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HENRI FUSS (1882-1964): 
SOCIALE ZEKERHEID ALS 
INSTRUMENT VAN VREDE EN SOCIALE 
RECHTVAARDIGHEID*

DOOR KOEN VLEMINCKX1

Directeur Studies en Publicaties, Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Henri Fuss speelde in de eerste helft van de twintigste eeuw een prominente rol in 
de ontwikkeling van de sociale zekerheid, zowel in ons land als internationaal. Hij 
werd de technicus van de sociale zekerheid genoemd2, en sommigen gingen zelfs zo 
ver om hem de Belgische Beveridge te noemen3. Toch is hij in ons land een beetje in 
de vergetelheid geraakt. Onze sociale zekerheid heeft natuurlijk meerdere vaders (en 
moeders). Ze behoort tot ons gemeenschappelijk levend erfgoed. Elke generatie kan 
en moet er zelfs zijn stempel op drukken, wil het systeem aangepast blijven aan de 
noden van de tijd. Het kan echter geen kwaad om naar aanleiding van de vijftigste 
verjaardag van dit tijdschrift wat aandacht te besteden aan de bijzondere rol van 
Henri Fuss. Hij is volgens mij onmiskenbaar een van de meest fascinerende figuren 
in de moderne Belgische geschiedenis, laat staan die van de sociale zekerheid, maar 
ik laat het graag aan u om zelf een oordeel te vormen.

1. 1882–1893: BEWOGEN KINDERJAREN  
Henri Paul Dominique Fuss werd geboren te Schaarbeek op 4 augustus 1882 als 
de vierde in een gezin met zes kinderen, en had twee broers en drie zussen. Zijn 
vader Théophile Dominique Gustave Fuss, geboren in Marche-en-Famenne, was 
advocaat, gemeenteraadslid en schepen in Schaarbeek. De Gustave Fuss-straat in 

(1) Mijn dank gaat uit naar Pierre Vandervorst van de RSZ voor de aanmoedigingen, de talrijke suggesties en het 
contact met de familie Fuss. Mijn dank gaat ook uit naar Pierre Leclere van de FOD Sociale Zekerheid voor zijn 
enthousiasme bij het uitzoeken van de archiefstukken. Verder dank ik ook Michel Vermote van het Instituut voor 
Sociale geschiedenis – AMSAB, Marie Lejeune van de Archief- en documentatiedienst van de Dienst voor Oor-
logslachtoffers, en Renée Berthon van de Archiefdienst van de Internationale Arbeidsorganisatie. Ten slotte dank 
ik vooral ook Henri Fuss zelf, want alvorens een biograaf aan de slag kan, moet het leven zelf eerst worden geleefd.
(2) In Memoriam verschenen in 1964 in Le Soir.
(3) Fuss was eerder Bismarckiaans georiënteerd en was zelfs verstoord wanneer het pact van 1944 werd voorge-
steld als een Belgische scheut van het Beveridge-rapport.

* Dit artikel werd voorheen reeds gepubliceerd in het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 1/2009.
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Schaarbeek werd naar hem genoemd. Zijn moeder, Augustine Geneviève Amoré, 
was een Française geboren in Poitiers. Haar zuster Anne Augustine huwde met Paul 
Janson, een prominent sociaal-liberaal politicus en promotor van het algemeen en-
kelvoudig stemrecht en van een, weliswaar naar onze normen minimale, vorm van 
verplichte sociale zekerheid.

Kort na Henri’s tiende verjaardag wordt hij geconfronteerd met een grote tragedie. 
Op 18 oktober 1892 verliest hij eerst zijn moeder, ze is amper 35, en vier maanden 
later op 2 februari 1893 ook nog zijn vader4. Zijn oom Paul Janson en tante Anne, 
zelf ouders van een zoon (Paul Emile) en vijf dochters5, nemen de vier oudste kin-
deren onder hun hoede. De twee jongste kinderen Hélène en Lucien worden door 
respectievelijk Emile Max, oom van de Brusselse burgemeester, en René Martin, een 
jonge advocaat, opgevangen. Lucien wordt later directeur van Le Soir. Alle kinderen 
zullen later allen op hun manier een eigen weg vinden. De twee oudste zonen, Henri 
en vooral zijn veel oudere broer Gustave, zullen naast de familienaam die hen werd 
meegegeven door hun vader, ook vaak de naam van hun moeder gebruiken.

2. 1893–1918: VAN ANARCHIST TOT OORLOGSVRIJWILLIGER  

Henri Fuss studeert zowel natuurkunde, wiskunde als voor ingenieur aan de Faculté 
des Sciences Polytechnique in Luik. Nadat hij zijn kandidatuurdiploma’s met on-
derscheiding heeft behaald, besluit hij echter zijn universitaire studies op te geven 
“om dichter bij zijn ideaal te kunnen leven” (Fuss, 1948). Hij voelde zich immers 
aangesproken door het anarchistische gedachtegoed van de Franse geograaf en vete-
raan van de Parijse commune, Elisée Reclus, die op dat moment in Brussel aan de 
Université Nouvelle doceert.

Henri studeert voor drukker en letterzetter, terwijl hij wat bijverdient als repetitor 
wiskunde voor studenten van de Universiteit van Luik. Hij wordt echter vooral op-
geslorpt door zijn activiteiten binnen de anarchistische beweging. Hij onderscheidt 
zich in die kringen al snel als auteur en organisator onder de naam van Henri Fuss-
Amoré of Henri Amoré. Hij komt ook al snel in aanraking met het gerecht. In 1906 
wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden voor het schrijven 
van een artikel in het blad “Action Directe” met als titel “paroles de révolte et d’es-
poir”. Daarin schrijft hij onder meer “soldats wallons … envoyés en Flandre et vice 
versa, ces soldats devront, au moment où ils recevront l’ordre de tirer, penser à leurs 
frères et tirer … sur leurs officiers” (“Waalse soldaten … naar Vlaanderen gestuurd 

(4) De reden van hun resp. overlijden kennen we niet, maar vroegtijdige overlijdens kwamen toen vaker voor. 
De Britse Kroonprins Albert Victor stierf datzelfde jaar, en een dag voor zijn huwelijk, aan een longontsteking 
(of griep).
(5) Onder meer Marie, die zou opgroeien tot het eerste vrouwelijke Parlementslid in ons land en moeder zal 
worden van Paul-Henri Spaak.
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en omgekeerd, zullen, op het ogenblik dat zij het bevel krijgen te schieten, aan hun 
broeders moeten denken en moeten schieten … op hun officieren”). Het proces en 
de veroordeling lokken enkele anarchistische protestmeetings uit in Charleroi en 
Brussel. Verder zit hij ook nog een korte gevangenisstraf uit voor het weigeren van 
zijn militaire dienst.

