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 INLEIDING  

Het 75-jarige bestaan van het stelsel van de sociale zekerheid was (tot vandaag) 
aanleiding tot slechts een beperkt aantal terugblikken door academici. We vermelden 
de lezenswaardige essays van specialisten zoals Dirk Luyten2 en Koen Vleminckx3. Bea 
Cantillon schetst in een beknopte bijdrage vooral de evolutie van de functie van het 
stelsel in het sociaal landschap. Ze wijst op een intensieve interactie tussen het stelsel 
en de maatschappelijke context en focust vooral op de nieuwe uitdagingen.4 Ook 
deze bijdrage heeft weinig historiografische ambities en ambieert zeker geen kritische 
evaluatie van de historische ontwikkeling van het stelsel in de afgelopen 75 jaar.

Ook de instellingen zelf waren eind 2019 karig met historische retrospectie, 
met uitzondering dan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), die een 
academische zitting hield in de Kamer van volksvertegenwoordigers op 20 december 
2019. Ook hier was de terughoudendheid ten opzichte van het verleden opvallend. 
Men sprak eerder van de moderne sociale zekerheid, met een blik op de toekomst. De 
RSZ lanceerde daarbij ook een website5, maar de inhoud daarvan is beperkt op het 
vlak van historische reflectie.

(1)  Dit overzicht is gebaseerd op: Chlepner, Ben Serge, Cent ans d’histoire sociale en Belgique. Postface de 
René Evalenko, Brussel, Institut de sociologie Solvay, 1956/1972; Delhuvenne, Michel, De geschiedkundige 
ontwikkeling van de sociale zekerheid in België (1945-1980), in Frank, Max, ed., Geschiedenis van de openbare 
financiën in België.4: de periode 1950-1980, Brussel, Bruylant, pp. 635-693, 1988; Deleeck, Herman, De 
architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken, Leuven, Acco, 2001; Arcq, Etienne en Blaise, Pierre, 
Politieke Geschiedenis van de Sociale Zekerheid in België, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 1998, nr. 
3, pp. 489-744; Vanthemsche, Guy, De beginjaren van de sociale zekerheid in België 1944-1963, Brussel, 1995; 
Vandeputte, Robert, Sociale geschiedenis van België. 1944-1985, Tielt, Lannoo, 1987; Van Lerberge, Raphaël, 
Het technische gewicht. Socio-technische transformaties in de Belgische Sociale Zekerheid, doctoraatsproefschrift, 
VUBpress, 2020.
(2)  Luyten, Dirk, 75 jaar geleden: de geboorte van onze sociale zekerheid, verschenen op: https://www.vrt.
be/vrtnws/nl/drafts/jan-ouvry/75-jaar-geleden-de-geboorte-van-onze-sociale-zekerheid/ (geconsulteerd op 8 
januari 2020).
(3)  Vleminckx, Koen, De (r)evolutie van de sociale zekerheid: van 1944 tot nu, zie dit nummer.
(4)  Cantillon, Bea, 75 jaar sociale zekerheid. Compagnon de route in tijden van verandering, verschenen 
op: http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/index.php?q=biblio/author/32 (geraadpleegd op 15 december 
2019).
(5)  https://www.75jaarrsz.be/nl/.
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Alsof men enigszins wegkijkt van het historisch momentum dat zich in 1944 afspeelde. 
Er was blijkbaar ook geen behoefte om de evolutie van 75 jaar kritisch te bekijken en 
daaruit kennis te putten om de actuele uitdagingen vanuit een historisch perspectief 
te benaderen.

Deze bijdrage heeft dan ook als belangrijkste doelstelling die evolutie kritisch onder 
de loep te nemen en een verband te leggen met de huidige werking. We doen dit 
vanuit een benadering waarin zowel de sociale (als synoniem van maatschappelijke) 
als de technische componenten als uitgangspunt worden genomen. Deze aanpak wijkt 
af van de klassieke geschiedkundige benaderingen die alle aandacht hebben voor de 
sociopolitieke dynamieken die aan de grondslag liggen van de evolutie van het stelsel. 
Nochtans spelen eveneens sociotechnische dynamieken een bepalende rol. Meestal 
blijven deze echter verborgen in de technische ‘zwarte doos’ die het stelsel is geworden. 
Wij willen deze ‘zwarte doos’ eventjes openen.

1. DE VOORGESCHIEDENIS EN HET MOMENTUM VAN HET SOCIAAL PACT (…1948)

Al in de 19de eeuw werden de eerste maatregelen genomen om de burgers te verzekeren 
tegen de risico’s van economische inactiviteit, en dus verlies van inkomsten. De 
eerste pensioenmaatregelen dateren van 1849. Maar het was vooral onder impuls 
van sociale bewegingen dat sociale revendicaties werden geformuleerd. Deze gaven 
ze zelf vorm in eigen organisaties die ondersteuning boden bij ziekte, werkloosheid, 
pensioen, gezinsbijslag. Ook het patronaat nam op zijn manier deel aan deze sociale 
ontwikkelingen (vooral op vlak van kinderbijslag). De overheid steunde wel, maar 
bleef eerder passief. In de periode voor de Tweede Wereldoorlog waren ziekenkassen, 
pensioenkassen, kinderbijslagkassen, vakbonden, … actief die aan hun aangeslotenen 
tegemoetkomingen gaven. Het is de periode waarin het institutioneel pluralisme tot 
bloei kwam: tientallen particuliere organisaties, veelal politiek gekleurd, voerden elk 
hun systeem van sociale verzekering uit. In de jaren twintig werden de eerste ideeën 
geformuleerd om deze stelsels van sociale verzekering te veralgemenen en verplicht 
te maken. Dit gebeurde voor de pensioenen en voor de kinderbijslag. Met als 
hoogtepunt, de wettelijke verplichting in 1937 om ook de zelfstandigen te verzekeren 
voor de gezinsbijslag. Het was de eerste sector van de sociale zekerheid die algemeen 
werd verplicht voor de hele bevolking van België, dus zowel voor werknemers als vrije 
beroepen.

Tijdens dit decennium van de jaren dertig, wanneer de economische crisis hard 
toesloeg en de behoefte aan een algemene verplichte verzekering zich liet gelden, 
werden nieuwe commissies opgericht die zich bogen over het verplicht maken van een 
algemene sociale verzekering.

De debatten verzandden evenwel in discussies over zowel inhoudelijke, technische 
als structurele aspecten, waarbij iedere betrokken groep vanuit zijn ideologische 
oogpunt wel een argument had tegen de voorstellen van een andere groep. Een van de 
twistpunten was de rol van de Staat, die werd afgewogen tegenover de activiteit van 
de particuliere instellingen. Het werd een debat tussen voorstanders van een stelsel, 
ingericht en uitgevoerd door de overheid, en de voorstanders van het institutioneel 
pluralisme.
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Ook de veldbezetting, en de daaraan gekoppelde discussie over welke organisatie actief 
mocht blijven in een bepaalde sector, was een blijvend discussiepunt. Het was een 
debat dat was gekoppeld aan de verzuiling van de sociale zekerheid. De vakbonden 
wilden zeker en vast actief betrokken blijven bij de werkloosheid, maar sommige 
hadden dan wel bezwaren tegen de louter administratieve uitvoering. De patroons 
verdedigden hun diensten in de sector kinderbijslag, maar het uitsluitend beheer door 
de werkgevers van deze sector werd dan op zijn beurt aangevochten door de vakbonden. 
In de sector ziekteverzekering was een gevarieerd pallet van organisaties actief en was 
het cliëntelisme groot. Voorstellen om deze sector te unificeren en te laten uitvoeren 
door een nationale instelling werden niet in dank afgenomen door bijvoorbeeld de 
christelijke ziekenfondsen, die erg stonden op de levensbeschouwelijke binding met 
de leden-verzekerden. Vanuit patronale hoek toonde men zich voorstander van een 
organisatie op bedrijfsbasis, wat dan niet aanvaardbaar was voor de politiek gekleurde 
organisaties. Op vlak van de pensioenen was er het inhoudelijke debat over het 
principe van de pensioenopbouw: een kapitalisatiesysteem, waarbij het individu zelf 
en alleen de verantwoordelijkheid had om een pensioen op te bouwen, eventueel 
gesteund door de werkgevers en/of de overheid, of het repartitiesysteem, waarbij een 
collectief systeem pensioengarantie gaf aan het individu.

Ook over het werkingsprincipe van betaling van de bijdrage was geen overeenstemming. 
Moest de overheid via fiscalisering alle last dragen of was het individu uitsluitend 
verantwoordelijk? Was de werkgever mee verantwoordelijk voor alle risico’s en hoe 
zou dan de bijdrage worden geïnd? Vooral de christelijke ziekenfondsen waren sterke 
verdedigers van de individuele inning van de ledenbijdrage.

Al de discussies over zowel inhoudelijke als technische bepalingen zaten verankerd in de 
toenmalige ideologische verzuiling. Ze bevatten veel weerstanden, die erg hardnekkig 
waren. Dit bleef ook zo na de oorlog, bij de inrichting van een nieuw stelsel.

