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MINISTER LEON-ELI TROCLET OPENT 
HET HUIS VAN DE ARBEID TE LEUVEN 
IN 1949

ELKE FOTO VERTELT EEN VERHAAL

DOOR RAPHAEL VAN LERBERGE
Licentiaat Nieuwste Geschiedenis, stafmedewerker Smals vzw

Zwart-witfoto van de toespraak van Léon-Eli Troclet op de inhuldiging van het Huis van de Arbeid 
in Leuven, 19 juni 1949. Opschrift achteraan: “Inauguration de la Maison du travail à Louvain. Ce 
dimanche 19.6.49 en présence de Mr. Troclet, Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, ainsi que 
de nombreuses personnalités a été inaugurée la Maison du Travail. N.PH.M. Mr. Troclet prononçant son 
discours d’ouverture. A sa dr. Mr. Eyskens, Ministre des Finances et à sa g. Mr. Smets, Bourgmestre de 
la Ville de Louvain.”
Foto: AMSAB.
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1. TER INLEIDING

Dit mooie tijdsdocument illustreert thema’s die brandend actueel waren in de on-
middellijke naoorlogse periode en die pas op het einde van de twintigste eeuw be-
slecht werden. Het gaat over de zoektocht van de toenmalige beheerders van de (pas 
geïnstalleerde) welvaartsstaat naar de ideale structuur. Een zoektocht die beïnvloed 
werd door politieke en ideologische opvattingen, waarbij de scheidingslijnen niet 
altijd duidelijk waren. Een zoektocht die ook in sterke mate werd bepaald door de 
evolutie van de technische mogelijkheden van administratieve verwerking.

2. EEN ILLUSTRATIE VAN HET POLITIEKE, IDEOLOGISCHE DEBAT: HOE RICHTEN WIJ DE  
 WELVAARTSSTAAT IN?

Bespreken we vooreerst het thema van de foto: het Huis van de Arbeid. Onder de 
eerste ambtsperiode van de socialist Léon-Eli Troclet, Minister van Arbeid en Sociale 
Voorzorg van 1946 tot 1949, werden in verscheidene steden van het land ‘Huizen 
van de Arbeid’ ingericht, om er de gewestelijke diensten van het Ministerie van Ar-
beid in te vestigen, alsook die van de parastatale organismes die van het Ministerie 
afhingen. Aanvankelijk – om praktische redenen – werden zij beheerd door het 
Steunfonds voor Werklozen1. In 1954 was er een ‘Huis van de Arbeid’ te Aalst, Ant-
werpen, Aarlen, Brugge, Kortrijk, Gent, Hasselt, Luik, Mechelen, Bergen, Nijvel, 
Oostende, St-Niklaas, Seraing en Turnhout2.

De oprichting van deze Huizen moet men situeren in het beleid van L.-E. Troclet. 
Deze ging de geschiedenis in als een ‘etatist’3. Misschien moeten we dit beeld toch 
enigszins bijstellen. Hij was in elk geval een voorstander van openbare diensten en 
centrale instellingen. Gedurende zijn ambtsperiodes heeft hij meerdere nationale 
instellingen in de sociale zekerheid opgericht, en een echt voorstander van het insti-
tutioneel pluralisme, dat tot vandaag de Belgische sociale zekerheid kenmerkt, was 
hij niet. Hijzelf noemde zich een voorstander van ‘un système unitaire non-étatiste’ 4. 
Hij bedoelde daarmee dat er nationale (centrale) instellingen moesten zijn, die de 

(1) Fuss, H. en Leën, W., Verslag over de hervorming van de maatschappelijke zekerheid, aangeboden aan de Heer 
Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg, Rijkscommissarissen voor de Maatschappelijke Zekerheid, Brussel, p. 333, 
januari 1951.
(2) Archief RSZ, CG 1958, 1954 05 06, ‘gewestelijke informatiebureaus’, p. 3.
(3) Patrick Pasture, Liefde na datum: de christelijke arbeidersbeweging en het Sociaal Pact, in Dirk Luyten en 
Guy Vanthemsche, Acta,..., p. 313; Herman Deleeck, Het sociaal beleid, in W. Dewachter e.a., Tussen Staat en 
Maatschappij. 1945-1995. Christen-Democratie in België, Tielt, pp. 347-349, 1995. Guy Vanthemsche beschrijft 
hem als een ‘aanhanger van openbare diensten’ die ‘het actieterrein van de overheid wou uitbreiden’, zie: Guy Van-
themsche, De beginjaren van de sociale zekerheid in België, 1944-1963, p. 101, Brussel, 1995. Robert Vandeputte, 
Sociale Geschiedenis van België, 1944-1985, Tielt, p. 20 en p. 31, 1985.
(4) Léon-Eli Troclet, La sécurité sociale en Belgique. Tôme 1: Problèmes belges de la sécurité sociale, p. 63 en p. 155, 
Brussel, 1949: “nous sommes personnellement très attachés aux idées de déconcentration, de décentralisation, 
voire de fédéralisation”.
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sociale zekerheid uitvoerden, maar dan beheerd door vertegenwoordigers van de 
verzekerden (het zgn. paritaire beheer). Dus geen overheidsinstellingen zoals mi-
nisteries. Voor de concrete uitvoering op het terrein was hij voorstander van een 
dienstverlening die zo dicht mogelijk bij de burger stond, en decentralisatie was hem 
erg genegen. Vandaar de initiatieven om in de grote steden ‘Huizen van de Arbeid’ 
op te richten.