Henri zet in deze periode echter ook zijn talenten als organisator in om een sociale 
omwenteling voor te bereiden, wat volgens hem via syndicale weg en internationale 
samenwerking moet gebeuren. Hij wordt verkozen als voorzitter van het “histori-
sche” Anarchistische congres van augustus 1907 in Amsterdam, waarvan hij een 
van de initiatiefnemers is. Uit de verslagen van het congres blijkt dat hij tijdens de 
oeverloze theoretische speeches en haarklieverij uitriep dat hij “niet naar Amster-
dam gekomen is om te praten maar om te organiseren”. Na verloop van tijd zal hij 
ontmoedigd geraken door de talloze conflicten binnen de anarchistische beweging.

In 1910 installeert hij zich in Parijs, waar zijn oudste broer Gustave Fuss-Amoré 
als correspondent6 in de Bohemienwereld vertoeft en wiens echtgenote Elisabeth 
Fuss-Amoré later naam zal maken als kunstschilder7. Henri blijft als publicist actief 
in de anarchistische beweging, maar studeert in deze periode af als jurist aan de 
Faculté de Paris. In deze periode vindt hij ook een nieuwe roeping: de strijd tegen 
de werkloosheid en voor een werkloosheidsverzekering. In 1910 wordt hij secretaris 
voor de Internationale Conferentie betreffende de Werkloosheid, die in Parijs aan 
de Sorbonne wordt gehouden, en die resulteert in de oprichting van de “Associati-
on internationale pour la lutte contre le chômage” (“Internationale vereniging voor 
de strijd tegen werkloosheid”). Deze vereniging zet zich in voor de studie en de 
promotie van werkloosheidsregelingen. Hij wordt secretaris van de vereniging en is 
redactiesecretaris voor hun driemaandelijkse tijdschrift. Hij biedt tijdens deze Parijse 
periode onderdak aan een Poolse dokter Frania Alden, die hij op 25 mei 1912 huwt 
voor de Franse wet. Zij zal zijn loyaalste medewerker worden, alsook de moeder van 
zijn dochter Mimi.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog doet Fuss een eerste ervaring als ambtenaar op, 
wanneer hij als Belg wordt aangesteld als adjunct van de secretaris-generaal van het 
“Office de placement et de statistique du travail du département de la Seine”. In 
1916 ondertekent hij het “manifest van de zestien”. In dit manifest roepen zestien 
prominente anarchisten de internationale anarchistische beweging op om zich sa-
men met de geallieerden actief tegen de Duitse agressor te keren en het geteisterde 

(6) Onder meer voor “La feuille littéraire” en hij schreef samen met Maurice des Ombiaux in 1925 ook een 
boek over Montparnasse.
(7) Ze is bevriend met Modigliani en schildert zijn portret in 1916. Ze is ook bekend voor het schilderen van 
circustaferelen.
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België te steunen omdat “het Duitse imperialisme een bedreiging vormde voor de 
arbeidersklasse”. De ondertekenaars van dit pamflet worden door de meerderheid 
van de leden van de anarchistische beweging echter als “verraders van het ideaal” 
beschouwd. In 1917 voegt Fuss de daad bij het woord. Op 35-jarige leeftijd biedt 
hij zich bij het Belgische leger aan als oorlogsvrijwilliger en doet actief dienst aan het 
front. Hij zwaait op 1 februari 1919 af als “adjudant-candidat-sous-lieutenant” van 
de artillerie. Zijn activiteiten als anarchist lijken voortaan vrijwel8 tot het verleden 
te behoren.

3. 1918–1936: HOOFDROLSPELER IN DE STRIJD VAN DE IAO TEGEN WERKLOOSHEID 

Na de Eerste Wereldoorlog wordt Fuss door Minister Joseph Wauters gevraagd om 
als ambtenaar bij het Belgische Ministère de l’Industrie, du Travail et du Ravitail-
lement te gaan werken. Hij wordt er inspecteur van de arbeidsbeurzen en de werk-
loosheidsfondsen en werkt samen met Minister Joseph Wauters aan de oprichting 
van een Nationaal Crisisfonds. De voornaamste taak van het Nationaal Crisisfonds 
bestond uit het verlenen van steun aan verzekerde werklozen, wanneer de middelen 
van de verzekeringskas waren uitgeput of wanneer zij hun recht op vergoeding bij 
de werklozenkas hadden uitgeput. Fuss zal later het “oorspronkelijke en durvende 
karakter” van het Crisisfonds benadrukken: “De eene maatregel nam al het onzekere 
weg, dat aan de beloften, door de statussen der kassen aan hun leden gedaan, ver-
bonden was. Door de Staat gewaarborgd namen de verbintenissen, door de kassen 
aangegaan, een karakter aan van verzekering in de volle betekenis van het woord” 
(Fuss, 1937, p. 16).

Op 1 mei 1920 vraagt Fuss een detachering aan om vervolgens als persoonlijk assis-
tent van Louis Varlez, hoofd van de dienst emigratie en werkloosheid van de Inter-
nationale Arbeidsorganisatie (IAO), in Genève te gaan werken. Hij zal er uiteinde-
lijk zestien jaar blijven.

Op 1 januari 1922 wordt hij hoofd van de technische dienst werkloosheid van het 
Internationaal Arbeidsbureau9. Hij is er verantwoordelijk voor de rubriek “arbeids-
markt” van de nieuwsbrief “Informations sociales”. In 1923-1924 wordt hij secre-
taris-generaal van de “Association internationale pour la lutte contre le chômage”. 
Hij neemt deel aan talrijke studie- en opleidingsmissies in de lidstaten van de IAO, 
en neemt als vertegenwoordiger van IAO-directeur Albert Thomas deel aan alle In-

(8) Hij publiceert tijdens het interbellum nog enkele bijdragen in l’Emancipateur, een anarchistisch blad van 
zijn oude vriend Camille Mattart.
(9) De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) werd opgericht in 1919 tijdens de Vredesconferentie van Ver-
sailles. België was een van de negen landen die effectief hebben bijgedragen tot het opstellen van de statuten 
van deze organisatie. Het Internationaal Arbeidsbureau is in wezen het secretariaat van de Internationale Ar-
beidsorganisatie.
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ternationale Arbeidsconferenties die in die periode worden georganiseerd10. In 1924 
is hij secretaris-generaal van het “Congrès international de politique sociale”, onder 
voorzitterschap van Albert Thomas. Een jaar later, in 1925, wordt hij lid van het 
directiecomité van de “Association internationale pour le progrès social”.

