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50 JAAR
BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID

VOORWOORD

Naar aanleiding van de oprichting van een apart en volwaardig Ministerie van Socia-
le Voorzorg, vijftig jaar geleden, beslisten de toenmalige verantwoordelijken onmid-
dellijk om een tweetalig tijdschrift uit te geven, specifiek gericht op het domein van
de sociale zekerheid.

Traditioneel beoogt de sociale zekerheid de bevolking te beschermen tegen armoe-
de en sociale uitsluiting en zijn levensstandaard te handhaven bij ondermeer ouder-
dom, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Anderzijds dient de aandacht perma-
nent gericht te zijn op de structurele ontwikkelingen en de nieuwe sociale risico’s –
zoals de vergrijzing, de problematiek van de eenoudergezinnen en de toegenomen
kosten voor de nieuwe medische technologieën – die een gevolg zijn van maat-
schappelijke en demografische evoluties.
De hopelijk tijdelijke en mechanische effecten van de huidige wereldwijd ongunsti-
ge economische en financiële omgeving mogen ons niet afleiden van de aanpak van
de bovenvermelde onderliggende langetermijnproblemen in de sociale zekerheid.

Voor de uitbouw van een doelmatig sociaal beleid biedt het Belgisch Tijdschrift
voor Sociale Zekerheid kwaliteitsvolle analyses en relevante informatie aan en is het
een uitgelezen middel om ideeën een breder forum te geven en ondersteuning te
verstrekken aan alle actoren die instaan voor de realisatie ervan.
Het Tijdschrift stelde zich van meet af aan tot doel bij het bestuderen van de sociale
zekerheid in België en dit binnen een Europese context, uit te gaan van een multi-
disciplinaire benadering en het verzekert zich hierbij van de steun van de academi-
sche wereld, de administraties en vooraanstaande experten.

Daarenboven is de tweetaligheid van het Tijdschrift tegelijk een teken en een factor
van openheid die de verspreiding van informatie in België en naar de Europese lid-
staten vergemakkelijkt.
In dit kader werd de informatie “50 jaar artikelen BTSZ” recent ontsloten via een
index en ook op de vernieuwde BTSZ-website ter beschikking gesteld.

Het BTSZ karakteriseert zich eveneens – zoals ook opgemerkt in het buitenland en
aangehaald door Denis Bouget in zijn bijdrage “Internationale benadering van de
sociale bescherming: een publicatiecyclus” in de gerenommeerde Revue française
des Affaires sociales (nr. 4, pp. 93-120, 2006) en hernomen als eerste artikel van dit
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nummer van het Tijdschrift, door de ruimte die het geeft aan de belangrijke aan-
dachtspunten van de Europese ontwikkelingen, zoals dit trouwens ook in zijn missie
is opgenomen.
Het Tijdschrift kan door het bestendigen van de aandacht voor de Europese sociale
ontwikkelingen een betekenisvolle ondersteuning bieden voor de sociale dimensie
zodat België, naar aanleiding van zijn Europese voorzitterschap in 2010, ten volle
een voortrekkersrol kan spelen bij het uittekenen van een post-Lissabonstrategie.

Het kan hierbij niet genoeg herhaald worden dat het Tijdschrift zijn opdracht alleen
maar heeft kunnen waarmaken en deze verder kan uitvoeren dankzij de belangloze
inzet en medewerking van talrijke auteurs, specialisten en deskundigen, die door
hun bijdragen het behoud en de verdere uitbouw van de sociale bescherming hel-
pen voorbereiden en realiseren.
Het Tijdschrift dankt al deze personen voor hun medewerking en moedigt hun aan
dit werk in de toekomst verder te zetten.

De peetvader van de sociale zekerheid, Achille Van Acker, die zijn naam definitief in
de geschiedenis van ons land heeft geschreven, komt ter gelegenheid van het 50-
jarig bestaan van het Tijdschrift in dit nummer uitgebreid aan bod in de reeks “per-
sonaliteiten van de sociale zekerheid”, middels een biografie van de hand van prof.
Pierre Vandervorst, adminstrateur-generaal van de RSZ, en via een authentieke tekst
waarvan wij, uiteraard, de betekenis moeten situeren in zijn tijd.

In de opgave om het hoofd te bieden aan de grote uitdagingen in het brede sociaal
beleidsdomein zullen we met ons allen lukken, omdat, om het met de woorden van
Achille Van Acker uit te drukken: “Wij zullen slagen, omdat we moeten slagen”.

De redactie
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INTERNATIONALE BENADERING VAN DE 
SOCIALE BESCHERMING: EEN 
PUBLICATIECYCLUS*

DOOR DENIS BOUGET**

INLEIDING

Tegenwoordig worden hervormingen van de sociale bescherming steeds vaker ont-
worpen, uitgedacht en beoordeeld door vergelijking met de stelsels in andere en
dan uiteraard vooral Europese landen. In Frankrijk is deze manier om over sociaal
beleid na te denken en het te beoordelen, vrij nieuw en vooral een bron van pole-
miek (zie bijvoorbeeld de recente verwijzing naar het flexicuritymodel in Denemar-
ken, Barbier, 2005). Deze openstelling naar een internationale benadering wordt
gerechtvaardigd door de noodzaak om ons systeem met dat van andere landen te
vergelijken, teneinde de politieke besluitvorming beter te ondersteunen, “goede
praktijken” te identificeren en zelfs te streven naar een toenadering tot andere syste-
men. De vergelijking heeft ook een strategische dimensie, met zeer zeker politieke
gevolgen, die evenwel moeilijk te beoordelen zijn. In elk geval wijst het feit alleen al
dat er wordt vergeleken, op een mentaliteitswijziging, op een overgang van een
voorstelling van een nationaal model dat in de meeste landen de ambitie had om de
universaliteitsbeginselen van de sociale rechten met succes ten uitvoer te leggen,
naar de vaststelling dat er bijzonder veel en zeer uiteenlopende nationale stelsels
zijn. Doordat stelsels met elkaar werden vergeleken, en door de moeilijkheden
waarmee de meeste van die stelsels worden geconfronteerd, worden opvallend eer-
der “relatieve” posities ingenomen bij de beoordelingen van het ene of het andere
stelsel (Palier, 2002).

Ongeacht of ze nu theoretische of dogmatische referenties hanteren, alle actoren
zijn het erover eens dat sociale bescherming niet louter een geheel is van regels die
individuen of gezinnen moeten beschermen. Het gaat om instellingen die er op een
bepaald moment in de geschiedenis toe hebben bijgedragen dat de samenleving in 

* Dit artikel werd met toestemming overgenomen uit de Revue française des Affaires sociales, nr. 4,
pp. 93-120, 2006.
** Professor in de economie, Faculteit Economische Wetenschappen en Beheer van Nantes.
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een staatsstructuur werd verenigd. Hoe deze procedure zich economisch uitte,
blijkt uit het feit dat tijdens de “Trente Glorieuses” (1945-1975) de uitgaven voor
sociale bescherming in verhouding tot het bbp sterk zijn gestegen. Het is de combi-
natie van een van universalisme doordrongen ideaal (“iedereen heeft recht op socia-
le bescherming”) met de verwezenlijking ervan in een nationaal kader, die de verge-
lijking van landen bijzonder origineel maakt.

Bij de publicatie van artikels over sociale bescherming bekeken vanuit een interna-
tionaal standpunt kunnen twee grote, zeer uiteenlopende categorieën worden
onderscheiden. De eerste manier om socialebeschermingsstelsels op internationale
schaal te analyseren, bestaat erin nationale socialebeschermingsstelsels met elkaar te
vergelijken. Op het vlak van sociale bescherming is deze aanpak des te meer
gerechtvaardigd daar de systemen werden ontwikkeld in een nationale omgeving,
een entiteit die toen de Europese Gemeenschap werd opgericht, versterkt werd
door de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel. Een tweede benadering bestaat
uit de analyse van de evolutie van internationale instellingen op het vlak van de
sociale bescherming: het Internationaal Arbeidsbureau (IAB), de OESO, de Wereld-
bank, de Raad van Europa en uiteraard ook de Europese Unie. De impact van deze
instellingen op de nationale sociale bescherming is tweevoudig: rechtstreeks en
onrechtstreeks. Sommige instellingen, zoals de Europese Unie, oefenen rechtstreeks
invloed uit op de evolutie van de sociale bescherming (richtlijnen, aanbevelingen,
enz.). Maar de internationale instellingen hebben ook een onrechtstreekse invloed,
door het gewicht dat ze met internationale concurrentienormen, onder welke vorm
dan ook, in de schaal leggen (Chauchard, 2005; Barbier en Théret, 2004).

Dit artikel schetst een eerste beeld van de manier waarop de Revue française du
Travail (RFT) tot 1966, vervolgens de Revue française des affaires sociales (RFAS)
verslag heeft uitgebracht over deze evolutie in beide hoger genoemde domeinen:
vergelijking van de nationale stelsels en analyse van de internationale of Europese
stelsels. In totaal werden 272 artikels geregistreerd, hetzij meer dan 10% van de
door beide tijdschriften gepubliceerde artikels. Welke landen werden in beide tijd-
schriften het vaakst onder de loep genomen? Omgekeerd, welke landen werden
genegeerd? Kwamen sommige thema’s meer aan bod dan andere? Werden er the-
ma’s over het hoofd gezien? Werden de sociale prestaties op dezelfde manier behan-
deld? Hebben de tijdschriften de voorbije vijftig jaar constant evenveel aandacht
besteed aan de internationale aspecten van sociale bescherming? Welke auteurs
leverden een bijdrage aan deze publicaties? Waren het steeds dezelfde auteurs of
waren er juist veel verschillende? Wat wordt met deze werken beoogd? Willen ze
een weerspiegeling zijn van het Franse stelsel? Op al deze vragen probeert dit artikel
antwoorden te geven.

Net zoals vergelijkende analyses van de socialebeschermingsstelsels op bijzondere
methodes steunen, zo moet ook de analyse van de publicatie van artikels methodo-
logisch worden bestudeerd. Een grote moeilijkheid daarbij is het gebrek aan kennis
over de procedure waarmee wordt bepaald of een artikel al dan niet wordt geselec-
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teerd. We kennen het eindresultaat – het gepubliceerde artikel – maar we kunnen
het niet vergelijken met het oorspronkelijke aanbod aan artikels. Dat sommige lan-
den maar beperkt of zelfs helemaal niet in de publicaties voorkomen, komt dat
doordat er oorspronkelijk een te klein aanbod aan artikels was, dat er voor een
domein of land geen onderzoek werd verricht of er geen onderzoekers zijn? Of
werd net een zeer nauwgezet beleid gevoerd aangaande de strekking en selectie van
de artikels? Deze moeilijkheid kunnen we in het artikel niet oplossen.

Hoe de publicatie van artikels over sociale bescherming vanuit een internationaal
standpunt evolueert, kan beter worden begrepen als ze met die van andere nationa-
le tijdschriften op hetzelfde domein worden vergeleken. We hebben besloten om de
Franse tijdschriften (RFT en RFAS) te vergelijken met het Belgisch tijdschrift voor
sociale zekerheid (bijlage 1) en dat, om verschillende redenen. Dit tijdschrift is
afkomstig uit een buurland, dat gedeeltelijk Franstalig is en een socialebescher-
mingsstelsel heeft dat met het Franse stelsel kan worden vergeleken. Het Belgisch
tijdschrift voor sociale zekerheid (BTSZ) werd in 1954 opgericht (*). Het hoofdarti-
kel van het eerste nummer van het BTSZ rechtvaardigt de publicatie van een nieuw
tijdschrift door het feit dat er voordien geen publicatie was die uitsluitend aan socia-
le zekerheid was gewijd, dat men ernaar streefde om vooraanstaande onderzoekers
en deskundigen uit de praktijk in te schakelen, maar ook omdat men werkte aan een
interdisciplinair karakter. Dit hoofdartikel laat er geen twijfel over bestaan dat het
tijdschrift wetenschappelijke nauwkeurigheid vooropstelt en wil bijdragen tot de
besluitvorming. Het BTSZ dient niet als model voor de vergelijkende analyse, dan
wel als element voor een internationale vergelijking van publicaties.

Het spreekt voor zich dat met een aantal variabelen rekening moet worden gehou-
den, om de publicatie van artikels over sociale bescherming en het internationale
aspect ervan te analyseren: de betrokken landen en internationale instellingen uiter-
aard, de thema’s, de auteurs en de periodes. Het is overduidelijk dat tijd de belang-
rijkste scheidingslijn is in de 50 jaar publicaties. Als we een opsplitsing maken vol-
gens het aantal artikels over sociale bescherming in het buitenland of in de interna-
tionale organismen (bijlage 2), dan blijkt dat er drie verschillende periodes zijn.

De eerste periode is zeer kort en stemt overeen met het ontstaan en de bloei van de
Revue française du Travail (RFT), van 1946 tot 1951. In deze periode is de belang-
stelling voor kennis van de situatie in andere landen groot en constant, zoals ook
blijkt uit het artikel van J.-P. Le Crom (1).

* Noot van de redactie: in de periode 1954-1958 werd de Revue belge de Sécurité sociale (RBSS) uit-
gegeven op privé-initiatief, met medewerking uit de ambtelijke en academische wereld en de magis-
tratuur. De publicatie van de Revue belge de Sécurité sociale en het Belgisch tijdschrift voor sociale
zekerheid als tweetalig tijdschrift en uitgegeven door het Ministerie van Sociale Voorzorg dateert van
1959.
(1) Jean-Pierre Le Crom, “Les années ‘fastes’ de la Revue française du Travail (1946-1948)” (De
“geluksjaren” van de Revue française du Travail (1946-1958), Revue française des Affaires sociales,
nr. 4, pp. 25-43, 2006.
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De tweede periode is bijzonder lang – van 1952 tot 1975-1980 – en wordt geken-
merkt door een zo goed als absoluut gebrek aan belangstelling voor de ontwikkeling
van de sociale bescherming in het buitenland, zowel bij de RFT als bij de RFAS. We
zouden deze periode de ijstijd kunnen noemen, of nog, de periode waarin beide
tijdschriften binnen nationale perken blijven en zich op Frankrijk concentreren.

Voor de derde periode tot slot is het moeilijker om een exacte begindatum te bepa-
len, maar ze begint ten laatste in 1980. Ze wordt gekenmerkt door een nieuwe inter-
nationale openheid, met eigenschappen die sterk verschillen van de naoorlogse
periode.

1. EERSTE PERIODE 1946-1951: DE NIEUWSGIERIGHEID VAN DE WERELD

Pierre Laroque publiceerde het eerste artikel van het eerste nummer van de RFT in
januari 1946. Acht jaar later, in januari 1954, volgde het eerste artikel van het Bel-
gisch tijdschrift voor sociale zekerheid, over het Franse socialezekerheidsstelsel.
Deze gebeurtenis symboliseert vooral de banden die de grondleggers van de sociale-
beschermingsstelsels in beide landen met elkaar hadden.

Niettemin is het, zoals J.-P. Le Crom stelde, niet eenvoudig om de publicatie van de
artikels van de RFT in deze periode te analyseren, aangezien heel wat informatie
ontbreekt. De artikels zijn niet altijd ondertekend; de nummers hebben geen hoofd-
artikel dat de lezer beter zou kunnen begeleiden en hem in staat zou stellen om de
keuzes van de redactie beter te begrijpen. Tijdens deze periode beschikt de RFT
echter wel over een daadwerkelijk publicatiebeleid inzake internationale aspecten
en het heeft een eigen manier om de thema’s op te vatten en te bepalen welke lan-
den worden bestudeerd.

1.1. PUBLICATIEBELEID
Dat er tot in 1951 zo veel artikels waren over de sociale zekerheid in het buitenland
of in internationale organismen, moet worden toegeschreven aan de eigenlijke
opbouw van de nummers. In het eerste gedeelte van elk nummer van de RFT staan
artikels die door hun auteur(s) zijn ondertekend. Bovendien wordt hun naam ver-
meld in de inhoudsopgave, die op de kaft staat. Verschillende artikels behoren tot
deze categorie.

Vervolgens bevat elk nummer artikels die in de onderstaande rubrieken zijn opgenomen:
� “Sociale activiteit in Frankrijk”;
� “Sociale activiteit in de internationale instellingen”, (1946 en 1947) en later “Inter-

nationale sociale activiteit”, (1948-1951);
� “Sociale activiteit in het buitenland”;
� “Statistieken”.
Twee rubrieken zijn aan internationale aspecten gewijd. De rubriek “Sociale activi-
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teit in de internationale instellingen” bijvoorbeeld geeft regelmatig informatie over
de activiteiten van het IAO. Toch wordt de titel in 1948 veranderd en vanaf dat jaar
is de rubriek niet langer regelmatig, noch systematisch.

In deze periode is er ook een grote activiteit op het gebied van internationale publi-
caties, in een regelmatig terugkerende rubriek “Sociale activiteit in het buitenland”.
Deze rubriek wordt voorgesteld in de vorm van een referentie naar een land. Num-
mer 9 van de RFT in 1946 bijvoorbeeld ziet er als volgt uit:
� USA: De havenstaking;
� Groot-Brittannië: De plaatsing van hoofdarbeiders;
� Australië: De sociale zekerheid;
� Joegoslavië: De nieuwe wet betreffende de sociale lasten.

De actualiteit van het land interesseert het tijdschrift meer dan het eigenlijke thema. Dat
verklaart ook waarom het artikel vaak dieper ingaat op een hervorming in een land.

Voor Uruguay bijvoorbeeld (anoniem, 1947a) geeft een artikel een beknopte
beschrijving van het “Plan voor economische en sociale bescherming”. Het begint
als volgt: “De socialistische partij van Uruguay werkte in 1946 op compleet nieuwe
bases een grootschalig plan uit om de economische ontwikkeling van het land te
garanderen” (p. 298).

Deze kennis is geen toeval, maar wel het gevolg van een beleid en de wil van enkele
personen, ook al werden deze dan niet geïdentificeerd. Waarom in een bepaald
nummer een artikel wordt gepubliceerd over het socialezekerheidsstelsel van een
land, is niet geweten, aangezien er geen hoofdartikel is dat de lezer zou kunnen
begeleiden en de beweegredenen voor dit beleid zou kunnen uiteenzetten. Waarom
wordt bijvoorbeeld in het nummer 10 van 1947 een artikel over Nieuw-Zeeland
gepubliceerd? (anoniem, 1947d). Geen enkele verklaring. We moeten met andere
woorden van veronderstellingen uitgaan. Ten eerste zijn er voor de naoorlogse
periode ontegensprekelijke internationale referenties; vervolgens beschikken de
verantwoordelijken van de RFT over een internationale cultuur (zie het hoger
genoemde artikel van Le Crom) en de hoofdverantwoordelijken voor de oprichting
van de sociale zekerheid in Frankrijk kennen bijvoorbeeld de werken van Beveridge
(Kerschen, 1995, p. 127 en volgende); de idee van het universalisme tot slot – idee
die vaak de grondslag vormt van de oprichting of hervorming van de sociale
bescherming – zet er van nature uit toe aan om de fasen van de tenuitvoerlegging
van een stelsel of de hervormingen in de andere landen te bestuderen.

De publicatie van artikelen over de sociale zekerheid in een vreemd land kent geen
regelmaat. Het gebeurt dat verschillende opeenvolgende nummers geen enkel arti-
kel over sociale bescherming bevatten. Deze spreiding van de artikels kreeg allicht
kritiek van de leden van het tijdschrift, aangezien in het nummer 21 van december
1947 de titel van de buitenlandrubriek wordt gewijzigd in “De sociale maand
wereldwijd”. Een kort hoofdartikel verklaart deze wijziging: “elke maand een alge-
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meen overzicht geven van de actualiteit” (p. 1101). De artikels zijn bijzonder kort –
maximum één bladzijde – en gaan over de actualiteit inzake werkgelegenheid en
lonen in deze landen. Het hoofdartikel wijst ook op een probleem aangaande de
wisselende kwaliteit van de beschikbare informatie en maakt onrechtstreeks gewag
van de povere investering van de beheerders van sociale bescherming en dat de
onderzoekers geen interesse hebben voor kennis van de buitenlandse socialezeker-
heidsstelsels. Deze formule is uiteindelijk al snel gedoemd om te mislukken, aange-
zien de RFT reeds vanaf het volgende fascikel, nummer 1-2-3 (januari-maart 1948)
teruggrijpt naar de vorige formule “Sociale activiteit in het buitenland”.

In het nummer 5-6 van de maanden mei-juni 1949 ontbreken voor het eerst sinds de
oprichting van het tijdschrift de rubrieken “internationale aspecten” of “situatie in
het buitenland”. In 1950 en 1951 verschijnen deze rubrieken nog slechts toevals-
gewijs. In 1952 verdwijnen de internationale rubrieken helemaal. De artikels over
sociale bescherming die in andere landen worden geschreven, komen op de artikel-
lijst te staan, maar zonder specifieke classificatie. Verder dient te worden opgemerkt
dat het aantal pagina’s per volume aanzienlijk wordt verminderd.

Deze eerste periode eindigt niet bruusk, maar eerder geleidelijk aan en dat geldt
voor het volledige tijdschrift.

1.2. DE LANDEN VAN DE WERELD
Ook de analyse van de bestudeerde landen is uitermate interessant, aangezien hier-
uit onrechtstreeks kan worden afgeleid wat de bekommernissen zijn van de verant-
woordelijken van het tijdschrift.

Het hoofdkenmerk van de artikels in deze eerste periode is de geografische diversi-
teit. De eerste landen die aan bod komen, in 1946, zijn Australië en Nieuw-Zeeland.
In totaal worden tijdens de eerste periode 28 artikels geschreven over de sociale
bescherming in 16 landen. De landen die in beide tijdschriften in vijftig jaar tijd het
vaakst worden bestudeerd, zijn in de eerste periode reeds aanwezig, met uitzonde-
ring van de Verenigde Staten: Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië,
landen waaraan in de eerste periode maar liefst vier artikels worden gewijd. De
grootste originaliteit ligt evenwel elders. Zes landen worden in deze periode exclu-
sief onderzocht en hebben recht op één artikel: Joegoslavië, Uruguay, Nieuw-Zee-
land, Portugal, Australië en Egypte. Ze komen later niet meer ter sprake. Twee ande-
re landen worden na de eerste periode nog slechts één keer onder de loep geno-
men: Tsjecho-Slowakije en Canada. Polen heeft tijdens deze eerste periode recht op
drie artikels en later geen enkel meer. Over Europese landen zoals Duitsland wor-
den niet bepaald vaker artikels gepubliceerd dan over verder afgelegen landen. Een
andere aanwijzing of bevestiging: in het reeds genoemde nummer 21 van december
1947, bevat de rubriek “De sociale maand wereldwijd” een lijst van “bezochte” lan-
den: Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Zuid-Amerika, Canada, Turkije, Australië,
Zweden, Noorwegen, Roemenië en Zwitserland. Deze lijst bevat geen enkel land

12

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2009



dat later deel zal uitmaken van het Europa van de Zes. De titel van de rubriek laat
hierover overigens geen twijfel bestaan: “De sociale maand wereldwijd”, en niet “in
Europa”.

De periode is wellicht gunstig om kennis over de wereld op te doen, wat leidt tot
een brede belangstelling voor de gekozen landen, maar van een methodische inde-
ling is er niet echt sprake. Ze behoren niet tot een bepaalde zone, tenzij dan mis-
schien Australië en Nieuw-Zeeland. Eventueel kan Zweden worden beschouwd als
representatief voor heel Scandinavië, maar in de eerste artikels over Zweden wijst
niets erop dat dit het geval is. Welke landen op de lijst komen, wordt waarschijnlijk
medebepaald door het bestaan van bilaterale akkoorden (Rezeau, 1971) tussen lan-
den die de nationale stelsels moeten uitwerken om het probleem van de sociale
rechten voor migrerende werknemers op te lossen. Er bestaat een gelijkenis met de
lijst van landen die overeenkomsten hebben ondertekend (ibid.): Polen (1920,
1948), Tsjecho-Slowakije (1920, 1948), Italië (1904), Luxemburg (1923, 1949),
Zwitserland (1933) en Joegoslavië (1950). Naar alle waarschijnlijkheid hebben de
bilaterale besprekingen tussen verantwoordelijken voor de socialezekerheidsstelsels
het opstellen van internationale artikels in de hand gewerkt, en dat verklaart ook
voor een stuk waarom het tijdschrift bepaalde landen heeft gekozen.

De selectie van landen wordt explicieter na een onderzoek van de inhoud van de
artikels en het profiel van de (vermoedelijke) auteurs. 

1.3. BESCHRIJVING VAN DE REGELS INZAKE DE WERKING VAN DE STELSELS
Een groot deel van de artikels is eigenlijk een beschrijving van het socialebescher-
mingsstelsel van een land: bijvoorbeeld “De sociale verzekeringen in Duitsland”
(anoniem, 1947b). De in de publicaties bestudeerde landen zijn diegene die noe-
menswaardige structuur- en institutionele hervormingen hebben ondergaan. Her-
haaldelijk verwijst de beschrijving van een stelsel naar een recente hervorming,
waarbij het nieuwe met het oude socialebeschermingsstelsel wordt vergeleken. Ver-
schillende artikels handelen over landen die op politiek vlak socialistisch geïnspi-
reerd zijn (bijvoorbeeld Uruguay, RFT, 1947a). Zelfs in het geval van een hervor-
ming worden de grote beleidsprincipes die bij de tenuitvoerlegging ervan de boven-
hand hadden, echter nauwelijks uitgelegd, ofwel wordt ervan uitgegaan dat de lezer
van die tijd ze kende.

Dat ervoor wordt gekozen om de algemene werking van de socialebeschermings-
stelsels te analyseren, heeft tot gevolg dat geen enkel artikel aan een specifieke pres-
tatie wordt gewijd. Uitzonderingen daarop zijn de gezinsbijslagen in Canada (ano-
niem, 1947c) en de NHS in het Verenigd Koninkrijk (anoniem, 1947b). A fortiori
verwijzen deze artikels naar geen enkele theoretische of algemene classificatie, die
dan de pijler zou vormen voor de vergelijkende analyse (Titmuss, Esping Andersen,
enz.). Het gebruik van classificaties en de verwijzing naar socialebeschermings-
modellen doen pas later hun intrede.
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Deze artikels worden zeer juridisch en administratief benaderd en vaak blijft het bij
een zuivere beschrijving van de regels, met vermelding van de bedragen van de uit-
keringen en financieringen. De informatie is gestructureerd op basis van een classifi-
catie die ook in de huidige juridische werken wordt gebruikt, maar ook volgens het
classificatiesysteem van MISSOC (2): toepassingsgebied, uitkeringsgerechtigdheid,
uitkeringsbedrag, soms informatie over de financieringsregels. De artikels bevatten
daarentegen geen feitelijke analyse over de gerechtigden of het werkelijke uitke-
ringsbedrag dat de werknemers en hun gezin ontvangen. Het begrip “take-up” is
totaal onbekend. Tot slot zijn deze artikels haast nooit opgenomen in een vergelij-
kende benadering zoals we die nu kennen. Volgens Jean-Pierre Le Crom is het de
bedoeling om neutrale informatie te verstrekken, bestemd voor een elite die in staat
is om dankzij haar cultuur zelf deze vergelijking te maken.

De auteurs zijn zelden onderzoekers of academici. Door hun teksten zijn de auteurs
in de eerste plaats getuigen van wat ze hebben vastgesteld. De gelijkenis van de
structuren in de verschillende artikels doet denken aan een vrij systematisch werk
van iemand of het volgen van een presentatiemodel. Deze artikels werden waar-
schijnlijk geschreven door bestuurders op het ministerie of bij socialezekerheids-
instellingen. Niettemin zijn de gegevens te fragmentair om er een definitieve conclu-
sie uit te kunnen trekken.

Na deze korte voorstelling van de artikels in de RFT tussen 1946 en 1951 kunnen
we besluiten dat de publicatie van artikels een politieke bedoeling had, namelijk op
een “objectieve” manier (rechtsregels, weinig of geen rechtsleer) aantonen dat lan-
den op het gebied van sociale bescherming hervormingen hadden doorgevoerd die
met die van Frankrijk vergelijkbaar zijn. Doordat er geen vergelijkende analyse
bestaat, is het onmogelijk te weten op welke manier de Franse bestuurders van de
sociale zekerheid Frankrijk positioneerden in deze waaier van hervormingen. Argu-
menten uit de rechtsleer worden zelden aangehaald en er wordt totaal niet naar
enig model verwezen.

2. TWEEDE PERIODE: AFSLUITING VAN DE BUITENWERELD (1952-1980)

Vanaf 1952 wordt in een lange periode van dertig jaar (1950-1980) slechts weinig
geïnvesteerd in de publicatie van artikels over internationale gebeurtenissen. Toch
moet een onderscheid worden gemaakt tussen de jaren vijftig en de jaren zestig,
twee decennia waarin bijzonder weinig artikels worden gepubliceerd (bijlage 2), en
de jaren zeventig, toen het aantal internationaal getinte artikels toenam, maar toch
nog lager lag dan de overige twee periodes.

(2) Informatiesysteem over sociale bescherming.
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2.1. FACTOREN VAN DEZE AFSLUITING
Een bijzonder markante aanwijzing voor het feit dat Frankrijk slechts matig belang-
stelling heeft voor kennis omtrent de gebeurtenissen in het buitenland of in de com-
munautaire instellingen, verschijnt in het speciale nummer van de RFAS, dat in 1976
in twee delen (603 bladzijden) werd gepubliceerd en de titel kreeg “Vooruitzichten
voor de sociale zekerheid”. In feite is dit nummer een samenbundeling van rappor-
ten die tijdens seminaries werden opgesteld door de studenten van de ENA (hogere
opleiding voor topambtenaren in Frankrijk), met onderwerpen als financiering,
gezinsbeleid, ziekteverzekering en openbare ziekenhuizen, harmonisering van de
Franse stelsels, minimumouderdomsuitkering, pensioenleeftijd en prijzen voor far-
maceutische producten. Deze documenten getuigen geenszins van internationale
bezorgdheid (alleen een bijlage van enkele bladzijden beschrijft de regels voor de
minimumouderdomsuitkering in enkele Europese landen). Een dergelijke publicatie
zonder internationale aanpak is heden ten dage haast ondenkbaar.

Een andere manier om deze terugplooi naar zichzelf aan het licht te brengen,
bestaat erin het publicatiesysteem van de RFT en vervolgens dat van de RFAS te ver-
gelijken met het Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid. Bijlage 1 vat de voor-
naamste kenmerken van het BTSZ samen. Wat de internationale aspecten van socia-
le bescherming betreft, stonden de benaderingen van dit tijdschrift loodrecht tegen-
over die van de Franse tijdschriften. Bij de oprichting van het BTSZ wordt het eerste
artikel geschreven door Pierre Laroque. De nummers bevatten regelmatig terugke-
rende internationale rubrieken die met die van de RFT van de “eerste periode” kun-
nen worden vergeleken en die zeer volledig zijn. Bovendien brengt het BTSZ regel-
matig verslag uit over de Europese debatten aangaande de vooruitgang of stagnering
van de Gemeenschap inzake het beheer van de socialezekerheidsrechten. Hier voe-
gen we nog aan toe dat het Arbeidsblad in België zowel de socialebeschermings-
thema’s als de internationale rubrieken behoudt. Wat vooral opvalt, is de regelmaat
van de internationale publicaties in België.

Voor de zeldzaamheid van deze artikelen in beide Franse tijdschriften, in vergelijking
met het BTSZ, kunnen verschillende verklaringen naar voren worden geschoven.

De eerste verklaring is klassiek: de grootte van het land. België lijkt een beetje
geklemd te zitten tussen Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, als een klein land
dat economisch gezien de sociaaleconomische openstelling moet verwerken. De
onderzoekers en academici zijn ongetwijfeld meer doordrongen van de problema-
tiek met een internationale dimensie dan hun Franse collega’s.

De tweede reden is taalkundig van aard. Het Belgisch tijdschrift voor sociale zeker-
heid en het Arbeidsblad worden in twee talen – Nederlands en Frans – uitgegeven.
Deze tweetaligheid is in die tijd een teken van en een factor voor openheid. De aan-
wezigheid van de Europese instellingen in Brussel en vooral dan de EG tot slot, heb-
ben zeer zeker de relaties tussen het administratieve personeel van de Commissie en
de academische middens van het land in de hand gewerkt.
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Hoe kunnen we deze afsluiting van de buitenwereld van de RFT en later van de
RFAS verklaren? Het spreekt voor zich dat als voornaamste reden het gebrek aan
belangstelling van de lezer en/of de verantwoordelijken van het tijdschrift kunnen
worden aangehaald. Waarschijnlijk bleven de bekommernissen destijds echt intern
en gericht op de consolidering en uitbreiding van het socialebeschermingsstelsel tot
heel de beroepsbevolking en alle inwoners. Deze opwaardering op nationaal vlak
werd nog versterkt door de uitgesproken economische rol van de staat. Dit is de
periode waarin het keynesianisme triomfeert: de nieuwe functies van de staat en
diens rol als reguleringsinstantie worden naar voren geschoven. Dat betekent met
andere woorden dat over het handelen van de socialebeschermingsinstellingen op
een daadwerkelijk nationale wijze wordt nagedacht.

Andere factoren zetten dit gebrek aan belangstelling nog kracht bij, factoren die te
maken hebben met de gebreken of beperkingen van de artikels van de RFT van de
eerste periode. De landen die werden bestudeerd, liggen ver verspreid en kunnen
vaak op geen enkele manier met elkaar worden vergeleken. Een andere beperking is
het feit dat de wetteksten waarop de stelsels in de bestudeerde landen steunen,
beschrijvend worden voorgesteld. Daar moeten we nog aan toevoegen dat de
onderzoekers en menswetenschappers zich niet bepaald geïnspireerd voelden door
sociale bescherming, noch door een internationale vergelijkende analyse daarvan.

De artikels waren dan misschien wel zeldzaam, toch ontbreken ze niet volledig. We
stellen eerder een afname en een toespitsing op enkele landen vast, vooral dan naar
Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

2.2. EEN AFWEZIGE: DE EUROPESE GEMEENSCHAP
Sinds de oprichting van de eerste Europese instellingen gold het vrij verkeer van
werknemers als principe. De landen van de Gemeenschap van de Zes hadden een
beleid voor ogen dat de uitkeringen en financiering van de sociale bescherming zou
harmoniseren (Chassard, 2001) om de arbeidsmobiliteit te stimuleren. De werk-
zaamheden van de Commissie bleven echter eigen aan een problematiek die de
onderzoekers in Frankrijk niet heeft geïnspireerd.

In dit tafereel, dat we wel een woestijn moeten noemen, moeten twee noemens-
waardige uitzonderingen worden beklemtoond.

� In 1965 werden in twee nummers van de RFT twee reeksen van artikels gepubli-
ceerd rond het thema “betrekkingen tussen de socialezekerheidsinstellingen en het
medische korps”. De eerste drie artikels kaartten de situatie aan in Frankrijk, Neder-
land en de Bondsrepubliek Duitsland, onder de algemene rubriek “Betrekkingen tus-
sen de socialezekerheidsinstellingen en het medische korps in het Europa van de
Zes” (1965). Drie andere artikels, over het Verenigd Koninkrijk, Italië en het Groot-
hertogdom Luxemburg, werden verenigd onder de hoofding “Betrekkingen tussen
de geneesheren en de sociale zekerheid in West-Europa” (1965).
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Zonder de algemene vaststelling dat er voor de socialebeschermingsstelsels in het
buitenland slechts matige belangstelling is, ter discussie te stellen, kunnen deze
publicaties in meer dan één opzicht opmerkelijk genoemd worden.

In de eerste plaats zijn ze het resultaat van een Europese samenwerking op initiatief
van Mr. Delpérée, secretaris-generaal van het Belgisch Ministerie van Sociale Voor-
zorg en belangrijk bezieler van het Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid. Deze
reeks voordrachten werd op 20 april en 23 november 1964 en later nog op 17
februari 1965 gehouden door de Cercle des Alumni de la Fondation universitaire de
Bruxelles. Het gaat hier niet om een Frans initiatief of zelfs niet om het initiatief van
één land. De bedoeling was om beschrijvingen van stelsels op basis van bijdragen
van nationale deskundigen tot één geheel te groeperen, elk voor zijn land als het
ware. Dit getuigt in het bijzonder van uitwisselingen tussen de nationale deskundi-
gen, die werkelijk geïnformeerd zijn over de situatie in de andere Europese landen.

Het tweede kenmerk is het feit dat in één homogeen geheel artikels worden samen-
gevoegd over de landen van de Europese Gemeenschap of althans over Europa.
Hierdoor wordt een licht geworpen op de duidelijke evolutie tussen de eerste en de
tweede periode, aangezien de artikels, ook al zijn ze dan zeldzaam, werkelijk het
resultaat zijn van de invloed van de oprichting van de Europese Gemeenschap.

In de derde plaats is het niet langer de bedoeling, zoals vroeger, om socialebescher-
mingsstelsels te beschrijven of te analyseren, dan wel om een specifiek probleem te
bestuderen dat door de ontwikkeling van de nationale socialebeschermingsstelsels
is ontstaan. Deze artikels kaarten een specifiek probleem aan inzake de organisatie
van de gezondheidsdiensten. Volgens A. Barjot, adviseur van Staat en directeur-gene-
raal Sociale Zekerheid op het Ministerie van Arbeid en auteur van het artikel over
Frankrijk, vinden deze artikels en de conferenties waaruit deze zijn voortgekomen,
hun oorsprong in de conflicten tussen de staat, de socialezekerheidsinstellingen en
de geneesheren in België. De idee bestond er dan in om de procedures waarvoor de
andere Europese landen hadden gekozen, aan een onderzoek te onderwerpen en,
impliciet, de goede praktijken ervan en de modellen die het goed doen, voor het
voetlicht te brengen.

Er blijft een overeenkomst bestaan met de eerste periode, die van de oorsprong van
de auteurs van deze artikels. Allemaal zijn ze bestuurders (directeur of voorzitter)
van socialebeschermingsdepartementen in hun land. Dit geeft de artikels een uitge-
sproken institutionele en sterk beschrijvende teneur, met een positieve wilskracht
en zonder een streven naar de uitwerking van een model enerzijds, noch een kri-
tisch schema anderzijds. Het is de tijd van het geloof in de synergie tussen de econo-
mische en de sociale ontwikkeling waarin de bescherming van de werknemers of de
burgers de basis vormt van het welzijn van de bevolking.
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Deze reeks artikels verwijst naar de Europese Gemeenschap van toen. De geselec-
teerde landen beroepen zich rechtstreeks op de instelling van de Europese Gemeen-
schap en niet op socialebeschermingsstelsels. De publicatie blijft overigens niet
beperkt tot het Europa van de Zes. De eerste drie artikels van de RFT werden
immers gepubliceerd onder de algemene titel “Betrekkingen tussen de socialezeker-
heidsinstellingen en het medische korps in het Europa van de Zes”, terwijl de vol-
gende drie nummers een ruimere titel kregen: “De betrekkingen tussen de sociale-
zekerheidsinstellingen en het medische korps in West-Europa” (zie hierboven). In
werkelijkheid kon dankzij deze uitbreiding een artikel worden opgenomen over de
medische beroepen in de Britse nationale gezondheidsdienst.

Tot slot sluit de publicatie aan bij een schijnbaar vergelijkende maar in werkelijk-
heid zeer bescheiden aanpak, want elke spreker zet de specifieke kenmerken van
zijn land uiteen, zonder een poging te ondernemen om deze met die van andere lan-
den te vergelijken. De artikels staan naast elkaar, maar de nationale situaties worden
niet met elkaar vergeleken. Alleen A. Barjot waagt zich aan een zeer beperkte verge-
lijking met België.

Per slot van zaken gaat het om een uitwisseling van organisatorische informatie over
elk land. De Italiaanse spreker G. Carapezza, Directeur-generaal van de Voorzorg en
Sociale Bijstand in Italië, kwam tot de volgende conclusie: “Hoe beter de Europe-
anen elkaar zullen kennen, hoe beter ze de tot een verenigd Europa zullen komen”
(Carapezza, 1965). In 1967 handelt nog een ander artikel, van dokter J. Fonroget
(1967), over het thema “De Europese Gemeenschap en de medische beroepen”.
Het beschrijft voornamelijk de Europese richtlijnen die vrijheid van vestiging garan-
deren voor de beoefenaars van medische en paramedische beroepen in de zes lan-
den van de Gemeenschappelijke markt; inhoudend de geleidelijke afschaffing van
de beperkingen, alsook de wederzijdse erkenning van de diploma’s en de coördina-
tie van de wettelijke, reglementaire en administratieve bepalingen.

� Een andere uitzondering doet zich voor ter gelegenheid van de 25e verjaardag van
de sociale zekerheid en de publicatie van de aktes van het colloquium in 1971. Dit
nummer wijdt twee zeer interessante artikels aan de sociale bescherming en de
internationale aspecten.

Het eerste artikel (Lagrave, 1971) gaat dieper in op “De sociale zekerheid en de
Europese Gemeenschappen”. Het is een breuk met de artikels van de eerste periode
en is werkelijk vernieuwend voor het publicatiesysteem van het tijdschrift. In de
eerste plaats beklemtoont het het feit dat de oorspronkelijke wil om “de sociale stel-
sels in Europa te harmoniseren” op een mislukking is uitgelopen (ibid., p. 307). Ver-
volgens dringt het aan op de noodzaak om de daadwerkelijke evolutie van de stel-
sels te bestuderen en hun feitelijke convergentie vast te stellen. Het pleit voor een
uitbreiding van de analyse tot andere disciplines dan het recht en de analyse van
normen, zoals, in het bijzonder, statistiek en economie: “De Zes zijn in 1970 afge-
stapt van de idee om voor hun socialezekerheidsbeleid “gemeenschappelijke doel-
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stellingen” op te leggen. Dit scepticisme ten overstaan van dogmatische ambities is
op zich niet negatief, maar het leek verkieslijker om te beginnen met pragmatische-
re benaderingswijzen (ibid., p. 311). Deze toevlucht tot pragmatische benaderings-
wijzen leidt tot een voorstel dat dicht in de buurt komt van de huidige Open coördi-
natiemethode (OCM) (ibid., p. 315).

Het tweede artikel, van M. Rezeau, hoofd van de afdeling Internationale Betrekkin-
gen, zet de situatie van de internationale overeenkomsten inzake sociale zekerheid
uiteen. Hij toont aan hoezeer de onderhandelingen over bilaterale of multilaterale
akkoorden zich aan geen enkele duidelijke en stabiele rechtsleer houden en hoe
beweeglijk de allianties wel niet zijn. Het vorige artikel concludeerde met reden dat
het project om de Europese sociale bescherming te beperken tot de migranten, een
restrictief aspect inhield. Michel Rezeau daarentegen beklemtoont de rol van de
migraties in de oorsprong en inhoud van de internationale akkoorden, die sterk van
de huidige Franse context verschillen (Rezeau, 1971, p. 324): “Van het grootste
belang om van een emigratieland de voor onze economie noodzakelijke arbeids-
krachten te bekomen:
� concurrentie vanwege de immigratielanden, vooral als ze onze buurlanden zijn en

zich richten tot dezelfde landen die arbeidskrachten ter beschikking hebben;
� gezinnen van werknemers ertoe aanzetten zich in Frankrijk te vestigen;
� gepensioneerden en invaliden ertoe aanzetten om naar hun land van herkomst

terug te keren;
� noodzaak om de risico’s te meten van een uitbreiding van de voordelen die aan

buurlanden worden toegekend, naar andere landen.

Dit artikel sluit in verschillende opzichten aan bij het vorige: het probleem dat naar-
gelang van het land verschillende voordelen worden toegekend, de bilaterale en
multilaterale akkoorden met geleidelijk aan de toepassing van de gunstigste voorde-
len op grotere landengroepen, het probleem van het feit dat de bescherming inzake
gezondheid anders wordt georganiseerd, de dubbele taak van de sociale bescher-
ming – solidariteit en herverdeling van de middelen aan de ene zijde en het principe
van het vrije verkeer van personen binnen de Gemeenschappelijke markt aan de
andere zijde – het probleem van het begrotingsevenwicht en de gegevens inzake
concurrentie tussen de landen, en de noodzakelijkheid van coördinatieregels.

Dat beide artikels van uitstekende kwaliteit zijn, neemt echter niet weg dat dergelij-
ke artikels gedurende om en bij de dertig jaar lang een zeldzaamheid waren.

3. DERDE PERIODE: VANAF 1980, NIEUWE INTERNATIONALE OPENHEID

In de jaren zeventig steeg het aantal artikels over sociale bescherming in het buiten-
land, maar die stijging was niets in vergelijking met de daaropvolgende jaren. Vooral
vanaf de jaren tachtig wordt het aantal artikels aanzienlijk en constant.
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In 1985 verschijnt in de RFAS een artikel dat volledig is gewijd aan de sociale
bescherming in Zwitserland: “Tien jaar sociaal beleid in Zwitserland (1975-1985):
een kwetsbaar model? Helvetische specificiteiten”. Dit nummer symboliseert het
vernieuwde publicatiebeleid van de RFAS aangaande sociale bescherming op inter-
nationaal vlak. Het is een eerste stap naar een beweging met als enige ervaring terza-
ke, de publicatie in 1965 van de artikels over de geneesheren.

Over het algemeen genomen kunnen deze artikels gemakkelijker worden geplaatst,
aangezien ze worden voorafgegaan door een algemene inleiding die hen situeert in
het geheel waartoe ze behoren, en ten opzichte van de gebeurtenissen waar ze uit
voortvloeien. De publicatie van artikels over de socialebeschermingsstelsels in het
buitenland krijgt niet opnieuw de vorm van een vaste rubriek, zoals in 1946 of zoals
in het BTSZ. Dit verschil wordt door een belangrijk element verklaard: het publica-
tiebeleid van andere Franse tijdschriften (Droit social, Revue de droit sanitaire et
social), die de internationale inbreng versterken. De Europese Commissie en vooral
de Directie-generaal Werkgelegenheid en Sociale Zaken beginnen met de publicatie
van vergelijkende voorstellingen, die regelmatig worden bijgewerkt. MISSOC stelt
vergelijkende tabellen op, term per term, van de toekenningsregels voor uitkerin-
gen. De Directie-generaal Werkgelegenheid en Sociale Zaken publiceert documen-
ten over de evolutie van het sociaal beleid in de Europese landen. Op het einde van
de jaren tachtig richt het een reeks observatieposten op – gezinsbeleid, bestrijding
van maatschappelijke uitsluiting, ouderenbeleid – en stelt het deskundigengroepen
samen inzake aanvullend pensioen en minimuminkomen.

Ten overstaan van de ontwikkeling van de internationale en Europese publicaties over
sociale bescherming opteert de RFAS eerder voor een publicatiebeleid met beschou-
wende artikels over de sociaalbeleidsinitiatieven, artikels die verder gaan dan de “neu-
trale” voorstelling van de feiten (Le Crom, hogergenoemd) en zonder te proberen om
systematisch verslag uit te brengen over de actualiteit in de andere landen.

