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HERMAN DELEECK

DOOR BEA CANTILLON

Directeur Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen

DE STRIJD TEGEN SOCIALE ONGELIJKHEDEN

De rode draad door heel het leven en werk van Herman Deleeck was het opkomen
tegen ongelijkheid: sociale, culturele en inkomensongelijkheden. Hij was diep over-
tuigd van de noodzaak van een grote, structurele herverdeling van rijk naar arm, van
sterk naar zwak, van jong naar oud, van gezond naar ziek. Er moeten meer gelijke
kansen bewerkstelligd worden, niet verbaal maar effectief, door instellingen, beleid
en overdracht van inkomens. Dat is de essentie van onze welvaartsstaat, die hij in
zijn laatste boek bejubelde als een “ongeëvenaarde hoogstaande samenlevingsvorm,
het geestelijk ideaal van Europa” (1). Tegelijk zag hij er de beperkingen van in en
schuwde hij de kritiek op de ondoelmatigheden van het sociaal beleid niet.

HET MATTEUSEFFECT

Het Matteuseffect is ongetwijfeld de bekendste stelling van Deleeck (2). Het is de
kritiek op de werking van sommige herverdelingsmechanismen “die maken dat de
voordelen van het sociaal beleid, verhoudingsgewijze en tendentieel méér
toevloeien aan de hogere sociale groepen dan aan de lagere”. De beste voorbeelden
daarvan zijn de kinderbijslagen en de pensioenen. Gezinnen uit hogere sociale
groepen ontvangen meer kinderbijslagen dan die uit lagere groepen omdat zij hun
kinderen langer en in grotere getale laten voortstuderen. En omdat hoger opgelei-
den langer leven dan lager opgeleiden, genieten zij langer van hun (overigens ook
hoger) pensioen. Hieruit vloeide de Deleeckiaanse remedie: “Het volstaat niet het
aanbod universeel te maken wanneer de vraag, in haar uitgangspunt, verschillend
blijft. Het is paradoxaal dat de, wegens niet-discriminatie gewilde universaliteit van
de sociale voorzieningen, deze in feite eerst en meest ten goede komen aan de mid-
delste en hogere sociale categorieën. Naast algemeen beleid is derhalve een speci-
fieke aanpak nodig gericht op bepaalde groepen en buurten”.

(1) Deleeck, H., De architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken, Acco, Leuven/Leusden,
482 p., 2001.
(2) Deleeck, H., Huybrechs, J. en Cantillon, B., Het Matteüseffect: de ongelijke verdeling van de sociale
overheidsuitgaven in België, Kluwer/Universiteit Antwerpen, Deurne/Antwerpen, 379 p., 1983.
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Net zoals bij zijn buitenlandse evenknieën bestond zijn kracht erin het beleid dat hij
om zich heen zag, op een tegendraadse manier te durven benaderen. Zoals Titmuss
in het Verenigd Koninkrijk de tegendraadse verdediger werd van loongekoppelde
uitkeringen, en Veldkamp in Nederland de promotor van de volksverzekeringen, zo
werd Deleeck de voorvechter van de ontbrekende minimumbescherming. Die
tegendraadsheid was reeds zichtbaar in zijn proefschrift. Op zijn afscheidscollege
gaf hij toe dat het thema van de herverdelende werking van de maatschappelijke
zekerheid op een misverstand berustte. Nooit was die maatschappelijke zekerheid
bedoeld geweest om een verticaal herverdelend effect te genereren (3).

SOCIAAL-WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ALS KANKERONDERZOEK

Als hefboom voor verandering gebruikte hij in de eerste plaats het wetenschappelijk
onderzoek: zakelijk, systematisch en wars van alle vooringenomenheden. Hij was
een rigoureus onderzoeker die zich graag spiegelde aan de positieve wetenschap-
pen: “Onze sociale bewogenheid – schreef hij in zijn afscheidsrede – is geen emotie
alleen… Op grond van wetenschappelijk onderzoek… willen wij diensten bewijzen
aan de gemeenschap. Zo’n zakelijk gerichte bewogenheid wordt verwacht en aan-
vaard van een medicus die strijdt tegen kanker. Hetzelfde geldt voor de sociale
wetenschapper.” (4) 
Hij werkte veel; nauwgezet hield hij zijn bibliografieën bij. Hij las veel, niet alleen
werken uit zijn vakgebied. Hij was daarenboven een uitzonderlijk goed en vlijm-
scherp beoordelaar van teksten.

DE TRAMKAART

Herman Deleeck was een van de pioniers van het grootschalig empirisch sociaal-
economisch onderzoek in België. Hij was de eerste om in 1975 door middel van een
grootschalige bevraging van 5.000 gezinnen een sociale kaart te maken van de Vlaamse
gezinnen. Deze bevraging gebeurde aan de hand van een vragenlijst amper groter dan
een ‘tramkaart’ (hij was daar fier op omdat hij geloofde dat lange vragenlijsten slechte
gegevens opleveren). Daarmee legde Deleeck mee de basis voor de nu door Eurostat
georganiseerde SILC-enquêtes (Survey on income and living conditions).
De omvang, kenmerken en determinanten van de armoede (hij sprak liever van
bestaansonzekerheid) werden in beeld gebracht terwijl voor het eerst de sociale
doelmatigheid van de sociale zekerheid werd gemeten. Hij had hiermee een belang-

(3) Berghman, J., in memoriam-tekst: Herman Deleeck, van maatschappelijke zekerheid tot ‘‘social
protection’’, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 4de trimester 2002.
(4) Deleeck, H., Het sociale zekerheidsonderzoek. Een terugblik naar de toekomst, Afscheidscol-
lege gehouden door prof. Dr. H. Deleeck op 29 oktober 1993, Acco, Leuven, 1993.
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rijk instrument gecreëerd dat leidde tot belangrijke nieuwe wetenschappelijke
inzichten: tussen de droom van sociale rechtvaardigheid en de uitbouw van een
doelmatig sociaal beleid staan vele praktische bezwaren (5).
Dit onderzoek (6) vormde ook de basis voor de ontwikkeling van het sociaal beleid
in België. Als de crisis van de jaren tachtig minder armen maakte in ons land dan
elders, dan was dat volgens een bevoorrechte getuige “omdat de armoedemetingen
van het Centrum voor Sociaal Beleid de situatie op de voet volgden en de politici
stimuleerden tot selectieve, armoedebestrijdende sociale maatregelen” (7).

EUROPESE SOCIALE INDICATOREN

Herman Deleeck bleef doorheen de jaren onvermoeibaar hameren op de noodzaak
om naast de courant gebruikte economische maatstaven (bnp, inflatie, e.d.) ook
kwantitatieve sociale indicatoren te ontwikkelen voor het beleid. Hij had veel
invloed, ook in Nederland (getuige hiervan zijn leerstoel in Leiden) en in andere
Europese landen. Hij was de eerste in Europa om sociale indicatoren te ontwikkelen
voor verschillende lidstaten (8).
Vele jaren later (tijdens het Belgische voorzitterschap in 2001) werd beslist om op
Europees niveau sociale indicatoren te gebruiken om de sociale performantie van de
lidstaten in kaart te brengen. Ze vormen vandaag de grondslag voor de Open Methode
van Coördinatie inzake sociale inclusie en sociale bescherming en voor de
ambitieuze doelstelling om de armoede in de Unie te reduceren. Herman Deleeck
behoorde tot de groep wetenschappers die de weg hiertoe hebben geëffend.

TUSSEN DROOM EN DAAD

Herman Deleeck heeft een uitzonderlijk verdienstelijke academische loopbaan uit-
gebouwd. Maar hij was ook sociaal en politiek geëngageerd. Gedurende elf jaar was
hij directeur van de studiedienst van het ACW; gedurende zeven jaar senator voor
de CVP. Verder was hij actief en stuwend lid van talrijke verenigingen en com-
missies (Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap;
Koninklijke Commissie voor de Hervorming van de Sociale Zekerheid; Interdeparte-
mentale Commissie voor de Armoedebestrijding). Zijn engagement situeerde zich
heel duidelijk en heel bewust aan christendemocratische zijde. Hij was een chris-
telijk geïnspireerde sociaaldemocraat die ook vele vrienden had in andere partijen.

(5) Deleeck, H., Berghman, J., Van Heddegem, P. en Vereycken, L., De sociale zekerheid tussen droom
en daad. Theorie, onderzoek, beleid, Van Loghum Slaterus, Deventer/Antwerpen, 374 p. 1980.
(6) Idem.
(7) G. Tegenbos in De Standaard van 1/11/2002.
(8) Deleeck, H., Van den Bosch, K. en De Lathouwer, L., Poverty and the Adequacy of Social Security
in the E.C., A comparative analysis, Avebury, Aldershot, 201 p., 1992.
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Herman Deleeck had grote talenten: een briljante geest, een scherp verstand, een
flamboyante persoonlijkheid. Hij was een onvergetelijke lesgever. Iemand ook met
een opmerkelijke belangstelling voor mensen, met veel zin voor humor en zelfrela-
tivering. In dit Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid was hij lang een alert
redactielid, kritisch-creatief en inspirerend.

Dr. Herman Deleeck overleed op 31 oktober 2002.
____________
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VOORSTELLING VAN PIERRE LAROQUE

DOOR GABRIELLE CLOTUCHE

Voorzitter, Redactieraad Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale
Zekerheid wensen wij eer te betuigen aan de opmerkelijkste medewerkers die het
Tijdschrift in al die jaren heeft gehad. Pierre Laroque was een van deze vooraanstaan-
de losse medewerkers. In de meeste gevallen herpubliceren we voor dit eerbetoon
dan een tekst die eerder in het Tijdschrift is verschenen, maar in dit geval hebben we
er de voorkeur aan gegeven (1) om een tekst over te nemen die de Franse tegenhan-
ger, La Revue française des Affaires sociales (RFAS) (2), publiceerde ter gelegenheid
van de honderdste geboortedag van Pierre Laroque.

Wij danken Françoise Leclerc, hoofdredacteur van het RFAS, voor het feit dat zij toe-
stemming heeft verleend om dit artikel te publiceren. 

Om een duidelijk beeld te scheppen van de auteur – die door sommigen wordt voor-
gesteld als de “Vader van de Franse sociale zekerheid” – hebben we ervoor gekozen
om ook de inleiding bij de tekst te publiceren, die door Michel Lagrave werd opge-
steld. Michel Lagrave is een van de opvolgers van Pierre Laroque aan het hoofd van de
Franse Directie van de sociale zekerheid. Op die manier meenden we immers de
auteur en zijn ideeën beter tot hun recht te kunnen laten komen dan door alleen zijn
toespraak te publiceren.

Ik zou echter verder willen gaan dan deze zeer “Franse” voorstelling van de auteur en
enkele elementen van de inhoud van de toespraak onder de aandacht willen brengen.
Pierre Laroque legt immers de nadruk op de link tussen het economisch beleid en het
socialezekerheidsbeleid, waarnaar hij zo vurig verlangt. Niet alleen omdat zijn toe-
spraak gericht is tot de Ecole nationale d’organisation économique et sociale, maar ook
omdat de sociale zekerheid nu net moet tussenbeide komen in alle situaties waarin de
werknemer – en bijgevolg ook zijn gezin – zijn verankering in de economie verliest,
dat wil zeggen: zijn inkomen uit verrichte arbeid. Een eerste essentiële en absoluut

(1) Op voorstel van Michel Laroque, Inspecteur-generaal van de sociale zekerheid in Parijs en zoon van
de auteur.
(2) RFAS, nr. 1, januari-maart, 62e jaar, pp. 157-163, 2008.
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vereiste aspect van sociale zekerheid is volgens hem “een arbeidskrachtenbeleid, een
totaalbeleid gericht op beroepsoriëntering, opleiding, arbeidsbemiddeling, een
organisatie van nationale en internationale arbeidskrachtenverschuivingen”. In
de huidige crisisperiode is deze oproep des te relevanter.

Op het ogenblik waarop Pierre Laroque deze toespraak houdt, heeft België net een
wetgeving aangenomen die uitvoering moet geven aan het Ontwerpakkoord van
Sociale Solidariteit waarover tijdens de oorlog in een clandestiene groep werd onder-
handeld door vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden. Deze overeenkomst
wordt vaak het “Solidariteitspact” genoemd.
Net zoals de meeste andere Europese landen op het vasteland koos België ervoor een
socialezekerheidsstelsel uit te bouwen volgens het model van de sociale verzekerin-
gen. Voor deze stelsels is de samenhang tussen het economisch en het sociaal beleid
essentieel. Michel Lagrave onderstreept wel dat de verwijzing naar Bismarck of Beve-
ridge in het geval van de Franse keuze niet oordeelkundig is, maar elke vergelijkende
analyse van de socialebeschermingsregelingen in het Europa van nu plaatst de Franse
regeling wel degelijk in de Bismarck-lijn (3).

De Belgische lezer zal overigens zelf kunnen vaststellen hoeveel gelijkenissen er zijn
tussen de hier geformuleerde voorstellen en de voorstellen uit het “Solidariteitspact”
uitgewerkt door de promotoren van de Belgische sociale zekerheid. Wel zijn er enke-
le nuances die eigen zijn aan onze sociale geschiedenis, met name de rol die de vak-
bonden en de werkgevers, maar ook de ziekenfondsen, spelen. Deze rol blijft behou-
den in de institutionele organisatie van onze sociale zekerheid, maar blijft in de struc-
tuur in Frankrijk niet op dezelfde manier behouden, ook al loopt de geschiedenis van
beide landen dan vrij gelijk. 

De toespraak laat duidelijk blijken hoe de invoering van het door de auteur aanbevo-
len socialeverzekeringsstelsel slechts het eindresultaat is van een lang proces dat sinds
de 19e eeuw, tijdens de industrialisering en de opkomst van de loondienst, werd ont-
wikkeld. Het belang ligt in de omvang en de organisatie in een regeling van deze
“sociale zekerheid”. 

Net zoals in België wil men vooruitgang boeken en er even hard naar streven om dit
proces uit te breiden en te veralgemenen: “Om volledig te zijn moet de sociale zeker-
heid voor alle categorieën van de bevolking van toepassing zijn”. 
Deze oproep brengt mij ertoe aan de lezer die waarden voor te leggen die in de ogen
van Pierre Laroque de basis vormen van de sociale zekerheid; hiervoor maak ik
gebruik van een artikel van Michel Laroque, een artikel dat eveneens in 2008 werd

(3) Zie bij wijze van voorbeeld (maar er zijn er meer): Bruno Palier, La réforme des retraites, collectie
“Que sais-je?”, Presses Universitaires de France, maart, p. 21, 2003.
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gepubliceerd, in het tijdschrift Regards (4) van de Ecole nationale supérieure de sécu-
rité sociale. Deze waarden worden zonder hiërarchische indeling weergegeven op
grond van de analyse van de wettekst (5) die de Franse sociale zekerheid regelt. Ik
citeer ze graag, aangezien ze uitstijgen boven de teksten van die tijd en ze, dat hopen
wij althans, ook in deze tijden van crisis referenties blijven voor de toekomst van onze
socialezekerheidsstelsels:

1. Respect voor de menselijke waardigheid;

2. Sociale rechtvaardigheid, risicopreventie en herverdeling van de inkomens;

3. Algemene dekking en nationale solidariteit;

4. Organisatorische eenheid;

5. Verantwoordelijkheidszin en sociale democratie;

6. Prestaties ter behoud van de levensstandaard of ter compensatie van een groot 
deel van de kosten;

7. Autonome financiering;

8. Sociale zekerheid, sociale revolutie en onafgebroken creatie.

Dat is een programma dat we ook 65 jaar later niet afzweren.

(Vertaling)
____________

4) Michel Laroque, Les valeurs portées par les fondateurs de la Sécurité sociale française, in Regards,
nummer 34, juli, pp. 49-59, 2008.
(5) Verordening van 4 oktober 1945 houdende de organisatie van de sociale zekerheid.
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OVERNAME IN VERTALING UIT DE REVUE FRANÇAISE
DES AFFAIRES SOCIALES, NR 1/2008:

“HOMMAGE A PIERRE LAROQUE A L’OCCASION DU
CENTENAIRE DE SA NAISSANCE”

MICHEL LAGRAVE

De redactie van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid dankt de Revue
française des affaires sociales voor de bereidwillige toestemming tot overname in ver-
taling van deze tekst.

EERBETOON AAN PIERRE LAROQUE TER GELEGENHEID VAN ZIJN HONDERDSTE GEBOORTEDAG
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EERBETOON AAN PIERRE LAROQUE TER
GELEGENHEID VAN ZIJN HONDERDSTE
GEBOORTEDAG

DOOR MICHEL LAGRAVE

Voorzitter van het Comité d’histoire de la sécurité sociale, Erehoofdadviseur van het Rekenhof, voormalig direc-
teur van de Sociale zekerheid, Frankrijk 

Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Pierre Laroque, geboren in 1907,
en van de tiende verjaardag van zijn overlijden in 1997, werd in november 2007 het
Parijse kruispunt Ségur-Duquesne-Estrée, tegenover het Ministerie van Gezondheid en
Sport, omgedoopt tot “Place Pierre Laroque”.

La Revue française des Affaires sociales wenste deze herdenking van de “Vader van de
Franse sociale zekerheid” niet onopgemerkt te laten voorbijgaan en publiceerde een
van de treffendste toespraken van Pierre Laroque. Als voorzitter van het Comité d’his-
toire de la sécurité sociale werd mij verzocht om hierbij een inleiding te schrijven.

De redevoering die Pierre Laroque op 23 maart 1945 houdt in de Ecole nationale d’or-
ganisation économique et sociale, is van fundamenteel belang. Hij kondigt immers de
verordening van 4 oktober 1945 aan en schetst de hoofdlijnen van het Franse sociale-
zekerheidsplan.

Pierre Laroque is op dat ogenblik Directeur-generaal van de sociale verzekeringen en
zal later de eerste Directeur-generaal van de sociale zekerheid worden. Deze functie
wordt hem aangeboden door Alexandre Parodi, Minister van Arbeid en Sociale Zeker-
heid, zijn collega en vriend van de Raad van State, maar hij wil deze functie alleen
aanvaarden als een volwaardig socialezekerheidsplan wordt voorbereid en uitgevoerd.
Op 23 maart 1945 opent hij de afdeling sociale verzekeringen van de Ecole nationale
d’organisation économique et sociale: hiermee wordt het startschot gegeven voor het
onderwijs in sociale verzekeringen, zoals deze in de wet van 1930 zijn opgenomen,
maar met een zeer precies doel voor ogen, namelijk de “tenuitvoerlegging van dit
socialezekerheidsplan”, zoals hij zelf verklaart.

De redevoering vormt met andere woorden de verbinding tussen de sociale verzeke-
ringen en het opstellen van het Franse plan. Voor Pierre Laroque is dit de gelegenheid 
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om zijn doelstellingen en zijn concept voor de organisatie die hij wil invoeren, uiteen
te zetten.
De doelstellingen zijn tweevoudig. Het plan is in de eerste plaats gericht op de toe-
stand van de werknemer zelf en pas dan op die kerndoelen die de uit de Bevrijding
ontstane samenleving zichzelf zou moeten toewijzen.

Voor de werknemer is de omschrijving van de sociale zekerheid zeer ruim. “Ze vormt
de garantie die aan iedereen wordt gegeven, namelijk dat elkeen in alle omstandighe-
den over voldoende inkomen zal beschikken zodat hij voor zichzelf en voor zijn gezin
een behoorlijk bestaan of toch op zijn minst een minimum voor levensonderhoud kan
garanderen.

Daarenboven is het de bedoeling om een nieuwe maatschappelijke orde te creëren;
dit thema wordt nadien opnieuw te berde gebracht om de kloof tussen de bezitters
en de niet-bezitters te overbruggen en zelfs weg te werken, met andere woorden om
een einde te maken aan de klassenstrijd. Pierre Laroque zet deze ultieme doelstelling
met kracht uiteen. “Op deze manier speelt de sociale zekerheid in op de fundamentele
bekommernis om de werknemers te bevrijden van hun angst voor morgen, want deze
angst wekt bij hen voortdurend een minderwaardigheidscomplex op, verhindert hen
om te groeien. Er moet ook een einde komen aan het ongerechtvaardigde klassenon-
derscheid tussen de bezitters, die zeker zijn van zichzelf en van hun toekomst, en de
niet-bezitters, voor wie armoede voortdurend een dreiging vormt.” Dit weerspiegelt
datgene waar het Front Populaire in 1936 voor staat, maar dan met een gebruiksklaar
idee: de sociale zekerheid moet een drijfveer zijn voor sociale mobiliteit.

Pierre Laroque ziet de sociale zekerheid als een sociaal programma en zelfs als een
maatschappelijk project rond het thema zekerheid. De ruimste betekenis wordt met
andere woorden gekozen.

De sociale zekerheid streeft in eerste instantie naar volledige tewerkstelling en “eist
dat de werkloosheid wordt weggewerkt”, door middel van een beleid voor arbeid,
beroepsoriëntering, opleiding, arbeidsbemiddeling, beroepsmobiliteit en immigratie.
“Dat is een essentieel aspect van de sociale zekerheid”. De gevolgen vloeien er beetje
bij beetje op natuurlijke wijze uit voort: een loonbeleid, de rol van de kinderbijslag, …
Want de sociale zekerheid is er niet alleen voor de werknemer, maar ook voor zijn
gezin. Pierre Laroque schrijft in zijn Souvenirs dat “gezinszekerheid de essentie van de
sociale zekerheid is”. Het probleem van de gewaarborgde tewerkstelling en de strijd
tegen “de willekeur van de werkgevers” zou eveneens moeten worden opgelost. Om
werknemers in staat te stellen om hun verloonde tewerkstelling te behouden, is
een medische organisatie essentieel, om gezondheidsproblemen te vergoeden en te
voorkomen.

Dit coherente geheel zal onvermijdelijk gebreken, breuken vertonen. De taak van de
sociale zekerheid zal er dan in bestaan om tussenbeide te komen in alle gevallen van 
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werkonderbreking, ongeacht wat daarvan de oorzaak is, om tijdens de moeilijke peri-
ode een vervangingsinkomen toe te kennen.

In die zin moet de sociale zekerheid in een tweevoudige betekenis worden gezien: als
algemene zekerheid en als instrument voor tussenkomst wanneer onzekerheid optreedt. 

Achter deze tussenkomstcapaciteit moet een organisatie schuilgaan.

Voor Pierre Laroque gaat het er niet om inspiratie te putten uit de ervaringen in het
buitenland, maar wel alleen uit de Franse traditie. Bismarck wordt nooit vernoemd,
Beveridge alleen bij wijze van voorbeeld voor de noodzaak om de sociale verzekerin-
gen en de organisatie van de gezondheidszorg aan elkaar te linken.

Op historisch vlak heeft Frankrijk al heel lang ervaring met sociale zekerheid, ook al
was het begrip sociale zekerheid in het begin nog niet gangbaar. De eerste initiatieven
situeren zich op privédomein, in de vorm van “prévoyance” (voorzorg), een typisch
Franse term die de aanleiding zal geven tot de “caisses d’épargne” (spaarkassen); later
volgen de “mutualités” (ziekenfondsen), in het begin van de 19e eeuw, de “sociétés
de secours mutuels” (verenigingen voor onderlinge bijstand) en de “caisses auto-
nomes des travailleurs indépendants” (autonome fondsen voor zelfstandigen). Pas in
een tweede fase komt de staat tussenbeide, door toedoen van de bijstandsvoorzienin-
gen. De wetten van 1838 (krankzinnigen) en 1851 (ziekte) worden in het begin van
de 20e eeuw vervangen door een verplicht bijstandsstelsel voor diegenen die geen
inkomsten hebben.

Bij de vrijwillige voorzorg en vervolgens de georganiseerde bijstandsvoorzieningen
komt in 1898 de wet op de vergoeding van arbeidsongevallen, dat wil zeggen de aan-
sprakelijkheid van de werkgevers inzake beroepsrisico’s.

Deze langdurige evolutie leidt tot het “laatste stelsel”, dat van de sociale verzekerin-
gen – een verplichte verzekering tegen sociale risico’s. Deze verzekering wordt eerst
uitgebreid tot de ambtenaren, voor hun pensioen, de zeelieden ter koopvaardij en de
spoorwegarbeiders en vervolgens tot alle werknemers. In 1910 komen daar nog de
arbeiderspensioenen bij, die volgens Pierre Laroque een mislukking waren. Ze steu-
nen immers op kapitalisatie en waren niet inflatiebestendig. Het repartitiebeginsel
vervangt deze eerste ongelukkige poging en wordt niet langer betwist.

Kortom, door de wetten van 1928-1930 vormen de sociale verzekeringen – die op
een lange traditie steunen – de “essentiële basis van ons socialezekerheidsstelsel”, net
zoals de kinderbijslagwet van 1932.

Waarom zou er dan vernieuwd moeten worden, aangezien alle problemen werden
aangepakt en in de meeste gevallen ook werden opgelost?
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Wat de door de geschiedenis ontstane situatie zo lastig maakt, is het feit dat de “acto-
ren” en reglementeringen zo versnipperd zijn. Het geheel moet coherent worden
gemaakt door het globaal te organiseren.

Achter het operationele aspect van de sociale zekerheid gaat met andere woorden
een organisch concept schuil. Artikel 1 van de verordening van 4 oktober 1945
bepaalt dat “een socialezekerheidsorganisatie wordt ingevoerd die de werknemers en
hun gezin garanties moet bieden tegen risico’s die van dien aard zijn dat ze hun ver-
dienvermogen kunnen beperken of tenietdoen, en die alle kosten van het moeder-
schap en de gezinslast die zij dragen, moet dekken.” Pierre Laroque heeft het niet
over werkloosheid, niet om het probleem uit de weg te gaan, maar omdat het pro-
bleem zicht gewoon niet stelt (in 1950 zal hij overigens enkele voorstellen opperen
aangaande een stelsel voor werkloosheidsverzekering). In 1945 kent Frankrijk een
situatie van volledige tewerkstelling. Deze zekerheid scheppende organisatie moet
niet leiden tot “verburgerlijking” en de “neiging om zich te laten leven”. Integendeel,
ze maakt de werknemer vrij en geeft hem de kans om zich te ontplooien, zich te doen
gelden, zichzelf te overtreffen. Onzekerheid vervreemdt, zekerheid bevrijdt, op voor-
waarde dat men niet vervalt in een geest van bijstandsverlening.

Toch was de vader en stichter van de sociale zekerheid geen doctrinair, maar wel een
scherpzinnig visionair. “Het stelsel dat moet worden ingevoerd, is niet noodzakelijk
voor iedereen hetzelfde. Er zullen aanpassingen noodzakelijk zijn voor de landbouw,
maar ook voor de zeelieden en de mijnwerkers,” met andere woorden voor die beroe-
pen die het eerst werden gedekt door specifieke voorzorgstelsels binnen de “speciale
stelsels”, op voorwaarde dat er coördinatie komt met het “algemene stelsel”, een term
die voor het eerst wordt gebruikt.

Pierre Laroque is zich wel degelijk bewust van het feit dat in eerste instantie de werk-
nemers moeten worden verzekerd, maar ook dat het algemene stelsel geleidelijk aan
moet worden uitgebreid tot heel de bevolking. Die veralgemeningsdoelstelling is nu
bereikt.

Alleen het “bestuur” (“la gouvernance”), om de huidige term te gebruiken, moet nog
worden geregeld.

Ook op dat vlak verwijst Pierre Laroque naar de Franse traditie: “Het gaat niet om een
traditie van bureaucratisch etatisme, het is een traditie van vrijwillige wederzijdse
hulp, ... het is de traditie van broedelijkheid.” 