Henri Fuss profileert zich meer en meer als werkloosheidsexpert en verwerft hier-
voor ook internationale erkenning. In 1925 publiceert hij in de Revue internatio-
nale du travail “l’Evolution du chômage”. In 1926 pleit hij in “La prévention du 
chômage et la stabilisation économique” (“Preventie van werkloosheid en economi-
sche stabilisering”) voor stabiele prijzen ter preventie van werkloosheid. Een jaar la-
ter volgt “Les principes directeurs de l’assurance de chômage” (“Leidende principes 
van de werkloosheidsverzekering”), een rapport aan de “Association internationale 
pour la lutte contre le chômage”. Fuss schrijft nog een tiental andere publicaties over 
werkloosheid en/of werkloosheidsverzekeringen, naast publicaties over internationa-
le migratie en algemenere werken over het functioneren van de arbeidsmarkt. Op 1 
januari 1933 wordt hij hoofd van de dienst “werkloosheid” van het Internationaal 
Arbeidsbureau.

4. 1936–1940: KONINKLIJK COMMISSARIS VOOR HET PROBLEEM VAN DE WERKLOOSHEID

In 1936 vraagt de Belgische regering van nationale eenheid, onder leiding van Pre-
mier Paul Van Zeeland, Fuss om als “Koninklijk Commissaris voor het probleem 
van de werkloosheid” naar België terug te keren. De vraag wordt aan Fuss gesteld 
tijdens de “nationale concentratie”, waartoe Van Zeeland oproept, de vereniging 
van alle gematigde krachten rond de regering om het regime te verdedigen tegen 
het verbond van Rex en het VNV11. Koning Leopold III verzet zich enige tijd tegen 
deze benoeming vanwege Fuss’ vooroorlogse activiteiten als anarchist en pacifist. De 
benoeming gaat echter door en Fuss neemt op 31 december 1936 na zestien jaar 
dienst ontslag bij het Internationaal Arbeidsbureau.

Op dat moment bestaat er in België geen verplichte werkloosheidsverzekering, maar 
kunnen arbeiders en bedienden zich vrijwillig aansluiten bij een van de 126 syndica-
le werkloosheidskassen die ons land toen rijk was. In 1936 telden de 126 werkloos-
heidskassen in totaal 838.511 leden12. De grootste kas was de “Algemeene Centrale 
van Bouw, Ameublement, en Gemengde Vakken” (128.254 leden) en de kleinste de 
“Centrale der boekwerkers van België” (4 leden). Terwijl sommige kassen in 1936 
geen werkloze leden moesten vergoeden, had de “Belgische Transport Arbeiders-

(10) Tijdens de Internationale Arbeidsconferenties van 1933, 1934 en 1935 zat Henri Fuss als vertegenwoordi-
ger van het Secretariaat-generaal de sessies werkloosheid en jongerenwerkloosheid voor.
(11) Het Franstalige Rex en het Vlaamse VNV hadden op 6 oktober 1936 een akkoord afgesloten om elkaar 
te steunen.
(12) In juli 1933 waren er maar liefst 1.037.653 leden, een recordcijfer tijdens het interbellum.
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bond Nationale Werklozenkas, Antwerpen” maar liefst 11.863 werkloze leden te 
vergoeden op een totaal van 28.355 leden (41,7%). Er waren dus opmerkelijke 
verschillen tussen de kassen. 

Sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog werden deze kassen ondersteund door 
de overheid13. De werkgevers zagen dit met lede ogen aan omdat vanuit hun per-
spectief werknemers door de overheid werden gesubsidieerd om zich bij een vak-
bond aan te sluiten. Een verplichte werkloosheidsverzekering zou bij ongewijzigde 
omstandigheden zelfs neerkomen op een verplichte syndicalisering. De kassen had-
den ook een zekere vrijheid bij het bepalen van de vergoedingen, wat tot ergernis 
van de werkgevers de loonvorming beïnvloedde. Zij wilden dus in de eerste plaats 
de greep van de vakbonden op de regeling verzwakken.

Tijdens de crisisjaren van de jaren dertig kwam het systeem vanzelfsprekend financi-
eel sterk onder druk te staan. Onder druk van de omstandigheden ontstond er im-
mers een toevloed van werknemers die wilden aansluiten, maar er deden ook steeds 
meer werklozen een beroep op de werkloosheidskassen. De vakbonden werden hier-
door zowel administratief als financieel overbelast, waardoor ze minder middelen 
konden besteden aan de syndicale strijd. Toen Fuss in 1936 gevraagd werd om een 
verplichte werkloosheidsverzekering uit te werken, leek er dus enige ruimte voor een 
compromis.

In april 193714 presenteert Fuss zijn eerste verslag “De organisatie van de verplichte 
verzekering tegen werkloosheid” aan de regering15. Hierin pleit hij voor een be-
langrijkere rol voor de overheid in het beheer van de werkloosheidsverzekering. De 
verplichte werkloosheidsverzekering zou gefinancierd worden uit werkgevers- en 
werknemersbijdragen, aangevuld met middelen van de overheid. Deze middelen 
zouden worden beheerd door een nieuw op te richten Nationaal Werklozenfonds. 
De rol van de vakbonden bij het uitbetalen van de werkloosheidsvergoedingen zou 
wel worden behouden.

Fuss vindt dat de forfaitaire uitkeringen te laag zijn en stelt voor de hoogte van 
de uitkeringen te bepalen aan de hand van een onderzoek naar “het minimum-
voedingsregiem [...] dat noodig is om het verval van het menschelijk lichaam te 

(13) Al werden ze rond de eeuwwisseling reeds gesteund door gemeentelijke en stedelijke overheden.
(14) Op dat moment vindt een electorale titanenstrijd plaats tussen Rex-leider Léon Degrelle en premier Paul 
Van Zeeland, die na een veroordeling van Rex door kardinaal van Roey op 9 april 1937, door de verkiezingen 
van 11 april ten voordele van Van Zeeland en de democratische partijen wordt beslecht.
(15) Het eerste en het tweede deel worden gepubliceerd, maar een derde en een vierde deel, met als respectie-
velijke titels “Le taux des indemnités et l’allocation du chômage” (“Tarieven voor de werkloosheidsuitkeringen 
en -vergoedingen”) en “l’Office national du placement et du chômage” (“Nationale dienst tewerkstelling en 
werkloosheid”), worden nooit gepubliceerd.
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beletten” (Fuss, 1937, p. 181). Het resultaat van dit onderzoek zou het bedrag van 
de uitkeringen bepalen en dit voor verschillende “typegemeenten”. Zo kon er reke-
ning gehouden worden met regionale verschillen. De uitkeringsbedragen zouden 
ook variëren naargelang van de burgerlijke staat en de kinderlast van de betrokken 
werkloze. Fuss stelt echter ook dat er “tusschen de uitkering en het loon, dat de 
belanghebbenden kunnen verdienen, [...] een voldoende marge [dient] behouden te 
worden” (Fuss, 1937, p. 181).

