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WOORD VOORAF 
 

Het maken van deze scriptie verliep niet zonder de gebruikelijke aarzelingen, 

onzekerheid en soms zelfs gevoelens die negen naar de wanhoop. Het zijn zaken die velen 

bekend in de oren zullen klinken. Het is dan ook niet voor niets dat men terecht een aantal 

mensen bedankt die mee aan de basis van de goede afloop van de scriptie liggen.  

Traditiegetrouw gaat mijn eerste woord van dank uit naar mijn promotor prof. dr. Dirk 

Luyten. Hij is het tenslotte die het scriptieonderwerp aanbracht en de nodige richtlijnen en 

aanzetten gaf om het onderzoek aan te vatten. Zonder zijn toedoen zouden een hoop literatuur 

en invalshoeken aan mij voorbij zijn gegaan. Voor ik aan het onderzoek van mijn thesis 

begon, was ik eigenlijk weinig bekend met het domein van de sociale wetgeving, laat staan 

met die van tijdens een periode als de Tweede Wereldoorlog. Bij het maken van deze thesis 

maakte ik kennis met andere facetten van die oorlog waar ik anders misschien nooit mee in 

aanraking zou zijn gekomen – andere dan de meer courante Wereldoorlog, die we 

tegenwoordig bijna wekelijks op de televisie voorgeschoteld krijgen. Het onderzoeksdomein 

van mijn promotor heeft dus zeker en vast mijn interesse ten volste kunnen opwekken. 

Hiervoor ben ik hem dan ook enige dank verschuldigd.  

Naast mijn promotor zijn er ook de vele medewerkers van bibliotheken en archieven, 

waar het eigenlijke zoekwerk plaatsvond, die een woord van dank verdienen. Voor deze thesis 

zijn dit in het bijzonder de medewerkers van het SOMA, van de Dienst Oorlogsslachtoffers en 

van het KADOC, alsook die van onze vertrouwde boekentoren aan de UGent. Sinds enige tijd 

is men in een aantal instellingen ook bezig met het digitaliseren van uiteenlopend 

bronmateriaal. Bij dezen wil ik dan ook graag hen bedanken, die met dit wellicht erg 

tijdrovende karwei de hedendaagse historicus het opzoekingswerk vergemakkelijken.  

Ten slotte zijn er de naaste vrienden en familieleden, die misschien aan het inhoudelijk 

onderzoek weinig hebben kunnen bijdragen, maar die er wel steeds waren om mijn 

klaaggezangen te aanhoren en mij terug aan te sporen om tot dit moment te komen waar ik nu 

ben geraakt. Van deze mensen wil ik in het bijzonder mijn ouders bedanken, die het 

waarschijnlijk op lange termijn het ergst te verduren gehad zullen hebben, maar ook Celine, 

die naast de geboden steun en troost ook nog eens de taalzorg voor haar rekening nam.  
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ALGEMENE INLEIDING  
 

Op 28 december 1944 maakte België kennis met een nieuwe vorm van sociale 

bescherming: de sociale zekerheid was zogezegd geboren. Hoe de besluitwet van die datum 

echter tot stand kwam, werd echter al gauw onderwerp voor mythologiseren of a posteriori 

denken. Ditzelfde gold voor andere delen van de sociale wetgeving. Zo wordt de wettelijke 

invoering van het betaalde vakantieverlof in 1936 als het laatste wapenfeit in de sociale 

wetgeving van voor 28 december 1944 beschouwd.1 Pas in de jaren 1990 brachten nieuwe 

studies hier verandering in en begon de kijk op de evolutie van de sociale wetgeving en de 

sociale beweging van voor en na de Tweede Wereldoorlog een andere weg in te slaan, die 

meer gebaseerd was op de socio-economische realiteit en sociale verhoudingen van toen.2 

Wat tussen het begin en het einde van de Duitse bezetting van België gebeurde op het vlak 

van de sociale wetgeving bleef echter min of meer onontgonnen gebied. Enkele werken 

legden reeds een aantal delen van die materie bloot, maar slechts indirect of in het kader van 

een ander onderzoek.3 Het merendeel van het onderzoek naar die sociale problematiek blijft 

nog steeds te zeer gefocust op bijvoorbeeld de dwangmaatregelen van de bezetter, zoals de 

verplichte tewerkstelling. Ook studies die een overzicht trachten te bieden van (delen van) de 

sociale wetgeving tussen pakweg 1886 of de Eerste Wereldoorlog en de naoorlogse periode, 

laten de Tweede Wereldoorlog meestal aan zich voorbij gaan of geven er weinig, zelfs 

nagenoeg geen aandacht aan.4 Hierbij mag men echter de waarde van deze werken 

allesbehalve geringschatten. Het is immers niet evident om in het bestek van een welbepaald 

onderzoek twee geheel verschillende perioden tot in het detail uit te spitten. Het onderzoek 

naar een dergelijke problematiek tijdens de Tweede Wereldoorlog of de bezetting vereist 

immers een heel andere aanpak dan dat tijdens vredestijd, dit zowel op het vlak van 

methodiek als op dat van heuristiek. Dit onderzoek moet dus geenszins als vollediger 

                                                 
1 Honderd jaar sociaal recht in België, Brussel, Ministerie van Sociale Voorzorg/Ministerie van Arbeid en 
Tewerkstelling/A.S.L.K., 1987, p. 22-26; Jean-Pierre Descan, “En toen was er… de jaarlijkse vakantie !” in: De 
jaarlijkse vakantie in België. Het ontstaan en de evolutie tot op heden, Brussel, Rijksdienst voor de Jaarlijkse 
Vakantie, 2007, pp. 5-34.  
2 Guy Vanthemsche & Dirk Luyten, Het Sociaal Pact van 1944: oorsprong, betekenis en gevolgen, Brussel, 
VUB press, 1995, 368 p; Guy Vanthemsche, De beginjaren van de sociale zekerheid in Belgie 1944-1963, 
Brussel, VUB press, 1994, 206 p; Etienne Verhoeyen, Belgie bezet (1940-1944): een synthese, Brussel, BRTN, 
1993, pp. 125-158.  
3 Dirk Luyten, Ideologie en praktijk van het corporatisme tijdens de Tweede Wereldoorlog in België, Brussel, 
VUB press, 1997, 334 p.  
4 B.-S. Chlepner, Cent ans d’histoire sociale en Belgique, Brussel, Editions de l'Université de Bruxelles, 1972, 
pp. 241-246 ; Margot De Koster, Kostbare kinderen. De kinderbijslag in België 1921-1945, Tielt, Lannoo, 2001, 
pp. 158-159; Zie ook de verwijzingen in voetnoot 1.  



   2 

beschouwd worden, maar slechts een bescheiden aanvulling op zowel het onderzoek naar de 

geschiedenis van de Belgische sociale wetgeving, als de geschiedenis van de bezetting in 

België tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een studie die zich specifiek toelegt op de Belgische 

sociale wetgeving tijdens de Tweede Wereldoorlog, ontbreekt nog. Deze scriptie wil deze 

leemte proberen opvullen, maar wil ook als aanzet dienen tot een verdere uitdieping ervan.  

Met betrekking tot de sociale politiek in Nazi-Duitsland zijn ook hier de laatste jaren 

nieuwe inzichten aan het licht gekomen, hierbij mag men zeker de link met de wandaden van 

het regime niet uit het oog verliezen.5 Het klassieke beeld van een totalitaire staat die door 

gratuit geweld haar bevolking onder de knoet hield, wordt de laatste jaren door historici als 

Götz Aly gecontesteerd. Maar ook enkele decennia ervoor al kregen nieuwe, doordachte 

ideeën omtrent de sociale politiek van de Nazi’s vorm in bijvoorbeeld het werk van Timothy 

Mason. Hij legde de link tussen het interne Duitse beleid gevoerd ten opzichte van de 

arbeidersklasse en het externe beleid dat gericht was op herbewapening en de 

oorlogsindustrie. Hierbij is hij heel wat verschuldigd aan het baanbrekende werk van David 

Schoenbaum.6  

Met deze nieuwe informatie en perspectieven is het misschien tijd om ook de eigen 

bezettingsgeschiedenis te herbekijken betreffende een aspect dat als dusdanig nog niet 

onderzocht is: de sociale wetgeving – ofschoon zekere belangrijke zaken die er betrekking op 

hebben wel reeds uitvoerig en onophoudelijk zijn beschreven, met name de verplichte 

tewerkstelling. In welke mate is onze eigen sociale politiek naar de hand van de Duitse 

doeleinden gezet en/of is die geassimileerd met de Duitse sociale verworvenheden (of 

verliezen?) tijdens het naziregime. Met andere woorden: kon er in België een op het 

nationaalsocialisme geïnspireerd sociaal bestel geïnstalleerd worden? Is de bezetting 

überhaupt afgesloten met een grondig gewijzigd sociaal wettelijk kader?  

In de probleemstelling treden twee uiteenlopende subjecten op de voorgrond, waarvan 

noch de een, noch de ander een eenvormig blok vormt, maar op hun beurt bestaan uit 

verschillende groepen met eigen plannen en ideeën. Ten eerste is er Nazi-Duitsland en haar 

specifieke vorm van sociaal beleid dat zich deels in het kader van haar ideologische 

doelstellingen bevond, maar ook (in niet onbelangrijke mate) aangewend werd voor de 

herbewapenings- en oorlogsplannen. Ook door middel van een nieuwe economische 

                                                 
5 Götz Aly, Hitler's Beneficiaries. How The Nazis bought the German People, London, New York, Verso, 2007, 
431 p.  
6 Timothy W. Mason, Social Policy in the Third Reich. The Working Class and the ‘National Community’, Berg, 
Providence/Oxford, 1993. (oorspronkelijk in het Duits uitgegeven in 1977); David Schoenbaum, Hitler's social 
revolution: class and status in Nazi Germany 1933-1939, Londen, Weidenfeld and Nicolson, 1967, 336 p.  
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regulering trachtten de nieuwe Duitse machtshebbers hun doelstellingen te realiseren. Het 

spreekt voor zich dat de band tussen die sociale en economische regulering bijzonder innig 

was. Ten tweede is er België waar op dat moment een hevige discussie woedde over het 

toekomstige uitzicht van de sociale wetgeving en van de sociale verzekeringen in het 

bijzonder – vergete men echter ook de collectieve arbeidsverhoudingen en bedrijfsorganisatie 

niet, die in bepaalde kringen tevens aan hervormingsplannen onderworpen werden.7 Die 

eerste zou tijdens de bezetting onvermijdelijk krachtig haar stempel drukken op de tweede. De 

vraag is hier hoe dit precies gebeurde, wat de Duitse intenties en plannen waren en wat het 

uiteindelijke resultaat aan het einde van de bezetting was. Over het algemeen wordt 

aangenomen dat de Duitse bedoelingen louter van het eigenbelang uitgingen en dat roof, 

plundering en uitbuiting de hoofdlijnen van het Duitse beleid vormden. Er is ook geen twijfel 

mogelijk dat dit zo was; hiervoor zijn genoeg bewijzen en dit werd reeds gedetailleerd 

onderzocht. Maar zelfs indien hierover reeds voldoende kennis beschikbaar zou zijn, blijft het 

interessant zich af te vragen of er ook ideologische plannen waren om België om te vormen 

naar nationaalsocialistisch model en hoe en in welke mate zich dit heeft kunnen uiten in de 

sociale wetgeving van het bezette België.  

 

Een breed onderwerp als de sociale wetgeving dient nauwgezet te worden afgebakend. 

Een scriptie laat immers niet toe een dergelijk onderwerp in al zijn facetten te onderzoeken en 

daarna nog eens op een degelijke, coherente manier neer te schrijven. Keuzes dienen gemaakt 

te worden met in het achterhoofd de relevantie van de deelonderwerpen, de beschikbaarheid 

van bronmateriaal en coherentie in de objecten en subjecten. Al te technische beslommeringen 

moeten in een historisch onderzoek worden vermeden. Ten slotte gaat het hier niet om een 

juridische studie, maar een historische, waarin de sociale realiteit, de mensen, de werknemers 

en hun verwanten hun plaats moeten krijgen. We mogen niet met al te technische 

uiteenzettingen afbreuk doen aan het grotere verhaal dat een historicus tracht te vatten. De 

ambtenarij wordt mede hierdoor buiten beschouwing gelaten. Het ambtenarenrecht wijkt 

immers geheel af van het private arbeidsrecht en bevat teveel interne uiteenlopende 

regelingen die variëren van bestuursniveau (gemeentelijk, arrondissementeel, provinciaal, 

nationaal), departement en sector (onderwijs, politionele functies, ministeriële administratie, 

kabinetmedewerkers, militair, enz.). Ook de vrije beroepen, zelfstandigen, e.d. worden 

wegens hun toen nog weinig gereglementeerd statuut buiten beschouwing gelaten. De 
                                                 
7 Hier wordt voornamelijk gedoeld op de corporatistische ideeën die in de jaren 1930 aan belang toenamen. Zie 
hiervoor: Dirk Luyten, op. cit. 
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arbeiders en (lagere) bedienden omvatten op zichzelf ook enkele groepen die een apart statuut 

bezitten. Hiervan worden enkel de mijnwerkers in het onderzoek opgenomen, gezien het grote 

belang dat ze toen nog vertegenwoordigden in de Belgische economie en samenleving. Het 

totaal aantal in de mijnbouw tewerkgestelde arbeiders bedroeg net voor de oorlog zo’n 

133 0008. Een ander belangrijk segment van de Belgische beroepsbevolking waren de 

landbouwers, maar zij worden verder niet specifiek behandeld in deze scriptie. Over het 

algemeen kan worden gesteld dat de arbeiders en hun families het grootste deel uitmaakten 

van de bezette bevolking – ging hier om ongeveer 1,7 miljoen arbeiders in een sterk 

geïndustrialiseerd land9. De toestand van deze actoren is dan ook niet onbelangrijk voor een 

juist begrip van de bezetting. Want naast de wrede en extreme gevolgen van een oorlog, blijft 

er ook een ‘dagelijkse’ kant over.10 Dat de sociale wetgeving op dit dagelijkse leven van de 

arbeiders blijft inspelen, spreekt voor zich. Men mag die sociale realiteit dus niet uit het oog 

verliezen bij het onderzoek naar de veranderingen in de wetgeving of de plannen die ertoe 

waren.  