De staat is in de algemene regeling met andere woorden geen ontvangende partij. De
werknemers zelf worden, via hun vertegenwoordigers, aangesproken om het systeem
te beheren en de verzekerden te vormen. De “sociale democratie” zal voor Pierre
Laroque een bekommernis blijven tot het einde van zijn leven.
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De sociale zekerheid is met andere woorden een mystieke aangelegenheid. Verwij-
zend naar de fraaie woorden van Georges Lutfalla, directeur van de school waar
Laroque te gast is,  – “Het is niet voldoende om een technicus te zijn, je moet ook een
apostel zijn” – wil de directeur-generaal de boodschap overbrengen via de leerlingen
die de leiders van de sociale zekerheid van de toekomst zijn. Dat de redevoering ein-
digt met een oproep tot “diepgaand vertrouwen”, is veelbetekenend. 

De conclusie kan alleen in dat opzicht worden begrepen: “Een revolutie moet en zal
er komen”. Ethiek en mystiek gaan aan techniek vooraf.

(Vertaling)

____________
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Toespraak van 23 maart 1945 in de Ecole nationale d’orga-

nisation économique et sociale, ter gelegenheid van de

plechtige opening van de afdeling sociale verzekeringen

Mijnheer de Minister, 

dames en heren,

Onderricht geven in sociale verzekeringen – een uitstekend initiatief dat

door deze school wordt genomen – beantwoordt aan een noodzaak die al te

lange tijd werd geloochend. Een wetenschap of bijzondere techniek kunnen

we de sociale verzekeringen waarschijnlijk niet noemen, maar er komen wel

uiteenlopende technieken bij kijken en ze spruiten voort uit verschillende

takken van de wetenschap: administratieve en juridische technieken, finan-

ciële technieken, boekhoudkundige technieken, medische technieken, socia-

le technieken, ... en niemand kan beweren dat hij al deze technieken onder

de knie heeft. Deze vele technieken moeten op een gemeenschappelijk doel

worden gericht, eraan worden aangepast. Over dat doel wil ik het vanavond

met u hebben, want het staat centraal in de nieuwe studierichting die hier

wordt aangeboden; dat doel is de sociale zekerheid.

Wat is sociale zekerheid? Mijns inziens kan ze als volgt worden gedefinieerd:

ze vormt de garantie die aan iedereen wordt gegeven, namelijk dat elkeen in

alle omstandigheden over voldoende inkomen zal beschikken zodat hij voor

zichzelf en voor zijn gezin een behoorlijk bestaan of toch op zijn minst een

minimum voor levensonderhoud kan garanderen.

Op deze manier speelt de sociale zekerheid in op de fundamentele bekom-

mernis om de werknemers te bevrijden van hun angst voor morgen, want

deze angst wekt bij hen voortdurend een minderwaardigheidscomplex op en

verhindert hen om te groeien. Er moet ook een einde komen aan het onge-

rechtvaardigde klassenonderscheid tussen de bezitters, die zeker zijn van

zichzelf en van hun toekomst, en de niet-bezitters, voor wie armoede voortdu-

rend een dreiging vormt. 

Deze waarborg is bestemd voor alle gezinnen, om echt volledig te zijn, maar

de sociale zekerheid is in de eerste plaats de zekerheid van de werknemers,

de zekerheid van de gezinnen, die hun inkomsten halen uit de arbeid van

een of meer gezinsleden.
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Sociale zekerheid, gezien in de breedste zin van de term, moet daarom eerst

en vooral alle mannen en vrouwen die in staat zijn om te werken, verloonde

tewerkstelling bieden. Werkloosheid moet worden uitgeschakeld. U weet dat

momenteel in alle landen ter wereld wordt gewerkt aan plannen die voor de

toekomst volledige tewerkstelling – “full employment”, zoals de Engelsen en

de Amerikanen het noemen – te garanderen. Die plannen houden econo-

mische programma’s en een reorganisatie van de economie in en moeten in

de toekomst een einde maken aan de schommelingen en crisissen die in het

verleden zo veel werkloosheid en ellende hebben teweeggebracht. Maar

vanuit de gezichtshoek van de werkloosheid eist de sociale zekerheid tevens

een arbeidskrachtenbeleid, een totaalbeleid gericht op beroepsoriëntering,

opleiding, arbeidsbemiddeling, een organisatie van nationale en internatio-

nale arbeidskrachtenverschuivingen. Dat is een eerste, zij het essentieel

aspect van de sociale zekerheid.

Vervolgens moet de tewerkstelling de werknemer ook voldoende middelen

verschaffen en dan rijst het probleem loon. U weet dat de hoogte van het loon

door verschillende, zowel economische als sociale factoren wordt bepaald.

Vanuit de invalshoek van de sociale zekerheid moet het loon worden bepaald

naargelang van de behoeften en moet het iedereen, elke werknemer, die mid-

delen verschaffen waarmee hij en zijn voltallige gezin in behoorlijke omstan-

digheden kunnen leven. Daarom wordt aan het loon ook onmiddellijk de

kwestie kinderbijslag gekoppeld, want ook dat is een van de aspecten van de

sociale zekerheid.

Bovendien moet de werknemer de verloonde baan die hij heeft bekomen, ook

behouden, hij moet de middelen krijgen om zijn baan te behouden, of toch

ten minste om een identieke baan te behouden zolang hij bestaansmiddelen

nodig heeft. Dat betekent dat het probleem sociale zekerheid nauw verbon-

den is aan de kwestie die zich op ondernemingsniveau situeert: de garanties

die aan de werknemers worden geboden tegen de willekeur van de werkge-

vers. Die kwestie komt in alle landen voor, maar heeft tot nog toe nergens

een bevredigende oplossing gekregen. Dan rijst de vraag hoe de onvermijde-

lijke autoriteit uit hoofde van de onderneming als instelling kan worden ver-

zoend met de garanties die aan de werknemers moeten worden geboden

tegen mogelijk misbruik van de werkgever. Het probleem van de controle

over aanwerving en ontslag is moeilijk op te lossen, maar er moet een oplos-

sing komen, want zonder garanties tegen willekeur geeft men de werkne-

mers geen gevoel van zekerheid en dat is nu net een van de onontbeerlijke

voorwaarden voor sociale vooruitgang.

Vervolgens moet men niet alleen ervoor zorgen dat de werknemers een ver-

loonde baan behouden, ze moeten ook in staat blijven om te werken: op dat 
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vlak is het probleem van de sociale zekerheid gelinkt aan het probleem van

de medische organisatie. Er moeten voldoende inspanningen worden gele-

verd om er in de mate van het mogelijke voor te zorgen dat elke werknemer

zijn fysieke en intellectuele integriteit behoudt; dat verklaart waarom Sir

William Beverigde in zijn plan voor de hervorming van de sociale verzekerin-

gen – een plan dat in het Engeland van morgen de basis zal vormen van een

globaal socialezekerheidsplan – de klemtoon legt op de noodzaak om een

organisatie in het leven te roepen die volledige tewerkstelling moet garande-

ren, en tegelijkertijd een nationale gezondheidsdienst op te richten die alle

Britse gezinnen gratis behandelt en tegen ziekte beschermt. Medische orga-

nisatie is immers niet alleen een probleem van zorgverlening, maar ook – en

misschien wel vooral – van preventie van ziekte en invaliditeit. Preventie van

ziekte en invaliditeit in het algemeen, maar ook op professioneel vlak, door

een systematisch beleid inzake hygiëne en veiligheid op het werk, want dat is

in wezen slechts één aspect van de bescherming van de fysieke integriteit

van de werknemers. En zelfs als men het debat zou willen uitbreiden, kun-

nen we nog stellen dat de wetgeving die de werknemers beschermt, voor

zover ze het werk in de beste materiële en intellectuele omstandigheden wil

organiseren en voor zover ze de werknemers meer welzijn wil bieden, tot

deze sociale zekerheid bijdraagt.

Maar welke inspanningen op het vlak van deze verschillende standpunten

ook worden geleverd, we kunnen onmogelijk verwachten dat alle werkne-

mers absoluut altijd een verloonde baan zullen hebben. Zelfs het meest

gevorderde arbeidskrachtenbeleid zal er nooit in slagen om de werkloosheid

volledig uit te schakelen, net zomin als een perfect medisch beleid er niet in

zal slagen om ziekte te voorkomen. Er zullen altijd werkonderbrekingen zijn

en er zullen altijd momenten zijn waarop de werknemer het zonder loon

moet stellen. Deze onderbrekingen kunnen te wijten zijn aan gelukkige

gebeurtenissen, zoals het moederschap, of aan minder aangename oorzaken,

zoals ouderdom of het overlijden van de kostwinner van een gezin. Welke

ook de oorzaak van de werkonderbreking is, de sociale zekerheid gaat ervan

uit dat de werknemer deze onderbreking aankan indien hem een aanvullend

inkomen wordt toegekend dat aan zijn behoeften en aan die van zijn gezin is

aangepast, en dat, tijdens de volledige moeilijke periode die hij doormaakt.

Dit is het laatste, maar niet minst belangrijke, aspect van de verwezenlijking

van de sociale zekerheid.

Zo zien de omvang en de aspecten van de sociale zekerheid eruit. Pas recen-

telijk werd het probleem zo uitvoerig gedefinieerd, maar het is slechts het

eindresultaat van een lange evolutie. Sinds het begin van de 19e eeuw heb-

ben alle landen inspanningen geleverd om toch ten minste bepaalde aspec-
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ten van dit probleem op te lossen naargelang van hun eigen inzichten en de

economische en psychologische omstandigheden.

Laten we Frankrijk als voorbeeld nemen, omdat we met dat land het meest

vertrouwd zijn. De eerste schuchtere poging om het probleem van de sociale

zekerheid gedeeltelijk op te lossen, steunde bij ons op vrijwillige “prévoyan-

ce” (voorzorg) en dat is een van de hoofdkenmerken van het Franse stelsel.

Enkele dagen geleden hield een directeur van het Ministerie van Arbeid een

lezing over het Franse socialezekerheidsstelsel voor Britse en Amerikaanse

overheidspersonen, en bij die gelegenheid hebben we allemaal gezocht naar

een juiste Engelse vertaling voor het woord “prévoyance”, maar we hebben

er geen gevonden. “Prévoyance” is een typisch Frans woord. De “prévoyan-

ce” of voorzorg is in Frankrijk ontstaan, het is een van de fundamentele ken-

merken van de Franse economie en psychologie; dat verklaart waarom het

socialezekerheidsprobleem bij ons eerst onder die vorm werd benaderd.

Het probleem werd in eerste instantie opgelost door middel van vrijwillige,

spontane beleggingen door onze boeren, ambachtslui en kleinhandelaars.

Het werd opgelost door de spaarkassen, instellingen die, zoals u weet, in

Frankrijk een bijzonder grote omvang hebben gekregen en die een bijzonder

grote rol spelen in het sociale, maar ook het financiële leven van het land.

Het socialezekerheidsprobleem werd vanaf het begin van de 19e eeuw ook en

vooral opgelost door het ziekenfonds en door de verenigingen voor onderlin-

ge bijstand, en later door de autonome fondsen, die een aanzienlijk aandeel

van de werknemers en vooral van de in Frankrijk zo talrijke zelfstandigen

verzekeren tegen ziekte- en ouderdomsrisico’s.

Pas nog later heeft de Regering het op zich genomen om, door toedoen van

de bijstandsvoorzieningen, tussenbeide te komen. Hiermee wordt in de ge-

schiedenis van de Franse sociale zekerheid een tweede fase ingeluid, want

ook al dateerden de eerste pogingen tot organisatie van de bijstand (voor

krankzinnigen) van 1838 en de eerste ziekteverzekering van 1851, toch werd

pas in de loop van de laatste jaren van de 19e eeuw en de eerste jaren van de

20e eeuw een compleet systeem van verplichte bijstand in het leven geroepen

dat rechten opende voor individuen en gezinnen zonder bestaansmiddelen.

In diezelfde periode werd op basis van een derde beginsel, op basis van een

derde idee, het systeem voor schadevergoedingen bij arbeidsongevallen geor-

ganiseerd. Dit systeem steunde niet op de idee van vrijwillige voorzorg, noch

op de idee van bijstand, maar op de idee dat werkgevers aansprakelijk zijn

ten overstaan van de beroepsrisico’s in hun onderneming.
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Bij die drie stelsels kwam nog niet zo lang geleden een laatste stelsel, dat al

snel een voorrangspositie bekleedde in de organisatie van de Franse sociale

zekerheid: het systeem van de verplichte voorzorg, een verplichte verzeke-

ring tegen sociale risico’s, het systeem van de sociale verzekeringen. In eer-

ste instantie werd het gerealiseerd voor specifieke beroepen – de ambtenaren

bij hun pensioen, de zeelieden ter koopvaardij, de mijnwerkers, de spoor-

wegarbeiders – maar in 1910 werd het uitgebreid tot alle werknemers, met de

arbeiders- en boerenpensioenen, die, zoals u weet, een mislukking waren.

Vooral de voorbije vijftien jaar hebben de sociale verzekeringen de vorm aan-

genomen die we nu kennen. Ze vormen de basis, de essentiële basis, van ons

socialezekerheidssysteem.

Diezelfde idee van verplichte verzekering wordt, zij het in een andere vorm,

toegepast op de kinderbijslag, die in 1932 werd ingevoerd en nu een van de

kernelementen van de sociale zekerheid vormt.

U ziet dat er momenteel in Frankrijk een complex geheel van wetgevingen en

instellingen bestaat: deze dekken de voornaamste aspecten van de sociale

zekerheid, ze dekken de voornaamste situaties waarbij werknemers het zon-

der inkomen moeten stellen.

Alleen vanuit financiële invalshoek werd het probleem volledig aangepakt.

De evolutie van de medische organisatie verliep niet parallel met die van de

sociale organisatie. De organisatie van de arbeidskrachten zelf werd niet vol-

tooid, of toch niet in die mate die noodzakelijk was om het systeem te vervol-

ledigen. Vooral opmerkelijk is dat deze verschillende instellingen, deze ver-

schillende wetgevingen op zichzelf zijn blijven bestaan, zonder onderlinge

link, zonder coördinatie.

Dat de tot nog toe geleverde inspanningen onvoldoende efficiënt zijn geble-

ven, is te wijten aan het feit dat ze fragmentarisch en versnipperd zijn. Nu

moeten minder nieuwe kwesties aandacht krijgen – we zouden kunnen stel-

len dat alle kwesties reeds werden aangekaart – maar het probleem van de

sociale zekerheid moet als een geheel worden gezien en we moeten gecoördi-

neerde oplossingen vinden. We moeten ernaar streven om een reeks van

gedeeltelijke maatregelen te vervangen door een algemeen totaalplan. Dat is

het probleem van de toekomst.

De te verwezenlijken organisatie moet algemeen zijn. Laten we even de ver-

schillende risico’s, de verschillende wetgevingen waarover we het hebben

gehad, bekijken: wat zien we? Een reeks van volledig vergelijkbare situaties,

een reeks van gevallen waarbij werknemers, om verschillende redenen, zon-

der bestaansmiddelen komen te staan; we denken aan werkloosheid, ziekte,
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arbeidsongevallen. Welnu, de uitkeringen die zij krijgen zijn verschillend,

zonder dat daar enige geldige reden voor is, want de behoeften zijn dezelfde.

Anderzijds zijn er tussen de verschillende stelsels in ook leemtes, kloven.

Momenteel zou een organisatie moeten worden gerealiseerd die al deze stel-

sels opneemt in het kader van een algemene regeling, en deze algemene

regeling kan alleen maar een stelsel van verplichte voorzorg zijn.

Waarschijnlijk zal het systeem dat moet worden ingevoerd, niet noodzakelij-

kerwijze voor iedereen hetzelfde zijn. We kunnen ons perfect inbeelden dat

deze stelsels aan de typische omstandigheden van bepaalde activiteiten wor-

den aangepast, dat de landbouwers, de zeelieden ter koopvaardij en de mijn-

werkers een aangepast statuut krijgen, maar er moet voor iedereen een

totaalstelsel komen en al deze stelsels moeten in een algemene regeling wor-

den gecoördineerd.

Deze regeling moet ook algemeen zijn voor de gerechtigden op sociale zeker-

heid, want als we de kinderbijslag voor zelfstandigen terzijde laten, kunnen

we stellen dat heel ons huidige systeem nagenoeg uitsluitend ten goede

komt van de werknemers. We mogen echter niet vergeten dat Frankrijk het

land bij uitstek is van de ambachtslui, de kleinhandelaars en de landbouwers

en dat een socialezekerheidsstelsel dat in dit land niet op deze categorieën

van werkenden zou worden toegepast, noodzakelijkerwijze een onvolmaakt

en onaangepast stelsel zou blijven. We moeten met andere woorden uitbrei-

den, veralgemenen. Om volledig te zijn moet de sociale zekerheid op alle

categorieën van de bevolking worden toegepast.

Daar is overigens nog een reden voor: om doeltreffend te zijn, moet de sociale

zekerheid steunen op nationale solidariteit. Iedereen moet naargelang van

zijn middelen tot deze lasten bijdragen. Een socialezekerheidsstelsel dat

alleen op de werknemers is gericht, brengt echter wel degelijk solidariteit tot

stand tussen alle werknemers en in zekere zin ook tussen hun werkgevers,

maar het laat enkele zeer belangrijke bevolkingsgroepen buiten beschou-

wing. Waarschijnlijk kunnen we stellen dat de solidariteit van deze catego-

rieën kan voortvloeien uit de tussenkomst van de staat, die, via fiscale weg,

bij deze bevoorrechte burgers belastingen, de noodzakelijke middelen zal

innen om het socialezekerheidssysteem te helpen. U hoef ik niet meer te ver-

tellen dat de Franse staat momenteel op geen enkele manier bijdraagt tot het

socialeverzekeringssysteem, met uitzondering dan voor de werknemers in de

landbouw. We kunnen dan ook terecht stellen dat deze nationale solidariteit,

die de onmisbare basis is voor de sociale zekerheid, tot op heden niet tot

stand is gekomen en dat we, als we ze willen tot stand brengen – en het is

overigens wettig en rechtvaardig om dat ook te doen – het socialezekerheids-

stelsel tot de volledige bevolking moeten uitbreiden.
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Kortom, sinds anderhalve eeuw werkt Frankrijk aan de kernelementen voor

een socialezekerheidsprogramma. De tijd is nu rijp om deze elementen te

verenigen in een overkoepelend stelsel waarmee een daadwerkelijke sociale

zekerheid voor iedereen in de plaats komt van een versplinterde bescher-

ming tegen uiteenlopende risico’s.

We moeten er echter wel bewust van zijn dat de verwezenlijking van een der-

gelijk stelsel twee gevaren inhoudt.

Het eerste gevaar is het risico dat bij het individu elke vorm van onderne-

mingszin de kop wordt ingedrukt. De sociale zekerheid zou wel eens kunnen

leiden tot een verburgerlijking van de werknemers; ze zou bij de werknemers

neigingen tot egoïstisch optimisme kunnen opwekken en hen ertoe kunnen

aanzetten om zich op korte termijn te “laten leven”. Dat is een geducht

gevaar en het moet absoluut worden voorkomen. Vast staat dat de sociale

zekerheid ertoe kan leiden dat de werknemer genoegen neemt met blijvende

middelmatigheid. Maar als de sociale zekerheid op een bevredigende manier

wordt georganiseerd, door de werknemer te vrijwaren van zorgen voor mor-

gen, kan ze hem ook in staat stellen om zijn persoonlijkheid ten volle te ont-

plooien, om zichzelf te doen gelden, te overtreffen, intellectueel en sociaal op

te werken. Ons socialezekerheidssysteem moet met dat doel voor ogen wor-

den georganiseerd. Degenen die het sociale beleid van het land moeten voe-

ren, moeten de toepassing van het Franse socialezekerheidsstelsel zo oriën-

teren dat niet luiheid en stagnatie in de hand worden gewerkt, dan wel

kracht en jeugdigheid.

Het tweede gevaar situeert zich niet op individueel, maar op collectief

niveau. In het kader van het huidige Franse socialezekerheidsstelsel bestaan

er momenteel tal van, ongetwijfeld complexe, instellingen waarvan althans

de meeste door hun beperkte omvang van een zekere vitaliteit getuigen. Als

we in de plaats daarvan een grootschalige organisatie invoeren die zich tot

de volledige bevolking uitstrekt en alle risico’s omvat, dan is het gevaar groot

dat er een gigantische  administratie ontstaat, met bureaucratisch personeel

en veel administratieve rompslomp. Nu reeds besteden de sociaal verzeker-

den aan hun fondsen niet de aandacht die ze eraan zouden moeten besteden,

zoals u wellicht wel weet. Hoe zou de situatie eruitzien als we in plaats van

deze fondsen, enorme, stugge administraties hadden, of bureaucratische

wangedrochten waarmee de burgers van alle beschaafde landen worstelen?

Ook dit gevaar moet worden vermeden. De Franse socialezekerheidsorgani-

satie moet zo worden opgevat dat bureaucratie geen kans krijgt. Ze moet be-

staan uit vitale instellingen die zichzelf vernieuwen door te blijven creëren, 
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doordat de belanghebbenden zelf in opdracht van hun vertegenwoordigers

inspanningen leveren om het beheer rechtstreeks op zich te nemen. 

Geen enkele socialezekerheidsorganisatie is overigens leefbaar indien ze

niet op de nationale tradities inspeelt, indien ze met de psychologische en

economische omstandigheden van het land geen rekening houdt. De Franse

traditie op het vlak van de sociale zekerheid is er echter geen van bureaucra-

tisch etatisme; het is een traditie van vrijwillige wederzijdse hulp, van belan-

geloze en edelmoedige inspanningen om wederzijdse hulp te bieden, een tra-

ditie van mutualiteit, van syndicalisme, van het oude Franse socialisme, het

socialisme van Fourier, Louis Blanc en Proudhon, een traditie die in onze

nationale lijfspreuk is opgenomen: de traditie van “fraternité” (broederlijkheid).

De verantwoordelijken van de socialezekerheidsorganisatie moeten de werk-

nemers zo vormen dat ze ertoe worden aangezet om zich daadwerkelijk en

actief met het beleid van hun instellingen bezig te houden. Zij moeten deze in-

stellingen leiden met deze geest van vrijgevigheid en van belangeloosheid,

want zonder deze ingesteldheid kan geen enkele sociale inspanning effect hebben.

Misschien komen deze beschouwingen eerder over als een inleiding bij onder-

richt in sociale zekerheid dan bij onderricht in sociale verzekeringen. Deze –

onze – sociale verzekeringen vormen noodzakelijkerwijze het kader voor het

socialezekerheidsplan dat Frankrijk de komende maanden moet realiseren.

Hierbij richt ik mij tot de leerlingen van deze school, tot diegene die in deze

school de lessen sociale verzekeringen volgen. U hebt morgen de eer en de

plicht om het socialezekerheidsplan dat wij zullen opstellen, toe te passen. U

moet de bezielers van dit plan worden; u moet achter de vaak saaie technie-

ken die u worden aangeleerd, steeds het doel voor ogen blijven houden, het

doel van de sociale zekerheid dat uw studierichting een bestaansreden geeft

en morgen uw werk een bestaansreden zal geven.

De heer Lutfalla vertelde u eerder vandaag dat men op sociaal vlak niet

alleen een technicus, maar ook een apostel moet zijn. Dat is zeer zeker waar.

Techniek en organisatie hebben pas echt effect als ze worden bezield door

een diepgaand vertrouwen, een vurig vertrouwen, dat vertrouwen waardoor

de stichters van mutualiteit en syndicalisme gedreven waren, door vertrou-

wen in de sociale vooruitgang, het vertrouwen van al die duistere helden die

voor de sociale vooruitgang en voor de vooruitgang van de mensheid meer

hebben gedaan dan heel wat generaals wier naam in kanjers van letters in de 
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geschiedenisboeken staat geschreven, door het vertrouwen van een Tolain,

een Varlin en een Pelloutier en van ziekenfonds- en vakbondsleiders, door

dat vertrouwen dat aan de basis lag en altijd zal blijven liggen van al onze

revoluties: een revolutie moet en zal er komen.

Pierre Laroque

Directeur-generaal van de sociale verzekeringen

(Vertaling)
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WALTER LEEN

DOOR JEF VAN LANGENDONCK

Professor emeritus, K.U. Leuven

Het lijkt mij gepast in deze jubileumuitgave van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale
Zekerheid even de herinnering op te roepen aan de figuur van de vroegere adminis-
trateur-generaal van de RSZ, Walter Leën.

Walter Leën werd geboren in 1907, iets meer dan een eeuw geleden. Slechts weini-
gen onder onze lezers zullen hem nog zelf gekend hebben. Ikzelf heb hem ook niet
meer als professor gehad. Maar ik heb hem, in mijn beginjaren als onderzoeker en als
assistent aan de faculteit, nog vaak ontmoet. Hij doceerde toen in het kader van de
toenmalige “bijzondere licentie sociaal recht”, die na zijn emeritaat opgedoekt is. Hij
maakte deel uit van de jury voor mijn eigen doctoraatsproefschrift, in 1971, waarbij
hij het mij niet bepaald gemakkelijk heeft gemaakt, zo herinner ik mij nog.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij actief betrokken bij de onderhandelingen
over het zogenaamd “Ontwerp van pact van sociale solidariteit”, dat aan de basis zou
liggen van het naoorlogse stelsel van sociale zekerheid in België. Na de oorlog werd
hij directeur-generaal in de nieuw opgerichte Rijksdienst voor Maatschappelijke Ze-
kerheid der Werknemers, waarvan hij later administrateur-generaal zou worden.

Hij is een van de eerste publicisten geweest die in België in het Nederlands geschre-
ven hebben over het recht van de sociale zekerheid. Reeds vóór de oorlog publiceer-
de hij zijn “Werkloosheidsverzekering en de werkloozensteun in België” (1933) en
een eerste handboek “Beginselen van sociale wetgeving” (1938). Na de oorlog werd
dit gevolgd door een monumentaal handboek van “sociaal zekerheidsrecht” (1954),
dat bij mijn weten het eerste was in zijn genre in het Nederlands. Hij is regelmatig
blijven publiceren doorheen de jaren, met als laatste werk een monografie: “Sociale zeker-
heid: voor een herziening van de wet van 27 juni 1967”, uitgegeven door ons Insti-
tuut hier, in 1974.

Ik heb altijd bewondering gehad voor de heldere en vloeiende schrijfstijl die hij in al
zijn werken beoefende. Hij schreef alles nog met de hand, met een pen, in harmo-
nische volzinnen, die de volledige goedkeuring zouden hebben weggedragen van elke
opstellenverbeteraar uit ons onderwijsbestel. Als zijn schrijfstijl misschien nu wellicht
als ouderwets zou overkomen, zijn ideeën en opvattingen waren dat zeker niet. Dit
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blijkt het best uit het rapport van de Rijkscommissarissen voor de hervorming van de
sociale zekerheid, van 1951. In typisch Belgische stijl werden twee commissarissen
aangesteld: de Vlaamse christendemocraat Walter Leën, als adjunct bij de heer Henri
Fuss, Franstalig socialist. De beide Rijkscommissarissen (België was toen nog een rijk)
legden een rapport neer in 1951, waarin echter bleek dat zij het verre van eens waren
over de toekomst van de sociale zekerheid. Het rapport zou dan ook spoedig in de
laden verdwijnen _ waar het een generatie later vervoegd zou worden door het ons
nog welbekende rapport-Dillemans.

