit de mislukte pogingen van voor de oorlog. 
Achille Van Acker wilde dat het plan werd verwezenlijkt en zijn naasten wisten maar 
al te goed dat het geen zin had om te proberen hem op een beslissing te doen terug-
komen. Zijn toespraak voor de Senaat op 7 december 1944 sprak boekdelen. Het 
was een subtiele mengeling van geruststelling en onverzettelijkheid, van aangetoon-
de redenen en argumenten uit één stuk, kracht bijgezet door beeldrijke beweringen, 
ontdaan van daadwerkelijke betekenis. Maar in deze mengeling kregen de magie 
van de woorden en de hardnekkige humor de steun waarnaar hij streefde. Wie bang 
was voor hervormingen of hem beschuldigde van “ontzettende vraatzucht”, hem 
verdacht van dictatoriale honger, antwoordde Van Acker dat “hij maar zo weinig 
vraagt”!83. “Wel ja, het is gewoon een kwestie van uitleggen. Enerzijds vraag ik om de 
sociale verzekeringen te vervolledigen. Anderzijds wil ik een eenvoudiger en uniek 
stelsel voor alles wat de sociale verzekeringen aangaat”, waar men het doet met de 
gevestigde structuren. Wellicht had hij gelijk, waren er niet de aanzienlijke financiële 
lasten en de mogelijkheden die het nieuwe systeem in petto had.

Werd er naar bewijzen gevraagd voor het feit dat er zo dringend moest worden 
gehandeld, dan gaf A. Van Acker een economisch getinte uitleg84, waarin ongetwij-
feld wel een deel van de waarheid zat, maar die ook hier eerst de helling op moest. 
Wie zich, om al dan niet openlijke redenen, zorgen maakte over deze wetgevende 
haast – die een degelijke wetgevingstechniek niet ten goede kwam – stelde hij het 
“voorlopige” en het “experimentele”85 voor, goed wetende dat hij heel wat meer te 
bieden had dan alleen maar een prefabstructuur. Waar hij echter geen vermoeden 
van had, was het feit dat hij op die manier aanleiding gaf tot de mythe van de re-
visie. Voor wie de ontwikkeling van een monopolistisch stelsel ten gunste van de 

(82) Leen, Réflexions sur le thème “Où va la sécurité sociale?”, op. cit., p. 8.
(83) Hand., Senaat, zitting van donderdag 7 december 1944, sessie 1944-1945, p. 52.
(84) Hand., op. cit., p. 53. Zie ook hierboven “Achille Van Acker, bûcheur de l’économique et du social” en 
voetnoot 72.
(85) Over het tactische belang van dit voorlopige, zie meer bepaald De Bock, N., Statutair congres, 28-29 
februari en 1 maart 1948, Problèmes de la sécurité sociale, Brussel, Fédération générale du travail de Belgique, p. 7.
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loontrekkenden met lede ogen aanzag, bevestigde de minister (we denken er in feite 
nauwelijks aan) dat de regering de bedoeling had om in het stelsel alle categorieën 
van burgers op te nemen,86 maar dat financiële redenen de toegekende prioriteit 
rechtvaardigden. En, tot slot, voor diegenen die het niet begrepen, diegenen die 
na de beroering wereldvreemd waren geworden, lanceerde Achille Van Acker deze 
buitengewone formulering, weergegeven in het titelbijschrift: “Dit is het gepaste 
ogenblik om dit te verwezenlijken, want als u dit nu niet realiseert, zult u het ook 
morgen niet realiseren, en wel om die reden dat een meter uit honderd en niet uit 
honderdentwee centimeter bestaat”.

Dit betekende een terugkeer naar pure actie, dit betekende dat het geen zin had om 
met mooie woorden te proberen de dingen uit te leggen: het was noodzakelijk en 
daarmee uit! Er zijn immers omstandigheden waarin het niet past om over ideeën te 
debatteren als we vooruit willen gaan.