Een bezetting brengt steevast ook het fenomeen van collaboratie met zich mee. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zelfs in een weinig geziene vorm en omvang. Mede door de 

aantrekkingskracht van regimes als dat van de nazi’s, die zich overal in Europa jaren voor de 

oorlog reeds liet gevoelen, lieten velen zich verleiden tot sympathie of zelfs actieve 

medewerking. Ook eigenbelang was hier zeker niet vreemd aan. Op het vlak van de sociale 

regelgeving was dit niet anders. De nazi’s hadden immers ook hun specifieke kijk op de 

arbeidersbeweging en op de manier waarop arbeid en sociale orde diende te worden 

georganiseerd. Het ligt echter niet in onze bedoelingen de al dan niet vermeende collaboratie 

van bepaalde instanties, ambtenaren of beleidsmensen, alsook andere organisaties en 

personen, als dusdanig te onderzoeken. Binnen het beperkte kader van een masterscriptie zou 

dit ook niet mogelijk zijn. Dit betekent geenszins dat motieven en beweegredenen, die 

schuilen achter bepaalde houdingen en beslissingen, over het hoofd zullen worden gezien, 

indien zij van belang zijn voor de interpretatie van de sociale regelgeving – of het nu gaat om 

verworpen of geïmplementeerde bepalingen of plannen. Dat zich hieronder ongetwijfeld ook 

                                                 
8 Fernand Baudhuin, L’économie belge sous l’occupation 1940-1944, Brussel, Emile Bruylant, 1945, p. 84. In 
het eerste hoofdstuk en het deel over de werkloosheidsverzekering in het tweede hoofdstuk wordt uitvoeriger 
ingegaan op de sociaaleconomische situatie bij aanvang van de bezetting.  
9 Fernand Dellicour, La politique du travail pendant la guerre, Brussel, Emile Bruylant, 1946, pp. 59, 73.  
10 Mark Van den Wijngaert (red.) (et al.), België tijdens de Tweede Wereldoorlog, Antwerpen, Standaard 
Uitgeverij, 2004, pp. 69-71.  
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gevallen en uitingen van collaboratie moeten bevonden hebben, zorgt ervoor dat we de 

kwestie van de collaboratie niet volledig buiten beschouwing kunnen houden.  

De afbakening in plaats komt duidelijk naar voren in de titel. Hetzelfde kan gelden 

voor de tijdsafbakening. De Tweede Wereldoorlog begon voor België officieel met de Duitse 

inval op 10 mei 1940 en kan dus als een duidelijk beginpunt voor dit onderzoek gelden. Al 

dient hierbij aangemerkt dat het nog minstens tot een maand na de capitulatie geduurd heeft 

alvorens de toestand iet of wat stabiliseerde. Men mag immers niet vergeten dat de 

demobilisatie van Belgische militairen en repatriëring van de naar Frankrijk gevluchte burgers 

– en zelfs functionarissen van verschillende overheden – heel wat chaos met zich meebracht, 

niet in het minst op het vlak van de arbeidsbetrekkingen en allerhande uitkeringen. Deze 

toestand zal als dusdanig niet nader toegelicht worden. Zoals reeds gezegd zijn er twee 

besturen die min of meer naast, met of tegen elkaar functioneerden: de Duitse 

Militärverwaltung en de Belgische administratie. Voor alle duidelijkheid, wat de wetgeving 

van de hand van Belgische instanties betreft, worden enkel diegene in aanmerking genomen 

die zijn afgekondigd binnen het bezette België zelf. Beslissingen en plannen door de 

Belgische regering te Londen en latere beslissingen op Belgisch grondgebied worden hier 

achterwege gelaten, tenzij ze rechtstreeks betrekking hebben op het eigen onderwerp. Kortom, 

de afbakening die gehanteerd wordt is dus zowel in tijd als plaats ‘de bezetting’.  

 

Naast de algemene probleemstelling en afbakening van het onderwerp verdienen ook 

enkele specifieke onderzoeksvragen een woordje uitleg. In het sociale beleid in Nazi-

Duitsland kregen bepaalde groepen immers ook een specifieke behandeling. De vraag die men 

zich dan kan stellen is of die tijdens de bezetting tot uiting kwam in de sociale wetgeving zelf. 

Het gaat hier met name om vrouwen en Joden, maar ook andere groepen kregen met 

bijzondere bepalingen te maken, zoals jongeren of studenten. Dat de Joden een ‘specifieke 

behandeling’ kregen, spreekt voor zich. De wreedheden die zij hebben moeten ondergaan zijn 

voor de grote meerderheid van het publiek (gelukkig!) bekend. Waar de interesse hier naartoe 

gaat is hoe die discriminatie tot uiting werd gebracht in de Belgische sociale wetgeving. 

Reeds bekend is dat ook de Belgische Joden verplicht tewerkgesteld werden met de 

verordening van 11 maart 1942.11 De voorwaarden die hen hierbij opgelegd werden, leken in 

geen enkel opzicht op die van de andere Belgische arbeiders. Daar waar de andere Belgische 

                                                 
11 Sophie Vandepontseele, “De verplichte tewerkstelling van Joden in België en Noord-Frankrijk” in: VAN 
DOORSLAER, Rudi & SCHREIBER, Jean-Philippe, De curatoren van het getto: de vereniging van de Joden in 
België tijdens de nazi-bezetting, Tielt, Lannoo, 2004, pp. 149-181.  
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burgers nog een aantal voordelen werden toegekend, werd de arbeidscapaciteit van de 

Belgische Joden koudweg geëxploiteerd in afwachting van hun deportatie. Met die 

verordening werd hen tevens het genot van de sociale wetgeving in België ontnomen.12 Wat 

vrouwen betreft, had het nationaalsocialisme ook haar eigen ideeën. De verschillen met o.a. 

België zijn hier minder extreem, daar vrouwen in bepaalde gevallen al bijzondere 

bescherming genoten op het vlak van arbeid. Desalniettemin is ook hier opmerkzaamheid 

geboden, wil men te weten komen of de bezetter ook hier veranderingen heeft willen 

teweegbrengen of teweeggebracht heeft. Bijzondere aandacht gaat ook uit naar de wettelijke 

regelingen betreffende de arbeiders die door de Duitsers werden tewerkgesteld, of dit nu in 

België en Noord-Frankrijk, dan wel in Duitsland zelf was. Onderscheid dient hier gemaakt te 

worden tussen verplichte en vrijwillige tewerkgestelden. Een onderscheid dat weliswaar niet 

absoluut is, aangezien nogal wat arbeiders een vrijwillig contract werd opgedrongen.  

 

Wat de aangewende bronnen betreft kan men twee grote categorieën onderscheiden. 

De eerste is, gezien het onderwerp van deze studie, de meest voor de hand liggende, namelijk 

de wetgeving zelf. Dit betreffen officiële publicaties en het achterhalen en ordenen van deze 

bronnen leverde dan ook weinig praktische problemen op. De enige bijzonderheid die zich 

hier stelt is uiteraard de bezetting, die in het geval van België qua beleid en wetgeving sterk 

verschilde met andere bezette of ingelijfde gebieden. Aangezien er in feite twee verschillende 

administraties fungeerden op Belgisch grondgebied, kreeg men te maken met twee 

rechtsbronnen: een Belgische en een Duitse. Op de zuiver juridische kwestie over de 

grondwettelijkheid en geldigheid t.o.v. internationale regels en verdragen van zowel de ene 

als de andere wetgevende macht tijdens de oorlog zal niet worden ingegaan. Hier telt enkel de 

sociale regelgeving zoals ze tijdens de Duitse bezetting in België in de praktijk gold of 

gepland was. De Belgische tak van de ‘wetgevende macht’ in België tijdens de bezetting werd 

gevormd door het comité van secretarissen-generaal. De term ‘wetgevende macht’ is hier 

uiteraard fout, want het comité bleef nog steeds onderdeel van de uitvoerende macht en werd 

ook geacht dit te blijven. De Wet van 10 mei 1940 gaf de secretarissen-generaal echter de 

bevoegdheid zelf besluiten uit te vaardigen, indien dit noodzakelijk was voor het belang van 

het land en de bevolking. Die besluiten werden wel geacht steeds binnen het kader van de 

reeds bestaande wetgeving uitgevaardigd te worden. De Duitse Militärverwaltung, die zelf 

beperkt was in personeel en de verantwoordelijkheid voor bepaalde maatregelen op de 
                                                 
12 Mark Van den Wijngaert, Het beleid van het comité van de secretarissen-generaal in België tijdens de Duitse 
bezetting, 1940-1944, Brussel, Paleis der Academiën, 1975, p. 289.  
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Belgische administratie wou afschuiven, dwong het comité echter voortdurend meer 

verregaande bepalingen uit te vaardigen. In vele gevallen is dit de Duitse bezetter niet gelukt, 

in bepaalde andere gevallen wel. Wat niet in Belgische besluiten kon worden gegoten, wegens 

ongrondwettelijkheid of morele bezwaren van de Belgische administratie, kon echter in de 

tweede vorm van rechtsbron worden gegoten, namelijk de verordeningen die de Duitse 

militaire bezettingsmacht zelf uitvaardigde. Die zijn te vinden in het Verordnungsblatt des 

Militärbefehlshabers in Belgien und Nordfrankreich für die besetzten Gebiete Belgien und 

Nordfrankreichs vom Militärbefehlshabers (Chef der Militärverwaltung).13 Voor de Belgische 

besluiten bleef het officiële orgaan het Belgisch Staatsblad.14  

In een historisch onderzoek kan men met louter en alleen wetsteksten weinig 

aanvangen. Men kan ze beter interpreteren aan de hand van ander bronmateriaal. Voor de 

Belgische wetgeving in vredestijd zou men eerst en vooral de ‘parlementaire stukken’ of 

‘voorbereidende werken’ raadplegen. Aangezien het parlement niet meer in werking was, 

beschikken we niet over die documenten zoals bij gewone wetgeving en is men aangewezen 

op andere bronnen.15 Die bronnen dienen echter ook op een andere manier gelezen te worden, 

aangezien er bij het tot stand komen van de teksten steeds het gevaar van de bezetter dreigde, 

met name de censuur. Bepaalde zaken die wel werden besproken, werden waarschijnlijk niet 

opgenomen in de schriftelijke neerslag ervan. Van deze bronnen zijn de notulen van de 

secretarissen-generaal op het eerste zicht de belangrijkste.16 Hoewel hier wel een algemeen 

beeld kon worden gevormd van de houding van bepaalde secretarissen-generaal, alsook de 

vele personeelswisselingen, waren deze documenten voor het onderzoeken van specifieke 

sociale regelgeving minder vruchtbaar. Wat echter wel volop ter sprake kwam tijdens de 

vergaderingen en van groot belang was binnen het eigen onderwerp, was – sinds maart 1942 – 

de verplichte tewerkstelling. De overige leemten werden dan maar gezocht in het archief van 

                                                 
13 In de voetnoten wordt verder de verkorte naam Verordnungsblatt gebruikt.  
14 Om praktische redenen werd een private verzameling van Belgische wetten en besluiten geraadpleegd, 
namelijk de Pasinomie. Collection complète des lois, décrets, arrêtés et réglements généraux qui peuvent être 
invoqués en Belgique, Brussel, Bruylant, 1940-1944. Eventueel werd ook gebruik gemaakt van de 
Nederlandstalige vertalingen in het Arbeidsblad. Bij ieder aangehaald besluit is echter steeds de publicatiedatum 
in het Belgisch Staatsblad (BS) meegegeven in de voetnoot, daar dit meer juridisch verantwoord is.  
15 Léon-Eli Troclet, L’influence de la guerre sur les contrats de travail et d’emploi. Doctrine et jurisprudence, 
Liège, Société “Liège-Editions”, s.d., p. 107: ‘Comme il s’agit, en l’occurrence, d’un Arrêté pris par les 
Secrétaires Généraux, on ne dispose pas de « travaux préparatoires » comme ceux qui permettent aux juristes 
d’interpréter les lois.’ 
16 Voor een volledige en kritische bronbespreking van de notulen van het comité van secretarissen-generaal zie: 
Mark Van den Wijngaert, Het beleid van het comité van de secretarissen-generaal…, pp. XV-XX en A. De 
Jonghe, “De personeelspolitiek van de Militärverwaltung te Brussel gedurende het eerste halfjaar der bezetting 
(juni-december 1940). Bijdrage tot de studie van de Duitse Flamenpolitik in Wereldoorlog II” in: BTNG-RBHC, 
Gent, Fondation Jan Dhondt, III, 1972, 1-2, pp. 1-5.  
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Robert Houben, dat zich thans in het KADOC te Leuven bevindt. Deze jurist bouwde een 

uitgebreid archief uit in zijn hoedanigheid als medewerker bij het Ministerie van Arbeid en 

Sociale Voorzorg. De nota’s die Houben naliet geven een genuanceerd beeld van de situatie 

binnen het ministerie en de contacten die het had met de bezetter. Maar ook over wat er leefde 

binnen de sociaaleconomische wereld staat er veel geschreven. Houben hield namelijk bijna 

wekelijks contact met personen uit zowel de vakbondswereld, als met de patroons. Gezien de 

duidelijke partijkleur van secretaris-generaal Verwilghen, Houben en vele andere 

medewerkers van het departement, blijven deze contacten voor het grootste deel beperkt tot 

de christelijke zuil. Hiernaast werd ook het archief van de Vereniging der kassen voor 

Gezinsvergoedingen geraadpleegd; dit was een overkoepelende organisatie voor de 

kinderbijslag waar de meeste kassen bij aangesloten waren en werd dus net zoals die kassen 

door de patroons gerund. Het doel was de samenwerking te bevorderen en de werkingen op 

elkaar af te stellen. De min of meer bruikbare stukken bleven echter beperkt tot de processen-

verbaal van de algemene vergaderingen.  