3.1. VOORSTELLING VAN DE VERANDERINGEN IN DE ONTWIKKELDE MAATSCHAPPIJEN
De nieuwe ontwikkeling op het vlak van artikels over sociale bescherming op inter-
nationale schaal is de weerspiegeling van ingrijpende en duurzame veranderingen
die de Franse samenleving en economie ondergaan. Deze periode stemt tevens over-
een met een noemenswaardige verandering van de manier waarop de sociale
bescherming in Frankrijk wordt begrepen. Door de economische groei in vraag te
stellen, verzwakken de socialebeschermingsstelsels, waar vaak een beroep op wordt
gedaan maar die tegelijkertijd worden bekritiseerd. Vanaf het einde van de jaren
zeventig worden ook bevolkingsgroepen waarvan men meende dat ze gespaard zou-
den blijven, door werkloosheid en armoede getroffen. De demografische verande-
ringen (daling van de vruchtbaarheid, constante stijging van de levensverwachting)
beginnen of blijven de gezinsstructuur wijzigen, structuur gekenmerkt door een ver-
snelling van de “decohabitatie” tussen generaties, een groter aantal echtscheidin-
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gen, een toenemend eenouderschap, enz. De vergrijzing van de samenleving wordt
een bron van bekommernis wat betreft de stabiliteit van de financiering van de
sociale bescherming, en dan hebben we het nog niet over het probleem van de
zorgbehoevendheid van ouderen. De socialebeschermingsstelsels worden niet lan-
ger alleen ontworpen en geanalyseerd als instellingen voor collectieve voorzorg,
maar ook als economische uitdagingen. De manier waarop de Franse sociale
bescherming wordt voorgesteld, verandert; werken over sociale uitsluiting (Lenoir,
1974) en armoede (Stoléru, 1975) worden bestsellers in de boekhandel. De sociale-
beschermingsstelsels worden in vraag gesteld (Rosenvallon, 1981); L. Stoléru (1975)
analyseert de verdiensten en beperkingen van de ervaringen met negatieve belasting
in de Verenigde Staten. De meeste ontwikkelde landen kampen met een gelijkaardi-
ge crisis, maar in verschillende mate en in verschillende periodes. Deze crises leiden
tot hervormingen waartoe steeds vaker wordt beslist in het licht van ervaringen in
het buitenland, of ze worden bekritiseerd uit naam van een buitenlands model dat
duidelijk doeltreffender is of een grotere solidariteit voorstaat.

Deze hernieuwing inzake publicaties in de RFAS over de internationale aanpak van
sociale bescherming houdt uiteraard verband met de aanvaarde, gewenste of onder-
gane internationalisering van de sociale en menselijke activiteiten en vooral ook met
de crisis van de meeste socialebeschermingsstelsels die zijn ontstaan in het tijdperk
van de industrialisering van onze samenlevingen. Het nummer over “De noordelijke
verzorgingsstaat” kreeg als subtitel: “Aanpassingen, veranderingen in de loop van de
jaren negentig”. De titel van de algemene voorstelling is heel wat explicieter: “Het
Noordse model voor sociale bescherming onder het juk van de hervormingen”. De
internationale vergelijking van socialebeschermingsstelsels wordt met andere woor-
den gemotiveerd door een ruimer begrip en het zoeken naar nieuwe modellen. Dit
is overigens niet helemaal nieuw, aangezien de uiteenzetting over Zwitserland in
1985 reeds dezelfde bekommernissen onthulde.

Deze openheid wordt des te noodzakelijker daar het Europa van de Zes een zekere
homogeniteit van socialebeschermingsstelsels bezat die soms schematisch als “Bis-
marckiaans” wordt bestempeld. Geleidelijk aan vloeide uit de uitbreiding van de
Europese Gemeenschap met landen wier socialebeschermingsstelsels aan andere
principes voldeden dan Frankrijk en de Bismarckiaanse landen, een nieuwe type van
vergelijkende benadering voort en worden niet langer landen dan wel modellen met
elkaar vergeleken: toetreding van Groot-Brittannië, wiens solidariteitsmodel van
Beveridgeaans type onderhevig was aan de hervormingen uit het Thatcher-tijdperk;
uitbreiding tot de Zuid-Europese landen, die, op het ogenblik van hun toetreding tot
de Gemeenschap, als model de socialebeschermingsstelsels van het Europa van de
Zes ofwel dat van Groot-Brittannië hadden, maar vooral ook de Scandinavische lan-
den, die nu een Europese referentie worden. De uitbreiding van de Europese landen
tot 25 lidstaten, toen er in 2004 oostbloklanden en de Baltische staten bij kwamen,
onderwerpt de nationale stelsels nogmaals aan een zware beproeving.
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De RFAS publiceert artikels die verslag uitbrengen over de daadwerkelijke verande-
ringen en de voorstellingen in de verschillende landen, maar op een heel andere
manier dan het BTSZ. Op enkele uitzonderingen na probeert het niet, zoals het
BTSZ, om verslag uit te brengen over de hervormingen op het ogenblik dat ertoe
wordt beslist en ze worden doorgevoerd. Zo licht ze de hervorming van de sociale
bescherming in Nederland toe in twee artikels (Duriez, Lequet, 1991; Roelofs, 1993)
of in de Verenigde Staten in talloze artikels, maar vaak wordt de voorstelling of ana-
lyse van een hervorming pas enkele jaren na de toepassing ervan gepubliceerd. Een
voorbeeld zijn twee artikels, van D. Contandriopoulos en M. Grignon, over de her-
vorming van de National Health Service in het Verenigd Koninkrijk: de beslissing
werd genomen in 1990 en pas in 2000 werd in een artikel de analyse ervan
gemaakt. De RFAS voert geen beleid waarbij systematisch wordt gepubliceerd over
hervormingen in het buitenland, naargelang van de actualiteit.

3.2. OP ZOEK NAAR MODELLEN
De tweede nieuwigheid in de artikels van de derde periode van de RFAS is het feit
dat er wordt verwezen naar het begrip “model”. Het woord verschijnt voor het eerst
in de titel van het speciale nummer van 1985 over Zwitserland (“Tien jaar sociaal
beleid ...”, 1985). Deze verwijzing naar het begrip “model” wordt nadien gebruike-
lijk in de teksten. Het gaat er niet langer om de regels van de socialebeschermings-
stelsels te beschrijven, maar ook om algemenere beschouwingen op te bouwen
over de coherentie van het geheel. De verwijzing naar de modellen gebeurt op twee
manieren. De eerste is dat men een land of een geheel van landen naar voren schuift
als model voor de andere landen. De verwijzing naar de sociale bescherming in de
Verenigde Staten wordt een model voor de meest liberale auteurs. Tegenover dit
model, dat door auteurs in de artikels van de RFAS tegelijkertijd wordt voorgesteld
en bekritiseerd, worden de Scandinavische landen tegenover elkaar geplaatst, wier
systemen referenties worden voor de verantwoordelijken voor de Franse sociale
bescherming.

Het andere type van model vloeit voort uit de pogingen om de nationale stelsels te
classificeren (Palier, 2002, p. 27). De bekendste in Frankrijk zijn de tegenstelling tus-
sen het Bismarckiaanse en Beveridgeaanse systeem en, sinds 1990, de classificatie
van G. Esping Andersen in drie categorieën: het liberale model, het corporatistische
model en het sociaaldemocratische model. Deze classificatie werd verder uitge-
werkt tot andere typologieën (Ferrera, 1996). Dat betekent dat, in tegenstelling tot
de eerste periode, de voorstelling van de hervormingen verwijst naar theoretische
of dogmatische aspecten, die voordien ontbraken. Soms worden de artikels daad-
werkelijk gepubliceerd om reden van strategieën voor een sociaal beleid in de toe-
komst. Het beste voorbeeld is dat van de zorgbehoevendheid van ouderen. Twee
artikels bijvoorbeeld beschrijven de ervaringen en beleidsinitiatieven in twee buur-
landen: Duitsland, dat in 1994 een beleid heeft goedgekeurd, en het Groothertog-
dom Luxemburg (1999). Niet zo lang geleden werd het nummer over personen met
een handicap gemotiveerd door de debatten aangaande de Franse wet van 2005
(“Beleid ten gunste van personen met een handicap”, 2005).22
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3.3. DIVERSITEIT VAN VOLGELINGEN EN AUTEURS
Het derde bijzondere kenmerk is de massale medewerking van universiteitsdocen-
ten en -onderzoekers en wetenschappers bij het opstellen van de artikels. In Frank-
rijk vormt sociaal beleid geen academische discipline, zoals recht, economie of
sociologie. Het gaat eerder om een domein dat tot voor kort beperkt was tot een
juridische, administratieve en institutionele benadering. De deskundigen waren
bestuurders van socialeverzekeringsfondsen of beleidsmakers van verschillende
administraties. Ze hadden een opleiding gevolgd in een hogeschool en soms aan een
faculteit rechten of politieke wetenschappen. Vanaf de jaren tachtig ontwikkelden
en varieerden de universiteiten hun studierichtingen en onderzoekslijnen op dit
domein. De onderzoeksorganen maakten dezelfde evolutie door. Bij deze uitbrei-
ding van onderwijs en onderzoek moet ook nog het effect worden gevoegd van de
openstelling naar andere landen, teweeggebracht enerzijds door de internationale
colloquia over sociale bescherming, in het bijzonder die van de MiRe (Mission
Recherche), en anderzijds door de onderzoeksprogramma’s naar sociaalbeleidsinitia-
tieven waarin de internationale dimensie steeds duidelijker aanwezig was. Boven-
dien worden ook nieuw internationale tijdschriften over sociale bescherming
gecreëerd (Journal of European Social Policy). Al deze elementen hebben samen-
werkingsverbanden tussen Franse en buitenlandse onderzoekers in de hand
gewerkt, uitgebreid en gestructureerd. De colloquia en onderzoeksprogramma’s zijn
oorden geworden waar aan gemeenschappen van onderzoekers wordt gebouwd,
onderzoekers die, zo blijkt duidelijk in de Europese programma’s, onafgebroken een
internationale activiteit voortzetten. Ze dragen bij tot de ontplooiing van de publica-
tie van Franse auteurs in internationale tijdschriften. Tot slot zorgen ze voor een gro-
tere bekendheid van het Franse socialebeschermingsstelsel bij buitenlandse onder-
zoekers en verantwoordelijken. Geleidelijk aan zijn de nieuwe publicaties van arti-
kels doordrongen van een systeem van “kruisbestuiving”. De publicatie van het
hoger genoemde speciale nummer over de noordelijke verzorgingsstaten (2003) is
daarvan het beste voorbeeld.

Het interdisciplinaire karakter waarnaar in de colloquia wordt gestreefd en dat in de
onderzoeksprogramma’s vaak wordt opgelegd, heeft de diversificatie van de studies
over sociale bescherming in de hand gewerkt. Daar waar de artikels zeer lange tijd
hoofdzakelijk door bestuurders met een juridische of medische opleiding werden
geschreven, zijn de recentere artikels van de pen van onderzoekers of docenten-
onderzoekers van universiteiten of onderzoekers van Franse of buitenlandse onder-
zoeksinstellingen. De RFAS stond vaker open voor sociologie, politieke wetenschap-
pen en economie, disciplinaire diversiteit die de inhoud en stijl van de artikels heeft
gewijzigd. Het is niet langer de bedoeling om de regels nauwgezet te beschrijven
dan wel om ze te integreren in een analyse van de opbouw en rechtvaardiging van
het sociaal beleid en de hervormingen daarvan, om zijn doelmatigheid te beoorde-
len, of nog om het gedrag van de huishoudens of individuen bij het gebruik van de
uitkeringen waar te nemen.
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De recentste verandering is het feit dat steeds vaker buitenlandse auteurs een bijdrage
leveren. Deze auteurs krijgen vaak de opdracht om verslag uit te brengen van de situ-
atie in hun eigen land, op een manier die vergelijkbaar is met de vorige periodes. Niet-
temin worden ze vaak opgenomen in een collectieve internationale vergelijking.

3.4. DE DOSSIERS
In enkele nummers werd onlangs een aparte rubriek over internationale sociale aan-
gelegenheden opgenomen (bijvoorbeeld de rubriek “Ervaringen in het buitenland”),
wat doet denken aan de eerste nummers van de naoorlogse jaren, maar de manier
waarop deze artikels worden voorgesteld, blijft uitzonderlijk. In feite komt de echte
verandering van een algemener en systematischer themapublicatiebeleid. In een
nummer van het tijdschrift worden alle artikels, of een groot deel ervan, verzameld
en/of geselecteerd rond een thema of een dossier. De artikels van deze dossiers zijn
sinds 1980 goed voor ongeveer twee derde (62%) van alle artikels over sociale
bescherming in het buitenland of op communautair vlak. Deze dossierformule (bijla-
ge 3) wordt vergemakkelijkt door de ontwikkeling van de colloquia die door de
publicatie van de aktes worden gevolgd of voorafgegaan. Vanuit dit standpunt volgt
de RFAS een evolutie die vergelijkbaar is met die van het BTSZ, dat steeds vaker thema-
nummers publiceert.

Bijlage 3 geeft een lijst van de nummers of themadossiers in de nummers van de
RFAS, die sinds 1985 belangrijke “internationale” artikels bevatten. Deze dossiers
worden voorafgegaan door een algemene inleiding die toelaat om gemakkelijker de
samenhang van de publicaties te begrijpen. Deze samenhang wordt haast altijd
gemotiveerd door de noodzaak om elders waarnemingen te doen teneinde ons dage-
lijks leven beter te begrijpen, soms zelfs vol gloed: “Québec heeft nog maar eens
blijk gegeven van een vernieuwende geest in een monumentale tekst, met maatrege-
len inzake risico’s, veiligheid en gezondheid op het werk” (anoniem, 1982). Het
Franse nationale stelsel wordt tevens vergeleken met dat van andere landen: “200
projecten die ertoe bijdragen dat het Franse model in het buitenland wordt voorge-
steld en geconfronteerd met de concurrerende modellen” (Lavergne, 1998, p. 40).

De dossiers nemen twee verschillende vormen aan. Soms ligt de klemtoon op de
analyse van een land waarvan de sociale prestaties onder de loep worden genomen
(Zwitserland, de Scandinavische landen, de Verenigde Staten), soms komt een alge-
meen thema (minimuminkomen, compensaties, handicaps, enz.) in verschillende
landen aan bod. In elk geval worden de stelsels niet langer in hun geheel beschre-
ven, maar worden de landen onderling vergeleken voor wat hun specifieke sociale
prestaties of sociaal beleid betreft. De artikels die volledig aan een prestatie zijn
gewijd (66 artikels), hebben kwantitatief gesproken niet de bovenhand in het
geheel van bijdragen. Het thema dat het vaakst wordt behandeld, is het gezond-
heidsbeleid, zowel op het vlak van risicodekking als op het vlak van zorgaanbod (30-
33 artikels). Vervolgens krijgt het gezinsbeleid aandacht in 16 artikels, pensioen en
pensioenuitkeringen in 10 artikels en werkloosheid in 8 artikels.
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Dankzij de dossierformule kunnen de methodes voor vergelijkende analyse ook wor-
den verbeterd. De toename van het aantal internationale werken leidde er beetje bij
beetje toe dat methodes werden uitgewerkt om op het sociale domein internationa-
le vergelijkingen te maken (Hantrais en Mangin, 1996; Vigour, 2005): “Internationa-
le vergelijkingen leveren de analysecategorieën op die noodzakelijk zijn om de ont-
wikkelingen van het Franse socialebeschermingsstelsel als geheel op de voorgrond
te plaatsen” (Palier, 2002, p. 6). Sinds een aantal jaren wordt over deze problemen
uitvoerige literatuur geproduceerd.

Sinds 1990 publiceerde J.-C. Barbier in de RFAS een artikel over de methodologi-
sche problemen die een vergelijking van het gezinsbeleid in Europa met zich mee-
brengt (Barbier, 1990): statistische valkuilen doordat de categorieën van land tot
land verschillen, taalvalkuilen, het feit dat de instellingen in de landen niet gelijk-
waardig zijn, het probleem van de neutraliteit, het feit of de grijze economie al dan
niet wordt meegerekend, de sociale en culturele context. Nadien verwijzen de ver-
gelijkende artikels, zonder er systematisch op terug te komen, naar deze methode-
problemen of ze houden er rekening mee: “de heterogeniteit van de bij het beleid
betrokken bevolkingen en de ruimschoots door de culturele, sociale en economi-
sche context beïnvloede praktijken maakt een vergelijking op internationale schaal
er niet eenvoudiger op” (Strobel, 2005). In een voorbericht bij de publicatie van
artikels over de Scandinavische landen beklemtoont het tijdschrift het vertaalpro-
bleem van de artikels, die meestal in het Engels worden opgesteld en naar het Frans
worden vertaald. Sommige artikels worden in beide talen gepubliceerd. Dezelfde
bekommernis kwam tot uiting in het recentere nummer over beleidsinitiatieven ten
gunste van personen met een handicap (“Politiques ...”, 2005). Deze moeilijkheid,
waarop wordt gewezen sinds de aktes van de colloquia van de MiRe (1994-1998) en
in het Frans en het Engels worden gepubliceerd, had als gevolg dat een woordenlijst
werd opgesteld voor een beter begrip van de Engelse en Franse instellingen (MiRe,
1996). In werkelijkheid is de beperkte vergelijkbaarheid van socialebeschermings-
stelsels niet louter te wijten aan het gebrek aan politieke wil, maar ook aan het feit
dat het sociale onderzoek in Frankrijk geen interesse heeft voor de vergelijkende
benadering (Vigour, 2005, p. 16) ten opzichte van de Angelsaksische landen. Contra-
factuele analyses bijvoorbeeld zijn zelden onderwerp van publicaties.

Op dit vlak is de meest volmaakte voorstelling van de vergelijkende benadering zeer
zeker die van het nummer over “De verzorgingsstaat in de Scandinavische landen
(2003). De inleiding van de hand van P. Strobel benadrukt dat een beleid van inter-
nationale vergelijking ingezet door de MiRe in 1994, moet worden voortgezet. De
geselecteerde artikels zijn ook verbonden aan een gelijknamig colloquium in Parijs,
op 11 en 12 december 2003. Tot slot associeert dit nummer artikels die specifiek
zijn gericht op de Scandinavische landen en bepaalde prestaties, terwijl andere eer-
der aandacht besteden aan een vergelijking tussen de Scandinavische landen en
Frankrijk. Dit nummer haalt zijn inspiratie uit een zo geïntegreerd mogelijke aanpak
die de Franse lezers in staat stelt om de prestaties van de Scandinavische landen
beter te begrijpen, die op zich niet homogeen zijn, zoals al te vaak wordt gedacht.
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3.5. CONCENTRATIE OP DE EUROPESE LANDEN ... MAAR ZONDER EUROPA
In tegenstelling tot de eerste periode gaat de bloei van de internationale artikels in
de RFAS na 1980 gepaard met een wijziging in de waaier van landen. Tegenover de
diversiteit op wereldschaal van de artikels uit de eerste periode staat het feit dat de
interesse nu geconcentreerd wordt rond de Europese landen, op één opmerkelijke
uitzondering na: de Verenigde Staten hebben altijd al de nieuwsgierigheid van het
tijdschrift gewekt (bijlage 2).

Door de socialebeschermingsstelsels met elkaar te vergelijken, ontstaan artikels die,
al dan niet expliciet, het probleem van de convergentie tussen systemen onder de
loep nemen. Dit thema wordt voor het eerst aangesneden in twee nummers in 1989
en 1990. Het laatste kreeg de titel “Sociaal beleid in Europa: welke punten van toe-
nadering?” (1990). Het wordt explicieter in twee nummers in 1989 en 1990 en her-
nomen in 1999. De artikels schommelen tussen toenadering tot een model dat een
Europese originaliteit zou zijn, of tot de ondergane invoering van een liberaal type-
model (Burdillat en Daniel, 1999, p. 7) en zetten de verschillende dimensies uiteen
van de convergentie van socialebeschermingsstelsels; zij rechtvaardigen enigszins
het thema: opleggen van een liberaal model, financiële vereisten die gemeenschap-
pelijk zijn voor de ontwikkelde landen, wenselijkheid van integratie in een Europees
socialebeschermingsstelsel, stijgende sociaaldemografische gelijkenissen. Het num-
mer over de noordelijke verzorgingsstaat past in deze benadering, die als een fili-
graan naar de convergentie verwijst: “hoewel de uitbreiding van Europa een typolo-
gische rangschikking van de verzorgingsstaten in Europa bijzonder ingewikkeld
maakt en de punten van toenadering op dit domein meer steunen op de procedures
(open coördinatiemethode) dan op een daadwerkelijk project, vormt het bestaan
van dit vrij homogene, doeltreffende en proefbestendige noordelijke geheel, een zo
niet aantrekkelijk dan toch “opmerkelijk” model (Strobel, 2003).

Tegelijkertijd komen er door de geleidelijke uitbreiding van de Europese Gemeen-
schap elementen van diversiteit bij in heel Europa, maar het thema van de divergen-
tie die door elke stap van integratie van nieuwe landen ontstaat, vormt nauwelijks
een bron van inspiratie voor publicaties.

De sociale bescherming van de Europese Gemeenschap en later de Europese Unie
krijgt van het tijdschrift echter niet onafgebroken aandacht. Ook al geeft het subsi-
diariteitsbeginsel de landen van de Europese Unie de verantwoordelijkheid voor de
sociale bescherming, “is het heden niet langer mogelijk om de effecten van de
opbouw van Europa te negeren,” verklaart J.-P. Chauchard (2005, p. 509). Sinds het
einde van de jaren tachtig onderneemt de Directie-generaal Werkgelegenheid en
Sociale Zaken een reeks veelbetekenende acties: uitwerking en publicatie van het
Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werknemers (1989),
oprichting van Europese waarnemingsposten voor het gezinsbeleid (1989), voor het
beleid ter bestrijding van de sociale uitsluiting (1990), voor ouderen (1992), om nog
maar te zwijgen van de deskundigengroepen inzake het aanvullend pensioen (1989)
of het minimuminkomen (1991). Tot slot moeten we nog twee aanbevelingen cite-
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ren: de ene aangaande toereikende bronnen, de andere aangaande de convergentie
van de in 1992 gepubliceerde doelstellingen, enz. 
De RFAS is een weerspiegeling van de Europese debatten, voornamelijk tussen 1989
en 1991:
� “Sociale zekerheid en internationale betrekkingen” (Bonnet, 1985);
� “De gezinsaspecten van het sociaal beleid van de Europese Gemeenschap” (Laroque,

1987);
� “Beschouwingen bij de Europese sociale ruimte” (Riflet, 1989);
� “Een Europees pensioenstelsel: een haalbare utopie?” (Albouy en Kessler, 1989);
� “Europa en gezondheid: van het Europa van de handelaars naar het Europa van de

burgers” (Leclerc, 1989);
� “Het Europees gezinsbeleid in opbouw” (Rosenczveig, 1991);
� “De aanvullende sociale bescherming in de Europese integratie” (Duriez en

Lequet, 1993);
� “Het minimuminkomen in Europa. Welke vooruitzichten voor een communautair

project ter bestrijding van de uitsluiting?” (Goujon, 1994);
� “De impact van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-

schappen inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen wat de kwalificatie
voor de pensioenstelsels betreft” (Muller, 2002).

Ook al maakt het tijdschrift opmerkelijk meer internationale en dan vooral Europese
vergelijkingen, toch moeten we erkennen dat de belangstelling voor Europa als
instelling beperkt blijft. Vooral uit de vergelijking met het BTSZ kunnen we bijzon-
der veel leren. Dit laatste publiceerde in het bijzonder meerdere befaamde werken
over Europese socialezekerheidsprojecten. Denk maar aan de projecten “De sociale
slang” (Dispersyn et al., 1990, 1992), “De dertiende staat” (Pieters et al. 1990) of
“Het sociaal stabilisatiefonds” (Pochet et al. 1998). Voor zover wij weten, is geen
enkel artikel van de RFAS gewijd aan de twee aanbevelingen van 1992. De Open
coördinatiemethode (OCM) kwam in het tijdschrift evenmin aan bod.

Komen de Europese instellingen in de RFAS niet echt vaak ter sprake, een niet-Euro-
pese staat daarentegen krijgt meermaals aandacht in het tijdschrift: de Verenigde
Staten. Beide tijdschriften wijdden regelmatig aandacht aan dit land, behalve,
vreemd genoeg, tijdens de eerste periode van de RFT (bijlage 2). Van alle publicaties
geven de artikels van G.F. Rohrlich (1976) een bijzonder gedetailleerde analyse van
de evolutie van de sociale zekerheid in dit land. Het eerste nummer van de RFAS in
2002 is gedeeltelijk gewijd aan de sociale bescherming in de Verenigde Staten. “De
Verenigde Staten ondergingen sinds een tiental jaren hervormingen en ingrijpende
veranderingen van de stelsels ter dekking van de gezondheidszorg en de sociale bij-
stand” (Leclerc, 2002, p. 3). Doordat de artikels zo uiteenlopend zijn, is het moeilijk
om een algemeen oordeel te vellen. Ze bevatten een mengeling van nieuwsgierig-
heid voor een stelsel dat bijzonder ver van het Franse stelsel verwijderd lijkt, van
verrassing ook wanneer verslag wordt gegeven van feiten of beleidsinitiatieven die
slechts matig overeenstemmen met het beeld dat wij van het land hebben, en tot
slot van scepticisme en zelfs van echt verzet.
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CONCLUSIE

Na deze tocht door de internationale artikels van de Revue française du Travail en
van de Revue française des Affaires sociales, krijgen we een opvallend duidelijker
beeld van wat er in de loop van de tijd is veranderd. De drie periodes die we heb-
ben waargenomen, zijn een duidelijke weerspiegeling van de evolutie van de samen-
leving. Deze differentiëring toont aan hoezeer de tijdschriften werden beïnvloed
door de context van het ogenblik en de manieren waarop een vergelijkende analyse
van de socialebeschermingsstelsels wordt aangepakt.

Maar dit is slechts een voorlopige conclusie. Het artikel is louter een eerste ontwerp
van een werk dat, als het echt een vergelijkende studie wil zijn, heel wat grondiger
en systematischer onderzoek zou vergen. In de inleiding verwezen we reeds naar
het probleem van het opstellen en kiezen van de artikels. Zo worden meerdere lan-
den nooit of slechts zelden geanalyseerd. In Europa ontbreken analyses van Ierland
en Oostenrijk. De ontwikkelingslanden zijn eveneens bijna volledig afwezig. Is deze
vaststelling het gevolg van een gebrek aan interesse van de onderzoekers, die geen
enkel artikel voorstellen of de voorkeur geven aan andere tijdschriften? Of vloeit ze
voort uit een beleid, een strategie of gewoonweg de keuze van het tijdschrift?
Dezelfde vaststelling geldt voor de Europese instellingen.

Ook hier zou een systematisch werk rekening moeten houden met het algemene
publicatielandschap van de “concurrenten” om een gegronde analyse te maken van
de publicatie van artikels in de RFAS. We eindigen onze conclusie met een wens: de
voortzetting van dit bijzondere analysewerk rond publicaties over sociale bescher-
ming om op die manier de aandacht te kunnen vestigen op de keuze en belangen-
centra van de onderzoekers en verantwoordelijken van de sociale (overheids- of
privé-) instellingen op dit vlak.

(Vertaling)
____________

28

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2009



BIJLAGEN

BIJLAGE 1: VOORSTELLING VAN HET BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE
ZEKERHEID
Het Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid werd in 1954 opgericht, op het
ogenblik dat ook een nieuw Ministerie van Sociale Voorzorg, autonoom ten opzich-
te van het Ministerie van Arbeid, werd opgericht. Dit laatste bezit een “historisch”
tijdschrift, het Arbeidsblad, dat in 1898 werd opgericht en tot en met 1990 werd
gepubliceerd.

Het eerste nummer van het Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid is in verschil-
lende opzichten interessant. De inleiding preciseert heel kort dat:
� geen enkel orgaan zich aan de systematische studie van de sociale zekerheid had gewijd;
� de universiteiten, administraties en andere grote gestelde lichamen ervoor hebben

gezorgd dat vooraanstaande onderzoekers en de meest oordeelkundige mensen
uit het vak hun steun hebben verleend;

� een interdisciplinair karakter geboden is: recht, economie, sociologie, financiën
zijn de takken van de wetenschap die worden genoemd.

De tweede bijzonderheid van dit nummer is het feit dat als eerste artikel, na een
woord vooraf door Henri Jane, een tekst wordt gepubliceerd van de hand van Pierre
Laroque, over “Sociale zekerheid en solidariteit”.

Vanaf het tweede deel (nummer 3-4) krijgt het eerste artikel, van Jacques Doublet,
de titel: “De gezinshulp en de doeltreffendheid daarvan in Frankrijk”. Bovendien
bevat het nummer een rubriek met de titel “Rechtspraak inzake de koloniale sociale
verzekeringen”. In de daaropvolgende nummers gaan de artikels herhaaldelijk over
de sociale zekerheid in Belgisch Congo of andere kolonies.

Vanaf 1959 krijgt het tijdschrift meer structuur en bevat het verschillende rubrieken:
� “Ondertekende bijdragen”;
� “Kroniek van wetgeving betreffende de sociale zekerheid”;
� “Kroniek van sociale en statistische studiën”;
� “Kroniek van internationale informatie betreffende de sociale zekerheid”;
� “Feiten en gedachten”.

Deze structuur wordt lange tijd aangehouden, tot op het ogenblik (jaren negentig)
dat het rond specifieke thema’s wordt opgesteld, wat net zoals bij de RFAS steeds
vaker het geval is.
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Hoe het tijdschrift ook wordt gebracht, wat het van de Franse situatie in diezelfde
periode onderscheidt, kan in enkele punten worden samengevat:
� bijna alle nummers van het tijdschrift bevatten artikels over de sociale bescher-

ming in het buitenland. In 1960 bijvoorbeeld staan er in de inhoudsopgave voor
dat jaar 35 artikels over de sociale zekerheid in het buitenland, voornamelijk in de
Europese landen: Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Neder-
land, Zwitserland, Zweden, de Sovjet-Unie, Afrika. In vele opzichten gelijken deze
artikels op die van de Revue française du Travail tijdens de jaren 1946 tot 1951;

� de artikels zijn doordrongen van de internationale instellingen: de EEG, de
Gemeenschappelijke markt, de Raad van Europa, het IAB, de Benelux, enz. De
Europese beslissingen worden vaak geanalyseerd en besproken;

� de artikels bevatten verwijzingen naar rechtsinterpretaties die de socialebescher-
mingsstelsels op het internationale niveau plaatsen;

� eigenaardig genoeg wordt het aspect vergelijking niet echt ontwikkeld, gezien het
grote aantal artikels.

Tot slot gelijken de artikels op degene die vanaf de jaren tachtig in de RFAS worden
gepubliceerd en waarbij verschillende juridische, financiële, sociologische, politiek-
wetenschappelijke en soms economische benaderingen met elkaar worden
gemengd.

BIJLAGE 2: VERDELING VAN DE ARTIKELS OVER SOCIALE BESCHERMING PER
LAND EN PER PERIODE
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BIJLAGE 3: LIJST VAN DE NUMMERS VAN DE RFAS, ROND EEN THEMA OF MET
ARTIKELS OVER SOCIALE BESCHERMING MET EEN INTERNATIONALE BENADERING
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ACHILLE VAN ACKER, PEETVADER VAN DE
SOCIALE ZEKERHEID*

DOOR PIERRE VANDERVORST

Administrateur-generaal, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

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

1. VOORAFGAANDE VRAAGSTELLING

Om eer te betuigen aan de grote namen uit de sociale geschiedenis en de arbeiders-
beweging in het algemeen, zouden we wellicht het heldendicht moeten schrijven
van de 19e en 20e eeuw. We zouden het wonderlijke moeten mengen met de dra-
matische omstandigheden van de werknemers, de legende met de geschiedenis, de
lange weg die de vakbeweging heeft afgelegd, met het eindeloze geduld van de
sociale rechtvaardigheid, stakingen en volksberoeringen met de straat, die straat die
met een diepgaande betekenis geladen is als ze de ontboezemingen van de mensen-
massa in ontvangst neemt (2).

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

* Deze tekst, herzien, verbeterd en aangevuld door de oorspronkelijke auteur ervan, werd voor het
eerst gepubliceerd onder de titel: “Achille Van Acker, vader van de sociale zekerheid?” in het Liber
amicorum Achiel Van Acker, Stadsbestuur van Brugge en Uitgeverij Orion, NV Desclée De Brouwer,
Brugge, 1973, pp. 173 tot 205, gehandtekend door G. Spitaels. Later werd hij opnieuw opgenomen
in de drie edities van Honderd jaar Belgisch sociaal recht / Cent ans de droit social belge, Brussel,
Bruylant, 1982, 1986 en 1992 (pp. 121 tot 148 in de laatste editie), met de handtekening van G. Spi-
taels en P. Vandervorst. Zie ook Vandervorst, Pierre, “Achille Van Acker (1898-1975), parrain de la
sécurité sociale”, Journal des tribunaux du travail, 1975, p. 193 en pp. 206 tot 208 (te raadplegen
documenten).
(1) Achille Van Acker, Hand., Senaat, zitting 1944-1945, 7 december 1944, p. 53.
(2) Zie de boutade van Puck in Le Soir van 14 januari 1934, aangehaald door Van Kalken, Commo-
tions populaires en Belgique (1834-1902), Brussel, Office de publicité, 1936, p. 37.
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geheugen van enkelingen ingegraven zit; ze is ontvankelijk voor mondelinge getui-
genissen, bekommert zich weinig om de objectieve waarheid en creëert in een
handomdraai personages doorheen permanente beelden; ze is gevoelig voor de
nood aan geluk en aan geruststelling, verzacht de betrekking tot de beproevingen,
schept vertrouwen en zorgt voor rust in de toekomst door het verleden glad te
schuren.

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

Bovendien, zo leek mij, was het duidelijk dat het vaderschap van de sociale zeker-
heid, deze fundamentele instelling van onze tijd, slechts het gevolg kon zijn van een
“collectieve” verlanding (3), dat het heden, in zijn origineelste uitvoering, slechts
het erfgoed kon zijn van de vroegere generaties dat op een verstandige wijze aan de
omstandigheden werd aangepast ofwel erdoor werd vernietigd. Met andere woor-
den: ik was ervan overtuigd dat de krachtlijnen van onze samenleving elkaar over-
lappen en een gedaanteverandering ondergaan zonder dat het verleden ooit volko-
men ontbreekt in een metamorfose en dat in een dergelijke, per definitie structura-
listische constructie de taak van een mens hierop neerkomt dat hij een historische
kans te baat moet nemen. Wat de titel van de gesuggereerde overpeinzingen niet
rechtvaardigde.

Ik moest me echter bij nog een andere vanzelfsprekendheid neerleggen: het voorgestel-
de thema was geen partijdig idee, een slogan die eer betuigt aan de vakbondsleider
en uitzonderlijke politicus; hij was aanvaard in middens die ik redelijkerwijze niet
van samenzweerderige geheugenvervalsing kan verdenken. In het vierentwintigste
jaarverslag van het Verbond der Belgische Nijverheid lezen we immers (4), dat het
optreden als minister van Achille Van Acker in december 1944 “maakt dat de huidi-
ge voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in België terecht (5)
wordt beschouwd als de vader van de sociale zekerheid” (6).

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

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

2. GELIJKTIJDIGHEID

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

De legislatuur 1954-1958 werd met geen enkele fundamentele tekst verrijkt op het
domein dat ons interesseert (8). Het ging in die tijd overigens om een “regering voor
economische expansie en de verdediging van de frank” (9), een regering wier reële
(10) sociale bekommernissen geen opmerkelijke juridische sporen nalieten. Van
september 1944 tot augustus 1946 daarentegen is het precies de feitelijke grondslag
van ons positief recht dat in de index zijn levende juridische archeologie neer-
schrijft. Denken we daarbij aan oude gebouwen, die vaak worden gerenoveerd en
waar de geest des tijds in de gangen rondwaart op het ritme van zijn behoeften en
ambities:
� de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid

der arbeiders, de daadwerkelijke spil van ons systeem, die door een wet van 27
juni 1969 technisch gesproken haast volledig werd ingetrokken, maar waarin we
beter een nieuw habijt zouden zien voor reeds bevestigde principes;

� de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van
de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden (11);

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

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

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

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

Met uitzondering van de besluitwet van 9 juni 1945 tot vaststelling van het statuut
der paritaire comités en het regentsbesluit van 15 oktober 1945 waarbij de algeme-
ne modaliteiten van de werking der paritaire comités bepaald worden, dateren de
andere maatregelen – die hoofdzakelijk betrekking hebben op de collectieve
arbeidsverslagen en tot op heden sporen nalaten – van na het vertrek van de Kamer-
voorzitter als Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg of als Eerste Minister:
� de besluitwet van 25 februari 1947 betreffende het toekennen aan de arbeiders

van loon voor een aantal feestdagen per jaar;
� het beroemde Nationaal akkoord van 16 en 17 juni 1947 betreffende de algemene

principes voor het statuut van de vakbondsafvaardigingen van het personeel van
de ondernemingen;

� het regentsbesluit van 27 september 1947 houdende goedkeuring van de titels III,
IV, en V van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (13);

� de wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen belang in
vredestijd (14);

� de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven (Cen-
trale Raad voor het bedrijfsleven, beroepsraden, ondernemingsraden);

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

� de organieke wet van de Nationale Arbeidsraad van 29 mei 1952;
� de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werk-

nemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen.

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

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

3. DE INHEEMSE WORDING

Is de sociale zekerheid de dochter van het zinnebeeld over de armoede van de men-
sen? Generaal de Gaulle beweerde, en enigszins terecht, dat de sociale zekerheid
daags na de Tweede Wereldoorlog “nog in de bonen zit” (15) maar zweeg hij in alle
talen (16) over de lange “incubatieperiode”, waarmee hij het geloof in de toverstok
en ongeziene orkestratie nog aanwakkerde. Niets werd echter minder geïmprovi-
seerd, als we de moeite nemen om de ontstaansgeschiedenis opnieuw onder de
loep te nemen. De oorsprong van de uitdrukking zou kunnen worden toegeschre-
ven aan Simon Bolivar, die in februari 1819 het volgende verklaarde: “Het meest per-
fecte regeringsstelsel is datgene dat de grootste hoeveelheid welzijn, de grootste
hoeveelheid sociale zekerheden en de grootste hoeveelheid politieke zekerheid
teweegbrengt (17). Niets wijst er echter op dat de staatsman daarmee een stelsel
bedoelde dat de sociale risico’s dekt, want dat veronderstelt een technische basis ter
ondersteuning van zijn dogmatische overstijging. In precies die betekenis wordt de
formule voor het eerst gebruikt in de Verenigde Staten, in de Amerikaanse socialeze-
kerheidswet van 14 augustus 1935, een wet die wortelt in de grote crisis die het
land vanaf 1929 doormaakt.

(15) Verslag door André Malraux, Les Chênes qu’on abat, Parijs, Gallimard, 1970.
(16) De uitdrukking is afkomstig van Léon Blum, “La sécurité sociale” in Les socialistes promoteurs,
défenseurs, animateurs de la sécurité sociale, Parijs, Edit. du Parti socialiste S.F.I.O., s.d., p. 6 (opge-
nomen in het dagblad Le Populaire van 13 juli 1949).
(17) W. Miguel Garcia Cruz, “Le concept de la sécurité sociale dans les pays d’Amérique”, Bulletin de
l’Association internationale de sécurité sociale, IV, nr. 6 van juni 1951, p. 211, aangehaald door
Paul Durand, La Politique contemporaine de sécurité sociale, Parijs, Dalloz, 1953, p. 13, nota (1).
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Ikzelf zou vooral onthouden dat reeds in 1925 de Internationale Arbeidsconferentie
een resolutie goedkeurde waarin de idee van eenheid van sociale verzekeringen is
opgenomen: een verzekeringsstelsel dat alle risico’s waaraan de werknemer is bloot-
gesteld, dekt (18). Deze suggestie leidt noodzakelijkerwijze tot de coördinatie en
vereenvoudiging van de verschillende bestaande sociale verzekeringen en schept
alvast een beeld van het concept.

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

Zeven maanden later, op 12 augustus 1941, ontmoeten Roosevelt en Churchill
elkaar in het midden van de Atlantische Oceaan en ze zijn van oordeel dat ze via een
handvest “een aantal gemeenschappelijke principes moeten kenbaar maken die het
nationale beleid in hun respectieve landen beheersen en waarin zij al hun hoop leg-
gen op een betere toekomst voor de wereld.” “Ze verlangen er (meer bepaald) naar
om zo te handelen dat op economisch vlak de meest complete samenwerking tus-
sen alle naties tot stand komt, teneinde voor alle landen betere werkomstandigheden,
vooruitgang van de economie en sociale zekerheid te garanderen (19).
Ondertussen, op 10 juni 1941, kondigt de Engelse Minister Greenwood, die ermee
werd belast om de problemen inzake de heropbouw te bestuderen, in het Lagerhuis
aan dat hij een interministeriële commissie heeft verzocht om “een algemeen onder-
zoek te verrichten naar de socialeverzekeringsstelsels en de daarbij behorende dien-
sten die op nationaal vlak bestaan, daarbij inbegrepen de arbeidsongevallen, en om
aanbevelingen naar voren te schuiven die dit stelsel moeten verbeteren.”

Deze commissie wordt voorgezeten door William Beveridge en dient op 20 novem-
ber 1942 haar rapport in (Social Insurance and Allied Services); dit rapport wordt op
1 december aan de leden van het Parlement uitgedeeld. Beveridge wijst op de twee
hoofdcategorieën van fouten in de van kracht zijnde wetgeving – ontoereikendheid
en complexiteit – en beveelt een nationaal verzekeringsstelsel aan dat steunt op de
beginselen universaliteit en eenheid. “Een revolutionaire beweging in de wereld-
geschiedenis is een tijd voor revoluties en niet voor verstelwerk” (20).
Het document vindt heel wat weerklank en er bestaat geen verdrag in de sociale
geschiedenis dat hieraan geen wezenlijke ontwikkelingen toekent. Maar het is
extreem om hierin een doorslaggevende factor te zien die de evolutie bepaalt van
het continentale recht, en in het bijzonder van het Belgisch recht.

(18) Zie Internationale Arbeidsorganisatie, Trente ans de combat pour la justice sociale, 1919-1949,
Woord vooraf door David A. Morse, Genève, Internationaal Arbeidsbureau, 2e ed., 1950, p. 91.
(19 Atlantisch Handvest, punt 5.
(20 Social Insurance, nr. 7, p. 6.
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Als Churchill in februari 1943 een vierjarenplan aankondigt, neemt hij daarin het
Beveridge-plan op en verklaart: “U dient ons, mijn collega’s en mijzelf, te beschou-
wen als fervente aanhangers van de verplichte verzekering voor alle klassen en voor
alle doelen, van de wieg tot het graf.”

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

In haar “Verklaring betreffende de doelstellingen van de Internationale Arbeidsorga-
nisatie” bevestigt de conferentie dat “de strijd tegen behoeftigheid in elke natie met
een onuitputtelijke energie moet worden gestreden door toedoen van een voortge-
zette en grondig overlegde internationale inspanning. Daarbij nemen de vertegen-
woordigers van de werknemers en de werkgevers – die op gelijke voet met de rege-
ring samenwerken – deel aan vrije discussies en beslissingen van democratische
aard, met het oog op de promotie van het gemeenschappelijk goed (21).
De Conferentie “erkent de plechtige verplichting van de Internationale Arbeidsorga-
nisatie om in de verschillende landen ter wereld de tenuitvoerlegging te ondersteu-
nen van eigen programma’s om de uitbreidingen van de socialezekerheidsmaatregelen
te verwezenlijken met de bedoeling om iedereen die een dergelijke bescherming
nodig heeft, een basisinkomen, alsook volledige medische verzorging te garanderen.
(21)” Bij deze gelegenheid wordt aanbeveling nr. 69 goedgekeurd, waarmee de
invoering van een socialezekerheidsstelsel wordt beoogd dat in alle landen zo uitge-
breid mogelijk is.

Ik vond het belangrijk om deze verschillende materialen beknopt weer te geven,
daar zij aantonen dat tussen de twee wereldoorlogen en tijdens de Tweede Wereld-
oorlog zich een coherenter concept van bescherming tegen sociale risico’s doet
gelden, namelijk het concept van een verplicht en veralgemeend socialezekerheids-
stelsel dat ten minste een minimuminkomen garandeert; de “internationale” analyse,
die van één land, nl. de Verenigde Staten, uitgaat – land waarvan de invloed onmis-
kenbaar is – legt enkele principes en strekkingen bloot. De belangrijkste daarvan –
de economische druk ten gevolge van de crisis, de toenadering van de gemeen-
schappen en de gewenning aan de interventie tijdens de oorlogen – zijn in België,
zowel qua gevolgen als qua oorzaken, terug te vinden.

Het Belgische voorbeeld illustreert des te beter het mechanisme van trage rijping
van de sociale zekerheid. Als we ons beperken tot de jaren die aan de besluiten van
1944-1945 voorafgingen, stellen we vast dat een reeks van zogenaamde socialever-

(21) Verklaring van Philadelphia, punt 3, f).
(21) Verklaring van Philadelphia, punt 3, f).
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zekeringswetten, geconsolideerd na 1914-1918, verschillende gebeurlijkheden dekt
(22). Maar het geheel vertoont de nadelen van het Engelse systeem: het is ontoerei-
kend en complex.

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

Complexiteit. Met de verschillende wetgevingen gaan velerlei instellingen, ingewik-
kelde reglementeringen, een verscheidenheid aan berekeningswijzen en manieren
van innen van de bijdragen, te veel formaliteiten gepaard.

Het is verkeerd om te denken dat we dienden te wachten op de “internationale
beweging” en Beveridge om de weg van de hervormingen in te slaan.

Vanaf 1912 doet zich in België het probleem van de sociale verzekeringen voor (23)
en wordt het verlangen naar een wet op de sociale verzekering voor werknemers
duidelijk voelbaar.

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

(22) Zie Wet van 10 maart 1900 betreffende de ouderdomspensioenen (vrij en gesubsidieerd verze-
keringsstelsel); wet van 24 december 1903 betreffende de schadevergoeding bij arbeidsongevallen;
wet van 5 juni 1911 betreffende de ouderdomspensioenen voor mijnwerkers; wet van 10 december
1924 en die van 10 maart 1925 tot regeling van de verplichte ouderdoms- en overlijdensverzekering
voor arbeiders en bedienden; wet van 24 juli 1927 die voor slachtoffers van beroepsziekten een for-
faitaire schadevergoeding voorziet die vergelijkbaar is met die die aan slachtoffers van een arbeidson-
geval wordt toegekend; wet van 4 augustus 1930 “houdende de veralgemening van de kinderbijslag”;
wet van 8 juni 1936 betreffende het betaald verlof; wet van 10 juni 1937 tot oprichting van een
afzonderlijk kinderbijslagstelsel voor niet-loontrekkenden.
(23) Zie Le Soir, 28 mei 1913, Ed. B, pp. 1-2, aangaande een regeringsproject dat op 12 november
1912 werd ingediend (ziekte, invaliditeit, ouderdom); zie Chlepner, BS, Cent ans d’Histoire sociale
en Belgique, Brussel, Institut de sociologie Solvay, 1956, pp. 136 tot 138.
(24) Ziekte, invaliditeit, ouderdom, werkloosheid.
(25) Parl. doc., Kamer, 1929-1930, nr. 22 van 10 december 1929, p. 1.
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“Het loon moet volstaan om een menswaardig leven te behouden; dit heeft niet
alleen betrekking op voeding, kleding, huisvesting en verwarming, maar houdt ook
een verzekering in tegen alle risico’s. Het recht op leven bestond immers voor alles
en wanneer het normale gemiddelde loon dankzij hetwelk we de vereisten van het
leven aankunnen, ontbreekt, moet het worden vervangen door een compenserende
loonsvergoeding”.