Maar ook hier koos A. Van Acker de juiste weg. Geïnspireerd door zijn kabinets-
chef, Roger Roch, en op dat vlak de lering bijtredend van Velge87, zijn collega in het 
Centre d’Etudes pour la Réforme de l’Etat, hief hij het recht op om zijn trein van 
hervormingen aan te hechten aan de konvooien van de buitengewone machten, 
aan die wet van 7 september 1939, die de Koning het recht gaf om wetskrachtige 
besluiten uit te vaardigen die achteraf niet door het Parlement hoefden te worden 
bekrachtigd88. In de beslissende fase van zijn project kreeg hij de steun van de Alge-
mene Paritaire Raad, zonder “oeverloze discussies” en gemarchandeer, zonder druk 
van welke aard dan ook: politieke, syndicale, corporatistische of institutionele druk 
die de “compagnons van de paritaire clandestiniteit” hadden gespaard89: “Het is 
ontoelaatbaar dat er – in een periode waarin op ongeacht welk ogenblik beslissingen 
moeten worden genomen – op om het even welk ogenblik voor om het even welke 
vraag iedereen moet worden geraadpleegd. Op dit ogenblik is het geen kwestie van 

(86) Hand., op. cit., p. 55.
(87) Zie Velge, Henri, “Le problème de la simplification des lois sociales”, Bulletin social des industriels, maart-
april 1940, p. 57: “De dag waarop we een compleet nieuw sociaal wetboek willen maken, zullen de discussies zo 
hoog oplaaien dat het werk uiteindelijk niets oplevert. Ministerdossiers zullen worden gevuld met tal van andere 
projecten waaraan nooit gevolg werd gegeven.
Hierbij moet bovendien worden opgemerkt dat, gezien het belang van het materiële werk, we haast niet kunnen 
hopen dat het Parlement een nieuwe tekst voor een sociaal wetboek zal goedkeuren. Uiteindelijk zal het moeten 
komen tot een in min of meerdere mate beperkte volmachtenwet en zal deze opdracht bijgevolg aan de regering 
moeten worden toevertrouwd.
De regering zal deze bijzondere machten krijgen van het Parlement als ze de verbintenis aangaat om zuiver aan 
coördinatie, vereenvoudiging en codificatie te doen, volgens de hoger beschreven concepten; het Parlement zal 
deze bijzondere machten niet toekennen als het ingrijpend wil vernieuwen.”
(88) Zie Parl. doc., Kamer, zitting 1944-1945, nr. 8 van 14 november 1944, Wetsontwerp ter aanvulling van de 
wet van 7 september 1939 waarbij aan de Koning buitengewone machten worden toegekend, verslag in naam 
van de Commissie door de heer du Bus de Warnaffe (art. 5, pp. 13-17).
(89) Zie Fuss, op. cit., p. 849.
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maanden of weken, maar wel een kwestie van dagen en zelfs uren. Wanneer iemand 
verdrinkt, vragen we toch ook niet eerst aan de familieleden of ze er al dan niet mee 
akkoord gaan dat we hem redden. We springen in het water en halen hem naar 
boven. Als het ergens brandt, bellen we toch ook de brandweer zonder eerst aan de 
eigenaar of huurder te vragen of hij ermee akkoord gaat. Momenteel bevinden we in 
ons een dergelijke situatie (...). Wat van ons op sociaal vlak wordt verwacht, is een 
beleid van economische en sociale stabiliteit die leidt tot dat wat wij zozeer nodig 
hebben: sociale vrede”90.

Toen hij bepaalde welke weg te volgen en bij zijn streven naar sociale zekerheid, 
bracht Achille Van Acker zijn geflirt met de geschiedenis tot een punt van zeldzame 
vreugde:
 § In de strijd voor de ministerportefeuille van Arbeid en Sociale Voorzorg, tijdens de 
laatste kabinetswijziging voor de oorlog, helde de balans uiteindelijk lichtjes over 
in het voordeel van de heer Balthazar. Indien hij de functie had gekregen (hoewel 
het niet in zijn aard lag om om eerbewijzen te smeken), dan was hij misschien wel 
in Londen terechtgekomen en zou hij politiek ten onder zijn gegaan ...

 § Als eenvoudig afgevaardigde besloot hij om clandestien in het land te blijven. Na 
het verraad van De Man kreeg hij de leiding van de clandestiene socialistische 
partij, die hij mee oprichtte en organiseerde. In het verzet bleef hij voelen wat 
het volk verlangde, en zag hij de middelen om het volk dit ook te geven, maar hij 
ontkwam ternauwernood aan arrestatie ...

 § Hij maakte deel uit van het Comité werkgevers-arbeiders en stelde het socialesoli-
dariteitspact op. Hij diende zijn ontwerp in voor een Rijksdienst voor Sociale Ze-
kerheid en voor een unieke inning in voorheffing van de bijdragen. Maar op het 
laatste ogenblik weigerden hij en L. Major het akkoord te ondertekenen, hoewel 
ze openlijk verklaarden het met de inhoud ervan eens te zijn. Beide mannen wa-
ren immers van oordeel dat ze hun beweging niet konden binden, voor het geval 
deze, wanneer ze naar een normale openbare activiteit zouden terugkeren, ervoor 
koos om hen niet te volgen. Hun houding verklaart waarom het pact precies deze 
naam kreeg: “Ontwerpakkoord voor sociale solidariteit” ...