Een ander belangrijk element is dat Fuss voorstelt de werkloosheidsuitkeringen te 
beperken in de tijd (minimaal zestig dagen, maar variërend met de verzekeringsperi-
ode). Na deze periode heeft “de verzekerde, wiens gezin erkend wordt als er behoefte 
aan hebbend, recht op een onbepaald aantal tegemoetkomingen voor sociale hulp-
verleening” (Fuss, 1937, p. 182). De controle op de werklozen zou worden toever-
trouwd aan de gemeente waar de werkloze verblijft, maar dit in samenwerking met 
professionele en gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling. Er wordt voorzien 
in de mogelijkheid om de uitbetaling tijdelijk te schorsen, ondermeer bij het weige-
ren van een aangeboden “passende betrekking”.

De voorstellen worden met gemengde gevoelens onthaald. De reacties van de werk-
gevers zijn nog positief te noemen. Ze hebben weliswaar hun bedenkingen bij de 
voorstellen van Fuss, maar voor hen zijn ze in grote lijnen toch aanvaardbaar. De 
vakbonden verwerpen echter de voorstellen en dwingen de regering om een nieuw 
wetsontwerp uit te werken dat de positie van de vakbonden vrijwel ongemoeid laat. 
Dit regeringsontwerp is dan weer onaanvaardbaar voor de werkgevers en conserva-
tieve leden van het Parlement slagen er vervolgens in de plannen van de regering 
door allerlei vertragingsmanoeuvres te laten verzanden. Fuss, die zijn hele loopbaan 
gewijd heeft aan de promotie van verplichte werkloosheidsverzekeringen, houdt dan 
ook slechte herinneringen over aan dit debacle (Fuss, 1951).

In 1938 wordt Fuss directeur-generaal van het Ministerie van Arbeid en Sociale 
Voorzorg. Hij is er verantwoordelijk voor de “service de main d’oeuvre” en werkt 
tevens aan de oprichting van een studiedienst. Hij wordt in deze periode ook aan-
gesteld als Regeringscommissaris bij de “Office nationale du placement et du chô-
mage”. In 1940 wordt hij verantwoordelijk voor de Directie-generaal “Service des 
mutualités” van het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg.

5. 1940–1943: DRIJVENDE KRACHT ACHTER HET SOCIAAL OVERLEG TIJDENS WERELD- 
 OORLOG II

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog gaat hij samen met de regering in 
ballingschap naar Frankrijk, waar hij de contacten verzorgt tussen de regering en 
de Franse minister van arbeid. Na de Franse capitulatie op 22 juni 1940 besluit hij 
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echter om naar Brussel terug te keren, waar hij onmiddellijk door de Duitse bezetter 
uit zijn ambt wordt ontzet. Hij gaat clandestien aan de slag, en wordt onder meer 
belast met de leiding van het studiebureau van de clandestiene Belgische Werklie-
denpartij (BWP). Hij doceert verder ook “politieke“ en “sociale economie” aan de 
Ecole centrale de service social, en “problemen van de arbeidsmarkt” aan de Ecole 
ouvrière supérieure. Hij geeft lezingen aan de Ecole provinciale de service social de 
Liège onder meer over “de sociale zekerheid” en over “de relaties tussen arbeiders en 
werkgevers”.

Verder zet hij zich als auteur, doorgaans onder het pseudoniem Paul Dominique, en 
als redacteur in voor de clandestiene pers. Hij publiceert onder meer in “Le Clan-
destin”, L’Espoir”, “Le Peuple”, “Belgique Nouvelle”, “Vaincre”, “Combat”, maar 
ook in de Nederlandstalige “Morgenrood”, “Bevrijding”, “De Werkers”, enz. Hij 
draagt ook bij tot de publicatie van de “Faux Soir”, een verzetsversie van Le Soir, 
die op 9 november 1943 verschijnt16. Hij participeert als adviseur en coördinator 
in diverse verzetsgroepen, zoals het “Front de l’Indépendance”. Hij wordt ook een 
belangrijke spil in het geheime Socrates-netwerk, dat onder meer werkweigeraars 
steunde.

Via de inlichtingendienst Marc stond hij in contact met Londen. De boven ons 
land geparachuteerde of binnengesmokkelde agenten vragen hem regelmatig om 
inlichtingen. In september 1943 laat de regering in ballingschap een bedrag van zes 
miljoen frank in biljetten van 10.000 door een zekere heer Coyette via Genève naar 
Fuss smokkelen met de vraag deze som te gebruiken voor de ondersteuning van de 
families van gevangen vakbondsleden en van de illegale vakbondswerking in het 
algemeen. Hij bezorgt enkele dagen later de helft van deze som aan de socialistische 
vakbond in aanwezigheid van Louis Major en Achille Van Acker en de andere helft 
aan Henri Pauwels van de Katholieke vakbond. De regering in ballingschap vraagt 
hem op een geven moment om naar Londen te gaan, maar hij verklaart zich in Bel-
gië nuttiger te kunnen maken.

In oktober 1941 start hij het, uiteraard clandestiene, sociaal overleg17 op. Hij legt de 
eerste contacten tussen de CGTB (Conféderation Générale du Travail en Belgique) 
en de werkgevers van de CCI (Comité Central Industriel). Dit met het oog op het 
voorbereiden van het naoorlogse België, waarbij het vermijden van een naoorlogse 
prerevolutionaire chaos vooropstaat. Fuss had daarbij ongetwijfeld het motto van de 
IAO, “Si vis pacem, cole justitiam” (wanneer je vrede verlangt, cultiveer dan recht-

(16) Zijn jongste broer Lucien, doctor in de rechten, is op dat moment overigens directeur van Le Soir.
(17) De eerste stappen naar een sociaal overleg vonden al plaats tijdens de jaren voor de Tweede Wereldoorlog en 
Fuss was daar minstens onrechtstreeks als directeur-generaal van het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg 
bij betrokken.
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vaardigheid) voor ogen. Het is ook dit motto dat op een perkament stond dat Albert 
Thomas onder de centrale18 funderingsteen van het oude IAO-gebouw in Genève19 
plaatste. Het zijn ook de woorden waarmee Fuss een in 1944 gepubliceerd anoniem 
pamflet over de sociale zekerheid afsluit20.