Er waren wel indicaties dat er op bepaalde vlakken consensus tot stand kon komen. 
In december 1936 pleitte de katholieke senator Léon Coenen in de senaat voor een 
‘eenheidsloket’ dat zou instaan voor de centrale inning en verdeling van de bijdragen.6 
Gelijkaardige ideeën over centrale inning, afhouding op het loon en dus bijdrage van 
werkgever en werknemer, werden ook geformuleerd in de besprekingen in het kader 
van het Koninklijk Commissariaat voor de Werkloosheid (1936)7, onder leiding van 
Henri Fuss. Maar deze voorstellen konden voor de oorlog niet worden gerealiseerd. De 
besprekingen hadden wel als gevolg dat er zich een groep vormde van sociaal-technici, 
die de mogelijke inrichting van een stelsel van sociale zekerheid niet uitsluitend vanuit 
een ideologische hoek, maar ook vanuit een technocratisch, administratief-technisch 
oogpunt benaderden.

Een ander keerpunt was de wettelijke verplichting in 1937 om ook de zelfstandigen 
te verzekeren voor de gezinsbijslag. Daarmee werd het principe van verplichte 
voorziening van sociale zekerheid voor de totale bevolking gerealiseerd. Overigens 

(6)  Jacques, Catherine, Marissal, Claudine, Puissant, Jean en Gubin, Eliane, Les débuts de l’Office national de 
sécurité sociale, onuitgegeven publicatie, Vrije Universiteit Brussel, p. 10, 1995.
(7)  Vanthemsche, G., De beginjaren van de sociale zekerheid in België 1944-1963, o.c., p. 31.
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werd de uitvoering van deze sector toevertrouwd aan particuliere kassen, maar deze 
werd ook onderbouwd met een mecanografisch administratief systeem, wat innovatief 
was op dat moment. In deze realisatie kwam de technische component duidelijk op de 
voorgrond. Het kwam tot een kantelmoment met de oprichting van de Maatschappij 
voor Mecanographie (MvM) in 1939. Dit kan men omschrijven als een ‘infrasysteem’: 
een organisatie met in hoofdzaak een technische, uitvoerende functie en uitgerust met, 
wat toen beschouwd werd als de meest moderne technologie, een ponskaartsysteem en 
een mechanisch adresseersysteem.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontstond er een nieuwe dynamiek. Er was de snelle 
groei in maturiteit van de sector kinderbijslag, die maatschappij omvattend werd voor 
zowel werknemers als zelfstandigen en die bovendien technische kennis, geborgen in 
de werking van de MvM, wist op te bouwen. Deze kennis kon worden aangewend in 
de ontwikkeling van een volledig stelsel van sociale zekerheid. Anderzijds werden er 
in verschillende kringen originele oplossingen bedacht die de vooroorlogse disputen 
overbrugden. Zowel in Londen als in het bezette België werden er plannen gesmeed 
voor een naoorlogse inrichting van een sociale zekerheid. Maar het was vooral de 
groep van sociaal-technici, verenigd in het zogenaamde Clandestien Comité, die 
de vooroorlogse plannen begon te hersmeden en uiteindelijk, ontdaan van sociaal-
politieke obstructies, tot een voorstel kwam om een Sociaal Pact af te sluiten tussen de 
werkgevers en werknemers, om na de oorlog socio-economische omstandigheden te 
creëren die gunstig waren voor die beide groepen. Het initiatief werd het fundament 
van de welvaartsstaat: arbeid en tewerkstelling, dus productie, zouden zorgen voor 
welvaart, en economische groei kon worden gegarandeerd door de mensen te laten 
deelnemen aan deze welvaart.
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AFBEELDING 1: BAUWDRUK VAN EEN DISCUSSIETEKST

Blauwdruk van een discussietekst die later de basistekst werd van het Sociaal Pact. De notities zijn 
van Léon Delsinne, een van de leden van het Clandestien Comité.
Bron: documenten Delsinne, Cegesoma/ARA.

Vanuit deze opvatting werd een stelsel gecreëerd waarbij de werknemers recht 
kregen op een pensioen, op een uitkering bij werkloosheid en bij ziekte (al dan niet 
langdurig), op terugbetaling voor zorgverstrekking, op gezinsbijslag en vakantiegeld. 
Het was ook de bedoeling om deze verzekering tegen sociale risico’s uit te breiden 
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tot alle bevolkingsgroepen, zoals zelfstandigen. Deze voorstellen werden gegoten in 
het ‘Ontwerp van overeenkomst tot sociale solidariteit’ (april 1944), later het Sociaal 
Pact genoemd, dat werd vertaald in de Besluitwet van 28 december 1944. Hierdoor 
was België een van de eerste westerse landen die een volledig systeem van sociale 
verzekeringen aanbood aan de werknemers. Het had een aantal essentiële kenmerken 
die de toekomst sterk bepaalden. Zoals de financiering die werd gedragen door 
werknemers en werkgevers, op basis van een inhouding op het loon: de zogenaamde 
sociale bijdragen. Deze werden geïnd via de werkgevers, die ze moesten storten bij een 
centrale instelling, de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid (RMZ). De RMZ 
stond op zijn beurt in voor ontvangst van de geldmiddelen en om deze ter beschikking 
te stellen van de parastatale instellingen. Deze nieuwe institutionele knooppunten 
betaalden dan aan de organisaties, die de tegemoetkomingen effectief uitkeerden aan de 
verzekerden. Dit waren de tientallen bestaande, vooroorlogse sociale instellingen, zoals 
vakantiekassen, ziekenfondsen, pensioenkassen, enz. Zo verkregen alle verzekerden 
identieke rechten, ongeacht het lidmaatschap bij een uitbetalingsinstelling.

Hierdoor werd een nieuwe, duale structuur ontworpen: een reeks van (parastatale) 
instellingen werd opgericht die voor de distributie van geldmiddelen en de controle 
op de besteding er van zouden instaan. Deze instellingen werden beheerd door 
vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers en met vertegenwoordigers van 
de minister. Men noemt dit het paritair beheer. Anderzijds hadden de honderden 
uitvoerende instellingen zich te onderwerpen aan de centrale bepalingen en de plicht 
om zich te laten controleren door de parastatale instellingen.

Samengevat: het Sociaal Pact, en later de Besluitwet, legden de basis van een sociaal 
verzekeringsstelsel dat de werknemer verzekerde tegen risico’s van inkomstenverlies 
ten gevolge van ouderdom (pensioen), ziekte, werkloosheid, steun voor het gezin 
(kinderbijslag) en recht gaf op vakantie(-geld). Het technische werkingsprincipe hield 
in dat de geldmiddelen, afkomstig van het loon, centraal werden geïnd en achteraf 
werden verdeeld. De bestaande instellingen zorgden voor de uitbetaling aan de 
verzekerden en gingen na of deze recht hadden op de vergoedingen. Het stelsel zelf 
werd beheerd door de sociale partners, onder toezicht van de overheid.
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AFBEELDING 2: BLAUWDRUK VAN HET SOCIAAL PACT

Uittreksel uit de blauwdruk (vermoedelijk 1943) van het Sociaal Pact. In deze paragraaf worden de 
basisprincipes beschreven van het naoorlogse stelsel van de sociale zekerheid. Dit zijn: inrichting van 
een stelsel van sociale verzekeringen voor werknemers met een dekking tegen risico’s van loonverlies 
bij ouderdom, gezinsbijslag, vakantie, ziekte en invaliditeit. De eenheidsbijdrage, betaald door 
werknemers en werkgevers, wordt ingehouden op het loon en centraal geïnd door een nationale 
dienst. Voor de uitvoering van het stelsel zal men een beroep doen op bestaande instellingen, weliswaar 
gecontroleerd door de overheid.
Bron: archief P. Goldschmidt, diverse documenten.

Dit stelsel is een voorbeeld van wat men later institutionele bricolage8 noemde, waarmee 
wordt bedoeld dat bestaande elementen om pragmatische redenen worden aangewend 
voor de bouw van een nieuwe constructie. In het geval van de naoorlogse sociale 
zekerheid mag dit wel letterlijk worden genomen. Vooral voor de praktische uitvoering 
van de sociale zekerheid werd een beroep gedaan op de vooroorlogse structuren, in 
casu de vele tientallen particuliere organisaties.

De realisatie van het concept van de centrale inning stelde de initiatiefnemers voor 
andere uitdagingen. Van bij de aanvang werd geopteerd voor de oprichting van 
twee nieuwe instellingen: de RMZ als algemene verdeler en voor de sector van de 
ziekteverzekering de oprichting van een Rijksdienst voor Verzekering tegen Ziekte 
en Invaliditeit (RZIV). Maar de oprichting en het operationeel maken van die 
instellingen was niet eenvoudig. Beide kampten met dezelfde naoorlogse problemen 
zoals de moeilijke zoektocht naar geschikte kantoren, die beperkt voorhanden waren 
wegens de oorlogsschade. Personeel vinden was een hele klus: de beste krachten waren 
afgeroomd door de geallieerde troepen, bovendien ontbrak er een toepasbaar juridisch 

(8)  Lanzara, Giovan Francesco, Self-destructive processes in institution building and some modest 
countervailing mechanism, European Journal of Political Research, 33, pp. 1-39, 1998.
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arbeidsstatuut. Ook het bemannen van de kaderfuncties was niet eenvoudig wegens 
een gebrek aan specifieke competenties. De praktische uitvoering werd belemmerd 
door een gebrek aan papier en aan kantoormachines.