Wie dit rapport van 1951 herleest, wordt getroffen door de ruime visie en de moderne
zienswijzen van adjunct-commissaris Leën, die schril afsteken tegen het “sociaal
conservatisme” van commissaris Fuss. 

Leën stelde al in 1951 voor, zoals de commissie-Dillemans in 1985 ook zou doen, de
hele sociale zekerheid onder één nationale instelling te brengen. Alleen zag hij de
gezondheidszorgen als een aparte sector (zoals het onderwijs), die hier niet bij hoor-
de. Deze zou beheerd worden door de ziekenfondsen, die hiervoor de financiële
verantwoordelijkheid zouden dragen _ een financiële verantwoordelijkheid die pas op
heel beperkte wijze tot stand zou gebracht worden in 1994.

Men mag opmerken dat Leën destijds reeds pleitte voor eenzelfde bijdrage voor alle
sociaal verzekerden, zowel werknemers als zelfstandigen en bijgevolg voor afschaf-
fing van het onderscheid tussen werkgevers- en werknemersbijdragen. Daarin ging H.
Fuss met hem akkoord, maar op een andere manier: Leën wilde het geheel een werk-
nemersbijdrage noemen, terwijl Fuss het typisch een werkgeversbijdrage wou noe-
men. Niet dat het veel verschil zou maken. 

Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden in de sociale zekerheid en de loon-
grenzen voor de bijdrageberekening moesten afgeschaft worden _ wat zou gebeuren
in 1982 en 1983. Ook pleitte hij (samen met Fuss) voor een volledige integratie van
de arbeidsongevallenregeling in de sociale zekerheid en (anders dan Fuss) voor een
afschaffing van de immuniteit van de werkgevers, waartoe de jongste tijd enkele timi-
de stappen zijn gezet.

Walter Leën is overleden in 1990. Hij heeft het niet meer mogen meemaken dat een
aantal van zijn vooruitstrevende ideeën vele jaren nadien nog vrucht hebben gedragen
en hij is er ook niet meer om sommige van die ideeën tegen het heersende sociaal-
conservatisme te verdedigen. Maar zijn figuur en zijn geschriften mogen niet zo maar
in de vergetelheid vallen.

____________
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DE SOCIALE ZEKERHEID BESCHOUWD
IN PERSPECTIEF

DOOR WALTER LEEN

Buitengewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Leuven
Administrateur-generaal van de
Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid der Werknemers

Wie in de laatste tijd, zowel wat de feiten als de ideeën betreft, de evolutie op
stuk van sociale zekerheid in ons land heeft gevolgd, kan de mening zijn toege-
daan of alleszins de indruk hebben, dat men bij de op dat gebied verder te volgen
weg, op een kruispunt is aangeland. Ik zou zeggen dat men zich terzake « à la
croisée des chemins » bevindt, maar dergelijke uitdrukking zal wellicht wat ouder-
wets klinken. Teneinde van meet af aan het verwijt van « vieux jeu » te vermijden
en niet al van bij de aanvang als achterlijk door te gaan, lijkt het mij dan ook veili-
ger met de auteurs van het rapport van het Verbond der Belgische Nijverheid te
zeggen dat wij, wat de sociale zekerheid betreft, moeten weten waar wij naar toe
gaan en waar wij naar toe willen. Misschien is het zelfs nog beter gewag te maken
van opties die dienen gedaan te worden. Kortom, om het nog met andere woor-
den te zeggen, wij blijken voor een keuze te staan, wat de verdere oriëntering der
sociale zekerheid in ons land betreft. 
Naar het mij voorkomt tekenen zich twee wegen af. De eerste weg, die zich onge-
twijfeld als een nieuwe moderne weg aanbiedt, is die van volksverzekeringen,
welke gelden voor de gehele bevolking en waarvan de lasten door de volksge-
meenschap dienen gedragen te worden. Het Verbond der Belgische Nijverheid
stelt die weg voor inzake kinderbijslag en geneeskundige verzorging; anderen
stellen een zelfde weg voor inzake pensioenen; nog anderen beperken zich in een
ogenschijnlijk min of meer gelijklopende optiek tot de geneeskundige verzorging
en er zijn er ook die alles willen nationaliseren, gelijk er ook zijn die nog niets
gezegd hebben en blijkbaar de kat uit de boom kijken; zij wensen wellicht voor-
zichtig te zijn of alleszins die indruk te geven.
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De weg der volksverzekering is een aanlokkelijk mooie weg, die sympatiek aan-
doet. Wie deze weg aanbeveelt schijnt te getuigen van een brede kijk op de zaken
en van een progressistische strekking op sociaal gebied. Wie deze richting voor-
staat, kan rekenen op een vrij gemakkelijk succes, zonder nochtans in demagogie
te vervallen, alhoewel dit laatste bij sommigen toch ook wel voorkomt. Het is veel
moeilijker tegen die richting in te gaan, zo men het verwijt niet wil horen dat men
tegen evolutie en vooruitgang is gekant of niet meer « à la page » is.
De voorgestelde weg doet geen princiepskwesties oprijzen, het gaat niet om teo-
rieën of ideologieën. De formule van volksverzekering is best te verdedigen en
blijkt in beginsel volkomen aanvaardbaar, om het even welke wijsgerige of politie-
ke opinie men voorstaat.
Wel dient men toe te geven dat wanneer men die weg inslaat, men een richting
uitgaat, die « irréversible » is. Men kan dan niet anders dan de ingeslagen weg blij-
ven volgen; men kan er niet van af en « der Weg zurück » is feitelijk niet meer
mogelijk. Dat blijft waar, ook wanneer men slechts voor een deel van de sociale
zekerheid die weg opgaat, want de gekozen richting is alleen maar vatbaar voor
verdere uitbreiding en zal wellicht gevoeglijk tot dergelijke uitbreiding aanleiding
geven. Derhalve mag onderlijnd worden dat vooraleer die weg in te slaan, men
wel het voor en tegen moet afwegen en bereid zijn aile gevolgen te aanvaarden
van de gedane keuze. Het blijkt evenmin, net als in andere aangelegenheden, aan-
nemelijk terzake voor te stellen het maar eens te proberen.
Indien ik het goed voor heb, is de optie die dient genomen te worden vooral een
kwestie van opportuniteit. Het betreft een politiek vraagstuk en daarmee bedoel
ik vanzelfsprekend niet een van die partijpolitieke kwesties, waarmee wij in dit
land zo overmatig bedeeld zijn, maar een wezenlijk politiek vraagstuk in deze zin,
dat binnen het raam van een fundamentele conceptie op stuk van sociale zeker-
heid en met inachtname van alle gegevens, die daarbij in aanmerking dienen geno-
men te worden, het er op aankomt te weten waar men thans op dat gebied in ons
land naartoe wil of om het met andere woorden te zeggen, wat in ons land en in
onze tijd het meest aangewezen voorkomt om in de beste, de meest billijke en de
meest efficiënte voorwaarden het doel te bereiken dat men zich voorstelt.
Zeer concreet gesteld is m.i. de vraag of in ons land en rekening houdend met de
situaties, zoals die bij ons bestaan, het thans opportuun is de weg van volksverze-
keringen in te slaan. Wanneer ik allereerst zeg « in ons land » bedoel ik dat het bij
de gestelde vraag niet volstaat te verwijzen naar wat geschiedt in andere landen,
omdat de situaties daar merkelijk anders kunnen liggen dan bij ons en indien ik
daar « thans » aan toevoeg, dan doe ik dat om er van te laten blijken, dat die situ-
aties gebeurlijk kunnen veranderen en in die hypothese de kwestie in dat opzicht
tenminste een ander uitzicht kan krijgen.
Wat bedoel ik met de situaties waarvan sprake? Ik bedoel daarmee zowel de
onvolmaaktheden wat de kennis betreft van de inkomens der burgers, als de frau-
de die er rechtstreeks mede verbonden is. Wat de arbeiders en bedienden betreft,
weet men vrij behoorlijk welke hun beroepsinkomens zijn; dat is echter niet in 
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de regel het geval waar het om zelfstandigen gaat, evenmin als voor wat de niet
professionele inkomens aangaat, of het nu werknemers of zelfstandigen geldt.
Wat anderzijds de fraude betreft, staat men voor een welbekend verschijnsel, dat
trouwens niet eigen is aan het domein der fiscaliteit maar bij ons op vele andere
gebieden opgeld doet.
Vooraleer mijn zienswijze verder toe te lichten, acht ik het evenwel nodig te
beklemtonen, dat in de formule van volksverzekeringen, geldend voor de gehele
bevolking en ten laste van de volksgemeenschap, de contributie van ieder burger
zal dienen vastgesteld te worden in functie van zijn globaal inkomen. Het zou
onaannemelijk zijn dat die contributie enkel zou bepaald worden in functie van
het beroepsinkomen. Wanneer men de burger op het oog heeft, dient men de
burger te nemen in zijn geheel, « dans sa plénitude », en dienen al zijn inkomens
in aanmerking genomen te worden. Evenzeer zou het onaannemelijk zijn bij de
berekening der contributies een inkomensgrens te stellen, want in dat geval zou
wat ik boerenbedrog meen te moeten noemen al onmiddellijk duidelijk worden.
Zulks gesteld zijnde en rekening houdend met de situaties waarop ik kom te wij-
zen, komt het mij uiterst weinig waarschijnlijk voor dat de aan volksverzekeringen
verbonden lasten, die trouwens normaal hoger zullen liggen dan de thans door bij-
dragen gefinancierde corresponderende lasten, op billijke wijze zullen verdeeld
worden en dat iedereen daartoe effectief in verhouding tot zijn reëel globaal inko-
men zal bijdragen. Het is mij meer in het bijzonder zeer moeilijk te geloven dat
arbeiders en bedienden, die alleen het genot hebben van een relatief bescheiden
beroepsinkomen, er baat bij zullen vinden. Ik geloof veeleer in het tegendeel.
Indien men mij bij deze eerste bedenking replikeert dat de situaties waarop ik
kom te wijzen maar moeten veranderd worden, dan antwoord ik daarop enerzijds
dat zulks gemakkelijk om zeggen is en anderzijds dat de verandering van die situ-
aties voorafgaandelijk zou moeten geschieden, maar dienaangaande maak ik mij
niet bijzonder veel illusies, aangezien zij een grondige fiscale hervorming vereist
en men weet wat dat in ons land betekent.
Er is vervolgens een tweede bedenking. Ik ben nl. van oordeel dat de verwezenlij-
king van de voorstellen, die volksverzekering ten laste van de gemeenschap
beogen, van aard is de bevrediging der collectieve sociale behoeften, waarvan het
belang gestadig toeneemt, ernstig in het gedrang te brengen. Ik bedoel hiermede
de collectieve behoeften inzake volksgezondheid, onderwijs en vakopleiding,
gezin, derde leeftijd, enz. De bevrediging dezer behoeften, waaromtrent Alfred
Sauvy enkele tijd geleden sprak over een « montée des besoins » en deze stijging
als karakteristiek van onze tijd bestempelde, zal in de toekomst aanzienlijke geld-
middelen vergen, waarvan de gemeenschap normaal en onvermijdelijk de last zal
moeten dragen. Indien men nu voor de meer individuele behoeften, die door het
stelsel van sociale zekerheid gedekt worden, al beroep doet op de gemeenschap
en op contributies van haar leden, dan maait men feitelijk het gras voor de voeten
weg van de collectieve sociale behoeften. Ik kan mij bezwaarlijk voorstellen dat
een regering, die zich van die collectieve behoeften en de noodzaak hunner
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bevrediging bewust is, er voor te vinden zou zijn de zeer aanzienlijke bedragen,
die thans op stuk van sociale zekerheid door bijdragen gefinancierd worden, naar
contributies met een onbetwistbaar fiscaal karakter over te hevelen. Indien men
mij daarbij laat opmerken dat men naar aanleiding van die bijdragen reeds over
parafiscaliteit spreekt, dan antwoord ik dat het niet veel meer dan een uitdrukking
geldt, die niet veelzeggend en eerder dubbelzinnig is en niet als zeer gelukkig kan
beschouwd worden. Ingeval men toch tot dergelijke overheveling zou besluiten,
zou zulks, naar mijn oordeel, een fout zijn niet alleen onder oogpunt van finan-
cieel beleid maar tevens een psychologische fout in een land waar men precies
niet op fiscaliteit gesteld is en waar de burgers in de regel moord en brand
schreeuwen, telkens er wat meer aan belasting moet betaald worden. Zeker lijkt
het mij in ieder geval dat de bevrediging der collectieve sociale behoeften er door
zal geschaad worden en dat in plaats van de sociale vooruitgang te bevorderen
men feitelijk alles samengenomen gevaar loopt de sociale vooruitgang er door te
remmen.
Een derde en laatste bedenking is de volgende. Indien men de weg der volksverze-
kering inslaat, laat alles voorzien dat de voorziening inzake geneeskundige verzor-
ging bij de overheid een ruim prioritaire voorrang zal genieten, wijl het domein
der geneeskundige verzorging de grote massa aanbelangt. Voor de ziekteverzeke-
ring breekt dan het gouden tijdperk aan. « La santé n'ayant pas de prix » zullen er
met volksverzekering geen problemen meer zijn, want geen offer en geen inspan-
ning zullen te zwaar bevonden worden, wanneer het om de gezondheid van de
mensen gaat. Er zal als het ware geen grens meer bestaan wat de kosten dier voor-
ziening betreft en niemand zal er zich tegen durven verzetten, want alles zal goed-
gepraat worden in naam van de volksgezondheid, ook wanneer deze laatste er
vermoedelijk in feite geen baat bij vindt. Dat de prioritaire rang die aan de genees-
kundige verzorging zal toegewezen worden een nadelige weerslag zal hebben wat
andere voorzieningen betreft, ligt voor de hand, gesteld zijnde dat de globale
financiële middelen toch ook niet onuitputtelijk zullen zijn. Ik denk daarbij meer
bepaaldelijk aan de voorziening van de kinderbijslag, die niet even goedgunstig zal
behandeld worden, vermits zij slechts een deel van de bevolking aanbelangt en de
publieke opinie feitelijk de gezinnen niet een zo bijzonder goed hart toedraagt.
Deze drie bedenkingen worden voornamelijk geformuleerd naar aanleiding van de
voorstellen welke naar voren worden gebracht in het verslag van het Verbond der
Belgische Nijverheid. Ik meen daarbij evenwel tevens melding te moeten maken
van voorstellen die ogenschijnlijk in een min of meer gelijklopende optiek gefor-
muleerd werden door het Algemeen Belgisch Vakverbond, meer bepaaldelijk wat
de verzekering voor gezondheidszorgen betreft. Indien ik mag voortgaan op het-
gene dienaangaande in de pers verscheen, preconiseert deze organisatie dat de
verzekering voor gezondheidszorgen gefinancierd wordt, net als het onderwijs of
de landsverdediging, door de Staat bij middel van belastingen, waarbij vooral
gedacht wordt aan een belasting op de vennootschappen.
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Naar het mij voorkomt kan dergelijk voorstel niet bestempeld worden als volks-
verzekering waarvan de financiering verzekerd wordt door toedoen van contribu-
tie van alle burgers in verhouding tot hun draagvermogen maar verdient het vee-
leer de benaming van staatsverzekering in deze zin dat het de Staat is die, evenals
hij dat doet met onderwijs en landsverdediging, de verzekering bekostigt bij mid-
del van gewone of bijzondere belastingen. Beide voorstellen, dat van het Verbond
der Belgische Nijverheid en dat van het Algemeen Belgisch Vakverbond hebben
wel dit gemeen dat zij beiden formeel fiscalisatie impliceren. Ten aanzien van het
voorstel van het Algemeen Belgisch Vakverbond geldt weliswaar uiteraard niet de
eerste bedenking die ik in verband met de formule van volksverzekering maakte,
wat betreft de billijke en evenwichtige verdeling over al de burgers van de kosten,
welk aan de verzekering verbonden zijn. Zulks beduidt evenwel niet dat ik daar-
om met dit laatste voorstel instem, aangezien rekening dient gehouden met de
incidentie der beoogde belastingen en de mogelijkheid hunner afwenteling. De
twee andere bedenkingen daarentegen die ik maakte in verband met de volksver-
zekering gelden eveneens wat het betrokken voorstel betreft. Bovendien komt mij
de referentie naar landsverdediging en onderwijs niet bijzonder gelukkig voor,
wijl het juist twee domeinen betreft, waar op zeer ondoelmatige wijze ontzaglijk
veel geld is besteed, om niet te zeggen verknoeid geworden of nog besteed
wordt. Mag het als aangewezen beschouwd worden een zelfde weg in te slaan
wat de verzekering voor gezondheidszorgen betreft en de op dat gebied reeds
bestaande situatie nog te verergeren?

Indien ik alzo niet om principiële redenen maar wel om opportuniteitsredenen
tegenover de formule van volksverzekering en van staatsverzekering eerder afwij-
zend sta, wat ons land en deze tijd betreft, wil zulks dan zeggen dat alles maar bij
het oude dient gelaten te worden? Zulks is geenszins mijn mening. Inderdaad
bestaat er, naar het mij voorkomt, een andere weg. Die weg is voorzeker een min-
der spectaculaire weg, misschien ook een moeilijker weg maar vertoont ander-
zijds wellicht ook minder onbekenden. Het is de weg van de hervorming, van de
reorganisatie van wat bestaat: niet een oppervlakkige hervorming in de lijn van de
traditionele politiek maar een dieper ingrijpende hervorming.
In verband met die hervorming wens ik twee zaken te beklemtonen: allereerst
dat ik het niet aangewezen acht een stelsel van sociale zekerheid overmatig aan te
dikken door er allerhande objectieven in op te nemen of door alles en nog wat te
willen regelen door toedoen of in het raam van zulk stelsel, aangezien zulks niet
van aard is de mens te integreren in de maatschappij, hetgeen, naar het mij voor-
komt, de globale doelstelling is van sociale zekerheid maar hem integendeel feite-
lijk meer en meer ondergeschikt en afhankelijk te stellen van een overstelpende
administratie; vervolgens dat de poging die er toe strekt de organisatie van een
stelsel van sociale zekerheid te laten berusten op een analyse van de zgn. verant-
woordelijkheid voor de eventualiteiten en behoeften die er door gedekt worden
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en deze verantwoordelijkheid te spreiden over de individuën, de ondernemingen
en de gemeenschap, naar mijn oordeel een ijdele, kunstmatige en willekeurige
poging blijkt te zijn.

Hoe nu die andere weg in mijn opvatting er uit ziet, zal ik thans trachten in enkele
punten duidelijk te maken.

1. Uit wat ik reeds gezegd heb is voldoende gebleken, dat ik er niet veel voor voel
op stuk van sociale zekerheid werknemers en zelfstandigen in een zelfde zakje
samen te brengen. Ik heb niets tegen de groep der zelfstandigen maar acht het
niet wenselijk beide groepen te verenigen in een gemeenschappelijk stelsel,
omdat ik wil voorkomen dat de groep der werknemers, waarbij ik vooral de massa
van bescheiden werknemers op het oog heb, financieel de dupe zou zijn van der-
gelijk gemeenschappelijk stelsel. Ik verkies ter zake scheiding van goederen
boven gemeenschap van goederen en geef er de voorkeur aan dat werknemers
enerzijds en zelfstandigen anderzijds elk van een eigen aangepast regime van
sociale zekerheid zouden genieten, dat financieel autonoom is. Beide regimes
(werknemers aan de ene kant, zelfstandigen aan de andere) zouden nochtans naar
mijn mening dienen aangevuld te worden door een regime van sociale bijstand
ten bate van al degenen, die niet tot een van beide regimes ressorteren. Deze
sociale bijstandsregeling, waarvan de instelling een grondige hervorming van de
openbare onderstand impliceert en waarvan de lasten uiteraard door de gemeen-
schap dienen gedragen te worden en die in mijn opvatting een suppletief karakter
heeft doch niet als armenzorg dient bestempeld te worden, zou tot doel hebben
een bestaansminimum te verzekeren aan ieder burger in alle gevallen waar een
toestand van gebrek bestaat, welke de oorzaak er van weze en derwijze normaal
iedere staat van gebrek uitschakelen. Het is in de huidige welvaartmaatschappij
inderdaad niet meer denkbaar dat nog iemand gebrek of ellende lijdt. De doelstel-
ling van de uitbreiding van de sociale zekerheid tot de hele bevolking zou derwij-
ze bereikt zijn, weliswaar niet bij middel van volksverzekeringen maar door toe-
doen van de drie regimes waarvan sprake en die gezamenlijk het stelsel van zgn.
sociale zekerheid zouden uitmaken.

2. Het sociaal zekerheidsrecht in ons land is in sterk overwegende mate wetten-
recht. Ik zou wensen dat ook op het gebied der sociale zekerheid er veel meer
zgn. autonoom recht tot stand zou komen. Het komt mij nl. wenselijk voor dat de
wetgever zich terzake zou begrenzen tot het aannemen van kaderwetten, die er
zich toe zouden beperken de algemene beginselen te bepalen, benevens de mini-
manormen op stuk van sociale zekerheid vast te stellen en dat, met voorbehoud
van de sociale bijstandsregeling, die verder door de uitvoerende macht dient uit-
gewerkt te worden, de meer gedetailleerde regelen, die betrekking hebben op de
regimes van sociale zekerheid, respectievelijk voor werknemers en voor zelfstan-
digen, zouden vastgesteld worden, zowel voor de hogere normen als voor alle 
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andere toepassingsmodaliteiten, door de betrokken groepen zelf, volgens hun
eigen inzicht en onder hun eigen verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid
die ik bedoel, zou slaan op de gehele organisatie der onderscheiden regimes, met
inbegrip van hun financiering. Zij behelst dat de groepen zelf zorg zouden moeten
dragen voor de goede afloop van zaken, ten gepaste tijde de vereiste maatregelen
zouden moeten treffen om het vereiste financiële evenwicht te verzekeren en zor-
gen voor een doeltreffende en doorzichtige organisatie en een efficiënte en niet te
dure administratie. Het eerder betrekkelijk autonoom beheer, dat in de huidige
stand van zaken essentieel betrekking heeft op de administratie der centrale uit-
voerende instellingen, zou derwijze vervangen worden door een werkelijk
autonoom beheer van de door de betrokken groepen zelf uitgewerkte regelingen.
Het zou een vorm zijn van materiële decentralisatie en van sociale democratie.
Indien ik op stuk van sociale zekerheid meer autonoom recht wens, dat door de
groepen zelf onder eigen verantwoordelijkheid uitgewerkt wordt, dan geschiedt
dat omdat het mij voorkomt dat in het politiek systeem, zoals wij dat bij ons ken-
nen, het feitelijk niet mogelijk blijkt een planmatige politiek te voeren, voorname-
lijk wegens het gebrek aan continuïteit in het beleid. Die continuïteit kan daaren-
tegen wel aanwezig zijn wanneer de groepen het zelf doen. Ten aanzien van deze
groepen zou ik mij weliswaar willen veroorloven te zeggen dat het niet opgaat
gestadig drukking en kritiek uit te oefenen maar dat zij ook meer verantwoorde-
lijkheid zouden dienen op te nemen. Naar mijn bescheiden mening zijn zij daartoe
in staat en kunnen zij naar eigen inzicht en in vele opzichten een merkelijk ander
uitzicht geven aan de sociale zekerheid, indien zij deze zakelijk en zonder ambi-
guiteit maar integendeel met de gewenste klaarheid willen organiseren, na haar
ontdaan te hebben van de klein politieke franjes en dito versierselen, die er nu
maar al te dik op kleven.