Voor de Duitse kijk op de hele materie beschikt men in de eerste plaats over de 

Tätigkeitsberichte. Dit zijn de verslagen van de Duitse militaire bevelhebber in België aan de 

legerstaf in Duitsland zelf. Ze zijn interessant om te zien hoe bepaalde zaken evolueerden 

gedurende de oorlog, zowel bij de Duitse administratie, als bij de Belgische bevolking en 

overheden. Uiteraard gaat het grootste deel – naast politieke kwesties als de verzets- en 

collaboratieproblematiek – uit naar de sociaaleconomische situatie in België en de 

Arbeitseinsatz in het bijzonder, waaronder de veel besproken verplichte tewerkstelling. Maar 

zoals gezegd viel ook het Duitse bestuur uiteen in allerlei groepen en dient dus ook rekening 

te worden gehouden met andere meningen binnen het bestuur. Op vlak van het sociale beleid 

komen we hiervoor onvermijdelijk uit bij het archief van de Gruppe VII (Arbeitseinsatz und 

Sozialwesen), een van de groepen onder de Wirtschaftsabteilung van de Militärverwaltung. 

Die hield zich bezig met de hele tewerkstellingspolitiek en sociale kwesties in het bezette 

gebied. Deze documenten zijn te vinden in het Fonds Marbourg van de Dienst 

Oorlogsslachtoffers. Het betreffen hier stukken die na de oorlog gekopieerd zijn in functie van 

de werkzaamheden van de Dienst en waarvan de originelen zich in het Fonds AJ40 van de 

Archives Nationales te Parijs bevinden.  

Uiteraard kan men voor de specifieke onderdelen van de sociale wetgeving, als voor 

de verschillende actoren uit de sociaaleconomische en politieke sfeer nog een exhaustieve lijst 

met bronnen opstellen, maar gezien het uitgebreide onderwerp zou het nooit mogelijk geweest 

zijn om die binnen het bestek van een masterscriptie allemaal door te nemen. Voor bepaalde 
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onderdelen was er gelukkig al belangrijke literatuur voorhanden, waarvoor veel van die 

bronnen reeds zijn bestudeerd. De gebruikte werken zijn uiteraard terug te vinden in de 

bibliografie en voetnoten.  

 

Het valt op te merken dat deze scriptie een klassiek-institutionele benadering hanteert, 

waarbij het perspectief eerder top-down is. Geen history-from below dus en geen 

Alltagsgeschichte, hoe even interessant het onderwerp vanuit zo’n invalshoek ook had kunnen 

zijn. Niettemin is deze studie toch in de sociale geschiedschrijving te klasseren, gezien de 

groepen waar de wetgeving betrekking op heeft. Maar wetgeving is nu eenmaal een door 

autoriteiten gebruikt instrument en wil men de totstandkoming ervan onderzoeken, dan is het 

bestuderen van die toplaag en hun bronnen ook de meest aangewezen methode. Maar laat het 

onderzoek ernaar evenwel niet ophouden bij deze scriptie. Die kan net als aanzet dienen om 

een meer sociale geschiedschrijving over het lot van de werkende bevolking tijdens de oorlog 

te gaan beoefenen. De hier bekomen conclusies kunnen dan eventueel als hulp ter interpretatie 

worden gebruikt voor een below-benadering.  

 

Er is geprobeerd de verschillende delen van de sociale wetgeving gegroepeerd te 

houden in aparte hoofdstukken. Uiteraard komt dit soms nogal stuntelig over, aangezien in de 

realiteit alle zaken en gebeurtenissen elkaar overlapten en rechtstreeks of onrechtstreeks met 

elkaar verbonden zijn. Zo is bijvoorbeeld de kwestie rond de kinderbijslag niet los te zien van 

het loonoverleg, enzovoorts. Niettemin diende in dit grote kluwen aan besluiten, plannen en 

disputen enige orde geschapen en gehandhaafd te worden.  

Wat de globale opbouw van deze scriptie betreft valt er ook nog het een en ander te 

zeggen. Het eerste hoofdstuk laat toe de verschillende delen van de onderzoeksmaterie in te 

leiden, maar biedt vooral een interpretatiekader voor het eigenlijke onderzoek. Aangezien in 

deze scriptie ook een langetermijnvisie en een internationaal perspectief worden nagestreefd, 

waren zowel een overzicht van de vooroorlogse ontwikkelingen op het vlak van de sociale 

wetgeving, als een bespreking van de Duitse nationaalsocialistische context van vrij groot 

belang.  

In het tweede en derde hoofdstuk worden de gebeurtenissen tijdens de bezetting zelf 

onderzocht. Dit leverde vooral een feitelijk relaas op, waarin vooral werd gezocht naar de 

actoren die zich met het sociale (en economische) beleid inlieten en de uiteindelijke resultaten 

van hun streven. De bezettingsperiode werd hier opgedeeld over twee hoofdstukken met als 

cesuur de invoering van de verplichte tewerkstelling. Die betekende immers in Duitsland zelf 
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al een ingrijpende koerswijziging, waarvan de gevolgen voor de bezette gebieden uiteraard 

ook zeer verregaand waren, niet in het minst op het beleid ten opzichte van de werknemers 

natuurlijk. Desalniettemin dient er wel op te worden gewezen dat deze opdeling in twee 

periodes – de bezetting vóór de verplichte tewerkstelling en die tijdens de verplichte 

tewerkstelling – geheel artificieel is en niet als een absoluut gegeven mag worden beschouwd 

waaraan alle onderzoeksresultaten kunnen worden opgehangen.  

Het laatste hoofdstuk vat aan met de afsluiting van de bezetting, wat meteen de 

mogelijkheid biedt de direct naoorlogse gebeurtenissen op sociaal vlak te plaatsen tegenover 

die van tijdens en net voor de bezetting. Van hieruit kunnen we ook de veranderingen die 

tijdens de oorlog plaatsvonden diepgaander evalueren met in het achterhoofd de 

langetermijnvisie en de internationale context van nazi-Duitsland en eventuele andere bezette 

buurlanden. Het vierde hoofdstuk omvat zo de kern van onze probleemstelling. Wat heeft de 

oorlog opgeleverd op het vlak van sociale wetgeving en is er een nationaalsocialistisch sociaal 

bestel geïnstalleerd kunnen worden. En wat bleef er hiervan over na de bezetting?  

Er dient nog opgemerkt dat een groot aantal vooropgezette doelstellingen tijdens de 

loop van het onderzoek en het schrijven van deze scriptie op het achterplan zijn geraakt. Veel 

zaken waarvan het aanvankelijk de bedoeling was om ze mee op te nemen in het onderzoek 

zijn door omstandigheden moeten worden verlaten. De meest ingrijpende is het ontbreken van 

een diepgaande vergelijking met de bezette buurlanden Frankrijk en Nederland. Maar dit kan 

misschien stof genoeg vormen voor een eventuele nieuwe studie.  
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HOOFDSTUK I  

Sociale wetgeving 

Begripsomschrijving 

De term ‘sociale wetgeving’ dekt een lading die voor niet-ingewijden moeilijk te 

overzien is. Het kent immers verschillende aftakkingen en omvat zelf delen van andere 

rechtsgebieden. Onder sociaal recht worden het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht 

verstaan. De eerste hiervan is nauw verwant aan het burgerlijke of privaatrecht, de tweede 

daarentegen aan het publiekrecht. Andere delen vallen dan weer onder het bestuursrecht. Zo 

valt het sociaal recht dus buiten de klassieke indeling van het recht.17 Zowel het arbeidsrecht 

als het sociale zekerheidsrecht vormen het onderwerp van deze scriptie en aangezien het hier 

gaat om een historisch onderzoek, waar de nadruk ligt op de sociaaleconomische en politieke 

context waarin de wetgeving toen tot stand is gekomen, kan niet al te lang stilgestaan worden 

bij deze juridische bedenkingen. Hiermee is echter wel de complexiteit van het onderwerp 

min of meer aangetoond. Het volgende inleidend overzicht zal dusdanig dan ook zo kort en 

eenvoudig mogelijk worden gehouden. Dit laat toe gemakkelijk te verwijzen naar de situatie 

voor zowel als na de bezetting, maar ook de kijk erop, die voortdurend aan veranderingen 

onderhevig is, te duiden. Het is dus niet de bedoeling een heus overzicht te bieden van de 

sociale wetgeving, dit zou immers een nodeloze herhaling vormen. Niettemin lijkt het 

schetsen van enkele hoofdkenmerken en de evolutie van de sociale wetgeving niet nutteloos; 

het Belgische sociaal recht is immers zelf ‘het product van de economische, sociale en 

politieke evolutie van België’ en ‘het ontstaan en de ontwikkeling [ervan is] een antwoord op 

de mutaties die de samenleving heeft ondergaan’.18  

De hieronder gebruikte onderverdeling van de sociale wetgeving is degene die in het 

huidige (private) sociaal recht doorgaans gehanteerd wordt:19  

- de sociale zekerheid (hier nog ‘sociale verzekeringen’);  

- het individueel arbeidsrecht (de arbeidsovereenkomst);  

- het collectief arbeidsrecht (sociaal overleg, loonvorming, e.d.);  

                                                 
17 Fernand Van Goethem, Beginselen van sociale wetgeving, Leuven, Vereniging voor morele, sociale en 
juridische studiën, 1936, p. 11; Henri Velge, Éléments de droit industriel belge. Tome premier, Brussel, Dewit, 
1927, pp. 10-12.  
18 Honderd jaar sociaal recht in België, p. 5.  
19 Zie bv. website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: <http://www.werk.belgie.be/> of 
<http://meta.fgov.be/>.  
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- de arbeidsreglementering (veiligheid van de werkplaats, beschermingsmaatregelen 

voor vrouwen en jongeren, arbeidsduur, enz.).  

 

Voorgeschiedenis 

Algemeen20 

Voor 1886 was er nauwelijks sprake van sociale wetgeving. De eerste 

industrialisatiegolf had wel al enkele wetten opgeleverd (oprichting ASLK, versoepeling 

verbod op staken, afschaffing werkboekje, enz.), maar de werknemer stond nog steeds bloot 

aan de willekeur van de patroons en kon op weinig hulp en bijstand van overheidswege 

rekenen. Pas met de crisis vanaf midden 1870 kwam er schot in de zaak: de daaropvolgende 

rellen en stakingen die het land maandenlang in hun greep hielden zorgden ervoor dat de 

eerste sociale wetten gestemd. Het is dan ook geen toeval dat 1886-1887 vaak als startpunt 

wordt gekozen in werken die handelen over de sociale wetgeving. De overheid bleef echter 

grotendeels op de achtergrond en beperkte zich voornamelijk tot het (financieel) steunen van 

private initiatieven van de hand van mutualiteiten, vakbonden en werkgevers. Die periode 

wordt daarom vaak die van de ‘gesubsidieerde vrijheid’ genoemd. Op een aantal terreinen 

trad de overheid wel op als actieve voorvechter en beschermer ten aanzien van bepaalde, 

zwakker geachte delen van de maatschappij, met name vrouwen en kinderen. Het 

paternalistische wereldbeeld van de katholieke machtshebbers, die zo’n dertig jaar 

ononderbroken aan de macht bleven, was daar zeker niet vreemd aan.  

 

De sociale verzekeringen 

De sociale zekerheid ontstond niet plots, maar volgens een dynamisch proces – met 

vele omwegen – dat nog steeds niet voltooid is. Ze vindt haar oorsprong in vrije privé-

initiatieven die geleidelijk uitmondden in een geïnstitutionaliseerd bestel, maar waarin derde, 

private spelers (vakbonden, werkgevers) nog steeds belangrijke beheerfuncties hebben. Thans 

bestaat de sociale zekerheid uit volgende zeven takken21:  

- de verzekering tegen onvrijwillige werkloosheid;  

- de ziekte- en invaliditeitsverzekering;  

                                                 
20 Voor dit stuk werd voornamelijk een beroep gedaan op (delen uit) volgende algemene werken: Honderd jaar 
sociaal recht in België; B.-S. Chlepner, op. cit., Dirk Luyten, Sociaal-economisch overleg in België sedert 1918, 
Brussel, VUB press, 1995, 207 p.; zie ook voetnoot 4.  
21 Zie website FOD Sociale Zekerheid: <http://www.socialezekerheid.fgov.be/>.  
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- de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood 

(ouderdoms- en overlevingspensioen);  

- de kinderbijslag (of familiale vergoeding);  

- de arbeidsongevallenverzekering;  

- de beroepsziekten;  

- de jaarlijkse vakantie of verlof met loon voor de arbeiders.  

 

Naast die zeven takken spreekt men tegenwoordig ook nog van de ‘residuaire 

stelsels’.22 Er wordt soms wel van ‘sociaal vangnet’ gesproken; dit omvat de bijstand die men 

kan verkrijgen wanneer men bij de andere takken uit de boot valt. In het kader van dit 

onderzoek is enkel de ‘openbare onderstand’ – zo heette deze vorm van bijstand destijds – van 

belang. Overigens dient vermeld dat de sociale zekerheid oorspronkelijk slechts uit vijf takken 

bestond. De arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekering waren noch in het ‘Sociaal Pact’, 

noch in de besluitwet van 1944 opgenomen en gingen dus nog enige tijd als afzonderlijke 

sociale verzekeringen door het leven.23 Dit is niet verwonderlijk, daar deze takken tot de 

oudste en dus meest ingeburgerde van de zeven behoorden. Ze waren dan ook reeds 

uitgegroeid tot heel specifieke stelsels met een ingewikkelde structuur en werden pas midden 

jaren ’60, begin jaren ’70 geconsolideerd in nieuwe wetten.24  

 

De werkloosheidsverzekering 

Hoewel het al jaren op tafel lag, was de werkloosheidsverzekering bij aanvang van de 

Tweede Wereldoorlog nog steeds niet verplicht en werd ze slechts in geringe mate door de 

overheid gecontroleerd. Het is dan ook moeilijk om van een echte werkloosheidsverzekering, 

als volwaardig onderdeel van de sociale wetgeving, te spreken. Het waren de vakbonden die 

werkloosheidskassen hadden opgericht en de werknemers, die zich facultatief konden 

aansluiten en bijdragen konden storten, uitbetaalden. Slechts met mondjesmaat werden deze 

initiatieven vanaf de jaren 1920 door de centrale overheid gesubsidieerd. Vele gemeenten 

deden dit al vanaf ca. 1900.25  

                                                 
22 Ibid.  
23 Léon-Eli Troclet, De sociale zekerheid in België. Deel I: Algemene vraagstukken inzake sociale zekerheid, 
Brussel, VUB. Solvay-Instituut voor sociologie, 1958, pp. 32-35, 271-280. (vertaling van de Franstalige editie 
uit 1949) 
24 Zie o.a. de wetsteksten die beschikbaar zijn op de website van het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ): 
<http://www.fmp-fbz.fgov.be>.  
25 Guy Vanthemsche, De werkloosheid in België 1929-1940, Berchem, EPO, 1989, pp. 17-18, 23-38.  
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Vanaf de jaren 1930 gingen er stemmen op om de verplichte verzekering in te voeren, 

al dan niet volledig gecentraliseerd door de staat. Het ontwerp van Henri Fuss (1934-1935) 

stelde een middenweg voor, waarbij de staat een grotere rol toebedeeld kreeg, maar waarin de 

vakbonden wel nog de uitbetaling van de uitkeringen mochten beheren. En daar ging de 

belangrijkste discussie over de werkloosheidsverzekering net om: de concrete uitwerking van 

de verplichting en de rol van de vakbonden hierin. Zij beheersten immers vrijwel het hele 

netwerk van de werkloosheidskassen. De werkloosheidsverzekering was dé factor van hun 

succesvolle groei van voor en na de Eerste Wereldoorlog, vele arbeiders hadden zich namelijk 

bij hen aangesloten om zich te verzekeren tegen werkloosheid. De radicalere vleugel van de 

socialisten was voor een meer staatsgerichte werkloosheidsverzekering en wou de vakbonden 

ontlasten van de organisatorisch en administratief zware taak, opdat zij zich terug konden 

toeleggen op hun echte rol: de sociale strijd. De christendemocraten, die juist 

klassensamenwerking voorstonden, wouden niets veranderen aan de rol van de vakbonden. 