Het was dus bricoleren in de meest letterlijke zin want zo mocht Goldschmidt, als 
nieuwe administrateur-generaal van de RMZ zich gelukkig achten dat hij in 1945 een 
kantoor en een secretaresse ter beschikking kreeg van de Nationale Compensatiekas 
voor Kinderbijslag. Het RZIV kende een gelijkaardige problematiek, maar daar kon 
men terugvallen op de bestaande werking van de ziekenfondsen, die niet bijzonder 
gemotiveerd waren om een centrale instelling te dynamiseren die hen zou controleren. 
Vandaar ook het besluit in het bestuur van het RZIV om de instelling niet te 
voorzien van kantoortechnologie zoals een ponskaartsysteem. Hier stelde zich vooral 
de uitdaging om de uitvoering van de wetgeving te uniformiseren en vervolgens op 
een gelijkvormige manier te laten toepassen door dit rijk geschakeerde en verzuilde 
landschap van honderden particuliere organisaties.

In andere sectoren kon men ook voor de distributiefunctie terugvallen op bestaande 
structuren. In de sector van het vakantiegeld waren aanvankelijk de Algemene Spaar- 
en Lijfrentekas (ASLK) en de vakantiekassen de centrale actoren. Deze werden, 
overeenkomstig de geest van het institutionele bricoleren, in hun functie bevestigd door 
de Besluitwet van januari 1946 en de oprichting van een Rijkskas voor Jaarlijks Verlof 
(RJV). Maar dit bleek een duidelijk verkeerde inschatting, want het waren juist die 
actoren die de afgelopen maanden disfunctioneerden, zoals bleek uit een parlementair 
onderzoek in november 1946. Bepaalde vakantiekassen hadden ‘nebuleuse’ praktijken 
toegepast tijdens de oorlog en de ASLK had de sector schromelijk verwaarloosd tijdens 
en onmiddellijk na de oorlog. De herinrichting van de RJV (Besluitwet van 18 februari 
1947) stelde orde op zaken in een sector die vooral om financiële redenen behoorde tot 
het stelsel van de sociale zekerheid.

In de sector van de kinderbijslag, zowel van werknemers als van zelfstandigen, kon 
aanvankelijk verder worden gebouwd op bestaande structuren die relatief ongeschonden 
uit de oorlog kwamen, zoals de Nationale Onderlinge Kas (zelfstandigen) en de 
Nationale Compensatiekas (werknemers). Ze functioneerden naar behoren, ook al 
doordat ze gebruikmaakten van de Maatschappij voor Mecanographie. De beide kassen 
ondergingen wel de gevolgen van de naoorlogse epuratie, maar dit had weinig impact 
op de concrete uitvoering van de kinderbijslagregeling die eveneens was toevertrouwd 
aan de particuliere organisaties. Het is dan ook opmerkelijk dat toenmalig minister 
Troclet in 1947 overging tot oprichting van een Rijkdienst voor Samenordening der 
Gezinsvergoedingen, afgekort de RG (10 januari 1947), die een overkoepelende, 
distribuerende en controlerende functie kreeg in deze sector. Bovendien werd de RG 
ook belast met een niet-onbelangrijke uitvoerende functie, namelijk van de uitbetaling 
van kinderbijslag aan niet-aangesloten werknemers en aan zelfstandigen. Het was een 
instelling die functioneerde naar analogie met de andere parastatalen en in dit opzicht 
vervolledigde ze het plaatje van een geheel van instellingen die tussen de politieke 
besluitvorming en de uitvoering werd geschoven. Maar deze instelling werkte – zeker 
in de eerste jaren – als een ideaaltype, als een toonbeeld van een autonome instelling, 
met zelfbeheer, met een operationele structuur van gecentraliseerde mechanische 
diensten, gecombineerd met een gedecentraliseerde dienstverlening, gebruikmakend 
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van het netwerk van de ‘Huizen van de Arbeid’; met een personeelsbeleid, afgestemd 
op het welzijn van de werknemers, bijvoorbeeld door hen vakantiemogelijkheden aan 
te bieden en het organiseren van paramedische zorgen; met een specifiek kantoorbeleid; 
met inhoudelijke inbreng door het formuleren van voorstellen inzake organisatie van 
de sociale zekerheid. Maar de RG werd ook meegenomen in de naoorlogse politieke 
slingerbeweging, waardoor zijn vleugels werden geknipt zodra minister Troclet werd 
vervangen door een opposante katholieke minister, wat meteen het einde inluidde van 
dit merkwaardige administratieve experiment.

In de sector van de pensioenen wogen de historische antecedenten nog zwaarder 
door. Het Clandestien Comité wou helemaal niet raken aan de vooroorlogse 
uitvoeringsstructuur, die volledig gedomineerd werd door de ASLK. Deze beheerde 
niet alleen de fondsen, maar ook de individuele dossiers en had zich vereenzelvigd 
met het kapitalisatiesysteem. Weliswaar waren er twijfels geuit bij het bijdragesysteem 
(met zegels en pensioenkaarten) en bij het werkingsprincipe zelf, waarbij al stemmen 
opgingen voor een repartitiesysteem, maar dit was in de naoorlogse jaren nog erg 
voorbarig.

De inrichting van het nieuwe stelsel was dus een lange zoektocht naar stabiliteit 
waarbij maximaal gebruik werd gemaakt van bestaande structuren. Overigens was 
in 1944 niet te voorzien of het project financieel zou slagen, gebaseerd als het was 
op vooroorlogse gegevens, waarvan helemaal niet geweten was of deze – gezien de 
oorlogsomstandigheden – nog relevant waren.
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FIGUUR 1: SCHEMA VAN HET STELSEL VAN DE SOCIALE ZEKERHEID VAN WERKNEMERS, ANNO 1949

De sociale zekerheid van werknemers, anno 1949 was een lappendeken van parastatale instellingen 
en honderden particuliere organisaties. Het was het product van ‘institutionele bricolage’, uitgevoerd 
door het Comité van werknemers en werkgevers (het Clandestien Comité) tijdens Wereldoorlog II 
en opgenomen in het Sociaal Pact van 1944. Het institutionele pluralisme en de paritair beheerde 
parastatalen waren kenmerkend voor het Belgische stelsel van sociale zekerheid.
Bron: dit is een aangepaste versie van het schema dat verscheen in Vanthemsche, Guy, De beginjaren van …, p. 74, 
met onder meer een toevoeging van de Maatschappij voor Mecanographie.

Tot grote opluchting van de beleidsinstanties, die vreesden voor sociale onrust na 
de bevrijding in 1944, functioneerde het systeem goed bij de aanvang, onder meer 
omdat de RMZ het succesvolle ponskaartsysteem van de kinderbijslag (Maatschappij 
voor Mecanographie) had geadopteerd en een aantal mecanografische werkwijzen 
had geïntroduceerd. De geldmiddelen kwamen vlot binnen en de maatschappelijke 
aanvaarding was groot. In dit opzicht voldeed het stelsel van de sociale zekerheid aan 
een eerste sociale, politieke behoefte: rust brengen bij de bevolking, zodat in serene 
omstandigheden aan de wederopbouw kon worden gewerkt. Op dit elan heeft de 
eerste naoorlogse regering verder gewerkt en het stelsel gebruikt als onderdeel van de 
strakke loon- en prijspolitiek die werd gehanteerd tot in 1948. De sociale partners, 
vertegenwoordigers van zowel werkgevers als werknemers, schaarden zich achter dit 
beleid. Op een reeks van nationale arbeidsconferenties, gehouden in 1947 en 1948, 
besloten ze om bepaalde tegemoetkomingen te verbeteren, zoals het invoeren van 
dubbel vakantiegeld als alternatief voor een loonsverhoging want deze zou tot een 
prijsverhoging kunnen leiden en dus de concurrentiepositie van de bedrijven aantasten.
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AFBEELDING 3: DE TECHNISCHE UITEENZETTING BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE RMZ

De Technische uiteenzetting betreffende de organisatie van de RMZ (CG1 10 december 1944) is de 
basistekst waarop de latere werking van de instelling en van de centrale inning werden gebaseerd. Het 
document is een van de hoekstenen van het stelsel van de sociale zekerheid. Het bevat onder meer 
technische omschrijvingen, maar ook een karrevracht aan morele waarden, waarop het stelsel, althans 
volgens de auteur P. Goldschmidt, moest zijn gebaseerd. Een aantal van deze principes is 75 jaar later 
nog steeds van toepassing.
Bron: archief RMZ/RZS.
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Het bewustzijn dat het stelsel een voorlopig karakter had en dat het beter moest worden 
onderbouwd, bleef echter intact. Vrij snel na de start in 1945 gingen commissies aan 
het werk om bepaalde onderdelen onder de loep te nemen, zoals de pensioenen en een 
verzekering voor zelfstandigen. Eind 1947, begin 1948 begon het alsmaar duidelijker 
te worden dat er iets fundamenteel fout zat in het financiële systeem, vooral dan omdat 
de sector van de ziekteverzekering belangrijke tekorten begon te boeken. Het werd 
een terugkerend verschijnsel: de ziekteverzekering werd de grootste slokop van het 
hele stelsel. Maar ook de sector van het vakantiegeld kende aanvankelijk structurele 
problemen, ook het in stand houden van het pensioenstelsel op basis van kapitalisatie 
was problematisch.