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

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

In de loop van het laatste trimester van 1936 echter vertrouwt de regering aan
bevoegde personen het onderzoek toe van een aantal kwesties waarvoor interne
hervormingen noodzakelijk zijn. Ze richt negen koninklijke commissariaten op,
waaronder dat voor de administratie (dhr. L. Camu), voor de werkloosheid (dhr. H.
Fuss), voor de verzekeringen (dhr. E. Van Dievoet), voor de middenstand (dhr. F.
Collin) en voor de pensioenen (dhr. L. François).

Dhr. Fuss publiceert in 1937 een eerste verslag gewijd aan de organisatie van de ver-
plichte verzekering tegen werkloosheid. Een tweede verslag bevat een ontwerp
voor een algemene wet en een studie over de behandeling van werklozen die met
arbeidsongeschiktheid te kampen hebben. “Er werd beslist om een stelsel van ver-
plichte verzekering in te voeren, maar de inwerkingtreding werd tot twee keer toe
uitgesteld wegens moeilijkheden bij het op gang brengen” (26).

Dhr. François stelde een ander, tijdelijk rapport op, betreffende de sociale pensioe-
nen. Aangezien het op de vooravond van de oorlog werd ingediend, bleef het ver-
trouwelijk (27).

(26) Baudhuin, Histoire économique de la Belgique 1945-1946, Brussel, Bruylant, 1958, p. 356.
(27) Baudhuin, op. cit., p. 357. 49
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Bij de pogingen om alle sociale verzekeringen verplicht te maken (28), voegen zich
ook de stemmen van hen die een coördinatie en een vereenvoudiging van de wetge-
ving vragen. “Een van de bezwaren die in haast alle milieus te horen waren tegen het
huidige stelsel van stortingen die noodzakelijk zijn, zowel voor de toepassing van de
sociale wetten (verzekering tegen ouderdom en vroegtijdig overlijden; ongevallen-
verzekeringen, kinderbijslag) als voor de toepassing van de fiscale wetten (afhoudin-
gen aan de bron van bedrijfsbelastingen en nationale crisisbelastingen), is het feit dat
hierdoor ook de kleine werkgever wordt verplicht om betrekkingen te onderhouden
met een reeks uiteenlopende administraties en kantoren, die hem er eveneens toe
verplichten om voor eenzelfde bediende of arbeider verschillende rekeningen met
verschillende percentages bij te houden. Overgaan tot een herziening van de manier
waarop de verschillende verplichtingen van zowel sociale als fiscale aard kunnen
worden nagekomen, zijn wellicht niet van enig nut ontdaan indien we door deze
revisie zouden komen tot het verrichten van één enkele maandelijkse betaling aan
hetzelfde staatsloket. Dit loket zou dan tot taak hebben om de geïnde bedragen en de
ontvangsten te verdelen over de staat, de verschillende verzekeringsinstanties en de
compensatiekas voor kinderbijslag” (29). Dit streven naar werkgeversbetalingen –
voorbode van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) – verdedigd door het per-
manent bureau van de Kamers voor ambachten en neringen, staat nog in het verslag
over de begroting voor arbeid en sociale voorzorg van 1939 (30).

(28) Zie verder de vergaderagenda van de vakbonds- of politieke congressen, met name die van de
buitengewone congressen van de CGTB van 8 augustus 1937, 21 en 29 mei 1938.
(29) Parl. doc., Senaat, zitting 1936-1937, nr. 45 van 8 december 1936 (Verslag van de Commissie
voor de Financiën belast met het onderzoek van de begroting van het Ministerie van Financiën voor
het begrotingsjaar 1937, opgesteld door M. Coenen), p. 10. Een document van het Comité central
industriel de Belgique (“De la nécessité de simplifier le versement des retenues patronales”) van 11
juni 1936 (Algemeen Rijksarchief, documenten of fonds Henri Velge, 1936-1938, nr. 304) heeft
betrekking op deze idee van “één inning van sociale belastingen en betalingen” en maakt verschillen-
de bemerkingen betreffende het uniek nummer voor de gelijktijdige inning van de bedrijfsbelasting
en de betalingen voor de sociale wetten”. Zo komen we bij een van de thema’s van hedendaagse
modernisering die door de RSZ worden aangehaald in diens recentste memorandum aan de Regering
(de werkgevers in staat stellen om zich in één keer en door één enkele betaling te kwijten van ver-
schillende inhoudingen die zij dienen te realiseren, uit hoofde van de fiscale en sociale wetten” (Ver-
slag van M. Coart-Fresart over de vereenvoudiging van de belastingswetten, p. 111)). Het verslag
Coart-Fresart concludeert echter het volgende: “indien een vereenvoudiging van de aan de werkge-
vers opgelegde sociale verplichtingen kan worden gevonden, kunnen we daarin slagen door het fis-
cale en sociale met elkaar te vermengen; beide domeinen dienen echter nauwgezet van elkaar
gescheiden te blijven, al was het louter en alleen met het oog op de voortdurende wijzigingen waar-
aan de stelsels waarvan sprake onderhavig zijn.” Het verslag van Senator Coenen weerspiegelt deze
bekommernis.
(30) Parl. doc., Kamer, buitengewone zitting 1939, nr. 63 van 6 mei 1939 (verslag in naam van de
Commissie voor arbeid en sociale voorzorg opgesteld door M. Mampaey): “Voorzeker worden ver-
schillende sociale wetten bestreden wegens de financiële lasten die ze met zich meebrengen. De
moeilijkheden bij de toepassing en de talrijke werkwijzen, die soms met ingewikkelde formaliteiten
gepaard gaan, hebben onze wetten echter ook weinig geliefd gemaakt bij een groot gedeelte van de
middenklasse” (p. 30, in punt XII, Coordination et simplification de la législation ouvrière et sociale).
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Tussen 1936 en 1939 sloot het Centre d’Etudes pour la Réforme de l’Etat (31) in
dezelfde zin af met zijn negende commissie (32). Zonder aan de grond van de

(31) De oprichting van het CERE is een privé-initiatief. Het vloeit voort uit de bezorgdheid van M.
Van Zeeland en zijn omgeving en kende een uitgebreide activiteit onder het voorzitterschap van dhr.
René Marcq. Het CERE werd op 17 september 1936 opgericht en bestond uit vier liberalen, vier
katholieken en vier socialisten die elk tot de wereld van de industrie, wetenschap of politiek
behoorden.
(32) Zie Centre d’Etudes pour la Réforme de l’Etat. – La Réforme de l’Etat, conclusions additionnel-
les, Brussel, 1938, pp. 323 tot 343. Zie ook Algemeen Rijksarchief, Velge-Fonds, nr. 312, notulen van
de zittingen van 15 februari en 22 februari 1938, tussenkomsten van Velge, Fuss, Van Acker, Boël
(“Voorheffingssysteem”, “één betaling”, “omslagkas”‘, “distributiekas”, “ventilatiekas” of “Nationaal
Fonds voor sociale zekerheid”, “te verkiezen boven een algemene kas waarin alle inkomsten en be-
talingen zouden worden samengevoegd” (Velge-Fonds nr. 308 (voorstel voor een “unieke socialever-
zekeringskaart”, waarop alle inlichtingen die nodig zijn voor de toepassing van de verschillende wet-
ten, zijn verzameld; voorstel voor een “nationale kas uitgerust met moderne machines en voorzien
van een organisatie die op het mechaniseringsprincipe steunt”). In de Staatsarchieven van Brugge,
documenten van Van Acker, vinden we echter andere projecten of ontwerpprojecten, zoals het pro-
ject betreffende de invoering van een Nationaal solidariteitsfonds dat zowel de privé- als de over-
heidssector en zowel de inkomsten als de uitgaven dekt (map nr. 253 bijvoorbeeld, “Législation
sociale 1939-1942”). 
Hieruit spreekt duidelijk het verlangen naar een “toepassing van de sociale wetgeving die de bedrijfs-
leiders geen ingewikkelde boekhouding en een uitgebreide papieradministratie moet opleggen”
(ibid., nr. 247, “Assurances sociales et législation 1937-1943”). En als wetten worden gemaakt om te
vereenvoudigen, “mag de beoogde wet geen aanleiding geven tot eindeloze discussies. Ze moet zeer
snel worden afgekondigd want zij moet voor de arbeidswereld het bewijs zijn dat een nieuw tijdperk
begint met een samenwerking die steunt op vertrouwen. Behalve de aanwijzingen hierboven moet
ze zich beperken tot het formuleren van de minimale inhoud van elke verzekering en het aanduiden
van de beheersorganen, waarbij het de genoemde organen toekomt om ontwerpen van koninklijke
besluiten met daarin de uitvoeringsmodaliteiten voor te bereiden.”
De idee van een “algemene of unieke bijdrage” die door de werkgever dient te worden betaald, eerder
nog dan een unieke of globale inning (met soms, zoals heden het geval is, verwarring tussen unieke of
globale inning en gecentraliseerde inning (groepering van de stortingen door de werkgevers) van ver-
schillende bijdragen met uiteenlopende tarieven, gegroepeerd in één enkele betaling berekend op een
gemeenschappelijke loonbasis) was al ter sprake gekomen nog voor werd teruggegrepen naar een lou-
ter organisatorische uniciteit bij het inzamelen van kapitaal (zie bijvoorbeeld Archives Delsinne, in het
Centre de recherche et d’étude pour l’histoire de la seconde guerre mondiale, PDB, nr. 64, doc. 29
januari 1943 en Archives Léopold De Hulster, Audit Centre, PD24, nr. 19, p. 9, “La cotisation unique”.
Zie van het genaamde centrum ook de Archives Albert De Vleeschauwer betreffende de Londense wer-
ken van de Belgische commissie voor studie van de naoorlogse problemen, met name PD40, doc. 284
van juli 1943. Vanaf dat ogenblik staat vast dat “de middelen tegelijkertijd afkomstig zijn van de inning”
van deze (unieke) bijdrage en van de “algemene belastingheffing” (p. 30)).
Een ander noemenswaardig punt, ook al valt het dan buiten het eigenlijke onderwerp, is de feitelijke
idee achter een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, zoals die later zal ontstaan, hoofdstuk V
(Exercice du droit aux assurances sociales – Organisation) van het verslag van de sociale afdeling van
het CEPAG (CREHSGM, fonds De Vleeschauwer, doc. 55/28bis van juni 1943): “De Rijksdienst voor
verzekeringen houdt een bestand bij van de algemene bevolking van het Koninkrijk. Dit bestand
wordt voortdurend bijgewerkt dankzij de overdracht van de aktes van de burgerlijke staat en van de
bevolkingsregisters. Voor elke Belg bevat het een dossier dat slechts één nummer heeft; dankzij deze
vermelding kan het centrale orgaan de nodige documenten doorschuiven naar de regionale en lokale
diensten die met de uitvoering van de beslissingen zijn belast, en met name de uitkeringen, vergoe-
dingen en pensioenen uitbetalen aan de verzekerden die er recht op hebben. Het bezorgt de docu-
menten tevens aan de organen die in de algemene of specifieke werking van de verzekeringen tus-
senbeide komen” (p. 28) (zie ook een weergave van deze tekst, Roch (Roger), “Un plan de sécurité
sociale”, Arbeidsblad, 1958/10, p. 1187). Het gaat in zekere zin om een sciencefictionessay: de RSZ-
KSZ en het Rijksregister die onder het vaandel van de eerste worden verenigd in een streven naar
nog niet bereikte doeltreffendheid en rationaliteit.
Het Londense project van de sociale afdeling van het CEPAG ging voor nog twee punten echter nog
een hele stap verder, enerzijds door een einde te maken aan de diversiteit van de controle- of inspectie-
organen, anderzijds door het institutionele pluralisme, waaronder de kinderbijslagfondsen, vakantie-
geldkassen, enz., af te schaffen (CREHSGM, Archives A. De Vleeschauwer, PD40, nr. 55/28bis, hfdst.
V, 1, pp. 28-29). Een ware sociale tsunami!
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bestaande wetten te raken (“Alleen de wetgever kan exact de lasten voor de bijdra-
geplichtigen en de voordelen voor de gerechtigden bepalen”) had het Centrum
onderzocht met welke middelen ze eenvoudiger zouden kunnen worden toegepast.
Verder stelde het voor dat de werkgever een unieke socialeverzekeringskaart, met
daarop alle inlichtingen noodzakelijk voor de toepassing van de verschillende wet-
ten, zou opstellen. Deze kaart en het bijdragebedrag zouden elk trimester worden
overgemaakt aan een nationale instelling die de fondsen zou verdelen over de ver-
schillende bestaande kassen (33). De meerderheid in de commissie, die zich op het
louter technische domein situeert, oordeelde dat de eenmaking van de inningswijze
voor de bijdragen, hetzij de veralgemening van de voorheffing, grote voordelen
omvatte en een aanzienlijke vereenvoudiging zou betekenen van de toepassing van
de sociale wetten (34).
De commissie voegde hier nog aan toe dat er geen nadelen verbonden zijn aan het
feit dat wordt gekozen voor een algemeen systeem voor het berekenen van de bij-
drage in procent van de lonen, met al dan niet een plafond dat van de wetten eerder
dan van de arbeidsdagen afhankelijk is (35).
Tot slot eiste de Belgische Arbeiderspartij in een memorandum dat ze op 6 oktober
1937 aan de Regering overhandigde, behalve een aantal sociale kwesties, dat de
lonen en sociale voordelen aan de levensduurte worden aangepast, dat een verplich-
te werkloosheidsverzekering wordt georganiseerd, dat een compleet verzekerings-
stelsel voor ziekte, moederschap en invaliditeit wordt ingevoerd, dat de pensioenen
worden hervormd, dat elke maatregel die vrouwenarbeid aan banden legt en hen in
de toepassing van de sociale wetten minderwaardig maakt, wordt afgeschaft en dat
de sociale wetten worden vereenvoudigd (36).

En toen werd het oorlog. Het land werd bezet en de nevenactiviteiten werden
teruggeschroefd; feiten, mensen en ideeën werden door elkaar gehaald, de tijd
noopte tot nadenken en het verlangen naar zekerheid en welzijn was groter dan
ooit (37).

Tal van kringen, centra, commissies – al dan niet officieel, vaak zelfs clandestien
(38) – werden opgericht en vergaderden over de problemen van de naoorlogse
periode en de wederopbouw van een sociaal systeem waarin – daar was iedereen

(33) La Réforme de l’Etat, conclusions additionnelles, op. cit., pp. 325-326.
(34) La Réforme de l’Etat, op. cit., p. 327.
(35) La Réforme de l’Etat, op. cit., pp. 330-331.
(36) Zie Vandervelde, E., Carnets 1934-1938, Les Edit. internationales, Parijs, 1966, bijlage 7, pp.
163 tot 165.
(37) Zie bv. Le Monde du travail, bijzonder nummer van 1 mei 1942 (“Garantir la sécurité du lende-
main à tous les travailleurs des entreprises”).
(38) Hetzelfde fenomeen doet zich in Frankrijk voor. Zie meer bepaald de rol van het Algemeen studie-
comité (studieorgaan van de Verzetsbeweging en de algemene afvaardiging van Londen in Frankrijk) en
het “Plan commun 44”, Arbeidsblad, 1945, pp. 417 tot 419. Zie Pour une sécurité sociale à l’échelle
humaine, Office régional d’études et de liaisons (Commission sécurité sociale), Rijsel, Edit. sociales du
Nord, 1947, 85 pp. en Mayer, Daniel, “La vérité sur la sécurité sociale”, redevoering voor de Nationale
Vergadering op 11 juli 1949 door de Minister van Werk en Sociale Zekerheid, in Les Socialistes promo-
teurs, défenseurs, animateurs de la sécurité sociale, op. cit., met name p. 33 en p. 40.
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het over eens – aan alle werknemers het wettelijke aandeel wordt toegekend dat
wordt gerechtvaardigd door het doorstane lijden en waarbij iedereen zich inspant
om de grondslagen te leggen voor een rechtvaardige sociale vrede (39).

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

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

De problemen van de sociale zekerheid in ruime zin, waaronder de loonkwesties,
het streven naar volledige werkgelegenheid, de repatriëring van arbeidskrachten, de
ondersteuning van werklozen, de prijsreglementeringen, enz., vormen zowat overal
een aandachtspunt, met name in het studiecomité van de Fédération des Patrons
catholiques de Belgique en in de Commission de contact entre patrons et travail-
leurs chrétiens: “de FNPCB en de CSC zijn zich volop bewust van de hang van de
massa naar meer sociale zekerheid en oordeelt dat de sociale verzekeringen een van
de voornaamste elementen vormen voor de verwezenlijking van deze doelstelling.
Derhalve menen zij dat de organisatie van de sociale verzekeringen in de toekomst
op de volgende principes moet worden gebaseerd:
� veralgemening van de verplichte verzekering;
� veralgemening van het paritair beheer;
� organisatie in het kader van de sector met de nationale compensatie;
� vooraf afgehouden en één gemaakte, tweeledige bijdrage” (41).

Ook de socialistische beweging zit niet stil en roept eveneens een aantal studiecom-
missies in het leven of stuurt vertegenwoordigers naar verschillende adviesinstan-
ties. Hun taak zal uitgesproken doeltreffend zijn, aangezien bij de bevrijding van het
grondgebied tal van verslaggevers of socialistische deelnemers in de regerings- of
bestuurskringen van het land worden opgenomen.

(39) Zie meer bepaald Baudhuin, L’économie belge sous l’occupation 1940-1944, Brussel, Bruylant, 2e
oplage, 1945, pp. 368-369 (hfdst. VIII – Elaboration de plans). Zie ook de Staatsarchieven te Brugge,
documenten Van Acker, nr. 487, “Projet d’allocution à la radio sans date” (wellicht september 1944):
“De arbeidersklasse heeft tijdens de bezetting zo veel ellende doorstaan dat zij nu recht heeft op wette-
lijke schadeloosstellingen. In de meeste arbeidershuizen heerst ongerustheid. Het is van belang dat die
wordt gemilderd. Wat verklaart die ongerustheid? Ze is te wijten aan de onzekerheid over de toekomst
(...). We moeten eenieder garanties geven inzake sociale zekerheid. Met het oog hierop zal ik mij
hoogstdringend tot de Ministerraad richten met een ontwerp voor de oprichting van een groot Natio-
naal Socialezekerheidsfonds voor de werknemers, bedienden zowel als arbeiders (...).”
(40) L’organisation des rapports entre employeurs et salariés, Brussel, Institut de sociologie Solvay,
1945, 95 pp.
(41) Bulletin social des industriels, november 1944, p. 19. 53
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Enkele vermeldenswaardige “bouwstenen” zijn: “Réflexions sur la restauration du syn-
dicalisme belge”, tekst van 1 mei 1943 die in Londen door drie van de vier secretaris-
sen van de CGTB, Rens, Finet en Bondas, werd opgesteld; deze tekst pleit onder meer
voor het veralgemeende recht op sociale verzekeringen (werkloosheid, arbeidsonge-
vallen, ziekte, vervroegd invaliditeitspensioen, ouderdom, vroegtijdig overlijden,
medische en farmaceutische zorgverlening, moederschapsverzekering, kinderbijslag).

Wat echter vooral moet worden beklemtoond, is de socialistische aanwezigheid in
het Comité werkgevers-arbeiders. Dit comité werkte het beroemde en zo vaak bespro-
ken “Ontwerpakkoord” uit. Het werk van dit comité zit boordevol inlichtingen en het
is voor mijn onderzoek verre van nutteloos om enkele details eruit aan te halen (42).

Toen de bezetter in 1940 het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsbemid-
deling en Werkloosheid (RDAW) ontbond, beslisten enkele leden van dit comité, op
initiatief van de heer H. Fuss (43), om het contact tussen de werkgevers en de arbei-
ders in stand te houden en hun standpunten over de economische en sociale situ-
atie na de bevrijding uit te wisselen. 

In het begin bestond het Comité uit de heer Georges Velter (44), directeur van
Fabrimetal, de heer Paul Goldschmidt-Clermont, directeur van het Comité Central
Industriel (44), de heer Pauwels, vakbondsleider CSC (45) en de heer Watillon, vak-

(42) Zie in het bijzonder Baudhuin, Histoire économique de la Belgique 1945-1956, op. cit., pp. 347
tot 351 en Bulletin social des industriels, december 1944 tot februari 1945, p. 91.
(43) Dhr. Fuss was koninklijk commissaris belast met de hervorming van de werkloosheid (zie hier-
boven); hij was destijds directeur-generaal op het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg, door de
Duitsers uit zijn functie ontslagen (“Naar mijn mening werd de ondergetekende er, door zijn
gedwongen werkloosheid, toe gebracht om, met stilzwijgende toestemming, de taak van voorzitter-
verslaggever op zich te nemen”, Arbeidsblad, hoger genoemd art., 1958). We herlezen met belang-
stelling een brief van Henri Fuss van 9 november 1958, gericht aan Georges Velter, Lakenwevers-
straat 21 te Brussel, waarin hij hem meedeelt dat in het Arbeidsblad een artikel van hem is versche-
nen over de clandestiene wording van de sociale zekerheid. Verder wijst hij hem erop dat een
belangrijke passage in de tekst tot zijn grote spijt door de “uitgevers” werd geschrapt. In deze passa-
ge “was kort sprake van personen die met gezag aan onze werkzaamheden deelnamen. Het ging dus
duidelijk over u, over de zwaar doorwegende verantwoordelijkheden die u samen met Paul Goldsch-
midt op zich kon nemen in naam van de werkgeverswereld, van de hartelijkheid waarmee u even-
wicht bracht in onze bij aanvang zo onbestendige vergaderingen, in de comfortabele lokalen van
Fabrimetal. Dergelijke en heel wat andere herinneringen drongen zich, van nature uit, op aan mijn
geest. Ik ben niet aansprakelijk voor de weglating en vond het belangrijk dat u dat wist.”
(44) We wijzen er hierbij op dat de heer Velter, geboren in 1896, net zoals Achille Van Acker in het
Brugse is opgegroeid (zie Georges Velter, 29 november 1896 – 2 november 1979, Verbond van Belgi-
sche Ondernemingen van België, VBO-rapport, nr. 28 van 10 november 1979, p. 4) en dat hij, net
zoals Van Acker, tot die zeldzame personen behoort die “met gezag deelnamen” aan de clandestiene
wording van de Belgische sociale zekerheid. Henri Fuss beklemtoonde de “zwaar doorwegende ver-
antwoordelijkheden” die hij op zich nam, “samen met Paul Goldschmidt, in naam van de werkgevers-
wereld”; hij benadrukte ook “de hartelijkheid waarmee hij evenwicht bracht in onze bij aanvang zo
onbestendige vergaderingen in de comfortabele lokalen van Fabrimetal” (reeds vermelde brief van 9
november 1958). De heer Goldschmidt-Clermont wordt de eerste administrateur-generaal van de
RSZ, dienst waarvan hij met zorg de eerste mecanografische stappen met de SMALS voorbereidt,
omringd door ingenieurs en technici. Als vertegenwoordiger van de Vereniging van de Kinderbijslag-
fondsen pleitte hij in eerste instantie voor het behoud van een sectorale inning van de sociale bijdra-
gen (Velge-Fonds, nr. 314, doc. 1153).
(45) Dhr. Pauwels had, net zoals dhr. Velge, deel uitgemaakt van de negende commissie van het
Centre d’Etudes pour la Réforme de l’Etat.
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bondsleider FGTB. Ook de heer Gaston Grinard, voormalig directeur van de RDAW,
maakte er deel van uit. “Naargelang van hun beschikbaarheid van het ogenblik”
waren tevens de heren Bondas, Lapaille, Delsinne, Jauniaux, Major, … aanwezig en
elk nam uit eigen naam, zonder mandaat, deel aan de zittingen, aangezien geen
enkele organisatie officieel vertegenwoordigd was.

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

Het Comité kaartte alle sociale problemen die de aanwezige partijen interesseerden,
aan (lonen, werktijd, sociale zekerheid, beginselen en methodes voor paritaire
samenwerking, op het niveau van de onderneming, de industrietak, op nationaal en
internationaal niveau) en keurde op 24 april 1944 unaniem een definitieve tekst
goed (46). Daarna werd er op technisch vlak verdergewerkt, omdat de overtuiging
heerste dat een concrete verwezenlijking geboden was.

Nog later werd het socialistische solidariteitspact officieel aangehaald, tijdens de eer-
ste Nationale Arbeidsconferentie van na de oorlog, op 16 september 1944; hier werd
het door de regering (47) en de geaccrediteerde vertegenwoordigers van de werkge-
vers en de werknemers goedgekeurd. Vanaf dat ogenblik woog het zwaar door op de
uitwerking, goedkeuring en toepassing van heel de naoorlogse sociale wetgeving,
“alsook op de ontwikkeling van een recht van professionele oorsprong” (48).

De heer P. Goldschmidt-Clermont vatte de redenen voor dit succes perfect samen:
“Het clandestiene akkoord had de verdienste dat het op korte termijn een helder en
concreet voorstel bood, dat solidair door de destijds clichématig in tegenovergestel-
de posities gedrongen sociale milieus werd voorgesteld, waarmee zij getuigen van
een oprechte inspanning tot samenwerking voor een toekomst die nog met angst
tegemoet wordt gezien; en bij deze inspanning putten zij hun inspiratie in de

(46) Dit uitgebreide document van 56 paragrafen werd herhaaldelijk gepubliceerd, met name in het
Arbeidsblad, in 1945 en in 1958.
(47) Zie Arbeidsblad, 1944, p. 259. Resoluties van de Nationale Arbeidsconferentie, die op 16 sep-
tember 1944 vergaderde onder het voorzitterschap van de heer Hubert Pierlot, Eerste Minister, bijge-
staan door de heer Gutt, Minister van Financiën, en de heer Bondas, onderstaatssecretaris van Arbeid
en Sociale Voorzorg (7e De Regering verklaart dat ze een stelsel van veralgemeningen en aanzienlijke
verbeteringen van de sociale verzekeringen, waaronder ook de kinderbijslag, in overweging zal
nemen. Vanaf de volgende week worden de uitvoeringsbepalingen onder de loep genomen).
(48) Roch, R., “Un plan de sécurité sociale”, Arbeidsblad, 1958, p. 1176.
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diepste wortels van de Belgische bodem” (49)-(50). De heer Roch formuleerde deze
laatste troef nog uitdrukkelijker: “De auteurs van het akkoord inzake sociale solidari-
teit hadden een correct inzicht in de werkelijkheid waar ze voortdurend mee in con-
tact stonden; ze kenden de sociologische feiten en de wetten die eruit voortvloeien;
hun conceptie van de sociale organisatie kort na de vijandelijkheden sloot aan bij de
collectieve wetenschap van de sociale groepen waaruit ze afkomstig waren” (51).

Heel anders was de situatie bij de Belgische studiegroepen die in Londen waren
opgericht, en in het bijzonder bij de “Belgische commissie voor de studie van naoor-
logse problemen” (52), opgericht door de Regering in ballingschap en voorgezeten
door Paul Van Zeeland. Deze commissie had onder meer als opdracht, een studie te
maken van de problemen met betrekking tot de hervormingen die in de politieke,
economische en sociale orde moesten worden doorgevoerd (53); ze bestond uit een
centraal comité en zeven secties, waaronder een sociale sectie, die op 23, 26 en 29
januari 1943 en op 5, 12 en 17 februari 1943 vergaderde. Duidelijk beïnvloed door
het Beveridge-rapport (54), stelde de CEPAG een socialeverzekeringssysteem voor
dat volgens de bedenkers werd gekenmerkt door:
� de universaliteit (uitkering van een gepaste vergoeding ter dekking van alle risi-

co’s van voldoende uniforme aard waaraan elke inwoner op het grondgebied
blootgesteld kan zijn) en

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

(49) Door ons benadrukt.
(50) Arbeidsblad, 1958, p. 860. De heer Roch voegt hier nog aan toe: “Uit het voortdurend evolu-
erende sociale milieu is het recht inzake sociale zekerheid en collectieve arbeidsbetrekkingen ont-
staan; dit milieu is hiervan de daadwerkelijke bron, aangezien “binnen geen enkele van de klassen
die meewerken aan de economische ontwikkelingen van onze samenlevingen, zich een groepsbe-
wustzijn vormt, een vakbondsvisie van het recht, een korps van collectieve vertegenwoordigingen
van het rechtvaardige en onrechtvaardige dat ontstaat uit de perceptie van algemene belangen van
de groep en de nodige voorwaarden voor een volledig rendement van zijn sociale activiteit” (Edou-
ard Lambert, Woord vooraf bij het werk van Georges Cornil, Le droit privé – Essai de sociologie juri-
dique simplifiée, Parijs, 1924, p. x), Arbeidsblad, 1958, p. 1175.
(51) Arbeidsblad, 1958, p. 1176. Zie in dit verband Reman, P., “La sécurité sociale. Histoire, dévelop-
pement et perspectives”, dossier van het CRISP, nr. 38, dec. 1992, pp. 6 en 7.
(52) CEPAG. Deze commissie kende oorspronkelijk slechts een feitelijk bestaan, maar later, na ander-
half jaar activiteit werd ze officieel ingesteld door een besluit van de ministers, die op 4 juni 1942 in
de raad bijeenkwamen (Belgisch Staatsblad, gepubliceerd te Londen, van 30 juni 1942).
(53) Besluit van 4 juni 1942, hoger genoemd, artikel 1, I.
(54) In tegenstelling tot het sociaal solidariteitspact geeft H. Fuss toe dat men bij het Comité werkge-
vers en arbeiders van het bestaan van een dergelijk plan afwist, maar hij verklaart ook dat het nooit
kennis heeft genomen van de inhoud (Arbeidsblad, 1958, hoger genoemd art., p. 843). Andere bron-
nen stellen dat het Beveridge-rapport in het bezette België snel werd verspreid – in eerste instantie
door toedoen van de BBC, later door dropping met een parachute – en dat het voor de “onderduikers”
een bron van inspiratie was (zie met name Rapport F.I.B., Où va la sécurité sociale?, op. cit., p. 9). Eén
ding is zeker: het solidariteitspact is totaal verschillend van het Engelse rapport en onderscheidt zich
zeer duidelijk van de standpunten van de CEPAG (zie Roch, Arbeidsblad, 1958, pp. 1208 e.v.), die de
klemtoon leggen op een nationaal (en niet paritair) beheer en op een uitgesproken door belastingen
betaalde financiering. Alleen de hoofdidee, namelijk algemene bijdrage, hebben beide Belgische plan-
nen gemeenschappelijk en wel om de uitstekende reden dat ze van vóór de oorlog dateert.
(55) Koninkrijk België, Rapports de la Commission pour l’étude des problèmes d’après-guerre
(CEPAG), 1941-1944, Vierde verslag over de sociale verzekeringen, pp. 100-103.
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Kortom, heel het verzekeringsmechanisme steunt op de solidariteit van alle burgers
en dekt alle risico’s, waarbij participatie in de financiële lasten minder door bijdrage
dan door toewijzing van de staat gebeurt. De progressieve aard van de belasting
wordt verhoogd en de fiscale controle wordt geïntensiveerd.

Nog één stuk dient aan dit dossier te worden toegevoegd: het “politiek testament”
van Leopold III, voltooid op 25 januari 1944 en eveneens opgesteld in het vooruit-
zicht van de bevrijding van het land. De essentie van deze tekst ligt overigens in de
toekomstperspectieven en in het bijzonder in de dringende nood die er volgens
hem is aan “ruime sociale hervormingen, het opnieuw op elkaar doen afstemmen
van loon en werk en aan een staatsrol inzake sociale rechtvaardigheid” (56).

Ik heb deze uitgelezen feiten bewust genoemd, op gevaar af het lezen van de tekst
te bemoeilijken. Ze vormen immers de onmisbare achtergrond voor mijn woorden,
om zo de overgang naar Achille Van Acker te kunnen maken. Deze feiten werpen
dan ook een licht op de soms betwiste, soms begeerde waarheden, aangezien ze de
kern vormen van de werking van ons huidige sociale leven.

Wat naar mijn mening in de eerste plaats uit deze inventaris kan worden afgeleid, is
de specifiek Belgische aard van onze wetgeving. De besluitwet van 28 december
1944 – een juridische parafrase van het solidariteitsakkoord – is het onvermijdelijke
eindresultaat van een beweging van ideeën, pogingen, spanningen, die zich op
nationaal niveau hebben voorgedaan, zich hebben ontwikkeld en hebben opgedron-
gen. Het mislukken van het Londense plan in dit opzicht en de snelle vervanging
van de regering in Londen door een regering van mannen die in het land waren
gebleven, zijn feiten die getuigen van de enge band die er in een democratie moet
zijn tussen het welslagen van een beleid en het “geluidloze genie van de collectieve
massa, bron van alle grote dingen” (57).

Betekent dat dan dat de Belgische sociale zekerheid niets aan het buitenland te dan-
ken heeft? Ikzelf ben ervan overtuigd dat we technisch gesproken zouden moeten
komen tot het systeem dat we kennen. De keten is te duidelijk omlijnd, van de
opmerkingen die naar aanleiding van de begrotingsrapporten werden gemaakt, tot
de oprichting van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, gaande via het Studiecen-
trum voor de staatshervorming en het sociaal solidariteitspact. Maar afgezien van
deze techniek, waarvoor wij het patent bezaten, genoten de systeemfilosofie, de
overstijging van de actiemethodes en de dogmatische sublimatie van de inbreng van
de internationale beweging, die er de ideale uitdrukking van zo niet heeft geacti-
veerd, dan toch heeft aangehaald, en die hieraan een niet te vergelijken suggestieve
kracht heeft gegeven. Met uitzondering misschien van het project-Heyman van
1929, hadden alle inspanningen betrekking op de vereenvoudiging, coördinatie, ver-

(56) Zie Gerard-Libois, J. en Gotovitch, José, L’an 40, La Belgique occupée, Brussel, uitgave van het
CRISP, tweede oplage, 1971, p. 215.
(57) zie Picard, E., Scènes de la vie judiciaire, L’Amiral, met verwijzing naar Renan.
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betering van de praktijk. Dat we de morele dimensie, de kracht, de feitelijke een-
heid van dit geheel van middelen (de vroegere sociale verzekeringen), ten dienste
gesteld van één enkele idee (58), van een dieper uitgewerkte en gekristalliseerde
conceptie van de sociale bescherming, des te gemakkelijker konden blootleggen,
hebben we te danken aan de “Angelsaksische” benadering van de dekking van socia-
le risico’s.

Het verslag aan de Regent dat aan de besluitwet van 28 december 1944 voorafging,
brengt dit duidelijk naar voren in de eerste twee paragrafen (59).

De erkenning door de gemeenschap en door de staat van het principe volgens het-
welk de staat voor elke burger een minimuminkomen moet garanderen, die erken-
ning dateert van de Tweede Wereldoorlog. De jure dateert ze van 28 december 1944.
Als we deze grote bezieling van hoop en vastberadenheid die in alle reglementen
doorschemert, verloochenen, als we de mogelijkheden ervan terzijde laten, kunnen
we alleen maar ontgoocheld zijn door de uitvoeringsmaatregelen die zijn geïnspi-
reerd, vereist, afgeweken door de omstandigheden, door het streven naar oplossingen
voor de ernstige moeilijkheden van het ogenblik, waaronder de schrijnende ontoerei-
kendheid van de sociale uitkeringen te wijten aan de aanzienlijke waardeverminde-
ring van de frank. Intellectueel gezien kunnen we alleen maar teleurgesteld zijn door
deze hervorming, waarvan de omvang werd overdreven. De redenen daarvoor zijn in
de eerste plaats politiek van aard, aangezien alle vernieuwingen reeds vóór de oorlog
in de kiem aanwezig waren. Als we aan het positief recht daarentegen de filosofische
boodschap ervan toevoegen, kunnen we via een verbazingwekkende binnenweg vast-
stellen dat de utopie na de Tweede Wereldoorlog tot het niveau van levensregel werd
verheven en ons dagelijks leven is binnengedrongen. De natie levert inspanningen om
voor iedereen een gelukkig leven te garanderen, beschut tegen materiële kommer,
“voor hen die nu arbeidsongeschikt zijn en destijds hebben gewerkt, alsook voor
actieve burgers die nog in staat zijn om te werken” (60).

Nog een ander fenomeen dient hier te worden vermeld. De enige groep die erin is
geslaagd om zijn overpeinzingen met de deugden van de concretisering begiftigd te
zien, is een binnenlandse groep van vertegenwoordigers van de werkgevers en ver-
tegenwoordigers van de werknemers, die nauw met de technici en verantwoordelij-
ken van de administratie samenwerken. Het Comité werkgevers-arbeiders is ont-
staan uit het beheerscomité van de RDAW en kan bogen op de ervaring van de
“Hoge Raad voor arbeid en sociale voorzorg”. Het werd in het geheim in diezelfde
geest opgericht, van 1944 tot 1952 voortgezet door de Algemene paritaire Commis-
sie, ook wel de Algemene paritaire raad genoemd, en gelegaliseerd in de vorm van
de Nationale Arbeidsraad. Welnu, dit Comité heeft in de illegaliteit gepresteerd wat
heel wat socialeoverlegorganen heden ten dage realiseren of kunnen realiseren: een
pre-wetgevend oeuvre. En net zoals zij deed het Comité dienst als contact- of overleg-
orgaan, als ontmoetingsplaats en plek waar van gedachten werd gewisseld. In deze
nieuwe smeltkroes van het recht ontstond het gevoel dat er een zekere gemeen-
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schap van belangen bestond, naast de divergenties en tegenstellingen. Dit gevoel,
dat tijdens de bezetting nog werd versterkt “door heel de tijdssfeer” (61), is niet
vreemd aan het relatief serene en loyale sociale klimaat dat ons land heeft gekend.

4. INDIVIDUEEL PARCOURS

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

Achille Van Acker werd op 8 april 1898 geboren in een oud huis in Brugge, in de
Klaverstraat (volgens de legende een klavertjevier) – op zich al een teken. 1898 –
laatste kwart van de 19e eeuw, kentering in onze sociale geschiedenis. We denken
aan 1886, het verschrikkelijke jaar (62), aan 1887, de afschaffing van het “Truck Sys-
tem”, aan 1989, de reglementering van vrouwen- en kinderarbeid, aan 1891, Rerum
Novarum, aan 1893, de uitbreiding van het kiesstelsel (waardoor de socialisten, ver-
tegenwoordigers van de arbeidersklassen, na de verkiezingen van 1894 tot de 

(58) Zie Troclet, L.-E., in het woord vooraf bij La sécurité sociale en Belgique van A. Doucy, Collec-
tie economische studies onder de leiding van L. Baudin, Parijs, Librairie générale de Droit et de Juris-
prudence, 1946, p. 10: “De toegevoegde garanties die de algemene sociale verzekeringen inhouden,
worden vervangen door één enkel begrip “zekerheid”, waarop de werknemer recht heeft, waarbij de
rest slechts uitvoeringsbepalingen zijn. Het is niet langer de eigenlijke ziekteverzekering of kinderbij-
slag die van belang is. Wat tot elke prijs moet worden bereikt, is de sociale zekerheid. Met andere
woorden, de sociale verzekeringen, die vóór de oorlog nog een ogenblikkelijk doel waren, zijn nu de
middelen geworden om een eindeloos veel ruimer programma te verwezenlijken. Deze ambitieuze
doelstelling, die tegelijkertijd een katalyserende rol speelt, geeft de socialesolidariteitswet een nobe-
lere en wellicht definitieve vorm. Dit concept is opbouwender, aangezien het zich niet beperkt tot
een strijd tegen armoede of tegenspoed, maar het maakt volledige werkgelegenheid ook tot doelstel-
ling voor de regeringen.”
(59) “In de algemene beweging die de democratische landen ertoe brengt om de vruchten van
gemeenschappelijk werk eerlijker te verdelen, wil België een eersterangsplaats blijven innemen. De
consigne voor deze periode bestond erin, de sociale zekerheid te ontwikkelen en werkende mannen
en vrouwen zo volledig mogelijk te vrijwaren tegen de vrees voor armoede.
De sociale zekerheid moet voor iedereen, zelfstandigen, ambachtelijke vaklui, handelaars of vrije
beroepen, net zoals voor de werknemers, een garantie zijn ...”.
(60) Thomas Morus, L’Utopie, vert. Stouvenel, Parijs, Ed. Paulin, 1842, p. 284.
(61) Zie Chlepner, op. cit., p. 243.
(62) Zie Honderd jaar Belgisch sociaal recht, op. cit.
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Kamer van Volksvertegenwoordigers konden toetreden). 1898 is eveneens een sym-
bool: het is het jaar waarin in Verviers op initiatief van de Belgische Arbeiderspartij
de Belgische Syndikale Kommissie, het latere ABVV, werd opgericht.

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

Achille Van Acker blikte vaak met vertedering terug op zijn kinderjaren, toen hij al
een oplettend waarnemer was en liefde voelde voor het bestaan van de kleine lui-
den, de ondervoeden, de minderbedeelden, diegenen waar niemand voor opkwam.
In zijn “herinneringen” (63) kwamen zijn gevoeligheid en sociale bezorgdheid dui-
delijk tot uiting: “Naast ons woonde lange tijd een blinde vrouw. Ze beheerde haar
huishouden zoals vroeger en hoewel ze een oudere dochter had, regelde zij zelf de
geldzaken, zonder zich ooit te vergissen. Op het einde van de straat woonde een
vrouw met een waterhoofd, een arme van geest die de hele dag op de drempel van
haar huis doorbracht met iets wat voor kantklossen moest doorgaan: iemand had
haar een kussen en klossen gegeven en zo hield zij zich heel de dag bezig. Ze was
altijd goedgezind, de kinderen gingen regelmatig naar haar toe, maar niemand heeft
het ooit gewaagd om met haar een grap uit te halen.”

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

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

Na de oorlog ging hij in dienst bij de Centrale Générale du Bâtiment en van daaruit
breidde hij zijn vakbondsactiviteiten uit tot de metaalindustrie, de textiel, de haven-
arbeiders, de voedingssector, enz. Als geestdriftig propagandist en “onvermoeibaar
bezieler” (64) hield hij meetings, trok hij in weer en wind, te voet of met de fiets,

(63) Herinneringen – Kinderjaren, Antwerpen, Uitgeverij s.m. Ontwikkeling, 1964, 221 pp. en Her-
inneringen – Jeugd in oorlogstijd, ibid., 1967, 173 p. Zie ook Fischer, G., Achille Van Acker, L’idéa-
liste réaliste, Brussel, Esséo, 1957, pp. 22 tot 28.
(64) Fischer, op. cit., p. 32.
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van dorp tot dorp om zijn boodschap uit te dragen. Hij knoopte banden met diege-
nen van wie hij vanuit zijn roeping de politieke last op zich nam.

Daarna werd Van Acker – zoals een journalist van de Pourquoi Pas? hem zo
treffend schetste – een “harde economisch en sociaal werker” (65). Maar ik
beschouw dit beeld als positief. Als “self made man” en autodidact bleef Achille Van
Acker zijn geheugen trainen, ook nadat hij van de school waar hij zo graag naartoe
ging, was verwijderd, en hij bleef even verwoed lezen en leren. Hij las overal, bij
elke gelegenheid. Op een winterdag zette hij het huis haast in lichterlaaie: hij had zo
laat zitten lezen dat hij in slaap was gedommeld zonder eerst de kaars uit te blazen.
Later werd hij boekhandelaar en bouquiniste, gespecialiseerd in mooie oude uitga-
ven – zijn geliefkoosde vrijetijdsbesteding. Toen hij het syndicale en politieke strijd-
toneel betrad, liet hij over zijn benijdenswaardige bekwaamheid in sociale wetge-
ving al snel niet de minste twijfel bestaan. Op dit vlak “bezat hij een grondige kennis
van de voornaamste wetten, wist hij hoe ze moesten worden geïnterpreteerd en
toegepast, en wist hij hoe de valstrikken van de ambtenaren konden worden verme-
den” (66). In zeer korte tijde vonden we hem in het Parlement, in de Commissie
Industrie en Arbeid (67) of in de Commissie Arbeid en Sociale Voorzorg (68). En
later zetelde hij zelfs in de Commissie Economische Zaken, de Commissie voor de
Middenstand, enz. 

“Als toegewijd mandataris houdt Achille Van Acker niet zozeer van opzienbarende
toespraken vanaf het spreekgestoelte, noch van de nu eens slaapwekkende dan
weer onrustige sfeer van de openbare zittingen, maar wel van het trage, discrete en
opbouwende werk waaraan deskundigen inzake de voorbereiding van wetten zich
in de commissies wijdden.” (69)
Zijn inspanningen, zijn onverzettelijkheid (70), zijn toespraken zijn van sociaaleco-
nomische kwesties doordrongen. Ikzelf houd twee pluspunten, één groot principe
en één kernidee in gedachten.

De twee pluspunten houden verband met de omstandigheden: de pensioenen (71)
en de werkloosheid (72). Vooral deze laatste was een van de ernstige problemen die
door de economische crisis in de jaren dertig ontstonden. Achille Van Acker maakte
kennis met zijn taak als verkozene van het volk op het ogenblik dat werd gewerkt 

(65) Pourquoi Pas?, nr. 1.848 van 30 april 1954, p. 7.
(66) Fischer, op. cit., p. 35.
(67) Zie bv. Parl. doc., Kamer, zitting 1935-1936, nr. 56 van 18 december 1935, p. 1.
(68) Zie bv. Parl. doc., Kamer, buitengewone zitting 1939, nr. 63 van 26 mei 1939.
(69) Fischer, op. cit., p. 45.
(70) Zie Le Monde van 16 februari 1966, p. 5, “Un socialiste têtu”.
(71) Zie meer bepaald Le Soir van 11 april 1954, Ed. XX, p. 5 (MM. Spaak et Van Acker réclament la
justice sociale et une politique d’expansion) en Le Soir van 22 maart 1952, editie XXX, p. 3 (A. Gos-
selies, M. Van Acker préconise trois réformes à la sécurité sociale). Zie Vercleyen, Témoignage sur
Achille Van Acker, La Campagne électorale de 1946, Brussel, editie Labor, 1967, meer bepaald pp.
50 tot 56.
(72) Zie J.T.T., 1975, p. 208, Van Acker, wetsvoorstellen.
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aan de meest energieke tussenkomst van de staat in de economie. Hij deed zijn
intrede in de Kamer in 1927 en was met andere woorden parlementslid toen de
internationale crisis van 1929 uitbrak. De gevolgen daarvan waren in België vooral
vanaf 1931 voelbaar. Hij maakte de woede-uitbarsting van 1936 mee, alsook de eer-
ste nationale Arbeidsconferentie van 17 juni, waarop vertegenwoordigers van de
voornaamste werkgevers- en arbeidersorganisaties en leden van het tweede kabinet-
Van Zeeland aanwezig waren. Tijdens de jaren van malaise bleef hij aan de werklo-
zen uitleggen hoe de conjunctuur zou evolueren en hoe de werkloosheidswetge-
ving in elkaar zat, en hij stelde ook hervormingen voor. Wie in ongeluk leefde, kon
ten minste rekenen op een aanwezigheid, op steun, trouw en belangstelling, waar-
door hij niet alleen in de volksgunst stond, maar ook werd ingewijd in de economi-
sche principes, waarzonder er geen behoorlijke sociale oplossing kon zijn.