Het clandestiene sociaal overleg vond plaats in een comité dat geen officiële naam 
had, maar ondertussen eenvoudigweg bekend staat als het “comité van werknemers 
en werkgevers”. Georges Velter en Paul Goldschmidt-Clermont zijn er de enige 
“vertegenwoordigers”21 voor de werkgevers. Alexandre Galopis, gouverneur van de 
Societé Générale, nam ook aan de vergaderingen deel, maar werd al vroeg door 
Rexisten neergeschoten. Voor de werknemers participeerden Henri Pauwels, als 
voorzitter van het Algemeen Christelijk Vakverbond, Arthur Jauniaux, de stichter 
van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, Joseph Bondas, secre-
taris-generaal van de CGTB, en Léon Delsinne, eveneens van de CGTB. Bondas 
werd na zijn vertrek naar Londen vervangen door Hubert Lapaille tot deze laatste 
door de Gestapo werd opgepakt en gedeporteerd. Later vervoegden zich ook Achille 
Van Acker en Louis Major bij de groep22. Behalve Fuss zelf was er ook nog Gaston 
Grignard, de door de bezetter geschorste directeur-generaal van het “Office nationa-
le du placement et du chômage”23. Fuss werd voorzitter-rapporteur, volgens hem “en 
raison de ses loisirs forcées” (“door zijn verplichte vrijetijdsbesteding”) (Fuss, 1956, 
p. 2), maar volgens diverse bronnen was hij de drijvende kracht van het overleg24.

De eerste vergadering van het sociaal overleg vond plaats op 17 oktober 1941. De 
vergaderingen gingen wekelijks, doorgaans elke vrijdag, door en aanvankelijk op 
diverse locaties. Zo ook in het buitenverblijf van Goldschmidt-Clermont te Ohain, 
in de buurt van Waterloo, waar nu nog een gedenkplaat aan deze periode herinnert. 
Uiteindelijk biedt Georges Velter hen onderdak in een klein lokaal van Fabrimetal in 
de Lakenweverstraat in Brussel. Hoewel cijfermatig niet paritair samengesteld, was 
dit comité wel in de geest strikt paritair “puisque ces travaux ne pouvaient aboutir à 

(18) Er waren drie funderingstenen die de tripartiete samenwerking tussen regeringen, werknemers en werkge-
vers symboliseerden. De toegangspoort tot het gebouw had ook drie afzonderlijke sloten (en sleutels).
(19) Momenteel het Centre William Rappard, het hoofdkwartier van de Wereld Handelsorganisatie (WTO).
(20) Het gaat om het korte artikel dat wordt afgedrukt achter dit artikel.
(21) Men kan eigenlijk niet echt van vertegenwoordigers spreken, want ze hadden gezien de omstandigheid geen 
van allen een echt mandaat. Ze namen dus allen in persoonlijke naam deel.
(22) Volgens Velter speelde Van Acker een belangrijke en zelfs doorslaggevende rol, maar was Major niet vaak 
aanwezig.
(23)  Pierre Vanderrest was volgens sommigen economisch adviseur, maar Fuss zelf vernoemt hem niet.
(24) Naar aanleiding van zijn overlijden publiceert Georges Velter in naam van Fabrimetal een “in memoriam” 
waarin hij stelt dat Henri Fuss, gemotiveerd vanuit een ideaal van “perfecionnement humain et justice” (“men-
selijke perfectionering en rechtvaardigheid”), er tijdens de oorlog als voorzitter van de paritaire gesprekken erin 
geslaagd was zijn gesprekspartners te overtuigen “de la noblesse et de la neccessité d’un accord de solidarité 
sociale fait dans les conditions où nous étions” (“de verhevenheid en noodzaak van een akkoord over sociale 
solidariteit gerealiseerd in de omstandigheden waarin wij ons bevonden”) (Velter, 1964).
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un résultat positif que par l’accord de tous” (“aangezien deze werkzaamheden alleen 
tot een positief resultaat konden leiden als iedereen akkoord ging”) (Fuss, 1958, p. 
2). Er werd volgens Fuss nooit gestemd, zelfs niet over de procedures.

6. 1943–1944: AANLOOP NAAR HET SOCIAAL PACT IN HET NAOORLOGSE BELGIE

De clandestiene gesprekken van het comité voor werknemers en werkgevers behan-
delden een veelheid van thema’s. Aanvankelijk richtten de gesprekken zich voorna-
melijk op de principes en methodes van het sociaal overleg. Pas in 1943 kwam de 
sociale zekerheid op de agenda. Het project van sociale zekerheid was niet gebaseerd 
op het vaak geroemde Britse Beveridge-rapport uit 1941. Dat was volgens Fuss 
nog niet gekend bij de gesprekspartners. Fuss beklemtoonde echter dat het project 
“authentiquement belge” (“authentiek Belgisch”) en “une oeuvre de gros bon-sens” 
(“een werk van gezond verstand”) was (Fuss, 1958, p. 2).

De onderhandelaars zagen hun project van sociale zekerheid niet als een eindpunt. 
Van belang voor hen was vooral om voor het einde van de oorlog de hoogdrin-
gendste zaken, zoals de drastische verhoging van enkele uitkeringen, mogelijk te 
maken. Zo kon men tegemoetkomen aan de noden en aspiraties van de bevolking. 
Het moest dus relatief snel gaan en uiteraard maakten de omstandigheden de zaak 
niet eenvoudiger (technisch alleszins, hoewel het op andere punten misschien net 
eenvoudiger werd). Hun voorstellen waren dan ook pragmatischer dan de meer 
radicale voorstellen van andere denktanken die tijdens de oorlog rond dit thema 
actief waren. In Londen was er sinds 1941 op verzoek van de regering in balling-
schap een Commissie voor de Studie van Naoorlogse Problemen actief. De voorstel-
len van deze commissie voor een gecentraliseerde aanpak werden wel geïnspireerd 
door het Beveridge-rapport. Een ander clandestien netwerk rond het Groupement  
d’Etudes Economiques (GEE) en het Centre d’Etudes et de Documentation 
(CBED) pleitten dan weer voor een meer residuele sociale zekerheid, gereserveerd 
voor economisch zwakkere groepen, en met een sterk corporatistische (uitkerings)
structuur en organisatie.

Toch was het voor het “comité van werknemers en werkgevers” ook belangrijk om 
de sociale zekerheid, als sluitsteen van een naoorlogse vrede, te bekrachtigen en en-
kele krachtlijnen te bepalen. Ook werden de basisprincipes van het systeem, zoals 
het paritair beheer, het arbeidsgebonden karakter en het solidariteitsprincipe, vast-
gelegd. Opvallend, maar wel in lijn van de Belgische traditie van “gesubsidieerde 
vrijheid”, was dat het “comité van werknemers en werkgevers” nadrukkelijk koos 
voor een niet-staatse oplossing en opteerde voor een paritair beheer. Verder streefde 
men ernaar alle socialeverzekeringsvoorzieningen die in ons land tijdens het inter-
bellum tot stand waren gekomen, zonder uitzondering, verplicht te maken. Het 
was de bedoeling om deze verzekeringsplicht uit te breiden tot alle gesalarieerde 



437

HENRI FUSS

werknemers (weliswaar met enkele uitzonderingen), maar niet tot de andere bevol-
kingscategorieën, zoals zelfstandigen, ambtenaren, renteniers, e.d.. Ook de hogere- 
inkomensgroepen onder de gesalarieerde werknemers zouden worden onderworpen 
aan deze verzekeringsplicht.