2. DE ZOEKTOCHT NAAR STABILITEIT (1949-1959) 

Vanaf 1947 begon de effectieve zoektocht naar een bijsturen van het systeem. Er 
werden vele pogingen ondernomen, gaande van de oprichting van een Hoge Raad voor 
Sociale Zekerheid, tot de aanstelling van Rijkscommissarissen, tot partiële oplossingen 
doorgevoerd door de onderscheiden ministers. Maar geen enkel voorstel of maatregel 
was voldoende duurzaam, ook al omdat deze maatregelen opgenomen waren in de 
politieke, ideologische rivaliteit tussen de twee grootste politieke opposanten. Dit 
waren de socialistische geledingen die de voorkeur gaven aan een uitbreiding van de 
bevoegdheden van nationale instellingen. Een dergelijk beleid werd gevoerd door L.-
E. Troclet, die de etiquette ‘etatist’ kreeg, maar die vooral voorstander was van een 
grotere autonomie van de overkoepelende instellingen onder paritair beheer en dus 
zeker niet voor een uitbreiding van de bevoegdheid van de Staat.9 Daartegenover 
stonden de katholieke ministers die het institutionele pluralisme genegen waren en de 
uitvoering door de particuliere instellingen trachtten te bevorderen of te beschermen. 
Het was de slingerbeweging die de jaren vijftig kenmerkte: de ene minister die de 
maatregelen van de voorgaande ongedaan maakte en zelf nieuwe maatregelen nam, 
die dan opnieuw werden geannuleerd. Met alvast die opvallende uitzondering van de 
wet op de pensioenen die door minister Vanden Daele werd doorgevoerd in 1953, die 
prompt door Troclet werd geannuleerd, die dan in 1955 een nieuwe wet uitvaardigde 
die nauwelijks verschillend was van de eerste. Historici hebben zich gefocust op de 
politieke controverse die rond deze wet ontstond, maar aan de basis lag er een consensus 
over het invoeren van een pensioenstelsel op basis van een repartitie in plaats van 
kapitalisatie. Het is een van de eerste aanduidingen dat men over de partijgrenzen heen 

(9)  Het is bijna een semantische discussie geworden of L.-E. Troclet nu een ‘etatist’ was of niet. Een niet 
onbelangrijke discussie, omdat Troclet zeker en vast op institutioneel vlak kan worden beschouwd als de 
architect-uitvoerder van het naoorlogse stelsel. Zijn talrijke geschriften, zoals Troclet, Léon-Eli, Problèmes 
belges de la sécurité sociale, tome 1, Brussel, Impr. D. Van Keerberghen & Fils, 1949, bieden daarover 
geen duidelijkheid. Daarin koppelde hij een amalgaam van tegengestelde ideeën aan elkaar. Hij verbond 
centralisatie aan deconcentratie, hij sprak over zelfbestuur en paritair beheer, maar zag deze ondergeschikt 
aan de ministeriële bevoegdheid als een vereiste van ‘democratie’. Hij zette zich af tegen een uitvoering 
door ministeriële diensten, maar gaf deze toch een belangrijke rol op het vlak van controle. Hij dompelde 
deze visies in een nauwelijks verholen bewondering voor het Beveridgeplan. We kunnen dit vanuit een 
hedendaagse blik enkel omschrijven als warrig. Om duidelijkheid te krijgen is het beter zich te focussen 
op zijn realisaties als minister, die sterk persoonlijk gekleurd waren. We beschouwen de in 1947 opgerichte 
Rijkdienst voor Samenordening der Gezinsvergoedingen (RG) als een blauwdruk van zijn opvattingen. Dit 
was een autonome, niet-zuilgebonden, paritair beheerde instelling, die werkte onder rechtstreeks toezicht van 
de minister, met grote inbreng van een groep sociaal-technici.
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toch een consensus kon bereiken, ook al werd die niet uitgesproken. Een ander, minder 
gekend, voorbeeld van mogelijke consensus deed zich voor op 23 maart 1953 met het 
afsluiten van een ‘nationaal solidariteitspact’ tussen de verschillende ziekenfondsen 
om ‘de aanzuivering van het deficit van bepaalde landsbonden door toedoen van andere 
landsbonden naar rata van de door deze laatste op 31 december 1952 geboekte reserves’.10 
Dit pact, dat niet alleen tussen de plooien van de geschiedenis viel, maar dat ook toen 
weinig ruchtbaarheid kreeg, was een bijkomende aanduiding van de overbrugbaarheid 
van de tegenstellingen, in de toen – ogenschijnlijk – erg gepolariseerde wereld van de 
sociale zekerheid.

AFBEELDING 4: DE BIJDRAGEBON

De bijdragebon was een van de vele administratief-technische artefacten (ATA) die na de oorlog 
werden gecreëerd. Op zich was dit geen sinecure, want in 1945 stelde er zich een acuut gebrek aan 
papier en kantoormachines. Dergelijke formulieren waren een vorm van ‘gestolde’ werkelijkheid’. Het 
invullen van de gegevens was omschreven in instructies, die moesten worden uitgedacht en verspreid. 
Bovendien duurde het maanden vooraleer deze ATA een zekere stabiliteit verkregen naar zowel vorm 
als inhoud. Zoals blijktuit bovenstaande versies: de bon links is de originele, en deze rechts is deze die 
enkele later maanden in voege was. We bemerken dat de bon rechts al naar vorm en inhoud geëvolueerd 
was. Dergelijke ATA bevatten ook uiteenlopende functies, achterliggende procedures, goedkeuringen 
enz. zodat elke wijziging een cascade van nevenproblemen veroorzaakte. De beginperiode van de 
sociale zekerheid was dan ook een intensieve leerperiode, een voorbeeld van ‘sociaal leren’.

(10)  Van Lerberge, Raphaël, Het technische gewicht. Socio-technische transformaties in de Belgische Sociale 
Zekerheid, o.c., p. 187.
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Verder kenmerkte het stelsel zich in de jaren vijftig door toenemende tekorten, vooral 
in de ziekteverzekering, die door een systeem van overheidstussenkomsten en leningen 
vanuit andere sectoren, vooral de sector van de jaarlijkse vakanties, werden gedekt.

Maar even kenmerkend, hoewel minder besproken, was het goed functioneren van 
het stelsel zelf, ondanks de financiële perikelen. De particuliere uitvoerders, die dreven 
op een vorm van – vaak ideologisch gekleurd – cliëntelisme, hadden een langdurige 
expertise, maar stonden op hun autonomie. Bepaalde actoren in het stelsel, bijvoorbeeld 
de zorgverstrekkers, lieten zich niet zomaar controleren. Het organisatiebeginsel, dat 
de betaler van de voorzieningen ook de ontvanger was van de bijdrage, was in het 
nieuwe stelsel voor de werknemers doorbroken, zodat alternatieve vormen van controle 
moesten worden ingevoerd. Deze bleken niet altijd performant, want misbruiken 
konden niet altijd worden opgespoord en het zich onttrekken aan het betalen van 
sociale lasten, vooral door de werkgevers, bleef het stelsel uithollen. Overigens was het 
beheer van de controlemiddelen enerzijds de inzet van een strijd tussen de uitvoerders 
en de parastatale instellingen en anderzijds een van de onderliggende drijfveren van 
het dispuut tussen centralisme en decentralisme dat de jaren vijftig heeft gekenmerkt.

Eind van dit decennium was het in politieke middens duidelijk dat het stelsel vooral 
op financieel vlak grondig te hervormen was, want dit woog zwaar door op de 
overheidsfinanciën. De teneur van het debat over de sociale zekerheid ging nu meer 
en meer in de richting van een vergelijk tussen de rivaliserende strekkingen, nog in de 
hand gewerkt door de feitelijke politieke realiteit in de jaren zestig die de opposante 
partijen verplichtte om in coalitieregeringen samen te werken.

3. DE GOUDEN JAREN (1960-1975)   

De Eenheidswet (1961)11, met haar sociaaleconomische perikelen, betekende zeker en 
vast een symbolisch einde van een moeilijke transitie van een verouderde economie 
naar een ongekende industriële ontwikkeling. Het was het begin van een algemene 
economische heropleving die zich doorzette in de jaren zestig. Deze economisch 
gunstige jaren vertaalden zich in een stijging van de welvaart en dus bijgevolg in 
een uitbreiding van de geldmiddelen voor de sociale zekerheid. Enerzijds daalden 
de uitgaven voor bepaalde risico’s, zoals werkloosheid, anderzijds steeg de loonmassa 
door een volledige tewerkstelling en hogere lonen zodat ook de inkomsten stegen. 
De positieve balans bood de mogelijkheid om het stelsel zowel in de breedte als in 
de diepte uit te breiden. Meer bevolkingsgroepen werden in het stelsel opgenomen 
en meerdere vergoedingen werden opgetrokken. Het waren de gouden jaren van het 
systeem. Met als meest markante mijlpalen: de hervorming van de ziekteverzekering 
in augustus 1963 en het invoeren van een sociaal statuut voor zelfstandigen in 1967. 
De sociale bescherming van bepaalde bevolkingsgroepen die niet rechtstreeks deel 
uitmaakten van de arbeidsmarkt, kreeg een omschreven juridisch statuut. Sociale 
bescherming en verzekering werden dus een recht van iedereen. Verwijzen we hierbij 
naar het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (1968), een tegemoetkoming voor 

(11)  De Eenheidswet heet officieel de wet van 14 februari 1961 voor de economische expansie, de sociale 
vooruitgang en het financieel herstel.
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mindervaliden (1969), de gewaarborgde gezinsbijslag (1971) en uiteindelijk het 
gewaarborgd bestaansminimum (1974).