Het thema van centralisatie of decentralisatie van de instellingen was zeker op het 
einde van de jaren veertig brandend actueel. We moeten het situeren in de naoorlogse 
context, waarin het toenmalige beleid op zoek ging naar een nieuwe invulling van de 
Staat en zocht naar het ideale staatsmodel. Met het sociaal pact had men de discussies 
daaromtrent een tijdlang bevroren maar naarmate de operationele problemen groei-
den en de cohesie van de ‘sociaal-pact’-generatie5 begon te verbrokkelen, kwam de 
vraag naar de ideale structuur weer naar boven. In de sociale zekerheid manifesteerde 
zich deze discussie in het reeds geciteerde verslag van Henri Fuss en Walter Leën6.

Wanneer we dit verslag doornemen, dan valt het op dat er ook geen eenduidige om-
schrijving kan gegeven worden van wat nu decentralisatie was. Beide auteurs waren 
wel voorstander van vereenvoudiging. W. Leën, die beschouwd werd als van katho-
lieken huize omschreef dit met de notie ‘unificatie’ en ging in zijn voorstelling van 
het organisatiemodel heel wat verder in de richting van centralisatie dan coauteur 
H. Fuss, socialist en overtuigd voorstander van nationale diensten. Beide waren dan 
weer voorstander van een verregaande decentralisatie van diensten. Zij refereerden 
naar experimenten die in 1949 waren opgestart in de schoot van de Rijksdienst voor 
maatschappelijke zekerheid (RMZ), de huidige Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
(RSZ), om deze instelling op te splitsen in kleinere afdelingen. Twee experimenten 
werden uitgevoerd: autonoom werkende afdelingen te Brugge en Namen, en een 
beroepsgebonden7 afdeling voor de landbouwers te Brussel. Parallel werd de centrale 
werking te Brussel verder gezet. Gedurende vier jaar heeft men deze experimenten 
gevoerd, geëvalueerd en bijgestuurd. In 1954 was men van plan om de gedecentra-
liseerde structuur te enten op de structuur van de Huizen van de Arbeid en wou 
men in Antwerpen en Bergen nieuwe lokale diensten inrichten. Daarvoor was men 
afhankelijk van de goedkeuring van de Minister, en die kwam er niet. De kersverse 
Minister Troclet, die in 1954 de katholieke Geeraerd Van den Daele opvolgde, en 
gedurende de volgende vier jaar opnieuw zijn reeds gekende, en door de katholieke 
beweging gevreesde, beleid van sociale vernieuwingen uitvoerde, gaf geen toestem-

(5) De groep die aan de basis lag van het sociaal pact, het zgn. clandestiene comité, en die elkaar ontmoette in de 
verschillende beheersorganen. Op het einde van de jaren veertig was deze groep al flink uitgedund en waren er 
nieuwe verantwoordelijken bijgekomen, die de gemeenschappelijke oorlogscontext niet meer deelden.
(6) Zie voetnoot 1.
(7) Wat tegemoetkwam aan het verwachtingspatroon van bepaalde werkgeversorganisaties, zie Guy Vanthemsche, 
De beginjaren van de sociale zekerheid in België, 1944-1960, p. 110 e.v., Brussel, 1995.
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ming. In de schoot van de RMZ zelf kwam men evenmin tot een eindconclusie: de 
voor- en tegenstanders hadden zich ingegraven en het bestuur wou geen knopen 
doorhakken. Over één zaak was iedereen het eens: de ‘gedeconcentreerde’ werking 
had een bijzonder goed effect op de bereikbaarheid van de diensten. Dit element 
heeft men overgehouden om in verschillende steden ‘lokale antennes’ op te richten, 
al dan niet geïncorporeerd in de sociale huizen, die enkel en alleen een informatieve 
opdracht kregen.