3. Wat de financiering betreft, komt het mij vrij logisch voor, nadat ik enerzijds de
formule van volksverzekering van de hand heb gewezen en anderzijds een voor-
keur heb laten blijken voor een organische scheiding der regelingen voor werkne-
mers en voor zelfstandigen, de gedachte naar voren te brengen dat de financiering
van de respectievelijke regimes van sociale zekerheid zou overgelaten worden aan
de betrokken groepen. De financiering der regeling van sociale bijstand verzekerd
zijnde via belastingen, acht ik het normaal, met inachtname van wat ik verder zal
zeggen omtrent de geldelijke tussenkomst van de Staat, dat de financiële lasten
verbonden aan de sociale zekerheidsregelingen door de betrokken groepen zou-
den gedragen worden onder de vorm van bijdragen, berekend op grond van het
beroepsinkomen van al degenen, die tot deze groepen behoren: voor de werkne-
mers, door een deel van hun loon; voor de zelfstandigen, door een deel van hun
bedrijfsinkomen.
Ik weet best dat kritiek wordt uitgebracht op de formule van professionele bijdra-
gen berekend op basis van de lonen. Die formule blijft voor mij niettemin de
meest veilige en ik wens de financiering der sociale zekerheid niet op losser
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schroeven te stellen door beroep te doen op andere financieringswijzen als deze
welke bv. berusten op het zakencijfer der ondernemingen, zoals onlangs is gesug-
gereerd geworden. De formule van bijdragen berekend op basis van de lonen
impliceert vanzelfsprekend een politiek van volledige tewerkstelling; daarzonder
trouwens is elk stelsel van sociale zekerheid, wil het bevredigend zijn, financieel
onhoudbaar.
Indien ik alzo voorkeur geef aan de klassieke formule van bijdragen berekend op
basis van de lonen, zoals wij die bij ons kennen, zou naar mijn mening deze for-
mule anders dienen geamenageerd te worden dan thans het geval is. Ik beperk mij
daarbij tot twee voorname aanpassingen.
Een eerste aanpassing, die zowel voor de werknemers als voor de zelfstandigen
geldt, bestaat er in de bijdragen te berekenen op de bruto-lonen en de bruto
beroepsinkomens, m.a.w. op onbegrensde bedragen. in verband met de vereen-
voudiging van de sociale zekerheid heb ik voorheen reeds voorgesteld alle loon-
grenzen bij de bijdrageberekening af te schaffen, mits adaptatie van het bedrag
der bijdragen. Deze aanpassing is derhalve niet voorgesteld met de bedoeling het
volume der geldmiddelen van de sociale zekerheid op te drijven. Dat zij evenwel
een weerslag zal hebben zowel voor de werknemers als voor de ondernemingen
is zonder meer duidelijk. De weerslag zal gunstig zijn voor de werknemers wier
beroepsinkomen eerder aan de lage kant is gelegen alsmede voor de ondernemin-
gen waarin zij tewerkgesteld zijn; voor de anderen zal zij eerder ongunstig uitval-
len. Wat ik daarbij met nadruk wil onderlijnen is dat het voorstel niet alleen van
aard is een zeer substantiële vereenvoudiging inzake sociale zekerheid te verzeke-
ren, doch dat de bedoeling ervan tevens is een meer reëele zin te geven aan de
solidariteit tussen de leden van de groep en een meer effectieve herverdeling van
inkomens te bewerkstelligen op het plan van de financiering der sociale zekerheid.
Vanzelfsprekend zal dergelijk voorstel tot niet begrenzing bij een berekening der
bijdragen op hevige tegenstand stuiten. Ik begrijp die tegenstand, maar wens dien-
aangaande alleen te laten opmerken dat hij redelijkerwijze niet kan uitgaan van
degenen, die de oprichting van volksverzekering voor alle burgers en ten laste van
de gemeenschap voorstaan, vermits bij dergelijke formule de berekening der con-
tributie normaal zal moeten geschieden op grond van het geheel der inkomsten,
zowel professionele als andere, en dit zonder enige begrenzing.
Een tweede aanpassing, die in mijn opvatting nauw aansluit bij de eerste, strekt er
toe geleidelijk de zgn. persoonlijke bijdrage van de werknemer naar de werkgever
over te hevelen. Deze overheveling houdt natuurlijk een equivalente aangroei van de
loonlast in voor de werkgever. Daarom spreek ik van een geleidelijke overheveling.
De voorgestelde aanpassing is van aard om de operaties en voor de werkgever én
voor de werknemer te vereenvoudigen, tenviji zij tevens de situatie kan ophelde-
ren, indien men er zich rekenschap wil van geven dat de volledige door de werk-
gever te storten bijdrage in haar geheel een deel van het loon van de werknemer
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vormt, dat bestemd is voor de financiering van de sociale zekerheid. Derwijze zou
tevens de ambiguiteit verdwijnen die thans bestaat ingevolge het formeel onder-
scheid dat gemaakt wordt tussen persoonlijke bijdrage en werkgeversbijdrage. De
aanpassing waarvan sprake, alhoewel zij zich in die optiek situeert, schijnt noch-
tans geen gunstige weerklank te vinden in werkgeverskringen. Men laat er opmer-
ken dat het niet aangewezen is de persoonlijke werknemersbijdrage af te schaf-
fen, daar zulks van aard is de werknemer te doen geloven, dat hij van een kostelo-
ze sociale zekerheid geniet. De opmerking schijnt niet helemaal van waarde ont-
bloot, maar ik wens nochtans te laten opmerken, dat de idee van een persoonlijke
deelname psychologisch meer en meer verdoezelt, om niet te zeggen dat zij illu-
soir is geworden en dat het mij niet erg gelukkig voorkomt ze te willen handha-
ven op een manier die gebrekkig en dubbelzinnig is. Het is door toedoen van pas-
sende informatie en opvoeding dat de werknemers er moeten van bewust
gemaakt worden dat de bijdrage in haar geheel een deel van hun loon uitmaakt,
dat de bijdrage de daadwerkelijke uitdrukking is der solidariteit van de groepsle-
den en dat zij zelf hun sociale zekerheid bekostigen. Kon men er toe komen een
dergelijke geestesgesteldheid te scheppen en klaar en duidelijk dit standpunt te
doen inzien, dat trouwens met de werkelijkheid overeenstemt, dan zou men
bovendien eenzelfde standpunt kunnen innemen wat de zelfstandigen betreft, ten
aanzien van dewelke in de laatste tijd op stuk van sociale zekerheid maatregelen
werden getroffen waarmede ik, onder financieel oogpunt bekeken en wat lasten-
verdeling betreft, zeer bezwaarlijk instemming kan betuigen.
Blijft dan nog het vraagstuk van de geldelijke tussenkomst van de Staat in de finan-
ciering van de sociale zekerheid. De strekking, die zich terzake in de regel laat gel-
den, is deze die in de richting gaat van een ruimere interventie van de Staat. Ik
wens tegen die strekking in te gaan omdat zij vaak de uitdrukking is van een
« politique de facilité » en bron is van illusies in deze zin dat zij van aard is te doen
geloven dat men zich ontdoet van een last, die men dan toch vaak, maar onder
een andere vorm, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks heeft te dragen. De
Staat wordt al te gemakkelijk als een onbekende derde beschouwd en men maakt
zich al te gevoeglijk de illusie dat wanneer men lasten naar de Staat verschuift.
men ervan verlost is.
Indien ik tegen die strekking wens in te gaan en er naar wil streven de geldelijke
interventie van de Staat in de financiering van de sociale zekerheid veeleer te ver-
minderen, geschiedt dat niet om bezuinigingen op sociaal gebied te realiseren
maar wel om derwijze meer geldmiddelen beschikbaar te stellen voor de bevredi-
ging der collectieve sociale behoeften. Ik ben bovendien van oordeel dat in zover-
re het behoud van geldelijke staatsinterventie onafwendbaar is, hetgeen politiek
gezien in een zekere mate het geval zal zijn, die interventie zou moeten gericht
worden naar wel bepaalde objectieven en zij bij voorkeur in marge van de sociale
zekerheidsregimes zou dienen aangewend te worden tot dekking van wel bepaal-
de lasten, die thans voor rekening zijn van die regimes, dewelke er derwijze van
zouden ontlast worden. Als voorbeeld heb ik daarbij op het gebied van de gezond-
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heidszorgen gewezen op de dekking van de kosten verbonden aan de behande-
ling in ziekenhuis, kosten die derhalve niet meer ten laste zouden vallen van de
ziekteverzekering maar van de Staat. Zulks zou vanzelfsprekend een behoorlijke
organisatie van het ziekhuiswezen vereisen en een passende overheidscontrole op
zijn werking. Andere voorbeelden zouden kunnen gegeven worden. De oriënte-
ring die ik terzake voorsta, zou tevens van aard zijn de situatie op te helderen en
te verhelpen aan een ambiguiteit, die ook op het gebied van de geldelijke tussen-
komst van de Staat aanwezig is.

4. Wat de prestaties van het stelsel van sociale zekerheid betreft, wens ik te stellen
dat zeer positief gezien de sociale zekerheidsregelingen tot doel hebben enerzijds
vervangingsinkomens (des revenus de remplacement) en anderzijds aanvullende
inkomens (des revenus de complément) te verstrekken, terwijl de regeling van
sociale bijstand beoogt een minimum aan bestaansmiddelen te verzekeren aan
ieder behoeftige burger, om aldus normaal elke toestand van gebrek of ellende uit
te schakelen, welke ook de oorzaak van dat gebrek of van die ellende moge wezen.
Wat de vervangingsinkomens aangaat, meen ik, dat met inachtname van redelijke
perken, de uitkeringen zo ruim mogelijk het inkomenverlies zouden moeten com-
penseren, wanneer het normaal door arbeid te verwerven inkomen volledig of
gedeeltelijk, bestendig of tijdelijk wegvalt of niet kan verkregen worden. Of de
oorzaak hiervan aan arbeidsongeschiktheid, gebrek aan werk of hoge leeftijd te
wijten zij, zou in beginsel niet moeten in aanmerking komen. M.a.w. de in deze
diverse gevallen toe te kennen uitkeringen zouden in beginsel dienen vastgesteld
te worden op een zelfde grondslag.
Wat de aanvullende inkomens betreft, zij moeten toelaten het hoofd te bieden aan
lasten, die door het gewoon inkomen moeilijk kunnen gedragen worden. De
gedachte zelf van aanvullende inkomens blijkt in te sluiten dat tot op zekere hoog-
te voor hun toewijzing rekening wordt gehouden met het gewone inkomen waar-
over de begunstigde beschikt. Hoe hoger het gewoon inkomen ligt, des te minder
komt de toewijzing van aanvullende inkomens als verantwoord voor; hoe hoger
de lasten zijn, des te meer is de toewijzing van aanvullende inkomens aangewe-
zen. Het is op het domein der aanvullende inkomens, dat het vraagstuk van zgn.
kleine risico's op stuk van geneeskundige verzorging en van lichte gezinslasten
zich stelt. Het staat ontegensprekelijk vast dat de dekking van kleine risico's en
lichte lasten (het betreft uiteraard betrekkelijke begrippen) zeer aanzienlijke uitga-
ven meebrengt en dat die dekking vaak niet verantwoord is. Men mag hierbij zelfs
spreken van een sociale verkwisting, die des te minder aannemelijk is, waar zware
risico's en zware lasten in de huidige regeling vaak ontoereikend gedekt blijken te
zijn. De gedachte de kleine risico's en de lichte lasten niet verder te dekken stuit
nochtans op heftige weerstand. Het is anderzijds een feit dat dit verzet in sommi-
ge gevallen verantwoord is. Voor wie een heel bescheiden inkomen heeft, kan de
last van een kind een betrekkelijk moeilijk te dragen last zijn. Hetzeifde is waar
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voor het kleine ziekterisico, wanneer het inkomen zeer bescheiden is en zelfs
wanneer het meer belangrijk is doch er zware gezinslasten te dragen zijn. Ik sta
daarom een formule voor die er toe strekt het aanvullend inkomen vast te stellen
in functie van het basisinkomen. Indien dit laatste, gelet op de samenstelling van
het gezin ruim toereikend is, bestaat er geen reden om het aan te vullen; wordt
het daarentegen als ontoereikend beschouwd, dan dient een aanvullend inkomen
verstrekt te worden. Wie slechts over een heel bescheiden inkomen beschikt,
behoudt het voordeel van de kinderbijslag vanaf het eerste kind en behoudt de
dekking van het kleine ziekterisico; voor degenen die over een ruimer inkomen
beschikken, verandert daarentegen de situatie en zal, ingeval van hoog inkomen,
kinderbijslag en dekking van klein ziekterisico wegvallen.
De formule, die ik voorstel, is voornamelijk bedacht op een betere herverdeling
der inkomens, door voornamelijk het levenspeil op te drijven van de slecht
bedeelde of de minst begunstigde sociale groepen, door hun bestaansmiddelen te
doen stijgen via het aanvullend inkomen. De gedachte ener herverdeling van inko-
mens, die ik reeds toelichtte op het plan der financiering, zou derwijze aangevuld
worden door een gelijkaardige idee op het gebied der prestaties. De ene en de
andere zullen op tegenstand stuiten, zoals trouwens al wat er toe strekt een meer
effectieve zin te geven aan de solidariteit, die nochtans de grondslag vormt van
ieder stelsel van sociale zekerheid. Indien men tegen die egoïstische tegenstand
niet wil ingaan, zou men best doen aan het huichelachtig leitmotief van de solida-
riteit een emde te stellen.

5. Het vijfde punt betreft de administratieve organisatie van het stelsel van sociale
zekerheid. Ik zal daarover niet veel zeggen, vermits ik aan de betrokken groepen
de zorg wens over te laten zelf het regime van sociale zekerheid dat hun eigen is,
te organiseren volgens hun eigen inzicht en onder hun eigen verantwoordelijk-
heid. Het zijn derhalve de groepen, die erover zullen te oordelen hebben of zij de
thans geldende onsamenhangende en uiteenlopende structuren, met velerlei kas-
sen, fondsen en diensten, kortom de bestaande sociale folklore, wensen te behou-
den, dan wel of zij voornemens zijn de weg naar vereenvoudiging, cohesie en
doelmatigheid in te slaan. Zou terzake, net als in het privebedrijf, ook niet eens
over reconversie en aanpassing mogen gesproken worden?
Op twee aspecten wens ik nochtans meer in het bijzonder de aandacht te vesti-
gen. Vooreerst op de absolute noodzakelijkheid van een werkelijke en energieke
vereenvoudiging der sociale zekerheid, vermits dergelijke vereenvoudiging, wat
de administratieve organisatie betreft, tot grotere samenhang, tot meer klaarheid
en meer doelmatigheid moet leiden. Vervolgens op de kwestie van de administra-
tiekosten. Het is een feit dat onder alle landen van de gemeenschappelijke markt
België het land is waar de administratiekosten der sociale zekerheid in verhouding
tot de uitgaven het hoogste peil bereiken. Die situatie is vanzelfsprekend een
gemakkelijk doelwit voor demagogische kritiek, die evenwel des te minder
gerechtvaardigd is waar over het algemeen de betrokken administraties niet aan-
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sprakelijk zijn voor die toestand, die vooral het gevolg is van de ongehoorde inge-
wikkeldheid der reglementaire voorschriften, die zij moeten toepassen en van het
gebrek aan cohesie der bestaande structuren, waardoor een efficiënte werking
verhinderd wordt. Ten aanzien van die administratiekosten herinner ik er evenwel
aan dat in mijn opvatting ik aan de betrokken groepen de zorg overlaat, wat de
organisatie betreft van het regime van sociale zekerheid dat hun eigen is. Zij moe-
ten derhalve zorgen voor een rationele en passende administratieve organisatie en
voor ogen houden, dat de eraan verbonden kosten in mindering komen op de
opbrengst der bijdragen, m.a.w. op de inkomens van degenen die arbeiden.

Ik kom alzo aan het einde van mijn betoog en zou dit willen beëindigen vooreerst
met een algemeen besluit, vervolgens met een vooruitzicht of pronostiek en ten-
slotte met een wens.
Als algemeen besluit zou ik willen stellen dat in ons land en in deze tijd het mij
om opportuniteitsredenen niet aangewezen voorkomt de weg van volksverzeke-
ring in te slaan. Ik voeg daaraan toe dat het mij ook niet nodig blijkt die weg in te
slaan, om een uitweg te vinden voor de financiële moeilijke situatie waarin het
stelsel van sociale zekerheid zich bevindt. Er is inderdaad een andere weg, deze
van de reorganisatie van wat bestaat, reorganisatie die in mijn opvatting een gewij-
zigde verdeling van de financiële lasten en een meer doeltreffende herverdeling
van inkomens impliceert. Om het in vrij brutale maar duidelijke termen te zeggen
houdt deze nieuwe verdeling van lasten en voordelen in mijn optiek eenvoudig-
weg in, dat de bescheiden werknemer minder zal betalen en een betere bescher-
ming zal ontvangen terwijl de welstellende meer zal betalen en minder voordeel
zal genieten.
Wat vervolgens het vooruitzicht betreft, stel ik de vraag of voorzien mag worden
dat men nu voor de verdere toekomst der sociale zekerheid in ons land een wel
bepaalde keuze zal doen wat de te volgen weg betreft, hetzij tussen de twee
wegen waarover ik het had, hetzij gebeurlijk nog een andere maar niettemin dui-
delijke weg. Zulks zou mij eerder verwonderen, hoe teleurstellend dat ook moge
klinken.
Het image van de trein die in de mist naar een onzekere bestemming doorholt, is
bij ons wel bekend. Zal het met de zware trein van de sociale zekerheid anders
gaan? Zal bij de mistige weersgesteldheid, die ons klimaat kenmerkt, gezichtsbe-
drog, om niet te spreken van gebeurlijk boerenbedrog kunnen vermeden wor-
den? Zal uit de verstrengeling van ideëen, eisen en compromissen, waarvan wij
ooggetuige zijn, wat anders groeien dan een of ander arrangement, dat met veel
kunst- en vliegwerk zal tot stand gebracht worden in min of meer klassieke stijl,
waardoor het achterwege blijven van een planmatige oplossing verdoezeld wordt
en men aan de zaken andermaal een voorlopige regeling geeft, in afwachting van
de daarop volgende? De toekomst zal dat moeten uitwijzen.
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Wat tenslotte de wens betreft, zou ik, ondanks mijn scepticisme, de hoop willen
uitspreken dat aan het vraagstuk der sociale zekerheid een oplossing zou gegeven
worden. Ik bedoel daarmee weliswaar niet een definitieve voor altijd geldende
oplossing, want het definitieve is terzake bezwaarlijk denkbaar, maar wel een
oplossing waarbij men ziet waar men naar toe gaat. Ik wens zulke oplossing niet
alleen om de oplossing zelve, al is deze als belangrijk te beschouwen maar meer
nog opdat nadere aandacht zou besteed worden aan andere vraagstukken van
sociale politiek. Wellicht is dat voor een goed deel maar een vrome wens, want bij-
wijlen heb ik de indruk dat, op stuk van sociale zekerheid, alles samengenomen,
de amateurs van verder ononderbroken knutselwerk nog steeds talrijk blijven.
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GUY PERRIN,
GROOT DENKER EN
VOORVECHTER VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

DOOR ALAIN EUZEBY

Professor economie, Institut d’études politiques de Grenoble

Met veel plezier en tegelijkertijd ook veel nederigheid heb ik deze inleidende woor-
den geschreven bij het artikel van Guy Perrin “Een blik in de toekomst van de sociale
zekerheid”, dat het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid heel terecht in dit
nummer heropneemt (1). Ik dank van harte de personen die mij hebben verzocht om
mezelf dit voorrecht te gunnen, zodat ik blijk kon geven van mijn waardering voor de
persoon die mijn beroepsleven ongetwijfeld het meest heeft gemarkeerd en die mijn
denkwijze als professor in de economische wetenschappen het meest heeft beïn-
vloed.

Guy Perrin heeft het grootste gedeelte van zijn loopbaan doorgebracht op het Inter-
nationaal Arbeidsbureau, waarnaar hij in 1957, toen hij 31 was, werd gedetacheerd
na zijn studies aan de Ecole Normale Supérieure (ENS) en de Ecole Nationale d’Ad-
ministration (ENA) en een korte carrière in de Franse administratie. Hij werkte er
bijna altijd op de afdeling sociale zekerheid en toch wou hij deze afdeling niet lei-
den, omdat hij liever zo veel mogelijk tijd overhield om na te denken en te schrij-
ven. Terwijl hij op het IAB werkte, schreef hij ook zijn doctoraatsverhandeling over
de Sociologie van Pareto, die hij in 1966 aan de universiteit van Lausanne verdedig-
de, en doceerde hij socialezekerheidsrecht aan de universiteit van Genève. Zelfs na
zijn pensionering – reeds op 60-jarige leeftijd, zoals voor alle IAB-ambtenaren – bleef
hij met deze instelling samenwerken en bleef hij actief in het onderwijs. Van okto-
ber 1990 tot 7 januari 1992, de dag van zijn overlijden, kon hij door ziekte geen pro-
fessionele activiteit meer uitoefenen.

Personen die gewoon waren om met hem samen te werken of die af en toe met
hem samenwerkten en ook personen die hem tijdens vergaderingen of colloquia
ontmoetten, zijn het erover eens dat het overlijden van Guy Perrin een groot verlies
betekende. Hij was discreet, maar altijd aanwezig, zijn ogen straalden vriende-

(1) Gepubliceerd in het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, nr. 10, pp. 1185-1209, 1970.
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lijkheid en intelligentie uit, hij stond altijd open voor iedereen, was vriendelijk en
luisterbereid. Nooit plaatste hij zichzelf op de voorgrond, hij nam altijd een beschei-
den houding aan en slaagde er op wonderlijke wijze steeds weer in om een sluier te
hangen over het bewustzijn dat hij van zijn waarde had – een kunst die in de intel-
lectuele en academische middens niet iedereen is gegeven! Hij streefde er niet
noodzakelijk naar om in het gezelschap van “vooraanstaande” personen te vertoe-
ven en nam de tijd om met jongeren en beginners te praten en hij deed dat met veel
belangstelling en plezier. Doordat ik een van hen was, kan ik nu getuigen dat hij de
gave had om te luisteren, mensen gerust te stellen en hun met voortreffelijke fijnge-
voeligheid advies in te fluisteren. Soms liet hij zijn invloed gelden zonder tegen de
persoon in kwestie te zeggen dat hij hem of haar had aanbevolen bij een diens-
thoofd van een nationale administratie of internationale organisatie, bij de organisa-
tor van een conferentie of colloquium, of bij de hoofdredacteur van een  tijdschrift.

Hij was altijd bijzonder stipt, maar gaf nooit de indruk gehaast te zijn. Hij nam zijn
tijd en er ging van hem een zeer communicatieve sereniteit en rust uit. Als bon
vivant kon hij goede wijn en een lekkere keuken naar waarde appreciëren. Ik denk
nog vaak terug aan onze tête-à-têtes in restaurants in Brussel of Genève, hoe we het
toen hadden over ons werk, onze vrije tijd, onze reizen, de actualiteit en ons gezin.
Van hem leerde ik wat verfijning en subtiliteit echt betekenen ... lering die ik met
plezier nog verder had uitgediept ...

Bij het IAB was Guy Perrin een belangrijkpleitbezorger van de Afdeling sociale
zekerheid, waar ik dankzij hem herhaaldelijk mocht werken. Waarschijnlijk dacht
de toenmalige Algemeen directeur van het IAB, Francis Blanchard, aan hem telkens
wanneer hij mij erop wees hoeveel geluk ik had deel uit te maken van een afdeling
die hij als “het pronkstuk van het IAB” beschouwde. Binnen deze organisatie speel-
de Guy Perrin een doorslaggevende rol bij de uitwerking van ontwerpen voor ver-
dragen en aanbevelingen aangaande de sociale zekerheid die dan ter goedkeuring
aan de Internationale Arbeidsconferentie werden voorgelegd. Hij was een spilfiguur
voor Europese akkoorden die in het kader van de IAO werden ondertekend: de
Europese Overeenkomst van 1980 betreffende de verlening van medische hulp aan
personen die tijdelijk in het buitenland verblijven; de Europese Overeenkomst van
1979 ter verbetering van de bescherming van de Rijnschippers op het vlak van
sociale zekerheid, dankzij een samenwerking in alle takken hiervan. Maar hij verte-
genwoordigde ook het IAB in de deskundigengroepen van de Europese Gemeen-
schap en de Europese Raad. Op die manier heeft hij in Brussel in grote mate bijge-
dragen tot de voorbereiding van richtlijnen en aanbevelingen in verband met de
sociale zekerheid door de Europese Commissie, in het bijzonder van de richtlijn van
1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke
behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid, of
nog, de aanbeveling van 1982 betreffende de beginselen van een communautair
beleid inzake de pensioenleeftijd. In Straatsburg maakte hij deel uit van het Comité
van deskundigen voor de toepassing van het Europees Verdrag inzake Sociale Zeke-
rheid (2). Dit Comité moet de toepassing van dit Verdrag inzake migranten opvol-
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gen en aanpassingen die nuttig zouden kunnen zijn, voorstellen. Hij was van dicht-
bij betrokken bij de uitwerking van het ontwerp voor de herziene Europese Code
inzake Sociale Zekerheid  (1987). Hij werkte actief mee aan de voorbereiding van de
Aanbeveling van 1987 inzake de sociale bescherming van de migrerende werkne-
mers en hun gezin (3). Verder droeg hij bij tot de uitwerking van resoluties en aan-
bevelingen van het Comité van Ministers van de Raad van Europa.

Parallel met al die verschillende opdrachten, die hem vaak uit Genève weghaalden,
lag het Guy Perrin altijd na aan het hart om artikels te schrijven voor tal van tijd-
schriften; ook het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid kwam die eer toe!
Aangezien hij in Frankrijk woonde – in de buurt van Thonon, op een twintigtal kilo-
meter van Genève – en de verkeersopstoppingen tijdens de piekuren wilde vermij-
den (grensovergang en brug die de oevers van het Meer van Genève met elkaar ver-
bindt), werkte hij op andere uren dan zijn collega’s. Doordat hij ’s ochtends als laats-
te op kantoor aankwam, bleef hij ’s avonds veel langer en hij profiteerde van de rust
en de eenzaamheid in de late namiddag en avond om zich op zijn redactiewerk te
concentreren. Hij ruilde het jasje van zijn pak voor een wollen vest en deed het licht
van zijn kantoor uit, zodat je zou denken dat hij naar huis was, want door het kleine
raampje boven zijn kantoordeur op het IAB was zelfs geen lichtschijnsel te zien.
Toch durfde ik hem al eens gaan storen en dan zat hij in een bijna absolute duister-
nis, met als enige licht een lamp met een flexibele arm die hij op een tiental centi-
meter van zijn werktafel vastmaakte, zodat alleen het blad waarop hij schreef, ver-
licht was. Een monnik in zijn cel.

Aan die tot denken aanzettende afzondering echter danken we heel wat geschriften,
het ene al even verlichtend als het andere. Behalve zijn doctoraatsverhandeling over
de Sociologie van Pareto (4) schreef hij nog twee werken, die allebei na zijn dood
werden gepubliceerd. Zijn Histoire du droit international de la sécurité sociale
(Geschiedenis van het internationaal socialezekerheidsrecht) is een buitengewoon
werk van 740 pagina’s, dat officiële teksten en de voorbereidende documenten voor
de goedkeuring ervan, voorstelt, becommentarieert en weergeeft. Dit compendium
werd gerealiseerd op verzoek van het Comité français d’histoire de la sécurité socia-
le. Ik vermoed dat hij dit voorstel na lang aarzelen uiteindelijk heeft aangenomen,
maar hij was wellicht de enige persoon die een zo volledige en erudiete bijdrage
kon leveren op een breed, gefragmenteerd en slecht gekend domein als dit. Onder

(2) Dit Verdrag werd in 1972 goedgekeurd en beoogde een grotere multilaterale coördinatie van de
socialezekerheidswetgevingen in alle Lidstaten van de Raad van Europa en zelfs, door toetreding, in
niet-lidstaten. Voor meer informatie over dit Verdrag, zie Guy Perrin, “Histoire du droit international
de la sécurité sociale” (Geschiedenis van het internationale socialezekerheidsrecht – deel V, gepubli-
ceerd onder het beschermheerschap van het Comité d’Histoire de la sécurité sociale, La sécurité
sociale. Son histoire à travers les textes), Association pour l’étude de l’Histoire de la Sécurité Sociale,
Parijs, p. 414 en volgende, 1993.
(3) Over deze aanbeveling, zie Guy Perrin, hoger geciteerd werk, p. 445 en volgende.
(4) Guy Perrin, Sociologie de Pareto, Presses universitaires de France, Parijs, 1966.
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de eenvoudige titel Sécurité sociale (5) (Sociale zekerheid) hebben Jean-Pierre Fra-
gnière en Pierre Gilliand – beiden waren toen professor aan de universiteit van Lau-
sanne – verschillende teksten verenigd die Guy Perrin gebruikte tijdens zijn lessen
in het kader van het Certificat de perfectionnement en politique sociale (Aanvullend
getuigschrift inzake sociaal beleid) aan de universiteit van Lausanne.

Deze talrijke documenten zijn stuk voor stuk diepgaande teksten die nooit inder-
haast werden geschreven. Voor gehaaste lezers kunnen ze wel eens moeilijk lijken,
precies omdat ze zo analytisch zijn en zich nauwelijks lenen tot snel en oppervlak-
kig lezen. Maar de stijl is opmerkelijk zuiver en strikt. Het is onvoorstelbaar hoe
deze teksten nog helemaal niet verouderd zijn. Uiteraard zijn er historische artikels
die Guy Perrin steeds duidelijk in het kader van de rechtsleer en de algemene theo-
rie over de sociale zekerheid plaatst (6), maar er zijn ook artikels die, zoals het arti-
kel hierna, zich op een dergelijk niveau van beschouwing en ruimdenkendheid
situeren dat ze moeiteloos de tand des tijds doorstaan. De geschriften van Guy Per-
rin zijn immers nooit beschrijvend; ze vloeien voort uit de verfijnde analyses die op
wonderlijke wijze geschiedenis, recht, sociologie, filosofie en economie met elkaar
in verband brengen. Vele voorbeelden uit de meest uiteenlopende landen (en dat, in
een periode toen het internet nog niet bestond!) staven en illustreren vaak zijn rede-
nering (7).

Het loont nog steeds de moeite om de artikels van Guy Perrin te lezen, te herlezen
of aan studenten aan te bevelen. Enkele daarvan in het bijzonder wil ik hier vermel-
den, naast degene die in het werk Sécurité Sociale zijn verzameld.