Deze algemene groei van het stelsel, overigens afgesloten met de creatie van een 
bijkomende sector voor arbeidsongevallen (1976), werd ook onderbouwd met een 
aantal institutionele aanpassingen die een grotere stabiliteit hebben gegeven aan 
het stelsel, zoals de opsplitsing van de kinderbijslag in twee duidelijk gescheiden 
en autonome subsectoren (1960: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers 
(RKW) en Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Zelfstandigen (RKZ)), de oprichting 
van een Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) in 1963, die 
gepaard ging met een betere omschrijving van de verantwoordelijkheden van alle 
actoren, de oprichting van een apart stelsel voor zelfstandigen, geïnstitutionaliseerd in 
het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) in 1967.

In deze periode werden ook de eerste schuchtere passen gezet in de informatisering, 
zowel door het centrale niveau zoals de RMZ, die overigens een nieuwe wettelijke 
omschrijving kreeg in 1969, als door andere parastatale instellingen en de particuliere 
uitvoerders (zoals ziekenfondsen, sociaal secretariaten en socialezekerheidskassen). 
Bepaalde instellingen, zoals de RMZ, RJV en ASLK hadden al een technisch parcours 
doorlopen door gebruik te maken van de mecanografie, vooral door beroep te doen 
op de in 1939 opgerichte Maatschappij voor Mecanographie. Ze zetten de overstap 
naar de informaticatechnologie in de jaren zestig. Deze informatisering hertekende de 
verhouding tussen de parastatale instellingen en de uitvoerders (zoals ziekenfondsen). 
De relatie werd vertechnologiseerd en collaboratief. Er tekende zich geleidelijk een 
nieuw technisch landschap af met een minder usurperend centraal niveau (de RMZ) 
en beter geëquipeerde neveninstellingen, zowel parastatale als particuliere organisaties. 
Daardoor kwam ook op dit vlak een zeker evenwicht, een rust tot stand. Deze 
schuchtere informatisering ging ook gepaard met een streven naar administratieve 
vereenvoudiging, kaderend in een algemeen concept van ‘modernisering’, dat vooral 
gehanteerd werd in kringen van werkgevers.

Maar deze groei en bloei van de sociale zekerheid was gekoppeld aan de economische 
evolutie en was dus daar ook afhankelijk van. Vandaar ook dat de economische crisis 
van de jaren zeventig, ingeluid met de oliecrisis, zulk een grote impact had op het 
stelsel. Het royale welvaartssysteem woog zwaar door op de loonlast en hypothekeerde 
de concurrentiepositie van de bedrijven. Het systeem was ook een zware last voor de 
financiën van de overheid, die alsmaar meer participeerde in het stelsel als een vorm 
van herverdeling. De overheid had daarmee ook een grotere verantwoordelijkheid 
gekregen in het stelsel en dus een grotere beslissingsmacht, naast de werkgevers en 
werknemers. Dit maakte het stelsel nog receptiever voor interventies van de politieke 
actor. Dit was op zich een stap verder verwijderd van de uitgangsprincipes van het 
Sociaal Pact, dat aan de overheid een secundaire rol toebedeelde.
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4. DE CRISISJAREN 1975-1989 

In een eerste reactie nam deze overheid een houding aan van ongeloof en ontkenning 
van het blijvende karakter van de crisis, alsof de staatsschuld vanzelf zou verdwijnen, 
dixit de PS (zie de uitspraken van minister van Begroting Guy Mathot over crisissen 
die zichzelf oplossen). In een latere reactie kwam men tot typische keynesiaanse 
maatregelen die in het verleden wel hadden gewerkt: investeren door de overheid, 
zodat de sociale gevolgen konden worden getemperd en de economie kon worden 
aangezwengeld, met als voorbeeld: de bestrijding van de werkloosheid met een 
derde arbeidscircuit of een plan-Spitaels. Deze maatregelen, zoals tewerkstelling 
via een door de overheid gesubsidieerd ‘derde’ arbeidscircuit, hadden een beperkt 
resultaat en bezwaarden vooral de overheidsuitgaven. Eind jaren zeventig was het 
overheidstekort zo dramatisch geëvolueerd dat ingrijpen noodzakelijk was. Het waren 
de saneringstreinen van de jaren tachtig die vertrokken en die vooral tot doel hadden 
de tering naar de nering te zetten. Enerzijds werden voor de sociale zekerheid nieuwe 
inkomsten aangeboord en anderzijds werden de uitgaven beperkt door  bepaalde 
tegemoetkomingen te  verminderen of door generieke rechten specifieker te maken. 
Het besparingsbeleid was eerder gebaseerd op pragmatische budgettaire gronden dan 
op ideologische. Begrippen zoals saneren, gekoppeld aan selectiviteit, werden het 
nieuwe paradigma, met als krachtlijnen de overheidsfinanciën te ontzien en de loonlast 
niet verder te bezwaren om de concurrentiepositie van de bedrijven niet verder in het 
gedrang te brengen.

Op het einde van de jaren bleek het financiële systeem opnieuw op spoor, vooral 
door het verminderen van het aandeel van de sociale uitgaven in het bruto nationaal 
product12, maar het nieuwe paradigma bleef van kracht. Door dit beleid konden 
ook alternatieve vormen van verzekering groeien, zoals privéverzekering in de 
ziekteverzekering en de groepsverzekering in het pensioenstelsel, wat een verschraling 
inhield van de oorspronkelijke concepten zoals opgenomen in het Sociaal Pact. Er was 
ook een einde gekomen aan de tijd van de grote ‘ideologische concepten’ die zo sterk 
aanwezig waren bij het ontstaan en de groei van het stelsel, en waarvan de controverses 
aanleiding gaven tot een dynamiek met uiteindelijk het consensushandelen in de jaren 
zeventig. Dit ideologische debat verdampte in de confrontatie met de problemen in 
die jaren en was minder een actor in de evolutie. Ondertussen was ook de generatie, 
die betrokken was bij het ontstaan en de groei van het stelsel, van het politieke forum 
verdwenen, met de dramatische veroordeling van Edmond Leburton, voorzitter van 
de Socialistische Mutualiteiten, in 1991 als een pijnlijk afsluiten van een hoofdstuk. 
Een nieuwe politieke generatie, die eerder pragmatisch en technisch ingesteld was, 
kwam aan de macht.

In plaats van de ideologische inspiratie kwam de inhoudelijke inbreng van kenniscentra 
van verschillende universiteiten. De inspirerende sociaal-technicus was niet langer de 
(semi-)politieker, wel de wetenschapper die het stelsel van de sociale zekerheid onder 
de loep nam en kritische bedenkingen formuleerde, zoals Herman Deleeck, Roger 
Dillemans, Jos Viaene. Misschien minder in de schijnwerpers, maar wel baanbrekend, 
waren de eerste initiatieven genomen aan de Katholieke Universiteit Leuven om ook 

(12)  Deleeck, Herman, Maatschappelijke zekerheid en inkomstenherverdeling in België, Brussel, Standaard 
Wetenschappelijke Uitgeverij, p. 463, 1966.
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een band te leggen tussen het gebruik van informatica en de praktijk van de sociale 
zekerheid.13

De politieke actor liet zich vaak inspireren door deze wetenschappelijke benadering. 
Zeker een eerder technocratisch politicus als Jean-Luc Dehaene die van 1981 tot 1988 
minister van Sociale Zaken was. Onder zijn beleid werden een aantal eerder technische 
maatregelen genomen, die vooral de structuur van het stelsel hebben veranderd. Zijn 
Plan-Dehaene14 voorzag in de oprichting van een Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid (1990) en een reeks van bijkomende technische maatregelen waardoor de 
architectuur van het stelsel de vorm kreeg van een groot technisch netwerk, zijnde 
een reeks van technische artefacten die met elkaar communiceerden via protocollen, 
computertalen, gateways enz., die uitgerust waren met elektronische artefacten zoals 
repertoria en bestanden en die werkten met proactieve controles en bijsturende 
algoritmes.

5. HET TECHNOLOGISEREN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID, EIND 20STE EEUW

De saneringsjaren hadden als belangrijk effect dat het stelsel stilaan was 
weggegleden van de grondbeginselen van de sociale zekerheid. Vooral het algemene 
solidariteitsbeginsel was afgezwakt, maar ook het verzekeringsbeginsel was op bepaalde 
domeinen uitgehold. Wetenschappers wezen op scheefgetrokken situaties zoals het 
Mattheüs-effect, beschreven door Herman Deleeck15, of de ondoelmatigheid van het 
stelsel omwille van nieuwe behoeften en risico’s die waren ontstaan, zoals beschreven 
door Bea Cantillion16. Er werden ook vanuit academische middens, zoals het Sociura-
project17, alternatieven voor de technische architectuur aangereikt. De maatschappij 
werd inderdaad in de jaren negentig geconfronteerd met een aantal nieuwe structurele 
problemen die impact hadden op het stelsel van de sociale zekerheid, zoals de 
vergrijzing van de bevolking of de vertechnologisering van de zorgverstrekking die tot 
hogere uitgaven leidde.

Zich verder inspirerend op de heroriëntering, doorgevoerd in de jaren tachtig, werd de 
politiek van de kostenbeheersing verdergezet. Het behalen van de Maastrichtnorm om 
te kunnen toetreden tot de Europese eenheidsmunt zorgde voor een bijkomende druk. 
Zich baserend op een verslag van deskundigen, legde de eerste minister in 1993 een 
voorontwerp van een nieuw Sociaal Pact voor sociale zekerheid voor. Het had veeleer 
een symbolische waarde, want de concrete maatregelen waren beperkt.