3. DE TECHNOLOGISCHE CONCURRENTIESLAG IN DE MECANOGRAFIE: PONSKAARTSYSTEEM  
 OF BOEKHOUDMACHINES?     

De aanleiding tot het voeren van deze experimenten situeerde zich niet alleen in het 
ideologische debat over de ideale structuur van de welvaartsstaat. Het was eerder het 
gevolg van een technisch-organisatorische discussie, ontstaan na een doorlichting 
van de werking van de RMZ, uitgevoerd in 1948, die had aangetoond dat deze té 
mecanografisch was, en men zich te eenzijdig had georganiseerd met het oog op 
een ponskaartsysteem. Dit was inderdaad de operationele sokkel van de RMZ in 
1944 en uitgevoerd door de vzw Maatschappij voor Mecanografie. De doorlich-
ting argumenteerde dat men door gebruik te maken van boekhoudmachines op een 
kleinschalig niveau men een betere performantie kon verkrijgen.

Zo werden de experimenten niet alleen opgezet om een ideologisch debat in de 
praktijk te beslechten, maar ook om de tegenstelling tussen het gecentraliseerde 
ponskaartsysteem af te wegen tegen het gedecentraliseerde boekhoudsysteem. Deze 
technologische concurrentieslag tussen beide systemen vond zijn oorsprong in We-
reldoorlog 2, toen boekhoudmachines taken overnamen van ponskaartsystemen. 
Na de oorlog evolueerden de boekhoudmachines8, en door hun kleinschaligheid en 
relatieve gebruiksvriendelijkheid, althans ten opzichte van de meer gesofisticeerde 
ponskaartmachines, werden zij geduchte concurrenten. De experimenten van de 
RMZ bevestigden dit alleen maar en een tijd lang zag het ernaar uit dat het pons-
kaartsysteem het onderspit zou moeten delven. Maar ten slotte kwam men tot de 
vaststelling dat men met het ponskaartensysteem ook andere taken uitvoerde, zoals 
het opmaken van statistieken, die men niet met boekhoudmachines kon verkrijgen, 
zodat een gemengd systeem nodig was. Dit was uiteraard ook kostelijk, maar dit was 
toen niet onmiddellijk een doorslaggevend element.

(8) De zogenaamde ‘machine comptable positionneuse’ maakte ophef. Deze boekhoudmachine was in staat 
om op een horizontale lijn op te tellen of af te trekken (tot 9 cijfers), had automatische ‘kostenrubriek’-toetsen, 
twee motoren om de wagen automatisch te verplaatsen, elektrische rekentoetsen. Met deze machine kon men 
de boekhoudkundige overzichten maken.
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Ook op dit vlak is men in 1954 niet tot een eindconclusie gekomen. Men heeft 
enkele jaren de werking verdergezet met twee gedecentraliseerde diensten te Brug-
ge en Namen, op basis van boekhoudsystemen, en een centrale werking te Brus-
sel met ponskaarten9. Eind jaren vijftig werd het ganse debat over al dan niet ge-
centraliseerde werking definitief beslecht door een technische argumentatie. Het 
ponskaartsysteem, dat geëvolueerd was tot een primair ICT-systeem10, was kostelijk 
en bovendien veelzijdiger, zodat het niet langer kon verantwoord worden om een 
gemengd systeem verder in stand te houden. In 1961 kwam dan een einde aan de 
werking van de lokale afdelingen. Ondertussen, in 1957, was Léon-Eli Troclet voor-
zitter geworden van de beheerraad van de Maatschappij voor Mecanographie11, de 
technische uitvoeringsdienst van de RMZ en later van meerdere instellingen van de 
sociale zekerheid.

4. TOT BESLUIT

Het debat over het ‘al dan niet centraliseren, binnen welke structuur en met welke 
technische uitrusting’ was bijzonder levendig in de naoorlogse periode en werd be-
slecht door de technische evolutie. Dit was niet het enige debat van dien aard in 
de late jaren veertig. Parallel discussieerde men over het al dan niet centraliseren 
van gegevensverwerking (het aanleggen van een ‘cartotheek voor werknemers’), het 
centraliseren van gegevensstromen (om bijdragebons, pensioenkaarten en vakantie-
kaarten af te schaffen), het oprichten van een overkoepelende instelling, met een ge-
centraliseerde structuur12, het instellen van een collectieve verantwoordelijkheid in 
de sociale zekerheid met de oprichting van een Hoge Raad voor Sociale Zekerheid13.