� La sécurité sociale et les problèmes des pays en voie de développement (De 
sociale zekerheid en de problemen in de ontwikkelingslanden), Revue française 
du travail, nr. 4, oktober-december, 1965;

� De sociale zekerheid als mythe en als werkelijkheid, Belgisch Tijdschrift voor 
Sociale Zekerheid, nr. 10, pp. 1069-1106, 1966;

� Pour une théorie sociologique de la sécurité sociale dans les sociétés industrielles
(Sociologische theorie van de sociale zekerheid in de industriële maatschappij), 
Revue française de sociologie, nr. 3, 1967;

� Avenir de la sécurité sociale (Toekomst van de sociale zekerheid), Revue inter-
nationale de sécurité sociale, nr. 1, 1969;

(5) Guy Perrin, Sécurité sociale, Réalités sociales, Lausanne, 1993.
(6)  Zie Pierre-Yves Greber: L’apport de Guy Perrin à la théorie générale de la sécurité sociale (De bij-
drage van Guy Perrin tot de algemene theorie van de sociale zekerheid) in Jean-Pierre Fragnière (wer-
ken verenigd door), Repenser la sécurité sociale, Réalités sociales, Lausanne, 1995. Dit werk is een
verzameling van de communicatieteksten die in het kader van het colloquium ter ere van Guy Perrin,
in het AIB in december 1993, werden voorgesteld.
(7)  Dat is echter niet het geval voor het artikel hierna, maar wel voor een ander artikel dat door het
Tijdschrift werd gepubliceerd: De sociale zekerheid als mythe en als werkelijkheid, Belgisch Tijd-
schrift voor Sociale Zekerheid, nr. 10, pp. 1069-1106, 1966.
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� Réflexions sur cinquante années de sécurité sociale (Beschouwingen over vijftig 
jaar sociale zekerheid), Revue internationale du travail, nr. 3, maart, pp. 279-
324, 1969;

� Een blik in de toekomst van de sociale zekerheid, Belgisch Tijdschrift voor Socia-
le zekerheid, nr. 10, pp. 1185-1209, 1970;

� Le besoin de sécurité sociale dans les sociétés avancées d’aujourd’hui et de 
demain (De behoefte aan sociale zekerheid in de meest ontwikkelde landen van 
nu en morgen), Bulletin de l’Institut international d’études sociales, nr. 8, 1971;

� La sécurité sociale au passé et au présent (De sociale zekerheid vroeger en nu), 
Revue française des affaires sociales, januari-maart, 1979;

� Rationalisation et humanisation, deux objectifs prioritaires pour une réforme de 
la sécurité sociale (Rationalisering en vermenselijking, twee prioritaire doelstel-
lingen voor de hervorming van de sociale zekerheid), Travail et société, nr. 4, 
oktober-december, 1981;

� L’avenir de la protection sociale dans les pays industriels. Crises, défis et muta-
tion des valeurs (De toekomst van de sociale bescherming in de industrielanden. 
Crises, uitdagingen en kentering), Futuribles, nr. 92-93, oktober-november, 
1985;

� De toekomst van het socialezekerheidsrecht, Belgisch Tijdschrift voor Sociale 
Zekerheid, bijzonder nr. “Honderd jaar sociaal recht in België 1886/1887 – 
1986/1987”, samen gepubliceerd met het Arbeidsblad, pp. 81-94, 1986;

� Le plan Beveridge: les grands principes (Het Beveridge-plan: de grote principes), 
Revue internationale de sécurité sociale, nr. 1-2, 1992.

Het artikel “Een blik in de toekomst van de sociale zekerheid”, dat op de volgende
pagina’s wordt weergegeven en dateert van 1970, hoeft niet te worden voorgesteld.
Niet alleen kan het worden gebruikt als een uitstekende inleiding bij de studie van
de sociale zekerheid, het bevat ook tal van denkthema’s en het geeft een goed over-
zicht van de geletterdheid, de ruimdenkendheid, de scherpzinnigheid en intuïtie
van de auteur ervan.

(Vertaling)
____________
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KORTE BIOGRAFIE VAN LEON-ELI TROCLET

DOOR ELIANE VOGEL-POLSKY

Emeritus hoogleraar, Université Libre de Bruxelles; Doctor honoris causa, Universiteit van Lérida

Mijn allereerste ontmoeting met Léon-Eli Troclet dateert van 1958. Hij was in de eer-
ste plaats mijn professor aan het Institut du Travail van de ULB, dat hij pas had opge-
richt, samen met Madeleine Gevers, Michel Magrez en Louis Duchatelet. Als Minister
van Arbeid wilde hij de universitaire kennis en het universitair onderricht aangaande
de vele aspecten van het sociaal recht en de sociale zekerheid uitbreiden: internatio-
naal sociaal recht, vergelijkend sociaal recht en intern recht.

In dat opzicht was hij een baanbreker, want de programma’s van de vakken die des-
tijds verplicht waren om een wettelijk diploma van doctor in de rechten te behalen,
omvatten slechts een schrale cursus sociale wetgeving van vijftien uur, gegeven in het
kader van het burgerlijk recht onder de rubriek met de enigszins geringschattende
naam “Kleine overeenkomsten”. Dat of niets ...

Léon-Eli Troclet gaf een cursus internationaal sociaal recht die voor mij een hele
wereld, een terra incognita opende. Vol enthousiasme volgde ik zijn lessen als hij het
had over de omstandigheden waarin op het einde van de Eerste Wereldoorlog de IAO
werd opgericht, het “buitengewone” karakter van de vertegenwoordiging van de lid-
staten door een tripartiete afvaardiging, de sociale moeilijkheden die een rem zetten
op de goedkeuring van de eerste Conventies en Aanbevelingen, waarover met zo veel
moeite was onderhandeld door de vakbondsorganisaties van landen in oorlog, de
nieuwe verdragen die de lidstaten verplichtten om de basisregels van de sociale be-
scherming van werknemers goed te keuren, ... Hij opende voor mij een schatkamer
en tijdens mijn loopbaan als advocaat, onderzoeker en professor aan de ULB kon ik
dankzij hem de mogelijkheden analyseren, in vraag stellen en interpreteren om door
het internationaal sociaal recht erkende principes en grondrechten te integreren en
om ze ten uitvoer te leggen.

Léon-Eli Troclet maakte ook op intellectueel vlak indruk op mij, want je kon onmid-
dellijk de omvang van zijn filosofische, sociologische en juridische kennis waarne-
men, alsook zijn “scherpzinnige geest” (die Pascal zo op prijs stelde). Zijn eruditie
was zo groot als die van de grote staatslieden uit de 19e eeuw en slechts weinig politi-
ci van nu kunnen eraan tippen. Ik bewonderde, met reden, het feit dat hij eind 1944
bewerkstelligde dat een algemeen socialezekerheidsstelsel werd opgericht, geïnspi-
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reerd door het Beveridge-plan en het Ontwerp van Overeenkomst tot Sociale Solidari-
teit, waarover in Ohain clandestien werd onderhandeld met de vertegenwoordigers
van de vakbonden. Hij had er actief aan deelgenomen. Als verzetsstrijder werd hij
gevangengezet in de citadel van Hoei. Twee jaar nadat hij in België de sociale zeker-
heid had ingevoerd, schreef hij een boeiend werk over de moeilijkheden en de oplos-
singen die men had moeten verzinnen om met de specifieke omstandigheden van de
sociale verhoudingen in België rekening te houden. 

Léon-Eli Troclet werd mijn “baas” toen we in 1960 begonnen samen te werken aan de
universiteit, in het Centre National de Sociologie du Droit Social (Nationaal Centrum
voor de Sociologie van het Sociaal Recht), dat hij had opgericht om deze tak van de
juridische sociologie, destijds nog slechts beperkt gekend, verder te ontwikkelen. Hij
was een buitengewone baas. Hij vertrouwde de onderzoeker, respecteerde diens
werk, las nauwgezet de teksten door die hem werden voorgelegd, en maakte daarbij,
in zijn sierlijke handschrift, aantekeningen of hij stelde nieuwe en steeds relevante
denkpistes voor. Tijdens mijn beginjaren als onderzoeker in de juridische sociologie,
werd hij volledig in beslag genomen door zijn vele politieke verantwoordelijkheden,
vaak op regeringsniveau. Over het algemeen spraken we met elkaar af in het Centraal
Station, als hij aankwam uit zijn geboortestad Luik. Ik bracht hem dan met de wagen
ofwel naar de Senaat, ofwel naar de universiteit. Hij gunde me één of twee uur van
zijn tijd, afhankelijk van zijn beschikbaarheid, en we praatten over de vorderingen
van de werkzaamheden en het beheer van het Centrum, waarvan ik al snel directeur
werd. Soms kreeg ik het gezelschap van zijn trouwe secretaresse Elza Vandenber-
ghen, want hij vertrouwde haar zijn manuscripten van artikels, boeken en verslagen
toe. In die tijd begon hij zich ook te interesseren, en tegelijk ook mijn belangstelling
te wekken, voor het sociale Europa, toen de Europese Gemeenschap (de eenheids-
markt) werd opgericht, en voor de mogelijkheden om een Europees sociaal recht uit
te werken. En ook op dat gebied was hij een baanbreker. Hij was lid van het eerste
Europees Parlement en zat de Commissie voor Sociale Zaken voor; in die hoedanig-
heid legde hij gedurfde verslagen voor, die zijn autoriteit en prestige in de sfeer van
het internationaal sociaal recht nog versterkten. Dankzij hem kon ik mijn kennis over
het EGKS-Verdrag en het Verdrag van Rome uitbreiden en leerde ik ze te interprete-
ren. Hij was de inspiratiebron voor een groot deel van mijn onderzoek, onderricht en
activisme ten gunste van een sociaal Europa.

Maar wie was de man die schuilging achter de minister, de parlementariër, het boeg-
beeld van het Luikse socialisme, de advocaat, de universiteitsprofessor, de vrijmetse-
laar, de arbeiderspedagoog, de fervent pleitbezorger van de volksbibliotheek? Hij was
altijd dezelfde uiteraard, want hij was dit allemaal, maar hij gaf zichzelf niet zo snel
prijs, ondanks zijn joviale voorkomen en zijn gemakkelijke omgang. Hij was in ieder
geval een bon vivant, die verfijnde gastronomie en lekkere wijn wist te waarderen.
Maar deze opmerkingen onthullen weinig over wie hij eigenlijk was.

De vele facetten van zijn persoonlijkheid onder woorden brengen is onbegonnen
werk. Daarom verwijs ik liever naar enkele periodes uit zijn leven, periodes die mij
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hebben getroffen en die veel meer zullen zeggen dan een lange uiteenzetting. Hij had
de gewoonte om zich tijdens de middagpauze van de zittingen van de Senaat, waaraan
hij met de regelmaat van een klok deelnam, in de bibliotheek (met mevrouw Bovy aan
het hoofd), af te zonderen. Hij had altijd zijn grote zwarte boekentas bij zich, met daar-
in een flinke stapel documenten en zijn pakje boterhammen, zoals elke eenvoudige
Waalse arbeider. Hij was verzot op werken, studeren en lezen, en hij beschouwde
deze twee uren van absolute eenzaamheid in een woud van boeken als een beloning,
als tijdwinst. 

Hij had een heel bijzondere manie, die heel ver ging: zijn respect voor papier. Dat had
hij te danken aan de voorgeschiedenis van zijn familie en aan de grote armoede waar-
in zijn vader en zijn grootvader hadden geleefd. Voor hem was het absoluut ondenk-
baar dat je papier zou weggooien. Hij had een hekel aan witte, onbeschreven bladen.
Hij bewaarde alle post die ooit in zijn steeds overvolle brievenbus terechtkwam: recla-
me, allerhande oproepingsbrieven, uitnodigingen, formulieren, brochures,... De kleur
had geen belang, als er op de keerzijde maar niets stond. Hij gebruikte ze als klad voor
zijn post, zijn manuscripten van boeken en artikels, voor alles wat hij in zijn compac-
te, regelmatige en zuinige geschrift neerpende. De marges schreef hij vol met aante-
keningen en opmerkingen. Op een dag vertelde hij mij over de invloed die de
geschiedenis op zijn vader had gehad. Toen hij elf was, kwam zijn vader om bij een
arbeidsongeval en de jonge wees moest uitwijken naar de Franse grenszone, om daar
voor zijn moeder en zijn broers de kost te verdienen. Hij werd in dienst genomen als
leerling-leidekker en kon in die tijd zo goed als niet lezen of schrijven. Een verrassend
toeval maakte dat zijn wegen die van Jean-Baptiste Clément kruisten. Clément – com-
munard, schrijver van “Le chant des cerises”, uit Parijs verbannen en met huisarrest in
Charleville-Mezières – nam de jonge knaap onder zijn hoede, gaf hem onderricht en
bracht hem politieke kennis bij. Heel wat later kende Léon Troclet een opmerkelijke
lotsbestemming. Zijn vrouw Elise en hijzelf waren van volkse afkomst en waren hun
hele leven lang actief in de Socialistische Partij. Ze wijdden zich aan de sociale strijd,
ze kregen op de verschillende niveaus van de partij alsmaar meer verantwoordelijkhe-
den toevertrouwd en uiteindelijk vervulde Léon Troclet het mandaat van volksverte-
genwoordiger en zetelde hij in de Senaat, vóór zijn zoon. Mijn baas vertelde me niet
zonder trots: “Mijn vader was een man met een enorm grote cultuur. Hij was een bui-
tengewoon tribuun en hij hield ook nooit op met studeren en bleef zich voor sociale
en economische problemen interesseren. Hij had een passie voor geschiedenis. Weet
je wat hij las net vóór hij stierf? Een verhaal over Turkije!” 

Mijn baas beschouwde Jean-Baptiste Clément als zijn geestelijke vader. Zijn lievelings-
lied was “Le chant des cerises”. Toen hij met pensioen ging – toen hij 65 werd, daar-
toe gedwongen door de afdeling van de Luikse PS waartoe hij behoorde, ook al liep
hij nog steeds over van intellectuele energie – verzonk hij niet in zelfbeklag, ondanks
het feit dat het een stoot onder de gordel was. Hij besliste, heel filosofisch, om zich te
wijden aan die taken waar hij vroeger geen tijd voor had. Van al die projecten was er
één dat hem bijzonder na aan het hart lag: de biografie schrijven van Jean-Baptiste Clé-
ment. Hij stak er veel tijd en energie in, maar hield zich ook met andere werkzaam-
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heden bezig. We spraken hierover ook regelmatig met elkaar. De Commune werd
gevolgd door een periode van repressie en de politie hield de bannelingen zeer nauw-
gezet in de gaten. Daarom ging hij ervan uit dat de archieven van de Parijse politie
hem enkele inlichtingen zouden kunnen verschaffen over het leven en de activiteiten
van Clément toen deze in ballingschap in Londen was. Bij de historici van toen was
over deze periode immers niets gekend. Léon-Eli Troclet bekwam alle nodige vergun-
ningen en kon het dossier van communard Clément raadplegen. Een geheim agent of
spion – noem het zoals u wilt – wiens verslagen werden opgenomen onder de rubriek
“agent 22” (what’s in a name?), controleerde dagelijks het doen en laten, de relaties
en de conferenties van Clément in Londen. Mijn baas had heel scherpzinnig de psy-
chologie van deze anonieme snuiter doorgrond. Tijdens de eerste jaren van Cléments
ballingschap, deed agent 22 nauwelijks meer dan zeer oppervlakkig noteren wat hij
tijdens het schaduwen had opgemerkt: vaststellingen van feiten en activiteiten. Naar-
mate de jaren voorbijgingen, geraakte hij echter steeds meer gehecht aan degene die
hij bespioneerde. Hij schreef zelfs: “Deze ochtend was Clément bleek en zwak, ik
vrees dat hij honger lijdt. Steun krijgt hij hoe langer, hoe minder.” Niet lang daarna
werd het dossier afgesloten. Ofwel had Clément Londen verlaten, ofwel werd agent
22 niet langer als betrouwbaar beschouwd. Mijn baas probeerde dit uit te zoeken,
maar moest zijn werk staken. En dat is wel heel jammer!

Het is algemeen geweten dat Léon-Eli Troclet enorm veel belang hechtte aan de scha-
deloosstelling voor arbeidsongevallen en beroepsziekten, aan de preventie daarvan en
aan hygiëne en gezondheid op het werk. Ook op dat vlak heeft zijn gezinsverleden
een doorslaggevende rol gespeeld. Op dit vlak heeft zijn werk tot opmerkelijke juri-
dische ontwikkelingen geleid. De sociale bescherming van personen met een handi-
cap en hun recht op werk baarden hem echt veel zorgen. Tijdens internationale
arbeidsconferenties in Genève was ik getuige van zijn onvermoeibare strijd.

In België legde hij aan de overheids- en privébedrijven de wettelijke verplichting op
om een minimum aantal personen met een handicap in dienst te nemen, in verhou-
ding tot het personeelsbestand. Jammer genoeg was dit een mislukking. Hij zocht
naar de oorzaken daarvan en we hebben er ook over gepraat. Op een dag zei hij tegen
mij: “Ik heb zitten denken aan een fenomeen waaraan wij meer aandacht zouden
moeten besteden. Wist je dat het bekend is dat telefoonmaatschappijen liever blinden
tewerkstellen? De reden daarvoor is dat zij veel geconcentreerder met hun werk bezig
zijn en een hoger rendement dan het gemiddelde halen. Zouden we dan niet voor elk
type van handicap moeten nagaan welk positief aspect het biedt op het vlak van
tewerkstelling? Ik antwoordde hem dat ik die idee niet zag zitten, dat ik ze vrij gevaar-
lijk vond, zowel voor de gewone werknemers als voor de werknemers met een handi-
cap. Hij antwoordde al lachend. “Jij beoordeelt de economische wereld met je gevoel
voor ethiek en je naïeve geloof in de goedheid van de mensen. Het kapitalisme kan
bloeddorstig zijn, de werkgevers zullen geen werknemers met een handicap in dienst
nemen, tenzij ze er winst uit kunnen halen. We moeten niet in naam van principes
weigeren om uit te zoeken hoe we op de mentaliteit van de werkgevers de gepaste
repliek kunnen vinden. Zie je de regels van het vrije onderzoek niet over het hoofd?”
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Ik werd terecht berispt. Toch denk ik niet dat Léon-Eli Troclet in deze tijd dezelfde
onderzoekspiste zou voorstellen, gezien de huidige ontwikkeling en de kwalijke
gevolgen van het spectrum van de inzetbaarheid.

Deze briljante man had ook zijn kleine kantjes. Hij durfde wel eens argeloos op te
scheppen over een van zijn wapenfeiten. Dat was onder meer het geval voor het feit
dat 1 mei een wettelijke feestdag werd toen hij Minister van Tewerkstelling en Arbeid
was. Hij was bijzonder trots op die sociale overwinning. Vaak vertelde hij me over de
bloedige dagen toen op 1 mei bij ons, in Frankrijk, in Amerika werd gemanifesteerd.
Ik vraag me af hoeveel de jonge werknemers van nu afweten van onze verschrikkelij-
ke sociale geschiedenis, van de beginperiode van de industrialisering, het banenver-
lies bij de arbeiders ten gevolge van de mechanisering en later door het bandwerk,
het taylorisme, ... 

Hij zei vaak tegen zijn studenten: “Jullie moeten je verleden kennen. Jullie moeten de
overwinningen van de arbeidersklasse verdedigen, want zij hebben ons land een uit-
zonderlijk rechtskader gegeven, zowel voor het arbeidsrecht als voor het socialezeker-
heidsrecht.” Hij legde zeer sterk de nadruk op de kennis van het solidariteitsbeginsel,
dat de basis van de sociale bescherming vormt, en op het belang van de mutualisering
van risico’s. Hij was een federalist, maar zou verontwaardigd zijn geweest over het
feit dat alles waar hij op het vlak van sociale zaken aan had meegebouwd, wel eens op
de helling zou kunnen komen te staan.

De nagedachtenis van mijn baas is mij zeer dierbaar. Hij heeft mijn leven ingrijpend
beïnvloed. Ik heb van hem waarden en diepe overtuigingen geërfd die mij in staat
hebben gesteld om op vele vlakken een sociale strijd te voeren. Hij was een echte
vriend, een verlicht raadgever en een persoonlijkheid en ik zal voor hem altijd bijzon-
der veel respect voelen en hem eeuwig dankbaar zijn.

(Vertaling)
____________
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VOOR SOCIOLOGIE, BRUSSEL, PP. 41-61, 1958
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LEON-ELI TROCLET
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GERARD VELDKAMP

DOOR JOS BERGHMAN

Centrum voor Sociologisch Onderzoek, K.U. Leuven

Voor velen in het huidige Belgische socialezekerheidsland is G.M.J. Veldkamp een
onbekende. Toch heeft hij een niet te onderschatten rol gespeeld, zowel op concep-
tueel als op beleidsvlak. Hij hoort dan ook thuis in onze rij van boegbeelden uit de
sociale zekerheid. Maar omdat zijn invloed vooral indirect en daardoor minder zicht-
baar is geweest, is enige toelichting over zijn persoon en relevantie wel op zijn plaats.

Wie was Gerard Veldkamp? Zijn levensloop begint als een  ‘American dream’. Hij is het
kind van onbemiddelde ouders uit katholiek Noord-Brabant en dus Zuid-Nederland,
maar slaagt erin om als werkstudent universitaire studies af te ronden en in 1949 in
Tilburg te promoveren op een proefschrift over de ‘Individualistische karaktertrekken
in de Nederlandse socialearbeidsverzekering’, een onderwerp dat reeds een voorbode
is van zijn latere aandacht voor de sociale zekerheid. Aangesteld als ambtenaar wordt
hij wetenschappelijk adviseur en secretaris van enkele staatscommissies en o.a. secre-
taris van de delegatie die het Nederlands-Belgische verdrag voor sociale verzekering
voorbereidde. In politieke middens wordt hij vlug opgemerkt en op de lijst van de
KVP, de Katholieke Volkspartij, verkozen tot lid van de gemeenteraad van Breda. Als
fractieleider doet hij het daar uitstekend en krijgt hij in 1952 een plaats op de KVP-lijst
voor de verkiezingen van de 2e Kamer (van volksvertegenwoordigers). 

Hoewel niet verkozen, krijgt hij het aanbod om als staatssecretaris bij de liberale
minister van economische zaken Zijlstra, toe te treden tot het kabinet Drees.
Gedurende negen jaar zal hij in de opeenvolgende kabinetten Drees, Beel en De
Quay, voor de KVP, staatssecretaris voor economische zaken blijven met
bevoegdheid over het middenstands- en toerisme- en later ook het concurrentie-,
prijs- en loonbeleid. Wanneer minister van sociale zaken Van Rooy in 1961 aftreedt,
wordt Veldkamp als diens opvolger aangesteld. Gedurende zeven jaar zal hij die
ministerpost bekleden in de kabinetten De Quay, Marijnen, Cals en Zijlstra. In die
periode slaagt hij erin om het Nederlandse socialezekerheidssysteem zijn naoorlogse
basisstructuur te geven. Hij weet dat niet alleen politiek-bestuurlijk voor elkaar te
krijgen, maar er ook een basislogica aan ten grondslag van te leggen. Die basislogica
is een belangrijke inspiratiebron geweest voor het naoorlogse denken over de
sociale zekerheid in West-Europa. De directe toepassing ervan in Nederland heeft
sterk bijgedragen tot de aantrekkingskracht ervan.
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Deze basislogica knoopt aan bij de dubbele doelstelling van de sociale zekerheid,
met name de levensstandaard beveiligende, loongekoppelde inkomensbescherming
in de lijn van de Bismarck-traditie enerzijds en de minimumbescherming uit de Beve-
ridge-traditie anderzijds. Het Nederlandse socialezekerheidssysteem kwam uit de
Bismarck-traditie maar zou na de Tweede Wereldoorlog de minimale bescherming
voor de gehele bevolking organiseren langs volksverzekeringen. Veldkamp zou deze
beleidslijn afronden met de invoering van een AKW (algemene kinderbijslagwet) en
van het sociaal minimum. De uitkeringen van de AKW, de AWW (algemene
weduwen en wezenwet) en de AOW (algemene ouderdomswet) zal hij optrekken
tot op het niveau van dit sociaal minimum. Eens zover moesten werknemersverze-
keringen zorgen voor het loongekoppelde, levensstandaard beveiligende comple-
ment. Op die wijze wordt de oude Bismarck-traditie alsnog beveiligd. De WW
(werkloosheidswet) en de ZW (ziektewet) zorgen daar ten dele voor. 

Zijn grote wapenfeit, ook in de ogen van Veldkamp zelf, wordt echter de WAO (wet
op de arbeidsongeschiktheid). Met die wet weet hij de eerder bestaande regelingen
bij arbeidsongevallen, beroepsziekten en overige arbeidsongeschiktheid door één
regeling te vervangen. Veldkamp wordt daardoor de grote promotor van de idee dat
socialezekerheidsregelingen beogen om het gederfde inkomen te vervangen. Daar-
bij is van belang dat een vervangingsinkomen beschikbaar komt. Als zodanig is
echter irrelevant in welke omgeving de arbeidsongeschiktheid is ontstaan: als
gevolg van een arbeidsongeval, van een beroepsziekte of anderszins. De nadruk
wordt met andere woorden gelegd op de feitelijke situatie (het wegvallen van het
loon) en op de doelstelling (dat gederfde loon vervangen) en dus niet langer op de
(directe) oorzaak ervan. Veldkamp had natuurlijk het grote voordeel dat hij minister
mocht zijn in een bestuurlijk rationeel opererend land als Nederland. Maar toch blijft het
zijn grote verdienste dat hij deze voor de hand liggende logica ingang heeft doen vinden. 

Als initiator van de WAO toonde Veldkamp zich een aanhanger van de menselijke
schadetheorie. Deze theorie is bij ons vooral uitgewerkt, verwoord en verdedigd in de
proefschriften van Van Steenberge, Lahaye en Viaene. Zij houdt voor dat de situatie
van inkomensverlies centraal moet staan en dat van daaruit vooreerst een preventief
en vervolgens een herstellend beleid moet gevoerd worden. Eerst in laatste instantie
mag men een beroep doen op schadeloosstelling aan de hand van uitkeringen. 

Laatste wetgevend wapenfeit wordt de AWBZ (algemene wet bijzondere ziekte-
kosten) waardoor alle Nederlanders gedekt worden voor wat wij, op het vlak van de
gezondheidszorg, de grote risico’s zouden noemen. Ook hiervoor weet Veldkamp
de koppen nog in dezelfde richting te krijgen; het zal echter zijn opvolger,
Roolvink, zijn die er als minister van sociale zaken ook de goedkeuring in het par-
lement voor krijgt.
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Ondertussen was Veldkamp als minister ook actief op Europees vlak. In de toenma-
lige EEG met zijn oorspronkelijke zes lidstaten poogt hij wat meer Europees
socialezekerheidsbeleid los te weken. Op het vlak van de sociale zekerheid was het
EEG-coördinatiebeleid een verworvenheid: de coördinatieverordening werd
toegepast. En ook de gelijke behandeling van mannen en vrouwen was aanvaard en
kreeg zijn neerslag in de derde en volgende richtlijnen. Maar voor wat de verdere har-
monisatie betreft, bleef het daar ook bij. Veldkamp zal trachten om wat meer gemeen-
schappelijk socialezekerheidsbeleid mogelijk te maken. In overleg met de latere
directeur-generaal van de Europese Commissie, Dr. Leo Crijns, stelt hij een zeskoppige
expertencommissie in. Roger Dillemans zal daarin de Belgische vertegenwoordiger
zijn. Deze commissie, die weldra een vriendengroep werd, zal er voor zorgen dat men
in de verschillende lidstaten hoogte krijgt van elkaars socialezekerheidssysteem en
-beleid. Mede daartoe nemen deze vrienden/experten in 1968 het initiatief om het
EISS, het Europees Instituut voor Sociale Zekerheid, op te richten. Veldkamp wordt er
de eerste voorzitter van en zal het tot zijn overlijden in 1990 blijven. 

De opeenvolgende herzieningen van het Verdrag van Rome zouden geen gevolg
geven aan de wens van velen om tot een overtuigender harmonisatiebeleid inzake
sociale zekerheid te komen. Met zijn expertengroep en het EISS heeft Veldkamp
echter epistemische netwerken mogelijk gemaakt waarop zich later de OMC, de
open methode van coördinatie, kon enten als een ‘second best’ harmonisatieproce-
dure. Op internationaal vlak was Veldkamp overigens ook actief in de ILO, vaak als
leider van de Nederlandse delegatie, maar in 1972 ook als voorzitter van de arbeids-
conferentie.