Ook hier was deze anti-etatistische reflex verbonden aan de strijd om de macht over de 

arbeiders. Het huidige systeem heeft de christelijke arbeidersbeweging immers geen 

windeieren gelegd. Fuss’ voorstel zou dus gekelderd worden door de christendemocraten en 

ondertussen bleven de parlementaire discussies aanslepen.26 De kwestie geraakte in de 

koelkast – hoewel niet volledig, men kijke naar de plannen die tijdens de oorlog werden 

gemaakt – en zou pas na de oorlog geregeld worden met de eerder vermelde besluitwet van 28 

december 1944, de uitvoering van het zogenaamde ‘Sociaal Pact’.  

Nauw verwant met de werklozensteun is de arbeidsbemiddeling, die sinds de KB’s 

van 27 juli 1934 en 27 juli 1935 belichaamd wordt door de Nationale Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid (NDAW) en de regionale Diensten voor 

Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid (DAW’s) of Gewestelijke Burelen (GB’s). Dit was wel 

door de staat zelf georganiseerd en zou (zoals we zullen zien) wel degelijk enkele belangrijke 

metamorfoses ondergaan tijdens de bezetting. Over het algemeen kan de NDAW als het 

centrale en officiële orgaan van de werkloosheidsverzekering gezien worden.27 Hiernaast 

bestonden ook vrij aangenomen arbeidsbeurzen. Deze privé-initiatieven vielen, nadat ze door 

de staat aangenomen waren, ook deels onder het toezicht van de NDAW. Belangrijk is dat dit 

hele stelsel al sinds de jaren 1930 gecontroleerd werd door een paritair comité.28  

                                                 
26 Guy Vanthemsche, De beginjaren van de sociale zekerheid in België 1944-1963, Brussel, VUBPress, 1994, 
pp. 29-31.  
27 Guy Vanthemsche, op. cit., p. 64.  
28 Fernand Van Goethem, op. cit., pp. 183-184.  
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De ziekte- en invaliditeitsverzekering 

Zoals bij de werkloosheidsverzekering, kon hier nog niet gesproken worden van een 

verplichte verzekering. Cruciaal hierin zijn de ‘mutualiteiten’ die net als de 

werkloosheidskassen uit privé-initiatieven ontsproten zijn, in het bijzonder vanuit de 

arbeidersbeweging. De wetgever zou echter vlug bijspringen om de initiatieven een beperkt 

wettelijk kader te bezorgen. De eerste wet dateert al van 3 april 1851. In deze wet werden de 

voorwaarden vastgelegd om door de regering erkend te worden als ziekenkas. Na bezwaren 

en klachten werd op 23 juni 1894 een nieuwe wet opgesteld die bij aanvang van de bezetting 

nog steeds geldig was. Erkenning leverde wat meer voordelen op dan in de vorige wet en iets 

minder inmenging door de overheid.29 Aan deze wet was tien jaar voorbereiding vooraf 

gegaan, wat alles te maken met de depressie en stakingen die het land toen overspoelden. De 

katholieken kwamen aan de macht wat zich veruitwendigde in de uitwerking van de wet. Ze 

beschreven hun politiek als de ‘bevrijding van de knellende staatsvoogdij’. Dit betekende dat 

de gesubsidieerde vrijheid gevrijwaard moest worden. Een verplicht systeem behoorde dus 

zeker niet tot het ideaal, maar diende daarom nog niet absoluut vermeden te worden. Er was 

plaats voor een verplichte ziekteverzekering zolang het principe van de vrije verenigingen en 

organisaties eerbiedigd werd. Hiermee was tevens de grote concurrentieslag tussen de 

ziekenfondsen bestendigd en ingebed in het maatschappelijke landschap. De grote wedijver 

die toen tussen de katholieken en de tweede grootste partij, de socialisten, alsook tussen hun 

respectieve zuilen heerste, zijn tot op heden bepalend voor het mutualistische landschap.30  

Net voor de Eerste Wereldoorlog brak het debat over de verplichting van de 

ziekteverzekering los. De socialisten hadden in hun voorstel van Jauniaux uit 1913 geen 

plaats meer voor het pluralistisch karakter van het ziekenfondswezen. Zij wouden een 

eenvormig systeem met ziekenkassen per regio. Dit botste uiteraard met de katholieken en 

hun idee van de gesubsidieerde vrijheid. Bijna werd het ontwerp van de katholieken 

goedgekeurd in 1914. Zij bezaten toen nog steeds hun absolute meerderheid. De oorlog 

zorgde echter voor uitstel en door de sociale en politieke aardverschuiving na 1918 werd dit 

zelfs afstel. De katholieken verloren hun meerderheid en dienden dus voortaan terug rekening 

te houden met de andere partijen, de socialistische in het bijzonder. Ook zij zouden hun 

systeem, dat veel te radicaal bleek te zijn, er nooit door krijgen en zouden uiteindelijk zelfs 

bereid zijn het meer gematigde ontwerp van de christendemocraat Heyman te steunen. 

                                                 
29 Ibid., pp. 209-212.  
30 Karel Veraghtert & Brigitte Widdershoven, Twee eeuwen solidariteit. De Nederlandse, Belgische en Duitse 
ziekenfondsen tijdens de negentiende en twintigste eeuw, Aksant/HiZ, Amsterdam/Zeist, 2002, pp. 86-91.  
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Tegenwind van de conservatieve katholieken, die vanaf de jaren ’30 meer en meer van zich 

lieten horen, zorgde er echter voor dat zelfs de laatste mogelijkheid er niet doorkwam. De 

conservatieven kregen hierbij nog eens de steun van het patronaat, dat er weinig in zag om in 

deze economisch moeilijke tijden de verzekering mee te financieren, en van de christelijke 

mutualiteiten, die een aloude schrik hadden van etatisme en meenden dat de opvoedende 

waarde bij de werknemers verloren zou gaan, indien zij verplicht werden om zich te 

verzekeren; de vrije keuze stond volgens hen garant voor een toenemende 

verantwoordelijkheidszin bij de arbeiders.31 Uiteraard schuilde achter deze laatste argumenten 

nog steeds de schrik voor de socialisten, waarmee ze in een grote concurrentiestrijd 

verwikkeld waren op het middenveld. Het vrijwaren van de verdere groei en ontwikkeling van 

de christelijke sociale organisaties binnen het systeem van gesubsidieerde vrijheid, betekende 

immers ook een bestendiging van de christelijke zuil en, in het verlengde daarvan, van hun 

macht in het parlement.  

 

Het ouderdoms- en overlevingspensioen 

De verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood werd 

al in de jaren 1920 verplicht gemaakt met de wetten van 10 december 1924 (arbeiders) en 10 

maart 1925 (bedienden). De wetten op arbeidsongevallen en op mijnwerkerspensioenen 

buiten beschouwing gelaten, kunnen ze als de eerste echte verplichte sociale 

verzekeringswetten gezien worden.32 Het regime dat tijdens de Tweede Wereldoorlog van 

kracht was, werd echter beheerst door latere wetten: de wet van 14 juli 1930 en die van 15 

december 1937 (voor de arbeiders), de wet van 18 juni 1930 (voor de bedienden) en de bij KB 

van 25 augustus 1937 samengeschakelde wetten (voor de mijnwerkers). De opdeling in 

sociale categorieën is belangrijk om de pensioenregelingen te begrijpen. Het is immers de 

enige sociale verzekering waarbij de opdeling voor de berekening van de bijdragen en de 

uitkeringen gehanteerd wordt. In het pensioenstelsel voor bedienden beheerden 

privéorganismen de pensioenfondsen; ook de bijdragen waren er hoger.33 Voor arbeiders die 

de bepaalde inkomensgrens niet bereikten, was een ‘gratis pensioen’ voorzien. Dit werd dan 

gefinancierd door de staat in plaats van door de werknemer. Dit wouden de socialisten 

aanvankelijk voor alle arbeiders, maar al vlug zouden ook zij het systeem van sociale 

                                                 
31 Guy Vanthemsche, op. cit., pp. 28-29.  
32 Guy Vanthemsche, op. cit., p. 34.  
33 Ibid., p. 35.  
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verzekering accepteren, waarbij de bijdrage voor het pensioen gedeeld werd door werkgever 

en werknemer.34 Het belangrijkste kenmerk van het pensioenstelsel was het ‘systeem van 

kapitalisatie’. Hierbij werd het latere pensioen samen gespaard door de werknemer zelf; men 

vulde door de bijdragen die werden afgehouden op het loon als het ware dus zelf een soort  

spaarrekening aan voor de tijd dat men op pensioen ging. Het nadeel van dit systeem van 

forfaitaire pensioenen was dat het geen rekening hield met de inflatie, waardoor de waarde 

van het pensioen uiteindelijk veel lager zou liggen eens men op pensioen ging. Pas in de jaren 

’50 zou het ‘repartitiesysteem’ steeds meer veld winnen. In dit systeem betaalde de actieve 

bevolking voor de pensioenen van dat moment. Eens men op pensioen ging werd het pensioen 

dan berekend naargelang de duur van de loopbaan en het verdiende loon. Zo kwam het 

pensioen wel in verhouding met de levensduurte te staan.35  

In de tak van de pensioenen komt ook de dynamische ontwikkeling van het sociaal 

recht heel duidelijk aan de oppervlakte; dit bewijzen de vele aanpassingen en reorganisaties 

die elkaar opvolgden. Rechtsgeleerde Fernand Van Goethem sprak in 1936 van een 

‘ingewikkelde regeling’ waarin ‘de teksten talrijk [zijn] doordat de wijzigingen veelvuldig 

zijn geweest en de verschillende bepalingen over elkander schuiven’.36  

 

De kinderbijslag 

Hoewel het een belangrijk onderdeel is van de huidige sociale zekerheid, kan het niet 

onder de noemer ‘sociale verzekering’ geplaatst worden. Kinderen zijn immers geen risico 

waartegen de werknemer zich moet verzekeren en, in tegenstelling tot de andere sociale 

verzekeringen, dragen de werkgevers eenzijdig bij tot de financiering ervan.37 Maar laat het 

net datgene zijn dat er de uitzonderlijkheid van uitmaakt en het loont dus de moeite ook dit te 

bestuderen. De kinderbijslag werd tot aan de besluitwet van 1944 geregeld door de wet van 4 

augustus 1930 voor de ‘loontrekkenden’ en de wet van 10 juni 1937 voor de ‘niet-

loontrekkenden’. Voor de oorlog was al sprake van een verplicht stelsel. Alle verplichtingen 

vielen ten laste van de werkgever, maar die kon zich aansluiten bij een vrij op te richten 

compensatiekas. Dergelijke kassen moesten wel aan enkele voorwaarden voldoen: men moest 

rechtspersoonlijkheid aannemen onder de vorm van een vzw. Naast deze ‘primaire kassen’ 

                                                 
34 Ibid., pp. 33-34.  
35 Guy Vanthemsche, “De sociale bescherming voor en na het Sociaal Pact” in: VANTHEMSCHE, Guy & 
LUYTEN, Dirk, Het Sociaal Pact van 1944: oorsprong, betekenis en gevolgen, p. 33.  
36 Fernand Van Goethem, op. cit., pp. 125-126.  
37 Margot De Koster, Kostbare kinderen. De kinderbijslag in België 1921-1945, Tielt, Lannoo, 2001, p. 9.  
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bestond er nog een Nationale Compensatiekas, waardoor een ‘dubbele compensatie’ of 

‘compensatie in twee graden’ mogelijk was.38 Een deel van de inkomsten van de primaire 

kassen ging naar de Nationale Compensatiekas, die dit op haar beurt opnieuw verdeelde onder 

de primaire kassen. Zo werd vermeden dat bepaalde kassen overbelast werden en kon er een 

zekere gelijkheid in lasten en inkomsten ontstaan.  