Deze verplichte regelingen zouden worden gefinancierd door middel van sociale bij-
dragen, wat ook in de lijn van de Belgische traditie lag. De sociale bijdragen waren 
proportioneel met het loon, en aanvankelijk niet geplafonneerd voor arbeiders, maar 
wel voor bedienden. Het financiële beheer was tijdens het interbellum een belangrijke 
bron van moeilijkheden, zowel voor het financiële als voor het administratieve beheer 
van de voorzieningen. Voor de vooroorlogse verplichte pensioenverzekering betaalden 
de werkgevers de werknemers- en de werkgeversbijdragen aan een pensioenkas. Voor 
de verplichte kinderbijslagen droegen zij een werkgeversbijdrage af aan een compen-
satiekas van hun keuze. Voor de niet-verplichte ziekte- en werkloosheidsverzekering 
betaalden de verzekerde werknemers een persoonlijke bijdrage aan een mutualiteit of 
een syndicale werkloosheidskas. In het kader van een uitbreiding van de voorzieningen 
drong een rationalisatie zich dan ook op. Deze sociale bijdragen zouden voortaan wor-
den ingezameld, beheerd en verdeeld door één parastatale dienst, namelijk de nieuw op 
te richten Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid.

Op het gebied van de pensioenen werd geopteerd voor repartitie, en oorspronkelijk 
voor een vrijwel gelijk wettelijk basispensioen dat kon worden aangevuld door aan-
vullende pensioenen. Later werd dit principe van een gelijk basispensioen verlaten 
voor een inkomensgerelateerd wettelijk pensioen. Er werd ook een akkoord bereikt 
betreffende de financiering van de gezinsbijslagen, die ook aanzienlijk in hoogte 
toenamen, en over de herziening van de wet op de jaarlijkse vakantie.

De ziekte- en invaliditeitsverzekering waren het voorwerp van parallelle wekelijkse 
onderhandelingen met de vijf grote vooroorlogse mutualiteiten die door Fuss en de 
arts René Sand werden gecoördineerd. De ziekte- en invaliditeitsverzekering werd 
vanaf dan verplicht voor alle werknemers op wie de ouderdomsverzekering van toe-
passing was. De leden van het gezin zouden voortaan ook genieten van de terugbe-
taling van de gezondheidszorgen.

Het comité slaagde er echter niet in een akkoord te bereiken over een verplichte 
werkloosheidsverzekering, hoewel men het wel eens was over de noodzaak om zo 
snel mogelijk werk te maken van een dergelijke regeling. Niemand wou terugkeren 
naar de facultatieve regeling van voor de oorlog, maar er waren toch belangrijke te-
genstellingen tussen de vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers in 
het comité. De vertegenwoordigers van de werkgevers hadden bedenkingen bij het 
beheer van de werkloosheidsregeling door de vakbonden. De vertegenwoordigers 
van de werknemers wilden niet weten van een notie van behoeftigheid (de uitkerin-
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gen waren voor de oorlog onderworpen aan een inkomenstoets). In afwachting werd 
een voorlopig steunfonds voor werklozen opgericht onder paritair toezicht.

Overigens waren er nog enkele takken opvallend afwezig. De arbeidsongevallen en 
de beroepsziekteregeling werden niet behandeld, daar deze grotendeels gecontro-
leerd werden door de private verzekeringsmaatschappijen. De regeling van de min-
dervaliden werd niet opgenomen omdat ze niet werden gefinancierd uit bijdragen. 
De jaarlijkse vakantie voor arbeiders werd dan weer wel opgenomen, omdat deze 
gefinancierd werd door bijdragen.

7. 1944–1945: ONDERTEKENING VAN HET SOCIAAL PACT

Voor de onderhandelaars van het “comité van werknemers en werkgevers” waren de 
voorstellen zeker geen eindpunt. Meer fundamentele hervormingen werden door 
de onderhandelaars in het vooruitzicht gesteld en zelfs noodzakelijk geacht. Zo was 
het ook al de bedoeling om in een latere fase tot een regeling voor zelfstandigen te 
komen. Toch mag het belang van het door hen geformuleerde project van sociale 
zekerheid niet worden onderschat. De door hen geformuleerde, weliswaar pragma-
tische, voorstellen legden onmiskenbaar de krachtlijnen van het “Belgische model” 
(Fuss, 1947) voor lange tijd vast.

Toch hadden de onderhandelaars alle moeite om de voorstellen aan hun achterban te 
verkopen. Bij de werkgevers herhaalden Goldschmidt-Clermont en Velter dat “il ne 
peut être question de toucher au texte du Pacte de Solidarité Sociale, sinon, on va tout 
faire sauter” (“er kan geen sprake van zijn dat aan de tekst van het Sociaal Pact wordt 
geraakt, want dan ontploft alles”) (Van Themsche, 1994, p. 63). Het Algemeen Chris-
telijk Vakverbond had dan weer tijdens de oorlog een eigen akkoord afgesloten met de 
katholieke werkgevers, maar besloten zich uiteindelijk toch achter de voorstellen van 
het “comité van werknemers en werkgevers” te scharen. Het voorstel van het comité 
was immers door hun voorzitter Henri Pauwels mee onderhandeld25.

Op 20 april 1944 wordt het Sociaal Pact door de onderhandelaars ondertekend, 
maar Achille Van Acker en Louis Major verkeerden (nog) in de onmogelijkheid 
het akkoord in naam van hun partij/organisatie te ondertekenen. Daarom werd 
geopteerd voor de omschrijving “ontwerp van overeenkomst tot sociale solidariteit” 
(Fuss, 1956, p. 9). De ontwerptekst wordt in mei 1944 door tussenkomst van het 
Comité-Gilles en de inlichtingendienst Clarence naar Londen gestuurd, waar het 

(25) Op 11 augustus 1944 schrijft Henri Pauwels een brief aan Kardinaal Van Roey om zijn aandacht te vestigen 
op het belang van “ontwerp van overeenkomst tot sociale solidariteit” en de noodzaak om deze voorstellen voor 
het einde van de vijandelijkheden te realiseren om te vermijden dat het land in een chaos wordt gestort, wat in 
de kaart zou spelen van extremisten en “des pêcheurs en eau trouble” (Fonds Hoyois, Arca, Louvain-la-Neuve).
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document uiterlijk in juli 1944 aankwam. De regering in ballingschap zal er evenwel 
niet op reageren.