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

Het was dan ook geen toeval dat precies Van Acker na de overwinning de oplossing
van het economische probleem in België naar voren schoof: de steenkool (73),
waaraan hij ook een minister wijdde. Het is geen toeval dat onder zijn hoede het
land achtereenvolgens de steenkoolstrijd, de prijzenstrijd en de loonstrijd won. En
ook het feit dat aan zijn regering grotendeels de verdienste van het succes van het
koninkrijk na de oorlog kon worden toegeschreven, was geen toeval (74). Maar bij
al deze aandacht voor de productie, distributie en consumptie vormde één principe
voor hem de rode draad: “Het economische beleid heeft geen doel op zich, dat wil
zeggen op economisch vlak, maar wel veel eerder op sociaal vlak. Het is uiteraard
de bedoeling om de levensstandaard van alle burgers en in het bijzonder van de wer-
kende massa te verbeteren” (75). In naam van dit principe en om dringende tacti-
sche redenen deinsde hij er niet voor terug om in de feiten de sociale doelen te
laten voorgaan op de economische wederopbouw als het erop aankwam om de
sociale zekerheid in te voeren. Sommigen beweerden dat, aangezien op de situatie
van de Belgische industrie een zware schuldenlast rustte, moest worden gewacht
met het opleggen van aanzienlijke nieuwe lasten in één keer. A. Van Acker daarente-
gen weerlegde dit met de volgende redenering (76): “De besluitwet (van 28 decem-

(73) Baudhuin, Histoire économique de la Belgique 1945-1956, p. 52.
(74) Baudhuin, ibid., p. 53.
(75) Van Zeeland, 26 december 1942: Note préliminaire sur quelques points importants relatifs à
la Reconstruction économique de l’Europe après la guerre, geciteerd door baron Jaspar, Change-
ments de décors, pp. 69-70.
(76) Zie Doucy, La sécurité sociale en Belgique, Le Plan Van Acker, op. cit., pp. 33 tot 35. Zie Achil-
le Van Acker, Hand., Sen., zitting van donderdag 7 december 1944, sessie 1944-1945, p. 53
(“... zodra de economische situatie gestabiliseerd zal zijn, zal het niet langer mogelijk zijn om deze
lasten aan de werkgevers op te leggen”).
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ber 1944) zal een aanzienlijke stijging van de sociale lasten met zich meebrengen.
Het heeft dan ook geen zin om te denken dat deze bijkomende last persoonlijk door
de werkgevers zal worden gedragen. Theoretisch gezien kunnen we dan ook een
stijging van de verkoopprijzen of diensten verwachten. Als dan het plan ten uitvoer
wordt gelegd in een periode van welzijn en niet in een periode van schaarste, zoals
in 1945, dan leidt dit onvermijdelijk tot een stijging van de kosten voor het levens-
onderhoud. Als het plan evenwel van kracht wordt als er schaarste heerst, kunnen
de prijzen moeilijk nog stijgen, aangezien ze op de markt reeds op het maximumni-
veau liggen. Wanneer het land opnieuw alles wat het nodig heeft, kan invoeren,
“zullen de prijzen automatisch dalen en in hun val de stijgingselementen die ze
bevatten, meesleuren”, waarschijnlijk precies door het socialezekerheidsplan.

De kernidee. Als we de wording van de sociale zekerheid nogmaals onder de loep
nemen en terugbrengen tot haar oorspronkelijke technische dimensie, dan zien we
dat de “basis van de sociale zekerheid de dekking van alle sociale verzekeringen (is
en) blijft door een unieke bijdrage, uitgedrukt in een percentage van het loon” (77).
Achille Van Acker wijdde hieraan een aantal voordrachten, in het Feestpaleis in
Gent, in Halle, in het Volkshuis in Brussel, ... Vervolgens zette hij de idee ook uiteen
voor de Kamer, voor het eerst in 1936 (78). In december 1936 werd een analoge
suggestie naar voren geschoven in het verslag van de Financiële Commissie belast
met het onderzoeken van de begroting van het Ministerie van Financiën, maar zon-
der kampioen was dit onmogelijk. Achille Van Acker speelde klaarblijkelijk die rol.
Met het talent, het gezond verstand en de werkelijkheidszin waarvoor hij bekend-
stond, begreep hij wat er nodig was om de toepassing van de sociale verzekeringen
te garanderen en te vereenvoudigen: ze onderling afhankelijk maken van elkaar en
ze ontplooien rondom één enkele administratieve en financiële as (79), het “centra-
le zenuwstelsel” (80), waarmee tegelijkertijd aan de belangen van de werknemers
en aan de wens van de middenstand kon worden tegemoet gekomen.

(77) Achille Van Acker, Uiteenzetting op 22 januari 1970, op. cit., p. 350, als voorzitter van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, Arbeidsblad, 1970/3, p. 350.
Zie Hand., zitting van woensdag 4 november 1936, pp. 405 tot 408 (bespreking van de begroting
van het Ministerie van Arbeid en Sociale voorzorg). Rapporteur: de heer Van Acker. Zie ook het
eigenlijke verslag, in naam van de Kamercommissie opgemaakt door de heer Van Acker (Kamer, zit-
ting 1936-1937, begroting nr.4 XIII./6, p. 4 (“Waartoe zou een uitbreiding van de bestaande wetten
leiden als we niet tegelijkertijd vereenvoudigen en centraliseren?”).
(78) Volgens de heer Roch dateert de idee van 1929 (zie “La législation du travail”, in Peuples au tra-
vail, Deel II, editie Metz-Zürich-Lausanne, Luik – St. Louis HT.RH., 1952, p. 273; zie ook hierboven
III). Het is een bevestiging uit het hoofd die niet door de feiten en teruggevonden documenten wor-
den gestaafd.
(79) Zie Achille Van Acker, Uiteenzetting op 22 januari 1970, op. cit., p. 351 (de reden voor de
oprichting van de sociale zekerheid).
(80) De sociale zekerheid, Werkdocument voor het XXVe Congres – CSC, De Haan-aan-Zee, 23-25
november 1972, p. 25.
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Hij hield zich aan zijn principes, was eigenzinnig van karakter, uitermate trouw aan
zijn gegeven woord en vol vertrouwen in deze oplossing. Hij werd lid van de negen-
de commissie van het Centre d’Etudes pour la Réforme de l’Etat; die nam een door
hem uitgewerkt voorontwerp als uitgangspunt (81) en bekommerde zich haast uit-
sluitend om de kwestie die hem zo na aan het hart lag. “De idee van de oprichting
van de RSZ moet volledig worden toegeschreven aan Achille Van Acker, die deze
uitmuntende idee reeds voor de oorlog met vuur verdedigde ...” (82). Deze oordeel-
kundige kenner van de Spaanse kerken en bewonderaar van de kathedraal van Burgos
begon zelf aan het ontwerp van de middenbeuk van een instelling waarvan hij later
de ruwbouw zou ondertekenen. Dit brengt mij bij het derde en laatste panneel van
dit biografische drieluik. Als kind van al wat het economische en sociale leven aan-
gaat, als harde werker uit het economische en sociale leven was A. Van Acker ook
een winnaar van het economische en sociale leven.

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

Werd er naar bewijzen gevraagd voor het feit dat er zo dringend moest worden
gehandeld, dan gaf, A. Van Acker een economisch getinte uitleg (84), waarin onge-
twijfeld wel een deel van de waarheid zat, maar die ook hier eerst de helling op
moest. Wie zich, om al dan niet openlijke redenen, zorgen maakte over deze wetge-
vende haast – die een degelijke wetgevingstechniek niet ten goede kwam – stelde
hij het “voorlopige” en het “experimentele” (85) voor, goed wetende dat hij heel

(81) Uiteenzetting op 22 januari 1970, op. cit., p. 350 en Fischer, op. cit., p. 66.
(82) Leen, Réflexions sur le thème “Où va la sécurité sociale?”, op. cit., p. 8.
(83) Hand., Senaat, zitting van donderdag 7 december 1944, sessie 1944-1945, p. 52.
(84) Hand., op. cit., p. 53. Zie ook hierboven “Achille Van Acker, bûcheur de l’économique et du
social” en voetnoot 72.
(85) Over het tactische belang van dit voorlopige, zie meer bepaald De Bock, N., Statutair congres,
28-29 februari en 1 maart 1948, Problèmes de la sécurité sociale, Brussel, Fédération générale du
travail de Belgique, p. 7.64
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wat meer te bieden had dan alleen maar een prefabstructuur. Waar hij echter geen
vermoeden van had, was het feit dat hij op die manier aanleiding gaf tot de mythe
van de revisie. Voor wie de ontwikkeling van een monopolistisch stelsel ten gunste
van de loontrekkenden met lede ogen aanzag, bevestigde de minister (we denken er
in feite nauwelijks aan) dat de regering de bedoeling had om in het stelsel alle cate-
gorieën van burgers op te nemen, (86) maar dat financiële redenen de toegekende
prioriteit rechtvaardigden. En, tot slot, voor diegenen die het niet begrepen, diege-
nen die na de beroering wereldvreemd waren geworden, lanceerde Achille Van
Acker deze buitengewone formulering, weergegeven in het titelbijschrift: “Dit is het
gepaste ogenblik om dit te verwezenlijken, want als u dit nu niet realiseert, zult u
het ook morgen niet realiseren, en wel om die reden dat een meter uit honderd en
niet uit honderdentwee centimeter bestaat”.

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

Maar ook hier koos A. Van Acker de juiste weg. Geïnspireerd door zijn kabinetschef,
Roger Roch, en op dat vlak de lering bijtredend van Velge (87), zijn collega in het
Centre d’Etudes pour la Réforme de l’Etat, hief hij het recht op om zijn trein van
hervormingen aan te hechten aan de konvooien van de buitengewone machten, aan
die wet van 7 september 1939, die de Koning het recht gaf om wetskrachtige beslui-
ten uit te vaardigen die achteraf niet door het Parlement hoefden te worden
bekrachtigd (88). In de beslissende fase van zijn project kreeg hij de steun van de
Algemene Paritaire Raad, zonder “oeverloze discussies” en gemarchandeer, zonder
druk van welke aard dan ook: politieke, syndicale, corporatistische of institutionele
druk die de “compagnons van de paritaire clandestiniteit” hadden gespaard (89):
“Het is ontoelaatbaar dat er – in een periode waarin op ongeacht welk ogenblik
beslissingen moeten worden genomen – op om het even welk ogenblik voor om het 

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

Toen hij bepaalde welke weg te volgen en bij zijn streven naar sociale zekerheid
bracht Achille Van Acker zijn geflirt met de geschiedenis tot een punt van zeldzame
vreugde:
� In de strijd voor de ministerportefeuille van Arbeid en Sociale Voorzorg, tijdens de

laatste kabinetswijziging voor de oorlog, helde de balans uiteindelijk lichtjes over
in het voordeel van de heer Balthazar. Indien hij de functie had gekregen (hoewel
het niet in zijn aard lag om om eerbewijzen te smeken), dan was hij misschien wel
in Londen terechtgekomen en zou hij politiek ten onder zijn gegaan ...

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

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

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

(90) Hand., Senaat, van 7 december 1944, op. cit., p. 56.
(91) Aangehaald in Les dossiers de l’après-guerre, RTB en Centre de Recherches de la Seconde Guer-
re Mondiale.

66

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2009



hier met veel moeite (92) en op het nippertje: vóór Bondas, die reeds aan het
werk was gegaan, (93) en vóór Troclet, die hem niet veel later op deze plaats zou
vervangen. Voortaan staat het in de geschiedenis van het sociaal recht: het “Plan-
Van Acker” of de besluitwet van 28 december 1944.

A. Van Acker wordt dus meer dan terecht gelauwerd om het feit dat een ontwerp
dat hij tijdens de bezetting had uitgewerkt, in een wettelijke vorm werd gegoten
(94), hij heeft de verdienste (95) dat het trouw in een wet werd omgezet en dat hij
een van de vlijtigste en best geïnformeerde ontwerpers en architecten ervan was.

5. HET PETERSCHAP

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

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

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

(Vertaling)
____________

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

“Op sociaal vlak zal de regering de sociale zekerheid afwerken en ze geleidelijk uit-

breiden tot alle Belgen. Ze zal een gezinsbeleid voeren met onder andere de bouw van

25.000 moderne huizen, op basis van een globaal plan waardoor de kosten van de hui-

zen aanzienlijk zullen kunnen dalen en bijgevolg ook de huurbedragen. Ze zal een

wetsontwerp over de stadsontwikkeling in het land indienen. Ze zal een kredietbeleid

voeren voor een vlottere toegang tot de kleine eigendom. Ze zal de huishoudelijke

herinrichting uitbreiden tot de landbouwers. Ze zal voorstellen de wet over de ouder-

domspensioenen onmiddellijk te herzien onder andere wat betreft het maximumbe-

drag van de inkomens, de vrijstelling voor onvolledige stortingen, het onderhouds-

geld. Ze zal de administratieve hindernissen wegwerken, die de erkenning van het

recht op het pensioen en de uitbetaling van het bedrag ervan aanzienlijk vertragen”.

Uittreksel uit de regeringsverklaring van 3 april 1946, regering Van Acker III,
uitgesproken door dhr. Achille Van Acker, Eerste Minister
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HENRI FUSS (1882-1964): SOCIALE ZEKERHEID
ALS INSTRUMENT VAN VREDE EN SOCIALE
RECHTVAARDIGHEID

DOOR KOEN VLEMINCKX (1)

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 genoemd (2), en sommigen gingen zelfs
zo ver om hem de Belgische Beveridge te noemen (3). 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 zeker-
heid, maar ik laat het graag aan u om zelf een oordeel te vormen.

(1) Mijn dank gaat uit naar Pierre Vandervorst van de RSZ voor de aanmoedigingen, de talrijke sug-
gesties 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 Oorlogslachtoffers, 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 voorgesteld als een Belgische scheut van het Beveridge-rapport.
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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 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 enkelvoudig
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 vader (4). Zijn oom Paul Janson en tante Anne,
zelf ouders van een zoon (Paul Emile) en vijf dochters (5), 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 op hun manier een eigen weg vinden. De oudste twee 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 onder-
scheiding 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 aange-
sproken door het anarchistische gedachtegoed van de Franse geograaf en veteraan
van de Parijse commune, Elisée Reclus, die op dat moment in Brussel aan de Univer-
sité 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
opgeslorpt door zijn activiteiten binnen de anarchistische beweging. Hij onder-
scheidt 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

(4) De reden van hun resp. overlijden kennen we niet, maar vroegtijdige overlijdens kwam toen
vaker voor. De Britse Kroonprins Albert Victor stierf datzelfde jaar, en een dag voor zijn huwelijk,
aan een longontsteking (of griep).
(5) Ondermeer Marie, die zou opgroeien tot het eerste vrouwelijke Parlementslid in ons land en moe-
der zal worden van Paul-Henri Spaak.
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et d’espoir”. 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 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 Char-
leroi en Brussel. Verder zit hij ook nog een korte gevangenisstraf uit voor het weige-
ren 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 oever-
loze theoretische speeches en haarklieverij uitriep dat hij “niet naar Amsterdam
gekomen is om te praten, maar om te organiseren”. Na verloop van tijd zal hij ont-
moedigd geraken door de talloze conflicten binnen de anarchistische beweging.

In 1910 installeert hij zich in Parijs, waar zijn oudste broer Gustave Fuss-Amoré als
correspondent (6) in de Bohemienwereld vertoeft en wiens echtgenote Elisabeth
Fuss-Amoré later naam zal maken als kunstschilder (7). 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
“Association internationale pour la lutte contre le chômage” (“Internationale vereni-
ging 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
samen met de geallieerden actief tegen de Duitse agressor te keren en het geteister-

(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 schilde-
ren van circustaferelen. 
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de België te steunen omdat “het Duitse imperialisme een bedreiging vormde voor
de arbeidersklasse”. De ondertekenaars van dit pamflet worden door de meerder-
heid van de leden van de anarchistische beweging echter als “verraders van het ide-
aal” 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 vrijwel (8) tot het ver-
leden 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 Ravitaille-
ment 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 midde-
len van de verzekeringskas waren uitgeput of wanneer zij hun recht op vergoeding
bij de werklozenkas hadden uitgeput. Fuss zal later het “oorspronkelijk en durvend
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 uiteindelijk
zestien jaar blijven.

Op 1 januari 1922 wordt hij hoofd van de technische dienst werkloosheid van het
Internationaal Arbeidsbureau (9). Hij is er verantwoordelijk voor de rubriek
“arbeidsmarkt” van de nieuwsbrief “Informations sociales”. In 1923-1924 wordt hij
secretaris-generaal van de “Association internationale pour la lutte contre le chôma-
ge”. 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
Internationale Arbeidsconferenties die in die periode worden georganiseerd (10). 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 Versailles. 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 Arbeidsorganisatie.
(10) Tijdens de Internationale Arbeidsconferenties van 1933, 1934 en 1935, zat Henri Fuss als verte-
genwoordiger van het Secretariaat-generaal de sessies werkloosheid en jongerenwerkloosheid voor. 
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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 internationale
du travail “l’Evolution du chômage”. In 1926 pleit hij in “La prévention du chômage
et la stabilisation économique” (“Preventie van werkloosheid en economische stabi-
liserin”) voor stabiele prijzen ter preventie van werkloosheid. Een jaar later 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 werk-
loosheid en/of werkloosheidsverzekeringen, naast publicaties over internationale
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 tij-
dens 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 VNV (11). 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
syndicale werkloosheidskassen die ons land toen rijk was. In 1936 telden de 126
werkloosheidskassen in totaal 838.511 leden (12). De grootste kas was de “Algemee-
ne Centrale van Bouw, Ameublement, en Gemengde Vakken” (128.254 leden) en de
kleinste de “Centrale der boekwerkers van België” (4 leden). Terwijl sommige kas-
sen in 1936 geen werkloze leden moesten vergoeden, had de “Belgische Transport
Arbeidersbond Nationale Werklozenkas, Antwerpen” maar liefst 11.863 werkloze
leden te vergoeden op een totaal van 28.355 leden (41,7%). Er waren dus opmerke-
lijke verschillen tussen de kassen. 

(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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Sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog werden deze kassen ondersteund door
de overheid (13). 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 finan-
cieel sterk onder druk te staan. Onder druk van de omstandigheden ontstond er
immers een toevloed van werknemers die wilden aansluiten, maar er deden ook
steeds meer werklozen een beroep op de werkloosheidskassen. De vakbonden wer-
den hierdoor 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 1937 (14) presenteert Fuss zijn eerste verslag “De organisatie van de ver-
plichte verzekering tegen werkloosheid” aan de regering (15). Hierin pleit hij voor
een belangrijkere rol voor de overheid in het beheer van de werkloosheidsverzeke-
ring. De verplichte werkloosheidsverzekering zou gefinancierd worden uit werkge-
vers- en werknemersbijdragen, aangevuld met middelen van de overheid. Deze mid-
delen zouden worden beheerd door een nieuw op te richten Nationaal Werklozen-
fonds. De rol van de vakbonden bij het uitbetalen van de werkloosheidsvergoedin-
gen 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 minimumvoedings-
regiem [...] dat noodig is om het verval van het menschelijk lichaam te beletten”
(Fuss, 1937, p. 181). Het resultaat van dit onderzoek zou het bedrag van de uitkerin-
gen gaan bepalen en dit voor verschillende “typegemeenten”. Zo kon er rekening
gehouden worden met regionale verschillen. De uitkeringsbedragen zouden ook
variëren naargelang van de burgerlijke staat en de kinderlast van de betrokken werkloze.

(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 pre-
mier 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
respectievelijke titels “Le taux des indemnités et l’allocation du chômage” (“Tarieven voor de werk-
loosheidsuitkeringen en -vergoedingen”) en “l’Office national du placement et du chômage” (“Natio-
nale dienst tewerkstelling en werkloosheid”), worden nooit gepubliceerd.
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Fuss stelt echter ook dat er “tusschen de uitkering en het loon, dat de belangheb-
benden 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 verzekerings-
periode). Na deze periode heeft “de verzekerde, wiens gezin erkend wordt als er
behoefte aan hebbend, recht op een onbepaald aantal tegemoetkomingen voor
sociale hulpverleening” (Fuss, 1937, p. 182). De controle op de werklozen zou wor-
den toevertrouwd aan de gemeente waar de werkloze verblijft, maar dit in samen-
werking met professionele en gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling. Er
wordt voorzien in de mogelijkheid om de uitbetaling tijdelijk te schorsen, onder-
meer bij het weigeren 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 aange-
steld als Regeringscommissaris bij de “Office nationale du placement et du chômage”.
In 1940 wordt hij verantwoordelijk voor de Directie-generaal “Service des mutu-
alités” van het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg.

5. 1940–1943:  DRIJVENDE KRACHT ACHTER HET SOCIAAL OVERLEG TIJDENS
WERELDOORLOG II

Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog gaat hij samen met de regering in bal-
lingschap 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 ech-
ter 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 Werkliedenpartij
(BWP). Hij doceert verder ook “politieke“ en “sociale economie” aan de Ecole cen-
trale de service social, en “problemen van de arbeidsmarkt” aan de Ecole ouvrière
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supérieure. Hij geeft lezingen aan de Ecole provinciale de service sociale 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 Clande-
stin”, 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 verschijnt (16). Hij participeert als adviseur en coördinator in diver-
se verzetsgroepen, zoals het “Front de l’Indépendance”. Hij wordt ook een belang-
rijk 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 inlich-
tingen. In september 1943 laat de regering in ballingschap een bedrag van zes mil-
joen 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 enkel 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 gegeven moment om naar Londen te gaan, maar hij verklaart zich in
België nuttiger te kunnen maken.

In oktober 1941 start hij het, uiteraard clandestiene, sociaal overleg (17) op. Hij legt
de eerste contacten tussen de CGTB (Conféderation Générale du Travail en Belgi-
que) 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 naoor-
logse prerevolutionaire chaos vooropstaat. Fuss had daarbij ongetwijfeld het motto
van de IAO, “Si vis pacem, cole justitiam” (wanneer je vrede verlangt, cultiveer dan
rechtvaardigheid) voor ogen. Het is ook dit motto dat op een perkament stond dat
Albert Thomas onder de centrale (18) funderingssteen van het oude IAO-gebouw in
Genève (19) plaatste. Het zijn ook de woorden waarmee Fuss een in 1944 gepubli-
ceerd anoniem pamflet over de sociale zekerheid afsluit (20).

(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.
(18) Er waren drie funderingsstenen die de tripartiete samenwerking tussen regeringen, werknemers
en werkgevers 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 aan het einde van dit artikel.

88

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2009



Het clandestien sociaal overleg vond plaats in een comité dat geen officiële naam
had, maar ondertussen eenvoudigweg bekendstaat als het “comité van werknemers
en werkgevers”. Georges Velter en Paul Goldschmidt-Clermont zijn er de enige “ver-
tegenwoordigers” (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, secretaris-
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 groep (22). Naast Fuss zelf, was er ook nog Gaston Grig-
nard, de door de bezetter geschorste directeur-generaal van het “Office nationale 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 overleg (24).

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 hun 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 pas
aboutir à un résultat positif que par l’accord de tous” (“aangezien deze werkzaamhe-
den 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 

(21) Men kan eigenlijk niet echt van vertegenwoordigers spreken, want ze hadden gezien de omstan-
digheid 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 de justice” (“menselijke 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 omstan-
digheden waarin wij ons bevonden”) (Velter, 1964).
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sociale zekerheid op de agenda. Het project van sociale zekerheid was niet geba-
seerd 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 hoogdringend-
ste 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 een-
voudiger werd). Hun voorstellen waren dan ook pragmatischer dan de meer radica-
le 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 ballingschap een
Commissie voor de Studie van Naoorlogse Problemen actief. De voorstellen van
deze commissie voor een gecentraliseerde aanpak werden wel geïnspireerd door
het Beveridge-rapport. Een ander clandestien netwerk rond het Groupement d’Etu-
des Economiques (GEE) en het Centre d’Etudes et de Documentation (CBED) pleit-
ten dan weer voor een meer residuele sociale zekerheid, gereserveerd voor econo-
misch 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
enkele krachtlijnen te bepalen. Ook werden de basisprincipes van het systeem,
zoals het paritair beheer, het arbeidsgebonden karakter en het solidariteitsprincipe,
vastgelegd. 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 streef-
de men ernaar alle sociale verzekeringsvoorzieningen die in ons land tijdens het
interbellum tot stand waren gekomen, zonder uitzondering, verplicht te maken. Het
was de bedoeling om deze verzekeringsplicht uit te breiden tot alle gesalarieerde
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 onderwor-
pen 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 adminis-
tratieve beheer van de voorzieningen. Voor de vooroorlogse verplichte pensioenver-
zekering betaalden de werkgevers de werknemers- en de werkgeversbijdragen aan

90

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2009



een pensioenkas. Voor de verplichte kinderbijslagen droegen zij een werkgeversbij-
drage af aan een compensatiekas 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 worden ingezameld, beheerd en verdeeld door
één parastatale dienst, namelijk de nieuw op te richten Rijksdienst voor Maatschap-
pelijke 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 toe-
namen, 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 terug-
betaling 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
tegenstellingen tussen de vertegenwoordigers van de werkgevers en de werkne-
mers in het comité. De vertegenwoordigers van de werkgevers hadden bedenkin-
gen bij het beheer van de werkloosheidsregeling door de vakbonden. De vertegen-
woordigers van de werknemers wilden niet weten van een notie van behoeftigheid
(de uitkeringen 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.
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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 Christelijk Vakverbond had dan weer tijdens de oorlog een eigen akkoord
afgesloten met de katholieke werkgevers, maar besloten zich uiteindelijk toch ach-
ter de voorstellen van het “comité van werknemers en werkgevers” te scharen. Het
voorstel van het comité was immers door hun voorzitter Henri Pauwels mee onder-
handeld (25).

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 geop-
teerd 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
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
bevrijde grondgebied. Op 4 september 1944 wordt Fuss (hij heeft zelfs het tijdstip
genoteerd: 8u30!) terug 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. De “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

(25) Op 11 augustus 1944 schrijft Henri Pauwels een brief aan de Kardinaal Van Roey om zijn aan-
dacht te vestigen op het belang van “ontwerp van overeenkomst tot sociale solidariteit” en de nood-
zaak 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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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. De “ontwerp van overeenkomst” verrijst
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 syn-
dicalist 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’indemnités de mala-
die […] J’accuse Fuss d’agir exclusivement au profit du capitalisme belge” (“Ik
beschuldig burger Fuss […] ervan de belangen van de arbeidersklasse te hebben ver-
raden door zich in te laten met de leden van het Belgische CCI, door samen 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 Belgische
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 25e verjaar-
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 clandestien comité
werd ontworpen, maar vullen het kader verder in.
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8. 1945–1957: AFSLUITING VAN EEN BOEIENDE EN RIJKE CARRIERE

Als directeur-generaal van het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg coördineert
Fuss alle activiteiten van het departement betreffende de concrete organisatie van
de sociale zekerheid. In 1946 wordt hij, tot zijn pensioen in september 1947, aange-
steld 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 daarnaast ook nog voorzitter
van de raad van beheer van de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid, voorzit-
ter van het Steunfonds voor Werklozen, voorzitter van de Compensatiekas voor
Gezinsbijslagen, enz.

Na de Tweede Wereldoorlog behoudt Fuss ook zijn contacten met het Internatio-
naal Arbeidsbureau. In de periode 1945-1947 is hij vertegenwoordiger van de Belgi-
sche regering 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 sep-
tember 1947 wordt hij tot juli 1953 correspondent van het Internationaal Arbeids-
bureau 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 Regentsbe-
sluit aangesteld als Rijkscommissaris voor de maatschappelijke zekerheid. Hij ver-
klaart later dat hij die opdracht, ondanks zijn negatieve ervaring met deze werkwijze
als Commissaris voor de werkloosheid, toch “zonder aarzeling” aanvaardde omdat
hij niet de indruk wou geven te vluchten voor zijn verantwoordelijkheden. Boven-
dien wou hij zichzelf niet beroven van deze gelegenheid om aan de regering enkele
hervormingen voor te stellen (Fuss, 1951). Naast Fuss wordt echter ook Walter
Leën, voormalig adjunct-kabinetschef van de Minister van Volksgezondheid en het
Gezin (26) en academicus, aangesteld tot adjunct-Rijkscommissaris.

De Rijkscommissarissen moeten de sociale zekerheid doorlichten, zowel de finan-
ciering, de organisatie, als het functioneren ervan. Ze krijgen de opdracht structure-
le hervormingen voor te stellen met het oog op de inrichting van een “definitief”
socialezekerheidsstelsel voor de werknemers. Daarnaast wordt hen ook gevraagd
het probleem van de inrichting van een socialezekerheidsstelsel voor zelfstandigen
te bestuderen. 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 pragmati-

(26) Later zal Walter Leën administrateur-generaal worden van de Rijksdienst voor Maatschappelijke
Zekerheid.
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cus en Leën eerder een academicus. Ze besluiten in onderling akkoord en “met eer-
biediging 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 gemeenschappelijk deel
beperkt zich tot een stand van zaken in de diverse sectoren van de sociale zeker-
heid. 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 pragmatischere benadering
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 behoeftigheid en wan-
neer 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 geklas-
seerd. Dit neemt niet weg dat sommige ideeën latere hervormers zal inspireren. Van
Langendonck bewonderde terecht in een eerdere bijdrage aan dit tijdschrift de aca-
demische kwaliteiten van het verslag van Walter Leën. Toch stelt hij vast dat het uit-
eindelijk de pragmatische ideeën van Fuss zijn die meer weerslag hadden (Van Lan-
gendonck, 2008).

Als voorzitter van de Nationale Arbeidsraad zal Fuss de basisprincipes van het “Belgi-
sche 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 gefor-
muleerd in het “ontwerp van overeenkomst tot sociale solidariteit” slechts een tus-
senstap 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 was (27). Een van de eerder anek-

(27) Troclet was Minister van Arbeid en Sociale Zaken in de regeringen Van Acker I, Van Acker II,
Van Acker III, Huysmans I, Spaak III, en Spaak IV.
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dotische 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 paritair beheer van de sociale zekerheid ingingen. Het KB van 22 november
1954 verleende aan de minister namelijk belangrijke bevoegdheden over de organi-
satie en het personeelsbeheer van de parastatalen van de sociale zekerheid. Dit ver-
oorzaakte 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 terugtrokken uit het
Nationaal Fonds voor de Ziekte en Invaliditeitsverzekering (De Cock, 1995). Op 24
november 1955 bevestigde de Nationale Arbeidsraad onder het voorzitterschap van
Fuss opnieuw unaniem het basisprincipe van het paritair beheer van de sociale
zekerheid en legde er de basiskenmerken van vast: bestuursautonomie van de onaf-
hankelijk 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. Tijdens zijn afscheidsrede op 6 mei
1960 laat hij niet na zijn ongenoegen te uiten over een eventuele samensmelting van
de NAR met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Dat debat was tijdens de jaren
vijftig in alle hevigheid toegenomen, tot zeer ongenoegen van Fuss. Hij noemde de
formule een grove vergissing omdat het rechtstreeks tegen de drang naar specialisa-
tie indruiste. In december 1983 sloten de NAR en de CRB een officieel 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.

Dit artikel wordt afgesloten met een beknopte tekst, die we in zijn persoonlijk
archief vonden. De Franstalige tekst die hier in een vertaalde versie wordt afge-
drukt, verscheen op 9 november 1944 in het clandestiene tijdschrift Alerte en werd
ondertekend 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 eer-
ste plaats die van Henri Fuss zelf.
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De sociale zekerheid – fundamentele basis voor vrede

Voor vrede zijn twee grote zekerheden vereist: internationale zekerheid en

sociale zekerheid.

Een internationale zekerheid kan maar worden gerealiseerd als alle staten de

regels van het internationaal – democratisch – recht in acht nemen en wan-

neer door middel van sanctiemechanismen wordt opgetreden tegen elke staat

– hoe groot of hoe klein ook – die de aberratie zou begaan om dit recht te

schenden. Het probleem hier is dat het recht niet alleen moet worden neerge-

schreven, maar ook moet worden geïnterpreteerd. Twee tegenstrijdige inter-

pretaties volstaan om volkeren en groepen tegen elkaar uit te spelen. In deze

omstandigheden wordt een eenvoudig internationaal politieoptreden door de

verenigde naties tegen een delinquente staat die geen ernstig verzet kan aan-

tekenen, onmogelijk, en wordt men mogelijkerwijze met een nieuwe wereld-

oorlog geconfronteerd. 

Het nationaal recht heeft genoeg aan de gemeentepolitie en de nationale

Rijkswacht om misdadigers te arresteren, zelfs als die in bendes optreden.

Maar tijdens een burgeroorlog, wanneer de bevolking radicaal is verdeeld in

groepen met volledig tegengestelde opvattingen aangaande de basisprincipes

van het recht en de nationale instellingen niet in staat zijn deze tegenstellin-

gen met elkaar te verzoenen, dan staan ook de politie en de Rijkswacht mach-

teloos. En dat is nog veel duidelijker het geval in de internationale betrekkingen.

Heel de geschiedenis, maar vooral de voorbije decennia leren ons dat de oor-

zaak van het oorlogsimperialisme vaak haar oorzaak – we spreken niet van

rechtvaardiging – vindt in een algemene verarming van de bevolking. Wan-

neer aan grootheidswaanzin lijdende en op macht beluste bestuurders, om

zaken verlegen zittende financiers, en naar nieuwe baten hunkerende indus-

triëlen, er niet voor terugdeinzen om een misdadige veroveringsoorlog te lan-

ceren, vormt een verarmde bevolking doorgaans een gemakkelijke prooi.

“Jullie lijden eronder dat jullie met te veel mensen op een te kleine bodem

moeten leven. Jullie hebben onvoldoende voedingsmiddelen, terwijl de buur-

landen bloeiende tarwevelden hebben. Jullie lijden omdat jullie geen toegang

hebben tot de grondstoffen die het buitenland wel rijk is. Jullie lijden onder

het gebrek aan afzetgebieden voor de producten van onze industrie. Het is de

vreemdeling die ze ons onthoudt. De vreemdeling is een vijand. Jullie zullen

niet meer lijden wanneer we onze leefruimte zullen hebben veroverd. Jullie

zijn een groots volk, maar het slachtoffer van de vreemdeling. De oorlog

brengt redding.”
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Dit vreselijke bedrog, dat een tot de tanden bewapend volk ophitst tegen zijn

buren om het uiteindelijk zelf te brengen tot massamoord, heeft geen vat op

een gelukkig volk. Gelukkige volkeren zijn vredelievend. De oorlog is zo ver

van hun gedachten dat ze effectief moeten worden aangevallen vooraleer ze

echt beginnen met het voorbereiden van hun verdediging.

Agressie en oorlogszucht zullen verdwijnen wanneer geen enkel volk meer

het slachtoffer zal zijn van armoede of van de vrees voor armoede. Daarom

vormt de sociale zekerheid, het instrument van de sociale rechtvaardigheid,

een fundamentele basis voor vrede. De internationale zekerheid blijft precair

zolang er geen degelijke sociale zekerheid is.

Nadat de oorlog gewonnen is, moet daarom in alle landen van de wereld een

socialezekerheidsstelsel worden ingevoerd om ook de vrede te winnen. Dat is

de prijs die moet worden betaald voor vrede tussen de klassen en voor vrede

tussen de naties. Een lage prijs overigens, want de sociale zekerheid ver-

kleint het patrimonium van geen enkele natie. Integendeel, ze consolideert

het nationaal patrimonium door ertoe bij te dragen dat de inkomsten van de

nationale economie rechtvaardiger, dat wil zeggen volgens de behoeften, wor-

den verdeeld. Wat we niet zouden kunnen toestaan, is dat een natie ten

opzichte van de andere naties aan oneerlijke concurrentie probeert te doen

door in de kostprijs van haar producten zo weinig mogelijk de onmiddellijke

last op te nemen die deze verdeling aan de ondernemingen oplegt. De sociale

zekerheid moet een internationale verplichting worden.

België blijft niet achterop. Tijdens de bezetting kwamen prominenten uit de

wereld van de werkgevers en die van de arbeiders in het geheim maar regel-

matig samen. Onder de titel “Ontwerpakkoord voor sociale solidariteit” heb-

ben zij de grondslagen gelegd voor een socialezekerheidsbeleid waar de rege-

ring zich wel meester moest van maken. De noodmaatregelen die op initiatief

van Minister van Arbeid Van Acker al zijn genomen, zijn slechts voorlopers

van het globale plan waaraan de regering werkt en waarvoor hij, om dit snel te

kunnen verwezenlijken, de Kamers heeft verzocht om hem bijzondere mach-

ten van wetgevende aard toe te kennen. De geplande wet maakt het mogelijk

om aan werknemers en hun werkgevers bijdragen op te leggen die een finan-

ciële waarborg vormen voor de sociale zekerheid van de werknemers, name-

lijk: een ouderdomspensioen dat gelijk is aan de helft van het meest gebruike-

lijke arbeidersloon, medische verzorging en geneesmiddelen voor heel het

gezin in geval van ziekte, uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid of invalidi-

teit, uitkeringen voor zwangerschapsrust voor werkende vrouwen, vergoedin-

gen voor begrafeniskosten, steunuitkeringen in geval van onvrijwillige werk-

loosheid door gebrek aan werk, een hogere kinderbijslag dan degene die tot

dan toe werd uitgekeerd, in het bijzonder voor het eerste kind. 
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Dit alles geldt weliswaar alleen voor de werknemers. Moet er ook niet aan

worden gedacht om tevens de sociale zekerheid van de kleine zelfstandigen,

de handelaars en de ambachtslui te garanderen? Ontegenzeglijk. We menen

te weten dat de Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg het probleem ter stu-

die heeft voorgelegd en dat we binnenkort een oplossing mogen verwachten. 

Los van de vele vragen betreffende de financiering, de controle, de professio-

nele organisatie, en de nationale solidariteit, gaat het er in de eerste plaats

om de economisch sterken te doen bijdragen ter ondersteuning van de econo-

misch zwakken. 

De sociale rechtvaardigheid gaat de goede richting uit. Door te streven naar

sociale rechtvaardigheid zal België bijdragen tot de vrede, zoals het land

heeft bijgedragen tot de overwinning, waarvoor zo vele van haar zonen hun

leven hebben gegeven.

Paul Dominique

(Vertaling)
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DOOR NINKE MUSSCHE

Post-doc navorser, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen

1. INLEIDING

Deze bijdrage is de derde in een reeks artikels waarin de historische rol wordt
onderzocht die immigratie heeft gespeeld in de ontwikkeling van de welvaartsstaat.
In deze bijdrage wordt de sociale bijstand onder de loep genomen (1). Het artikel
onderzoekt hoe de Belgische wetgever omging met de aanwezigheid van immigran-
ten in de ontwikkeling van de socialebijstandswetgeving van 1818/1830 tot 1965.

Dit artikel legt de nadruk op een bijzondere tak van de sociale bescherming. Sociale
bijstand is een geval apart, daar deze buiten het mechanisme van de sociale verzeke-
ring valt: sociale bijstand is de residuaire tak van de Belgische sociale bescherming
die dient als ultiem vangnet voor personen die niet over voldoende middelen van
bestaan beschikken (behoeftebeginsel). Sociale bijstand wordt tevens gefinancierd
met algemene middelen. Bovendien werd sociale bijstand ingevoerd lang vóór het
ontstaan van de moderne welvaartsstaat. De wet van 26 mei 2002 betreffende het
recht op maatschappelijke integratie hervormde de wet van 7 augustus 1974 tot
instelling van het recht op een bestaansminimum. Deze wet was op zijn beurt een
hervorming van de wet van 1925, die zelf een hervorming was van het 19e-eeuwse
systeem dat ingevoerd werd op basis van wetten uit het Franse revolutionaire tijd-
perk. Als we nog verder teruggaan in de tijd, blijkt dat de instellingen uit het Franse
revolutionaire tijdperk uitgebouwd werden op basis van nog oudere instellingen
van armenzorg.

De vraag of immigranten/niet-Belgen recht hadden op sociale bijstand, krijgt een
interessante dimensie in de sociale bijstandstak, daar de ‘vrijgevigheid’ van de wel-
vaartsstaat belicht wordt: de voordelen worden zoals gezegd gefinancierd door alge-
mene middelen.

(1) Dit onderzoek vindt zijn weerslag in een doctoraat behaald aan Harvard Law School, Boston, U.S.,
onder een aspirantschap van het F.W.O.. Ik wil graag Cecile Martens en Bea Cantillon bedanken voor
hun steeds vruchtbare suggesties.
De voorgaande twee artikels werden gepubliceerd in het vorige nummer van dit Tijdschrift.
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Net zoals bij de vorige twee takken van de sociale zekerheid, wordt onderzocht hoe
de Belgische wetgever en de Belgische regering bij hervormingen van de sociale bij-
stand zijn omgegaan met de aanwezigheid van immigranten op het Belgische grond-
gebied. Op basis van historische documenten wordt onderzocht welke de wetsont-
werpen over de aanwezigheid van immigranten waren, wat het politieke en beleids-
discours ter zake was, en welke de wettelijke ontwikkeling was van de sociale bij-
stand doorheen de negentiende en twintigste eeuw. Dit artikel legt de nadruk op de
periode tussen 1830 en 1974, net voor de invoering van het bestaansminimum, het
eerste afdwingbare algemene recht op sociale bijstand.

Alvorens uit te weiden over de feitelijke wetgeving en de voorbereiding ervan,
schets ik kort de economische en politieke achtergrond, alsook het migratiekader
waarin de evolutie in de wetgeving plaatsgreep.

2. ACHTERGROND

2.1. IMMIGRATIE EN EMIGRATIE
Er is weinig informatie beschikbaar omtrent immigratie in de eerste decennia van
het bestaan van België. We weten dat een officiële telling uit 1820, tijdens de Neder-
landse overheersing, het aantal buitenlanders in de Belgische provincies op 9.765
plaatste (2). Ook was er een gestage toename van migratie naar België. In 1842, bij-
voorbeeld, telde Brussel alleen al 8.503 (7,5%) buitenlanders, hoofdzakelijk afkom-
stig uit de buurlanden (een relatief groot percentage, in vergelijking met de andere
grote Europese steden) (3). De meeste immigranten in Brussel waren geschoolde
arbeiders (4). Gedurende de eerste 75 jaar van de negentiende eeuw was de sociaal-
economische achtergrond van de buitenlanders sterk verschillend; dat kunnen we
afleiden uit de parlementaire debatten over de opeenvolgende wetten inzake de
onderstandswoonst, landloperij en vreemdelingen in het algemeen. Enerzijds wer-
den sommige buitenlanders gezien als een verrijking voor de steden waarin ze werk-
ten: met hun arbeid, potentieel kapitaal en talenten (5) zouden ze de status quo (6)
niet verstoren. Anderzijds werden sommige andere buitenlanders gezien als storen-
de elementen voor de openbare orde.

(2) Leenders, M., Ongenode gasten – Van traditioneel asielrecht naar immigratiebeleid, 1815-
1938, Hilversum, Verloren, p. 45, 1993.
(3) De Schaepdrijver, S., Elites for the Capital? Foreign Migration to Mid-Nineteenth-Century Brus-
sels, Amsterdam, Thesis Publishers, p. 49, 1990. 
(4) Ibid., p. 65.
(5) Visart, Ann. Parl., Chambre, 26 novembre 1875, p. 93.
(6) Vandersteene, L. en Schiepers, P., Natievorming, nationalisme en vreemdelingen. Beeldvorming
rond vreemdelingen en Belgen in de Kamerdiscussies over de eerste Belgische vreemdelingenwet,
BTNG-RBHC, XXV, 1994-1995, 1-2, pp. 31-78.
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Tot rond 1900 was België eerder een land van emigratie dan van immigratie (7). De
overgrote meerderheid van de Belgen emigreerde naar Noord-Frankrijk en Parijs en
vaak pendelden de emigranten tussen beide landen (8). Het grootste aantal Belgi-
sche emigranten naar Frankrijk – 482.000 – werd bereikt in 1886 (9). Tegen de
eeuwwisseling echter, oversteeg de immigratie de emigratie: in 1900 telde België
212.474 immigranten, of 3,1% van de bevolking (10). Veel van deze immigranten
waren geen armen, maar eerder geschoolde handarbeiders of gewone arbeiders,
bedienden, maar ook kooplui, bankiers, etc. (11) Het waren hoofdzakelijk Fransen,
Duitsers, Nederlanders, Luxemburgers, Engelsen en Italianen (12). Daarenboven
haalde men de werkkrachten die nodig waren voor de zware industrie en de mijnen
in Wallonië steeds meer uit Oost- en Zuid-Europa (en uit Vlaanderen). In die tijd had
Wallonië te kampen met een tekort aan arbeidskrachten als gevolg van de demogra-
fische veranderingen en de groeiende sociale bescherming waardoor de beschikba-
re voorraad arbeiders beperkt werd.

In het eerste deel van de 19e eeuw werd de juridische status van immigranten
bepaald door de vreemdelingenwet van 1835 (13). De wet creëerde drie statussen
die een verschillende mate van bescherming inhielden tegen uitwijzing door de Bel-
gische overheid. De best beschermde status was die van de “domicilié”: deze status
verhinderde dat de immigrant uit het land gezet kon worden. Het verwerven van
deze status was een uitzonderlijke gunst, meestal verleend aan welgestelde buiten-
landers (14).

De tweede beste status was die van ingezetene: men mocht op het grondgebied ver-
blijven en kon enkel uitgezet worden middels een koninklijk besluit, als zijn gedrag
de openbare orde verstoorde of als hij vervolgd of veroordeeld was voor in het bui-
tenland begane misdrijven die aanleiding konden geven tot uitlevering. De wet 

(7) Caestecker, F., Alien Policy in Belgium, 1840-1940, The Creation of Guest Workers, Refugees
and Illegal Aliens, New York, Berghahn Books, Chapter 2, p. 3, 2000.
(8) Stengers, J., L’immigration de 1830 à 1914: données chiffrées, in Morelli, A. (ed.), Histoire des
étrangers et de l’immigration en Belgique de la préhistoire à nos jours, Bruxelles, EVO & CBAI, p.
94, 1992.
(9) In 1906 was dat aantal gezakt tot 310.000. Tijdens de tweede helft van de 19e eeuw vormden de
Belgen de grootste groep immigranten in Frankrijk (tussen 38 en 46%), tegen 1901 waren ze voorbij-
gestoken door de Italianen. De Belgische immigranten werkten hoofdzakelijk in de textiel- en mijnin-
dustrie in Noord-Frankrijk of in verschillende andere sectoren, als grondwerker, bouwvakker,
schrijnwerker, schoenmaker, etc. in de Parijse regio (zie Stengers, J., Op. cit. p. 94).
(10) Caestecker, F., Op. cit., XIV.
(11) Voor een diepgaande analyse van het immigratiebeleid in deze periode, zie Caestecker, F., Op.
cit., pp. 19-52.
(12) Stengers, J., Op. cit., p. 100.
(13) Wet van 22 september 1835 over vreemdelingen die in België verblijven, B. off. XII, nr. 643.
Voor een bespreking van de parlementaire debatten, zie Vandersteene, L. en Schiepers, P., Natievor-
ming, nationalisme en vreemdelingen. Beeldvorming rond vreemdelingen en Belgen in de Kamerdis-
cussies over de eerste Belgische vreemdelingenwet, BTNG-RBHC, XXV, 1994-1995, 1-2, pp. 31-78.
(14) Caestecker, F., Op. cit., p. 11.
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bepaalde echter niet hoe men de status van ingezetene kon verwerven. Dit beteken-
de dat buitenlanders afhankelijk waren van het beleid van de Belgische administratie
(15). Niet-ingezeten immigranten konden makkelijk het land uitgezet worden, zon-
der koninklijk besluit. Tijdens de 19e eeuw werd het Belgische immigratiebeleid
gezien als liberaal. Buitenlanders hadden zelfs geen toestemming nodig om naar Bel-
gië te migreren, ze werden gedoogd, zolang ze de economische of politieke orde
niet verstoorden (16). Bij aankomst dienden de immigranten zich te registreren in
het bevolkingsregister dat bijgehouden werd door de lokale overheden (en goedge-
keurd door de administratie van het Ministerie van Justitie). Na een periode van een
aantal maanden verkregen ze dan een verblijfsvergunning, hetgeen hen beschermde
tegen willekeurige uitwijzing. Tegen het einde van de 19e eeuw werd een nieuwe
wet op de vreemdelingen goedgekeurd, waardoor de drie bestaande categorieën
officieel bevestigd werden: niet-ingezetenen, ingezetenen en ‘domiciliés’ (17). Een
andere aanwijzing voor het liberale karakter van het migratiebeleid is het feit dat
België ook bekend stond voor zijn liberale en tolerante houding ten opzichte van
politieke vluchtelingen (18). België bestempelde zichzelf graag als “terre d’accueil”
(19). Het was echter de leidende klasse die bepaalde wie aanvaard werd als vluchte-
ling: linkse politieke activisten werden niet erkend als vluchtelingen (20). Zij, even-
als buitenlandse landlopers, werden het land uitgezet, daar beide groepen gezien
werden als een bedreiging voor de sociale orde.