 

De arbeidsongevallenverzekering 

De eerste verplichte sociale verzekering was die tegen arbeidsongevallen. Zij werd 

ingevoerd met de wet van 24 december 1903, betreffende de vergoeding der schade 

voortspruitende uit arbeidsongevallen. De grote vernieuwing die deze wet bracht was de 

officiële invoering van de notie ‘beroepsrisico’ in het sociaal recht, dat niet meer weg te 

denken was in de sociale wetgeving die volgen zou. Vanaf dan verhuisden de 

arbeidsongevallen van het algemeen recht naar het sociaal recht. De oorzaak voor het ongeval 

werd niet meer gezocht in de individuele schuld maar in het functioneren van het totale 

sociale organisme.39 Het arbeidsongeval werd dus als onvermijdelijk verbonden aan de aard 

van de nijverheid beschouwd en men wou af van de delictuele verantwoordelijkheid, waarvan 

de bewijslast bij de eiser lag, in dit geval dus de werknemer. In de wet stond een vermoeden 

ten voordele van de arbeiders juris tantum ingeschreven. Indien dus de werkgever of 

verzekeraar niet akkoord ging, diende hij te bewijzen dat het arbeidsongeval niet aan de 

arbeid te wijten was.40  

Aanvankelijk had de wet slechts een beperkt toepassingsgebied, maar tegen het 

uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was de toepassing van de 

arbeidsongevallenverzekering reeds uitgebreid tot alle arbeiders, de zeelieden en de 

bedienden. De werkgevers waren verplicht zich te verzekeren tegen arbeidsongevallen. Dit 

kon gebeuren bij private verzekeraars. Indien de werkgever niet verzekerd was, kon men 

terecht bij de Steun- en Voorzorgkas van de staat, zo was de arbeider ten allen tijde 

beschermd. De staatskas kon dan de vergoeding verhalen op de werkgever. Deze kas was 

reeds in 1890 opgericht op vraag van koning Leopold II. Niettemin kenden de openbare 

diensten ook na de verplichting en invoering van een stelsel van forfaitaire vergoeding in 
                                                 
38 Fernand Van Goethem, op. cit, pp. 185-200.  
39 Voor een volledig relaas over dit onderwerp zie: Jo Deferme, “De schuld van het toeval. De Belgische Wet op 
de arbeidsongevallen (1903) als een breekpunt in het parlementaire sociale denken” in: Tijdschrift voor Sociale 
Geschiedenis, 2001, vol. 27,  nr. 1, pp. 57-76. Over de wetgeving van toen tot nu: J. Petit, Arbeidsongevallen, 
Kluwer, 2005, 546 p.  
40 Fernand Van Goethem, op. cit., pp. 35-49.  
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1903 slechts een aanvullende taak. In 1903 was die vergoeding slechts 50% van het loon, 

vanaf 1929 kon deze tot 66%  (in sommige gevallen zelfs 80%) gebracht worden vanaf de 

29ste dag arbeidsongeschiktheid.41  

Om de wijzigingen tijdens de oorlog te kunnen begrijpen, worden hier de krachtlijnen 

van het begrip ‘arbeidsongeval’ zoals dit voor de oorlog gehanteerd werd kort uiteengezet. De 

gebeurtenis moest een plots en abnormaal karakter hebben en door een van buitenaf komende 

kracht veroorzaakt zijn. Ze moest in verband staan met de arbeid. Er kon geen sprake zijn van 

‘overmacht’, maar er was wel steeds een vermoeden juris tantum. Dat betekende ook dat het 

tijdens de duur en wegens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst moest geschieden en dat 

het slachtoffer zich onder de leiding of toezicht van de patroon moest bevinden. Tevens moest 

het ongeval geschieden in de onderneming. De wet gold alleen voor mensen verbonden door 

een arbeiderscontract, bediendecontract of leercontract. Ook voor de zeelieden bestond er een 

regeling, maar krachtens aparte wetgeving.42  

 

De beroepsziekteverzekering en de jaarlijkse vakantie 

De wet die in dit luik van toepassing was, was die van 24 juli 1927, betreffende de 

schadeloosstelling inzake beroepsziekten. De bepaling van wat een beroepsziekte was en wie 

aanspraak kon maken op de toepassing van de wet werd bij koninklijk besluit vastgelegd en 

kon zodoende ook regelmatig aangepast worden. Het onderzoek leverde hieromtrent weinig 

nieuwe zaken op en wordt daarom verder buiten beschouwing gelaten. De jaarlijkse vakantie 

wordt omwille van gelijkaardige redenen en omwille van het feit dat ze nog in haar 

kinderschoenen stond – van 1936 tot na de oorlog – ook niet behandeld.  

 

Individueel arbeidsrecht43 

In vergelijking met het sociale zekerheidsrecht is het individueel arbeidsrecht van een 

geheel andere aard. Tot de kern hiervan behoort de relatie tussen werknemer en werkgever, 

die zich oorspronkelijk situeerde in het privaat of burgerlijk recht, wat voor een deel nog 

steeds het geval is. De concrete belichaming van die relatie is uiteraard de 
                                                 
41 J. Petit, op. cit., pp. 1-11; Historiek van het Fonds voor arbeidsongevallen 
<http://www.faofat.fgov.be/site_nl/fat/histoire/histoire.html>.  
42 Fernand Van Goethem, op. cit., pp. 42-53; Walter Leën, De sociale verzekeringen in België. Eerste deel, 
Antwerpen, Brussel, Gent, Standaard-Boekhandel / Bruylant, 1939, pp. 110-115.  
43 Henri Velge, op. cit.; Fernand Van Goethem, op. cit.; Fernand Van Goethem (i.s.m. Raymond Geysen), 
Arbeidsrecht, Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven, N.V. Standaard-Boekhandel, 1951, 516 p.; Paul Horion, 
Législation sociale, Liège, Desoer, 1947, 322 p. 
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arbeidsovereenkomst dat hiermee hét studieobject vormt binnen deze tak van het sociaal 

recht. De belangrijkste problemen die zich hier kunnen stellen houden verband met het 

sluiten, het schorsen of het verbreken van de arbeidsovereenkomst. Vermits de werkgever 

zich, gezien zijn plaats op de sociale ladder, hierdoor steeds in een sterkere positie bevond, 

besloot de wetgever specifieke voorwaarden hieromtrent wettelijk vast te leggen en zo de 

werknemer enige zekerheid te verschaffen en hem te behoeden voor de willekeur van de 

werkgever. Het resultaat was de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst voor 

werklieden.44 Kort na de Eerste Wereldoorlog volgde een tweede wet, die op het 

bediendecontract.45 Beide wetten bleven gehandhaafd tot de wet van 3 juli 1978 betreffende 

de arbeidsovereenkomsten werd gestemd.46 Hoewel beide contracten toen in één wet werden 

gebundeld, is het onderscheid tussen arbeiders en bedienden tot op de dag van vandaag (nog) 

niet opgeheven.  

 

Collectief arbeidsrecht 

Daar waar het individueel arbeidsrecht de rechtstreekse relatie tussen werkgever en 

werknemer behandelt, omvat het onderzoeksterrein van het collectief arbeidsrecht de 

collectieve verhoudingen tussen een groep werknemers en de werkgever of groep werkgevers. 

Deze verhoudingen uiten zich in wat het sociaal overleg wordt genoemd. Hoewel het als een 

essentieel onderdeel van de sociaaleconomische structuur van het naoorlogse West-Europa 

wordt beschouwd, was de ontwikkeling van het sociaal overleg een proces van lange adem dat 

al op het einde van de 19de eeuw in gang was gezet en waarop ook de Tweede Wereldoorlog 

haar stempel gedrukt heeft. 47 Volgens sommigen heeft de Tweede Wereldoorlog zelfs 

bijgedragen tot de versnelde institutionalisering ervan. Naast het sociale is er ook een 

economisch luik aan dit overleg, dat zich heeft geconcretiseerd in de vakbondsafvaardiging en 

de bedrijfsorganisatie.  

De groei van de syndicale beweging begon pas echt met de afschaffing van het 

coalitieverbod in 1867 door artikel 310 van het strafwetboek. Dit artikel impliceerde echter 

nog steeds een stakingsverbod, doordat het de vrijheid van arbeid beschermde. Toch was tot 

de Eerste Wereldoorlog de vakbondsbeweging relatief klein en werden ze door de werkgevers 

                                                 
44 BS 14 maart 1900.  
45 BS 17 augustus 1922: “Wet van 7 augustus 1922 betreffende de arbeidsovereenkomst voor bedienden”.  
46 BS 22 augustus 1978.  
47 Honderd jaar sociaal recht in België, pp. 116-150; Bart De Wilde, “De collectieve arbeidsverhoudingen 
(1880-1940)” in: VANTHEMSCHE, Guy & LUYTEN, Dirk, Het Sociaal Pact van 1944: oorsprong, betekenis 
en gevolgen, Brussel, VUB press, 1995, pp. 39-54.  
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evenmin erkend als waardige gesprekspartners. De hierboven vermelde stakingen van 1886 

zorgden voor de oprichting van de eerste Nijverheids- en Arbeidsraden. Dit waren echter nog 

geen echte overlegorganen, daarop was het nog wachten tot na de Eerste Wereldoorlog. Na de 

oorlog werd artikel 310 afgeschaft en de wet op de vrijheid van vereniging ingevoerd. 

‘Voortaan moesten de staat en het patronaat er rekening mee houden dat de staking een 

legitiem actiemiddel was in de collectieve arbeidsverhoudingen.’48 Geleidelijk aan zou het 

paritair overleg meer vorm krijgen tijdens het interbellum. Ook het aantal paritaire comités 

steeg gestaag. De werkgevers waren namelijk afgeschrikt door de bedrijfsgerichte stakingen 

in 1918-1919 voor hogere lonen en de 8-urige werkweek. Dit blijkt een constante in de 

evolutie van het overleg: de werkgevers verleenden slechts hun medewerking als ze onder 

sterke druk stonden. Toen bv. vanaf 1922 de economie terug begon te groeien en de 

werkgevers zich beter hadden georganiseerd, stagneerde de groei van het aantal paritaire 

comités. En tijdens de depressie van de jaren ’30 werd het overleg ook tegengewerkt door de 

werkgevers wiens grootste zorg toen het drukken van de loonkosten was. In 1936 brak echter 

een massale staking uit, waarop de overheid moest ingrijpen en een Nationale 

Arbeidsconferentie organiseerde. Er zouden er nog twee volgen voor de oorlog. Toch bleven 

de werkgevers zich nog steeds zeer weigerachtig opstellen ten opzichte van de vakbonden en 

het overleg. Ondertussen hadden ze eigen uiteenlopende vormen van sociaal en economisch 

overleg uitgetekend en waren het corporatisme en de bedrijfsorganisatie een veelbesproken 

thema. Ook in de christelijke vakbeweging kregen deze ideeën aanhang.49 Een aantal van deze 

plannen zou men tijdens de bezetting proberen te verwezenlijken.50  

 

Arbeidsreglementering 

De arbeidsreglementering omvat een breed scala aan voorschriften die betrekking 

hebben op de voorwaarden en omstandigheden waarin de arbeid diende te geschieden. Al 

sinds de eerste wetten op het einde van de 19de gestemd werden, zijn deze voorschriften 

strafrechtelijk gereglementeerd en kan bij niet-naleving de werkgever strafrechtelijk worden 

vervolgd. De belangrijkste wetten die sinds het einde van de 19de eeuw van toepassing waren, 

waren die op de vrouwen- en de kinderarbeid, de werkplaats, de loonwet (het werd bv. 

verboden het loon uit te betalen in drankgelegenheden), enz.  

                                                 
48 Dirk Luyten, Sociaal-economisch overleg in België sedert 1918, pp. 15-17.  
49 Bart De Wilde, art. cit., pp. 49-52.  
50 Zie: Dirk Luyten, Ideologie en praktijk van het corporatisme… 
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Naar een hervorming van de hele sociale wetgeving? 

We dienen er ook op te wijzen dat er een aantal hervormingsbewegingen waren aan de 

vooravond van de Tweede Wereldoorlog. De belangrijkste hiervan is het Studiecentrum tot 

Hervorming van den Staat of Centre d'Etudes pour la Réforme de l'Etat (CERE) (1937-1939). 

Onder andere Fuss, Nys, Van Goethem en Houben – allen hoge ambtenaars bij het MASV – 

zetelden in de Negende Commissie ‘Sociale Wetgeving’, die zoals de naam al doet 

vermoeden zich bezighield met het bestuderen en het plannen van de hervorming van de 

sociale wetgeving. Een van hun ideeën was bijvoorbeeld het bundelen van de sociale 

wetgeving in een Sociaal Wetboek. Hiervoor moesten natuurlijk ook alle ‘divergenties’ 

worden blootgelegd tussen de vele uiteenlopende en overlappende wetten en bepalingen.51 Dit 

bestond overigens al sinds 1911 in Duitsland wat betreft de sociale verzekeringen.  

Er was ook een algemene vraag naar vereenvoudiging van de sociale wetgeving, die 

aan het eind van de jaren ’30 nog sterker tot uiting kwam:  

‘De ingewikkeldheid der sociale wetgeving, haar gebrek aan coördinatie en de vele 
andere technische gebreken die zij vertoont, hebben in den laatsten tijd meer en meer 
de wenschelijkheid van een vereenvoudiging en een betere ordening dier wetgeving 
doen inzien.’52  

Het spreekt voor zich dat de resultaten van die studiegroepen niet zomaar plotseling 

verdwenen en dat bepaalde ideeën naar alle waarschijnlijkheid bleven verder leven al dan niet 

in aangepaste vorm; dit geldt zeker voor de het MASV, waar diezelfde ambtenaars tijdens de 

oorlog nog steeds aan het werk waren.  

