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75 JAAR MODERNE SOCIALE 
ZEKERHEID EN 75STE VERJAARDAG 
VAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE 
ZEKERHEID*1

DOOR KOEN SNYDERS
Administrateur-generaal, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Mevrouw de Minister,
Mijnheer de procureur-generaal,
Dames en heren volksvertegenwoordigers,
Dames en heren in al uw titels en hoedanigheden,

Namens de leden van het Beheerscomité en de medewerkers van de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid (RSZ) mag ik u van harte verwelkomen op deze plechtigheid naar 
aanleiding van 75 jaar moderne sociale zekerheid en tegelijkertijd ook de viering van 
de 75ste verjaardag van de RSZ.

Inderdaad, het is driekwart eeuw geleden dat het “Ontwerp van overeenkomst voor 
sociale solidariteit” tot stand kwam. Deze ontwerpovereenkomst is meer dan terecht 
de geschiedenis ingegaan als “Het Sociaal Pact van 1944” en was het resultaat van 
een jarenlang geheim overleg binnen een comité met vertegenwoordigers van de 
werknemers en werkgevers, en dat in volle oorlogstijd. Het comité startte zijn 
werkzaamheden reeds in oktober 1941 en vergaderde hoofdzakelijk op de zetel van 
Fabrimetal in de Lakenweversstraat.

Naarmate de oorlog evolueerde, beseften de onderhandelaars ongetwijfeld meer en 
meer dat België, na de oorlog, dringend nood zou hebben aan het herstel van de 
koopkracht van de bevolking en aan een stabiel sociaal stelsel dat zekerheid en rust kon 
brengen in de samenleving. Zij geloofden ook dat sociale akkoorden zouden bijdragen 
tot een gunstig economisch klimaat, hetgeen essentieel was voor de heropbouw en de 
naoorlogse economische ontwikkeling.

Op 22 april 1944 sloten de onderhandelaars hun “ontwerp van overeenkomst voor 
sociale solidariteit”. Het woord “Ontwerp” was toegevoegd, omdat de onderhandelaars 
niet formeel gemandateerd waren om zulk akkoord te sluiten.

Het was een document “authentiquement belge”, “een werk van gezond verstand”. 
Vooreerst bevatte de tekst een hele reeks aanbevelingen over dringende maatregelen 
met betrekking tot herstel van de lonen, de prijzen van levensmiddelen, de geleidelijke 
afbouw van de rantsoeneringen, de muntpariteit enz.

* Openingstoespraak in de Kamer van volksvertegenwoordigers op 20 december 2019, ter gelegenheid van 
de viering van 75 jaar sociale zekerheid en de 75ste verjaardag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
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BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 3E TRIMESTER 2019

Maar vandaag zijn voor ons vooral onderdelen van belang, die handelen over de sociale 
zekerheid der arbeiders en de beginselen en methodes van paritaire samenwerking.

Er werd voorzien in een veralgemeend en verplicht stelsel van sociale zekerheid voor 
alle werknemers. De werkloosheidsverzekering werd toegevoegd. Men wilde geen 
staatssysteem, maar wel openbare instellingen onder paritair beheer en samenwerking 
met vrije private organisaties voor de concrete uitvoering van de sociale zekerheid.

Voor de financiering koos men voor sociale bijdragen, berekend op het loon en daartoe 
moest er een nieuwe instelling worden opgericht: de Rijksdienst voor Maatschappelijke 
Zekerheid (RMZ), thans RSZ.

Het Pact ging ook uit van het integraal herstel van de parlementaire democratie 
maar was ook tegelijkertijd een programma om deze te hervormen. Voortaan zou het 
politiek beleid ook moeten steunen op de institutionele betrokkenheid van de sociale 
partners, die worden erkend als representatieve vertegenwoordigers van werknemers 
en werkgevers.

Het ontwerp van overeenkomst werd via de Inlichtingendienst in mei 1944 naar de 
regering in Londen doorgestuurd, maar er werd nooit op gereageerd.

Op 14 oktober 1944, kort na de bevrijding van Brussel, werd in dit Huis de Nationale 
Arbeidsconferentie georganiseerd o.l.v. Eerste minister Hubert Pierlot. Het ontwerp 
van overeenkomst stond evenwel niet op de dagorde. Tijdens de schorsing van de 
zitting, op vraag van de sociale partners, gaven de leden van het comité de nodige 
uitleg aan de premier, die – naar verluidt – volledig uit de lucht viel.

In extremis werd “het ontwerp van overeenkomst” toegevoegd aan de slotresoluties 
en zo effende deze Arbeidsconferentie het pad voor de opmaak van de Besluitwet met 
betrekking tot de sociale zekerheid van de arbeiders.

Dit betekent niet dat dit pact overal op steun kon rekenen. De onderhandelaars 
beseften dat hun pragmatische visie voor de enen veel te ver ging en voor anderen niet 
ver genoeg. Om een impasse te vermijden was dus een snelle concretisering geboden 
en ook de regering begreep dit.

Op 28 december 1944 – het Ardennenoffensief woedt ten volle – wordt de Besluitwet 
door prins Karel ondertekend. ’s Anderendaags blijft men op het Kabinet van Achille 
Van Acker tot diep in de nacht wakker tot men de absolute zekerheid heeft dat de 
wet op 30 december gepubliceerd wordt. De nationale pers heeft op dat ogenblik 
weinig aandacht voor dit gebeuren. Logisch want de Tweede Wereldoorlog komt in 
een kritische eindfase. En toch werd er in die dagen Belgische sociale geschiedenis 
geschreven.

Wij zijn de Kamer van volksvertegenwoordigers dan ook zeer dankbaar voor het feit 
dat zij ons het voorrecht geeft om 75 jaar moderne sociale zekerheid op deze plaats te 
kunnen herdenken.
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