2.2. SOCIALE BIJSTAND VANUIT HISTORISCH PERSPECTIEF
Zoals vermeld in de inleiding is de sociale bijstand een aparte tak binnen de Bismarc-
kiaanse welvaartsstaten. Sociale bijstand valt immers buiten het mechanisme van de
sociale verzekering: sociale bijstand wordt niet gefinancierd door sociale bijdragen,
doch door algemene middelen, en wordt toegekend aan ieder die niet over toerei-
kende bestaansmiddelen beschikt. De sociale bijstand en sociale verzekeringen zijn
echter ontwikkeld om elkaar aan te vullen. Sociale bijstand is tevens de ‘residuaire’
tak van de sociale bescherming geboden door de welvaartsstaat. Pas als de sociale-
verzekeringsregelingen geen bescherming bieden, bv. omdat men er geen recht op
kan laten gelden, springt de sociale bijstand bij. Meestal wordt sociale bijstand geas-
socieerd met financiële steun aan de behoeftigen, maar ook medische verzorging,
ouderenzorg, sociale woningen, etc. vallen onder sociale bijstand.

Sociale bijstand heeft een lange voorgeschiedenis. Het is een van de oudste sociale
voorzieningen die door de staat is gereglementeerd, en is geworteld in nog oudere
private/religieuze voorlopers. De afdwingbare en objectieve aard van de rechten op

(15) Caestecker, F., Op. cit. p. 10.(16) Ibid., p. 49.
(17) Ibid., p. 45.
(18) Gaus, H., Politieke en sociale evolutie van België, Boek I, vijfde uitgave, Leuven, Garant, p.
115-116, 2001.
(19) Stengers, J., Op. cit., p. 102.
(20) Caestecker, F., Op. cit., p. 50.
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sociale bijstand zijn dan wel een uitvinding van de late twintigste eeuw, maar de
zwakkere, meer discretionaire, minder toereikende en meer invasieve historische
voorlopers hebben een grote invloed gehad op de bijstand die we vandaag kennen.

Iedere wetgevende stap was een hervorming en uitbouw van de bestaande struc-
tuur. De Belgische wetgeving die van kracht was in België tot 1925, gaat terug op de
wetgeving die ingevoerd werd tijdens het Franse revolutionaire tijdperk (de Belgi-
sche provincies maakten in die tijd deel uit van Frankrijk). Als we nog verder terug-
gaan in de tijd stellen we vast dat de instellingen uit het Franse revolutionaire tijd-
perk uitgebouwd werden op basis van nog oudere bestaande systemen van armen-
zorg. Het systeem van ‘bienfaisance’ dat in het leven werd geroepen ten tijde van de
Franse revolutie (21) door de Franse Directoire in 1796 (Jaar V) regelde de organisa-
tie van de openbare liefdadigheid. De revolutionaire regeringen wilden breken met
de mislukte paternalistische vormen van ‘armenzorg’ uit het verleden en beoogden
een rationeel, nationaal beleid in te voeren (22).
Nadat de Franse staat er verschillende malen niet in geslaagd was de administratie te
centraliseren, beval ze de lokale gemeentes om publieke bijstand te organiseren. De
architectuur van het Franse systeem bouwde grotendeels voort op de bestaande pri-
vate (hoofdzakelijke religieuze) instellingen (23). Deze bestaande hospicen, armen-
tafels, etc. werden officieel geseculariseerd en onder de gemeentelijke bevoegdheid
geplaatst. Dit geseculariseerde systeem was tweeledig en bestond uit zorg in instel-
lingen en thuiszorg. Enerzijds controleerden de gemeentes de “Hospices civiles”
(24) (burgerlijke godshuizen), residentiële instellingen die zorg droegen voor zie-
ken, ouderen en ‘invaliden’ die gedurende een bepaalde periode in het godshuis
verbleven, alsook voor de wezen die in de weeshuizen van de armenhuizen verble-
ven (25). Anderzijds richtten de gemeentes ook “Bureaux de bienfaisance” (26) 

(21) De Belgische provincies werden op 1 oktober 1795 door Frankrijk geannexeerd. Ze bleven for-
meel onder Frans gezag van 1 oktober 1795 tot 21 juni 1814.
(22) Van Damme, D., Armenzorg en de Staat, Gent, p. 278, 1990.
(23) Sinds de middeleeuwen werd armenzorg georganiseerd door lokale, hoofdzakelijk religieuze ini-
tiatieven, zoals armentafels, ‘Tafels van de Heilige Geest’ en gasthuizen om de ellende te verlichten.
Centrale autoriteiten poogden controle te verwerven over deze relatief machtige instellingen, met
succes in de 17e eeuw: Maria-Theresia van het Habsburgse Rijk (waar de Belgische provincies deel
van uitmaakten) vaardigde een Edict uit in 1765 dat iedere gemeente verplichtte alle behoeftige men-
sen te onderhouden die geboren werden in die gemeente.
(24) Wet van de 16e dag van de Vendémiaire van het jaar V (7 oktober 1796) die de armenhuizen
toestaat te genieten van hun middelen en hun beheer regelt, Publication, Arr. du Directoire van 24
vend. Jaar V).
(25) De godshuizen werden gefinancierd met eigen middelen die teruggegeven werden nadat de
nationalisatie mislukte, met subsidies uit de publieke schatkist en schenkingen van privépersonen
(art. 5). Artikel 6 garandeerde dat de goederen van bestaande godshuizen die verkocht werden door
de revolutionaire regering, vervangen zouden worden door nationale goederen. De motivatie achter
deze terugbetaling is het initiatief van de Consituante om alle bezittingen van private armenhuizen en
godshuizen te nationaliseren en te verkopen, hetgeen leidde tot teveel klachten en problemen. Sinds
het jaar III werden veel private instellingen verplicht de deuren te sluiten wegens een gebrek aan
middelen, en dit zorgde voor massale protesten, aangezien het oorspronkelijke plan om armenzorg
te organiseren op nationale schaal, mislukte, zie Verschaeren, J., Burgerlijke Godshuizen, Burelen
van Weldadigheid, Commissies van Openbare Onderstand en Openbare Centra voor Maatschap-
pelijk Welzijn, Mescellanea Archivistica Manuale 46, Brussel, pp. 36-37, 2001.
(26) Wet van 7 frimaire van het jaar V (27 november 1796) die gedurende een periode van zes maan-
den een heffing oplegt van één deciem per frank, ten voordele van de behoeftigen bovenop de toe-
gangsprijs voor alle spektakels, Publication, Arr. du Directoire van 16 frimaire van het jaar V. 111
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(burelen van weldadigheid) op, om thuiszorg te verlenen, liefst in natura (27). Dit
tweeledige systeem van thuiszorg en instellingen bleef het wettelijke systeem uitma-
ken tot de wet van 1925, waarbij de twee instellingen samengevoegd werden.

Sociale bijstand in de 19e eeuw omvatte een brede waaier aan ‘diensten’ voor de
behoeftigen. Financiële bijstand was slechts één aspect. Ook medische zorg, oude-
renzorg, wezenzorg, voedselhulp en andere hulp in natura, zorg voor personen met
een geestelijke aandoening of fysieke beperking, etc. maakten deel uit van de open-
bare bijstandsmaatregelen.

Sociale bijstand was echter geen neutrale welwillende onderneming gepleegd door
de sociale en economische elites. Het repressieve en invasieve karakter van de pre-
moderne bijstand kan niet onderschat worden. Voorbeelden hiervan zijn de inbreu-
ken op de persoonlijke levenssfeer van noodlijdende gezinnen vanwege de organise-
rende instanties, de pogingen tot het sedentariseren van de verpauperde bevolking
via het sociaal beleid en de repressieve wetgeving op landloperij en bedelarij. Dit
alles dient in het achterhoofd gehouden te worden als machtige instrumenten van
sociale controle, normalisering en het disciplineren van paupers (28). Bijstand paste
ook in het kader van de relatief lage lonen en de grote arbeidsreserve van België: het
hielp de werkgevers om de lonen laag te houden. In crisistijden was de openbare
bijstand essentieel om de openbare orde te beschermen (29). Verhelderend in dit
opzicht is het verslag uit 1900 van de ‘Belgische Koninklijke Commissie inzake Bij-
standshervorming’. Het vatte de taken van de openbare bijstand samen door de
‘behoeftigen’ onder te verdelen in drie categorieën, die elk een specifieke aanpak
behoefden (30). De eerste categorie bestond uit de behoeftigen die niet de kracht
hadden om te werken, namelijk kinderen, ouderen, chronisch zieken en gehandi-
capten. Deze behoeftigen werden beschouwd als zwak en meelijwekkend. Traditio-
nele liefdadigheid/bijstand was ‘gepast’ voor hen (ziekenhuisopname, gratis medi-
sche bijstand, gratis scholing). De tweede categorie bestond uit gezonde behoefti-
gen die geen werk konden vinden. Zij verdienden alle medeleven en moesten kun-
nen genieten van alle bijstandsmiddelen (tewerkstelling, financiële bijstand of bij-
stand in natura thuis). De Koninklijke Commissie keurde echter de perverse effec-
ten af van de financiële hulp of hulp in natura thuis, aangezien deze de armoede zou
bestendigen: ze zou parasieten van de staat creëren, de armen lui maken en gewend

(27) De Burelen van Weldadigheid werden gefinancierd met taksen (één deciem per frank) op toe-
gangskaartjes voor spektakels, toneelstukken, bals, vuurwerk, paardenraces (art. 1), giften (art. 8),
subsidies van de gemeente en de goederen die teruggegeven werden aan de oude liefdadigheidsin-
stellingen waarvan de eigendommen genationaliseerd werden, zie Verschaeren, J., Op. cit., pp. 47-49.
In de wetten die de armenhuizen of burelen van weldadigheid oprichtten, werd niets gezegd over de
nationaliteit van de behoeftige.
(28) Lis, C., Soly, H. en Van Damme, D., Op vrije voeten? Sociale politiek in West-Europa (1450-
1914), Leuven, Kritak, pp. 171-179, 1985.
(29) Ibid., p. 179.
(30) Van Overbergh, C., rapporteur, Réforme de la Bienfaisance en Belgique, Résolutions et rapport
général de la Commission Spéciale, Lesigne, Bruxelles, pp. 256-340, 1900.
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aan tijdelijke werkloosheid, etc. De derde categorie was die van de behoeftigen die
niet wilden werken. De werkonwilligen werden gebrandmerkt als beroepsbedelaars
en landlopers die streng behandeld moesten worden en het grootste gevaar inhiel-
den voor de sociale orde. Deze categorie behoeftigen werd ondergebracht in repres-
sieve bedelaarshuizen of in verbeteringsgestichten als ze onvrijwillig in die situatie
waren terechtgekomen (31) (zie wet van 1891 infra).

De macht van de openbare bijstand werd pas drastisch ingeperkt door de invoering
van een wettelijk recht op sociale bijstand in het laatste kwart van de 20e eeuw.
Ondanks het extreem invasieve karakter van de sociale bijstand slaagde deze er
absoluut niet in om de uitbreiding van de verpaupering in de 19de eeuw een halt
toe te roepen. De sociale bijstand voerde weliswaar belangrijke staatsfuncties uit
waarbij wezen, mentaal gestoorden en zieken ondergebracht werden in instellingen;
hij kon echter niet verhinderen dat de laagste klassen in algemene ellende leefden.

3. HISTORIEK VAN HET RECHT OP SOCIALE BIJSTAND:  VAN ‘LOKAAL’  NAAR
‘TERRITORIAAL’

De sociale bijstand van vandaag is hoofdzakelijk gebaseerd op het territorialiteits-
principe. Hoewel het ‘leefloon’ – de meeste robuuste vorm van sociale bijstand –
een lijst ‘categorieën’ bevat van begunstigden (o.a. bepaalde groepen immigranten),
is de residuele sociale bijstand volledig gebaseerd op territorialiteit: iedere persoon
heeft het recht op maatschappelijke dienstverlening, hetgeen iedere persoon in
staat moest stellen om te leven in ‘menselijke waardigheid’: iedere persoon in nood
die een (legale) inwoner is van het grondgebied heeft recht op maatschappelijke
dienstverlening (32). Deze territoriale juridische structuur contrasteert fel met de
traditionele voorgeschiedenis van de bijstand, waarbij de bijstand streng beperkt
werd tot mensen behorende tot de lokaliteit (dorp/stad). Onder andere de aanwe-
zigheid van immigranten echter zal een bepalende invloed hebben op de evolutie
naar ‘territorialiteit’.

3.1. HET LOKALE IN DE PRE-MODERNE SOCIALE BIJSTAND
Sociale bijstand heeft zoals gezegd haar wortels in de middeleeuwen en werd ini-
tieel georganiseerd op het niveau van het dorp/stad. Overal in Europa bestond een
streng residentiecriterium waardoor iedereen die niet tot de lokaliteit behoorde, uit-
gesloten werd van bijstand. Dit betekende dat mensen uit naburige steden/dorpen
er geen recht op hadden (om niet te spreken van buitenlanders!). Reeds in de zesde
eeuw was de gevestigde orde ervan overtuigd dat ieder dorp steun moest organise-

(31) In 1891 werd een totaal van 8.825 landlopers ingeschreven in een register voor bedelaars of een
hervormingsinstelling, Ibid., p. 322.
(32) Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, B.S., 5 augus-
tus 1976.
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ren aan haar eigen inwoners om te verhinderen dat de armen zouden ronddolen.
Sprekend in dit opzicht is de verklaring van de gemeenteraad van Tours (Frankrijk)
in 567 A.D. (33):
“Ut unaquaeque civitas pauperes et egenos incolas alimentis congruentibus pas-
cat secundum vires, ut tam vicini presyteri quam cives omnes suum pauperem
pascant ; quo fiet ut ipsi pauperes per alias civitates non vagentur”.

In de Middeleeuwen was de motivatie voor deze sterke lokale aanpak te vinden in
de christelijke caritasplicht en de solidariteitsmechanismen van de lokale gemeen-
ten. Later werd deze lokale aanpak gebruikt als onderdeel van het repressieve beleid
ten opzichte van ‘bedelaars en landlopers’ (34). De aanpak werd benut om de grote
massa armen onder controle te houden. In moeilijke tijden begonnen veel mensen
immers rond te trekken op zoek naar voedsel, werk, een betere plek. Ze werden
snel bestempeld als rondtrekkende ‘bedelaars en landlopers’. De steden en andere
machtscentra konden vaak de toestroom van behoeftigen niet aan, waren bang van
de geografisch mobiele ‘paupers’ (mannen zonder meester), of wilden gewoonweg
niet instaan voor de kosten. Niet-inwoners werden dus uitgesloten.

Rond de zestiende eeuw begonnen verschillende Europese steden gelijkaardige
sociale beleidsmaatregelen te nemen: het uitsluiten van buitenlanders, een strikt ver-
bod op bedelen, het tellen en klasseren van de behoeftigen, het ontwikkelen van
verschillende vormen van sociale bijstand afgestemd op de verschillende catego-
rieën behoeftigen (35). De uitsluiting van niet-lokale inwoners hield gelijke tred met
de categorisering van de lokale armen. Deze beleidslijnen werden snel overgeno-
men op nationaal niveau. Al snel bevestigde de nationale wetgeving dit beleid voor
het volledige grondgebied. Bijvoorbeeld in 1556 verklaarde de Franse ordonnantie
van Moulin:
« Ordonnons que les pauvres de chaque ville, bourg et village, seront nourris et
entretenus par ceux de la ville, bourg ou village dont ils seront natifs et habitants,
sans qu’ils puissent vaquer et demander l’aumône ailleurs qu’au lieu où ils
sont, ... » (36).

Gedurende vele eeuwen was het sociale beleid ten opzichte van niet-lokale inwo-
ners dus repressief van aard: armen die inwoners waren van een andere gemeente
werden beschouwd als bedelaars, landlopers en criminelen. De criteria om te bepa-

(33) “Dat elke stad volgens haar middelen met geschikt voedsel de armen en noodlijdenden van die
plaats voedt, laat de lokale clerus alsook alle burgers hun eigen armen voeden, zodat de armen niet
gaan rondzwerven door hun steden.”, geciteerd in Greene Balch, E., Public Assistance of the Poor in
France, Publications of the American Economic Association, Vol. 8, nr. 4/5, (juli – september), p.
12, 1893.
(34) Van Damme, D., Onderstandswoonst, sedentarisering en stad-platteland-tegenstellingen; evolu-
tie en betekenis van de wetgeving op de onderstandswoonst in België (einde achttiende tot einde
negentiende eeuw), BTNG-RBHC, XXI, 3-4, p. 485, 1990.
(35) Castel, R., Les Métamorphoses de la question sociale, Parijs, Gallimard, p. 81, 1995.
(36) Geciteerd in Castel, R., Op. cit., p. 83.
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len of iemand ‘behoorde’ tot een bepaalde plek, waren erg strikt. Bijvoorbeeld,
vanaf de zestiende eeuw kon iemand maar aanspraak maken op sociale bijstand in
de Duitstalige gebieden en ook in Frankrijk zo iemand geboren was in een bepaalde
gemeente of er al meer dan tien jaar gewerkt had (37). Het systeem dat de autoritei-
ten hanteerde, was dat van de ‘onderstandswoonst’: iedere persoon had een woon-
plaats/gemeente die exclusief verantwoordelijk was voor de ‘onderstand’ die aan
die persoon werd verleend. Iemand kon enkel sociale bijstand verkrijgen in zijn
eigen ‘onderstandswoonst’. Dit systeem werkte zeker niet probleemloos. Gemeen-
ten wensten vaak de verantwoordelijkheid voor bijstand af te schuiven op andere
gemeenten. Dit was ook het geval in België. In een parlementair debat in 1844 bij-
voorbeeld beschuldigden de parlementsleden de gemeenten ervan dat ze zich op
frauduleuze manier probeerden te ontdoen van hun bijstandslast door hun ‘behoef-
tigen’ aan te moedigen hun gemeente te verlaten. Ze deden dit door hen bijstand te
ontzeggen of door hen huisvesting te beloven in de stad. Plattelandsgemeenten wer-
den er zelfs van beschuldigd clandestiene agentschappen op te zetten in de steden
om daar bijstand te organiseren, zodat hun behoeftigen daar een ‘onderstands-
woonst’ konden verwerven.

Door de ontwikkeling van het economisch liberalisme en de industrialisering tegen
het einde van de achttiende en gedurende de negentiende eeuw, stelden vele lan-
den deze strikte lokale aanpak in vraag. De ‘onderstandswoonst’ werd het voorwerp
van politieke discussie en geleidelijk aan werden de voorwaarden voor het verwer-
ven van een onderstandswoonst steeds flexibeler. Zoals het Belgische voorbeeld zal
aantonen, werd het alsmaar minder belangrijk om inwoner te zijn van één specifie-
ke plek. Bovendien werden ook de immigranten – per definitie niet-lokale inwoners
– opgenomen in de nationale wetgeving.

3.2. HET BELANG VAN DE ‘ONDERSTANDSWOONST’
Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het territorialiteitsprincipe in de Belgi-
sche socialebijstandswetgeving (met name dat elke behoeftige persoon die in Bel-
gië verblijft, aanspraak kan maken op bijstand) is het belangrijk stil te staan bij het
concept van de ‘onderstandswoonst’, waarrond de volledige wetgeving was opge-
bouwd. Een onderstandswoonst was een gemeente die als enige verantwoordelijk
was voor de sociale bijstand aan een persoon. Bijgevolg was iedere persoon gebon-
den aan zijn onderstandswoonst in geval van nood: enkel die stad of gemeente
mocht die persoon bijstaan. Het was dus belangrijk te bepalen hoe eenvoudig
iemand van ‘onderstandswoonst’ kon veranderen, gelet op de beperkingen die dit
met zich meebracht voor de ‘behoeftige’ en de financiële last die dit meebracht
voor de gemeenten. Hoe langer het duurde om een nieuwe ‘onderstandswoonst’ te
verwerven, hoe groter de kosten voor de gemeente die de oude ‘onderstands-
woonst’ was.

(37) Van Damme, D., Op. cit., p. 488.
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In de negentiende eeuw hadden de wetswijzigingen vooral betrekking op de criteria
die gehanteerd werden om deze ‘onderstandswoonst’ te kunnen bepalen. Zoals
reeds vermeld, was dit vooral een strijd tussen de steden en het platteland. In de
komende paragrafen spits ik me hoofdzakelijk toe op de veranderende voorwaarden
voor het bekomen van een ‘onderstandswoonst’ voor burgers en immigranten. De
onderstandswoonst was immers niet alleen de belangrijkste zorg voor de politici,
maar werd tevens het voornaamste instrument in de evolutie van lokaal naar territo-
riaal bepaalde sociale bijstand. De evolutie van de ‘onderstandswoonst’ van immi-
granten in het bijzonder toont bovendien bij uitstek de ontwikkeling van het territo-
rialiteitsprincipe aan, daar immigranten noch lokale, noch nationale burgers zijn.

4. IMMIGRANTEN IN DE SOCIALE BIJSTANDWETGEVING 1818–1965

Men zou kunnen verwachten dat de wetgever over zou gaan van een systeem van
“enkel voor lokale inwoners” naar een systeem van “enkel voor Belgen”, gelet op de
lange, lokalistische traditie voor sociale bijstand. Dit is expliciet niet gebeurd. Zelfs
de pre-Belgische Nederlandse wetgeving van 1818 kende sociale bijstand toe aan
immigranten op basis van de typisch territoriale voorwaarden dat de immigrant a)
inwoner moest zijn van de gemeente en b) moest bijgedragen hebben tot de
gemeente door zes jaar lang belastingen te betalen (38).
De migranten die als ingezetenen erkend werden en deel uitmaakten van de respec-
tabele sociale orde, werden toegelaten tot het systeem. Toch werden niet alle bui-
tenlanders op dezelfde manier behandeld. De immigratiestatus was van belang: hoe
sterker iemands status, hoe robuuster iemands kansen op sociale bijstand. Hoe ster-
ker men was verbonden met het territorium, hoe sterker iemands aanspraak op
sociale bijstand. De immigranten die geen verblijfstitel hadden en arm waren, wer-
den gebrandmerkt als ‘landlopers’ en werden nog repressiever behandeld dan de
Belgische ‘landlopers’. Men maakte pas deel uit van het bijstandssysteem als men
officieel verbonden was met het territorium, en men werd in het repressiesysteem
gestopt als men geen respectabele binding had met het territorium.
In de komende paragrafen wordt ingegaan op de verscheidene wetgevende stappen
die genomen werden in de ontwikkeling van de Belgische sociale bijstand.

4.1. DE EERSTE BELGISCHE WET OP DE ‘ONDERSTANDSWOONST’ VAN 1845

4.1.1. De wet in het algemeen
De voornaamste ingreep van de wet op de onderstandswoonst van 1845 was een
verlenging van de vereiste periode om een nieuwe onderstandswoonst te verkrijgen
van vier tot acht jaar. De reden waarom de wetgeving rond sociale bijstand zo

(38) Wet van 28 november 1818 ter bepaling van de plek waar behoeftigen een beroep kunnen doen
op openbare bijstand, Officieel Bulletin, n. XL. Merk op dat het Koninkrijk België toen nog niet
bestond, aangezien het land pas ontstond in 1830. In 1818 waren de Belgische provincies deel van
het Nederlandse Koninkrijk van Willem I. (Voor meer informatie over het migratiebeleid uit deze
periode, zie Leenders, M., Ongenode gasten – Van traditioneel asielrecht naar immigratiebeleid,
1815-1938, Hilversum, Verloren, 310, 1993).116
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geaxeerd was op de ‘onderstandswoonst’, heeft te maken met het feit dat de lokale
verankering van de sociale bijstand aanleiding gaf tot vele praktische problemen. Bij-
voorbeeld kwam de wet van 1845 er na een diepe economische crisis in Vlaanderen
in de jaren 1830 en ‘40, die vooral de plattelandsbevolking hard trof. Die crisis had
enerzijds tot gevolg dat veel mensen onvoldoende middelen van bestaan konden
vinden en begonnen te migreren naar de stad. Anderzijds betekende de crisis ook
een zware last voor de rurale gemeenten die niet genoeg middelen ter beschikking
hadden om aan alle behoeften te voldoen. De rurale gemeenten vonden een uitweg
uit het probleem door hun behoeftige inwoners te suggereren/forceren om naar de
stad te verhuizen. De gemeenten zouden hen steun blijven verlenen tot hun oud-
inwoners een nieuwe ‘onderstandswoonst’ hadden verworven in de stad, waardoor
de stad de sociale bijstand diende over te nemen (39). De steden van hun kant kloe-
gen over deze toevloed van deze nieuwkomers, wat zij beschouwden als ‘gevaarlijk
voor de publieke orde’ (40). Vóór de wet van 1845 werd ingevoerd, was de periode
die nodig was om een nieuwe ‘onderstandswoonst’ op te bouwen vier jaar. In 1845
werd deze periode uitgebreid tot acht jaar, om zo te pogen de migratie van behoefti-
ge plattelandsbevolking naar de steden te stoppen.

Ook al betekende deze eerste Belgische interventie in het socialebijstandssysteem
een poging om de behoeftigen gebonden te houden aan hun geboorteplaats, of het
hun op zijn minst heel moeilijk te maken om een nieuwe ‘onderstandswoonst’ te
verwerven, lang zou die lokale binding niet meer standhouden.

4.1.2. De wet en immigranten
Het Belgische socialebijstandssysteem organiseerde de bijstand aan immigranten in
drie lagen: hoe meer men juridisch gebonden was aan het territorium op basis van
zijn migratiestatus en respectabiliteit in de sociale orde, hoe sterker de bescherming
waarop men aanspraak kon maken in geval van behoeftigheid.

In het algemeen bepaalde de eerste Belgische wet (41) op de onderstandswoonst
van 1845 (42) dat de onderstandswoonst van een Belg de geboorteplaats was. Met
andere woorden, de geboortegemeente of – stad – was als enige verantwoordelijk

(39) Van Damme, D., Op. cit., pp. 497-498.
(40) Zie Devaux in het parlementair debat van 28 oktober 1844.
(41) Zonder verder uit te weiden wil ik snel wijzen op het feit dat gedurende de Nederlandse perio-
de de sociale bijstand in de Belgische provincies geregeld werd door de Nederlands publieke bij-
standswet van 1818, die bepaalde dat immigranten die toegelaten werden hun verblijfplaats te vesti-
gen in het Koninkrijk en die voor een periode van zes jaar in een gemeente verbleven en belastingen
betaalden, zouden kunnen gebruik maken van publieke bijstand(art. 6) (Loi de 28 novembre 1818
tendant à déterminer les lieux où les indigents peuvent participer aux secours publics, Journal Offi-
ciel, n. XL). Merk op dat België toen nog niet bestond. In 1818 waren de Belgische provincies deel
van het Nederlandse Koninkrijk van Willem I. (Voor meer informatie over het migratiebeleid van
deze periode, zie Leenders, M., Ongenode gasten – Van traditioneel asielrecht naar immigratiebe-
leid, 1815-1938, Hilversum, Verloren, 310, 1993.)
(42) Wet van 18 februari 1845 betreffende de onderstandswoonst, Bull. Offic., n. VI.
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voor een persoon in geval van behoeftigheid. Echter, zoals reeds gezegd bepaalde
de wet dat de onderstandswoonst veranderd kon worden na acht jaar verblijf in een
nieuwe gemeente.

Voor immigranten was deze eerste Belgische socialebijstandswet nog eerder restric-
tief: met name kwam het alleen aan domiciliés (de beste migratiestatus) (43) toe om
een ‘onderstandswoonst’ te verkrijgen, en dit na acht jaar onafgebroken verblijf (art.
8). Deze status van domicilié werd slechts heel zelden toegekend (44), het was dan
ook de meest bevoorrechte status die een immigrant kon genieten (45).

Ook al konden alleen domiciliés een ‘onderstandswoonst’ verwerven, toch konden
andere immigranten op een meer ‘residuele’ regeling terugvallen. Met name bepaal-
de artikel twaalf dat elke behoeftige zou bijgestaan worden in geval van nood door
de gemeente waar hij zich bevond als de nood zich voordeed. De wet voerde nog
een andere garantie toe door te bepalen dat elke gemeente sociale bijstand kon toe-
kennen ‘om redenen van rechtvaardigheid en menselijkheid’ ook al was de betrok-
kene niet gerechtigd op basis van de wet (art. 19). Dit betekende dat indien de
immigrant enige migratietitel had, hij aanspraak kon maken op bijstand.

Deze tweede bijstandsvoorziening werd betaald door de nationale autoriteiten – het-
geen het zich reeds ontwikkelende territorialiteitsprincipe bevestigde. De gemeente
diende aan het ministerie van justitie te laten weten dat bijstand was verleend aan
behoeftige immigranten die nog geen officiële onderstandswoonst verworven had-
den. De staat zou dan die bijstandskosten terugbetalen aan de gemeente. Dus de
staat droeg de bijstandskosten van de andere (respectabele) behoeftige immigranten in
geval van nood, waardoor de lasten verdeeld werden tussen de gemeente en de staat.

Reeds in 1849 (vier jaar nadat de Wet werd ingevoerd) kloeg de minister van justitie
(46) over het stijgend aantal aanvragen vanwege de gemeenten tot terugbetaling
voor bijstand aan immigranten. Hij schreef een heel strak tijdsschema voor, dat aan-

(43) Zie Département de l’Intérieur, Résumé de la statistique générale de la Belgique, Bruxelles,
Hayez, p. 112, 1853: tussen 1848 en 1850 ontvingen slechts 178 buitenlanders de toelating om domi-
cilié te worden conform art. 13 van het Burgerlijk Wetboek. In diezelfde jaren ontvingen echter
14.502 buitenlanders ingezetenschap.
(45) Caestecker, F., Op. cit., p. 11.
(44) Zoals eerder vermeld zette de migratiewetgeving van 1835 nog twee andere statussen voorop:
ingezetenschap of niet-ingezetenschap. Het ingezetenschap beschermde de buitenlander van gemak-
kelijke uitzetting. De immigratiewet bepaalde echter niet duidelijk hoe men die status kon verwer-
ven, waardoor het in de handen van de autoriteiten bleef om geval per geval te beslissen. Eens inge-
zetene, kon de vreemdeling pas worden uitgezet na Koninklijk Besluit. – zie de wet van 22 septem-
ber 1835 en de Soignie, Traité du droit des étrangers en Belgique, Bruxelles, Bruylant-Christophe, p.
164, 1873.
(46) Circulaire du ministre de la justice relative au «onderstandswoonst» du 28 juin 1849, Monit. van
1e juli 1849. Deze omzendbrief geeft instructies aan de lokale autoriteiten betreffende de terugbet-
alingsvoorwaarden van bijstand door gemeenten.
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gehouden moest worden om terugbetalingen te vragen aan de administratie van het
ministerie. Als de gemeenten deze periodes niet zouden respecteren, zou het minis-
terie hun het recht op terugbetaling ontzeggen. Hij schreef tevens voor dat de bij-
stand absoluut noodzakelijk moest zijn en niet langer dan zes maanden mocht duren
zonder gepaste toestemming. De minister van justitie stelde een evenwicht te
beogen tussen het publiek belang (sparen voor de publieke beurs) en ‘plichten van
menselijkheid’. Ondanks de pogingen van de minister om het staatsbudget voor bij-
stand aan migranten onder controle te houden, stegen de uitgaven jaarlijks: 11.630
frank in 1833; 200.000 frank in 1860, en tot 1873 een gemiddelde van 160.000
francs (47).

4.1.3. Geen sympathie voor binnenkomende paupers, bedelaars en landlopers
Deze twee bijstandsniveaus waren strikt gereserveerd voor immigranten die deel uit-
maakten van de respectabele sociale orde. Een derde niveau van sociale ‘bijstand’
betrof de repressie van immigranten die het land binnenkwamen zonder enige mid-
delen van bestaan of die ‘landlopers’ of bedelaars werden. Zoals reeds vermeld had
de repressie van landlopers en bedelaars eeuwenoude wortels. In de eeuwen voor-
dien werd elke ‘niet-lokale’ persoon die niet op stabiele basis in een gemeente ver-
bleef, beschouwd als een bedreiging voor de sociale en financiële orde en gebrand-
merkt als landloper en bedelaar, twee hoedanigheden die werden gecriminaliseerd.
Het repressief sociaal beleid dat nog steeds werd toegepast in het negentiende-
eeuwse België werd natuurlijk ook toegepast op behoeftige immigranten. Maar het
systeem kende ook bijkomende maatregelen die specifiek ingezet konden worden
voor immigranten: de uitwijzing.

Vreemdelingen die in België aankwamen en niet in staat waren om het bezit van vol-
doende bestaansmiddelen te bewijzen, werden terug naar de grens gestuurd (art. 3
– arrêté-loi du 6 octobre 1830). Bovendien bepaalde de wet op de bedelaarsgestich-
ten en verbeteringsscholen van 1848 (48) dat vreemde behoeftigen die nog geen
onderstandswoonst hadden verworven en die veroordeeld waren voor bedelarij of
landloperij en in een bedelaarsgesticht waren gestopt, konden uitgewezen worden
naar de Belgische grens, indien geen verdrag voorhanden was met het land van oor-
sprong van de behoeftige.
Immigranten werden dus verschillend behandeld al naargelang van de mate van
integratie en hun bestaansmiddelen. Dit laatste criterium bepaalde natuurlijk het
eerste, daar men immers nooit de kans kreeg zich te integreren indien men niet
over voldoende bestaansmiddelen beschikte.

(47) de Soignie, J., Op. cit., p. 21.
(48) Wet van 3 april 1848 betreffende de bedelaarsgestichten en de hervormingsscholen, B.S., 9 april 1848. 
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4.2. IMMIGRANTEN EN DE WET VAN 1878 – VERDERE INTEGRATIE

4.2.1. De wet in het algemeen
In 1878 (49) herzag België haar wetgeving op de ‘onderstandswoonst’. Naast de rol
die immigranten speelden in het vestigen van het territorialiteitsprincipe (i.t.t. loka-
liteit of nationaliteit), droegen ook enkele andere aspecten van de nieuwe wet een
steentje bij. De voornaamste vernieuwing van deze wet bestond in de reductie van
de periode die nodig was om een nieuwe ‘onderstandswoonst’ te verwerven. Het
bestaande bijstandsregime maakte het te moeilijk om een nieuwe onderstands-
woonst te verwerven. Het pauperisme dreef de mensen immers naar de steden,
maar de rurale gemeenten bleven wel nog acht jaar verantwoordelijk voor de bij-
stand van de vertrokken inwoners. Het parlementaire debat over de nieuwe wet
weerspiegelt de spanning tussen de steden (liberaal) en het platteland (katholiek)
aangaande de wijze waarop de financiële last van de sociale bijstand diende ver-
deeld te worden. Naast de reductie van de periode die nodig was om een ‘onder-
standswoonst’ te verkrijgen, installeerde de wet van 1878 ook een ‘gemeenschappe-
lijk fonds (50) waartoe alle steden en gemeenten moesten bijdragen en dat zou beta-
len voor armen die reeds vijf jaar verhuisd waren en nog steeds geen nieuwe onder-
standswoonst verworven hadden, alsook voor blinden en andere mensen met een
handicap. Dit nieuwe fonds had een centraliserend effect – de financiën stonden
opnieuw een stap verder van lokaal gebonden organisatie. Naast de regelingen voor
immigranten heeft dit aspect van de nieuwe wetgeving bijgedragen tot de vestiging
van het territorialiteitsprincipe in de sociale bijstand.

4.2.2. Immigranten in de nieuwe wet
De wet van 1878 was zoals gezegd een nieuwe stap in de richting van het territoria-
liteitsprincipe, ten koste van de traditionele lokale gebondenheid. De wet reduceer-
de de vereiste periode om te veranderen van onderstandswoonst of om er één te
verwerven na vijf jaar, en dat voor iedereen (art. 5). Immigranten, alsook mensen
geboren van een Belg in het buitenland, werden geassimileerd met nationale bur-
gers, zonder dat het nodig was eerst de status van ‘domicilié’ te verwerven. Enkel
verblijf in een gemeente voor vijf jaar zou volstaan. Zodus werd elke (respectabele)
immigrant die legaal verbleef en bijdroeg in een gemeente, geassimileerd met de
Belg. Bovendien, indien (opnieuw respectabele) immigranten nog geen ‘onder-
standswoonst’ hadden verworven, konden zij toch steeds aanspraak maken op
sociale bijstand. De staat zou deze laatste kosten terugbetalen aan de bijstaande
gemeente (art. 4). (Dit betekende in praktijk een verhoogde kost voor de gemeen-
ten, daar men gemakkelijker een onderstandswoonst kon verwerven). Zodoende
werd het voornaamste principe om sociale bijstand te organiseren ‘territorialiteit’ –
en niet ‘nationaliteit’!

(49) Wet van 14 maart 1876 op de onderstandswoonst, M.B., 17 maart 1876.
(50) Georganiseerd per provincie.
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De bijstand aan immigranten kende echter haar grenzen. De staat werd in 1878
expliciet gerechtigd om arme immigranten naar de Belgische grenzen te brengen als
een bijstaande gemeente daarom vroeg. Tijdens de parlementaire debatten bena-
drukte de minister van justitie De Lantsheere dat België zich steeds heel liberaal had
getoond naar behoeftige immigranten toe, daar het altijd bijstand had verleend die
vergelijkbaar was met die voor Belgen. Hij merkte echter op dat deze vrijgevigheid
niet wederzijds was, vooral niet vanwege naburige landen. Dus besloot de regering
dat het opportuun was een goede onderhandelingspositie te creëren door repatrië-
ring van immigranten in de wetgeving in te schrijven, in een poging om de situatie
van de Belgen in het buitenland te verbeteren. De Lantsheere benadrukte dat België
niet de bedoeling had om wreed te zijn naar behoeftige immigranten toe. De moge-
lijkheid tot repatriëring zou enkel gebruikt worden indien gemeenten er expliciet
om vroegen, en dit om gewichtige redenen, en zou bovendien alleen ingezet wor-
den als ze geen ‘barbaarsheid en hardheid’ met zich zou meebrengen (51). Enkel in
geval van misbruik door immigranten – bijvoorbeeld indien er een ‘invasie’ zou zijn
– hetgeen volgens De Lantsheere heel moeilijk zou zijn gezien de lange vereiste ver-
blijfsduur (52) – zou de staat repatriëren (53).

In dit verband bepaalde de nieuwe wet van 1878 dat de staat verdragen kon sluiten
met andere landen met het oog op repatriëring van behoeftigen (art. 35) (54).

Natuurlijk waren ook de algemene migratiewetgeving en het repressieve sociale
beleid nog steeds van kracht, hetgeen met zich meebracht dat behoeftige kandidaat-
immigranten niet toegelaten werden om het land binnen te komen of uitgewezen
werden indien zij opgepakt werden als ‘landlopers’ en ‘bedelaars’. Dus zelfs als terri-
torialiteit het basisprincipe werd, maakte het feit dat een immigrant sociale bijstand
genoot, diens migratiestatus kwetsbaarder. De staat weerhield het recht om immi-
granten buiten te gooien als zij als een te zware last werden beschouwd.

4.3. IMMIGRANTEN EN DE WET VAN 1891 – DE UITTEKENING VAN HET MODEL VOOR
DE TWINTIGSTE EEUW

4.3.1. De wet in het algemeen (55)
Zoals kon verwacht worden, werd het territorialiteitsprincipe verder verankerd in
de volgende wet op de onderstandswoonst. Dit kwam niet alleen tot uiting in de
manier waarop immigranten werden behandeld, maar ook door het nieuwe algeme-

(51) De Lantsheere, Hand., Kamer, 30 november 1875, p. 118 a. f.
(52) Niet elke parlementair ging akkoord met deze open houding naar immigranten. Anspach, burge-
meester van Brussel, vond het gevaarlijk om vreemdelingen toe te laten een onderstandswoonst te
verwerven zonder dat ze domicilié waren (Anspach, Hand., Kamer, 26 november 1875, p. 93). Hij
benadrukte dat gemeenten niet dezelfde mogelijkheden hadden als de staat om migratie van arme
vreemdelingen te voorkomen.
(53) De Lantsheere, Hand., Kamer, 26 november 1875, p. 93.
(54) België had al terugbetalingsverdragen gesloten met Nederland in 1841 en 1849, alsook met
Luxemburg in 1843; deze verdragen werden echter afgezegd tegen 31 mei 1849 (Exposé de la situ-
ation du Royaume, II, 100, 1865, geciteerd in Caestecker, F., Op. cit., p. 12).
(55) Wet van 27 november 1891 betreffende de openbare onderstand, B.S., 3 december 1891. 121
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ne principe dat de nieuwe wet voorschreef: de gemeente waar een behoeftige zich
bevond op het moment dat de nood zich voordeed, werd verantwoordelijk om
sociale bijstand te voorzien.

De reden waarom politici tot dit principe besloten, was gelegen in de vorige wet
van 1878. De financiële constellatie opgezet door deze wet (vooral het opzetten van
het gemeenschappelijk fonds voor enkele bijstandsgevallen) leidde onverwacht tot
nog meer in plaats van minder kosten voor de rurale gemeenten. De minister van
justitie verklaarde daarom dat de tijd was gekomen om komaf te maken met het con-
flict-genererend gedoe met onderstandswoonsten. Hij stelde daaromtrent dat hij
reeds in 1888 had voorgesteld om het principe van de onderstandswoonst af te
schaffen ten voordele van een systeem waarbij mensen zouden geholpen worden
op de plek waar zij zich bevonden als de nood zich voordeed (56).

Zodoende bepaalde de wet van 27 november 1891 dat elke gemeente sociale bij-
stand moest verlenen aan behoeftigen die zich op hun territorium bevonden op het
moment dat bijstand noodzakelijk werd. De nieuwe wet behield het principe van de
onderstandswoonst enkel voor behoeftigen met speciale noden zoals wezen, zieke
mensen, etc. De wet splitste de kosten van de bijstand. Slechts in een beperkt aantal
gevallen werden de kosten van de bijstaande gemeente terugbetaald door de
gemeente waar de onderstandswoonst van de hulpbehoevende zich bevond (of
door de staat indien nog geen onderstandswoonst was verworven). De andere bij-
stand bleef ten koste van de bijstaande gemeente. De terugbetaalbare kosten waren:
kosten gemaakt om behoeftigen te behandelen in hospitalen, het onderhoud van
hun familie in tussentijd, de kosten van bijstand aan kinderen onder de leeftijd van
zestien jaar en aan ouderen boven zeventig jaar.

4.3.2. Immigranten in de wet
Het territorialiteitsprincipe werd ook sterker gevestigd door de manier waarop
(respectabele) immigranten werden behandeld door de hervormingen. Immigranten
werden door de wet geassimileerd met Belgen: indien in nood, zou de gemeente bij-
stand betalen. Indien een Belg of een immigrant nog geen onderstandswoonst had
verkregen in die gemeente, zou de staat de kosten terugbetalen (art. 2). De wet her-
haalde het principe dat de overheid ter kennis gesteld zou worden van die bijstand
en ze ook zou terugbetalen, voor zover het de bijstand betrof die hierboven speci-
fiek opgesomd werd (art. 24). De senaatscommissie stelde in dit verband dat de
staat reeds jaarlijks 260.000 frank aan hospitalisatiekosten betaalde voor vreemde
behoeftigen die nog geen onderstandswoonst in België hadden verkregen (57).

(56) Parl. St., Kamer, 1889-1890, deel III, nr. 183, p. 24, geciteerd in Van Damme, D., Op. cit., p. 518.
(57) Rapport aan de Senaat, door de Commissie van Justitie, Parl., St., Senaat, zitting van 10 novem-
ber 1891, p. 1-4. De Centrale Commissie voor Statistiek publiceerde de bedragen die door de staat
betaald werden na 1891. In 1891 bedroeg dit 254.844 frank, in 1892: 140.138 frank; in 1893:
105.323 frank; in 1894: 90.133 frank; in 1895: 115.447 frank; in 1896: 131.927 frank; in 1897:
137.209 frank; in 1898: 163.534 frank; in 1899: 152.000 frank; in 1900: 149.691 frank; zie Commis-
sion Centrale de Statistique, Exposé de la situation du Royaume de 1876 à 1900, Tome II, Brussel,
Imprimerie Georges Piquart, p. 788, 1912.122
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Het verkrijgen van een onderstandswoonst werd tevens gemakkelijker gemaakt. De
wet reduceerde de vereiste periode tot drie jaar verblijf om een onderstandswoonst
te verkrijgen – zowel voor Belgen als voor immigranten (art. 6) (58). Betreffende
immigranten herhaalde de wet dat de staat verdragen kon sluiten om de bijstand aan
de respectieve burgers te regelen.

Echter, ook al werden immigranten geassimileerd met Belgen, toch bleef hun situ-
atie minder zeker. Zoals het geval was met de vorige wetgeving, bepaalde de nieu-
we wet dat behoeftige immigranten naar de grens gestuurd konden worden (art.
28). Ook al konden immigranten gebruik maken van sociale bijstand, toch werd hun
immigratiestatus kwetsbaarder.

4.3.3. Nog steeds geen sympathie voor landlopers en bedelaars
De situatie van ‘landlopers’ was zeker nog kwetsbaarder. Repressie was nog steeds
de regel. Op dezelfde dag als die waarop de nieuwe bijstandswetgeving gestemd
werd in het parlement, werd tevens een andere regeling hervormd (59), met name
deze van landloperij en bedelarij (60). Politici verklaarden dat noch repressie noch
de ontwikkeling van bijstand in staat waren geweest om ‘dat legioen van luie, heb-
zuchtige individuen in lompen’ die de orde en het publieke welzijn bedreigden, uit
te roeien (61). De waardige behoeftige – waardig om sociale bijstand te ontvangen –
en de onwaardige behoeftige dienden van elkaar gescheiden te worden: elk individu
dat betrapt werd op bedelen of zich vergreep aan landloperij, diende gearresteerd
te worden door de politie en voor de rechter gedaagd. Indien de rechtbank hem
veroordeelde omdat hij ‘weigerde te werken voor zijn onderhoud, liefdadigheid uit-
buitte, lui en dronken was en de moraal ontregelde’ (art. 13), zou hij in een bede-
laarsgesticht worden gestopt. Indien de landloper of bedelaar echter geen van deze
ongewenste sociale karakteristieken vertoonde, maar eigenlijk onvrijwillig werkloos
was, zou hij naar een ‘toevluchtshuis’ gestuurd worden (art. 16), en indien hij jon-
ger was dan achttien, naar een ‘weldadigheidsschool’ (art. 2). Deze drie instellingen
waren bedoeld om de waardige van de onwaardige behoeftigen te scheiden, zodat
‘liederlijkheid’ de respectabele ‘miserie’ niet zou aantasten (62).