 

                                                 
51 KADOC, Archief R. Houben, 1.3.1-5.  
52 Walter Leën, op. cit., pp. 22.  
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Nationaalsocialisme 

Wil men het sociale beleid van de Duitse bezetter in België ten volle kunnen 

begrijpen, dan dient men ook rekening te houden met wat er zich op dat vlak in Duitsland zelf 

afspeelde; dit zowel tijdens als voor de oorlog, tijdens de opbouw van het nieuwe Duitsland 

onder Hitler en zijn trawanten. Zoals uit onderzoek gebleken is, hebben de gebeurtenissen en 

de toenmalige beslissingen van de nazi’s de latere bestendig beïnvloed. Sommigen spreken 

van een dialectische relatie tussen de actoren en de historische context, waarin de 

sociaaleconomische en financiële situatie in eigen land determinerend was voor de stappen 

die werden genomen op vlak van buitenlandse politiek.53  

Over de machtsgreep van Hitler en zijn handlangers is al genoeg geschreven. Er 

zouden open deuren ingetrapt worden met een uitvoerig relaas over de sociaaleconomische 

factoren in Europa en Duitsland tijdens het interbellum en de rol van de Eerste Wereldoorlog 

en het vernederende Verdrag van Versailles dat Duitsland werd opgelegd, die aan de basis van 

het slagen van de machtsgreep lagen. Wat voor dit stuk echter interessant is, is de beladen 

kwestie over het sociale – voor sommigen zelfs ‘socialistische’ – gehalte van het 

nationaalsocialisme. Met een overzicht van de partijpunten en verwezenlijkingen van de 

nazi’s op het vlak van sociale politiek en het arbeidsvraagstuk is het niet de bedoeling die 

vraag definitief te beantwoorden, doch slechts een interpretatiekader te bieden voor het 

onderzoek naar het sociale beleid in België tijdens de bezetting. Het nationaalsocialisme is 

een delicaat geval wat dit betreft. Het roept immers steevast een conservatieve connotatie op, 

wat botst met het progressieve idee dat concepten als ‘sociale wetgeving’ of ‘sociaal beleid’ 

oproepen. Hoewel het oerconservatieve, zelfs reactionaire gedachtegoed van het 

nationaalsocialisme hoegenaamd niet in twijfel mag worden getrokken, moet men zich ervoor 

hoeden zich hierop blind te staren, want zo worden belangrijke ontwikkelingen die dit regime 

in gang heeft gezet over het hoofd gezien. Men zou zich namelijk kunnen afvragen of het 

mogelijk zou zijn geweest zo gemakkelijk de macht te grijpen en deze dan nog eens twaalf 

jaren te behouden met de brede steun die het ogenschijnlijk van haar onderdanen genoot, 

zonder het moderne en revolutionaire perspectief dat de partij bood – hoe verderfelijk de 

aangewende middelen ook mogen lijken.  

                                                 
53 Timothy W. Mason, Social Policy in the Third Reich…, passim; Richard Overy, “Germany, ‘Domestic Crisis’ 
and War in 1939” in: Past and Present, No. 116 (Aug., 1987), pp. 139-140.  
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Een tweede opmerking is het feit dat het Derde Rijk als homogene staat niet bestaat en 

nooit bestaan heeft, evenmin een eenheidspartij –of organisatie als ‘de’ nazi’s.54 Men dient 

zich er dus rekenschap van te geven dat niet alle voorstellen of verwezenlijkingen binnen het 

regime door alle subgroepen van de nazi’s of andere bolwerken zoals de Wehrmacht werden 

aanvaard. Zoals bleek uit uitvoerig onderzoek van o.a. Overy, Aly en Mason woedde binnen 

het regime een verborgen strijd tussen verschillende fracties.55 Hetzelfde geldt voor het 

bezettingsregime in België zelf.56 Die strijd ging niet in het minst om de rol van de arbeid(ers) 

en het sociale beleid dat diende gevoerd te worden met het oog op de oorlogs- en 

herbewapeningspolitiek. Hiermee is de eerste opmerking meteen ook gerelativeerd. Het 

benadrukken van de sociale politiek van de nazi’s in eigen land wil in geen geval de andere 

misdaden verhullen. Integendeel, ze diende voor de meeste nazi’s zelfs als middel tot een 

hoger doel: het ongeremd kunnen uitvoeren van hun praktijken door het breken van het 

interne verzet ertegen.  

 

‘Nationaalsocialisme en de arbeidersklasse’ 

De conservatieve en vijandige houding die de nazi’s koesterden ten aanzien van de 

arbeiders als klasse en de vakbonden is nagenoeg bekend. Toch vraagt die typische opvatting 

om nuancering; hun houding ten opzichte van de arbeidersklasse bleek namelijk ambivalenter 

dan men eerst zou vermoeden. Hierop aansluitend wordt er ingegaan op het 

sociaaleconomische programma van het nieuwe regime, dat eveneens met interne 

tegenstellingen te kampen had.  

 

De erfenis van de novemberdagen van 1918 

Een beslissend moment in de vorming van het door de nationaalsocialisten gevoerde 

beleid en propaganda was het einde van de Eerste Wereldoorlog en de ermee gepaard gaande 

interne strijd in Duitsland zelf, die bijna de gestalte had van een burgeroorlog. Gezien linkse 

elementen hier een grote rol in speelden, er op sommige plaatsen zelfs quasicommunistische 

                                                 
54 Frits Boterman & Willem Melching, De Duitse phoenix : de geschiedenis van Duitsland in de twintigste eeuw, 
Amsterdam, Bakker, 1996, p. 79.  
55 Timothy W. Mason, op. cit., passim; William Jannen, Jr., “National Socialists and Social Mobility” in: 
Journal of Social History, Vol. 9, No. 3 (Spring, 1976), p. 339: ‘A number of studies have made it clear that 
Nazi rule was not nearly so "total" as the theory of totalitarianism would require. Indeed, the whole concept of 
totalitarianism as an explanatory tool has been called increasingly into question.’  
56 Zie het laatste deel van dit 1ste hoofdstuk (infra).  
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staatsgrepen plaatsvonden en een sociaaldemocratische regering, die de gevluchte regering en 

keizer had opgevolgd, de wapenstilstand ondertekende, hadden de nazi’s voer genoeg om het 

Duitse verslagen volk te bespelen tijdens de jaren van crisis die volgden op de oorlog en de 

grote depressie van de jaren ‘30. Dit had een grote neerslag op de gedachte van Hitler dat alle 

interne tegenstanders bij voorbaat moesten worden uitgeschakeld, waarbij de 

sociaaldemocraten en communisten het het meest moesten ontgelden.57 De nazi’s waren als de 

dood voor een herhaling van de gebeurtenissen tijdens november 1918. Daarom legden ze 

zich – hoewel hun eerste doelstelling militair en expansionistisch was – toe op het winnen van 

de steun van de arbeiders. Hierbij diende een nieuw sociaal en politiek systeem te moeten 

worden ingevoerd.58 Volgens historici als Mason dient de oorzaak van het specifieke karakter 

van het nazistisch sociale beleid t.o.v. de arbeidersklasse dus te worden gezocht in deze alom 

bekende ‘dolkstootlegende’. Ze werd gebruikt voor de verklaring van zowel de nederlaag als 

de revolutie in de novemberdagen van 1918, wat op zich een verstoring van de feiten met zich 

meebracht, maar impliciet ook een halve waarheid onthulde: namelijk de spanning tussen de 

belangen van de arbeidersklasse en het voeren van een agressieve oorlog met alle nodige 

maatregelen en middelen van dien.59 Deze spanning is de lijn die Mason doorheen heel de 

sociale politiek die door de nazi’s gevoerd werd, ontwaart. Van meet af aan was er een 

contradictie in de kijk die de nazi’s op de arbeidersklasse hadden en hierin was 1918 van 

groot belang. Langs de ene kant had men schrik voor deze groep en wou men opnieuw de 

militaristische en expansionistische plannen doordrukken zonder het verzet dat er op het einde 

van de Eerste Wereldoorlog van deze groep was gekomen. Langs de andere kant moest deze 

groep mee opgenomen worden in een klasseloze volksgemeenschap en hadden de nazi’s een 

brede steun nodig om hun plannen te kunnen verwezenlijken. Met verschillende middelen 

trachtten de nazi’s trachten de arbeidende bevolking voor zich te winnen. Het feit dat dit voor 

een deel lukte zonder enkel en alleen het gebruik van terreur, wijst aan dat dit deels lukt en er 

dus andere mogelijkheden bestonden. De vraag blijft of beide doelstellingen – de militaire 

politiek en het sociale beleid – ooit verzoenbaar konden zijn?  

 

                                                 
57 Frits Boterman & Willem Melching, op. cit., pp. 83-84.  
58 Timothy W. Mason, op. cit., pp. 21-22, 40.  
59 Ibid., pp. 21-22.  
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Het ideaal van de Volksgemeinschaft: einde van de klassenstrijd? 

Eén van die mogelijkheden was de door de nazi’s gepropageerde idee van Duitse 

eenheid, die vele Duitsers reeds lang beroerde.60 Dit was niet verwonderlijk, gezien de 

hoedanigheid van het Duitse Rijk sinds haar ontstaan als verspätete Nation en het 

onverwerkte trauma van de nederlaag en onderlinge strijd en verscheuring in 1918.61 In 

navolging van de vrees van een opstand door de werkende klasse zoals in 1918, wenste men 

dan ook de klassenstrijd te overbruggen met die idee. De klassenbarrières dienden te worden 

doorbroken en door het uitsluiten en vernietigen van vreemde en vijandige elementen zou een 

ware Volksgemeinschaft moeten ontstaan, waarin alle Duitsers ongeacht hun klasse samen 

zouden werken aan een groot en succesvol Duitsland.62 De bekende socioloog en historicus 

Van Doorn – nooit te beroerd om ophefmakende thema’s als deze aan te snijden – ziet hierin 

het succes van de nationaalsocialisten ten nadele van de toen zo machtige 

sociaaldemocratische SPD. Die laatste slaagden er immers niet in de verscheurde 

maatschappij herop te bouwen en misten hun kans de Duitsers voor zich te winnen. Daar waar 

de sociaaldemocraten halsstarrig bleven vasthouden aan het intellectualisme en elitisme, 

verzonnen de nationaalsocialisten een beeld van eenheid en gelijkheid onder alle Duitsers, die 

echter d.m.v. reactionaire en racistische ideeën tot stand moest komen.63 Cruciaal in het 

creëren van deze volksgemeenschap was de Gleichschaltung, waarbij alles in 

overeenstemming moest worden gebracht met de nazi-ideologie.64 In het bijzonder behoorde 

hiertoe alles wat de klassenstrijd in stand hield. In concreto moesten alle vakbonden 

vernietigd worden en werd de klassenstrijd aldus officieel ‘opgeheven’. Hitler geloofde in de 

ideologische waarde van zijn programma. De arbeidersbeweging moest kapot, wilde de 

overgang naar een Volksgemeinschaft lukken. Hij verweet het regime van het oude Duitse 

keizerrijk dat het zich hier nooit voor heeft ingezet, meer nog: het had geen ideologie om het 

te vervangen, de nazi’s wel. Er restte de partij na uitroeiing van de arbeidersbeweging nog de 

taak het volk ‘herop te voeden op permanente basis’.65 Dit kon ‘enkel door een fanatiek 

extreem nationalisme met de hoogste sociale ethiek en moraal’.66  

 

                                                 
60 J.A.A. van Doorn, Duits socialisme. Het falen van de sociaal-democratie en de triomf van het nationaal-
socialisme, 2007, Mets en Schilt, passim.  
61 Frits Boterman & Willem Melching, op. cit., pp. 81-82.  
62 J.A.A. van Doorn, op. cit., p. 194.  
63 J.A.A. van Doorn, op. cit., pp. 129-130, 166.  
64 Timothy W. Mason, op. cit., p. 80; J.A.A. van Doorn, op. cit., pp. 236-241.  
65 Timothy W. Mason, op. cit., p. 23, 25.  
66 Adolf Hitler, geciteerd in: ibid., p. 25 (vrij vertaald).  
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De NSDAP, partij van de middenklasse. Of toch niet? 

Er is nogal wat inkt gevloeid over wie precies zijn steun verleende aan de nieuwe 

nationalistische, conservatieve beweging tijdens de jaren ’30, die zich tegelijkertijd de termen 

socialistisch én arbeiderspartij toemat. Even prangend was de vraag wie tot de partij of haar 

milities toetrad en waar precies en in hoeverre er precies sprake was van een arbeidersfractie. 

Het klassieke verhaal wil dat de NSDAP een partij was van louter misnoegde middenklassers, 

die zich niet meer veilig voelden in de chaos van de Weimarrepubliek en de ontreddering van 

de economische crisis, alsook de militaire klasse, die bleef hunkeren naar een groots 

Duitsland met een grote militaire overmacht. Maar waarom hebben de nazi’s dan zo hevig 

geprobeerd ook de werkende klasse voor zich te winnen?  

Het was Hitler die met wisselend succes had gepoogd een middenpositie in te nemen 

tussen een sociale partij die zich voornamelijk richtte tot de arbeidersmassa en een 

nationalistische partij die zich tot de hele bevolking richtte. Net deze ambivalente houding 

van de partij zou meer dan eens tot conflicten leiden tussen de ‘socialistische’ en de 

nationalistische component in de partij. De partij kreeg reeds bij aanvang van haar werking te 

maken met dergelijke conflicten. Zo was er de oprichting naast de partij van de partijmilitie, 

de SA, die een veel linkser profiel had dan de partij zelf; maar ook binnen de partij was er de 

kloof tussen het traditionele Zuid-Duitse machtscentrum van Hitler en het meer verstedelijkte 

noorden en het westen, waar vooral Gregor Strasser het voor het zeggen had. In beide 

conflicten zou de traditionele partij aan het langste eind trekken, met de Nacht van de Lange 

Messen in 1934 als dramatische beslechting van deze conflicten.67  

Als we spreken over een ‘links’ kamp binnen de nazipartij, moeten we toch grootse 

voorzichtigheid aan de dag leggen, het blijft immers een zeer problematisch gegeven. Hoewel 

Mason argumenteert dat er een belangrijke minderheid binnen de partij was die uit de 

arbeidersklasse afkomstig was, nuanceert hij dit feit door te stellen dat het net die arbeiders 

waren die min of meer geïsoleerd en niet-georganiseerd waren. Hij hamert ook op het feit dat 

de NSDAP gebruik maakte van ‘pseudo-egalitarisme’ en ‘ambivalente sociale retoriek’; 

vanuit propagandistische overwegingen en strategisch opportunisme vertelde men iedere 

groep wat ze wou horen.68 Niettemin was deze arbeidersfactie in de begindagen van het 

nazistisch regime wel van groot belang, net door haar radicalere opvattingen die meer 

revolutionair geladen waren. Men mag immers niet vergeten dat er ondertussen een grote 

                                                 
67 J.A.A. van Doorn, op. cit., pp. 174-175.  
68 Timothy W. Mason, op. cit., pp. 58-59.  
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economische depressie woedde met vele werklozen tot gevolg. De nieuwe partijmilitie SA 

trok dan ook veel van die arbeiders aan en werd zo een vechtmachine van radicale werklozen. 