Na zijn aftreden als minister van sociale zaken begint Veldkamp aan zijn laatste titanen-
werk. Hij wordt aangesteld als commissaris voor de vereenvoudiging en codificatie
van de sociale zekerheid. Wie, zo oordeelde Nederland, was beter in staat en beter
geplaatst om een dergelijke operatie tot een goed einde te brengen. Met de basis-
logica die hij onder zijn wetgevend werk had weten te leggen, had hij getoond dat
hij uitzonderlijk goed in staat was om een omvattende structurering te concipiëren.
Met zijn jarenlange beleidservaring op sociaaleconomisch terrein was hij ook bij-
zonder goed geplaatst om bij een dergelijke opdracht met realistische oplossingen
voor de dag te komen. Met enkele naaste medewerkers zou hij daar intensief aan
werken. Zijn activiteit zou overigens de inspiratie leveren aan de regering Dehaene
om in ons land Roger Dillemans en Pierre Vandervorst aan te stellen als koninklijk
commissarissen belast met een soortgelijke opdracht van codificering, harmonisering
en vereenvoudiging van de sociale zekerheid. Ook hun voorstellen zullen, zoals
deze van Veldkamp in Nederland, niet direct in wetgeving worden omgezet maar op
de achtergrond wel gedurende lange tijd en in grote mate de gedachtevorming rond
het socialezekerheidsbeleid bepalen.

Terwijl hij bezig was met zijn codificatieactiviteiten komt de academicus in Veld-
kamp terug uitdrukkelijk aan de oppervlakte en zet hij zich, nog meer dan vroeger,
aan het publiceren over de sociale zekerheid. Meer dan wie ook heeft hij vorm
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gegeven aan wat met een wat oudere term, de ‘doctrine’ van de sociale zekerheid
genoemd kan worden. Zijn oratie in Leiden die hiernaast wordt afgedrukt, illustreert
dit. Oratie, inderdaad, want in 1978 wordt Veldkamp, op initiatief van het de Kruyff-
fonds – een fonds dat academisch onderwijs en onderzoek op het terrein van de
sociale zekerheid ondersteunde – aangesteld tot bijzonder hoogleraar in de ‘Leer
van de Sociale Zekerheid’ aan de Leidse universiteit. Vervolgens wordt hij door zijn
Alma Mater, de universiteit van Tilburg, aangetrokken als bouwdecaan van een
nieuwe subfaculteit socialezekerheidswetenschap. Ook in Tilburg draagt zijn
buitengewone leerstoel de naam van ‘Leer van de Sociale Zekerheid’, daarmee ver-
wijzend naar het multidisciplinaire karakter van de studie ervan. Zowel met zijn Leidse
als met zijn Tilburgse leerstoel was Veldkamp immers opnieuw op zoek naar
synthese, grondpatronen en ‘doctrine’. Jongere generaties invoeren en gevoelig
maken voor de drijfveren, eigenheid en roeping van de sociale zekerheid vond hij
zijn ultieme opdracht. Het is dan ook niet toevallig dat zijn Tilburgse oratie han-
delde over ‘De didactiek van de sociale zekerheid’.

Wie was Veldkamp? Zeker een briljante geest, een handig politicus, een begenadigd
schrijver, een knap organisator en inspirator. Maar zij die hem persoonlijk gekend
hebben, zijn tevens onder de indruk gekomen van zijn hartelijkheid, aandacht en
gulheid. Het lot wou echter dat hij op de luchthaven van Orly, op missie voor de
WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, aan een hartaanval is bezweken.

Bij zijn afscheid als minister van sociale zaken beklemtoonde hij in de Nederlandse 2e
Kamer dat sociaal beleid en met name de sociale zekerheid, in laatste instantie de
behoeder diende te zijn van solidariteit en gerechtigheid. In diezelfde Kamerzitting
noemde Kamerlid Kloos hem stellig één van de architecten van het gebouw van de
sociale zekerheid. Die uitspraak geldt niet alleen voor Nederland, maar ook voor
Europa en onder de Europese landen op de eerste plaats voor België. België, waar hij
niet alleen vele vrienden kende maar ook een buitenverblijf had, in Hechtel-Eksel,
dicht bij de MS-kliniek van Overpelt, waar zijn echtgenote gedurende vele jaren ver-
zorgd werd. België was hem dierbaar, ook al omdat hij er zich als Bourgondiër bijzon-
der goed thuis voelde, en er gehoor en wederwoord vond. De jongere generatie die
echt is ingevoerd in de studie van de sociale zekerheid, zal dit ondertussen begrijpen.

Voor meer informatie over de persoon, prestaties en publicaties van Gerard Veld-
kamp kan verwezen worden naar:

Zijn postuum uitgegeven memoires:
G.M.J. Veldkamp, Herinneringen 1952-1967 – Le carnaval des animaux poli-
tiques, ’s Gravenhage, Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, 229 p., 1993.
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Zijn Liber Amicorum:
F.A.J. van den Bosch en A.M. Dancot-Devriendt, eds., Sociaal en Zeker, Opstellen
aangeboden aan Prof. Dr. G.M.J. Veldkamp ter gelegenheid van zijn afscheid als
buitengewoon hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool Tilburg en bijzonder
hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Leiden, Deventer, Kluwer, 636 p., 1986.

Het Liber met een selectie uit zijn publicaties:
Sociaal en Gerechtig, Een selectie opstellen uit het werk van Prof. Dr. G.M.J. Veld-
kamp van 1946-1986, Alphen aan den Rijn, Samson, 415 p., 1986.

Het themanummer van het Sociaal Maandblad Arbeid dat na zijn overlijden aan hem
gewijd werd:
Sociaal Maandblad Arbeid, 46e jrg., nr. 3, 1991.

____________
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De redactie van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid dankt Kluwer Neder-
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Afscheid van de verzekeringsgedachte

Mijnheer de Rector Magnificus,
Dames en Heren Bestuurders van deze Universiteit, 
Mijnheer de Secretaris van deze Universiteit, 
Mijn Heren Bestuurders van het De Kruyffonds 
en Mijn Heren Curatoren van deze bijzondere leerstoel,
Dames en Heren leden van het Wetenschappelijk Corps en van het Technisch en
Administratief Personeel, 
Dames en Heren Studenten,
En voorts Gij allen, die deze plechtigheid met Uw aanwezigheid vereert,
Zeer Gewaardeerde Toehoorderessen en Toehoorders.

1. Alhoewel het systeem van sociale zekerheid vele wortels heeft, zowel uit tijden
die reeds ver van ons verwijderd zijn (1), als uit de 19’ eeuw (2), is het toch vooral
de Bismarckwetgeving geweest (3), die aan de wieg van dit systeem heeft gestaan.
En zo is ook de vormgeving van die wetgeving van beslissende betekenis geweest
voor de vormgeving van de sociale zekerheidswetgeving van vele Europese landen
(4). Voor die vormgeving koos Bismarck de verzekeringsconstructie. Toevallig was
dat niet, als men bedenkt, dat zijn streven er niet op gericht was een stuk
maatschappelijk inkomensbeleid te realiseren, maar slechts een zeer beperkte – zij
het voor die tijd vooruitstrevende – voorziening te treffen voor de dekking van uit-
zonderlijk zware risico’s voor werknemers. Het meest sprekend was dit bij de
ongevallenverzekering. Daarbij ging het om de verzekering van werknemers in de
meest gevaarlijke bedrijven, tegen de geldelijke gevolgen van ongevallen hen in ver-
band met de bedrijfsuitoefening overkomen. De regeling beoogde tegenover de

(1) W.A.E v.d. Grinten, Sporen van verzekering in de oudheid, 1931; I.Presser, Amerika van kolonie
tot wereldmacht, z.j.; E.M.A. Timmer, Knechtsgilden en Knechtsbossen in Nederland-arbeider-
sverzekering in vroeger tijden; Daniel Defoe, Aa essay on projects 1698.
(2) Arbeidsenquete aangaande de verzekeringen of andere voorzorgen bij ongevallen, ziekte of ouder-
dom voorzoover deze maatregelen niet in verband staan met eenige bepaalde inrichting van nijver-
heid, 1890. 
J.C.A. Berger, De geschiedenis van het ziekenfondswezen in Nederland; G.M.J. Veldkamp, Inleiding
tot de sociale verzekering, 1953; Id, Inleiding tot de sociale zekerheid en de toepassing ervan in Neder-
land en België. Dl I ter perse; Werner Mahr, Sozialversicherung Geschichtliche EntWicklung,
Staatslesikon, Herder 1962; J. Mannoury, Hoofdtrekken van de sociale verzekering, 1967; id. De
Franse sociale wetgeving onder Napoleon lII; id. Het ontstaan van de verplichte sociale verzekering
in Duitsland en Oostenrijk, beide in SMA, 1958; R. Gosker, Voorgeschiedenis van de sociale verzeke-
ring in Nederland, 1970; J. Petit, Verslag over de ziekteverzekering, Kamer van Volks-
vertegenwoordigers Zitting 1975-1976.
(3) J. Engelsman, Die gesetzgebung des Deutschen Reiches, II 2. UnfaIl versicherungsgeserze, 1886,
Werner Mahr t.a.p.. Zie ook de rede van W.F. de Gaay-Fortman bij de behandeling van het ontwerp van
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering in de Eerste Kamer, Handelingen 1965-1966 pag. 340.
(4) Jean Jacques Dupeyroux, Evolution et tendences des systèmes de sécurité sociale des pays mem-
bres des communautés européennes et de la Grande Bretagne, 1966 en id. Droit de la sécurité
sociale, Dalloz 1975.
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bestaande burgerrechtelijke aansprakelijkheid, de arbeider te ontheffen van de
moeilijke bewijslast. Het ongevalsrisico werd als een ‘risque professionnel’
beschouwd voor de ondernemer, op wie dan ook de verplichting tot premiebetal-
ing rustte, terwijl de premie van de hoogte van het ongevalsrisico afhankelijk was.
Zo werd het geregeld in het Duitse, Oostenrijkse en Nederlandse systeem. Ook het
Engelse, Deense en Franse systeem schakelde voor de werknemers de bewijslast uit,
maar vestigde een aansprakelijkheid van de werkgever voor de geldelijke gevolgen
van de in het bedrijf aan werknemers overkomen ongevallen voor wiens rekening
en risico de bedrijfsuitoefening plaatsvond. De praktijk werd weldra dat men deze
aansprakelijkheid verzekerde bij een verzekeringsmaatschappij. Italië kende een
gemengd systeem, doordat de wet de werkgever de verplichting oplegde de
werknemers bij een verzekeringsinstelling te verzekeren, zodat daar de getroffen
werknemer in de verzekeringsinstelling de aansprakelijke persoon kon vinden, van
wie hij de vergoeding der schade kon vorderen (5).

Het is duidelijk dat bij de drie concepties van ongevallenverzekering het klassieke
verzekeringsbegrip model stond, met strikte causaliteitsbetrekkingen, zoals
causaliteit tussen risico en premie, causaliteit tussen risico en prestaties (uitkerin-
gen) en causaliteit tussen premie en prestaties (uitkeringen). De elementen van
sociale bescherming van de werknemer waren vooral gelegen in de omkering van
de bewijslast en het systeem van sommige wetgevingen, dat indien de werkgever
verzuimd had of weigerde premie te betalen, de arbeider desalniettemin aanspraken
had, omdat hij van rechtswege verzekerd was (6). Het overgrote deel van deze wet-
gevingen dateert van voor de eeuwwisseling.

Naast de ongevallenverzekering verschijnt gedurende dezelfde tijd een beperkter
aantal wettelijke regelingen met betrekking tot de ouderdoms- en inva-
liditeitsverzekering en ziekteverzekering, dat echter zonder de logische motivering
van de ongevallenverzekering qua systematiek zeer nauw aansluit bij het klassieke
verzekeringsbegrip. Wij zouden dat in ons land nog terugvinden in de Inva-
liditeitswet van Talma, die een zeer streng causaliteitssysteem doorvoerde en
bijvoorbeeld een uitkeringssysteem kende, dat actuarieel gebaseerd was op het aan-
tal en de waarde van de individueel betaalde premies (7).

Ook de in 1930 in werking getreden Ziektewet van Talma kende nog aspecten van
premievariaties samenhangend met het risque professionnel en andere causaliteits-
elementen, welke elementen tenslotte voor een deel zelfs nog teruggevonden kun-
nen worden in de kinderbijslagverzekering van Romme (8).

(5) H. Kahrel, Vraagstukken der internationale ongevallenwetgeving, 1938; 
F.W. Taussig, Principles of Economics dl II Workman’s lnsurance.
(6) Veldkamp, Inleiding tot de Sociale Zekerheid, Dl I. 
(7) G.M.J. Veldkamp, Individualistische karaktertrekken in de Nederlandse sociale arbeidsverzeker-
ing, 1949.
(8) De hoogte van de kinderbijslag die werd verleend, was afhankelijk van loonklassen.
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2. Aan het gebruik van het verzekeringsbegrip en het verzekeringssysteem in de
opbouw van ons stelsel van sociale zekerheid werd, en wordt, alhoewel vroeger
meer dan nu, sociaalpolitiek zeer grote waarde toegekend. We hebben dat gezien
vooral tijdens de – zowel buitenparlementaire als parlementaire – discussie over de
totstandkoming van onze eerste invaliditeitsverzekering, toen vertegenwoordigers
van de gedachte van het staatspensioen en die van verzekering elkaar fel bestreden
(9). In die tijd stonden socialisten en liberalen dicht bij elkaar als voorstander van
staatspensioen en zij zouden dat blijven doen tot aan de vooravond van de indiening
van de algemene ouderdomsverzekering (10), ook al waren hun uitgangspunten uiter-
aard verschillend.

Doctrinair hing het socialistische standpunt samen met de marxistische meerwaarde-
theorie, waarbij de staat zich de eigenaar moest maken van de aan de arbeiders
onthouden meerwaarde en die onder andere door een in de welvaartspolitiek ingebed
systeem van sociale voorzieningen aan de werknemer ten goede moest laten komen
(11). Het liberale standpunt hing met een andere doctrine samen, namelijk die van de
Staatsonthouding, die afkerig was van ingrijpen in de normale sociaal-economische
verhoudingen, waaronder de arbeidsverhoudingen, waarin ieder mondig mens zijn
eigen mannetje moest kunnen staan, doch waarmede een plicht tot overheidszorg
correspondeerde voor sociaal zwakken die dat niet konden (12).

Het waren vooral de partijen van christelijke signatuur, die in het algemeen de pleit-
bezorger waren voor sociale zekerheid via verzekeringen, al kon dit geen genade
vinden in de ogen van sommige extreem christelijk denkenden, die de idee van een
verzekering als in strijd met de voorbeschikking Gods zagen en daartegen gemoeds-
bezwaren hadden. Staatkundig gereformeerden en ook sommige vertegenwoordi-
gers van partijen, die zelf de verzekeringsidee propageerden, helden daardoor veel
meer over naar de idee van de staatszorg (13). Voor de gemoedsbezwaren vond de
wetgever overigens een tolerante typisch Nederlandse oplossing (14). De pleitbe-
zorgers van de verzekeringsidee onderbouwden dit aanvankelijk met de leer van
een rechtvaardig arbeidsloon. Het loon van de arbeider moest voldoende zijn, om
ook te voorzien in omstandigheden waarin hij door factoren buiten zijn schuld niet

(9) Veldkamp, Inleiding tot de Sociale Zekerheid, Dl 1, Hoofdstuk II § 3, Interessant is, dat Minister
Treub in deze strijd zelfs sneuvelde.
(10) J.J.A. Berger, G.M.J. Veldkamp en C.J. van Lienden, Staatspensioen of ouderdomsverzekering,
Congres van de Bond voor Staatspensionering 1950; C.P.M. Romme, Staatspensioen en ouder-
domsverzekering 1950; B.A. van Schaik en C. Glasz, Ouderdomsvoorziening, 1951; N.E.H. van
Esveld, Aspecten ener nationale ouderdomsverzekering; F.J.H.M. v.d. Ven, Drie stemmen tegen de
volksverzekering, SMA 9e jrg.
(11) Iets hiervan dringt door in de van sommige zijde bepleite aanwending van de V.A.D. voor pen-
sioenvoorzieningen. Merkwaardig is het, dat de Partij van de Arbeid daarbij geen koploper is. .
(12) Veldkamp, Inleiding tot de sociale zekerheid, DI I t.a.p.
(13) W. Aantjes, Is het SER-advies inzake ouderdomsverzekering principieel aanvaardbaar, AR
staatskunde 1954.
(14) M.G. Levenbach, Het Nederlandse in onze arbeidswetgeving, opgenomen in Arbeidsrechr 1951.
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kon werken of wanneer hij bijzondere lasten te dragen zou krijgen. Maar omdat dit
niet via de directe loonvorming kon geschieden moest daarvoor het middel van de
verzekering – en om alle onzekerheid uit te bannen – de verplichte verzekering
worden aangewend. Later zou de rechtsgrond van het rechtvaardige arbeidsloon
worden ingebed in de tweezijdige motivering van recht op zelfontplooiing en recht
op gelijke kansen (15). Dat daaruit niet dezelfde logische conclusie volgde als uit de
doctrine van het rechtvaardig arbeidsloon werd niet terstond onderkend, waarschijnlijk
omdat we met een zekere bedrijfsblindheid al te zeer vertrouwd waren geraakt met
de verzekeringsidee en met ons verzekeringssysteem.

De voorstanders van de verzekeringsidee onderbouwden hun preferentie, die pri-
mair sociaalethisch gefundeerd was, vooral ook nog met enkele andere argumenten,
zoals het belang dat gelegen is in het zelf betalen of meebetalen aan de sociale zeker-
heid. Sociale zekerheid via sociale verzekering werd zoiets als gemeenschap-
pelijke eigendom, een instituut dat men mede in stand hield én via de gekozen
organisatievormen een maatschappelijke instelling, waarin men via zijn eigen verte-
genwoordigers ook kon meespreken.

Dat zou ook het maken van misbruik tegengaan, meende men in een tijd, waarin het
begrip ‘oneigenlijk gebruik’ nog niet uitgevonden was (16). 

Retrospectief kan men zich nu de vraag stellen, of men principieel vóór verzekering
koos en in het zelf betalen en de gekozen organisatievorm een (belangrijk)
bijkomend voordeel zag, of dat men eigenlijk de grote waarde zag in het zelf betalen
en de gekozen organisatievorm en daarvoor verzekering een geëigend middel vond.
Ik kom daarop nog nader terug.

3. Intussen was men in de wetenschap in twijfel geraakt. Reeds in vroege Duitse litera-
tuur. die haar weg ook vond naar andere landen, en met name naar ons land, was de
vraag gerezen of de zogenaamde sociale verzekering wel echte verzekering was. 

(15) Ontwerp van Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, Memorie van Toelichting pag. 2.
Zie ook W.F. de Gaay-Fortman, Handelingen 1e Kamer 1965-1966 pag. 339 e.v. en S. Stokman id.
pag. 335 e.v. Voorts N.E.H. van Esve!d, Een nieuwe rechtsgrond der sociale verzekering, SMA 1966;
G.M.J. Veldkamp, id. met naschrift N.E.H. van Esveld, SMA 1966 en N.E.H. van Esveld en G.M.J. Veld-
kamp, Vrijheid en dwang in het arbeidsrecht, SMA 1975.
(16) Het verschil tussen misbruik en oneigenlijk gebruik ligt hierin, dat bij misbruik sprake is van
bewust handelen in strijd met de wet, terwijl bij oneigenlijk gebruik men wel blijft binnen de letters
van de wet, maar de Wet gebruikt voor een doel waarvoor zij niet is geschreven. Met het oog daarop
werd na een aantal adviezen van de SVR de Wet van 14 december 1977, Stb. 670 aanvaard. Zie ook
het Rapport, Bestrijding, misbruik en fraude sociale zekerheidswetgeving, Ministerie van Sociale
Zaken 1978.
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De vraag werd zowel negatief als positief beantwoord (17). Negatief door degenen,
die sociale verzekering toetsten aan de beginselen van de private verzekering. Posi-
tief door degenen, die van oordeel waren dat men een in hoofdzaak in het pu-
bliekrecht geregelde institutie naar haar karakter niet mocht toetsen aan die begin-
selen. Veel meer sociale en economische – zo men wil sociaal-economische – begin-
selen dienden huns inziens de doorslag te geven. Werkt men in de private verzeke-
ring met een, op het do ut des-beginsel gebaseerde, causaliteit, waarmee een func-
tioneel equivalentie-beginsel correspondeert, voor de sociale verzekering zou synallag-
matische vormgeving minder essentieel zijn, omdat daarin het solidariteitsbeginsel
van allen voor allen zijn moest overheersen.

De discussie laaide in ons land tenslotte weer hevig op, toen de hervorming van de
sociale zekerheid, op het voetspoor van de Angelsaksisch – en dus weinig verzeke-
ringsconform – geïnspireerde rapporten van de Staatscommissie van Rhijn, voor de
deur stond (18). Testcase was de oudedagsvoorziening. De Noodwet ouder-
domsvoorziening – in de wandeling naar haar geestelijke vader Noodwet Drees
genoemd – kon voor-, noch tegenstanders van verzekering deren. De regeling werd
immers getroffen ‘in afwachting van de totstandkoming van een definitieve ouder-
domsvoorziening’. Voor- en tegenstanders kwamen echter weer in het strijdperk bij
de voorbereiding van die definitieve ouderdomsvoorziening. Intussen had Leven-
bach (19) het terrein geëffend voor een compromis. Levenbach achtte het voor
sociale verzekering in het geheel niet essentiëel, dat er verband bestaat tussen indi-
viduele premiebetaling en individueel uitkeringsbedrag, noch dat er verband bestaat
tussen individueel premiebedrag en individuele schade- of uitkeringskans. Voor
Levenbach was ook niet essentiëel wie de premie betaalt; zelfs kon dit in zijn
gedachtengang gebeuren door de overheid. Essentieel achtte hij slechts, dat een
organisatie voor het dragen van het risico voor een collectiviteit werd getroffen,
waardoor in bepaalde omschreven gevallen voor individuele kansdragers een
omschreven rechtop prestatie ontstaat.

Levenbach was daarmede in overeenstemming met Beveridge, waar deze schrijft:
‘The collective bearing of risks is insurance. It is insurance, whether the individual
contributes specific premiums to meet each specific risk or whether he receives free
insurance out of the general recources of the community or of an industry’ (20).

(17) Rosin, Das Recht der Arbeiterverschicherung, 1890. Bd. I; Kaskel-Sitzler, Grundrisz des sozialen
Versicherungsrechts 1912; Lutz Richter, Sozial Versicherungsrecht, 1931; A. Manes, Die gemein-
samen rechtlichen Wurzel der Privat und Sozialversicherung, in Gegenwartsfragen sozialer Ver-
sicherung en W. Rohrbeck, Der Begriff der Sozialversicherung und ihre Abgrenzung zur Versorgung
und Fürsorge, in id. Voor Nederland vooral H.W. Groeneveld, Ongevallenwet 1901, 1911. Anders
Veldkamp, Individualistische karaktertrekken; H. Bossenhoek en J. van den Berg, Doel, geschiedenis
en grondslagen der sociale verzekering. 1967 en A. Remijn, De sociale verzekeringswetten in Neder-
land.
(18) Rapporten Londense Commissie van Rhijn, 1945; Gemengde Commissie van Rhijn, 1948.
(19) M.G. Levenbach, Sociale Zekerheid, in Arbeidsrecht 1951.
(20) W. Beveridge, lnsurance for all and everything, 1926.,
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De vraag rees evenwel of Levenbach hiermee niet de grenzen overschreed welke
bestaan tussen de begrippen sociale verzekering en sociale zorg. Zelf heb ik toen
nog gesteld, dat ik het wel met Levenbach eens kon zijn, met dien verstande dat ik
voor sociale verzekering essentieel achtte dat een heffing wordt geheven –
ongeacht wie haar betaalt over het inkomen of vermogen van de personen die
onder de verzekering vallen, ter financiëring der verzekering (21). Romme achtte dit
een wezenlijk verschil tussen Levenbachs en mijn opvatting en sloot zich bij de
mijne aan (22). Een tussenstandpunt nam Van Esveld in, die voorstelde aan mijn cri-
terium toe te voegen dat de middelen voor een deel door onder de sociale verzekering
vallende groepen zelf moeten zijn opgebracht (23).

Zo werd een constructie mogelijk waarbij men nog onderscheid kon maken tussen
sociale verzekering met een zekere causaliteit en verzekering aan de ene kant en
sociale zorg zonder causaliteit en verzekering aan de andere kant. Maar dit was niet
voor iedereen overtuigend, en zeker niet voor wie buiten het sociaal verzekerings-
wereldje stond (24).

De over en weer gehanteerde gedachten waren voor Suurhoff voldoende om zijn
voor de Nederlandse sociale zekerheid baanbrekend ontwerp Algemene Ouder-
domsverzekering te onderbouwen. Dit ontwerp vond zowel genade in de ogen van
de voorstanders van een staatspensioen, omdat namelijk een algemene ouder-
domsvoorziening in het leven werd geroepen, waarvoor door alle ingezetenen een
heffing betaald en door de belastingdienst geïnd zou worden, als van de voorstanders
van verzekering, die in de heffing die door de belastingdienst geïnd zou worden een
premie zagen voor een ouderdomsverzekering, waaruit het ouderdomspensioen
betaald zou worden. Van daaruit kon het stelsel van volksverzekering zoals wij dat in
Nederland tot ontwikkeling hebben zien komen zich verder uitbreiden.

Deze constructie – essentieel voor de volksverzekeringen – waarbij van meet af aan
grote concessies aan het causaliteitsbeginsel – althans uitgedrukt in het equivalen-
tiebeginsel – werden gedaan, zou nog gevolgd worden door een andere die model
stond voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering, waarbij het op het causaliteitsbe-
ginsel gefundeerde verschil tussen ongevallen- en invaliditeitsverzekering werd
opgeheven. In deze constructie was niet langer beslissend uit welke oorzaak iemand
arbeidsongeschikt was, doch alleen dat hij arbeidsongeschikt was (25).

(21) J.J.A. Berger, G.M.J. Veldkamp en C.J. van Lienden t.a.p.
(22) C.P.M. Romme, Ouderdomsverzekering t.a.p.
(23) N.E.H. Van Esveld, Aspecten ener nationale ouderdomsverzekering t.a.p. 
(24) W.C.L van der Grinten, Moderne rechtsontwikkeling in de ontwikkeling der wetenschappen in
de laatste halve eeuw, 1954. Interessant is dat een gezaghebbend auteur als Dupeyroux, Evolution
t.a.p. de vraag stelt, waarin de door de Nederlanders betaalde ‘bijdrage’ voor de volksverzekeringen
practisch verschilt van belastingen. Hij vraagt zich af, of dat voortvloeit uit ons belastingrecht en kon
natuurlijk niet bevroeden, dat her voortkomt uit onze dogmatische verzekeringsdiscussie.
(25) Hoezeer deze constructie afwijkt van het tot dan geldende recht wordt wel heel duidelijk als
men nog eens naleest de resultaten van een onderzoek dat J.J.M. van der Ven in 1942 publiceerde:
Iets over het oorzaaksbegrip in het sociale verzekeringsrecht, Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 1942.
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4. Overziet men de historische grondslag van onze, in hoofdzaak op sociale verze-
kering gebaseerde, sociale zekerheid en de daarvoor ten beste gegeven wetenschap-
pelijke opvattingen, dan kunnen we vaststellen dat private en sociale verzekering,
niet veel meer dan de naam verzekering gemeen hebben. En hoe men het wendt of
keert, dit woordgebuik wekt de indruk dat een eenzinnig begrip verzekering
gebuikt ‘wordt, dat nader bepaald wordt door het gebruik dat ervan gemaakt wordt
in private verzekeringscontracten of bij wege van sociale voorziening.