(13)  Robben, Frank, La genèse politique de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale, verschenen op: https://
www.frankrobben.be/wp-content/uploads/2018/08/1990-033.pdf.
(14)  Voorstellen van de Minister van Sociale Zaken tot hervorming van de sociale zekerheid (Plan Dehaene), 
Brussel, s.l., pp. 233-236, 1983.
(15)  Deleeck, Herman, Huybrechs, J. en Cantillon, B., Het Matteüseffect: de ongelijke verdeling van de sociale 
overheidsuitgaven in België, Antwerpen, Kluwer, 1983.
(16)  Cantillon, Bea (red.), De welvaartsstaat in de kering, Kapellen, uitgeverij Pelckmans, 1999.
(17)  Dillemans, Roger (ed.), Bouwstenen voor een nieuwe sociale zekerheid. Sociura-project, Leuven, 
Universitaire Pers Leuven, 1993.
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Nieuw was het Globaal Beheer, dat operationeel werd in 1995, waardoor de financiële 
autonomie van de verschillende sectoren werd afgebouwd. Daardoor werden alle 
inkomsten gecentraliseerd en konden tekorten en reserves worden samengebracht en 
een gecoördineerd beleid worden gevoerd. Ook alternatieve vormen van inkomsten 
werden aangeboord zodat ook het basisbeginsel van het Sociaal Pact van 1944, 
namelijk dat afdracht op het loon de belangrijkste bron van inkomsten was, werd 
verlaten. Er kwam ook een institutionele aanpassing tot stand door de oprichting van 
een Beheerscomité van de sociale zekerheid, bestaande uit werkgevers, werknemers 
én regering, in de schoot van de RSZ. Daarmee kreeg de overheid, die sedert 1970 
alsmaar meer participeerde in de financiering van de sociale zekerheid, haar rechtmatige 
verantwoordelijkheid in het beheer. Dat dit gecentraliseerd werd bij de RSZ bevestigde 
alleen maar de historische evolutie dat deze instelling het centrale knooppunt was 
van het stelsel. Dit concept van een overkoepeling van het hele stelsel heeft een lange 
voorgeschiedenis18 en gaat eigenlijk terug op wat in 1947 werd geformuleerd door de 
toenmalige RMZ, namelijk om een Hoge Raad voor Sociale Zekerheid op te richten. 
We beschouwen het als een kantelmoment in de ontwikkeling van een gecentraliseerd 
(financieel) beheer, dat kenmerkend is voor de ‘boekhoudkundige’ benadering van 
het stelsel.

Maar de jaren negentig kenmerkten zich ook door het verder technologiseren van het 
systeem van de sociale zekerheid op twee vlakken: de verdeling van (data-)gegevens 
en de centrale inning. In de hele historiek was het systeem van de centrale inning 
en de daaropvolgende distributie van de geldmiddelen naar de uitvoerders praktisch 
intact gebleven, vooral omdat het zich had aangepast aan technologische evoluties. Dit 
systeem was van bij de aanvang sterk technologisch onderbouwd met mecanografie 
en in de jaren zestig met informatietechnologie (IT) onder impuls van de RMZ (de 
latere RSZ), die daarvoor gebruikmaakte van haar infrasysteem Maatschappij voor 
Mekanografie ter Toepassing van de Sociale Wetten (MvM, later: Smals). Het systeem 
was geëvolueerd van een papieren aangifte naar een aangifte middels mechanisch 
opgemaakte bestanden (aanvankelijk ponskaarten, later magneetbanden). Dit 
systeem, dat ingedommeld was in de vroege jaren tachtig, werd gereactiveerd door 
het plan-Dehaene (1983), geïnspireerd door bovenvermeld academisch werk aan de 
Universiteit van Leuven. Daardoor kon de RSZ opnieuw haar leiding als technische 
innovator opnemen op het einde van de jaren tachtig.

Het nieuwe momentum op technisch vlak was de oprichting van de Kruispuntbank in 
1990, waardoor de netwerktechnologie in het systeem ingang vond. Het had als gevolg 
dat de interactie tussen de particuliere uitvoerders en de parastatalen op technische 
basis kon worden georganiseerd. Een aantal uniformerende en standaardiserende 
begeleidende maatregelen had een neutraliserend effect op vlak van uitvoering, specifiek 
op de verdeling van de gegevens van de verzekerden. Het institutionele pluralisme, 

(18)  Deffet, Michel, Historisch overzicht, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 1997, nr. 2, pp. 287-
327 en Arcq, Etienne, De doeleinden, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 1997, nr. 2, pp. 329-364. 
Volgens deze laatste auteur is het een product van een lange en trage ontwikkeling, waarin ‘pragmatisme een 
beproefd middel is om het resultaat van elkaar uitsluitende doctrines weg te werken’ (o.c., p. 357). We hadden niet 
de mogelijkheid om ook de technische grondslagen van dit Globaal Beheer te analyseren en stellen ons de 
vraag in welke mate de productie van meta-informatie, en dus de beschikbaarheid van specifieke technische 
systemen, heeft bijgedragen tot het concept van het Globaal Beheer.
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ook synoniem van verzuilde concurrentie, werd daarmee nog meer ontdaan van zijn 
ideologische verscheidenheid.

Ook het functioneren van het systeem werd geoptimaliseerd. Door bepaalde 
elektronische toepassingen werd de arbeidsmarkt transparanter gemaakt, werden 
controles op voorhand uitgevoerd, werden de administratieve routines vereenvoudigd 
en geïnformatiseerd, konden de gegevens worden geïntegreerd, werden er elektronische 
kruiscontroles uitgevoerd en kon de doorstroomtijd van die enorme geldmassa van 
bijdragen worden ingekort. Met als neveneffect dat er zich in het stelsel van de sociale 
zekerheid een reeks van nieuwe partners aandiende die het technische systeem verder 
ondersteunden, zoals dienstverleners, sociaal-secretariaten, boekhoudkantoren. 
Overigens was dit het begin (in de jaren 2000) van ambitieuze, digitale e-government-
toepassingen die in verschillende sectoren werden toegepast, met als meest markante 
de grote ontwikkeling van de informatisering van de zorgverstrekking en de oprichting 
van het e-Health-platform (2004). Vele van deze toepassingen waren niet het product 
van het beleid van een politieke of sociale actor, maar behoorden tot de zelfgenererende 
dynamiek van het stelsel zelf. Een handvol sociaal-technici, die over een uitgebreide 
expertise beschikten op administratief, technisch en juridisch vlak, traden op als 
vertaler van de technische mogelijkheden.

Door de technische evolutie werd ook laag 4 van ons institutionele kader (zie figuur 2) 
ontsloten: de burger zelf, de uiteindelijke gebruiker van de sociale zekerheid, werd 
daarmee op een zachte manier geconfronteerd, vooral in zijn dagelijkse gebruik van 
de sociale zekerheid. Vandaag worden zijn rekeningen in het ziekenhuis grotendeels 
betaald via een elektronisch derdebetalerssysteem, verkrijgt hij een terugbetaling 
van zijn geneesmiddelen zonder administratieve verrichtingen, wordt het bewijs van 
ingeschreven te zijn in het stelsel van de sociale zekerheid elektronisch gegenereerd 
vanaf de eerste dag van tewerkstelling. Dit bewijs wordt verstrekt aan alle instanties 
die tegemoetkomingen uitkeren, zonder dat deze een nieuwe administratieve collecte 
moeten opstarten. Plastisch uitgedrukt: de mazen in het netwerk van de sociale 
zekerheid werden alsmaar fijner, compacter en dus effectiever. De verzekerde hoeft 
zich vandaag weinig te bekommeren om zijn rechten te bewijzen of veilig te stellen.
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FIGUUR 2: VEREENVOUDIGD SCHEMA VAN HET STELSEL VAN DE SOCIALE ZEKERHEID VAN WERKNEMERS

De mechanisering sloop in het stelsel via laag 2 en deinde verder uit naar laag 3, om uiteindelijk op het 
einde van de 20ste eeuw ook laag 4 te bereiken en de verzekerden op te nemen in het grote technische 
systeem dat het stelsel ondertussen was geworden.

Dit is de recentste fase in een sociotechnologische evolutie van het stelsel van de sociale 
zekerheid, waarin de burger rechtstreeks, en alsmaar meer, betrokken wordt in het 
aanleveren van gegevens via de elektronische identiteitskaart, zonder tussenkomst van 
derden. Dit opent ook alle deuren voor het rechtstreeks en automatisch bekomen 
van de sociale vergoedingen, zoals momenteel al het geval is voor het verkrijgen 
van de terugbetaling van geneesmiddelen via Mycarenet.be of de betaling van de 
ziekenhuisfacturen via een geautomatiseerd systeem van derdebetaler.19

6. DE TECHNISCHE ANTECEDENTEN VAN DE TOEKOMST

Met deze sociotechnische fase evolueert het stelsel nog een stap verder weg van de 
oorspronkelijke uitgangsprincipes van het Sociaal Pact. Daarin was nog geen sprake 
van de participatie van de verzekerde. Integendeel, de praktische uitvoering werd in 
1944 toevertrouwd aan de particuliere instellingen en de verzekerde was het ‘lijdend 
voorwerp’. Het was de doelgroep die te bedienen was door een hele karrevracht van 
particuliere instellingen. Met de technologische evolutie bestaat er een oplossing 
voor de rechtstreekse participatie van de burger, waardoor meteen het institutionele 
pluralisme, toch een van de hoekstenen van het naoorlogse stelsel, nog meer dan 
vroeger een functionele en institutionele logica dreigt te verliezen.