Er werd zelfs binnen de partij een poging gedaan tot politieke organisatie van de arbeiders 

met de oprichting van de Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation (NSBO). Vooral 

in de periode 1930-1932 vormde deze heterogene groep van werklieden de voorhoede bij 

riskante acties zoals straatgevechten en demonstraties, maar ook bij de gebeurtenissen van 

mei 1933, waarbij men voorgoed komaf maakte met de vakbonden.69 Voor deze acties werd 

indertijd al de term ‘revolutie’ gebezigd, maar deze ‘revolutie’ leek al snel te ontaarden en op 

6 mei 1933 verklaarde Hitler de revolutie beëindigd. De revolutie dient uiteraard niet als een 

in socialistische zin te worden gezien, de grootindustrie stond namelijk pal achter Hitler en 

kreeg zelfs enige macht. Ondanks de staatsinmenging, ‘bleef de particuliere eigendom 

onaangetast’. De SA bleef echter radicaliseren en dit in combinatie met geruchten en de 

rivaliteit met de SS zou uiteindelijk leiden tot diens ondergang.70  

 

Sociaaleconomische maatregelen 

De vorming van de nieuwe volksgemeenschap 

De eliminatie op de vakbonden op 2 mei 1933 bracht voor de nazileiders ook de 

mogelijkheid de nieuwe sociale orde uit te bouwen. Het eerste slachtoffer hiervan was de 

NSBO zelf, dat in de nieuwe orde niet thuishoorde. De nieuwe Reichsorganisationsleiter 

Robert Ley kondigde op 6 mei de uitbouw van een nieuwe aan waarin alle Duitse werknemers 

zouden in worden verenigd: het Deutsche Arbeitsfront (DAF), waarvan hijzelf het hoofd 

werd. De idee van een eenheidsvakbond werd al snel verlaten, alsook de indeling in 

corporaties (Stände). Toch wist men toen nog allerminst welke richting de DAF zou uitgaan. 

Ook bleven de conservatieve krachten van groot belang; de algemene tendens was zelfs een 

samensmelting van de oude elite en de nieuwe nazimacht. Iedere vorm van politieke of 

economische onafhankelijkheid werd door de overheidsbureaucratie en de industrie 

gewantrouwd. Kortom, de klassentegenstellingen bleven bestaan en de nieuwe 

sociaaleconomische orde zou vooral een machtsspel zijn van het nieuwe en het oude 

establishment. Met de herbewapening en uitbreiding van Duitsland, werd de oude 

economische macht zelfs versterkt. Daarbij kwam nog de nood aan binnenlandse rust en orde, 

                                                 
69 Ibid., pp. 61-69.  
70 J.A.A. van Doorn, op. cit., pp. 183-189.  
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wou men een economische heropleving bewerkstelligen. In deze orde diende ook de 

loonvorming binnen handen van de staat te blijven.71 Het lot van het NSBO belichaamde de 

algemene paradoxale tendens in de nieuwe nationaalsocialistische maatschappij en de rol van 

de arbeiders hierin:  

‘The NSBO became the victim of a contradictory policy that aimed to end class warfare 
but not to eliminate its causes, and that depended on the political support of the 
working class but could not furnish it with an organization of its own. The NSBO was 
prohibited […] from having anything to do with wage policy.’72  

 

De loonvorming 

Aanvankelijk had de nog intacte administratie het toezicht op de loonvorming en op de 

arbeidsbescherming op zich genomen na de machtsovername door de nazi’s en het 

verdwijnen van de vakbonden. Op 15 juni 1933 werd echter de Gesetz über die Treuhänder 

der Arbeit afgekondigd, waarin deze taken voortaan aan twaalf Treuhänder werden 

toevertrouwd, die louter aan de staat verantwoording waren verschuldigd. Met deze nieuwe 

wettelijke regeling was meteen ook iedere poging tot vorming van een eenheidsvakbond die 

enige zeggenschap had over essentiële factoren van de collectieve arbeidsverhoudingen, zoals 

het loon en de arbeidsduur, van de kaart geveegd.73 Niettemin bleef een organisatie als het 

DAF gevaarlijk in de ogen van de industriëlen, hoezeer Ley ook probeerde om zijn 

organisatie vertrouwd te doen lijken. Meer en meer werd het DAF gedwongen ‘de 

klassenharmonie in de Volksgemeinschaft te weerspiegelen’ en zo de werkgevers gerust te 

stellen. Ieder alternatief was uitgesloten. Ley stelde een plan op voor de DAF waarin hij twee 

zaken voorop stelde: de organisatie binnen de fabriek naar het nieuwe Volksgemeinschaft-

model, dat hiërarchisch en aanvaardbaar voor conservatieven én werknemers moest zijn; en 

het wegwerken van de klassenverschillen, dit vooral uit strategische overwegingen. Midden 

november 1933 kreeg hij echter ook te slikken dat voortaan ook werkgevers lid werden van 

het DAF en dat de vrijetijdsorganisatie van het DAF, Kraft durch Freude, publiekrechtelijk 

werd gemaakt.74  

 

                                                 
71 Timothy W. Mason, op. cit., pp. 88-96. 
72 Ibid., p. 96.  
73 Ibid., pp. 94-95. 
74 Ibid., pp. 96-102.  
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Een nieuwe sociale orde 

Op 20 januari 1934 werd de definitieve sociale orde wettelijk vastgelegd in de Gesetz 

zur Ordnung der nationalen Arbeit. De Betriebsgemeinschaft werd de kern van die nieuwe 

orde in tegenstelling tot de vroegere politiek geïnspireerde organisaties. In die gemeenschap 

was de werkgever de leider en vormden de werknemers zijn Gefolgschaft, waaruit een 

vertrouwensraad werd aangesteld die de leider moest adviseren. De beslissingen bleven echter 

bij de werkgever alleen. De rest werd door de staat geregeld en gecontroleerd.75 Het 

leidersprincipe en de individuele relatie tussen werkgever en werknemer kwamen dus centraal 

te staan, gecombineerd met een uitgebreid etatistisch en autoritair model. De arbeidersklasse 

zelf was geheel beroofd van ieder controle- en machtsinstrument. Drie instellingen bevonden 

zich volgens Mason in een ‘ongemakkelijk balans van wederzijds wantrouwen’ om deze 

onthoofde klasse ‘af te schermen, te disciplineren en uit te buiten’. Deze drie taken werden 

respectievelijk door de staat, het DAF en de werkgevers op zich genomen. De eerste oefende 

deze taak uit via haar nieuwe Treuhänder. De tweede diende de arbeiders aan de partij te 

binden op propagandistische wijze en ‘mass management of minds’. De derden konden op de 

werkvloer min of meer hun gang gaan, daar de democratische controlewegen waren 

verdwenen.76  

Wat de controle en de plaatsing van werklozen betrof, kon het nieuwe regime buigen 

op de inspanningen die tijdens de Weimar-periode waren geleverd op het vlak van de 

arbeidsadministratie. De belangrijkste ontwikkeling hier was de uitbreiding van het reeds in 

1927 opgerichte Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. Waar 

deze aanvankelijk had gediend om de belangen van arbeid en het kapitaal te verzoenen, 

werden deze sinds de afschaffing van de vakbonden ‘instrumenten voor de militarisering van 

de arbeidsmarkt’. In augustus 1934 werd aan deze overheidsinstelling het monopolie verleend 

op de plaatsing van werklozen. De belangrijkste doelstelling van het regime was om zo de 

arbeiders naar de juiste industrieën te kunnen leiden die belangrijk waren voor de 

oorlogsindustrie. In 1935 kwam daar nog de invoering van het ‘arbeidsboekje’ (Arbeitsbuch) 

bij; iedere werknemer was voortaan verplicht zo’n document, waarop iedere wijziging in 
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76 Timothy W. Mason, “Labour in the Third Reich, 1933-1939” in: Past and Present, No. 33 (Apr., 1966), 
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diens loopbaan af te lezen was, te bezitten. Zo waren werkgevers en de overheid nog beter in 

staat de arbeidsmarkt en de werkkrachten te controleren.77  

 

Werkgelegenheidsprogramma’s 

Dat de nazi’s het zover hadden kunnen brengen in hun strijd tegen de vakbeweging 

had er ook mee te maken dat die laatste geheel machteloos was door de massale 

werkloosheid. Toen de zaken min of meer naar hun hand waren gezet, was Hitlers eerste zorg 

dan ook het wegwerken van die werkloosheid. Hierbij waren ze uiteraard nog veel 

verschuldigd aan de industriëlen en de militaire klasse. Door middel van een grootscheepse 

herbewapening konden beide groepen worden gepaaid én de bevolking massaal worden 

tewerkgesteld. Achter Hitlers doelstelling tot volledige tewerkstelling schuilden uiteraard ook 

strategische overwegingen, het voortbestaan van het eigen regime hing er namelijk van af.78  

Het naziregime vatte dan ook dadelijk aan met tewerkstellingsmaatregelen –en 

programma’s. Op de precieze inhoud van deze maatregelen gaan we hier niet ingaan, maar er 

dient wel op gewezen dat veel dergelijke maatregelen reeds tijdens het Weimar-tijdperk 

werden toegepast. In tegenstelling tot het bekende verhaal waarin de nazi’s het krediet krijgen 

toegeschreven voor het succesvolle tewerkstellingsbeleid, argumenteren sommigen dat de 

bedragen van de overheidsuitgaven, gezien het belang van de problematiek, nog bijzonder 

mager schenen. Ook was het allerminst een tewerkstellingsbeleid dat in het belang was van de 

arbeiders; de herbewapening had de grootste prioriteit.79  

 

De intensifiëring van de herbewapening: het Vierjarenplan 

In september 1936 werd het Vierjarenplan (Vierjahresplan) aangekondigd, waarover 

Hermann Göring de leiding kreeg toebedeeld. Het hele programma had de herbewapening en 

de strategische voorbereidingen tot doel. De overheidsuitgaven aan bewapening werden 

aanzienlijk opgevoerd en de uitgaven aan gebruiksgoederen dienden te worden afgebouwd.80 

Dit betekende ook een verstrakking van de arbeidsmarkt en de plaatsing van arbeiders. 

Belangrijke wettelijke ingrepen waren de Auskammung- en Dienstpflicht-verordeningen. Toch 

zouden slechts 6 van de 26 productiedoelstellingen worden bereikt. De hoofdoorzaak was het 

                                                 
77 Ulrich Herbert, Hitler's foreign workers: enforced foreign labor in Germany under the Third Reich, 
Cambridge, Cambridge university press, 1997, pp. 31-32.  
78 Timothy W. Mason, Social Policy…, p. 108.  
79 Ibid., pp. 109-112, 127-128.  
80 Ibid., pp. 179-181.  
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arbeidstekort!81 De volledige tewerkstelling keerde zich dus tegen het regime; een bijkomende 

paradox in het hele sociale beleid van de nazi’s. Het regime bevond zich in feite in een 

politiek-sociale en economische crisis, waarvan de oorzaken de onvolledige binnenlandse 

overwinning van het nationaalsocialisme en de flessenhals in de productie waren.82  

 

Ter afronding 

Hoewel het gedachtegoed als doordrongen van het conservatisme mag worden 

beschouwd, moet men ook de zaken in rekening nemen die in die tijd voor vele Duitsers als 

erg vernieuwend en revolutionair moeten overgekomen zijn. De verantwoordelijken voor het 

beleid zelf, gingen er overigens ook zelf vaak van uit dat zij verlichte geesten waren die grote 

vernieuwing en modernisering met zich meebrachten. Dit gold zelfs voor de Duitse 

machtshebbers in de bezette gebieden, waarvan het in België geen rasechte nazi’s betroffen, 

maar militairen, leden van de Wehrmacht, die vaak als gematigder kunnen worden beschouwd 

wat hun aanhang tot de nazi-ideologie betreft en die meer tot de oudere  conservatieve 

geledingen dienen te worden gerekend dan tot de nieuwe nationaalsocialistische generatie.  

Desalniettemin bleek het credo in het sociaaleconomisch beleid van de nazi’s wel te 

zijn dat alles maximaal de oorlogsinspanningen moest dienen. Het sociale beleid was dan 

slechts bijzaak en diende eigenlijk om ofwel de arbeidersbeweging te breken en op te nemen 

in de nieuwe klasseloze maatschappij. Hierin is men echter niet geslaagd volgens Mason. Ook 

Aly zegt dat de nazi’s er niet in slaagden om het grootste deel van de Duitsers om te vormen 

tot ‘ideological fanatics who were convinced they were part of the master race.’83 Door 

middel van sociale en fiscale voordelen in tijden van oorlogstijd kon het volk als het ware 

worden gesust ten opzichte van de catastrofale politiek van geweld, oorlog en rassenhaat. 

Volgens Mason zou net de onmacht van het regime om van de bevolking opofferingen te 

eisen in termen van beperking in consumptie en sociale voordelen, ertoe hebben geleid dat de 

oorlogsproductie veel te traag op gang is gekomen en bijgevolg de oorlog met een sterke 

achterstand werd aangevat.84  

                                                 
81 Ibid., p. 187.  
82 Ibid., pp. 184-185.  
83 Götz Aly, op. cit., p. 324.  
84 Timothy W. Mason, op. cit., passim.  
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België en de Tweede Wereldoorlog 

 

In de ochtend van 10 mei 1940 werd België overrompeld door de Duitse 

oorlogsmachine. Met behulp van haar blitzkriegstrategie, had het Duitse leger maar 18 dagen 

nodig om het Belgische staatshoofd te doen capituleren. Hoe de bestuurlijke en 

organisatorische situatie er tijdens de bezetting uitzag en wat de verhoudingen waren tussen 

de belangrijkste actoren, vindt u in dit laatste deel van het inleidende hoofdstuk, dat ook hier 

zo beknopt mogelijk zal worden gehouden.  