 § Toen hij in het kabinet-Pierlot Minister van Sociale Voorzorg was, scheelde het 
maar weinig of hij werd Eerste Minister. De socialisten wensten immers al van 
bij het begin van de onderhandelingen dat de macht werd toevertrouwd aan “een 
jonge man die inzake sociale aangelegenheden duidelijk van democratische strek-
king is en die tijdens de oorlog in het land is gebleven”91 (al die eigenschappen 
waren op hem van toepassing). Hij stelde dan de tekst op, en ondertekende deze 
ook, die de idee bekrachtigde die hij altijd al had geformuleerd, en de daarbij 
behorende regels waarover hij in de clandestiniteit had onderhandeld, maar ook 

(90) Hand., Senaat, van 7 december 1944, op. cit., p. 56.
(91)  Aangehaald in Les dossiers de l’après-guerre, RTB en Centre de Recherches de la Seconde Guerre Mondiale.
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hier met veel moeite92 en op het nippertje: vóór Bondas, die reeds aan het werk 
was gegaan93, en vóór Troclet, die hem niet veel later op deze plaats zou vervangen. 
Voortaan staat het in de geschiedenis van het sociaal recht: het “Plan-Van Acker” 
of de besluitwet van 28 december 1944.

A. Van Acker wordt dus meer dan terecht gelauwerd om het feit dat een ontwerp 
dat hij tijdens de bezetting had uitgewerkt, in een wettelijke vorm werd gegoten94, 
hij heeft de verdienste95 dat het trouw in een wet werd omgezet en dat hij een van de 
vlijtigste en best geïnformeerde ontwerpers en architecten ervan was.

5. HET PETERSCHAP  
Ik kom nog even terug op de beginstelling, om kort te besluiten. Vader in figuurlijke 
zin, vader naar analogie, zeker en vast, maar wel maar gedeeltelijk. Ik verwijs op dit 
vlak naar H. Fuss, die heel goed weet waarover ik het heb: de “compagnons van de pa-
ritaire clandestiniteit zijn de ware makers, initiatiefnemers en bezielers van ons sociale- 
zekerheidsstelsel”96. Een van hen was zeer zeker en vol overgave Achille Van Acker.

Misschien kunnen we hem, uit volkse eerbied en volgens de uitgesproken zeventien-
de-eeuwse gewoonte, “vader Van Acker” noemen, tegenhanger van het vertrouwde 
“Van Ackertje” uit zijn militante jeugd. Maar deze vaderlijke referenties lijken mij 
uiteindelijk niet echt toereikend: of ze nu zuiver eer betuigend, marginaal of alge-
meen erkend zijn, geen enkele referentie is compleet en exclusief, zoals een erkend 
vaderschap moet zijn.

Wel heeft Achille Van Acker de sociale zekerheid boven de doopvont gehouden, 
heeft hij de voorbereiding en lancering ervan voorgezeten, heeft hij ze voorgesteld, 
heeft hij de invoer ervan voor het Parlement verdedigd, heeft hij met zijn persoon-
lijkheid er onvoorwaardelijk steun aan verleend, heeft hij haar zijn naam gegeven97. 
Wat hebben we nog meer nodig om in hem een peetvader bij uitstek te zien?

(Vertaling)

(92) Zie Uiteenzetting op 22 januari 1970, op. cit., p. 351: “Ik herinner me nog heel goed dat leden van mijn 
kabinet en van de administratie en ikzelf tot laat in de nacht hebben doorgewerkt, met onze mantels nog aan 
om ons tegen de koude te beschermen, teneinde de besluitwet nog voor 1 januari 1945 te kunnen publiceren.
(93) Zie meer bepaald Le Soir van 17 en 18 september 1944, p. 2.
(94) Zie Bulletin social des industriels, december 1944 tot februari 1945, p. 91.
(95) Zie Martougin, Alfred, “Pour la réforme de la sécurité sociale”, bijlage 8 in Problèmes belges de la sécurité 
sociale, op. cit., p. 297 en Van Der Rest, Bulletin social des industriels, juni 1945, p. 171.
(96) Op. cit., p. 849.
(97) Het Plan-Van Acker.
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