(58) Het artikel bepaalt dat het personen geboren in het buitenland, of geboren in België van vreem-
de ouders die niet in België leefden op het moment van geboorte, betreft. 
(59) Eerdere wetgeving probeerde reeds de ‘ondeugden’ van landloperij en bedelen te beteugelen,
namelijk in 1848 and 1866. Elke wet probeerde ‘bedelen en landloperij te voorkomen en te verdruk-
ken’ (memorie van toelichting, wet van 1848).
(60) Wet van 27 november 1891 tot beteugeling der landloperij en der bedelarij, B.S., 3 december 1891.
(61) Rapport voor de Kamer in naam van de Commissie, door M.A. Visart, Parl. St., Kamer, 30 april
1891, pp. 159-162.
(62) Memorie van Toelichting, wet van 27 november 1891, Parl. St., Kamer, 12 november 1890, pp. 40-44.
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Deze wet vulde het sociaal beleid ten aanzien van immigranten ook aan door een
onderscheid in te voeren tussen landlopers zonder verblijfstitel en deze met ver-
blijfstitel (de twee migratiestatussen indien men geen ‘domicilié’ was). De wet
bepaalde dat vreemdelingen zonder verblijfstitel die al bedelend of in een ‘staat van
landloperij’ in België aangetroffen werden, onmiddellijk naar de grens konden gede-
porteerd worden (art. 10). Indien men echter een verblijfstitel had verworven, werd
de immigrant geassimileerd met de Belgische burger en voor de rechter gedaagd
indien hij betrapt werd op bedelen. Ook hij werd dan onderworpen aan dezelfde
test met betrekking tot ongewenste sociale eigenschappen. Maar de overheid bena-
drukte ook dat het op gelijk welk moment vreemdelingen die ter beschikking waren
gesteld, in een bedelaarsgesticht of in een toevluchtshuis kon stoppen (art. 19).

4.4. DE HERVORMING VAN 1925 EN HET BELANG VAN 1891 VOOR IMMIGRANTEN
De wet van 1891 en de verdragen gesloten tussen België en verscheidene staten (zie
infra) vormden de juridische basis voor sociale bijstand aan immigranten voor de
eerste zeven decennia van de twintigste eeuw. Nu het territorialiteitsprincipe in de
sociale bijstand stevig gevestigd was, bleef dit voor die periode waarin de moderne
welvaartsstaat zich ontwikkelde, ook het organiserend principe.

In het begin van de twintigste eeuw werd wel de administratieve structuur van de
sociale bijstand hervormd. In 1925 werden de ‘burgerlijke godshuizen’ en de ‘bure-
len van weldadigheid’ gefuseerd tot de Commissie voor Openbare Onderstand.
Deze institutionele fusie en de bijgaande nieuwe regelgeving werden noodzakelijk
geacht gezien de gepercipieerde gebreken van het oude systeem: vele gemeenten
organiseerden geen burgerlijke godshuizen waarin ze hun zieke behoeftigen ver-
zorgden; ook hadden burgerlijke godshuizen vaak ook veel meer middelen dan de
burelen van weldadigheid, etc. (63)

Vanaf 1925 werd elke gemeente verplicht om een ‘Commissie voor openbare onder-
stand’ op te richten, die werd belast met de bijstand aan alle personen die niet in staat
waren om in hun eigen levensonderhoud te voorzien (art. 68). Het stond de commis-
sies vrij om de modaliteiten van bijstand zelf te kiezen ‘in de vorm en mate die hun
het best gepast leek om de behoeftige in staat te stellen in zijn levensonderhoud en
die van zijn familie te voorzien’, dit binnen de brede grenzen voorgeschreven door
de wet: aan de armen die in staat waren om te werken, diende de bijstand bij voor-
keur verstrekt te worden in de vorm van loonarbeid. De commissie diende ook kin-
deropvang te voorzien, en indien noodzakelijk diende zij ook elke vrouw bij te staan
die één of meer kinderen onder zestien jaar oud had. Bovendien diende de commis-
sie ook medische diensten en hospitaaldiensten te verstrekken, alsook een geboorte-
kliniek en een isolatielazaret (art. 70). Ten slotte moest de commissie ook ‘vondelin-
gen, verlaten kinderen en arme wezen’ onderhouden en opvoeden (art. 76).

(63) Van Overbergh, C., rapporteur, Réforme de la bienfaisance en Belgique, Résolutions et rap-
port général de la Commission spéciale, Lesigne, Brussel, pp. 152-154, 1900.
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Een andere vernieuwing was de introductie van preventieve bijstand eerder dan
enkel de traditionele curatieve bijstand. Commissies dienden private socialeverze-
keringsinstellingen te subsidiëren (pensioenfondsen, mutualiteiten voor gezond-
heidszorgen, instellingen die goedkope behuizing aanboden, etc … (art. 71). Parle-
mentairen zagen een structurele link tussen de curatieve en de preventieve aanpak:
eens de sociale verzekeringen zich zouden ontwikkelen, zou er geleidelijk aan min-
der nood zijn aan publieke bijstand. Beide systemen werden gezien als complemen-
tair, waarbij de (verplichte) sociale verzekeringen bestemd waren om een groot
deel van de ‘malheureux’ over te nemen (64).

Een andere vernieuwing (65) van de wet van 1925 was het feit dat elke behoeftige
persoon die beweerde benadeeld geweest te zijn door een beslissing van de com-
missie om hem geen bijstand te verlenen, het recht had tegen die beslissing te ‘pro-
testeren’ bij een verzoeningscommissie (art. 94). Dit betekende niet dat de behoefti-
ge een afdwingbaar recht op bijstand verwierf, alleen dat hij een recht kreeg om te
protesteren. Tijdens de parlementaire debatten beschouwden de socialisten dit
(beperkt) recht toch als een veelbetekenende vooruitgang, daar het de sociale bij-
stand uit het domein van het ‘natuurrecht’ haalde en het in het domein van het
‘geschreven en positieve recht’ onderbracht (66).

De socialebijstandssituatie voor immigranten bleef onveranderd tot de jaren zestig!
De wet van 1925 was een nationaliteit-neutrale wet. De enige verwijzing naar de
Belgische nationaliteit betrof de regel dat de leden van de Commissie voor openbare
onderstand (als directeur, niet als behoeftige) Belg diende te zijn en minstens 25 jaar
oud (art. 14). Noch het wetsontwerp, noch de memorie van toelichting, (67) noch
het parlementair rapport (68) bevatten enige verwijzing naar nationaliteit. De parle-
mentaire debatten, noch de omzendbrieven van het ministerie van justitie (69) ver-
meldden iets over immigranten. Zoals reeds gezegd, ligt de verklaring hiervoor in

(64) Le Chevalier de Ghellinck d’Elseghem, Hand., Senaat, 26 januari 1922, p. 83, Martens, M., Ibid., p 86.
(65) Andere vernieuwingen werden tevens ingevoerd, die we hier niet uitgebreid behandelen. Bij-
voorbeeld werd aan vrouwen het recht gegeven om lid te worden van een Commissie voor Openba-
re Onderstand (art. 15) – indien ze getrouwd waren hadden ze wel de (minstens impliciete) toelating
van hun echtgenoot nodig. Ook werd een hoge raad voor bijstand ingevoerd (art. 97), evenals pro-
vinciale bijstandsfondsen (art. 89) die financiële bijstand konden verlenen aan de gemeentelijke com-
missies, en tevens identificatiediensten verrichten (art. 98).
(66) Deswarte, Hand., Senaat, 7 januari 1922, p. 101.
(67) Visart, Wetsvoorstel tot hervorming van de Openbare Weldadigheid en Toelichting, Parl. St.,
Kamer, 1919-20, nr. 61.
(68) Cousot, Verslag namens de middenafdeling uitgebracht door den heer Cousot, Parl. St., Kamer,
1919-20, 19 juli 1920, nr. 486.
(69) Tschoffen, P., Assistance publique. Interprétation de la nouvelle législation, C. 12 septembre
1925, Recueil des Circulaires, Instruction et autres actes émanés du Ministère de la Justice ou
relatifs à ce département, année 1925, 309-319.
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het feit dat de wet van 1891 van kracht bleef voor de zaken die niet geregeld wer-
den door de nieuwe wet van 1925 (art. 104) (inderdaad, in de circulaires van de
minister van justitie werd de oude wet van 1891 nog vaak aangehaald) (70). Hoewel
de wet van 1925 elke gemeente verplichtte om een commissie voor openbare
onderstand te organiseren, stipuleerde de wet niet voor wie de bijstand bedoeld
was en wie zou betalen voor de bijstand – de oude kwestie van de ‘onderstands-
woonst’. De wet van 1891 diende nog steeds als basis om dit te bepalen en bleef dus
cruciaal om te bepalen wie behoeftige immigranten zou bijstaan. Om kort te herha-
len: de wet van 1891 reduceerde de vereiste periode nodig om een onderstands-
woonst te verwerven tot drie jaar – zowel voor Belgen als voor immigranten (art. 6).
Het ministerie van justitie betaalde de bijstand aan vreemdelingen die nog geen
onderstandswoonst verworven hadden, terug aan de gemeente die de bijstand had
verschaft. De kosten voor het behandelen van vreemde behoeftigen in hospitalen,
het onderhouden van hun familie in tussentijd, en de kosten van bijstand aan kinde-
ren onder zestien en aan ouderen boven de zeventig, die geen onderstandswoonst
hadden in België, werden betaald door de staat (art. 2). Deze regeling zou grosso
modo van kracht blijven tot 1965, wanneer de wet van 1891 vervangen werd.

4.5. 1965: ‘ONDERSTANDSWOONST’ HERVORMD
In 1965 veranderde er niets aan het personeel toepassingsgebied van sociale bij-
stand die gebaseerd was op territorialiteit. De wet van 1965 (71) beoogde een ver-
eenvoudiging van de procedures om te bepalen welke gemeende de ‘onderstands-
woonst’ was van een persoon en welke commissie van openbare onderstand de bij-
standskosten diende te dragen. Het principe bleef dat bijstand diende verstrekt te
worden door de gemeente waar de persoon zich bevond toen de nood zich voord-
eed. De gemeente van de ‘onderstandswoonst’ van de behoeftige diende slechts
bepaalde bijstandskosten terug te betalen (72). Hoe de onderstandswoonst bepaald
werd, werd gewijzigd: waar tot dan een onderstandswoonst slechts werd verkregen

(70) Zie bijvoorbeeld over de dagprijzen van bijstand: Dom, H., Openbare Onderstand – Prijs per dag
onderhoud, C. 8 février 1926, Recueil des Circulaires, Instruction et autres actes émanés du
Ministère de la Justice ou relatifs à ce département, 21-22, année 1926; zie ook over het gemeen-
schappelijk fonds en de beroepsrechten van de gouverneur: Poullet, P., Krankzinningen – Onder-
houdskosten C. 24 februari 1926, Ibid. pp. 59-60.
(71) Wet van 2 april 1965 tot wijziging van de Wet van 27 november 1891 op de openbare bijstand,
B.S., 6 mei 1965.
(72) In 1965 betaalden de Commissies van Openbare Onderstand de onderhoudskosten en gezond-
heidszorgen van elke behoeftige terug, ongeacht of hij gehospitaliseerd was (art. 3). De Commissie
van de onderstandswoonst van de betrokkene was ook verantwoordelijk voor de bijstandskosten
gedurende een plaatsing of verblijf in een gesloten psychiatrische instelling (art. 2). In 1971 werd de
lijst van soorten instellingen uitgebreid die zich dienden te richten op de Commissies van iemands
onderstandswoonst i.p.v. de Commissie van de gemeente (en diens instellingen) waarop de nood van
betrokkene zich voordeed: niet alleen psychiatrische instellingen, maar ook instellingen voor gehan-
dicapten, instellingen voor kinderen, erkende rusthuizen, instellingen die mensen onderbrachten na
een rechterlijke of administratieve beslissing. Het doel van deze lijst die uitzonderingen maakte op de
regel dat bijstandskosten dienden gedragen te worden door de gemeente waar de nood zich voord-
eed, was ervoor te zorgen dat gemeenten die deze instellingen op hun grondgebied hadden niet alle
kosten zouden moeten dragen van behoeftigen van andere gemeenten.126
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na drie jaar onafgebroken verblijf, stipuleerde de wet van 1965 dat het volstond om
ergens gewoonlijk en hoofdzakelijk verbleven te hebben voor ten minste zes
maanden na registratie in het bevolkingsregister. Dit maakte het werk van de
administratie om de officiële onderstandswoonst te bepalen gemakkelijker (73).

Waar in het verleden de staat de bijstandskosten voor immigranten die nog geen
onderstandswoonst hadden verworven terugbetaalde aan de bijstandverlenende
gemeente, bepaalde de nieuwe wet dat de staat alleen de bijstandskosten zou terug-
betalen in geval van ziekte (74) (art. 3, 2°) (75). Het oorspronkelijke wetsontwerp
van de wet van 1965 had voorgesteld dat alle bijstandskosten van alle vreemdelin-
gen gedragen zouden worden door de staat. In de loop van het debat werd echter
besloten om de kosten te splitsen: alleen gezondheidszorgen zouden terugbetaald
worden door de staat en alleen voor deze vreemdelingen die nog niet geregistreerd waren
in het bevolkingsregister, maar in het vreemdelingenregister. Dit laatste voerde een nieuw
element van zichtbaarheid van migranten in. Een ‘vreemdelingenregister’ was ingevoerd
waarin iedereen die geen sterke verblijfsrechten had, werd geregistreerd.

Zoals het geval was geweest voor bijna een eeuw, voorzag deze wet ook opnieuw
dat vreemde behoeftigen gerepatrieerd konden worden indien zo beslist en betaald
door de bevoegde minister (art. 8).

De wet van 1965 onderging een evolutie wat het verdelen van de bijstandskosten
betrof. Reeds in 1971 (76) werd de wet hervormd onder andere door de staat aan te
wijzen als verantwoordelijk voor de kosten van alle vreemdelingen die geregistreerd 

(73) Memorie van Toelichting, Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 november 1891 op de
openbare onderstand, Parl. St., Kamer, 1960-1961, 703-1, p. 3.
(74) Was bijvoorbeeld niet terugbetaalbaar: opname in een weeshuis of rusthuis.
(75) Het oorspronkelijk wetsontwerp bepaalde dat de staat altijd de kosten van vreemde behoeftigen
zou terugbetalen, ongeacht of zij een onderstandswoonst hadden verworven. Dit werd geamendeerd
in de senaat (Parl. St., Senaat, nr. 144, 1961-1962, in Pasinomie, p. 439, 1965). 
(76) Wet van 9 juli 1971 tot wijziging van de wet van 2 april 1965 tot wijziging van de wet van 27
november 1891 betreffende de openbare onderstand, B.S., 10 september 1971. De wet wou twee
problemen aanpakken die zich voordeden na de totstandkoming van de wet van 1965. Met name
werden gemeenten waarop de betrokkene zich bevond op het ogenblik dat de nood ontstond,
geacht die persoon bij te staan. Vele gemeenten en steden die hospitalen, materniteiten en rustoor-
den, etc. hadden droegen een groot stuk van bijstand aan behoeftigen die zich normaal niet op hun
territorium bevonden, maar die naar de instellingen kwamen voor verzorging. De enige uitzondering
betrof de gesloten psychiatrische instellingen: de gemeente op wiens grondgebied zich zo’n instel-
ling bevond diende niet te betalen voor de behandeling en het onderhoud van patiënten, het was de
onderstandswoonst van de patiënt die die kosten droeg. De wet van 1971 breidde de types instellin-
gen uit waarvoor geen financiële last op de gemeente van de instelling lag: instellingen voor gehandi-
capten, instellingen voor kinderen, erkende rusthuizen, instellingen die mensen onderbrachten na
een rechterlijke of administratieve beslissing (art. 3).
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waren in het vreemdelingenregister maar niet in het bevolkingsregister, en dit tot
op de dag van registratie in het bevolkingsregister (art. 3 en 6) (77). Immigranten
die geen EC-burgers waren, konden enkel in het bevolkingsregister ingeschreven
worden na vijf jaar verblijf, hetgeen verlengd kon worden afhankelijk van het
gedrag van de vreemdeling. Gedurende die tijd kon een simpel ministerieel besluit
volstaan om een vreemdeling van het Belgisch territorium te verwijderen. Eens men
echter in het bevolkingsregister was ingeschreven, was een koninklijk besluit nodig
om een vreemdeling te verwijderen. Een EC-burger werd onmiddellijk geregistreerd
in het bevolkingsregister van zodra de werkgever verklaard had dat hij hem tewerk-
stelde (dit administratief proces nam twee tot drie maand in beslag) (78).

5. VERDRAGEN

Naast de wetgevende activiteiten op het nationale niveau, was de sociale bijstand
ook het voorwerp van interacties tussen de natiestaten onderling – nog vóór enige
andere sociale wetgeving het licht zag. Daar sociale bijstand heel oude pre-moderne
wortels had, dient het niet te verbazen dat het ook de oudste verdragen heeft in het
sociaal beleidsdomein. Bijvoorbeeld sloot België reeds een socialebijstandsverdrag
met Duitsland in 1877. Vóór die tijd sloot België verdragen met nog twee landen
(Luxemburg en Nederland), maar die werden algauw afgezegd wegens beperkte
resultaten en administratieve complicaties. In de volgende paragrafen wordt stilge-
staan bij de ontwikkeling van verdragen over sociale bijstand, daar die verdragen het
beeld van de invloed van immigratie op de open territoriale structuur van de wel-
vaartsstaat vervolledigen. Die verdragen vormden een laag van sociale bescherming
bovenop de nationale wetgeving. Zij droegen ook bij tot het internationale en terri-
toriale aspect van de welvaartsstaat. Aan de andere kant bevestigden zij de bestaan-
de ‘club’ van ‘broederlijke staten’ die een bevoorrechte sociaalrechtelijke status
voor elkaars burgers wilden verzekeren.

5.1. BILATERALE OVEREENKOMSTEN – PRINCIPES VAN BIJSTAND EN REPATRIERING
De sociale bijstandswetgeving van 1876 en 1891 liet de regering toe om verdragen
te sluiten met het oog op het ‘repatriëren van behoeftigen’. In de jaren die volgden
op de wet van 1876, maar vooral in de eerste decennia van de twintigste eeuw, wer-
den verschillende verdragen betreffende sociale bijstand en repatriëring gesloten.

(77) Bovendien zou de staat de bijstandskosten aan Belgische behoeftigen die gerepatrieerd en her-
plaatst waren naar een gemeente, moeten dragen (art. 6). De minister rechtvaardigde deze maatregel
als een poging om de kosten voor enkele gemeenten te verlichten, die door hun ligging een zwaarde-
re last droegen: Zaventem bijvoorbeeld, waar de nationale luchthaven zich bevond. Om billijkheids-
redenen zou de staat deze kosten dragen. 
(78) Zie Ministerie van Justitie in de senaatscommissie, Pasinomie, 9 juli 1971, pp. 1216-1217.
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De landen die deelnamen in dit netwerk waren landen die in elkaars nabijheid gele-
gen waren, van waaruit burgers immigreerden en waar Belgen naartoe emigreerden:
� in 1841 en 1849: België – Nederland (afgezegd in 1849 door de beperkte resulta-

ten en administratieve complicaties) (79);
� in 1843: België – Luxemburg (idem);
� in 1877: België – Duitsland (80);
� in 1880: België – Italië (81);
� in 1896: België – Zwitserland (82);
� in 1922: België – Frankrijk (83);
� in 1922: België – Zweden (84);
� in 1923: België – Groothertogdom Luxemburg (85);
� in 1924: België – Argentinië (alleen betreffende medische bijstand) (86);
� in 1936: België – Nederland (87);

(79) Caestecker, F., Op. cit., p 12.
(80) Verklaring getekend tusschen België en Italië betreffende de bijstand en repatriëring van hun
behoeftigen, M.B., 19 juli 1877, zie ook: uitwisselingsnota gedagtekend Bonn, 9 mei en 29 augustus
1958 met het oog op de opheffing van de Verklaring tussen België en Duitsland met betrekking tot
de behandeling en de repatriëring van onvermogenden, ondertekend op 7 juli 1877, te Brussel, B.S.,
4 februari 1959.
(81) Verklaring getekend tusschen België en Italië betreffende de bijstand en repatriëring van behoef-
tigen van beide landen, B.S., 29 januari 1880, zie ook: Vredesverdrag met Italië, ondertekend op 10
februari 1947 te Parijs – Hernieuwde inwerkingtreding van sommige verdragen en overeenkomsten,
B.S., 15 mei 1949; alsook: Akkoord afgesloten door wisseling van brieven, gedagtekend van 16 en 23
januari 1950, tot wijziging van de verklaring tussen België en Italië, betreffende de onderstand en de
repatriëring van behoeftigen, ondertekend op 24 januari 1880, te Brussel, B.S., 4 mei 1950.
(82) Verklaring van 12 november 1896 tusschen België en Zwitserland betreffende de bijstand en de
repatriëring van behoeftigen van beide landen, B.S., 22 november 1896.
(83) Wet tot goedkeuring der Overeenkomst gesloten te Parijs, den 30e november 1921, tusschen
België en Frankrijk, betreffende den onderstand, B.S., 21 februari 1924.
(84) Alleen betreffende internering en repatriëring van mentaal zieken. Niet gepubliceerd in het Bel-
gisch Staatsblad, zie Belgique – Suède – Echange de notes comportant un arrangement relatif à
l’échange de notifications concernant les aliénés – Bruxelles, le 25 novembre 1922, Société des
Nations – Recueil des Traités, nr. 459, 1923. De brievenuitwisseling betrof een arrangement ter
betekening en repatriëring van de mental zieke burgers via diplomatieke kanalen.
(85) Verklaring van 17 juli 1923, uitgewisseld tusschen België en het Groot-Hertogdom Luxemburg
betreffende den Bijstand aan en de repatriëring van behoeftigen der beide landen, B.S., 3 augustus 1923.
(86) Overeenkomst van 22 oktober 1924 betreffende hospitalisatie en geneeskundige hulp, gesloten
tusschen het Koninkrijk België en de Argentijnse Republiek, B.S., 23 februari 1933. Het verdrag
bepaalde dat de burgers en behoeftigen die onderdaan waren van een ander land medische bijstand
en hospitalisering zouden genieten op de plaats waar de zieke persoon deze nodig had. De kosten
daaromtrent zouden niet terugbetaald worden. 
(87) Verdrag tusschen België en Nederland betreffende den onderstand en de terugleiding van
behoeftigen, B.S., 27 mei 1937.
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� in 1949: België – Frankrijk – Groothertogdom Luxemburg – Nederland – UK (88);
� in 1953: Leden van de Raad van Europa (89)

De verdragen bepaalden gelijkaardige principes: Elk land zou de behoeftige bur-
gers van het ander land bijstand op gelijke voet met zijn eigen burgers verlenen.
Repatriëring was een additionele optie. Bovendien werden vele humanitaire voor-
waarden vooropgezet vooraleer repatriëring geoorloofd was. De meeste verdragen
bepaalden dat repatriëring niet toegelaten was indien de gezondheidstoestand van
de behoeftige dit niet toeliet (Italië, Duitsland, Zwitserland, Nederland, Frankrijk),
indien vrouwen zouden gescheiden worden van hun echtgenoten, of kinderen jon-
ger dan zestien van hun ouders (Duitsland, Zwitserland, Italië), indien het een
weduwe betrof die de nationaliteit van het bijstandsverlenende land had verworven
(Italië), als het tijdelijke arbeidsongeschiktheid betrof als gevolg van een arbeidson-
geval (Italië), of in gevallen van bijzondere bijstand aan grote families of zwangere
vrouwen (Frankrijk).

Repatriëring naar sommige landen werd enkel toegelaten na diplomatieke voorbe-
reidingen: indien burgers ziek en oud waren en niet meer in hun levensonderhoud
konden voorzien, indien de behoeftige wees was, een verlaten kind of mentaal ziek
was (Duitsland, Italië, Zwitserland, Nederland, Luxemburg). In dergelijke gevallen
diende een repatriëringsverzoek aangevuld te worden met bijkomende documenta-
tie, zoals medische dossiers (en soms een aanwijzing van het aantal verpleegsters
nodig om de behoeftige te ontvangen: Luxemburg, Nederland en Frankrijk).
Indien een behoeftige naar de grens werd gebracht, diende het repatriërende land
voldoende middelen ter beschikking van de behoeftige te stellen om hem toe te
laten tot aan de grens te geraken. Met enkele landen werd een specifieke locatie aan
de grens vastgelegd waar de behoeftige afgezet zou worden (Duitsland, Zwitserland,
Luxemburg), of werd er bepaald dat zo’n plaats door de regeringen zou vastgelegd
worden (Italië, Frankrijk en Nederland). Tevens werd bepaald dat men geen repa-
triëring kon weigeren om de reden dat de behoeftige zijn nationaliteit zou verloren
hebben, indien hij nog geen nieuwe nationaliteit verworven had (Duitsland, Zwit-
serland, Luxemburg, Italië, Nederland).

Meestal bepaalden de verdragen dat er geen mogelijkheid was tot terugbetaling van
de bijstandskosten van elkaars burgers. Met name konden noch de staat, noch de
lokale gemeenten verantwoordelijk gesteld worden om bijstand terug te betalen.

(88) Verdrag van 15 mei 1936 betreffende de sociale en medische bijstand verleend door de landen
welke partij zijn bij het Verdrag van Brussel, ondertekend op 7 november 1949, te Parijs, B.S., 19 sep-
tember 1950; zie ook Aanvullend Akkoord ter uitvoering van het Verdrag betreffende de sociale en
medische bijstand verleend door de landen welke partij zijn bij het Verdrag van Brussel, ondertekend
op 17 april 1950, te Brussel, B.S., 27 oktober 1951; zie ook Wet van 29 april 1948 tot goedkeuring
van het verdrag tussen België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk Groot-
Brittannië en Noord-Ierland, ondertekend op 17 maart 1948, te Brussel, B.S., 16 oktober 1948.
(89) Wet van 4 juli 1956 houdende goedkeuring van het Europees Verdrag betreffende sociale en
medische bijstand, van de bijlagen en van het additioneel protocol, ondertekend op 11 december
1953, te Parijs, B.S., 29 maart 1957.
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Maar, indien een bijstandverlenende staat personen kon identificeren die onderhouds-
plichtig waren (zoals familie), dan was het die staat toegestaan om de instituties van
de andere staat (zoals rechtbanken) te gebruiken om terugbetaling van de kosten te
vorderen (Duitsland, Zwitserland, Luxemburg, Italië, Nederland, Frankrijk) (90).
Indien de onderhoudsplichtigen toestemden in de terugbetaling van de kosten, kon
de behoeftige blijven waar hij was (Duitsland, Luxemburg, Zwitserland).

Met Frankrijk werd echter een onderscheid gemaakt tussen bijstand op korte en lange
termijn: na 45 dagen kon de thuisstaat van de behoeftige beslissen hem te repatriëren
of tot terugbetaling van de bijstandskosten overgaan (91). Er werden echter geen
terugbetalingen toegelaten voor zekere categorieën immigranten die als geassimileerd
beschouwd werden door het land van verblijf, en dit als gevolg van een lange ver-
blijfsperiode: indien een oude, zieke of ongeneeslijke behoeftige gedurende vijftien
jaar in het andere land had verbleven (92), of indien een zieke, mentaal zieke of
gewoon bijgestane behoeftige in dat land verbleven had gedurende vijf jaar.

Een andere interessante bepaling die alleen in het Belgisch-Frans verdrag ingeschre-
ven was, stelde dat de twee regeringen ervoor zouden zorgen dat in streken waar
een hoog aantal burgers van de andere partij verbleef, er voldoende middelen voor-
zien zouden worden om hospitalisatie van die migranten en hun familie te verzeke-
ren. Bovendien mochten eventuele bijdragen, opgelegd aan werkgevers, geen belas-
ting worden op vreemde arbeid. In de memorie van toelichting benadrukte de rege-
ring dat deze bepaling van het grootste belang was voor de Belgen die werkzaam
waren in Frankrijk (93).

Kortom, er kan gesteld worden dat een bijkomende ‘beschermingslaag’ bovenop de
nationale regelingen voor behoeftige immigranten gecreëerd werd. De naburige lan-
den ontwierpen een zeker model om bijstand, verwijdering en de financiële implica-
ties van de bijstand te regelen. De bilaterale overeenkomsten vormden een ‘web’
van wederzijdse bijstandsverdragen. Dit web werd nog verstevigd door de multilate-
rale verdragen van de twintigste eeuw.

5.2. MULTILATERALE VERDRAGEN: PRINCIPES VAN BIJSTAND EN NIET-REPATRIERING
BINNEN DE BROEDERSCHAP VAN BESCHAAFDE NATIES
Tegen het midden van de twintigste eeuw – daartoe aangezet door het trauma van
de Tweede Wereldoorlog – begonnen Europese naties multilaterale verdragen
betreffende sociale bijstand (en sociale zekerheid) af te sluiten. Na de Tweede

(90) België en Nederland verklaarden echter dat bijstand voor de wachtperiodes nodig om de repa-
triatieverzoeken te behandelen, terugbetaalbaar waren (art. 2).
(91) Bovendien bepaalde het verdrag dat geen terugbetaling mogelijk was voor bijstandskosten opge-
lopen door een acute ziekte, vastgesteld door een arts (art. 4, par. 2).
(92) Deze periode werd gereduceerd tot vijf jaar als de behoeftige leed aan een handicap die het
gevolg was van één van de opgesomde beroepsziektes (art. 3, 1°).
(93) Memorie van Toelichting – Parl. St., Kamer 1921-22, nr. 198, p. 22.
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Wereldoorlog sloten België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en de UK het Verdrag
van Brussel (94) dat plechtig verklaarde de economische, sociale, en culturele ban-
den wederzijds te zullen versterken, met het oog op de bescherming van de funda-
mentele mensenrechten en andere principes die deze landen dierbaar waren. Zij
bevestigden onder andere hun engagement om hun economische activiteiten te
coördineren, om elkaar militair bij te staan en om socialezekerheidsverdragen te
sluiten. Een van deze socialezekerheidsverdragen was de Conventie van 1949
betreffende Sociale en Medische Bijstand. Elke partij verbond er zich toe om sociale
en medische bijstand te verlenen aan de burgers en geassimileerde personen van de
andere verdragspartijen (art.1) (95). Het verdrag specifieerde wat ‘bijstand’ beteken-
de: bijstand aan mentaal en fysiek zieke personen, aan oudere en ongeneeslijk zieke
personen, aan personen met een handicap, aan zwangere of zogende vrouwen, en
aan kinderen (96). (De gezonde behoeftigen werden niet vermeld, ook al waren zij
wel gedekt door de Belgische sociale bijstandswetgeving). De partijen concludeer-
den bovendien dat er geen terugbetaling van de bijstandskosten zou plaatsvinden
(art. 2); wel zouden mogelijke terugbetalingsvorderingen aan onderhoudsplichtigen
worden gefaciliteerd (97).
Het is duidelijk dat tegen het midden van de twintigste eeuw het territorialiteitsprin-
cipe reeds stevig gevestigd was om het personeel toepassingsgebied van sociale
wetgeving te bepalen. Repatriëring was bijvoorbeeld reeds veel minder een optie
dan in de oudere verdragen: het principe werd naar voor geschoven dat men
iemand niet kon repatriëren om de enige reden dat de bijstand lang en kostelijk zou
zijn. De multilaterale verdragen hielden rekening met de mate van integratie in het
gastland: indien de immigrant daar reeds voor een aanzienlijke periode verbleef, of
er familiebanden had, mocht behoeftigheid niet de reden zijn van repatriëring.

Kort na dit eerste multilaterale verdrag, werd nog een ander verdrag gesloten in het
kader van de kort voordien opgerichte Raad van Europa. In 1953 sloot de Raad van
Europa de Europese Conventie betreffende sociale en medische bijstand (98). De
leden in die tijd waren België (99), Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland,

(94) Wet van 29 april 1948 tot goedkeuring van het verdrag tussen België, Frankrijk, Luxemburg,
Nederland en het Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië en Noord-Ierland, ondertekend op 17 maart
1948, te Brussel, B.S., 16 oktober 1948.
(95) Behalve voor niet-contributieve pensioenen en uitkeringen voor speciale assistentie aan oudere
personen, gehandicapten en werklozen.
(96) Art. 1 van het bijkomend akkoord.
(97) Dit verdrag verklaarde tevens dat de bilaterale overeenkomsten tussen België en respectievelijk
Frakrijk, Luxemburg en Nederland opgezegd werden – art. 19 van het bijkomend akoord.
(98) Wet van 4 juli 1956 houdende goedkeuring van het Europees Verdrag betreffende sociale en
medische bijstand, van de bijlagen en van het additioneel protocol, ondertekend op 11 december
1953, te Parijs, B.S., 29 maart 1957.
(99) Er dient opgemerkt dat in 1981 België een voorbehoud maakte in de conventie, met name dat
het zich het recht voorbehield de burgers van de andere partijen geen bestaansminimum toe te ken-
nen vanaf 1981. 
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Ijsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Zweden, Saarland (100),
Turkije en de UK (101). Het verdrag zette gelijkaardige principes voorop als het
hierboven besproken verdrag van 1949: elke partij verbond er zich toe om burgers
van de andere partijen die legaal aanwezig waren op het territorium en die onvol-
doende bestaansmiddelen hadden, het recht toe te kennen op sociale en medische
bijstand zoals met de eigen burgers van die partij het geval was. Het verdrag bepaal-
de niet wie precies in aanmerking kwam voor bijstand, daar alle bijstandswetgeving
van toepassing werd verklaard (het verdrag was dus ook van toepassing op gezonde
behoeftigen). De partijen besloten eveneens dat geen terugbetaling van de kosten
zou plaatsvinden, maar wel dat elke partij terugbetalingsvorderingen ten aanzien
van onderhoudsplichtigen van de bijgestane personen zou faciliteren.

Wat repatriëring betreft, werd het principe van niet-repatriëring versoepeld door de
lasten te splitsen volgens de graad van integratie, de verblijfsduur en de leeftijd van
de behoeftige: indien de bijgestane persoon minder dan vijf jaar (indien hij het land
binnenkwam vóór de leeftijd van 55 jaar) of als hij minder dan tien jaar in het gast-
land verbleven had (indien hij het land binnenkwam na de leeftijd van 55 jaar), dan
kon hij gerepatrieerd worden omdat hij bijstand nodig had; dit kon echter enkel
gebeuren indien zijn gezondheidstoestand toeliet dat hij getransporteerd werd en
indien hij geen dichte familiebanden had in het gastland (art. 7).
In een protocol bij het verdrag kwamen de partijen overeen dat vluchtelingen (102)
op dezelfde sociale bijstand konden rekenen als burgers; bovendien zouden zij tege-
lijkertijd beschermd zijn tegen repatriëring.

In tegenstelling tot de bilaterale verdragen bevatten deze twee multilaterale verdragen
die gesloten werden na de Tweede Wereldoorlog, veel meer bombastische broe-
derlijke verklaringen over het doel van de verdragen. Ze benadrukten expliciet de
gemeenschappelijke en unieke band tussen de participerende lidstaten. Het verdrag
van 1949 was de uitvoering van een verklaring van het verdrag van Brussel van 1948
(om socialezekerheidsverdragen te sluiten als één van de inspanningen om de socia-
le, economische en culturele banden te verstevigen, en om loyaal samen te werken
zodat een solide basis voor de economische reconstructie in West-Europa kon
gevestigd worden; tegelijkertijd bevestigden zij hun geloof in de fundamentele men-
senrechten, etc. (103) Het verdrag van 1953 was één van de eerste verdragen van
de Raad van Europa, die enkele jaren voordien was opgericht om “een grotere een-

(100) Vandaag deel van Duitsland, na de Frans-Duitse overeenkomst van 1956 (tijdens de Tweede
Wereldoorlog geannexeerd voor Hitler, in 1945 onder Franse militaire bezetting, werd in 1947 een
autonome regering gegeven.
(101) Later tekenden de volgende landen het verdrag: Malta (07.05.68), Portugal (27.04.77), Spanje
(09.02.81), Estland (01.12.99).
(102) Zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Vluchtelingenconventie van Genève van 28 juli 1951.
(103) Preambule van het verdrag van 1948.
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heid tussen de leden te bereiken met het oog op het veilig stellen en het realiseren
van idealen en principes die zij als gemeenschappelijk erfgoed deelden, alsook het
faciliteren van hun economische en sociale vooruitgang (104).”

Het moet gezegd dat immigranten die afkomstig waren uit landen waarmee geen
verdragen afgesloten waren, wel sociale bijstand ontvingen. De verdragen maakten
de aanspraken van de verdragsimmigranten echter robuuster. Zoals vermeld brach-
ten de verdragen naar voor dat een zeker broederschap legitimeerde dat voor
elkaars burgers zou gezorgd worden. ‘Gemeenschappelijk erfgoed en het faciliteren
van economische en sociale vooruitgang’ stonden expliciet op de agenda in deze
latere context. Men zou kunnen zeggen dat zowel de bilaterale als de multilaterale
verdragen een categorie van sociaal bevoorrechte immigranten voortbracht die van
‘broederlijke’ staten afkomstig waren.

5.3. PARENTHESE: INTERNATIONALE EXPERTISE EN BELEIDSVOORSTELLEN BETREFFEN-
DE SOCIALE BIJSTAND TUSSEN BROEDERLIJKE STATEN
In deze parenthese neem ik een stap terug van de tot nu toe geschetste evolutie van
de wetgeving op de onderstandswoonst. Het vraagstuk van de sociale bijstand was
immers niet alleen het voorwerp van staatsactiviteit. Gedurende de 19e eeuw en het
begin van de 20e eeuw bestond er een intellectuele gemeenschap die zich bezig-
hield met studies en beleidsvoorstellen betreffende sociale bijstand, liefdadigheid,
etc. Deze experts beïnvloedden nogal sterk de manier van denken over dit onder-
werp, zoals men kan afleiden uit de gelijkaardigheid van hun voorstellen en de
effectieve wetgeving, alsook uit het feit dat zij geciteerd werden in parlementaire
stukken (105). Gezien hun klaarblijkelijke invloed, belicht ik de ideeën en argumen-
ten van de experts aangaande bijstand aan immigranten in deze parenthese.

De voorstellen van deze associaties gaan allemaal in dezelfde richting: de elkaar
doordringende beschaafde naties moeten samenwerken; moderne staten werden
geacht een beschaving te hebben ontwikkeld en vormden een ‘maatschappij van
naties’; een beschaafde natie zorgt ‘instinctief’ voor immigranten in deze maatschap-
pij van naties; die staten zijn als een grote familie… Van bij het begin valt echter op

(104) Art. 1, a van de statuten van de Raad van Europa, Londen, 5 mei 1949, European Treaty Series
– Nos 1/6/7/8/11.
(105) Bijvoorbeeld wordt een expliciete referentie gegeven naar de Société Internationale pour l’Etu-
de des Question d’Assistance als het parlement het Frans-Belgisch verdrag over bijstand goedkeurde. 
(106) Het initiatief werd eerst voorgesteld tijdens het ‘Congrès Pénitentiaire’ in Brussel in 1847, maar
‘de gebeurtenissen van 1848 … die de Europese maatschappij dreigde te vernietigen, waren de gees-
ten weinig geneigd … om de verbetering van het lot van de lijdende klassen voor te bereiden en stel-
selmatig te bereiken, de bestaande instituties, feiten en de noodzaak van wijs beheerde transities in
gedachten houdend’ (vertaald van de exposé van de Association Internationale de Bienfaisance, tij-
dens het internationaal congres van 1857 dat de statuten van de nieuwe associatie goedkeurde, zie
Congrès International de Bienfaisance de Francfort-sur-le-Main, Session de 1856, tome I, Joseph Baer
Libraire, pp. 325-326, 1858. 

134

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2009



te merken dat experts zich enkel richtten tot de ‘geciviliseerde naties’ ‘die een
gemeenschappelijk erfgoed deelden’. De experts stelden uitdrukkelijk dat hun stu-
dies over migranten burgers van naburige landen betrof (waar de meeste immigran-
ten ook effectief vandaan kwamen). Hun ideeën weerspiegelden en beïnvloedden
dan ook de bestaande club van Europese naties.

Ik bespreek hier twee filantropische verenigingen. De eerste is de Association Interna-
tionale de Bienfaisance opgericht in 1856/7 (106), ‘om mannen, verenigingen en insti-
tuten van verschillende landen bijeen te brengen die werken voor de verbetering van de
werkende klassen en de behoeftigen’ (107), en om op permanente basis studies en
informatie over dit onderwerp uit te wisselen (108). De tweede vereniging betreft de
Société internationale pour l’étude des questions d’assistance gesticht in 1889, in
Parijs. Deze vereniging beoogde onderzoek te verrichten naar de efficiëntste en
onmiddellijk toepasbare maatregelen om armoede te verlichten en het pauperisme te
bestrijden’ (109). Via maandelijkse bijeenkomsten, publicaties en conferenties werden
problemen van bijstand in verschillende landen bestudeerd (110).
Eén van de onderwerpen van onderzoek en uitwisseling was de bijstand aan vreem-
delingen. In 1910 kwam het congres van de ‘Association Internationale de Bienfai-
sance’ tot een overeenkomst betreffende het vraagstuk van de ‘bijstand aan vreem-
delingen’, dit na twintig jaar debat (111). Ik sta even stil bij de rapporten en resulta-
ten van deze conferentie, daar ze betrekkelijk volledig (112) het geheel aan ideeën
over het onderwerp in het begin van de twintigste eeuw weerspiegelen. Samenge-
komen in Kopenhagen debatteerden experts en officiële vertegenwoordigers van de
deelnemende landen over de principes die dienden voorgestaan te worden en de
actie die moest genomen worden om ervoor te zorgen dat behoeftige immigranten
bijstand zouden ontvangen (113). Het rapport verklaarde dat het probleem van bij-

(107) Art. I, 1°, Statuts, Ibid., p. 339.
(108) De associatie had een brede waaier aan interesses. Zij zou de volgende onderwerpen behande-
len: sociale en filantropische economie-armoede, pauperisme en liefdadigheid; publieke bijstand en
private liefdadigheid; gebrek aan gematigdheid, bedelen, landloperij, prostitutie, gokspelen; emigra-
tie; middelengebruik; arbeid-loon; voorzienigheid; opvoeding, opleiding en moralisatie; huiselijke
economie; hygiëne en netheid; penitentiair regime; architectuur en procedures met betrekking tot
instituten van liefdadigheid, instructie, repressie en verbetering, met netheid en hygiëne (zie Corre-
spondance Internationale – Bulletin, Ibid, p. 343.)
(109) De associatie had vier onderzoekssecties: a) bijstand in het algemeen, b) diensten voor kinde-
ren, c) hospitalen, instellingen, bijstand aan huis, en d) mentaal zieken, bedelaarsinstellingen en “ber-
gen van barmhartigheid”. 
(110) Art. 1, statuten van de Société Internationale d’assistance, in Bulletin de la Société Internatio-
nale pour l’Etude des Questions d’Assistance, Année 1, nr. 1, maart 1890, Parijs, p. 30, die een bulle-
tin publiceerde, in 1895 de Revue d’Assistance genoemd. Deze associatie werd gesticht in Frankrijk
en de meeste stichtende leden waren Frans, hoewel enkele stichtende leden ook van Engeland,
Argentinië, Oostenrijk, België, Brazilië, Denemarken, Spanje, de Verenigde Staten, Hongarije, Portu-
gal, Roemenië, Rusland, Servië, Zwitserland en Turkije afkomstig waren. (Ibid. p. 12).
(111) Van Overbergh, C., L’assistance aux étrangers – La solution internationale, Brussel, Albert
Dewit, 248 p., 1912.
(112) Ibid.
(113) De samenstelling van het ‘Comité international’ dat het congres van 1910 zou voorbereiden
bestond uit experts uit de volgende landen: Duitsland, Argentinië, Oostenrijk, België, Brazilië, Dene-
marken, Spanje, de Verenigde Staten, Frankrijk, Hongarije, Portugal, Roemenië, Rusland, Zweden,
Zwitzerland, het VK, Griekenland, Italië, Japan, Luxemburg, Noorwegen, Nederland en Portugal. De
stichtende leden waren artsen, advocaten, hospitaaldirecteurs en directeurs van weldadigheidsbu-
reaus, burgemeesters, rechters, senatoren, economisten en professors.
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stand aan immigranten een internationale oplossing nodig had. Deze internationale
oplossing werd voorgesteld als een natuurlijk gevolg van de economische en politie-
ke evoluties. Het rapport vervolgde dat in het verleden vroeg-moderne staten, in de
vroege stadia van hun ontwikkeling, van nature geïsoleerd waren en geen indrin-
ging van vreemdelingen aanvaardden. Echter, tegen het midden van de 19e eeuw
was het duidelijk geworden dat het systeem van geïsoleerde staten afgebrokkeld
was, dat de economie een internationale basis had verworven en dat de internatio-
nalistische tendens de politiek en economie van moderne staten met een ontwikkel-
de beschaving had doordrongen. Tegen 1905 had België alleen (bijvoorbeeld) reeds
meer dan 700 verdragen gesloten: het aantal juridische banden tussen de heden-
daagse staten was steeds steviger en complexer geworden.

Het rapport vervolgde dat geen enkele natie zichzelf nog beschouwde als extern aan
de maatschappij van naties. Bijgevolg beantwoordde de internationalisering van bij-
stand aan vreemdelingen aan een algemene sociale beweging: hoe meer maatschap-
pijen elkaar doordrongen en zich openstelden voor vreemdelingen, hoe meer zij
‘humaniseerden’. Aangezien alle landen geconfronteerd werden met deze kwestie,
schoof het rapport het principe naar voor dat het noodzakelijk was om ‘behoeftige’
vreemdelingen bij te staan door assimilatie: een man in nood, wat zijn nationaliteit
ook moge zijn, verdient de troost die een beschaafde maatschappij aan haar leden
toekent – miserie alsook bijstand kent geen grenzen. De rechten van de mens stro-
ken met christelijke tradities; alle behoeftigen zijn gelijk ten aanzien van sociaal soe-
laas. Het rapport zag deze gelijkschakeling als deel van de democratische opstoot
die zou resulteren in het verheffen van grote aantallen mensen en van menselijke
solidariteit, zoals uitgedrukt in het nieuwe sociaal recht.