Als men zich afvraagt waar het bij verzekering wezenlijk om gaat, dan kan vast-
gesteld worden, dat er vrij algemeen van wordt uitgegaan, dat het er bij verzekering
om gaat, dat er een kwade kans is, die velen of zelfs iedereen lopen c.q. loopt, waardoor
schade kan worden geleden en dat er een organisatie wordt gevormd, waarbin-
nen men door een premiebetaling, van welke aard en onder welke naam dan ook,
gevrijwaard kan worden tegen de eventuele schade. Voor verzekering is daarbij
causaliteit essentieel in menig opzicht; alleen als de kwade kans effectief wordt is er
recht; premiebetaing moet aanspraken dekken, of dat nu gebeurt op basis van het
equivalentiebeginsel met zeer wijde nuances of op basis van een solidariteitsbegin-
sel met zeer wijde nuances, maar in ieder geval op basis van een met goede actua-
riële en financieel economische becijferingen onderbouwde vaste rekenkundige
grondslag (26). Te vergaande concessies binnen het stelsel van sociale zekerheid
naar het equivalentiebeginsel blijken niet minder irritaties te wekken, waarbij men
denke aan de vrijwillige ziekenfondsverzekering, dan te vergaande concessies aan
het solidariteitsbeginsel, waarbij men denke aan de tegenzin die blijkens recente
onderzoekingen bestaat om nog hogere sociale premies te betalen (27).

Wat is in ons systeem van sociale zekerheid nu feitelijk van verzekering op basis van
het daaraan evenredige causaliteitsbeginsel terechtgekomen. Ons sociale zekerheids-
systeem bestaat uit een groot aantal – ten dele verfijnde – regelingen, die als men de
aanspraken die de werknemer heeft uit hoofde van de arbeidsovereenkomst, met
name die op grond van de Wet minimumloon en minimum vakantieuitkering,
buiten beschouwing laat, globaal ingedeeld kunnen worden in volksverzekeringen,
werknemersuitkeringen en aanvullende complementaire of bijzondere sociale
voorzieningen, waarvan die op grond van de Algemene Bijstandswet de belangrijkste is.

5. Voor verzekering en causaliteit als grondslag daarvan zijn daarbij tenminste drie
vormen van causaliteit van belang: causaliteit tussen premie en prestatie (uitkering);
causaliteit tussen risico en prestatie (uitkering) en causaliteit tussen risico en premie.

(26) Het was een misverstand van A.N. Molenaar-N.E.H. van Esveld in arbeidsrecht, Tweede deel B,
Het geldende recht, 1958 pag. 1.481 dat de term ‘rekenkundige grondslag’ de kostendekking door
een omslag zou uitsluiten. Reeds de context waarin deze term gebruikt werd had dat duidelijk kun-
nen maken. De term ‘rekenkundige grondslag’ diende ter onderscheiding van de sociale zorg.
(27) Zie G.M.J. Veldkamp, De crisis in de Nederlandse sociale zekerheid Anno 1976.
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a. Ziet men naar de causaliteit van premie en prestatie (uitkering) dan moet in de
eerste plaats vastgesteld worden dat – als ik de vrijwillige verzekeringen buiten
beschouwing laat – met één enkele uitzondering in de AOW (28) in het geheel van
onze verplichte sociale verzekeringswetgeving voor het recht op prestatie niet
beslissend is of een verschuldigde premie betaald is.

In de tweede plaats moet vastgesteld worden, dat bij alle volksverzekeringen de pre-
mie wordt geheven naar de grondslag van het loon en inkomen met belangrijke
franchises aan de voet voor zelfstandigen (29). Wie geen inkomen heeft is toch
verzekerd en heeft ook recht op prestaties, enkele categoriën bij de AAW – maar
niet samenhangend met de premiebetaling – daargelaten. Het recht op prestatie
bestaat dus ook als geen premie verschuldigd is en dus ook niet betaald wordt. De
uitkeringen bij de volksverzekeringen zijn niet vastgesteld naar de grondslag van het
loon en inkomen maar in vaste bedragen, die voor verschillende categorieën – geen
verband houdende met de hoogte van het loon of inkomen – verschillend kunnen
zijn. Dat geldt buiten de volksverzekeringen ook voor de kinderbijslagverzekering
voor loontrekkenden en à fortiori voor die van kleine zelfstandigen (zelfstandigen
met een inkomen, dat niet hoger is dan het minimumloon), die helemaal geen pre-
mie betalen en voor alle verzekeringen binnen ons sociale zekerheidsstelsel met
betrekking tot geneeskundige verzorging. Met een zekere gerustheid kunnen we
hier nog aan toevoegen de bij de werkloosheidsverzekering aansluitende en in die
sfeer geregelde werkloosheidsvoorziening waar ook in het geheel geen premie voor
betaald wordt. Verder teken ik aan, dat er voor verschillende sociale verzekeringen
een niet onbelangrijke overheidsbijdrage wordt betaald die in 1978 in totaal ong. 7
miljard gulden bedraagt (incl. door het Rijk betaalde premies).

Hieruit kan worden afgeleid, dat bij de in deze rubriek genoemde voorzieningen
geen enkele prestatie in een direct causaal verband Staat tot de betaalde premies;
voorts, dat voor zover de prestaties afhangen van de overheidsbijdragen of daarvoor
wegens franchises of anderzins geen premie of niet de volledige premie betaald
behoeft te worden. zij in geen enkele relatie met de door of voor de presta-
tiegerechtigde betaalde premie staat. hetgeen ook het geval is als premie wel ver-
schuldigd maar niet betaald is. De enige causaliteit, die bestaat, is deze, dat het
toraal aan financieringsmiddelen (premies + overheidsbijdragen) toereikend is, of
althans moet zijn, voor het toraal der prestaties. Daarbij geldt voor het overgrote
deel van de sociale zekerheid een staatsgarantie als veiligheidsklep.

Ook kan met betrekking tot de hier genoemde voorzieningen worden vastgesteld
dat velen betalen voor wat zij nimmer kunnen krijgen. Ongehuwden betalen mee
voor aanspraken die typisch aan gehuwden toekomen; mensen zonder kinderen

(28) Art. 33 AOW, regelt een korting op de AOW-uitkering, als een verzekerde schuldig nalatig is
gebleven premie te betalen.
(29) Zie art. 31 AOW, art. 45 AWW welke ingevolge de bij de AKW, de AWBZ en AAW gekon-
strueerde systematiek tevens voor die wetten van toepassing zijn. De premies of gedeelten van pre-
mies, die op grond van deze bepalingen niet worden ingevorderd komen ten laste van het Rijk.

306

VELDKAMP-NED.qxp  1-12-2010  11:38  Pagina 306



voor kinderen van anderen; mensen met meer dan een modaal inkomen voor
mensen met minder dan een modaal inkomen. Het zijn zaken die uit inkomenspoli-
tiek oogpunt natuurlijk verdedigbaar zijn, maar met causaliteit en verzekering nog
maar weinig van doen hebben. In dit verband merk ik op, dat sommige plannen die
reeds aangekondigd waren in de Nota collectieve voorzieningen en werkgelegen-
heid 1976 in verband met de 1% operatie en herhaald zijn in Bestek ’81 het causaal
verband nog kleiner maken. Natuurlijk kan daartegenover worden opgemerkt. dat
ook voor de private verzekering de samenvoeging van de goede en de slechte
kansen essentieel is. maar daar kiest niemand de kans. die hij nooit kan lopen.

Wat in de derde plaats de werknemersverzekeringen betreft merk ik op, dat daarbij
de causaliteitsrelatie wel sterker maar op zichzelf toch ook erg beperkt is. Ik heb
reeds vastgesteld, dat zij bij de kinderbijslagverzekering en de ziekenfondsverzekering
niet meer bestaat. Bij de ziekengeld-, arbeidsongeschiktheids- wachtgeld- en
werkloosheidsverzekering is zij in zoverre aanwezig, dat de grondslag voor pre-
mieheffing en prestaties dezelfde is. als men tenminste de minimum garanties buiten
beschouwing laat. Overigens moet men nog in aanmerking nemen, dat het Rijk de
helft van de werkloosheidspremie voor haar rekening neemt. Beziet men het totaal
van de werknemersverzekeringen, dan is de causaliteit tussen premie en aanspraken
per verzekerde groter dan bij de volksverzekeringen, maar ver af van een zuiver
equivalentiebeginsel. Bij de complementaire voorzieningen (op grond van
Algemene Bijstandswet en andere wetten) met volledige financiering door Rijk en
Gemeenten is er uiteraard geen relatie mogelijk. De causaliteit gaat daar niet verder
dan de basis voor de aanspraken.

b. Beziet men vervolgens de relatie tussen risico en prestatie (uitkering), dan moet
vastgesteld worden, dat in beginsel uitsluitend de omstandigheid, dat iemand vol-
doet aan de in de wet omschreven voorwaarden, zoals bijvoorbeeld het verzekerd
zijn en het ongeschikt zijn tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte in de
ziekengeldverzekering en het werknemer zijn en het werkloos zijn bij de
werkloosheidsvoorziening beslissend is voor het recht op prestatie (30). Bij toeken-
ning wordt dit recht vastgesteld en de verlening in werking gesteld. Dit is natuurlijk
wel een causaliteitsverhouding, maar dat kan men in zekere zin ook zeggen van de
omstandigheid dat men stemgerechtigd moet zijn om te kunnen stemmen. Dit geldt
te meer nu het ‘verzekerd’ risico erg ruim is omschreven. Onder de vigueur van de
Ongevallenwet 1901 was er (overigens ook uit anderen hoofde) sprake van een vrij
strenge causaliteit (31). Vastgesteld moest worden, dat de verzekerde werkman een
ongeval had gekregen in verband met de bedrijfsuitoefening. De causaliteit werd
afgezwakt toen dit criterium verlaten werd en overgestapt werd naar het criterium
‘verband met de dienstbetrekking’ en geleidelijk aan ook letsels in betrekkelijk korte
tijd ontstaan en beroepsziekten daaraan werden toegevoegd. Toen de Centrale Raad

(30) Daarenboven kan iemand recht krijgen als een uitvoeringsorgaan gebruik maakt van een daartoe
gegeven bevoegdheid.
(31) J.J.M. van de Ven t.a.p.
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van Beroep bovendien het begrip ‘verband met de dienstbetrekking’ steeds
extensiever ging interpreteren werd de afstand tussen ongevallenverzekering en
invaliditeitsverzekering sociaal-rechtelijk ondragelijk groot, om maar niet te spreken
van de afstand tussen werknemers en zelfstandigen. Met de beide arbeidsongeschikt-
heidsverzekeringen is de causaliteit teruggebracht tot iedere arbeidsongeschiktheid
die tot loon- of inkomensderving leidt. Maar de verzekeringscausaliteit wordt wel
maximaal afgezwakt als het voornemen der regering aangekondigd in de Nota
collectieve voorzieningen en werkgelegenheid en gedeeltelijk herhaald in Bestek
’81 verwezenlijkt gaat worden om een loon- en misschien zelfs een inkomensdervings-
verzekering tot stand te brengen (32). Bedenkt men daarbij, dat het in het voorne-
men ligt, daarin ook de werkloosheidsvoorziening krachtens de WWV en de op de
AJ3W gebaseerde groepsregeling voor werkloze werknemers te betrekken – het-
geen gepaard zal moeten gaan met compenserende overheidsbijdragen – dan is het
duidelijk dat de afstand tot een streng afgepaald causaliteitsbegrip maximaal is
geworden.

c. Tenslotte de causaliteit van risico en premie. Overziet men in ons sociale zeker-
heidssysteem de heffingsgrondslagen dan is er – als men sommige vrijwillige verze-
keringen buiten beschouwing laat – nauwelijks sprake van verband tussen risico en
premie. Alleen de ziekengelden wachtgeldverzekeringen kennen premiedifferenti-
aties, die met de hoogte van het risico samenhangen. En die samenhang is in de litera-
tuur niet onbetwist gebleven. Voor wat de ziektewetpremie betreft is er
opgewezen, dat de indirecte kosten van het ziekteverzuim voor de werkgever al
belangrijker hoger zijn dan de premielast en het uit dien hoofde de vraag is of hij
bovendien een hogere premie moet betalen als hij tot een bedrijfstak behoort met
veel ziekteverzuim. Daarenboven hangt het risico soms met factoren samen, die de
werkgever niet kan beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld weersomstandigheden.
Tenslotte werkt, zoals recent economisch onderzoek heeft aangetoond, de premie-
differentiatie anders uit dan zij juridisch bedoeld was, dit afhankelijk van de
loonstructuur van bedrijf en onderneming (33). Ditzelfde gelde voor de wachtgeld-
premie. Overigens is in de literatuur de stelling verdedigd dat bijvoorbeeld het
werkloosheidsrisico helemaal geen verzekerbaar risico is en derhalve geheel ten
laste van de staat zou moeten komen, die de uiteindelijke verantwoordelijkheid
draagt voor de werkgelegenheidssituatie’’(34).

(32) Nota Collectieve Voorzieningen en Werkgelegenheid, 1976 pag. 14 en de Nota inzake de
hoofdlijnen van het financiële en sociaal economische beleid voor de middellange termijn, Bestek
’81, pag. 43-44. Zie ook M.J. van Zaal, Een loondervingswet genoeg, Intermediair, 11 en 18-3-1977 en
L. Lamers, Is inkomensgarantie de beste vorm van sociale zekerheid, in Sociale zekerheid in een tijd-
perk van economische overgang, 1978.
33) N.H. Douben, Vermogende arbeid, 1975 en Sociale premiedruk een gevarieerde last, SMA 1976.
(34) Viola Gräfin von Bethusy-Huc, Das Sozialleistungssystem der Bundesrepublik Deutschland 2e
druk 1976; Bernhard Badura en Peter Grass, die zich afvragen of ‘das Versicherungsprinzip’ nier ähn-
lich wie die Pickelhaube zum “alten Eisen”, zum Rüstzeug einer Gesellschaftsordnung gehört, deren
Voraussetzungen sich mittlerweile von Grund auf gewandelt haben’, stellen ook de vraag, of het
geen illusie is te geloven, dat risico’s als ziekte en werkloosheid effectief te verzekeren zijn Sozialpoli-
tische Perspectiven, eine Einfürung in Grundlagen und Probleme sozialer Dienstleistungen, 1977.
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6. In ons systeem van sociale zekerheid nemen de sociale voorzieningen, die met de
naam verzekering worden aangeduid een grote plaats in.

Wat echter onder de naam verzekering schuilgaat heeft zoals uit het voorgaande
volgt, heel weinig met verzekering en causaliteit te maken. Wie het begrip verzeke-
ring in het kader van ons systeem van sociale zekerheid gebruikt, moet weten dat
hij het oneigenlijk gebruikt of althans daaraan geen verdere dan overdrachtelijke
betekenis kan toekennen en zeer wezenlijk daarbij is dat binnen ons systeem van
sociale zekerheid onderscheid tussen sociale verzekering en sociale zorg veel min-
der groot is dan tot dusverre veelal gedacht en beweerd is. Reeds 25 jaar geleden
constateerde Van der Grinten, anders dan Molenaar (35), in een analyse van 50 jaar
rechtsontwikkeling dat er eigenlijk helemaal geen verschil bestaat tussen sociale
verzekering en sociale zorg, ‘Tussen verzekering en verzorging bestaat geen polaire
tegenstelling. De wettelijk verplichte verzekering, die in een bepaalde levensnood
beoogt te voorzien, is een vorm van verzorging. De omstandigheid, dat voor de
voorziening wordt betaald verandert haar karakter niet, elke voorziening brengt las-
ten mede, die moeten worden opgebracht. Op welke wijze dit geschiedt, is primair
een doelmatigheidsvraag, waarvan ik het belang allerminst wil kleineren’ (36).

Wanneer men de plaats van verzekering en causaliteit in ons systeem van sociale
zekerheid grondig analyseert, dan komt ment tot de conclusie, dat wat beoogd is
met het gebruik van de term verzekering en tot op zekere hoogte van de verzekerings-
vorm, niet meer of minder is dan een bijzondere verantwoordelijkheid te leggen bij
degenen die betrokken zijn bij de sociale zekerheid – traditioneel werkgevers en
werknemers – door een speciaal heffingssysteem en door organisatiestelsel waarbij
de belanghebbenden zijn betrokken.

Wezenlijk voor het leggen van die bijzondere verantwoordelijkheid blijft het spe-
ciale heffingsstelsel, waarbij her interessant is aan te tekenen, dat naar het oordeel
van de Franse kenner van de sociale verzekering Jean Jacques Dupeyroux onze pre-
mies volksverzekeringen weinig met premie maar alles met belastingen gemeen
hebben (37).

Verder liet de grootmeester van de actuariële leer van de sociale verzekering Mario
Coppini zich onlangs in een vergadering van een EG-commissie ontvallen, dat de
sociale verzekeringspremie de politieke prijs is die de burger betaalt voor zijn

(35) T.a.p. pag 1481. 
(36) v.d. Grinten t.a.p.
(37) Dupeyroux. Evolution t.a.p. Elders t.a.p. pag. 168 maakt hij een soortgelijke opmerking als van
der Grinten, maar hij zegt dat het in sommige landen niet meer mogelijk is een nauwkeurig onder-
scheid te maken tussen bijstand, wettelijke stelsels en CAO-stelsels.
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sociale verstrekkingen. De laatste voegde daaraan toe, dat als en naarmate het
sociale heffingsstelsel een instrument wordt voor verticale inkomensverdeling er
helemaal niet meer van premie gesproken kan worden (38).

In het licht van het voorgaande lijkt her mij dan ook belangrijk vast te houden aan
de principiële doelstelling om bijzondere verantwoordelijkheden te leggen op dege-
nen, die bij de sociale zekerheid betrokken zijn, maar binnen het systeem van de
sociale zekerheid af te stappen van het gekunstelde verzekeringsbegrip, om daar-
door ruimte te scheppen voor een meer coherent en vereenvoudigd systeem (39).

7. Ik wil daarover tot slot van mijn betoog nog enige gedachten ontwikkelen. De
sociale zekerheid is geleidelijk aan het grootste instituut van onze collectieve sector
geworden. Zij wordt gevormd door het geheel van instellingen en voorzieningen,
dat erop gericht is een bepaald bestaansniveau te handhaven, onder meer ook door
het zoveel mogelijk vervangen van het inkomen bij het wegvallen van de inkomens-
bron en door moeilijk te dragen uitgaven, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect te
vergoeden, alsmede de oorzaken van het ontoereikend zijn of wegvallen van het
inkomen zoveel mogelijk weg te nemen (40). Deze sociale zekerheid (in ruime zin)
is groter dan wat traditioneel onder sociale zekerheid (in enge zin) wordt verstaan
waar het door mij te geven onderwijs primair op gericht zal zijn.

De laatste kan echter niet beschouwd worden zonder de eerste wegens de onder-
linge verwevenheid van functie en werking. Maar op zichzelf is zij her grootste insti-
tuut van de collectieve sector en het wordt ook de hoogste tijd, dat zij als een een-
heid wordt beschouwd. Voor dat instituut is het van het allergrootste belang dat er
nauwe betrokkenheid is van en met degenen voor wie de sociale zekerheid func-
tioneert nl. prestatie (uitkerings) gerechtigden en heffingsplichtigen.

(38) Zie ook M.A. Coppini, Lezioni di technica della assicurazioni sociale. Geheel omgewerkte 4e
druk 1976, waarvan een Nederlandse vertaling in voorbereiding is.
(39) Vgl. J.F. Rang. Dicussie gedoemd te mislukken, De Onderneming 14 oktober 1977; Voorts J. van
Langendonck, Ontwikkelingstendenzen in W.-Europa in Veldkamp, Inleiding tot de sociale zeker-
heid, Deel 1 Hoofdstuk II § 4.
(40) G.M.J. Veldkamp, Inleiding tot de sociale zekerheid, Deel 1 Hoofdstuk I. De definitie heeft een
zekere verwantschap met die van Halberstadt, Sociale zekerheid in de openbare financiën, in Sociale
:zekerheid in een periode van economische overgang, 1978 en Naar een economische theorie van de
publieke sector Leiden 1976: ‘Sociale zekerheid is het geheel van al dan niet automatische in geld
waardeerbare-individuele aanspraken op een bepaald bestaansniveau. Ik heb de indruk dat Halber-
stadt hetzelfde bedoelt als ik. Zijn definitie miskent echter de collectieve voorzieningen waartegen-
over niet altijd individuele aanspraken staan, zoals melding collectief ontslag, openbaarheid van
fusiebesprekingen maar ook werkgelegenheidsmaatregelen en de hele gezondheidspreventie. Zijn
vroegere definitie waarin deze beperking niet voorkwam lijkt dan ook juister, De economie van de
sociale zekerheid SMA 1974. Enigszins afwijkend is de definitie van Goedhart, De sociale verzekering
in het middenveld in 75 jaar sociale verzekering, 1976 die – min of meer juridisch – het
publiekrechtelijke gefundeerde Stelsel van sociale zekerheid omschrijft als het geheel van collectieve
voorzieningen waarmee wordt beoogd sociale geborgenheid te verschaffen door middel van dekking
tegen risico’s van inkomensderving en als buitengewoon aangemerkte lasten.
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Zoals ik uiteengezet heb is het verzekeringsbeginsel daarvoor niet doelmatig, doch
de elementen die de uitwerking zijn van de keuze van dat beginsel, zoals de speciale
heffing en een speciale organisatievorm zijn dat wel. Daar komt vandaag de dag nog
meer bij, met name de noodzaak om naast het vertegenwoordigen van de betrokke-
nen waardoor de sociale zekerheid als instituut formeel dichter bij de mensen wordt
gebracht, dit instituut ook materieel zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen.

Wat de speciale heffing betreft, geeft de loskoppeling van de sociale zekerheid van
de quasi verzekeringsgrondslagen in de eerste plaats de mogelijkheid de heffings-
grondslagen nog losser te maken van de prestatiegrondslagen en ze op hun wezen-
lijke sociaal-economische betekenis en werking te beschouwen, namelijk enerzijds
op hun draagkrachtbetekenis en anderzijds op hun kostenbetekenis. In de tweede
plaats geeft de loskoppeling de mogelijkheid veel eenvoudiger heffingssystemen te
kiezen.

Voor het eerste denk ik aan een financieringssysteem, waarin het draagkrachtbegin-
sel beter tot uitdrukking komt, maar waarin bovendien beter rekening wordt
gehouden met de lasten van de arbeidsintensieve bedrijven (41). Globaal zou men
wellicht kunnen denken aan een loonsomheffing voor de werknemersverzekerin-
gen, een stuk speciale BTW-heffing voor de volksverzekeringen en een stuk bijdrage
uit de algemene middelen (42).

Voor het tweede denk ik, als men deze financieringsfiguur niet zou willen kiezen,
aan verschillende variaties. De eerste komt neer op het – al dan niet met handhaving
van sommige heffingsvariaties – het ten laste van de ‘verzekerde’ brengen van de
heffingen volksverzekeringen en het ten laste van de werkgever brengen van de
heffingen werknemersverzekeringen. Uit een oogpunt van inkomensverdeling zou
daardoor niet veel behoeven te veranderen en evenmin uit een oogpunt van lasten-
druk (43). Het Stelsel zou eenvoudig zijn, zowel voor de heffingsplichtige en de
door deze te vervullen administratieve formaliteiten, als uit een oogpunt van con-
trole. Reeds de Commissie Vos bepleitte in 1970 de heffIng voor de loondervings-
verzekeringen geheel ten laste van de werkgever te brengen en deze bovendien
voor alle loondervingsverzekeringen voor het gehele bedrijfsleven uniform vast te
stenen. En in 1972 bepleitten de Organisatiebureaux Berenschot en Bosboom &
Hegener voor alle heffingen een zelfde grondslag, waarbij aansluiting gezocht zou
kunnen worden bij de loon- en inkomstenbelasting (44).

(41) N.H. Douben, ‘Vermogende arbeid’, oratie 1975 en Sociale premiedruk, een gevarieëerde last,
SMA 1976. Verder H. Deleeck e.a., Alternatieve financiering van de sociale zekerheid, Belgisch Tijd-
schrift voor Sociale Zekerheid, 1977.
(42) G.M.J. Veldkamp, Bijstellen en/of herstructureren. SMA september 1978. 
(43) Er behoeft namelijk niets te veranderen, als een eenmalige positieve of negatieve looncompen-
satie plaats heeft die gelijk is aan de omvang van de drukverschuiving.
(44) Rapport van de Commissie premiedruk sociale verzekering, 1970 en Rapport van de Orga-
nisatiebureaux Berenschot en Bosboom & Hegener. Alternatieven met betrekking tot de uitvoering
van de sociale verzekering 1972. Soortgelijke gedachten ontvouwde staatssecretaris L. de Graaf voor
zijn Optreden als zodanig in een inleiding voor de Voedingsbond CNV op 24-11-1977. 
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De ontkoppeling van heffings- en prestatiegrondslagen geeft in overeenstemming
hiermede als tweede variatie de mogelijkheid beide heffingen tezamen te innen in
één sociale zekerheidsheffing, zoals bijvoorbeeld de onroerend goedbelasting in
feite de personele belasting, de grondbelasting en straatbelasting combineert. Maar
dit laatste is een mogelijkheid en geen noodzakelijkheid (45).

En tenslotte is er theoretisch natuurlijk de mogelijkheid om naast een bijdrage uit de
algemene middelen slechts één (dus ongecombineerde) speciale sociale zekerheids-
heffing in te voeren.

De ontkoppeling helpt ons ook af van sommige specifieke problemen zoals de heffing
van gemoedsbezwaarden en bijvoorbeeld van het kostbare probleem van de admi-
nistratie van schuldig nalatig betalen in de AOW (46).

(45) Art. 33 AOW. Hoe beperkt de omvang van de zeer kostbare toepassing is, leert onderstaande
tabel ontleend aan gegevens van het Ministerie van Financiën.

jaar aantal A: niet B: wel A:B in
gevallen betaalde betaalde procenten

premie premie
in mln.

60 500 101100 1071 0,009
61 400 99000 1141 0,009
62 1100 280000 1248 0,022
63 60 13000 1686 0,001
64 650 125000 1903 0,007
65 2400 502000 2710 0,019
66 1500 356000 3142 0,011
67 - - 3422 -
68 - - 3917 -
69 1600 840000 4351 0,019
70 4800 2000000 5010 0,040
71 2000 1100000 6239 0.018
72 1800 1400000 7364 0,019
73 1800 1200000 8415 0,014
74 1600 1200000 9997 0,012
75 1300 1300000 11235 0,012
76 1000 1400000 12548 0,011

In de loop der jaren werd f 92 000 alsnog betaald.