Veel van deze thema’s drongen slechts heel fragmentair door tot het politieke fo-
rum14, maar waren wel levendig aanwezig in de kring van beheerders van de sociale 
zekerheid. Een aantal cruciale thema’s werd gereanimeerd in de jaren tachtig, waar ze 

(9) D.m.v. de Maatschappij voor Mecanografie.
(10) De Maatschappij voor Mecanografie, en dus ook de RMZ, schakelde in 1958 over naar de IBM 650, de 
eerste ‘ordinateur’, en betrad daarmee als een van de eerste in België het computertijdperk.
(11) De huidige vzw Smals.
(12) Een ‘service centrale’, zoals uitgetekend in de nota ‘Tenue à jour d’une fiche individuelle par travailleur 
assujetti à la Sécurité Sociale, rapport n° 2’ (Archief RSZ, CG 679,1948 02 09). Dit voorstel ging terug op de 
voorstellen van Omer Molle, La réforme administrative est-elle un mythe?, p. 199 e.v., Brussel, 1944 en die werden 
overgenomen door zowel W. Leën als H. Fuss in vermeld verslag (voetnoot 1).
(13) Ontwerp van oprichting van een Hoge Raad voor Sociale Zekerheid, Archief RSZ, CG 726,1948 04 21.
(14) Mits enige uitzonderingen zoals tijdens het parlementair debat over het budget van het Ministerie van Ar-
beid en Sociale Voorzorg in 1947 (Parlementaire Handelingen, zitting 21 en 22 mei 1947) waarin L.-E. Troclet 
zich uitdrukkelijk voorstander toonde van gecentraliseerde mecanografische verwerking. In 1952-1953 bij de 
bespreking van de nieuwe pensioenwet, tijdens dewelke E. Leburton het debat aangaat over een centraal – door 
RMZ beheerd – werknemersbestand, Parlementaire Handelingen, zitting 1953 06 23, zitting van de Kamer.



602

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 3e TRIMESTER 2015

dan wel op het politieke forum worden geplaatst15 en worden gerealiseerd op het ein-
de van de 20ste eeuw bijvoorbeeld met de LATG-toepassing16, de KSZ17, de DMFA18.

Het is op zich een boeiend vraagstuk waarom 50 jaar later deze voorstellen wel kon-
den gerealiseerd worden. Maar dat is stof voor verder onderzoek.

Tot slot nog deze beschouwing: de historiografie van de naoorlogse periode is erg ge-
focust op thema’s die het publieke en politieke forum sterk hebben beroerd (de ko-
ningskwestie, de heropbouw, de epuratie, enz.19). Maar het is duidelijk dat behalve 
het politieke, heel wat andere fora een actieve rol hebben gespeeld in de vormgeving 
van de naoorlogse maatschappij zoals de Nationale Paritaire Raad en de beheerraden 
van de instellingen van de sociale zekerheid20.

(15) Een keerpunt is het beleid van Jean-Luc Dehaene, waarvan de krachtlijnen vermeld stonden in zijn zgn. Plan 
Dehaene, Voorstellen van de Minister van Sociale Zaken tot hervorming van de sociale zekerheid, mei 1983.
(16) Loon- en arbeidstijdgegevens (1990) van alle werknemers, opgeslagen in een gecentraliseerd bestand dat via 
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ter beschikking kon worden gesteld van derden.
(17) De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (1990) is een hybride van het oorspronkelijke voorstel da-
terend van 1948 om een centrale gegevensbank voor alle sectoren van de sociale zekerheid op te richten. Zie 
voetnoot 17.
(18) De Multifunctionele Aangifte (2003): dit is de kwartaalaangifte aan de RSZ, die alle gegevens bevat die ook 
voor andere sectoren van de sociale zekerheid van nut kunnen zijn en die enkel elektronisch kan worden over-
gemaakt. Het is de initiële bron van de gegevens die via het netwerk van de sociale zekerheid worden verspreid, 
nadat zij aan de basis werden gecontroleerd door de RSZ (dus de vzw Smals).
(19) Ter illustratie: Luc Huyse en Kris Hoflack (red.), De democratie heruitgevonden. Oud en nieuw in politiek België. 
1944-1950, Leuven, 1995, specifiek: Bijlagen, Regeringen, belangrijke wetten en gebeurtenissen (1940-1954),  pp. 220-224.
(20) Zie: Guy Vanthemsche (red.), De tuin van heden. Dertig jaar wetenschappelijk onderzoek over de hedendaagse 
Belgische samenleving, Brussel, 2007, specifiek: Dirk Luyten, Tussen staat en zuil. Vijfendertig jaar Belgisch 
onderzoek over sociaal beleid. pp. 347-382.
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