Deze vertechnologisering schrijdt ook verder op andere vlakken. Zeker tot na het 
gebruik van de grote mainframe-IT, dus tot in de jaren negentig, bleef er een scheiding 
tussen de operationele uitvoering van het stelsel en de inhoudelijke bepalingen van de 
wetgeving van de sociale zekerheid.

(19)  Beide cases worden uitgewerkt en besproken in Van Lerberge, Raphaël, Het technische gewicht. Socio-
technische transformaties in de Belgische Sociale Zekerheid, o.c., pp. 500-502.
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Sedert eind jaren negentig waren de IT-faciliteiten voldoende gedecentraliseerd, 
geminiaturiseerd en tegelijk krachtig genoeg om de gebruikers via nieuwe 
verbindingsmogelijkheden, zoals internet, al dan niet virtueel, te betrekken in een 
groot technisch systeem dat het stelsel ondertussen geworden was. De verzekerde kreeg 
zijn eigen elektronische artefact in handen, zijn eID als opvolger van de informatie op 
de SIS-kaart, waarmee hij zich kon connecteren in verschillende netwerken. Netwerken 
die alsmaar toenamen en naar elkaar toegroeiden tot ze langzaam maar zeker een 
onzichtbaar, maar des te wezenlijker, naadloos web – de seamless web metafoor van 
de sociaal-constructivisten – vormden. Een web dat de burger vandaag omzwachtelt, 
waardoor zijn individualiteit opgaat in een virtuele, gedigitaliseerde overspanning.

Sedert eind jaren 1990, begin jaren 2000 ontwikkelde er zich parallel met deze 
technologische evolutie een aangepaste visie op de operationele werking die verder 
ging dan de oorspronkelijke, ogenschijnlijk neutrale, technocratische invulling. Deze 
visie was afgestemd op de nieuwe gebruiksmogelijkheden van de technologie. Net zoals 
de notie ‘solidariteit’ een element was in het naoorlogse technologische raamwerk, 
naast mecanografie en primaire IT, werden begrippen als efficiëntie en effectiviteit de 
kernwaarden van een nieuwe vorm van gedigitaliseerde sociale zekerheid. Men sprak 
nu van een directe G2C-relatie (government to customer), die minder duur zou zijn, 
transparant en gebruiksvriendelijk. De relatie tussen burger en het systeem werd in 
technische bewoordingen omschreven. In deze visie was weinig plaats voor de vroegere 
intermediaire actoren.20 De technische modaliteiten werden vertaald in nieuwe 
toepassingen en begin 21ste eeuw geconcretiseerd in de e-governmenttoepassingen.

Deze technocratische vertaling stemt overeen met wat N.J. Smith omschreef als de 
basisfunctionaliteit van de IT in de sociale zekerheid, namelijk dat een technisch 
systeem van sociale zekerheid pas efficiënt is wanneer het tegemoetkomt aan de 
individuele behoeften van elke verzekerde.21 Dit vereist dat het systeem het mogelijk 
maakt om het individu te identificeren, de individuele behoeften te detecteren en de 
middelen daarop af te stemmen.

Dit was in de fase van de mecanografie en later de primaire IT niet mogelijk. Men was 
verplicht het stelsel in te richten volgens een sociale stratificatie en af te stemmen op 
sociale groepen, zoals arbeiders, bedienden, grote gezinnen, invaliden, enz. Dit was 
conform aan de klassieke visie van een risicodekkend en vooral hulpverlenend stelsel 
op basis van solidariteit tussen bevolkingsgroepen. Een visie die overigens gedrenkt 
was in de padafhankelijkheid van het Sociaal Pact en volkomen in harmonie was met 
de toenmalige technische mogelijkheden.

De technische wijzigingen met de oprichting van een technisch netwerk met als 
centraal artefact een kruispuntbank, en later door de integratie van de burger (laag 4 
in ons schema) in het technische systeem, waren vernieuwend omdat de mogelijkheid 
zich aanbood om het technische paradigma, zoals geformuleerd door Smith, te 

(20)  Robben, Frank en Deprest, Jan, E-Government: the approach of the Belgian federal administration, 
Brussel, p. 3, 2003.
(21)  Smith, Norman Jones, Social Welfare and computers. A general outline, Melbourne, Longman Cheshire, 
p. 6, 1985.
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realiseren. Daardoor werd de vroegere scheiding tussen het technisch functioneren 
van het systeem en de inhoudelijke bepalingen flinterdun.

FIGUUR 3: HET FUNCTIONEEL-TECHNISCHE SCHEMA VAN MYCARENET.BE

Het functioneel-technische schema van MyCareNet.be is een voorbeeld van het technologiseren 
van de actuele sociale zekerheid. In een niet-technische taal toont het schema het activeren van IT-
netwerken wanneer een patiënt een farmacie bezoekt. Het is een voorbeeld van het ’vernetten’ van de 
achterliggende administratieve verwerking, die voor niet-ingewijden nauwelijks nog te begrijpen is. 
De patiënt zelf is zich op geen enkel moment ervan bewust dat zijn identiteit gecontroleerd wordt, 
dat zijn verzekerbaarheid gescreend wordt, enz. Dergelijke netwerken worden opgenomen in grotere 
constellaties waardoor de verzekerde als het ware een hologram wordt in zijn digitale realiteit. Ook al 
kunnen de technische artefacten behoren tot ideologisch gekleurde uitvoerders, de artefacten zelf zijn 
niet zuilgebonden en werken op basis van een technische taal.
Bron van het schema: https://upb-avb.be/nl/dossiers/mycarenet/, geconsulteerd op 7 november 2019.

Bovendien voltrok er zich op het einde van de 20ste eeuw een inhoudelijke 
paradigmashift, zoals opgemerkt door onder meer sociologe Colette Bec.22 Het begrip 
‘solidariteit’ werd omschreven in termen van billijkheid, namelijk het indelen van de 

(22)  Bec, Colette, La Sécurité Sociale. Une institution de la démocratie, Parijs, Gallimard, p. 224 e.v., 2014. 
Zij verwijst daarbij naar de invloed van de theorie van de rechtvaardigheid van filosoof John Rawls.
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bevolking volgens hun moeilijkheden en het geven van sociale tegemoetkomingen 
aan hen die er het meest nood aan hebben, maar dan op zo’n manier dat ze worden 
geactiveerd om hun individuele verantwoordelijkheid als deelgenoot aan een 
gemeenschap op te nemen. Het was de nieuwe visie, verkondigd door de post-
welfaristen, die meer verantwoordelijkheid wilden leggen bij de behoeftigen zelf door 
hen middelen te verschaffen zodat ze zichzelf, in volle vrijheid en verantwoordelijkheid, 
kunnen behelpen. Volgens deze visie wil men het individu responsabiliseren om 
zich te onttrekken aan zijn behoeftige situatie, eerder dan dat de overheid die volle 
verantwoordelijkheid op zich neemt met allerlei voorzieningen. Wat omgekeerd ook 
inhoudt dat andere individuen, die geen specifieke noden hebben, ook geen gebruik 
kunnen maken van de faciliteiten. Een dergelijk systeem gaat uit van het identificeren 
van het individu, het detecteren van zijn behoeften en een risicodekking ‘op maat’, 
en indien nodig, een persoonlijke opvolging en controle.23 Volgens Bec is de ‘ciblage 
équitabele’ dan de weg om de beperkte middelen van de sociale zekerheid op een sociaal 
en economisch verantwoorde manier te besteden.

Daartegenover stond in de jaren negentig het falen van het toenmalige systeem van 
sociale zekerheid, dat gebaseerd was op het oorspronkelijke concept van solidariteit 
en brede sociale stratificatie. In dit systeem had de nood aan steun vanuit de sociale 
zekerheid zichzelf geïnstalleerd en bestendigd, en bevatte het weinig aansporingen om 
dit te doorbreken.