Na overlopen te hebben hoe sociale risico’s werden gedekt in de verschillende lan-
den, besloot het rapport dat hoe meer ziekte, ouderdom, ongevallen en werkloos-
heid zouden gedekt worden door ‘preventieve bijstand’ (namelijk sociale verzeke-
ringen), hoe kleiner het toepassingsgebied van de ‘curatieve bijstand’ (namelijk
sociale bijstand) zou worden, zeker als publieke en private bijstandsvormen zouden
bijdragen tot preventieve fondsen (114).
Met betrekking tot sociale bijstand besloot het rapport dat er een tendens bestond
tot volledige assimilatie van vreemdelingen aan burgers: elke geciviliseerde natie
had instinctief het probleem reeds opgelost. Er werd tevens opgemerkt dat de
meeste immigranten uit naburige Europese landen kwamen.

Over de kwestie van terugbetalingen van bijstandskosten stelde het rapport voor om
een onderscheid te maken tussen permanente en tijdelijke bijstand. De permanente
bijstand, zoals het opvoeden van wezen, het zorgen voor mentaal zieken, voor onge-

(114) Er werd een algemene tendens geobserveerd naar assimilatie van vreemdelingen met burgers,
vooral voor (arbeids)ongevallen en ziekte; betreffende handicap en ouderen werd geobserveerd dat
er nood was aan een fase van wederkerigheidsverdragen; betreffende werkloosheid was het te vroeg
om uitspraken te doen.
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neeslijk zieken, en personen met een handicap – kon een te zware last leggen op de
gaststaat. Internationale overeenkomsten zouden voorafgaande diplomatieke onder-
handelingen moeten regelen betreffende repatriëring en terugbetaling. Voor elk
individueel geval dienden diplomatieke contacten rekening te houden met overwe-
gingen van menselijke aard om de maatregelen te verzachten, zoals verblijfsduur en
werk in het gastland alsook de familiebanden van de behoeftige.
Voor tijdelijke bijstand zou er echter onmiddellijke assimilatie moeten voorzien wor-
den, zonder terugbetaling. De vijf redenen die het rapport daarvoor naar voor
bracht waren: a) het feit dat dergelijke regeling reeds van toepassing was in de
meeste landen, b) daar de economische wetenschap bewezen had dat immigranten
een actieve bron van welvaart voor een land betekenden, zodat tijdelijke bijstand
legitiem was, c) daar dit een uitdrukking was van het juridische begrip van de ‘natio-
naliteit sui generis’ dat over de jaren heen geëvolueerd was, d) daar terugbetaling
moeilijkheden veroorzaakte zoals het opdrogen van bijstandsfondsen, e) daar een
verdrag steeds de situatie kon bijsturen waarin het ene land slachtoffer zou gewor-
den zijn van een ander land1 (115).

Bijna twintig jaar eerder bestudeerde de Société internationale pour l’étude des
questions d’assistance (116), eveneens het vraagstuk van de bijstand aan vreemde-
lingen (117), zij motiveerde die door het feit dat “de vlag van de liefdadigheid …
geen grenzen kan hebben” (118).

(115) Het rapport sprak de argumenten tegen van de voorstanders van tijdelijke bijstand. Het (kleine)
pro-terugbetalingskamp stelde ‘Vaderland’ gelijk met de ‘familie’, daar beide instituties de plicht heb-
ben hun leden te onderhouden. Het rapport was het niet eens met die stelling: het stelde het vader-
land niet gelijk met de familie. Het argumenteerde dat er een letterlijke, retorische gelijkenis is, maar
geen juridische: de familie groepeert personen met hetzelfde bloed, de staat groepeert burgers die
verbonden zijn door politieke banden, of zij nu van hetzelfde ras zijn of niet. Maar als de familie
inderdaad gelijkaardig is aan de staat, dan dient men een stap verder te gaan en de groep van naties
als een heel grote familie zien die alle staten kan absorberen, waardoor geen terugbetalingen tussen
elkaar nodig zijn.
(116) De associatie organiseerde ook een conferentie in 1896, waarvan een sectie gewijd was aan
internationale bijstand aan vreemdelingen.
(117) Le Dr. Archambaud, Rapport sur l’assistance internationale, Bulletin de la Société interna-
tionale pour l’Etude des Questions d’Assistance, 3ième année, Tome III, Parijs, pp. 197-182, 1892. 
(118) Ibid., p. 197. Na te hebben gerapporteerd over de regelingen die elk land er over dit onder-
werp op nahield, stelde de studie voor dat alle landen zouden moeten/kunnen de volgende principes
behartigen: a) acuut zieke personen moeten gelijk waar zonder voorbehoud behandeld worden; b)
behoeftigen van 65 jaar zullen behandeld worden door de natie waar zij leefden gedurende tien jaar
voor de leeftijd van 65; c) de gehandicapten, ongeneeslijk zieken en mentaal zieke personen dienen
behandeld te worden door de natie waarin zij woonden gedurende tien onafgebroken jaren voor hun
conditie aanving; d) bedelaars en landlopers worden teruggestuurd naar de grens; e) elke (waardige)
behoeftige zal tijdelijk geholpen worden door de gemeente waar hij verblijft; als de behoeftigheid
chronisch wordt, zal hij gerepatrieerd worden; f) bijgestane kinderen zullen gerepatrieerd worden,
de kosten daarvan zullen betaald worden door het land van oorsprong.
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5.3.1. Sporen van andere experts
Dit redelijk sterk ontwikkeld ideeëngoed was niet beperkt tot deze groep van experts
en diplomaten. Andere auteurs ontwikkelden gelijkaardige standpunten. In 1884,
bevestigde de Gronkel – die over sociale bijstand in België publiceerde – dat sociale
bijstand aan vreemdelingen de toepassing was van een algemeen aanvaard principe in
internationale relaties: elk land verstrekt hulp aan behoeftige vreemdelingen die zich
op hun territorium bevinden, en dit op basis van wederkerigheid (119).
Er bestond overigens een structurele link tussen de bijstandsexperts en de nationale
regeringen en parlementen. Zo bijvoorbeeld was Cyrille Van Overbergh niet alleen
rapporteur voor de bovenvermelde Kopenhagen conferentie, hij was ook de rappor-
teur van de Belgische Koninklijke Commissie tot hervorming van de bijstand (120),
een parlementaire commissie die rapporteerde aan de regering en die latere hervor-
mingen sterk beïnvloed heeft. In 1900 riep de Koninklijke Commissie van Cyrille
Van Overbergh op tot het sluiten van internationale verdragen om wederzijds
elkaars behoeftige burgers te beschermen (121). De Commissie vroeg aandacht voor
“de sterkte van de humanitaire wind die door alle naties waait, over grenzen heen,
mensen en prinsen bezielt, hen stuwt om zichzelf te verheffen – over vooroordelen
van ras en kaste, taal en klasse heen, om broederlijke benaderingen te bevestigen in
de vorm van internationale verdragen”, wat de Commissie “juridisch humanitaris-
me” noemde (122). In al deze teksten was de club-mentaliteit duidelijk aanwezig: de
leden zijn bereid elkaars burgers met immigrantenstatus te helpen. Men zag de broe-
derschap dermate als de gewenste ‘status-quo’ dat men reeds de ontwikkeling van
een ‘nationaliteit sui generis’ bespeurde.

Gelijkaardige taal komt terug in de memorie van toelichting van de wet die het Bel-
gisch-Frans bijstandsverdrag van 1922 goedkeurde (123). De Belgische regering
zette drie theoretische posities uiteen die konden ingenomen worden over de kwes-
tie van bijstand aan vreemdelingen. De eerste positie werd verondersteld ingeno-
men te worden door landen die hun arbeid importeerden, en die immigranten
zagen als blijvend deel uitmakend van hun land van oorsprong. Het thuisland werd
dan verondersteld de kosten van bijstand te betalen. De tweede positie werd inge-
nomen door landen die arbeid exporteerden en die immigranten zagen als opgeno-
men door het land van verblijf, daar dit land genoot van de voordelen van vreemde
arbeid. Het was dan ook maar billijk dat het gastland de bijstandkosten op zich nam.
Een derde standpunt – een tussenpositie – splitste tijdelijke en permanente bijstand
(let op de gelijkenis met het besluit van de Kopenhagen conferentie): het gastland
neemt tijdelijke bijstand op zich, het thuisland neemt permanente bijstand op zich.
In het Belgisch-Frans verdrag werd deze splitsing vastgelegd op 45 dagen. Het ver-

(119) De Gronkel, Ch., Hospices civils et Bureaux de Bienfaisance – Précis du Régime légal de l’As-
sistance publique, Brussel, L. Bourlard en V. Havaux, 425, 1884.
(120) Voorgezeten door Cooreman, G., Oud Minister van Nijverheid en Arbeid, lid van de Kamer.
(121) Van Overbergh, C., 1900, Op. cit. pp. 476-479.
(122) Ibid., p. 477.
(123) Min. van Justitie Masson en Min. Van Buitenlandse zaken; afwezig: de Minister van Binnenlandse
Zaken en Volksgezondheid Paul Berryer, Memorie van toelichting, Parl. St., Kamer, 1921-22, nr. 198.
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drag bevatte nog een andere parallel met de Kopenhagen conferentie: met name
betreffende het toekennen van permanente assistentie aan immigranten die geïnte-
greerd waren door verblijfsduur en familiebanden (de nationaliteit sui generis).
Tevens benadrukte het korte parlementaire rapport (124) met betrekking tot het
Belgisch-Frans verdrag, dat het verdrag tegemoetkwam aan de noden van de tijd:
migratie van arbeiders verantwoordde dit verdrag en de goede burenrelaties tussen
de twee landen maakte het tot een natuurlijke zaak, terwijl het tegelijkertijd de
administratie reduceerde en de betrokken personen de zekerheid schonk dat zij bij-
stand zouden ontvangen die gelijk was aan die in eigen land.

Deze teksten werpen een licht op de concepten en het wereldbeeld van invloedrij-
ke experts en beleidsmakers die gehoor vonden bij de nationale en internationale
wetgever. Vanzelfsprekend waren de experts minder beperkt door economische
overwegingen en overwegingen van openbaar bestuur zoals de parlementsleden en
nationale regeringen dat waren. Dit gaf de experts meer ruimte om een meer ‘visio-
naire’ of humanitaire benadering voor te staan, hetgeen tot uitdrukking komt in hun
discours. Toch maakten experts en beleidsmakers allen deel uit van de nationale
elite en verschilden zij niet veel in de aanpak van het onderwerp.

5.3.2. ‘Andere’ immigranten waren aanwezig maar werden genegeerd
De erkenning door experts van het bestaan van een ‘nationaliteit sui generis’ wordt
alleen besproken in het kader van de familie van naties. Zij veronderstelden dat de
meeste immigranten van deze familie van beschaafde naties afkomstig waren en
bouwden hun theorieën op deze veronderstelling. Dat betekent echter niet dat hun
veronderstelling onderbouwd was door statistieken. In de tijd dat deze rapporten
werden geschreven waren er reeds immigranten van niet-naburige landen aanwezig
in vele landen van de ‘beschaafde familie van naties’ (bijvoorbeeld van Tsjechoslova-
kije, Polen en Algerije). Bovendien werden de multilaterale verdragen geschreven in
een tijd waarin de migrantenpopulatie nog diverser was. De creatie van een bevoor-
rechte groep immigranten had natuurlijk sterke ideologische elementen die de aan-
wezigheid van immigranten die geen deel uitmaakten van de club gewoonweg negeer-
den. Welwillend paternalisme was gereserveerd voor broederlijke immigranten.

6. CONCLUSIE

De sociale bijstand, als onmisbaar sluitstuk van de welvaartsstaat, kent een oude
geschiedenis, die reeds vóór de ontwikkeling van de moderne welvaartsstaat het
voorwerp was van actief overheidsbeleid. Dit artikel onderzocht of en hoe immi-

(124) Verslag namens de bijzondere commissie uitgebracht door den heer David, wetsontwerp tot
goedkeuring der overeenkomst, gesloten te Parijs den 30n november 1921 tusschen België en Frank-
rijk, betreffende de onderstand. 
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granten deel uitmaakten van de groep potentiële begunstigden van sociale bijstand,
in de periode 1818–1965, vóór de invoering van het moderne systeem van het
bestaansminimum (1974) en de maatschappelijke dienstverlening (1976). Het ant-
woord blijkt een uitgesproken ‘ja’ te zijn: reeds van vóór het ontstaan van België
maakten immigranten deel uit van het personeel toepassingsgebied van de wetge-
ving betreffende sociale bijstand.

De opeenvolgende Belgische wetgeving op de onderstandswoonst van 1845, 1878,
1891 en 1965 schreef telkens expliciet voor dat vreemdelingen bijstand konden ont-
vangen, en dit op basis van twee verschillende regelingen, gekoppeld aan de ver-
schillende migratiestatussen. De sterkste migratiestatus, de ‘domicilié’, liet als enige
status toe dat de immigrant een onderstandswoonst kon verwerven. Bij behoeftig-
heid werd hij volledig geassimileerd met een Belgische behoeftige, en ontving bij-
stand betaald door de gemeente waar hij zijn onderstandswoonst had. De minder
sterke, doch nog steeds robuuste migratiestatus van ‘ingezetene’, kon oorspronke-
lijk geen onderstandswoonst genereren, maar toch konden ingezetenen op grond
van humanitaire redenen aanspraak maken op sociale bijstand, die door de staat aan
de gemeente werd terugbetaald. Vanaf 1878 diende men zelfs geen status van ‘domi-
cilié’ meer te hebben om als immigrant een onderstandswoonst te verwerven. De
voorwaarden daarvoor waren identiek aan die voor Belgen. Waar geleidelijk aan
deze voorwaarden om een onderstandswoonst te verwerven soepeler werden, was
dit ook voor immigranten het geval.

De expliciete integratie van immigranten in de Belgische sociale bijstand was echter
enkel gereserveerd voor de immigranten die behoorden tot de respectabele sociale
orde. Immigranten die als landloper of bedelaar werden aanzien, werden ofwel niet
toegelaten in België, ofwel repressiever behandeld dan de Belgen: voor hen gold
immers ook de dreiging om het land uitgezet te worden. De repressieve zijde van
het vroegere sociaal beleid miste zeker haar doel niet wat betreft immigranten.

Globaal genomen echter is het van belang te belichten dat immigranten reeds bijna
twee eeuwen deel uitmaken van het personeel toepassingsgebied van de sociale bij-
standswetgeving. Dit is des te meer opmerkelijk gezien het feit dat sociale bijstand
per definitie niet tot de socialeverzekeringstakken behoort, dus niet via sociale bij-
dragen gefinancierd wordt, en dus volledig ‘met het geld van de natie’ bekostigd
wordt. De open structuur van de sociale bijstand zou zich overigens doorzetten in
de moderne vorm van de maatschappelijke dienstverlening vanaf 1976.

Het belang van deze bevindingen mag niet onderschat worden wanneer men de rol
van immigratie in de ontwikkeling van de welvaartsstaat onderzoekt: de twee vorige
artikels, betreffende arbeidsongevallen en kinderbijslagen, toonden reeds aan dat
ook in de socialeverzekeringstakken de aanwezigheid van immigranten de uitteke-
ning van het personeel toepassingsgebied van de sociale wetgeving sterk heeft beïn-
vloed. A fortiori kunnen wij dit nu ook stellen voor de sociale bijstand. Het perso-
neel toepassingsgebied van het sociaal recht is vandaag, zoals gezegd, voornamelijk
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gebaseerd op het territorialiteitsprincipe. Niet de nationaliteit van de begunstigde
telt, wel diens arbeid en/of legaal verblijf geven aanleiding tot sociaalrechtelijke
bescherming. Dit historisch onderzoek toont het belang aan van de aanwezigheid
van immigranten in de ontwikkeling van dit principe. Bij elke nieuwe socialezeker-
heidstak speelde hun aanwezigheid mee als een cruciale factor in de competitie tussen
nationaliteit en territorialiteit als criterium voor het personeel toepassingsgebied.

Er bestaat met andere woorden een belangrijke, doch onderbelichte, relatie tussen
immigratie en de welvaartsstaat. De fysieke aanwezigheid van immigranten op het
territorium van de welvaartsstaat heeft de manier waarop fundamentele principes
werden uitgetekend, beïnvloed – principes die we vandaag als vanzelfsprekend
beschouwen.

(Vertaling)
____________
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GEZONDHEIDSONGELIJKHEID IN BELGIE:
DE HARDE CIJFERS. VASTSTELLINGEN OP
BASIS VAN DE GEGEVENS VAN DE 
ZIEKENFONDSEN

DOOR HERVE AVALOSSE, OLIVIER GILLIS, KOEN CORNELIS en RAF MERTENS

Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling

1. INLEIDING

Wanneer men het over sociale ongelijkheden op het vlak van gezondheid heeft, ver-
wijst men naar het feit dat de gezondheid een sociale gradiënt volgt: naarmate de
sociaaleconomische positie afneemt, is er een tendens tot slechtere gezondheidstoe-
stand en kleinere levensverwachting. Die tendens werd eerder al in verschillende
studies aangetoond. Voor België wijzen de resultaten van de verschillende gezond-
heidsenquêtes op basis van interview (1997, 2001 en 2004) duidelijk in die richting
(1). Net zoals de meeste studies op dit vlak zijn de gezondheidsenquêtes gebaseerd
op de verklaringen en de informatie die bij een steekproef van de bevolking werden
verzameld.

De benadering van deze studie heeft tot doel om de ongelijkheden binnen de volle-
dige populatie van leden van de Christelijke mutualiteit (CM) te meten en aan te
tonen. Hierbij worden uit de administratieve en terugbetalinggegevens waarover de
CM beschikt, een aantal gezondheidsindicatoren afgeleid. Daardoor kan men spre-
ken van een systematische aanpak: het gaat om de reële geregistreerde en in het
kader van een beheerssysteem gecontroleerde gegevens van alle leden van de CM.
De aanpak is ook zonder veel moeite ieder jaar herhaalbaar. Het kan dan ook een
instrument worden om de initiatieven en de maatregelen die worden genomen om
die ongelijkheden te beperken, zo nauwgezet mogelijk te volgen en te evalueren.
Dit zijn reële voordelen in vergelijking met de gezondheidsenquêtes die worden uit-
gevoerd op basis van steekproeven (van de orde van 10.000 personen), die slechts
iedere drie tot vier jaar worden uitgevoerd, en die gebaseerd zijn op de verklaringen
van de respondenten.

(1) Beschikbaar op: http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/index4.htm.
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De sociale gradiënten waarop we de aandacht vestigen, zijn niet allemaal even spec-
taculair. Ze tonen echter wel allemaal de volgende onrustwekkende waarheid aan
(zeker gezien de middelen die aan ons stelsel van gezondheidszorg worden toege-
kend): we zijn niet allemaal gelijk op vlak van gezondheid; de minst begunstigde
sociale klassen blijken al te vaak de laagste ‘scores’ te behalen.

2. METHODE

2.1. BEPALING VAN EEN SOCIAALECONOMISCHE CLASSIFICATIE
In studies rond gezondheidsongelijkheden weerspiegelt de gehanteerde sociale stra-
tificatie meestal het inkomen of het opleidingsniveau van de studiepopulatie. Aange-
zien de ziekenfondsen geen exhaustieve informatie hebben over het inkomen van
hun leden, laat staan over hun opleidingsniveau, moesten we op een andere manier
te werk gaan. We stelden een sociale schaal samen met behulp van de beschikbare
fiscale gegevens op het niveau van de statistische sectoren.

2.1.1. Statistische sectoren en belastbare inkomens
Een statistische sector is een kleine geografische eenheid ter grootte van een wijk.
Het volledige Belgische grondgebied is in ongeveer 20.000 statistische sectoren
opgedeeld (die verspreid zijn over de 589 gemeenten van het land). Het Nationaal
Instituut voor de Statistiek (NIS) beschikt over de belastbare inkomens per statisti-
sche sector. Met belastbaar bedoelt men hier het totaal netto belastbare inkomen
(2). De volgende data zijn beschikbaar:
� het gemiddeld inkomen (= som van de totale netto belastbare inkomens gedeeld

door het aantal belastingaangiften waarmee rekening werd gehouden);
� het mediaan inkomen (= bedrag van de belastingaangifte die de reeks in tweeën ver-

deelt, waarbij de aangiften worden geklasseerd van de laagste naar de hoogste waarde).

Voor iedere statistische sector beschikt men dus wel degelijk over een indicatie van
de ‘rijkdom’ van degenen die er wonen, in zoverre ze tenminste een belastingaangif-
te invullen. Op basis van de woonplaats van onze leden kunnen we hen dus een
inkomensniveau toekennen. Voor deze studie werd geopteerd voor het mediane
inkomen (aangifte 2006, dus inkomens 2005) van hun statistische sector.

(2) Op de site van het NIS is de volgende definitie opgenomen: “Het totale netto belastbaar inkomen
bestaat uit alle netto inkomsten min de aftrekbare uitgaven. Het geheel van netto inkomsten is de
som van alle netto inkomsten uit de categorieën inkomsten van onroerende goederen, inkomsten en
opbrengsten van roerende goederen en kapitalen, bedrijfsinkomsten en diverse inkomsten.” Beschik-
baar op: http//statbel.fgov.be/surveys/fisc.asp.
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2.1.2. Opdeling in vijf sociale klassen
Vervolgens deelden we onze leden op in vijf klassen op basis van het hun toegeken-
de inkomensniveau. De limieten van de klassen werden zo bepaald, dat iedere klas-
se 20% van de belastingaangiften op nationaal niveau bevat, teneinde de resultaten
representatiever te maken voor het geheel van het land, en te corrigeren voor de
relatieve ondervertegenwoordiging van de CM-leden in de laagste inkomenscatego-
rieën. (tabel 1). Ongeveer 3,3% van de leden kon niet in die indeling worden onder-
gebracht, hetzij omdat hun adres niet met een statistische sector kon worden
gekoppeld, hetzij omdat er geen mediaan inkomen kon berekend worden voor de
betreffende statistische sector (3).

TABEL 1: INDELING VAN DE CM-LEDEN IN DE VIJF KLASSEN VAN DE STATISTISCHE SECTOREN

Inkomensklasse Mediaan inkomen Aantal
(EUR/maand) per CM-leden
statistische sector

Geen indeling 149.428 3,3%
1. laagste kleiner dan 1.320 EUR 542.652 12,1%
2. lage tussen 1.320 en 1.500 EUR 775.179 17,3%
3. gemiddelde tussen 1.500 en 1.650 EUR 924.381 20,6%
4. hoge tussen 1.650 en 1.800 EUR 1.025.168 22,8%
5. hoogste groter dan 1.800 EUR 1.073.867 23,9%

TOTAAL 4.490.675 100,0%

2.2. GEZONDHEIDSINDICATOREN: GESTANDAARDISEERDE INDEX
Een ziekenfonds beheert de ziekteverzekering van zijn leden maar beschikt in die
hoedanigheid meestal niet over diagnosegegevens over zijn leden. Aan de hand van
de administratieve en facturatiegegevens kunnen we evenwel verschillende indica-
toren met betrekking tot de gezondheid af te leiden. Dit kan op twee manieren:
� rechtstreeks afgeleid van de administratieve gegevens (bv.: overlijden, primaire

arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, opname in het ziekenhuis, globaal medisch
dossier enz.);

� onrechtstreeks, op basis van de codes van de terugbetaalde zorg (bv.: tandzorg, een
contact met een huisarts, gebruik van een bepaalde categorie geneesmiddelen,…).

(3) Wanneer er minder dan 20 belastingaangiften zijn in de statistische sector, wordt geen gemiddeld
of mediaan inkomen berekend.
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Voor elk van de gezondheidsindicatoren kunnen we nagaan in welke mate die een
sociale gradiënt volgt. We meten dit aan de hand van een gestandaardiseerde index
(in de vakliteratuur meestal Standardized Mortality Ratio of SMR genoemd) voor
elk van de vijf klassen. De gestandaardiseerde index wordt bekomen via de techniek
van indirecte standaardisatie (4). De parameters waarvoor wordt gestandaardiseerd,
zijn: leeftijd, geslacht en gewest (Wallonië, Vlaanderen, Brussel). Deze laatste para-
meter werd mee opgenomen teneinde te controleren voor de gekende verschillen
in medische praktijkgewoonte en qua medisch aanbod tussen de drie gewesten.

De gestandaardiseerde index geeft, per sociale klasse, de verhouding tussen het aan-
tal reëel waargenomen gevallen en het aantal verwachte gevallen. Deze laatste bere-
kent men door voor elk van de deelpopulaties per leeftijd, geslacht en gewest, het
globale incidentiecijfer van deze deelgroep toe te passen op de overeenstemmende
deelgroep van de sociale klasse. Doordat voor de globale referentiepopulatie de
waarde van de index op 100 ligt, betekent een gestandaardiseerde index van 130
voor een bepaalde indicator en voor een bepaalde klasse dat de frequentie van die
indicator in die klasse 30% hoger ligt dan bij de referentiepopulatie.

2.3. VALIDERING VAN DE GEBRUIKTE METHODE VAN SOCIALE CLASSIFICATIE
Het grootste nadeel van onze methode is het feit dat we niet beschikken over een
sociale classificatie die op de individuele inkomens is gebaseerd, maar wel op een
schatting via de ‘waarde’ van de statistische sectoren waar de leden wonen. Binnen
dezelfde statistische sector kunnen er grote verschillen bestaan in de rijkdom van de
families die er wonen.

Daarom hebben we de methode getoetst aan een aantal andere indicatoren van
sociaaleconomische kwetsbaarheid, waarover we als ziekenfonds wel beschikken:
recht op verhoogde tegemoetkoming, recht op gewaarborgd inkomen (met inbe-
grip van de inkomensgarantie voor ouderen, het leefloon, OCMW-steun), meer dan
1 jaar werkloos en ouder dan 50 jaar.

In figuur 1 vinden we wel degelijk een uitgesproken gradiënt over de vijf klassen
heen, wat bevestigt dat de gekozen benaderende inkomensclassificatie wel degelijk
een goede validiteit heeft. Zo is de densiteit van langdurig werklozen (ouder dan 50
jaar) 3,2 maal hoger in de groep personen die in laagste-inkomenswijken wonen in
vergelijking met de hoogste groep (er werd enkel gekeken naar gerechtigden tussen 50
en 64 jaar, met uitsluiting van invaliden, mindervaliden en (brug)gepensioneerden).

(4) Deze methode werd ook toegepast voor de analyse van de gewestelijke verschillen in het zorgge-
bruik in Cornelis, 2005, Avalosse et al., 2008.
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FIGUUR 1: SOCIAAL KWETSBARE GROEPEN

3. RESULTATEN

De resultaten van onze analyses worden in de figuren 2 tot 11 grafisch weergege-
ven. Gelieve er wel rekening mee te houden dat de schaal van de gestandaardiseer-
de index verschilt van figuur tot figuur en dat de referentiepopulatie kan variëren
van curve tot curve. In de mate dat ze zichtbaar zijn, geven we ook het betrouw-
baarheidsinterval (op 95%) rond de waarde van de gestandaardiseerde index.

3.1. GEZONDHEIDSTOESTAND

3.1.1. Sterfte (figuur 2)
De gradiënt voor het sterftecijfer is bijzonder sterk: we stellen vast dat de mensen
die tot de zwakste klasse behoren, een 21% hoger risico op overlijden binnen het
jaar vertonen dan de referentiepopulatie (alle leden). In vergelijking met de hoogste
klasse ligt het risico op overlijden niet minder dan 45% hoger.
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Er worden ook sociale ongelijkheden vastgesteld op het vlak van de plaats van over-
lijden. Hoe lager de sociale klasse, hoe hoger de frequentie van overlijden in een
verzorgingsinstelling (ziekenhuis, rusthuis, … en dus niet thuis). Mensen die tot de
zwakste klasse behoren, hebben 17% minder kans om thuis te overlijden in vergelij-
king met het gemiddelde, en 24% minder kans dan de hoogste klasse.

Dit kan gedeeltelijk worden verklaard door het feit dat mensen uit de minder begun-
stigde klassen zich minder diensten voor hulp en verzorging thuis kunnen veroorlo-
ven. Een ander element dat hierin een rol zou kunnen spelen, heeft betrekking op
het sociaal netwerk. De Boyser en Levecque (2007) wezen erop dat mensen uit min-
der begunstigde sociaaleconomische klassen minder op hun sociaal netwerk kun-
nen terugvallen. Mogelijk kunnen ze op een bepaalde leeftijd minder rekenen op
hun omgeving voor hulp in het dagelijkse leven thuis.

FIGUUR 2: STERFTECIJFER EN PLAATS VAN OVERLIJDEN

3.1.2. Ziekte (figuur 3)
Op basis van de facturatiegegevens of uitkeringsgegevens kunnen een aantal indica-
toren worden afgeleid die wijzen op de aanwezigheid (prevalentie) van ziekte. In
het kader van dit artikel keken we naar broncho-pulmonaire ziekten, hartziekten,
primaire arbeidsongeschiktheid en de overgang naar de status van invaliditeit.
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Chronisch obstructief longlijden (COPD), ook wel ‘rokerslong’ genoemd, wordt
inderdaad in 80 tot 90% van de gevallen door roken veroorzaakt en gaat gepaard
met ernstige en progressieve kortademigheid. Als indicator voor deze pathologie
werd gekeken naar het langdurig gebruik (minstens 90 DDD (5)) van de typische
geneesmiddelen voor deze aandoening (6). Het gaat hier wel uitsluitend om terug-
betaalbare farmaceutische specialiteiten die door openbare officina’s werden afgele-
verd, en dit aan personen boven de 50 jaar. Onze studie toont dat het risico op
COPD een sociale gradiënt volgt. De prevalentie in de zwakste klasse ligt immers
13% hoger dan het gemiddelde en 26% hoger dan in de hoogste klasse. Het is gewe-
ten dat mensen uit minder begunstigde sociale groepen meer en al langer roken
(Demarest et al., 2006).

Voor de hartziekten keken we naar geneesmiddelen die typisch worden gebruikt in
het geval van hartdecompensatie, angor en hartritmestoornissen (ATC categorie
C1). Ze stemmen niet overeen met de volledige cardiovasculaire problematiek, maar
hun gebruik vormt een goede indicator voor een hartaandoening. In vergelijking
met de hoogste klasse lopen mensen die tot de laagste drie klassen behoren, 13 tot
16% meer risico op een hartaandoening.

De factoren die een invloed kunnen hebben op het verschijnen van cardiovasculaire
ziekten, zijn voeding, tabak en een hoge bloeddruk. Behalve de verschillen op het
vlak van het tabaksverbruik stelde de gezondheidsenquête van 2004 vast dat minder
gekwalificeerde mensen er meestal een minder gezonde levensstijl op nahouden
(lager verbruik van groenten, fruit, vis en bruin brood) en vaker last hebben van
overgewicht en obesitas (Demarest et al., 2006). Minder gezonde voedingsgewoon-
ten en overgewicht verhogen het risico op een hoog cholesterolniveau en een hoge
bloeddruk, met alle gevolgen van dien op het vlak van cardiovasculaire ziekten. Ten
slotte valt het ook niet uit te sluiten dat de relatieve ‘afvlakking’ van de gradiënt
voor de laagste klasse duidt op een onderbehandeling, en dus het reële risico nog
onderschat (Mackenbach, 1994).

(5) De DDD (‘Defined Daily Dose’ of ‘DoorsneeDagDosis’ voor een volwassene) is een standaardmaat
voor geneesmiddelen die met de ATC-geneesmiddelenclassificatie van de WHO verbonden is.
(http://www.whocc.no/atcddd/).
(6) De volgende ATC-codes werden geselecteerd: R03A (adrenergica en producten voor inhalatie),
R03BA (glucocorticoïden), R03BB (anticholinergica), R03DA04 (theophylline en theophyllinenatri-
umglycinaat).
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FIGUUR 3: LONG- EN HARTZIEKTEN (OP BASIS VAN GENEESMIDDELENGEBRUIK, MIN. 90 DDD)

3.1.3. Primaire arbeidsongeschiktheid en overgang naar invaliditeit (figuur 4)
Voor de analyse van primaire arbeidsongeschiktheid hanteren we een minimumcri-
terium van 30 dagen uitkering in de loop van 2006. De referentiepopulatie bestaat
uit alle CM-leden tussen 20 en 64 jaar oud. Ter herinnering: men spreekt van primaire
ongeschiktheid tijdens de eerste 12 maanden arbeidsongeschiktheid. Daarna wordt
de persoon in kwestie invalide verklaard. Om als arbeidsongeschikt te worden
erkend, moeten alle (beroeps)activiteiten zijn stopgezet en moet er een oorzakelijk
verband bestaan met de aandoening. Bovendien moet het verdienvermogen met
ten minste 66% verminderd zijn ten opzichte van de gewoonlijk uitgeoefende
activiteit.

In beide gevallen is de sociale gradiënt relatief sterk. Zo vertoont de zwakste klasse
in vergelijking met de referentiepopulatie een 25% hoger risico op arbeidsonge-
schiktheid en een 33% hoger risico op invaliditeit. In vergelijking met de hoogste
klasse worden dezelfde percentages respectievelijk 55% en 66%.

Volgens Willems et al. (2007) kunnen die ongelijkheden gedeeltelijk worden ver-
klaard door het feit dat “(…) de materiële arbeidsvoorwaarden minder gunstig zijn
voor groepen met een zwak sociaaleconomisch statuut. De mensen die tot die groe-
pen behoren, moeten vaker zware fysieke arbeid uitvoeren (…)”. De psychosociale
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arbeidsomstandigheden hebben ook een impact op het risico op arbeidsongeschikt-
heid en invaliditeit. Zo wijst de Britse ‘Whitehall II’-studie op het feit dat de werkne-
mers onderaan op de professionele ladder door van het feit dat ze geen controle
hebben over de werklast en door van het feit dat ze niet voldoende worden erkend
voor hun werk, een groter risico lopen op infarcten en andere aandoeningen (Bell
et al., 2004). We moeten opmerken dat de psychosociale arbeidsomstandigheden
ook een impact kunnen hebben op de mentale gezondheid van het individu. Ten-
slotte is het onmiskenbaar zo dat het herhaaldelijk of langdurig moeten terugvallen
op een uitkering mensen jammer genoeg onder de armoedegrens kan duwen. Arm
maakt ziek en ziek maakt arm dreigen hier in een neerwaartse spiraal te worden ver-
vlochten. Mackenbach (1994) heeft het in dit verband over de selectiviteitstheorie,
die zegt dat de gezondheidstoestand van een individu of een determinant van de
gezondheid de sociale positie van dat individu beïnvloedt.

FIGUUR 4: ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN INVALIDITEIT

3.1.4. Geestelijke gezondheid (figuur 5)
Ook voor ons land hebben reeds verschillende auteurs gewezen op het verband tus-
sen de sociaaleconomische toestand en mentale gezondheidsproblemen (waaronder
depressies, angstaanvallen en slaapstoornissen) (De Boyser, 2007), en met name hoe
een verslechtering van de materiële levensomstandigheden leidt tot een toename
van de symptomen van depressie evenals van het aantal gevallen van zware depres-
sie (Lorant et al. 2007).
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In het kader van deze studie hebben we gekeken naar twee indicatoren: enerzijds het
verbruik van antidepressiva (min. 90 DDD van geneesmiddelen met ATC code N06A in
de loop van het jaar 2006) en anderzijds minstens één opname in een psychiatrische
instelling of in de (neuro)psychiatrische dienst van een algemeen ziekenhuis in 2006. 

Wat het verbruik van antidepressiva betreft, is er opnieuw een sociale gradiënt: de
zwakste klasse vertoont een 14% hoger risico op het verbruik van antidepressiva ten
opzichte van de hoogste klasse. De sociale gradiënt is echter bijzonder uitgesproken
voor de opnamen in een psychiatrische instelling of in de (neuro)psychiatrische
dienst van een algemeen ziekenhuis. Personen uit de zwakste klasse hebben een
ruim twee keer zo hoog risico in vergelijking tot de hoogste klasse. Behalve het feit
dat de sociaaleconomische positie een impact heeft op het geestelijk welbevinden
van een persoon (causaliteitsmodel), heeft de geestelijke gezondheid ook een
impact op de sociaaleconomische positie (Lorant, 2008). Het hoeft inderdaad geen
verwondering te wekken dat een chronische psychiatrische aandoening, die eventu-
eel gepaard gaat met een aantal min of meer langdurige opnameperiodes, effectief
het risico om in armoede te vervallen, zal vergroten.
In de invaliditeitscijfers stelt men trouwens vast dat psychische aandoeningen tus-
sen 2001 en 2005 sterk zijn toegenomen en nu de belangrijkste oorzaak geworden
zijn – goed voor zowat 33% (7).

FIGUUR 5: GEESTELIJKE GEZONDHEID

(7) RIZIV, p. 111, 2006.
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3.2. PREVENTIE
We besteden hier aandacht aan de griepvaccins, baarmoederhalskanker- en borst-
kankerscreening.

3.2.1. Griepvaccins (figuur 6)
Sommige risicogroepen krijgen de kosten voor het griepvaccin terugbetaald. Dat
geldt onder meer voor personen met een groot risico op complicaties. In deze stu-
die hebben we ons beperkt tot personen boven de 65 jaar, en die niet in een
rustoord verblijven. In dat laatste geval is de dekkingsgraad hoger dan 90% (Cornelis
en Mertens, 2007) en zijn de resultaten dus weinig relevant. Buiten de rustoorden
ligt de dekkingsgraad op 61%.

Hoewel hij zwak is, stellen we ook hier een sociale gradiënt vast: hoe lager men op de
sociale ladder zakt, des te hoger is het risico dat men in 2006 niet is gevaccineerd. Toch
blijft het verschil tussen de twee uiterste klassen relatief beperkt: ongeveer 5%. 

3.2.2. Borstkankerscreening (figuur 6)
Volgens het IMA (Fabri et al., 2007) “liet 57% van de vrouwen tussen 50 en 69 jaar
in de periode 2004-2005 een mammografie uitvoeren: 31% door een diagnostische
mammografie en 25% door een screeningsmammografie in het kader van het georga-
niseerde programma. Na een sterke stijging bij de 1e ronde van het nationale pro-
gramma evolueert het aantal vrouwen langzaam. De verschillen tussen de leeftijds-
groepen en de sociaaleconomische categorieën worden kleiner”.

Onze CM-gegevens voor 2006, voor vrouwen van 50 tot 69 jaar, laten ook hier een
aanzienlijke sociale gradiënt zien. Zo hebben de vrouwen uit de laagste klasse 17%
minder kans om tot een screening over te gaan dan vrouwen uit de hoogste klasse. 

Volgens Willems et al. (2007) zijn die sociaaleconomische verschillen op het vlak
van het gebruik van preventieve zorg gedeeltelijk te verklaren door de sociale onge-
lijkheden op het vlak van informatie, onder meer omdat de preventiecampagnes
niet voldoende op de minder begunstigde sociaaleconomische groepen zijn gericht.
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FIGUUR 6: GRIEPVACCINS EN BORSTKANKERSCREENING

3.2.3. Baarmoederhalskankerscreening (figuur 7)
Volgens het KCE (2006), kan de opsporing via het uitstrijkje van de baarmoederhals
jaarlijks zowat 1.400 baarmoederhalskankers voorkomen. Toch worden er in ons
land jaarlijks nog 700 vrouwen getroffen door een invasieve kanker van dit type, en
meer dan een op drie onder hen zal er ook van sterven. Globaal genomen wordt
59% van de vrouwen tussen 25 en 65 jaar regelmatig opgevolgd.

Voor de vrouwelijke CM-leden die hier werden beschouwd, is de deelname aan
deze opsporing opnieuw niet gelijkmatig verdeeld over de verschillende klassen.
Hoe lager men op de sociale ladder afdaalt, des te kleiner is de kans op een uitstrijk-
je. Wie tot de zwakste klasse behoort, had in 2006 13% minder kans om een uit-
strijkje te laten uitvoeren in vergelijking met de leden van de referentiepopulatie en
21% minder in vergelijking met de hoogste klasse.

Ook voor het gebruik van de vaccins tegen baarmoederhalskanker (Human papillo-
ma virus of HPV-vaccin), die sinds 1 november 2007 door de ziekteverzekering
worden terugbetaald voor meisjes van 12 tot 15 jaar, en sinds 1 december 2008 tot
18 jaar, zien we een duidelijke gradiënt. Ten opzichte van de hoogste klasse hadden
de meisjes van de laagste inkomensklasse 26% minder kans op HPV-vaccinatie in de
periode november 2007 – december 2008. Wij keken naar de meisjes die geboren
zijn van november 1991 tot en met 1995. De globale vaccinatiegraad bedroeg 56%.156
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FIGUUR 7: BAARMOEDERHALSKANKERSCREENING, VACCINS TEGEN HPV-VIRUS

3.3. HUISARTS, SPECIALIST EN ZIEKENHUIS
De figuren 8, 9 en 10 tonen meestal eerder beperkte verschillen. De contacten met
de huisarts (figuur 8) vertonen niet echt een sociale gradiënt; wel is er voor de
zwakste sociaaleconomische klasse een 3,5% lagere kans dat de huisarts tijdens
2006 minstens eenmaal werd geconsulteerd in vergelijking met het gemiddelde.
Wanneer er echter minstens één contact is geweest, nemen leden van deze klasse
vaker contact op met de huisarts. Het mediaan aantal contacten voor 2006 bedraagt
bij hen 6,5 tegenover 5,2 voor leden van de hoogste klasse. Diezelfde bevinding
werd ook reeds gedaan in de gezondheidsenquête van 2004. De enquête toonde
ook dat de contacten voor mensen van de laagste klasse vaker plaatsvinden op initia-
tief van de huisarts zelf (Demarest et al., 2006).

Ook de probabiliteit van minstens een contact met de specialist toont slechts
beperkte sociale verschillen, en nu is het de hoogste klasse die zich enigszins van de
andere onderscheidt. Wel toonde de gezondheidsenquête van 2004 aan dat het aan-
tal contacten met een geneesheer-specialist relatief gezien lager ligt bij mensen uit
een sociaaleconomisch minder begunstigde klasse, en dat die minder vaak op eigen
initiatief contact met geneesheer-specialisten opnemen (41% tegenover 73% bij per-
sonen met een hogere opleiding) (Demarest et al., 2006).
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Een uitschieter is wel het gebruik van de spoedgevallen (figuur 9), en meer bepaald
in deze gevallen waarbij er geen verwijzing was van de huisarts, noch een zieken-
huisopname achteraf – het gaat dus om (relatief) ‘lichte’ gevallen, op eigen initiatief
van de patiënt. Het is ook om dit te ontraden dat in deze situatie sinds maart 2003
het forfait voor de dringende zorg werd ingevoerd. Dit forfait werd aanvankelijk
vastgelegd op 12,50 euro, maar werd vervolgens verlaagd tot 9,5 euro. In de prak-
tijk werd de toepassing van het forfait voor dringende zorg op heel wat kritiek ont-
haald, en de maatregel werd op 1 juli 2007 geannuleerd.

Onze studie toont dat ondanks dit forfait, de zwakste klasse beduidend vaker in
deze situatie terechtkwam: 43% boven het gemiddelde en zelfs 64% meer dan de
hoogste klasse. Behalve het gegeven dat in de spoedafdeling meestal geen cash geld
moet worden voorgeschoten, in tegenstelling tot bij de huisarts, speelt ook een
samengaan van lagere inkomens met verstedelijkte gebieden, en wellicht ook de
beeldvorming over het functioneren van de gezondheidszorg.

De (weliswaar beperkte) relatieve onderbenutting van het Globaal Medisch Dossier
(GMD) voor de laagste klasse – 8% minder dan het gemiddelde (figuur 9) – wijst
opnieuw in dezelfde richting, terwijl het GMD de patiënt nochtans niets kost en een
onmiskenbaar voordeel oplevert qua betaalbaarheid van de zorg. Het systeem is wel
erg ongelijk verdeeld over de gewesten, maar hiervoor werd in onze analyse per
sociale klasse gecorrigeerd. Zo beschikte eind 2007 slechts 29% van de Waalse CM-
leden over een GMD, in Brussel bedroeg dat aandeel zelfs maar 25%, tegen 63% in
Vlaanderen. Binnen de andere mutualiteiten wordt uiteraard een vergelijkbare
geografische verdeling gezien. Volgens Laasman en Lange (2006) beschikt globaal
iets minder dan de helft van de bevolking over een GMD.

De kans op opname in een algemeen ziekenhuis (8) (figuur 10), kan dan weer wel
eerder beschouwd worden als een indicator van algemene morbiditeit, maar ook
hier valt niet uit te sluiten dat – bij gelijke pathologie – gedragsverschillen ook een
rol spelen. Het risico op minstens één opname in de loop van 2006 ligt voor de
zwakste klasse 20% hoger dan voor de hoogste, en dat geldt zowel voor volwasse-
nen als voor kinderen en zuigelingen. De gezondheidsenquête van 2004 voegt hier
aan toe dat het percentage opnamen in het dagziekenhuis ten opzichte van de klassie-
ke hospitalisatie stijgt naarmate het opleidingsniveau hoger is (Demarest et al., 2006).

Het globale beeld dat hieruit naar voren komt is: meer intramurale zorg (ook meer
intramuraal sterven) en minder dagziekenhuis bij de laagste klasse (9). En daarnaast
minder ambulante zorg, met name bij de huisarts, inzonderheid wat betreft (al dan
niet reële) spoedgevallen. Maar wanneer men de huisarts wel consulteert, zijn de
contacten talrijker. Behalve voor de ziekenhuisopname (inz. de spoed), blijven de
verschillen wel beperkt.

(8) Met uitsluiting van het verblijf in een dienst geriatrie, (neuro)psychiatrie of revalidatie.
(9) Demarest et al., p. 60, 2006.
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FIGUUR 8: CONTACTEN MET HUISARTSEN EN GENEESHEREN-SPECIALISTEN 

FIGUUR 9: FORFAIT ‘DRINGENDE ZORG’ EN GMD
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FIGUUR 10: ZIEKENHUISOPNAME

3.4. TANDZORG
Tandheelkundige verstrekkingen voor kinderen tot hun 12e verjaardag (en vanaf
mei 2009 tot hun 18e verjaardag) worden sinds drie jaar volledig terugbetaald tegen
de tarieven die in de conventie voorzien zijn. Die kinderen genieten bovendien van
een vlottere toepassing van de derdebetalersregeling. Hiermee werden evenwel de
ongelijkheden op het vlak van de tandzorg niet meteen opgeheven. Integendeel,
jongeren (beneden de 18) uit de zwakste klasse, hebben respectievelijk 28% minder
kans om van preventieve tandzorg (10) te genieten dan het gemiddelde en 36% min-
der dan de jongeren uit de hoogste klasse, die er overigens wat ‘bovenuitschieten’
(figuur 11).

De volledige terugbetaling geldt echter niet voor orthodontische zorg. Volgens een
studie van het KCE (2008) bedraagt de totale kostprijs voor een orthodontische
behandeling vaak meer dan 2.000 euro, waarvan zowat 1.000 euro uit eigen zak. Een
dergelijk bedrag is onmiskenbaar een drempel voor mensen met lage inkomens, zo
zou men kunnen aannemen. En die drempel lijken we duidelijk te zien in figuur 11.
De frequentie van een orthodontische behandeling ligt bij CM-leden tussen 10 en 16
jaar uit de laagste klasse 27% lager dan het gemiddelde en zelfs 33% minder dan bij

(10) Nomenclatuurcodes die de onderzoeken, het dichten van barsten en gaatjes, de profylactische
reiniging en de tandsteenverwijdering aanduiden.
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jongeren uit de hoogste klasse. Toch zijn deze verschillen niet groter dan voor de
grotendeels gratis preventieve tandzorg. Het relatieve aandeel van financiële en
andere determinanten kan hieruit niet worden opgemaakt.