(46) J.F.L Lochtenberg, De collecterende functie van bedrijfsvereniging naar fiscus, ESB 1977, pag.
528 oppert o.m. daartegen grote bezwaren, die mij niet hebben overtuigd. Hij betrekt daarbij ook de
rede van oud-minister Boersma bij het 75-jarig bestaan van de Organisatiewet Sociale verzekering met
een pleidooi voor uniforme ZW en WW premies, alsmede de rede van L. Lamers, Plaats en functie
van de overheid bij de uitvoering van de sociale zekerheid en de belangwekkende rapporten, Infor-
matiestromen en reservevormen in de sociale verzekering S.E.R. Dl I, II en III 1976, 1978.
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Maar het allerbelangrijkste van het ontkoppelen van heffings- en prestatiegrondslagen
is, dat beide grondslagen – ook zonder dat men zover gaat als wat ik zoëven
opperde – ieder op zichzelf vereenvoudigd kunnen worden, zonder dat alles met
alles moet samenhangen, hetgeen op grond van een oneigenlijk gebruik van het
verzekeringsbegrip tot dusverre scheen te moeten geschieden. Naast het genoemde
vereenvoudigde en geïntegreerde heffingssysteem waarnaar door velen reikhalzend
wordt uitgezien, zou het mogelijk worden de aanspraken in het kader van her soci-
aal zekerheidssysteem op doeltreffende wijze te integreren. En omdat het mogelijk
is de grondslagen daarvan te vereenvoudigen los van enig heffingssysteem is het
mogelijk daarbij ook voorzieningen te betrekken als de WWV, de WSW, de ABW en
regelingen voor speciale groepen zoals de oorlogs- en verzetsslachtoffers. Daardoor
kan ook een betere bestuurbaarheid van de gehele sociale zekerheid bewerkstelligd
worden, doordat alle heffingen en rijksbijdragen in één sociaal zekerheidsfonds
zouden kunnen worden gestort, van waaruit de gelden naar deelfondsen voor cate-
gorieën voorzieningen geleid zouden moeten worden. Ook zou egalisatie plaats
kunnen hebben tus. sen de deelfondsen onderling en in de tijd, waardoor ‘tegen’- en
‘mee’vallers met alle sociaal politieke consequenties van dien vermeden zouden
kunnen worden (47). Mede daardoor zou de kostenontwikkeling nauwlettend
gevolgd en geprogrammeerd kunnen worden en de middelen op lange termijn
zowel structureel als conjunctureel op de meest doelmatige wijze kunnen worden
beheerd, hetgeen een belangrijke bijdrage rot de continuïteit van het sociale zeker-
heidsbestek zou vormen.

Wat de speciale organisatievorm betreft wil ik mij vandaag niet begeven in het
wespennest van de actuele sociale politiek.

Wie mij kent, kent mijn opvattingen daarover en de belangrijkste daarvan is, dat op
den duur de doelmatigheid het zal winnen. Maar als ik er vandaag voor pleit één
bepaald goed – naast de speciale heffing – uit het verzekeringssysteem te bewaren,
dan is het de formele vertegenwoordiging van allen die bij de sociale zekerheid zijn
betrokken. Dan bepleit ik de doorbreking van de klassieke vertegenwoordiging van
werkgevers en werknemers en eventueel van het algemeen belang (kroonleden). Ik
pleit met name ook voor de vertegenwoordiging van de sociale zekerheidscliënt
voor zover die niet meer tot het arbeidsproces behoort. Het zijn de gehandicapten,
de bejaarden, de weduwen en wezen en sommige groepen cliënten van andere
sociale voorzieningen (bijstandgenieters, oorlogs- en vervolgingsslachtoffers en
dergelijke). Zij horen erbij als over hun zaken geadviseerd, bestuurd en beslist

(47) Vgl. Informatiestromen, Dl III blz. 3. 1978.
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wordt (48). Dat geldt ook voor de werknemers van uitvoerings- en
toezichthoudende organen.

En tenslotte is er, wat ik genoemd heb het materieel dichter bij de mensen brengen
van onze sociale zekerheid. Dat is veel meer dan ik vroeger bepleit heb toen ik het
had over het in het leven roepen van ‘sociale supermarkets’ (49). Er is veel onbe-
kendheid met en veel onbegrip van de sociale zekerheid. Wij hebben behoefte aan
een groot stuk humanisering van de sociale zekerheid (50). Misschien dat de
broodnodige vereenvoudiging en codificatie van de sociale zekerheidswetgeving dat
binnen onze horizon mag brengen, waardoor de sociale zekerheid misschien veel
toereikender kan worden (51) en ook het klimaat geschapen kan worden waarbin-
nen oneigenlijk gebruik en misbruik slecht gedijen.

Afscheid nemen van verzekering en causaliteit kan op deze wijze bezien een
welkom betekenen aan een meer menselijk stelsel van sociale zekerheid, waarin
belangrijke beginselen uit de sociale verzekering van het verleden zich beter zullen
kunnen manifesteren in de moeilijke tijd, die voor ons ligt.

Hare Majesteit de Koningin,
betuig ik mijn eerbiedige dank voor Haar aan het De Kruyfffonds verleende toestem-
ming om deze bijzondere leerstoel in te stellen.

Dames en Heren Bestuurders van deze Universiteit,

Gaarne dank ik U voor het gunstig advies waardoor deze bijzondere leerstoel onder-
dak heeft gekregen aan deze Universiteit.

(48) Ik proef verwantschap bij F.M. Noordam, Enkele opmerkingen over het lekenelement in de
Raden van Beroep, SMA 1977 waarin hij in het kader van een toetsing van de argumenten voor het
deelnemen van lekenrechters aan de rechtspraak van de Raden van Beroep opmerkt: ‘Zij zijn te zeer
afgestemd op een voorbije situatie, waarin het werkterrein nog slechts beperkt was tot het kennisne-
men van geschillen op het terrein van de werknemersverzekeringen’. Zie ook W. Albeda, Overwin-
stregeling zou per cao moeten, FEM, 11-8-1977 met zijn pleidooi voor een nieuwe Structuur in het
vennootschapsrecht, waarbij zowel een Commissie van alle niet als werknemer bij de onderneming
betrokkenen, als de ondernemingsraad meer zeggenschap krijgen, ‘Het is onlogisch’, zo merkt hij
op, ‘om van al deze groeperingen’ (kapitaaIverschaffers, consumenten, management, leveranciers
enz.) ‘alleen medezeggenschap op te eisen voor de werknemers’. In zijn opstel, Het zoeken naar zeker-
heid signaleert J. van Langendonck dezelfde problematiek voor de Belgische sociale zekerheid,
SMA 1978.
(49) Zie mijn ‘Broodnodig’, een serie sociaal-politieke verkenning, 1970 pag. 141 e.v.
(50) Vgl. mijn, De vereenvoudiging en codificatie van het sociale zekerheidsrecht, SMA 1975 en
Humanisering van sociaal recht, SMA 1977.
(51) K, Schuyt, K. Groenendijk en B. Sloot, ‘De weg naar het recht’. Verder Tics d’Oliviera Prakke,
‘De weg naar het recht’. NJB 1977 pag. 216 e.v. met re- en dupliek NJB 1977 pag. 296 e.v. Zie ook M.
Juillia, Social security and the public, Organisation services in contact with the public Introduction of
appropriate facilities, effect of automation at this level, International Social Security Review 1977,
pag. 314 e.v.
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Mijne Heren Bestuurders van het De Kruyfffonds en Curatoren van deze bijzondere
leerstoel,

Ik wil U in het bijzonder danken voor het vertrouwen dat U in mij hebt gesteld door
mij te benoemen. In het bijzonder U waarde Van ‘t HuIl dank ik voor de wijze
waarop U mij steeds tegemoet bent getreden.

Ik verzeker U dat ik alles zal doen om de bedoeling van deze leerstoel tot haar recht
te laten komen in de geest van de man naar wie Uw fonds is genoemd.

Mijnheer de Dekaan en overige leden van het Wetenschappelijk Corps van de Facul-
teit der Rechtsgeleerdheid,

De contacten die ik reeds met U heb, gehad geven mij het vertrouwen dat wij goed
zullen samenwerken. In dit uur denk ik met weemoed terug aan Van Esveld. Hij
heeft jarenlang gepleit voor de instelling van deze leerstoel en onze vriendschap-
pelijke betrekkingen zouden het optimale klimaat geschapen hebben voor een
vruchtbare samenwerking. Die samenwerking zal er ook zeker zijn met jou waarde
Victor Halberstadt. Ik stel me daar veel van voor. Ik ben bijzonder erkentelijk voor
de wijze, waarop ook gij, waarde Rood, mij tegemoet zijt getreden. Aan een multi-
disciplinaire benadering heeft een vak als de sociale zekerheid bijzonder veel
behoefte.

Waarde Frans van der Ven,

Dat Gij, mijn leermeester, promotor en vriend vandaag hier aanwezig zijt verheugt
mij zeer. Uw onderwijs heeft een duidelijk stempel op mijn denken gelegd.

Dames en Heren uit de verschillende sectoren van het maatschappelijk leven waarin
ik werkzaam ben en ben geweest,

Mag ik U zeggen, niet alleen, hoezeer ik Uw aanwezigheid hier waardeer, maar ook
en vooral hoe dankbaar ik ben, dat ik met U mag samenwerken en heb samenge-
werkt. Daardoor heb ik de mogelijkheid gekregen in de spiegel van het volle leven
te zien, wat ik als een ervaring van bijzonder grote waarde heb ondervonden. In het
bijzonder wil ik afzonderlijk de samenwerking noemen met de medewerkers en
medewerksters van de verschillende afdelingen van het Ministerie van Sociale Zaken
van hoog tot laag; van het Europees Instituut voor Sociale Zekerheid; het Interna-
tionaal Instituut voor Uitzendarbeid en van mijn eigen secretariaat, alsmede met de
leden en adviserende leden van de Staatscommissie Vereenvoudiging en codificatie
van de sociale zekerheidswetgeving.
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I am very grateful to my friends of the International Labour Office; the European
Communities; the Council of Europe; the International Social Security Association;
the European Institute for Social Security and the International lnstitute for Tempo-
rary Work, who have come to attend this inaugural address.

Aan allen die mij dierbaar zijn,
wil ik zeggen hoe blij ik ben, dat wij vandaag bij elkaar zijn.

Dames en Heren studenten,

De sociale zekerheid is een sector waarin zeer veel academici, vogels van verschil-
lende academische pluimage: zoals juristen, economen, medici, sociologen en
wiskundigen werkzaam zijn. Bijna niemand onder hen heeft tijdens zijn studie veel
van het vak meegekregen. Om U – als het kan wat fundamenteels in dit nieuwe vak
– mee te geven ben ik benoemd. De aard van de leerstoel brengt met zich dat de
beschikbare tijd daarvoor beperkt is. Ik ben graag bereid met U samen na te gaan,
hoe deze tijd – ook voor ieder persoonlijk – het beste benut kan worden. 

Ik heb gezegd.
____________
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OVER “DE VERGRIJZINGSFABRIEK”

DOOR ALBERT EVRARD, S.J.

Onderzoeker, Rechtsfaculteit, F.U.N.D.P. – “Académie Louvain”

Thibauld Moulaert en Madeleine Moulin (dir.), La fabrique des vieillisse-
ments, in Revue de l’Institut de Sociologie, Brussel, Université Libre de
Bruxelles, vol. 2008/1-4, 238 p., 2009.

De aanpak van de recentste aflevering van de Revue de l’Institut de Sociologie is dui-
delijk; het gaat hier dus niet om de blik van een socioloog die uiteenlopende elemen-
ten beklemtoont, maar wel om die van een jurist met belangstelling voor het thema
vergrijzing. 

Het tijdschrift snijdt de omvang aan van het veelomvattende domein dat “(…) het leef-
tijdsgericht beheer op het werk en in de tewerkstelling” is (p. 14), en het komt als
geroepen in een context waarin de samenstelling van de bevolking per leeftijdscate-
gorie continu verandert. Alle auteurs sluiten aan bij een vraaggebied dat aan de evolu-
tie van het arbeidsmilieu is gelinkt. Het lopende debat _ over “mensen op het einde
van hun loopbaan aan het werk houden”, met de bedoeling om “actief ouder wor-
den” aan te prijzen – wordt stilaan een obsessie, maar de antwoorden die thans wor-
den gegeven, worden niet onverdeeld ontvangen. 

Dit volume bestaat uit twaalf bijdragen die, in duidelijke taal en vanuit verschillende
waarnemingshoeken (sociologie, antropologie, economie, demografie, recht), tal van
verbanden tussen vergrijzing en werk toelichten. De artikels situeren zich op uiteen-
lopende denk- en onderzoeksniveaus (macro-economie, sociaal beleid, lokale onder-
nemingsexperimenten, individuele getuigenissen, arbeidsnormen en “uittredingsstel-
sels” voor contractuele, statutaire of wettelijke arbeidstijd) en in verschillende Euro-
pese ruimten of staten (België, Frankrijk, Canada, Finland). 

Het tijdschrift wil een hulpmiddel zijn voor georganiseerd denkwerk en onderzoek en
heeft de auteurs duidelijk ertoe aangespoord om hun ontwikkelingen uitgebreid van
aantekeningen te voorzien. Zo krijgen we een geheel van recente referenties met
betrekking tot de situatie van de vergrijzende werknemers en de evolutie van hun
omgeving en werkomstandigheden. Andere thema’s zijn: ergonomie, sociaalecono-
misch ouderdomsbeleid, rol van de Staat, vormen van discriminatie (vrouwen tegen-
over mannen, oudere werknemers tegenover andere werknemers), nationale en Euro-
pese wettelijke bepalingen en beschouwingen over deze kwesties binnen de OESO.
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Verschillende aspecten blijken echter slechts in beperkte mate aan bod te komen. Nu
eens stellen de auteurs dit vast. Zo wordt niet dieper ingegaan op de vraag in hoever-
re ouder wordende werknemers bekwaam en gemotiveerd zijn om te blijven werken.
Dan weer werd geoordeeld dat het voorbarig was om ze aan te kaarten. Dat geldt
voor de situatie van de zelfstandigen en de leden van het openbaar ambt (administra-
tie, leger, onderwijs, enz.) en voor de verhouding tussen de verlenging van de levens-
duur en de verandering van de tijd die werkend wordt doorgebracht. 

Uitgaande van de dimensie werk, die uiteraard van belang is, bestaat er ook een
“onderling verband met andere luiken van iemands leven” (p. 30). Maar, algemeen
gesproken, zou het niet de moeite lonen om dat verband ook te leggen met een of
meer andere fundamentele dimensies van het individu? Denk maar aan een goed
leven of vrede, liefde of inzicht. Kunnen we die in verband brengen met het luik
werk? Moeten we dat proberen op basis van een conceptie van het individu als eerst
en autonoom dat zou beweren al dan niet zelf te beslissen over een relatie of moeten
we steunen op het concept van het “wezen in relatie met”: dat het individu noodzake-
lijkerwijs is? Een mens met relaties die zowel op het werk als op andere domeinen
aanwezig zou zijn? In dat geval zouden de onderlinge verbanden waarschijnlijk anders
liggen en werk zou misschien niet langer worden gezien als een centraal element
voor het individu. Maar is die “centraliteit van het werk” dan zo “evident” (p. 32)?

(Vertaling)
____________
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BOEKVOORSTELLING
‘‘DE GELAAGDE WELVAARTSSTAAT’’

DOOR NINKE MUSSCHE

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

Bea Cantillon, Patricia Popelier en Ninke Mussche (eds.), De Gelaagde wel-
vaartsstaat. Naar een Vlaamse sociale bescherming in België en Europa?,
Antwerpen/Oxford, Intersentia, 285 p., 2010.

Het boek De Gelaagde welvaartsstaat. Naar een Vlaamse sociale bescherming in
België en Europa? is de eerste vrucht van een unieke samenwerking tussen acade-
mici van verschillende faculteiten van de Universiteit Antwerpen en de neerslag van
een studiedag in september 2009 rond het thema. Het boek is het eerste in de reeks
van het Forum Federalisme, uitgegeven bij Intersentia.
In 2008 ontmoetten academici van de faculteiten rechten, politieke en sociale
wetenschappen, letterkunde, economie, en filosofie elkaar in het ‘Forum Federa-
lisme’. Vastgesteld werd dat ieder in zijn/haar eigen vakgebied bezig is met
vraagstukken betreffende federalisme, zonder enige dialoog met andere vakge-
bieden. Het Forum Federalisme heeft zich dan ook tot doel gesteld om de multi-dis-
ciplinaire dialoog en onderzoek rond federalismevraagstukken te stimuleren (onder
meer vragen betreffende bestuurlijke vormgeving, de bevoegdheidsverdeling en de
organisatie van onder meer het sociaal beleid in Vlaanderen, België en Europa). Na
een reeks verkennende interne seminaries, werden de gedachten gebundeld rond
het thema van sociaal federalisme, hetgeen uitmondde in een studiedag in septem-
ber 2009 die de Vlaamse zorgverzekering als basis nam om ruimere vragen rond
sociaal federalisme te behandelen.

De Gelaagde Welvaartsstaat reflecteert over de ontwikkeling van een Vlaamse
sociale bescherming in het federale België en Europa. Met de Vlaamse zorgverzekering,
ingevoerd in 1999, is binnen de Belgische sociale zekerheid een meerlagig sys-
teem ontstaan, waarbij voor eenzelfde sociaal risico (de zorgafhankelijkheid) de veel
oudere federale laag (gevormd door de Tegemoetkomingen voor Hulp aan Bejaar-
den) aangevuld wordt met een regionale sociale bescherming. De auteurs gaan kri-
tisch in op de wijze waarop in België wordt omgegaan met dit gelaagde karakter van
het sociaal beleid.
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De bijdragen in dit boek spelen in op de volgende vragen:
� hoe is op dit ogenblik de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden

tussen de verschillende niveaus?;
� welke mogelijkheden bestaan er voor een toekomstige ontwikkeling van een

gelaagde sociale zekerheid, gegeven de huidige krijtlijnen?;
� hoe zou het plaatje er moeten uitzien om de meest optimale sociale bescherming

te bereiken?

Hoe is op dit ogenblik de verdeling van bevoegdheden en verantwoor-
delijkheden tussen de verschillende niveaus?
Het boek vangt aan met een historisch kader waarbinnen de ontwikkeling van de
Vlaamse sociale bescherming kan begrepen worden. Herman Van Goethem ziet de
samenkomst van de oude taalkwestie en de Vlaamse sociale strijd (mogelijk gemaakt
door de invoering van het algemeen stemrecht in 1893) en het begin van staatsher-
vorming in 1970 (waarbij art. 107quater de mogelijkheid voorzag voor het invoeren
van economisch zelfbestuur) als de twee belangrijke critical junctures in het proces
naar het ontstaan van een sociaal federalisme in België.

Een bijdrage van Jan Velaers gaat in op het feit dat, door de opeenvolgende staats-
hervormingen, de organisatie van de solidariteit in ons land niet uitsluitend hetzij
aan de federale overheid, hetzij aan de Gemeenschappen toegewezen is. Hij stelt
vast dat er echter een onzekere afbakening bestaat tussen de federale bevoegdheid
inzake sociale zekerheid en de gemeenschapsbevoegdheid inzake sociale bijstand.
De recente rechtspraak van het Grondwettelijk Hof lijkt bovendien af te stappen
van het exclusiviteitsbeginsel (het beginsel dat stelt dat slechts één beleidsniveau
bevoegd kan zijn voor een bepaalde materie). In haar rechtspraak rond de Vlaamse
zorgverzekering lijkt het Hof eerder de weg te wijzen naar parallelle en/of concur-
rerende bevoegdheden.

De bijdragen van Herwig Verschueren en van Jan Velaers maken bovendien
duidelijk dat het Europees recht een zeer belangrijke impact heeft gehad. Met name
in het geval van de Vlaamse zorgverzekering werd de Europese invloed duidelijk.
Het is door rechtspraak van het Europees Hof en het Grondwettelijk Hof dat het
toepassingsgebied van de zorgverzekering werd uitgebreid. Verschueren bespreekt
echter kritisch hoe het Europees recht tussenkwam in de interne bevoegdheids-
verdeling inzake sociale bescherming van een geregionaliseerde lidstaat.

Ook Bruno Peeters argumenteert dat op het vlak van de fiscaliteit door Europa
belangrijke perken worden gesteld aan het overhevelen van bevoegdheden naar de
deelentiteiten.
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Welke mogelijkheden bestaan er voor het sociaal federalisme in België,
gegeven de huidige krijtlijnen?
Deze vraag wordt vooreerst op politicologische wijze benaderd. Jan Beyers en Peter
Bursens leggen vanuit de politicologische literatuur uit hoe het ontluikend Belgisch
sociaal federalisme een plaats vindt in de meer algemene ontwikkeling naar zgn.
multilayered government. Jan Beyers en Peter Bursens beschrijven hoe en waarom
deelentiteiten in België en elders in Europa naar beleidsautonomie streven. Ze ver-
melden de verschillen in beleidspreferenties, de impact van de globalisering en van
de Europeanisering, het streven naar identiteit en de stroefheid van centrale
besluitvorming als determinerende factoren. Verder leggen zij uit hoe bevoegdhe-
den weglekken van de centrale overheid in de richting van ‘Europa’ en van de deel-
entiteiten. Zij stellen dat meer Vlaams optreden op het vlak van sociaal beleid een
onafwendbaar gegeven is. Maar, net zoals er in de nabije toekomst geen Europese
welvaartsstaat komt, is de kans op een Vlaamse welvaartsstaat die de Belgische ver-
vangt, gering. Zij verwachten integendeel dat de Belgische welvaartsstaat zich
verder ontwikkelt naar een gelaagd systeem, waarbij spelers op verschillende
niveaus verschillende onderdelen van het sociaal beleid op zich zullen nemen en
sterk van elkaar afhankelijk zullen zijn voor de realisatie van hun doelstellingen.

Jürgen Vanpraet bekijkt vanuit de bestaande bevoegdheidsverdeling inzake sociale
zekerheid en vanuit de recente rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, het voorne-
men van de Vlaamse regering om een Vlaamse basishospitalisatieverzekering in te
richten en om een financiële tegemoetkoming toe te kennen aan kinderen. Gegeven
de grote onzekerheid betreffende de bevoegdheidsverdeling, is zijn besluit zeer
voorzichtig. Er zijn aanwijzingen dat zowel de federale overheid op grond van haar
bevoegdheid inzake sociale zekerheid, als de Gemeenschappen op grond van hun
bevoegdheid inzake gezondheidszorg en bijstand aan personen, dezelfde risico’s
kunnen dekken, maar zeker is dat niet.

Patricia Popelier stelt in haar bijdrage een nieuwe denkpiste voor om over sociale
bevoegdheidsverdeling in België na te denken. Ze stelt dat in een gelaagde context
en in de dynamiek van een federale staatsstructuur een beheerst gebruik van
gedeelde bevoegdheden beter past dan de exclusieve bevoegdheden die thans nog
het gangbare uitgangspunt blijven in België. Met exclusieve bevoegdheden worden
materies toegekend aan hetzij de federale overheid, hetzij de deelentiteiten, met uit-
sluiting van de andere overheden. Gedeelde bevoegdheden daarentegen kunnen
een uitweg vormen in geval van federaal immobilisme. Ze laten bovendien aanvul-
lende regelingen en verregaande implementatiebevoegdheden toe op maat van
regionale behoeften en ze bieden mogelijkheden tot innoverende experimenten, die
nadien eventueel op federaal niveau (of in andere deelentiteiten) kunnen worden
overgenomen. Popelier concludeert dat elk systeem te gepasten tijde de eigen uit-
gangspunten in vraag moet stellen: dat geldt ook voor het Belgische systeem van
bevoegdheidsverdeling, waar exclusiviteit als uitgangspunt geldt.
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Ninke Mussche bekijkt de nieuwe solidariteitskring die Vlaanderen vestigde door de
invoering van de Vlaamse zorgverzekering. Op basis van een geschiedschrijving van
de Belgische sociale zekerheid toont Mussche aan dat solidariteitskringen in moderne
welvaartsstaten een zeer open aard hebben. De sociale zekerheid is niet geor-
ganiseerd op basis van nationaliteit, maar op basis van territorialiteit, dat wil zeggen
de band met het territorium, via werk (in het geval van de sociale verzekeringen) of
verblijf (in het geval van de sociale bijstand). Deze vaststelling heeft belang voor de
ontwikkeling van een Vlaamse sociale bescherming: op basis van het territorialiteits-
beginsel lijkt een evolutie naar een open Vlaamse sociale bescherming realistisch.

Hoe zou het plaatje er moeten uitzien om de meest optimale sociale
bescherming te bereiken?
Deze vraag wordt vanuit een sociaalbeleidsmatige invalshoek beantwoord door Bea
Cantillon. Cantillon stelt vast dat er sterke ethische, theoretische en pragmatische
redenen zijn om te stellen dat de grote herverdelingsstromen van de sociale zeker-
heid best op het hoogst mogelijke (i.e. federale) niveau worden georganiseerd.
Tegelijk zijn er echter zeer goede redenen om te pleiten voor meer bevoegdheden
voor de deelentiteiten om een eigen sociaal beleid te kunnen voeren. Decentralisering
vergroot immers het potentieel om te innoveren en verbetert de aansluiting bij
differentiële regionale behoeften, voorkeuren en beleid. Vanwege het nog zeer
onvolwassen Belgisch sociaal federalisme is het inderdaad soms lastig om het
socialezekerheidsbeleid af te stemmen op het regionale beleid inzake werk, onder-
wijs en zorg. De opbouw van een meer gelaagd stelsel van sociale bescherming met,
waar nodig, gedeelde bevoegdheden dient zich daarom aan. Daarbij kan het gaan
om parallelle of concurrerende beschermingssystemen, maar ook om implemen-
tatiebevoegdheden.

Met het oog op de noodzakelijke kostenbesparingen en de verbetering van de efficiën-
tie is er bovendien vooral nood aan coördinatie en aan responsabilisering van de
deelactoren binnen de sociale zekerheid, waaronder de Gemeenschappen en de
Gewesten.

Het boek haalt zijn sterkte uit het feit dat de auteurs vanuit verschillende weten-
schappelijke disciplines pleiten voor een genuanceerder discours betreffende soci-
aal federalisme in België, waarbij wordt afgestapt van vastgeroeste ideeën over
exclusieve bevoegdheden en homogene bevoegdheidspakketten. Dat is een bood-
schap die in het huidige sociaaleconomische en politieke klimaat een waardevolle
bijdrage zou kunnen leveren.

____________
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(U.C.L.).

Voor de periode 1995-2004 werd het voorzitterschap waargeno-
men door de ere-Koninklijke Commissarissen Roger DILLEMANS en
Pierre VANDERVORST.

LEDEN VAN DE ADMINISTRATIE
Frank VAN MASSENHOVE, voorzitter FOD Sociale Zekerheid;
Tom AUWERS, directeur-generaal, FOD Sociale Zekerheid;
Hendrik LARMUSEAU, directeur-generaal, FOD Sociale Zekerheid;
Frank ROBBEN, administrateur-generaal, Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid.

REDACTIECOMITE

VOORZITTER
Hendrik LARMUSEAU, directeur-generaal, FOD Sociale Zekerheid.

LEDEN
Frank VAN MASSENHOVE, voorzitter FOD Sociale Zekerheid;
directeurs-generaal bij de FOD Sociale Zekerheid: Tom AUWERS,
Jan BERTELS en Hubert MONSEREZ;
adviseurs-generaal bij de FOD Sociale Zekerheid: Michel 
EGGERMONT, Muriel RABAU, Daniel TRESEGNIE en 
Koen VLEMINCKX.

VASTE MEDEWERKERS
Roland VAN LAERE, Françoise GOSSIAU en Guy RINGOOT.
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