De politieke omzetting van de nieuwe benadering was de zogenaamde ‘Derde 
Weg’, gevoerd door meerdere West-Europese regeringen, en die gestoeld was op het 
activeringsbeleid.24 Ook in België vond dit zijn toepassing in het beleid van de regering 
op het einde van de 20ste eeuw en werd het vooral luid verkondigd door de toenmalige 
minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Frank Vandenbroucke.25 Met als concreet 
voorbeeld: het zorgbudget voor ouderen, zorgbehoevenden, enz. Tot vandaag blijft het 
activeringsbeleid politici inspireren.26

(23)  Franssens, Abraham, Etat social actif : une nouvelle grammaire des risques sociaux, in Cartuyvels, 
Yves (dir.), Les ambivalences du risque : regards croisés en sciences sociales, Brussel, Publication des Facultés 
Universitaires Saint Louis, p. 123, 2008, geconsulteerd op 16 december 2019 op http:/hdl.handle.
net/2078/184697.
(24)  Holemans, Dirk, La troisième voie : die neue Mitte/Mythe ?, La revue nouvelle, april 2000. Als politieke 
vertalers van het concept vermelden we Gerhard Schroeder en Tony Blair. In België: Frank Vandenbroucke, 
maar ook Guy Verhofstadt toonde zich voorstander. Een goede analyse ook in: Smeets, Sibylle, Nouveaux 
uniformes et Etat social actif : vers une recomposition du champ de la sécurité en Belgique, doctoraatsverhandeling, 
ULB, pp. 335-486, 2006.
(25)  Franssens, Abraham, Etat social actif : une nouvelle grammaire des risques sociaux, o.c., p. 119 e.v.
(26)  Op de viering van 20 december 2019, die plaatsvond in de Kamer van volksvertegenwoordigers 
naar aanleiding van 75 jaar sociale zekerheid, hield Minister van Sociale Zaken Maggie De Block een vurig 
pleidooi voor de solidariteit én verhoogde activiteitsgraad als parameter van welslagen van het stelsel. Zij trad 
eventjes in de voetsporen van onder meer Achille Van Acker, Léon-Eli Troclet, Edmond Leburton en Jean-
Luc Dehaene. Ze hield er een pleidooi voor de solidariteit én verhoogde activiteitsgraad als parameter van 
welslagen van het stelsel. Zij gaf de sociale zekerheid een dubbele functie: beschermen én activeren. Daarmee 
sloot ze aan bij de visie van de ‘Derde Weg’-voorstanders. De historische reflectie bleef beperkt tot een 
verwijzing naar de website van de RSZ: ’75 jaar sociale zekerheid’ (zie ook in dit nummer).
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We zien dus dat er in deze fase van de sociale zekerheid opnieuw – net zoals bij het tot 
stand komen van het Sociaal Pact – een convergentie van evoluties optrad. Enerzijds 
de technische mogelijkheden en de functionele vertaling daarvan door sociaal-technici 
en anderzijds de politieke opvattingen (de Derde Weg) met als gemeenschappelijke 
component: de individualisering van het stelsel. Accelerators in dit proces waren 
de institutionalisering van een netwerk (Kruispuntbank, 1990) en de technische 
integratie van de burger. Met andere woorden: de vermelde technische invulling van 
het concept van het activeringsbeleid komt overeen met de functieomschrijving die 
Smith gaf aan de IT in de sociale zekerheid.

De geschiedenis leert dat een dergelijke complementariteit van actoren, zoals technische 
mogelijkheden, overeenstemmende opvattingen en politieke realisaties, enz., een basis 
werd van nieuwe technologisch raamwerken.27 Maar met als groot verschil, vergeleken 
met vroegere sociotechnische evolutiefases, dat de wisselwerking tussen techniek en 
inhoud van het stelsel zo veel groter is. Hiermee lijkt een kantelmoment tot stand te 
komen, want de technologie biedt de mogelijkheid om een ander verzekeringsstelsel 
uit te bouwen op basis van ‘le ciblage équitable’. De onvermijdelijke convergentie tussen 
enerzijds de technische mogelijkheden en anderzijds de politieke bereidheid deze aan 
te wenden, lijkt zich ook op dit vlak te voltrekken. De impact van de technologie op 
de inhoud van het stelsel is direct geworden.

Is het dit wat Matthias Somers, wetenschappelijk medewerker van denktank Minerva, 
in 2019 bedoelde met de “de uitholling van de sociale zekerheid [die] dreigt ook de 
samenleving verder te versplinteren. Een infernale machine trekt zich op gang, en rukt 
het sociale weefsel uit elkaar – en we vallen alleen?”28

Of moeten we het begrip ‘solidariteit’ beschouwen als een historisch, gedateerd begrip 
dat ook vastgeklonken zat (en nog steeds zit) in een vorm van padafhankelijkheid die 
het denken over de structuur en werking bepaalt vanuit het verleden, maar dat vandaag 
in een nieuwe sociotechnische context een andere invulling kan krijgen, onder meer 
door de nieuwe technische mogelijkheden?

Deze technologische evolutie levert uiteraard geen kant-en-klare oplossingen voor 
andere grote maatschappelijke problemen waarvoor de sociale zekerheid staat in 
het begin van de 21ste eeuw. Cantillon vermeldt als uitdagingen: de vergrijzing, de 
klimaatverandering en de derde industriële revolutie.29 Overigens veroorzaakt het 
technologiseren van de sociale zekerheid nevenproblemen, zoals het vrijwaren van 
de privacy, de controle op de integratie en het gebruik van gegevens, de potentiële 
aanvallen vanuit de cybercriminaliteit, enz. Zeker en vast zullen er zich achterblijvende 
ontwikkelingen manifesteren die de evolutie zullen afremmen, zoals het vasthouden aan 
historische concepten, overlevingsstrategieën van obsolete procedures en organisaties.

(27)  Van Lerberge, Raphaël, Het technische gewicht. Socio-technische transformaties in de Belgische Sociale 
Zekerheid, o.c.
(28)  Somers, Matthias (ed.), Fundamenten. Sociale zekerheid in onzekere tijden, Minerva progressieve 
denktank, p. 19, 2019. In de studie van Bec, Colette, La Sécurité Sociale. Une institution de la démocratie, o.c., 
p. 226: ‘L’individu est isolé de tout social’.
(29)  Cantillon, Bea, 75 jaar sociale zekerheid. Compagnon de route in tijden van verandering, o.c., p. 4.

391344_NL BTSZ 2019-3 nl.indb   446391344_NL BTSZ 2019-3 nl.indb   446 24/06/2020   08:4024/06/2020   08:40



75 JAAR WEG VAN HET SOCIAAL PACT

447

Maar de nieuwe generatie van sociaal-technici heeft zeker en vast een antwoord op 
vragen hoe de middelen rationeel kunnen worden beheerd, al dan niet met meta-
informatie die het technische systeem kan leveren, of via algoritmes die de ciblage 
équitabele helpen realiseren.

 TOT BESLUIT

Het stelsel van de sociale zekerheid, gebaseerd op het Sociaal Pact, was op zich een 
typisch Belgisch product: de institutionele bricolage gebeurde met middelen en volgens 
opvattingen die typisch Belgisch waren. De inspiratie van buitenaf was beperkt.

Het systeem was bij de aanvang niet volmaakt en vereiste voortdurend aanpassingen. 
Maar dit bleek inmiddels ook de sterkte van het systeem: het had een voldoende 
groot aanpassingsvermogen om tot vandaag een centrale functie te hebben in 
de welvaartsstaat. Er kunnen verschillende kenmerken worden genoemd die dit 
aanpassingsvermogen gunstig hebben beïnvloed, zoals de keuze voor een centrale 
inning die financiële stabiliteit heeft geboden, zoals het paritair beheer waardoor het 
stelsel autonomie verkreeg en een autodynamiek kon ontwikkelen, zoals de vroege 
mechanisering van het centrale systeem, waardoor het stelsel vroeg kon meesurfen 
op de informatisering, zoals de inbreng van sociaal-technici die inhoudelijke sturing 
konden geven, zoals het bestaan van parastatale instellingen die structuur brachten in 
het complexe landschap van institutioneel pluralisme.

Als opvallendste kenmerk kan worden aangeduid dat het stelsel van de sociale 
zekerheid al van bij de aanvang een complexe sociaal-technische constructie was, die 
werd gedragen door een hele gemeenschap. De complexiteit, de participatie van zovele 
verschillende actoren, de techniciteit, de interacties tussen al die componenten, zelfs 
de controverses, hebben voor een dynamiek gezorgd waardoor het zich voortdurend 
kon vernieuwen.

Maar tevens kunnen we stellen dat het huidige stelsel van sociale zekerheid wel nog 
een aantal antecedenten bevat die teruggaan naar het Sociaal Pact, maar dat het ook 
flink wat weg is geëvolueerd van de oorspronkelijke uitgangsprincipes. Het huidige 
technologische systeem is niet langer gebouwd op het institutionele pluralisme; het kan 
een andere invulling geven aan het begrip solidariteit; het verleent de burger directe 
toegang tot voorzieningen; het is transparanter, maar het is ook meer een ‘zwarte doos’ 
dan ooit ervoor; het is gemakkelijk te integreren met andere technische netwerken.

Het huidige stelsel heeft alle eigenschappen van een groot sociaal-technisch systeem 
waarvan de kenmerken verpolitiseerd en de werkingsprincipes vertechnologiseerd zijn.

Precies daarom lijkt het minder en minder op het stelsel dat in 1944 werd opgericht 
en waarmee de particuliere organisaties en met hen hun politieke bondgenoten zich 
hadden vereenzelvigd. Het blijft natuurlijk een herinnering, maar zoals de RSZ het 
stelt: het is een ‘moderne’ sociale zekerheid geworden.30 In deze context is er dan ook 

(30)  Zie https://www.75jaarrsz.be/nl/.
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minder behoefte aan een terugblik naar een verleden waarmee men zich zou kunnen 
identificeren, maar eerder aan een blik naar de toekomst. Het doet ons denken aan 
het iconische schilderij Angelus Novus van Paul Klee, de engel die de geschiedenis 
aanschouwt als een grote puinhoop, maar vanuit zijn ooghoeken naar de toekomst 
kijkt, gestuwd door de storm uit het verleden. De storm die de vooruitgang is.31

AFBEELDING 5: ANGELUS NOVUS VAN PAUL KLEE

De Angelus Novus van Paul Klee kijkt vanuit zijn ooghoeken naar de toekomst, gestuwd door de 
storm uit het verleden. De storm die de vooruitgang is. Was dit de houding van de sociaal-technici 
anno 2019 wanneer ze naar het Sociaal Pact van 1944 keken?

(31)  Volgens een interpretatie van Walter Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, These IX, 1940.
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