FIGUUR 11: TANDVERZORGING

3.5. GENERISCHE EN GOEDKOPERE GENEESMIDDELEN (figuur 12)
In de sector van de ambulante geneesmiddelen werden al verschillende maatregelen
genomen, met een aanzienlijke impact op het verbruik van de minder dure genees-
middelen (generische geneesmiddelen en geneesmiddelen waarvan de prijs voor
het publiek tot op het niveau van de overeenstemmende generische geneesmidde-
len is gezakt) (Cornelis 2007). Het aandeel van de minder dure geneesmiddelen, is –
uitgedrukt in DDD – van 11% in het eerste kwartaal van 2002 gestegen tot 40% in
het eerste kwartaal van 2007.

Hoe zit het met de verschillen in het verbruik tussen de verschillende sociale klas-
sen? In 2006 vertegenwoordigde het volume van de minder dure geneesmiddelen
37,8% van het totale volume. Na standaardisatie stellen we vast dat de voorkeur
voor minder dure geneesmiddelen iets lager is in de hoogste klasse, maar de varia-
ties blijven evenwel miniem qua omvang.
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Deze resultaten moeten in perspectief worden geplaatst met die van een recente
studie die door het OIVO werd uitgevoerd en die stelt dat “de consumenten uit lage-
re en middenklassen verklaren minder vaak de generische geneesmiddelen te ken-
nen, in tegenstelling tot de hogere sociale groepen. Meestal is de perceptie van
generische geneesmiddelen bij de leden van lagere sociale groepen negatiever dan
bij de bevolking in het algemeen. Ze hebben twijfels over hun doeltreffendheid,
hun prijs, hun samenstelling en het gemak om ze te verkrijgen en te nemen” (Van-
dercammen, 2008). Ondanks een minder goede kennis en een grotere terughou-
dendheid ten opzichte van de generische geneesmiddelen vanwege de minder
begunstigde sociale categorieën, zien we in onze studie nauwelijks of geen verschil.
Daartegenover staat dat men bij de minder begunstigde bevolkingsgroepen een gro-
tere penetratie van goedkopere geneesmiddelen had kunnen verhopen.

FIGUUR 12: MINDER DURE GENEESMIDDELEN

4. DISCUSSIE EN CONCLUSIES

In België is dit het eerste grootschalig onderzoek naar sociale ongelijkheden inzake
gezondheid. De resultaten zijn echter geen verrassing maar bevestigen de bevindin-
gen van de gezondheidsenquêtes en stemmen overeen met wat ook in andere Euro-
pese landen werd vastgesteld.
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Het materiaal en de methodes waarop wij een beroep konden doen, vertonen een
aantal onvolkomenheden Ten eerste geeft de gebruikte inkomensclassificatie slechts
een benadering van het reële individuele inkomen met als resultaat een onvermijde-
lijke afvlakking van de inkomensverdeling. Waarschijnlijk volgt de reële inkomens-
distributie een steiler verloop. Anderzijds zijn grootschalige of systematisch verkeer-
de misclassificaties onwaarschijnlijk, gezien de beperkte omvang en de relatieve
homogeniteit van de statistische sectoren, zodat de algemene geldigheid van de
bevindingen niet in het gedrang komt. Dit wordt bevestigd door de goede graad van
overeenstemming met een aantal andere indicatoren voor een laag inkomen.

Ten tweede werd een aantal indicatoren, meer bepaald deze met betrekking tot
morbiditeit, onrechtstreeks bepaald op basis van het zorggebruik. Aangezien dit laat-
ste waarschijnlijk negatief beïnvloed wordt door een (relatieve) financiële pro-
bleemsituatie, kan de huidige prevalentie in de laagste-inkomensgroepen hierdoor
onderschat zijn en dus ook de getoonde sociale gradiënt. Anders gezegd, de realiteit
ziet er waarschijnlijk nog minder goed uit dan blijkt uit onze resultaten.

Het globale beeld bevestigt duidelijk dat elke trede lager op de sociale ladder samen-
gaat met een kortere levensverwachting en een slechtere gezondheidstoestand. Een
aantal indicatoren kan echter ook in twee richtingen gelezen worden en waarschijn-
lijk werken deze effectief ook zo. Duidelijke voorbeelden zijn arbeidsongeschikt-
heid, invaliditeit en slechte geestelijke gezondheid die tegelijkertijd oorzaak en
gevolg kunnen zijn van armoede (Mackenbach, 1994; Stronks, 1997).

De studie bevat ook een aantal indicatoren die gekoppeld zijn aan een levensver-
wachting in goede gezondheid, zoals deelname aan preventie- en screeningprogram-
ma’s. Ook hier zijn de getoonde gradiënten welbekend.

In België met zijn universele ziekteverzekering, aangevuld met een aantal bijkomen-
de vangnetten voor de laagste inkomens (verhoogde tegemoetkoming, omnio, maf,
derde betaler), is een dergelijke gradiënt op het eerste gezicht onverwacht. We kun-
nen hierbij een aantal bedenkingen formuleren. De telkens weer monotoon oplo-
pende gradiënten voor levensverwachting en gezondheidstoestand herinneren ons
eraan dat de determinanten voor deze ongelijkheden door talrijke factoren beïn-
vloed worden. Een gediversifieerde, brede aanpak, die het werkterrein van het
gezondheidszorgsysteem ruim overschrijdt, is dus absoluut noodzakelijk.

Vervolgens is het vermeldenswaardig dat sommige indicatoren gebaseerd op het
gebruik van gezondheidsdiensten een minder uitgesproken gradiënt vertonen of
een drempeleffect suggereren. De toegang tot de huisarts en de specialist vertoont
nog wel een gradiënt, maar van beperkte omvang. Anderzijds suggereren de indica-
toren voor behandelingen met een hoger persoonlijk aandeel, zoals orthodontie, dat
er een substantiële drempel is voor de armste bevolkingsgroepen. Omgekeerd zijn
de spontane aanmeldingen op de spoeddiensten (dus zonder doorverwijzing) en die
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niet gevolgd worden door een opname, duidelijk geconcentreerd bij de armsten.
Hier moet immers niet contant betaald worden tijdens de raadpleging zelf, in tegen-
stelling tot een bezoek aan de huisarts.

De louter economische analyse is echter duidelijk te eng zoals reeds aangetoond
werd door het bestaan van een sterke gradiënt voor borstkankerscreening of pre-
ventieve tandzorg, hoewel beide voor de bestudeerde doelpopulaties kosteloos zijn.
Andere determinanten op het gebied van zelfbeeld, projectie in de toekomst, cul-
tuur, kennis, enz. spelen een rol.

Om die ongelijkheden te beperken, moeten alle overheden en de sociale partners
zich mobiliseren en van deze problematiek hun prioriteit maken. Om dat doel te
bereiken, zullen er op verschillende vlakken acties moeten worden ondernomen:
inkomens, werkgelegenheid, huisvesting, opleiding, omgeving (materieel, sociaal en
cultureel) en gezondheidszorg. Dit is ook de kern van de boodschap die naar voren
komt uit het werk dat de Koning Boudewijstichting hierrond verrichtte in 2007
(KBS, 2007). Nog recenter is de uitdaging die de Wereldgezondheidsorganisatie lan-
ceerde, namelijk om in één generatie de kloof te dichten door de sociale gezond-
heidsdeterminanten aan te pakken (WHO, 2008).

Ook voor de ziekenfondsen liggen er heel wat actievelden open: preventie en
gezondheidspromotie, verspreiding van doelgerichte informatie, optimalisering van
de rechten, doorgedreven inspanningen om de toegankelijkheid tot de gezondheids-
zorg te verbeteren. De CM heeft verscheidene initiatieven opgestart om de ongelijk-
heid onder haar eigen ledenbestand aan te pakken en het bewustzijn hierrond te
vergroten. Het is de bedoeling om voor de minst begoeden onder de leden de toe-
gang tot en informatie over het zorgaanbod te verbeteren. Hierbij wordt het accent
gelegd op een aangepaste communicatie en een vereenvoudiging van sommige
administratieve procedures (met name de toegang tot het derdebetalersysteem en
het omnio-statuut).

Het zou echter een illusie zijn om te denken dat het gezondheidsstelsel de enige
oorzaak is: de sociale ongelijkheden op het vlak van gezondheid leggen slechts alle
andere ongelijkheden en sociale breuklijnen in onze maatschappij bloot. Men kan
zich dan ook afvragen of we echt nood hebben aan een nationaal (of ander) pro-
gramma om de gezondheidsongelijkheden aan te pakken, en of we niet beter de
resultaten van studies als deze aangrijpen – resultaten die terecht door een belang-
rijk deel van de bevolking beschouwd worden als een schande voor een welvaarts-
maatschappij – om de druk te verhogen voor het opzetten van effectieve nationale
(of andere) programma’s om de armoede en sociale uitsluiting zelf aan te pakken.
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DE STRATEGIE VAN LISSABON: DE SOCIALE
DIMENSIE*

DOOR HENDRIK LARMUSEAU

1. HISTORIEK

1.1. AANZET TOT EEN MEER SOCIAAL EUROPA
De belangstelling en de bevoegdheden van de Europese Unie inzake sociale
bescherming bleven aanvankelijk beperkt tot het bewerkstelligen van de economi-
sche eenwording en van het vrij verkeer van werknemers. Op basis van het principe
van de subsidiariteit hadden verschillende verdragen ook uitdrukkelijk het sociaal
beleid in handen gelegd van de nationale overheden.

Vanaf de tweede helft van de jaren negentig nam evenwel de belangstelling voor het
sociaal beleidsdomein toe. De vrees dat door de toetreding van staten met een zwak-
ker sociaal systeem, dat door de algemene vergrijzing van de bevolking en dat door
de monetaire eenmaking er zich een neerwaartse gelijkschakeling van het sociaal
beleid zou voordoen, bracht de sociale bescherming nadrukkelijk als thema op de
Europese agenda.

De mededeling van de Commissie COM (99) 347 van 14 juli 1999 betreffende een
gezamenlijke strategie voor de modernisering van de sociale bescherming beteken-
de een keerpunt in het Europees sociaal beleid.
Vier elementen zouden de pijlers van een gecoördineerde aanpak worden:
� het veiligstellen van pensioenen en het betaalbaar maken van de pensioenstelsels;
� het bevorderen van sociale integratie;
� het garanderen van een kwalitatief hoogwaardige en betaalbare gezondheidszorg;
� het lonend maken van werk en het bieden van een vast inkomen.

Onze aandacht gaat hier verder naar de eerste drie elementen van deze mededeling
waarvan de uitwerking stapsgewijs verliep in het begin van de 21ste eeuw en die
hieronder bondig worden toegelicht.

* Dit artikel is een persoonlijke synthese van de auteur en heeft enkel tot doel een wegwijs te bieden
in de sociale strategie van Lissabon.
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In maart 2000 lanceerde de Europese Raad in Lissabon een strategie met als doelstel-
ling om tegen 2010 “de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van
de wereld te worden die in staat is tot duurzame economische groei, betere banen
en een hechtere sociale samenhang”. Aldus werd de verdere uitbouw van een meer
sociaal Europa prominent op tafel gebracht. De Europese Raad concludeerde dat het
aantal mensen dat in Europa onder de armoedegrens leeft en sociaal uitgesloten is,
onaanvaardbaar hoog ligt. Door de economische voorwaarden te scheppen voor
grotere welvaart, door meer groei en werkgelegenheid te creëren en door meer
mogelijkheden te bieden voor maatschappelijke participatie, ontstaan er opportuni-
teiten om de sociale uitsluiting te reduceren.

De Europese Raad ijverde er eveneens voor dat de lidstaten de modernisering en
verbetering van hun beleid beter zouden coördineren en meer van elkaar zouden
leren. Via de open coördinatiemethode (OCM) brachten de Commissie, de lidstaten
en andere actoren, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, een construc-
tieve uitwisseling over gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen, “good practice”
en goed bestuur op gang.

Via het beleidsinstrument OCM werden de lidstaten aangemoedigd tot een intensie-
vere bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en tot uitwisselingen over
beleidsmaatregelen om in de toekomst voor toereikende en duurzame pensioenen
te zorgen en om in een verdere fase de werkzaamheden uit te breiden tot het
domein gezondheidszorg en de langdurige zorg.

In navolging van voormelde mededeling van 1999 werd in dit kader in het jaar 2000
het Comité voor sociale bescherming opgericht met een adviestaak teneinde op het
gebied van de sociale bescherming de samenwerking met de Europese Commissie
en tussen de lidstaten onderling te bevorderen.

1.2. NATIONALE ACTIEPLANNEN SOCIALE INSLUITING (NAPincl’s)
De Europese Raad van Nice in december 2000 bouwde verder aan het proces van
de gezamenlijke aanpak van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting door
de goedkeuring van vier hoofddoelstellingen:
� het bevorderen van de participatie in de tewerkstelling en van de toegang tot mid-

delen, rechten, goederen en diensten;
� het voorkomen van risico’s;
� het opzetten van positieve acties voor de meest zwakkeren;
� het mobiliseren van alle actoren.

In opvolging van de conclusies van de Europese Raad van Nice werden in 2001 en
2003 tweejaarlijkse nationale actieplannen sociale insluiting (NAPincl’s) opgesteld
waarin de lidstaten hun beleidsplannen met het oog op de gemeenschappelijke
doelstellingen, voor een overeengekomen periode, uiteenzetten. Tevens werd voor
de periode 2003-2005 een zogenaamd implementatierapport opgesteld waarin even-
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eens de geplande aanpak voor de periode 2005-2006 werd opgenomen. Op basis
van deze NAPincl’s van de verschillende lidstaten werd telkens in 2002 en 2004
door de Europese Commissie een gezamenlijk rapport sociale insluiting opgemaakt.
In 2005 werd dit gezamenlijk rapport uitgebreid tot een rapport over sociale
bescherming en sociale integratie.

Om het proces van bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in het kader van
de OCM op Europees niveau aan te sturen werd op de Europese Raad van Laken in
december 2001 de goedkeuring gehecht aan de vastlegging van een aantal gemeen-
schappelijke sociale indicatoren. Het vastleggen van deze zogenaamde ‘structurele’
indicatoren heeft bijgedragen tot een grotere effectiviteit van de OCM als beleidsins-
trument.

1.3. NATIONALE STRATEGISCHE RAPPORTEN PENSIOENEN
Teneinde het OCM-proces inzake pensioenen op te starten werden op de Europese
Raad van Göteborg in het eerste semester van 2001 drie gemeenschappelijke hoofd-
doelstellingen vastgelegd:
� het waarborgen van de capaciteit van de stelsels om aan hun sociale doelstellin-

gen te voldoen;
� de handhaving van de betaalbaarheid van de stelsels;
� het behoud van hun vermogen om in te spelen op de veranderende behoeften

van de samenleving.

In uitvoering hiervan werden in 2002 en 2005 nationale Strategische Rapporten
Pensioenen opgemaakt, op basis waarvan de Europese Commissie een gezamenlijk
rapport opstelde in 2003 en een zogenaamd syntheserapport in 2006.

1.4. BELEIDSDOMEIN GEZONDHEIDSZORG EN LANGDURIGE VERZORGING
In een mededeling formuleerde de Europese Commissie in 2001, voor het beleids-
domein van gezondheidszorg en langdurige verzorging, volgende doelstellingen:
� een goede algemene toegankelijkheid, ongeacht het inkomen of de welstand ver-

zekeren;
� een voldoende kwaliteitsniveau van verzorging nastreven;
� een financiële duurzaamheid van de zorgsystemen waarborgen.

Vanaf het tweede semester 2002 werden voor dit domein belangrijke voorbereiden-
de werkzaamheden verricht.
Deze werkzaamheden leidden in 2005 tot het opstellen door de lidstaten van het
zogenaamde “Preliminary National Report on Health Care and Long-term Care”. Op
basis van deze rapporten werd op Europees niveau een overzichtsrapport (“Review
of the 2005 Preliminary National Policy Statements on Health Care and Long-term
Care”) opgemaakt.
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1.5. STRATEGISCHE RAPPORTEN VOOR DE SOCIALE BESCHERMING EN INSLUITING
Bij de nieuwe start van het Lissabonproces in maart 2005 werden de drie coördinatie-
processen (sociale integratie, pensioenen, gezondheidszorg en langdurige zorg)
samengevoegd tot één enkele sociale OCM. Zo hebben de lidstaten in uitvoering hier-
van voor de eerste maal in september 2006 hun nationaal strategisch rapport inzake
sociale bescherming en sociale insluiting voor de periode 2006-2008 ingediend.
In vergelijking met de vroegere rapportering waren deze verslagen meer strategisch
van aard en gericht op een beperkt aantal prioriteiten en coherente benaderingen
tot verwezenlijking van de gemeenschappelijke doelstellingen.
Zonder daarom ingrijpend af te wijken van de vorige werden deze nieuwe gemeen-
schappelijke doelstellingen meer globaal en met minder punctuele elementen gefor-
muleerd. Vooral de meer horizontale definiëring over de beleidsdomeinen heen was
daarbij vernieuwend.

Op basis van deze nationale rapporten werd door de Raad en de Commissie een
‘gezamenlijk verslag over sociale bescherming en sociale inclusie 2007’ opgesteld.
Hierin werd onder meer geconcludeerd dat gelijktijdige aandacht voor alle gemeen-
schappelijke sociale doelstellingen tot een verbetering van de samenhang en doel-
treffendheid van het beleid bijdroeg.

Overeenkomstig de wens van de Europese Raad tijdens zijn voorjaarsbijeenkomst in
2008, diende de OCM de efficiëntie en zichtbaarheid van de sociale dimensie van de
EU als integrerend onderdeel van de Lissabon-strategie te verbeteren en tevens een
betere integratie van het economische, werkgelegenheids- en sociaal beleid te waar-
borgen. Tijdens deze voorjaarsbijeenkomst actualiseerde de Europese Raad de
gemeenschappelijke doelstellingen van de sociale OCM.

In het tweede semester van 2008 werd door elke lidstaat een tweede nationaal stra-
tegisch rapport inzake sociale bescherming en sociale insluiting voor de periode
2008-2010 opgesteld. Hierin rapporteerden ze over de in hun land geboekte vooruit-
gang bij de verwezenlijking van de gemeenschappelijk overeengekomen doelstellin-
gen en over de strategie voor de periode 2008-2010.

Het ‘gezamenlijk verslag’ over sociale bescherming en sociale inclusie dat uit deze natio-
nale strategische rapporten resulteerde en dat aan de Europese Raad van 19-20 maart
2009 werd voorgelegd, omvat onder meer een aantal kernboodschappen en een aantal
globale vaststellingen met betrekking tot de bovenvermelde beleidsdomeinen.
Bij het verslag werden zoals voorheen afzonderlijke landenprofielen gevoegd, waar-
in de prioritaire thema’s en nationale uitdagingen worden belicht.

Eveneens dient vermeld te worden dat, in uitvoering van de hernieuwde Lissabon-
strategie, de lidstaten voortaan een Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) dienen
op te stellen op basis van de “Geïntegreerde richtsnoeren”, waarin ook sociale
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aspecten dienen behandeld te worden. Het eerste dergelijke programma werd door
de lidstaten ingediend in oktober 2005 en handelde over de periode 2005-2008. In
het tweede en derde jaar in de cyclus (2006 en 2007) werden vooruitgangsrappor-
ten opgemaakt inzake de realisatie van en eventuele wijzigingen aan de prioriteiten.
In oktober 2008 werd een nieuw hervormingsprogramma voorgesteld voor de
periode 2008-2010.

Hieronder wordt ter illustratie summier een van de zeven kernboodschappen uit het
gezamenlijk verslag 2009 weergegeven en een bondig overzicht geschetst van het
landenprofiel voor België.

2. GEZAMENLIJK VERSLAG OVER SOCIALE BESCHERMING EN SOCIALE INCLUSIE 2009

Een opvallende boodschap uit het gezamenlijk verslag 2009 is de vaststelling dat
“om de overeengekomen doelstellingen inzake sociale bescherming en sociale inclu-
sie te verwezenlijken tegen het streefjaar 2010, een krachtige inzet noodzakelijk is”.
Door het uiroepen van het jaar 2010 tot ‘Europees Jaar van de bestrijding van
armoede en sociale uitsluiting’ hoopt men dit proces te stimuleren.
Verder suggereert dit verslag dat het meenemen van sociale overwegingen in andere
beleidsdomeinen, onder meer door het in rekening brengen van de sociale conse-
quenties, een essentieel onderdeel van geïntegreerde effectbeoordelingen bij
beleidsbeslissingen zou moeten zijn.

3. HET LANDENPROFIEL VOOR BELGIE GEVOEGD BIJ HET GEZAMENLIJK VERSLAG
2009. ENKELE ONDERKENDE UITDAGINGEN EN/OF PRIORITAIRE BELEIDSLIJNEN

Om de sociale OCM wat concreter voor te stellen, gaan we bondig in op het landen-
profiel voor België, gevoegd bij het gezamenlijk verslag. We beperken ons hier tot
de vastgestelde belangrijkste uitdagingen voor de vier onderscheiden subgroepen
van gemeenschappelijke doelstellingen, behandeld in het “Strategisch rapport inza-
ke sociale bescherming en insluiting 2008-2010”, met name: de globale overkoepe-
lende strategische doelstellingen, deze ten behoeve van hun beleidsoriëntatie voor
de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, deze voor het garanderen van toe-
reikende en blijvend betaalbare pensioenen en deze betreffende een rechtvaardige
toegang tot een toegankelijke, kwalitatieve en duurzame gezondheidszorg en lang-
durige zorg.

3.1. GLOBALE OVERKOEPELENDE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
De prioriteiten en uitdagingen zijn, tegenover het vorige nationaal rapport 2006-
2008, over het geheel genomen ongewijzigd, maar worden beter gecoördineerd. Er
zijn drie belangrijke ‘sociale uitdagingen’:
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� de vergrijzing, die begrotingsmaatregelen vereist om de kosten te kunnen dragen
van de rust- en overlevingspensioenen van de ouderen, waarbij moet worden toe-
gezien op de toereikendheid van de ouderdomsuitkeringen;

� de beheersing van de uitgaven voor geneeskundige verzorging en langdurige ver-
zorging, waarbij de toegang tot kwaliteitsvolle verzorging voor iedereen wordt
gewaarborgd;

� de verlaging van het aanhoudende armoederisico.

Het vooropgestelde actiekader omvat vijf prioritaire beleidslijnen:
� een globale tewerkstellingsstrategie;
� de verlaging van de fiscale en parafiscale lasten op laaggeschoold werk;
� het aanwakkeren van de ondernemingszin;
� de versterking van het socialebeschermingsstelsel en armoedebestrijding;
� de versterking van het milieubeleid en het beleid inzake duurzame ontwikkeling.

3.2. SOCIALE INSLUITING
De drie doelstellingen van het vorig nationaal rapport 2006-2008 worden bevestigd:
� passende en betaalbare huisvesting voor iedereen;
� activering van risicogroepen;
� doorbreken van de cirkel van armoede door de aanpak van kinderarmoede.

De behoefte aan een betere toegang tot hoogwaardige diensten loopt als een rode
draad door de drie doelstellingen, met name door een betere begeleiding van huur-
ders, schoolgaande kinderen en personen die het verst van de arbeidsmarkt afstaan
en werk zoeken. Dakloze vrouwen en kinderopvang krijgen bijzondere aandacht;
verder is ten opzichte van het vorig nationaal rapport 2006-2008 vooruitgang gecon-
stateerd op het gebied van de arbeidsparticipatie van vrouwen.

3.3. PENSIOENEN
Voor België worden volgende drie belangrijke uitdagingen onderkend:
� vanuit de vaststelling dat de Belgische pensioenen relatief laag zijn en dat de effec-

tieve uitstapleeftijd, hoewel gestaag stijgend, laag blijft en dat er geen positief
begrotingssaldo is terwijl de budgettaire kosten van de vergrijzing voortdurend
zullen stijgen, dringen beleidsmaatregelen zich op;

� de hoogte van de wettelijke pensioenen dient te worden opgetrokken door een
aanpassing van de vervangingsratio en de berekeningsmechanismen;

� de dekkingsgraad van de tweedepijlerpensioenen moet worden uitgebreid en
tegelijkertijd moet de hoogte van de bijdragen worden opgetrokken.
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3.4. GEZONDHEIDSZORG EN LANGDURIGE VERZORGING
Voor de gezondheidszorg zijn de drie beleidsprioriteiten voor België:
� de toegankelijkheid verruimen door de eigen bijdrage van de patiënten niet te

laten stijgen en zelfs te laten dalen, door de prijs van de geneesmiddelen te verla-
gen, door daar waar nodig het zorgaanbod te versterken, door een speciaal aan-
bod voor ouderen te ontwikkelen en door de organisatie van bepaalde preventie-
ve maatregelen te handhaven;

� de kwaliteit van de zorg waarborgen door nieuwe bestuursinstrumenten op te zet-
ten, door ondermeer het medisch personeel meer te responsabiliseren;

� de financiële duurzaamheid van het systeem waarborgen door de vaststelling van
normen, de financiering van een fonds, administratieve vereenvoudiging en de
bevordering van een gezonde levensstijl.

Voor de langdurige verzorging zijn de belangrijkste beleidsprioriteiten eveneens de
toegankelijkheid, de kwaliteit en de financiële duurzaamheid die door de vergrijzing
onder druk komt te staan.

*

De geïnteresseerde lezer vindt in onderstaande rubriek “Te raadplegen documen-
ten” informatie over verwijzingen naar rapporten en mededelingen van de Europese
Commissie terzake, die alle op de websites van de Belgische federale overheid en de
Europese Commissie te raadplegen zijn.

TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN

1. Op de website van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid kunnen onder-
meer volgende documenten worden geraadpleegd:

� rapporten over sociale bescherming en inclusie:
http://socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/sociale-bescherming-inclusie-rap-
porten/sociale-bescherming-inclusie-rapporten.htm
-Belgische nationale strategische rapport over de sociale bescherming en insluiting
2008-2010;

� indicatoren inzake sociale bescherming en inclusie:
http://socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/sociale-bescherming-inclusie_
indicatoren/sociale-bescherming-inclusie-indicatoren.htm
diverse rapporten over de indicatoren;
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2. Op de website van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschap-
pelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid,
onder het thema “Armoedebeleid”, kunnen onder meer alle rapporten met betrek-
king tot het domein ‘sociale insluiting’, opgesteld sinds 2001, geraadpleegd worden:
http://www.mi-is.be/index_nl.htm

3. Op de website van de Commissie van de Europese Gemeenschappen – Employ-
ment and Social Affairs–Social Protection kunnen ondermeer volgende documenten
worden geraadpleegd:

� rapporten:
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/the_process_en.htm
-de nationale strategische rapporten over de sociale bescherming en insluiting 2008-
2010 van de lidstaten;
-het gezamenlijk verslag over sociale bescherming en sociale inclusie 2009
*Gezamenlijk verslag;
*landenprofielen waaronder deze van België.

� mededelingen:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM;2005:0706:FIN:
NL:PDF
-COM (2005) 706 definitief, “Samenwerken, beter werken: een nieuw kader voor de
open coördinatie van het beleid inzake sociale bescherming en integratie in de Euro-
pese Unie”;

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM;2008:0418:FIN:
NL:PDF
-COM (2008) 418 definitief, “Een hernieuwde inzet voor een sociaal Europa: verster-
king van de open coördinatiemethode voor sociale bescherming en sociale integra-
tie”.

4. Op de website http://www.be2010.eu/index.php?lang=nl&IS=91 kan ondermeer
volgend rapport worden geraadpleegd:

� Lissabon strategie – Het nationaal Hervormingsprogramma van België 2008-2010.
____________
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Danny Pieters, Onze sociale zekerheid: anders en beter, Kapellen, 
Uitgeverij Pelckmans, 2009, 159 p. [ISBN 978 90 289 5279 9]

Ere-rector Roger Dillemans schreef in zijn woord vooraf op het boek ‘Onze sociale
zekerheid: anders en beter’ van de Leuvense hoogleraar socialezekerheidsrecht
Danny Pieters: Ik kan een deel van mijn geplande testamentaire oproepen weglaten
en verwijzen naar dit optillend werk en zijn aanklevende boodschappen. Want niets
op deze bladzijden figureert er zo maar. Een afstandelijke lectuur met vrijblijvende
randnotities zal niet lukken voor al wie echt begaan is met de mensomvattende
bezorgdheden die de sociale zekerheid dragen.’ Feit is dat het zeker niet makkelijk
valt dit boek samen te vatten. De auteur heeft zich immers voorgenomen op zeer
gebalde wijze zijn ideeën over de hervorming van de sociale zekerheid in zijn
geheel uiteen te zetten. Wat ik in deze bespreking dan ook zou willen behandelen,
zijn de volgende drie items:
� wat streefde de auteur na met het werk?
� hoe is het werk opgebouwd?
� wat zijn de belangrijkste innoverende voorstellen die erin vervat zitten?

Waarom dit boekje? Volgens Pieters, beweegt er in België, ten minste in vergelijking
met onze Europese buurlanden, weinig op het vlak van de sociale zekerheid. Hier-
voor kunnen diverse redenen gevonden worden: een bij ons diepgeworteld conser-
vatisme, ja zelfs angst voor elke verandering; een gebrek aan langetermijnvisie,
of nog het onvermogen om in België nog tot een consensus te komen over een
wezenlijke verandering op sociaal vlak, die zowel in het Noorden als in het Zuiden
gesmaakt zou worden. Pieters is een groot voorstander van volledige Vlaamse zeg-
genschap over de sociale zekerheid. Maar de strijd om meer Vlaamse bevoegdheid
mag volgens hem nooit de inhoud uit het oog laten verliezen. Anders gesteld, indien
sommigen zich verzetten tegen Vlaamse sociale autonomie, dan wil hij hen een
beeld voorhouden van hoe een Vlaamse sociale zekerheid er zou kunnen uitzien.
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Tegelijk zal het beeld van een andere maar betere sociale zekerheid dat geschetst
wordt, ook hen kunnen bekoren die de noodzaak van een aantal hervormingen nu
zien spaak lopen op het Belgisch immobilisme.

Een beeld geven van de sociale zekerheid van de toekomst, dat is de ambitie van dit
werkje. Deze schets wil niet op alle vragen een antwoord bieden, maar alleen wij-
zen op deze domeinen die prioritair geacht worden. Wat goed loopt, wordt door de
auteur niet in vraag gesteld en krijgt in dit werk dan ook geen aandacht. Pieters wil
niet van een tabula rasa vertrekken, zonder rekening te houden met wat we vandaag
kennen. Voortbouwend op wat is, maar tevens rekening houdend met wat ons de
nationale en internationale literatuur aanreikt, wil hij een impressie geven van hoe,
naar zijn smaak, de sociale zekerheid er in ons land het best uitziet, anno 2020. Hij
hoopt alvast een echt debat op gang te trekken; bijgevolg vindt hij dat niet alleen
kritiek geuit kan worden, maar dat er ook met coherente voorstellen op de proppen
moet worden gekomen. De auteur is er zich van bewust dat hier en daar een com-
promis gesloten zal moeten worden om sociale of politieke hinderpalen op te rui-
men. Maar het is en blijft belangrijk te weten waarheen men wil. Het boek bevat
een aantal concrete bakens waarop men zich kan richten.

Het boek is ingedeeld in twintig korte hoofdstukjes. Daarin worden telkens enkele
gedachten nader uitgewerkt. Op sommige hervormingsideeën wordt dieper inge-
gaan, andere worden slechts kort beschreven, nog andere worden vermeld als een
nader te onderzoeken mogelijkheid. Over de verschillende hoofdstukken heen, is
er wel een aantal centrale hervormingsvoorstellen terug te vinden. In die zin heeft
de auteur er naar gestreefd een algemeen coherent voorstel te maken, dat dan ver-
volgens verder uitgewerkt wordt in deelvoorstellen. Uit het geheel kunnen dan ook
deelvoorstellen gelicht worden, maar, zo waarschuwt Pieters ons, daarbij moet dan
wel opgepast worden het globale evenwicht niet te verstoren. Wat in dit werk voor-
gesteld wordt, gaat soms verder dan wat de sociale zekerheid vandaag waar maakt
(neem b.v. zijn verhoging van de werkloosheidsuitkeringen, of nog zijn ‘ecologische
verzekering’); soms is er dan weer sprake van een beperking of zelfs een afschaffing
van bestaande regelingen (zo b.v. een graduele afschaffing van de overlevingspen-
sioenen; de afschaffing van de kwalificatie als arbeidsongeval van het ongeval tussen
woonst en werk). Wie slechts oog heeft voor het ene of het andere, kan een ver-
keerd beeld krijgen van de voorgestelde hervorming. Het is daarom belangrijk al wat
door Pieters naar voren geschoven wordt, in het geheel van zijn voorstellen te situeren.

De auteur begint het boek met in herinnering te brengen wat sociale zekerheid is en
wijst op het evoluerende karakter ervan. In hoofdstuk drie belicht hij de dubbele
doelstelling van de sociale zekerheid, waarna in een vierde hoofdstuk de algemene
uitgangspunten van de voorgestelde hervorming uit de doeken gedaan worden: voor Pie-
ters loopt de hervorming van de sociale zekerheid langs volgende vier basislijnen:
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� transparantie;
� arbeidsgerichtheid;
� legitimiteit;
� gelijke principes, aangepaste toepassing.

Op basis hiervan geeft hij dan in een vijfde hoofdstuk een overzicht van de samen-
hang van de voorgestelde hervorming. In de daaropvolgende hoofdstukken 6 tot 10
komt dan een aantal transversale themata aan bod: de financiering van de sociale
zekerheid, de implementatie van het gelijkheidsprincipe en het democratiebeginsel,
de socialezekerheidsadministratie en het beginsel van goed bestuur in de sociale
zekerheid. In het elfde hoofdstuk stelt de auteur de vraag welke toekomst weg-
gelegd is voor de particuliere verzekering van de sociale risico’s, en in het daarop-
volgend hoofdstuk wordt aandacht besteed aan migratiegerelateerde aspecten van
de sociale zekerheid. In de hoofdstukken 13 tot 19 komen de onderscheiden sociale
risico’s aan bod: ouderdom en overleven, arbeidsongeschiktheid, gezondheidszorg,
gezinsbijslagen, arbeidsongevallen en beroepsziekte, evenals de bijstand. Het boek
wordt afgesloten met een hoofdstuk over hoe je best een hervorming doorvoert.

De derde vraag dan: wat zijn de belangrijkste innoverende voorstellen die in het
boekje vervat zitten? Het is onbegonnen werk hier een samenvatting van te bieden.
Ik licht er slechts enkele uit, op het gevaar af, aan de centrale gedachtegang afbreuk
te doen.

Het arbeidsethos krijgt in het boek een zeer belangrijke plaats. Het arbeidsethos
moet volgens Pieters beklemtoond worden in de sociale zekerheid, maar arbeids-
ethos mag volgens auteur niet verengd worden tot een geld-verdienethos.

De mensen moeten het stelsel opnieuw als billijk ervaren. Dat houdt voor Pieters
onder meer in dat elke euro bijdrage meer, ook in een hogere uitkering, moet resul-
teren; uitkeringsplafonds verdwijnen best, maar het herverdelende effect van de
sociale zekerheid wordt gehandhaafd. De eerste euro bijdrage is dan ook belangrij-
ker dan de laatste!

Gezondheidszorgverzekering en gezinsbijslagen worden als een verzekering van alle
inwoners gelijk voor allen ingericht. Er blijven drie grote stelsels van inkomensver-
vanging over: voor werknemers, voor zelfstandigen en voor (alle) ambtenaren. Deze
stelsels worden in grotere mate dan vandaag door de betrokken professionele groe-
pen zelf ingevuld.

Alle socialeverzekeringsregelingen die alle inwoners dekken, worden voor Pieters
best uit een Algemene Sociale Bijdrage gefinancierd. Deze bijdrage is een percenta-
ge van het sociaal gecorrigeerd belastbaar inkomen (met een minimum). Boven op
de Algemene Sociale Bijdrage kan in een bijdrage voor solidariteit met de derde
wereld voorzien worden. De inkomensvervangende sociale verzekeringen worden
gefinancierd uit bijdragen op het beroepsinkomen.
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De wettelijke sociale verzekeringen moeten (opnieuw) een behoorlijke sociale
bescherming bieden (op vlak van pensioen, gezondheidszorg, enz.); aanvullende
(extralegale) regelingen moeten (opnieuw) slechts een ‘extra’ zijn.

Pieters herhaalt het voorstel van de Leuvense professoren (1) om een ouderdoms-
pensioen alleen toe te kennen aan wie 35-40 jaar effectief werkte of aan wie 65
wordt. Het omslagstelsel wordt gehandhaafd, maar het pensioen wordt uitgedrukt
in functie van het aandeel in de bijdragen over de pensioencarrière. In perioden van
huwelijk of wettelijke samenwoning, worden arbeidsinkomsten van elke partner
voor de helft aan de ene en voor de helft aan de andere aangerekend (splitting). De
overlevingspensioenen worden geleidelijk uitgefaseerd (behouden voor wie nu 40
is; middelengetoetst voor wie nu tussen 18 en 40 is; afgevoerd voor wie nu nog
geen 18 is).

De werkloosheidsverzekering wordt vervangen door een ‘terug-aan-het-werkverze-
kering’ en de ‘basisinkomensverzekering’. De ‘terug-aan-het-werkverzekering’ zorgt
voor een uitkering van 75% van het reële voorverdiende loon en dit voor zover de
‘rugzak’ strekt. Deze ‘rugzak’ wordt gevuld met de huidige opzeggingsvergoeding
(min 2 maanden), allerhande voordelen bij einde contract (incl. ‘gouden handdruk’)
en het aantal maanden dat een alleenstaande nu recht heeft op een niet-forfaitaire
werkloosheidsuitkering. De ‘basisinkomensverzekering’ is een niet middelengetoet-
ste uitkering voor wie ouder is dan 18 en jonger dan 65 en die (betaald of onbe-
taald) werkt naar vermogen of zich inspant om daarna te kunnen werken. Bij 38
uren per week van zulke activiteit is het bedrag gelijk aan dat van het leefloon.

Wat de ziektekostenverzekering betreft, bepleit Pieters de afschaffing van bijzonde-
re statuten als het ‘omnio’-statuut en de versterking van de begrenzing van de
gezondheidskosten in functie van het inkomen (maximumfactuur). Gezinsbijslagen
zijn een eigen recht van het kind. Ze stoppen op de leeftijd van 18. Ze worden ver-
hoogd en opgenomen in het belastbaar inkomen. Er komt wél een nieuwe uitkering
voor wie na zijn 18e studeert, het studiegeld. Het studiegeld bestaat uit een eerste
deel gelijk voor alle studerenden, een tweede deel afhankelijk van het belastbaar
inkomen van ouders en een derde deel dat binnen grenzen door student zelf
bepaald wordt. Alleen het derde deel moet later (terug)betaald worden, maar niet
ten belope van het bedrag dat gekregen werd. Wel betaalt men een percentage van
dit bedrag terug en dit in functie van de hoogte van het inkomen van de betrokkene
dat hij/zij verdiende de laatste 15 jaren (te tellen vanaf 5 jaar na de stopzetting van
de betaling van het studiegeld).

Het woon-werkongeval wordt uit de arbeidsongevallenverzekeringen gelicht. Daar-
tegenover stelt Pieters voor om na te gaan of geen ecologische risicoverzekering
ingevoerd kan worden.

(1) Zie “Leuvens standpunt over de sociale zekerheid en de eindeloopbaanproblematiek”, Belgisch
tijdschrift voor sociale zekerheid, pp. 713-718, 2005.
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Ere-rector Dillemans kan ik bijtreden in zijn gevatte conclusie: men zou het werk
onrecht aandoen door het enkel afstandelijk of in grote lijnen te lezen. Dr. Guy Pee-
ters gaat nog een stap verder: als inleider tijdens de persvoorstelling suggereerde hij
om het boek als verplichte lectuur op te leggen aan al wie van dicht of van ver met
sociale zekerheid begaan is. Het moet volgens hem als een uitnodiging gezien wor-
den om het broodnodige debat inzake de hervorming van de sociale zekerheid op
gang te trekken. Maar het werk vraagt om meer: het is mijns inziens tevens een uit-
nodiging voor de wetenschappelijke wereld. Zo vraagt een aantal aangereikte denk-
pistes om becijfering en verdere uitdieping. Het typeert alvast de auteur: niet alleen
voorstellen doen, doch eveneens de wetenschap op zijn verantwoordelijkheid wij-
zen iets te doen. Ook in deze zin mag het werk begrepen worden.

____________
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Immigranten en sociale bijstand in België
door Ninke Mussche

Deze bijdrage onderzoekt de historische rol die immigratie heeft gespeeld in de ont-
wikkeling van de sociale bijstand in België. Het onderzoekt of en hoe immigranten
deel uitmaakten van de groep potentiële begunstigden van sociale bijstand, in de
periode 1818-1965, vóór de invoering van het moderne systeem van het bestaans-
minimum (1974) en de maatschappelijke dienstverlening (1976).
Het antwoord blijkt een uitgesproken ‘ja’ te zijn: reeds vóór het ontstaan van België
maakten immigranten deel uit van het personeel toepassingsgebied van de wetge-
ving betreffende sociale bijstand. De opeenvolgende Belgische wetgeving op de
onderstandswoonst van 1845, 1878, 1891 en 1965 schreef telkens expliciet voor dat
vreemdelingen bijstand konden ontvangen. Initieel gebeurde dit op basis van twee
verschillende regelingen, gekoppeld aan de verschillende migratiestatussen: de
sterkst geïntegreerde immigranten werden geassimileerd met de Belgen en werden
door hun verblijfsgemeente bijgestaan, de minder sterk geïntegreerde immigranten
ontvingen ook bijstand door de verblijfsgemeente, waarna de Belgische staat de kos-
ten terugbetaalde aan de gemeente. Later werd dit onderscheid afgeschaft. Immi-
granten maken dus reeds bijna twee eeuwen deel uit van het personeel toepassings-
gebied van de sociale bijstandswetgeving.
De aanwezigheid van immigranten heeft met andere woorden de uittekening van
het personeel toepassingsgebied van de sociale wetgeving sterk beïnvloed – ook
voor de sociale bijstand. Het personeel toepassingsgebied van het sociaal recht is
vandaag voornamelijk gebaseerd op het territorialiteitsprincipe. Niet de nationaliteit
van de begunstigde telt, wel diens arbeid en/of legaal verblijf geven aanleiding tot
sociaalrechtelijke bescherming.

Immigrants and Social Assistance in Belgium
by Ninke Mussche

This contribution examines the historical role that immigration has played in the
development of social assistance in Belgium. It examines if and how immigrants
were part of the group of potential beneficiaries of social assistance in the period
1818-1965, before the introduction of the modern system of social assistance in
1974 and 1976.
The answer is an unequivocal ‘yes’: even before the foundation of Belgium, immi-
grants were already granted social assistance in Belgium. The consecutive Belgian
legislation on the ‘assistance domicile’ of 1845, 1878, 1891 and 1965 explicitly sta-
tes that immigrants could receive assistance. This initially happened on the basis of
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two different arrangements, linked to different immigration statuses: the best inte-
grated immigrants were assimilated with Belgians and were assisted by the commu-
ne in which they resided, the less strongly integrated immigrants were also assisted
by the commune, but the Belgian state reimbursed the costs. Later on this distinc-
tion disappeared. So immigrants have been part of Belgian social assistance policies
for about two centuries.
In other words, the presence of immigrants has influenced the development of eligi-
bility in social programs, also for social assistance. Today, eligibility to social pro-
grams is primarily based on the territoriality principle. Not one’s citizenship deter-
mines eligibility, but rather one’s work and/or legal residence give way to social
protection.

*
*     *

Gezondheidsongelijkheid in België: de harde cijfers. Vaststellingen op basis van
de gegevens van de ziekenfondsen
door Hervé Avalosse, Olivier Gillis, Koen Cornelis en Raf Mertens

De sociale ongelijkheden op het vlak van gezondheid zijn een bekend fenomeen. In
België werden die onder de aandacht gebracht via gezondheidsenquêtes door inter-
views bij een steekproef van ± 10.000 mensen. De onderzoekers baseerden zich
hierbij op de informatie die door de geïnterviewden zelf werd gegeven (subjectieve
gezondheidstoestand, levensstijl, gebruik van gezondheidszorg).
Met deze studie willen de auteurs nu die ongelijkheden aantonen en meten op basis
van objectieve gegevens voor 4,5 miljoen mensen, aangesloten bij de Christelijke
mutualiteit (CM).
Voor de gezondheidsindicatoren maken de onderzoekers gebruik van de administra-
tieve gegevens en de verstrekkingen op het vlak van de gezondheidszorg die door
de ziekte- en invaliditeitsverzekering worden terugbetaald. Die informatiebron biedt
een overzicht van verschillende gebeurtenissen die met de gezondheid verband
houden: opname in het ziekenhuis, verbruik van bepaalde types zorg of geneesmid-
delen, overlijden, arbeidsongeschiktheid enz… De frequentie van die gebeurtenissen
wordt gemeten met behulp van gestandaardiseerde indexen.
Via de woonplaats van de leden, werd een sociale ladder samengesteld bestaande
uit vijf klassen statistische sectoren, gerangschikt van de laagste tot de hoogste fisca-
le inkomsten De limieten van die vijf klassen werden zo bepaald, dat elke klasse
overeenstemt met 20% van de Belgische bevolking (deel van de bevolking dat
inkomsten heeft aangegeven).
Alle verwerkte gegevens hebben betrekking op het jaar 2006.
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De resultaten tonen op een onweerlegbare manier aan dat er binnen de Belgische
bevolking wel degelijk belangrijke sociale ongelijkheden bestaan op het vlak van
gezondheid. Zo is het risico om binnen het jaar te overlijden 45% hoger voor de
zwakste klasse dan voor de hoogste klasse, terwijl de waarschijnlijkheid dat men
thuis zal overlijden 24% lager is voor de zwakste klasse.

Health disparity in Belgium: the figures. Conclusions based on data from the
health insurance funds
by Hervé Avalosse, Olivier Gillis, Koen Cornelis and Raf Mertens

When it comes to health, the social disparities are quite well-known. In Belgium,
these disparities were brought to the attention through health surveys in the form of
interviews with a sample of approximately 10,000 people. The researchers based
their study on the information the respondents provided (subjective health situ-
ation, lifestyle, use of healthcare).
This study is aimed at demonstrating these disparities and measuring them on the
basis of objective data for 4.5 million people who are affiliated with the Christian
Health Insurance Fund (Christelijke mutualiteit/Mutualité chrétienne).
The researchers used administrative data and the data on health care provided and
reimbursed by the health and invalidity insurance as health indicators. The data
source gives an overview of various events related to health: a hospital stay, the use
of certain types of care or medication, death, incapacity for work, etc. The frequen-
cy of these events is measured by means of standardised indexes.
On the basis of the place of residence of the members, a social ladder was put
together consisting of five classes of statistical sectors, ranked from the lowest to
the highest fiscal incomes. The boundaries of these five classes were determined in
such a way that each class corresponds to 20% of the Belgian population (the part of
the population that declares an income).
All the data processed are related to 2006.
The results clearly show that there are important social disparities among the Bel-
gian population when it comes to health. The risk of dying within a year is up to
45% higher for the weakest class, compared to the highest class, while the probabi-
lity of dying at home is up to 24% lower for the weakest class.

____________
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