In september 1944 keert de regering in ballingschap terug naar het gedeeltelijk be-
vrijde grondgebied. Op 4 september 1944 wordt Fuss (hij heeft zelfs het tijdstip 
genoteerd: 8u30!) weer aangesteld als directeur-generaal van het Ministerie van 
Arbeid en Sociale Voorzorg. Op 14 oktober 1944, de V-wapens teisteren die dag 
de streek rond Antwerpen, wordt een Nationale Arbeidsconferentie georganiseerd 
onder voorzitterschap van Hubert Pierlot. Het “ontwerp van overeenkomst” staat 
echter niet op de agenda. Men wou de conferentie zelfs afronden na een uiteenzet-
ting door Camille Gutt. De verbouwereerde sociale partners vragen een opschorting 
van de zitting aan om Hubert Pierlot te wijzen op het bestaan van het “ontwerp van 
overeenkomst”. De eerste minister valt volkomen uit de lucht. Om 17 uur besluit 
men uiteindelijk het “ontwerp van overeenkomst” toch nog in de resoluties van de 
Nationale Arbeidsconferentie op te nemen. Het “ontwerp van overeenkomst” ver-
rijst zo uit de clandestiniteit.

Vanaf dat moment gaat het erg snel. Uit vrees voor sociale onrust, maar ook om te 
voorkomen dat het “ontwerp van overeenkomst tot sociale solidariteit” toch nog 
wordt ondergraven en gesaboteerd door allerhande drukkingsgroepen, wordt beslo-
ten vaart te zetten achter de implementatie van de voorstellen. Dat gevaar was zeker 
niet denkbeeldig, want de ontwerptekst werd al snel vanuit diverse hoeken onder 
vuur genomen. De representativiteit van de onderhandelaars werd, zowel vanuit 
werkgevers- als vanuit werknemerskringen, in vraag gesteld. De goed verdienende 
gesalarieerde werknemers stelden de hoge bijdragen in vraag, dokters hadden hun 
vragen bij het voorgestelde gezondheidssysteem. Ook de syndicale basis spaarde de 
kritiek niet. Zo werd Fuss in een pamflet van de “Centrale des Tramways” door 
syndicalist Vercruyce persoonlijk aangevallen: “J’accuse le citoyen Fuss […] d’avoir 
trahi les intérêts de la classe ouvrière en s’acoquinant avec les membres du CCI 
belge, en acceptant avec d’autres militants syndicaux et politiques […] un accord 
prévoyant quelques améliorations insignifiantes en matière de chômage, d’indem-
nités de maladie […] J’accuse Fuss d’agir exclusivement au profit du capitalisme 
belge” (“Ik beschuldig burger Fuss […] ervan de belangen van de arbeidersklasse te 
hebben verraden door zich in te laten met de leden van het Belgische CCI, door sa-
men met andere vakbonds- en politieke militanten […] een akkoord te aanvaarden 
waarin enkele onnoemelijke verbeteringen worden voorzien inzake werkloosheid, 
ziekte-uitkeringen […] Ik beschuldig Fuss ervan uitsluitend ten gunste van het Bel-
gische kapitalisme op te treden”) (Van Themsche, 1994, p. 65).

Op 28 december 1944, tijdens het Ardennenoffensief, worden de Besluitwet en een 
Rapport aan de Regent getekend door de nieuwe Minister van Arbeid en Sociale 
Voorzorg, Achille Van Acker. In een toespraak naar aanleiding van de 25ste verjaar-
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dag van de sociale zekerheid geeft Achille Van Acker de sfeer van die dagen weer: 
“Ik herinner me nog heel goed dat de leden van mijn kabinet, de administratie en 
mezelf, een deel van de nacht hadden doorgebracht in onze mantels om ons tegen 
de koude te beschermen, om ervoor te zorgen dat de Besluitwet nog voor januari 
1945 kon worden gepubliceerd” (1970, p. 351). In de loop van 1945 volgen er nog 
verdere bepalingen in diverse Besluiten van de Regent. Deze bepalingen stemden 
in grote lijnen overeen met deze van het akkoord dat door het clandestiene comité 
werd ontworpen, maar vullen het kader verder in.

8. 1945–1957: AFSLUITING VAN EEN BOEIENDE EN RIJKE CARRIERE

Als directeur-generaal van het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg coördi-
neert Fuss alle activiteiten van het departement betreffende de concrete organisatie 
van de sociale zekerheid. In 1946 wordt hij, tot zijn pensioen in september 1947, 
aangesteld als secretaris-generaal van het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg. 
In 1947 wordt hij voorzitter van de Algemene Paritaire Raad. Deze Raad wordt in 
1952 omgedoopt tot de Nationale Arbeidsraad. Hij wordt bovendien ook nog voor-
zitter van de raad van beheer van de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid, 
voorzitter van het Steunfonds voor Werklozen, voorzitter van de Compensatiekas 
voor Gezinsbijslagen, enz.

Na de Tweede Wereldoorlog behoudt Fuss ook zijn contacten met het Internationaal 
Arbeidsbureau. In de periode 1945-1947 is hij vertegenwoordiger van de Belgische rege-
ring in de Raad van Beheer van het Internationaal Arbeidsbureau. Hij neemt in de zomer 
van 1947 ook als adviseur en plaatsvervangend delegatielid deel aan de 30ste sessie van 
de Internationale Arbeidsconferentie in Genève. Vanaf september 1947 wordt hij tot juli 
1953 correspondent van het Internationaal Arbeidsbureau voor België en Luxemburg.

In 1949 acht de regering onder leiding van Gaston Eyskens de tijd aangebroken 
voor een fundamentelere hervorming van de sociale zekerheid. Fuss wordt bij Re-
gentsbesluit aangesteld als Rijkscommissaris voor de maatschappelijke zekerheid. 
Hij verklaart later dat hij die opdracht, ondanks zijn negatieve ervaring met deze 
werkwijze als Commissaris voor de werkloosheid, toch “zonder aarzeling” aanvaard-
de omdat hij niet de indruk wou geven te vluchten voor zijn verantwoordelijkheden. 
Bovendien wou hij zichzelf niet beroven van deze gelegenheid om aan de regering 
enkele hervormingen voor te stellen (Fuss, 1951). Behalve Fuss wordt echter ook 
Walter Leën, voormalig adjunct kabinetschef van de Minister van Volksgezondheid 
en het Gezin26 en academicus, aangesteld tot adjunct-Rijkscommissaris.

(26) Later zal Walter Leën administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid worden.
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De Rijkscommissarissen moeten de sociale zekerheid doorlichten, zowel de finan-
ciering, de organisatie, als het functioneren ervan. Ze krijgen de opdracht structu-
rele hervormingen voor te stellen met het oog op de inrichting van een “definitief” 
socialezekerheidsstelsel voor de werknemers. Verder wordt hun ook gevraagd het 
probleem van de inrichting van een socialezekerheidsstelsel voor zelfstandigen te be-
studeren. Ze krijgen hiervoor de nodige technische ondersteuning ter beschikking.

Al spoedig blijkt dat beide Commissarissen het niet eens geraken. De beide mannen 
verschillen 24 jaar in leeftijd en hebben ook ideologisch een verschillende achter-
grond. Fuss is eerder een socialist en Leën christendemocraat. Fuss is een pragma-
ticus en Leën eerder een academicus. Ze besluiten in onderling akkoord en “met 
eerbiediging van hun intellectuele vrijheid” om elk apart een advies te formuleren. 
Wanneer het rapport over de hervorming van de sociale zekerheid in januari 1951 
verschijnt, bestaat het uiteindelijk uit drie delen. Een eerste gemeenschappelijke deel 
beperkt zich tot een stand van zaken in de diverse sectoren van de sociale zekerheid. 
In een tweede deel komen de voorstellen van Walter Leën aan bod en in het derde 
deel de ideeën van Henri Fuss.

Walter Leëns deel wordt gekenmerkt door een heldere, gestructureerde, onpersoon-
lijke academische stijl. Het advies is juridisch sterk onderbouwd en bepleit meer 
fundamentele hervormingen in de richting van een meer arbeidsgebonden systeem. 
Henri Fuss vertrekt vanuit zijn ervaring bij de onderhandelingen van het sociaal 
pact. Zijn stijl is meer rapporterend, rijk aan persoonlijke indrukken en opinies van 
sociale partners en andere betrokkenen. Hij bepleit een meer pragmatische benade-
ring in het verlengde van de basisprincipes van het bestaande systeem. Fuss is echter 
ook voorstander van een geleidelijke versterking van het universele karakter van de 
sociale zekerheid. Zo bepleit hij de inrichting van een vorm van maatschappelijke 
steunverlening als sluitstuk van de sociale zekerheid in geval van behoeftigheid en 
wanneer er geen of onvoldoende recht bestaat op andere socialezekerheidsprestaties. 
Op het gebied van de ziekteverzekering pleit hij voor een volledige dekking van de 
kosten (gratis geneeskunde) waarbij enkel bepaalde kleinere risico’s zouden kunnen 
worden uitgesloten.

De regering heeft het vanzelfsprekend moeilijk met een dergelijk gespleten verslag. 
Het is uiteindelijk een receptenboek met zeer verscheiden hervormingsmaatregelen 
die geworteld zijn in een sterk verschillende maatschappelijke visie. Dit vereenvou-
digt het politieke debat niet. Het rapport wordt dan ook na een lauw onthaal ge-
klasseerd. Dit neemt niet weg dat sommige ideeën latere hervormers zal inspireren. 
Van Langendonck bewonderde terecht in een eerdere bijdrage aan dit tijdschrift de 
academische kwaliteiten van het verslag van Walter Leën. Toch stelt hij vast dat het 
uiteindelijk de pragmatische ideeën van Fuss zijn die meer weerslag hadden (Van 
Langendonck, 2008).
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Als voorzitter van de Nationale Arbeidsraad zal Fuss de basisprincipes van het “Bel-
gische model” blijven verdedigen. Zo geraakte hij verwikkeld in een conflict met 
Léon-Eli Troclet, Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg in de regering-Van Acker 
IV (1954 tot 1958). Voor Troclet was het project van sociale zekerheid zoals ge-
formuleerd in het “ontwerp van overeenkomst tot sociale solidariteit” slechts een 
tussenstap naar een op Beveridgiaanse leest geschoeid model. Fuss en Troclet waren 
al eerder enkele malen in aanvaring gekomen in de naoorlogse periode, toen Troclet 
eveneens Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg was27. Een van de eerder anekdo-
tische incidenten was dat Troclet beweerde dat de voorstellen van het “comité van 
werknemers en werkgevers” door het Beveridge-rapport waren beïnvloed, waarop 
dit prompt publiekelijk door Fuss werd ontkend.

Toen hij in 1954 opnieuw minister werd, nam Troclet enkele maatregelen die tegen 
het paritaire beheer van de sociale zekerheid ingingen. Het Koninklijk Besluit van 
22 november 1954 verleende aan de minister namelijk belangrijke bevoegdheden 
over de organisatie en het personeelsbeheer van de parastatalen van de sociale ze-
kerheid. Dit veroorzaakte een scherp conflict met de sociale partners omdat volgens 
hen op deze manier de weg naar een “verstaatsing” van de sociale zekerheid werd 
opengegooid. Een van de gevolgen was dat de werkgeversorganisaties zich terugtrok-
ken uit het Nationaal Fonds voor de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (De Cock, 
1995). Op 24 november 1955 bevestigde de Nationale Arbeidsraad onder het voor-
zitterschap van Fuss opnieuw unaniem het basisprincipe van het paritair beheer van 
de sociale zekerheid en legde er de basiskenmerken van vast: bestuursautonomie van 
de onafhankelijk organismen, maar toezicht van de overheid (CNT, 1955, Advies 
nr. 51 van 24 november 1955).

In 1960 vraagt Fuss om uit zijn functie als voorzitter van de Nationale Arbeidsraad 
(NAR) te worden ontheven. Hij is dan al 78 jaar oud. Tijdens zijn afscheidsrede op 
6 mei 1960 laat hij niet na zijn ongenoegen te uiten over een eventuele samensmel-
ting van de NAR met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Dat debat was tij-
dens de jaren vijftig in alle hevigheid toegenomen, zeer tot ongenoegen van Fuss. 
Hij noemde de formule een grove vergissing omdat het rechtstreeks tegen de drang 
naar specialisatie indruiste. In december 1983 sloten de NAR en de CRB een offi-
cieel verdrag om de onderlinge samenwerking te optimaliseren, waardoor het idee 
van een fusie terug naar het achterplan verschoof (Vercauteren en Wijnens, 2004).

Henri Fuss overlijdt in september 1964 op 82-jarige leeftijd.

(27) Troclet was Minister van Arbeid en Sociale Zaken in de regeringen Vanacker I, Vanacker II, Vanacker III, 
Huysmans I, Spaak III en Spaak IV.
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Dit artikel wordt afgesloten met een beknopte tekst, die we in zijn persoonlijk ar-
chief vonden. De Franstalige tekst die hier in een vertaalde versie wordt afgedrukt, 
verscheen op 9 november 1944 in het clandestiene tijdschrift Alerte en werd on-
dertekend door “Paul Dominique”, een “nom de plume” van Henri Fuss. Het ver-
scheen dus kort na de bevrijding en nog voor de ondertekening van de Besluitwet. 
Het geeft een goed beeld van de sfeer van die dagen, alsook van de beweegredenen 
van de auteurs van het project van sociale zekerheid en, vanzelfsprekend in de eerste 
plaats die van Henri Fuss zelf.
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