 

De Belgische overheid 

De administratie blijft op post 

Toen de Duitse verrassingsaanval een succes bleek te worden, ontvluchtte de regering-

Pierlot het Belgische grondgebied. Na zich eerst in Frankrijk te hebben gevestigd, kwamen ze 

uiteindelijk in oktober 1940 toe in Londen, waar ze tijdens de hele bezettingsduur zouden 

verblijven. De ministers waren aanvankelijk ook van plan koning Leopold III te evacueren, 

maar die weigerde België te verlaten en stond erop dat hij als opperbevelhebber bij zijn leger 

moest blijven. Het gevolg was dat de koning in feite een krijgsgevangene in eigen land was 

geworden. Daarenboven had de koning ook geen wettelijke macht meer, aangezien hij nu niet 

meer bijgestaan werd door leden van de regering.85 De hoogste Belgische uitvoerende macht 

verschoof aldus naar de secretarissen-generaal. Dit waren de administratieve hoofden van de 

verschillende departementen. De wettelijke basis voor deze machtsoverdracht was de 

besluitwet van 10 mei 1940, waarin was bepaald dat de ondergeschikte overheid de 

bevoegdheden overnam van de hogere, indien die niet meer functioneerde of het contact 

tussen beide verbroken was. Een tweede wet die als wettelijke basis diende was de Wet-

Bovesse van 5 maar 1935, waarin was vastgelegd hoe ambtenaren en gezagsdragers zich 

dienden te gedragen in oorlogstijd. De kern was dat zij op post dienden te blijven en dienden 

samen te werken met de bezetter indien dat in het belang was van de bevolking. Over de 

interpretatie van deze bevoegdheidsoverdrachten zouden nog uitvoerige discussies ontstaan 
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tussen de regering in Londen en het Comité van secretarissen-generaal, maar ook tussen de 

bezetter enerzijds en het Comité en de rechterlijke macht in België anderzijds.86  

 

‘Politiek van het minste kwaad’ 

In de ogen van de Belgische machtshebbers op Belgisch grondgebied dienden de 

bevoegdheden zo breed mogelijk te worden geïnterpreteerd om aan de noden van de 

bevolking te kunnen voldoen. Hierbij moest inmenging van de bezettende overheid zoveel 

mogelijk worden vermeden. Men ging er immers van uit dat alles wat men zelf deed in ieder 

geval beter was voor de bevolking dan indien de bezetter er zich mee zou moeien. Men 

voerde aldus een beleid ‘om erger te voorkomen’. De voedselbevoorrading en het vermijden 

van een herhaling van het scenario uit 1914-1918 stonden in dit beleid voorop.87 De 

economische factor was hierin sterk vertegenwoordigd, daarom werd al snel een specifiek 

comité samengesteld en een doctrine uitgewerkt.  

 

De financieel-economische wereld 

Galopin-doctrine 

Op 15 mei 1940 werd aan Alexandre Galopin, gouverneur van de Société Générale, en 

aan de bankiers Fernand Collin en Max-Léo Gérard een vertrouwensopdracht gegeven door 

de regering. Over de precieze omstandigheden en de reikwijdte van die opdracht bestaan nog 

steeds veel vragen – in die tijd wist de regering immers zelf nog niet hoe de precieze 

bezettingssituatie zou uitdraaien. Niettemin zou deze informele groep (later aangevuld met 

andere belangrijke industriëlen en financiers) gedurende de bezetting de de facto hoogste 

financieel-economische macht vormen en zou zij de pragmatische gedragslijn uitwerken die 

de industrie diende te volgen.88 Deze gedragslijn is wat men later de Galopin-doctrine zou 

gaan noemen en was tevens een specifieke uitwerking van de politiek van het minste kwaad 

op sociaaleconomisch gebied.  

Zoals reeds is gezegd, was het vooral de herinnering aan 1914-1918 die de 

machtshebbers inspireerde een andere houding aan te nemen dan tijdens de Eerste 

Wereldoorlog. Ditmaal diende men wel te blijven produceren. De massale werkloosheid in de 
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zomer van 1940 kon door de bezetter worden aangegrepen om nogmaals tot de deportatie van 

Belgische arbeiders over te gaan. En nu was die vrees nog gegronder, aangezien het geen 

geheim was dat het nazisme geen werkloosheid duldde.89 Hiertegenover stond wel dat men 

zoveel mogelijk moest proberen vermijden dat men de bezetter rechtstreeks hielp in hun 

oorlogsinspanningen. Het formele verbod op productie voor de bezetter werd zo verzwakt tot 

een verbod op het leveren van wapens en munitie. In ieder geval moesten de Belgische 

industriëlen de eigen infrastructuur zoveel mogelijk in handen proberen houden. Hierbij 

gebruikte de doctrine ook het argument dat men de werknemers zo afschermde voor de 

willekeurige exploitatie door de bezetter.90 Andere argumenten waren het verzekeren van de 

voedselinvoer en het voorkomen van een ontmanteling van de industrie, allebei zaken die 

door de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog levend werden gehouden. Het is in deze 

context dat ook het sociaaleconomische beleid van de secretarissen-generaal werd gevoerd.91 

Op dit vlak fungeerde het Galopin-comité namelijk als een soort ‘schaduwministerie van 

Financiën en/of Economische Zaken’ die over deze beleidsdomeinen de feitelijke macht 

bezat. De secretarissen-generaal konden dus niet om dit comité heen.92  

 

Werkgeversorganisaties 

De werkgeversorganisaties werden over het algemeen gezien ongemoeid gelaten door 

de bezetter, toch in vergelijking met de arbeidersorganisaties. Deze breuk in het 

machtsevenwicht zou door de werkgevers worden aangegrepen om de eigen nieuwe plannen 

tot uitvoering te brengen; men denke hier vooral een de corporatistisch getinte modellen. Ze 

deinsden hierbij ook niet terug om de vooroorlogse sociale verworvenheden van de 

arbeidersbeweging proberen terug te draaien. Vooral de verworvenheden die de vakbonden 

met de algemene staking van 1936 had weten af te dwingen, waren door de werkgevers nog 

niet helemaal verteerd.93 Van de werkgeversorganisaties is het Comité Central Industriel 

(CCI) de belangrijkste en meest invloedsrijkste. Het had zijn machtsbasis in de zware 

industrie die zich toen nog voornamelijk in Wallonië bevond. Het zou na de oorlog worden 

omgedoopt tot het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). In Vlaanderen was vooral 

het Vlaams Economisch Verbond (VEV) de organisatie die sprak in naam van de patroons, 
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maar ook het (Landelijk) Algemeen Christelijk Verbond van Werkgevers ((L)ACVW) mag 

niet worden vergeten. In het Franstalige landsdeel kende men ook een vereniging van 

christelijke werkgevers: de Association des Patrons et Ingénieurs Catholiques (APIC).  

 

Organisatie van de bezetting: de Militärverwaltung 

In de afzonderlijke door Duitsland bezette gebieden paste Hitler verschillende 

bezettingsvormen toe. In Noord- en West-Europa koos men meestal voor een 

Aufsichtsverwaltung, waarbij men ‘het economisch en het arbeidspotentieel van het bezette 

gebied met een minimum aan Duitse krachten ten dienste van de Duitse oorlogsvoering en 

haar oorlogseconomie’ moest stellen. Rust en orde waren noodzakelijke voorwaarden hiertoe 

en tevens moest men zich zoveel mogelijk proberen onthouden van politieke kwesties. Er 

bestonden twee vormen: de Zivilverwaltung en de Militärverwaltung.94 Waarom Hitler voor 

België voor een bestuur door militairen koos, is nog altijd niet volledig duidelijk, maar zeker 

is dat men bij gebrek aan een legitiem staatshoofd meestal voor een burgerlijk 

bezettingsbestuur koos – dit was bijvoorbeeld het geval in Nederland waar het staatshoofd wel 

het land ontvluchtte. In juni 1940 en in november 1942 besliste Hitler bijna om toch een 

Zivilverwaltung te installeren in België, maar uiteindelijk zou hij hiertoe pas overgaan toen de 

bezetting bijna afgelopen was, namelijk op 12 juli 1944, ondertussen was Leopold III 

namelijk gedeporteerd naar Duitsland.95  

 

Militärverwaltung96 

Het hoofd van zowel de Duitse strijdkrachten op Belgisch grondgebied, als de 

bezettingsadministratie was Militärbefehlshaber Alexander von Falkenhausen. Zijn beide 

taken werden belichaamd door twee afzonderlijke bestuursafdelingen: de Kommandostab en 

de Verwaltungsstab. De laatsgenoemde stond in voor de administratie en het bestuur en werd 

geleid door Militärverwaltungschef Eggert Reeder. Binnen deze afdeling werd voor 

economische aangelegenheden de Wirtschaftsabteilung opgericht, die verder werd opgedeeld 

in Gruppen, waarvan de Gruppe VII voor deze scriptie de belangrijkste is. Geografisch werd 
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het bezettingsbestuur onderverdeeld in Oberfeldkommandanturen (OFK), 

Feldkommandanturen (FK), Kreiskommandanturen (KK) en Ortskommandanturen (OK).  

Zoals reeds gezegd diende het bezettingsbestuur van zo weinig mogelijk personeel 

gebruik te maken en liet men de Belgische overheden dus zoveel mogelijk bevoegdheden 

behouden. De Duitse besturen behielden zo een voornamelijk controlerende taak.  

 

Voor de arbeidsverhoudingen, sociale verzekeringen en andere sociale materies was er 

voor deze controlerende taak de Gruppe VII. Arbeitseinsatz und Sozialwezen. Haar 

belangrijkste taak was uiteindelijk zoals haar naam doet vermoeden de uitvoering van de 

Duitse Arbeitseinsatz-politiek in België. Dit betekende dat het Belgische arbeidspotentieel 

zoveel mogelijk in functie van de Duitse oorlogseconomie moest worden gesteld. Het 

bijzondere belang van deze groep in het bezettingsbestuur blijkt ook uit het feit dat ze in 

januari 1944 werd losgemaakt van de Wirtschaftsabteilung en men haar als zelfstandige 

Abteilung Arbeit door het leven liet gaan. Hoofd van deze groep was OKVR Joseph Schultze, 

die in die hoedanigheid dan ook de vertegenwoordiger voor België was in de uitvoering van 

de Arbeitseinsatz. Zijn belangrijkste medewerkers waren KVR dr. Fründt en KVR Jüngst.  

 

De arbeidersbeweging 97 

De vakbonden 

De vakbonden waren aan de vooravond van de oorlog machtige spelers in het socio-

politieke veld. De twee grootste waren de socialistische vakbond (de verschillende centrales 

waren verenigd in de Syndicale Commissie) en het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), 

de derde bond van enig belang was de Algemene Centrale van de Liberale Vakbonden van 

België (ACLVB). Met de Duitse bezetting werd hun werking echter al vlug onmogelijk 

gemaakt en verdwenen de leiders ofwel in de illegaliteit ofwel probeerden ze naar een 

oplossing te zoeken om hun organisaties voort te laten bestaan in een door de Duitsers 

aanvaarde vorm. Zo werd door De Man het Nieuw Belgisch Vakverbond (Nieuw BVV) 

opgericht, nadat hij zijn partij, de BWP, had ontbonden en zich tot de Nieuwe Orde had 

‘bekeerd’. Er waren hiervoor al een aantal Nieuwe Orde-gezinde vakbonden opgericht, zoals 

Arbeidsorde.  

                                                 
97 Etienne Verhoeyen, op. cit., pp. 126-147; Jules Gerard-Libois & José Gotovitch, op.cit., pp. 262-281; Mark 
Van den Wijngaert (red.) (et al.), België tijdens de Tweede Wereldoorlog, pp. 78-79.  



   38 

Aan Duitse zijde werd de Dienstelle Hellwig opgericht die werd belast met het 

organiseren van de arbeiders in een eenheidsvakbond. Dr. Voss werd de leiding hierover 

toebedeeld. De link met het Deutsche Arbeitsfront (DAF) is hier duidelijk. In het geval van 

Nederland is de link nog meer duidelijk. Ook daar was de Dienstelle Hellwig actief en 

gemandateerd om de vakbonden te hervormen naar nationaalsocialistische geest. Op 30 april 

1942 leidde dat tot de oprichting van het Nederlands Arbeidsfront (NAF). Alle andere 

vakbonden werden vanaf dan officieel ontbonden verklaard.98  

 

Naar een eenheidsvakbond  

Na moeilijke onderhandelingen tussen de vroegere vakbondsleiders en de Dienstelle 

werd uiteindelijk op 22 november 1940 de Unie van Hand- en Geestesarbeiders (UHGA) 

boven het doopvont gehouden.99 De meesten van het Nieuw BVV volgden De Man naar de 

UHGA, de andere socialistische vakbondsleiders stichtten ondergronds een illegale eigen 

vakbond. Ook het ACV trad toe, maar velen verlieten uiteindelijk de UHGA. Het ontbrak de 

nieuwe organisatie dus aan representativiteit en ze werd dan ook niet erkend als legitieme 

partner in het overleg met de werkgevers. Dit, plus het feit dat ze ook geen echte 

verbeteringen kon verwezenlijken voor haar leden, zorgde ervoor dat de UHGA uiteindelijk 

slechts gebrekkig heeft kunnen functioneren. De lonen lagen immers vast, stakingen waren 

verboden en de werkloosheidsuitkeringen waren geschorst en vervangen door de gewone 

bijstand die werd uitbetaald door de COO’s.  

De mutualiteiten, die ook tot de arbeidersbeweging kunnen gerekend worden, waren 

ook geen onbelangrijke spelers op het sociale terrein. Het plan om de mutualiteiten af te 

schaffen en om te vormen tot een eenheidsmutualiteit zoals bij de vakbonden, zou echter 

mislukken.  

 

Sociaaleconomische situatie aan de vooravond van de  Duitse inval 

Het werkloosheidscijfer bedroef begin 1940 ongeveer 190 000 – slechts 20 000 meer 

dan het jaar voordien. Baudhuin wijst er echter op dat men ook rekening moet houden met de 

strenge winter waardoor veel arbeid moest worden stilgelegd en dat er dus sprake is van een 
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groot deel tijdelijke werkloosheid. Inderdaad, in de lente van 1940 daalde het aantal 

werklozen naar 147 000 in maart en 139 000 in april.100 Hij houdt in zijn werk ook uitvoerig 

rekening met de mobilisatie van het Belgisch leger waarmee men reeds na de crisis in 

Munchen (september 1938) begonnen was en die in opeenvolgende fasen gebeurde. 

Tegenover de grootte van het leger in vredestijd dat zo’n 80 000 tot 85 000 bedroeg, staat 

zo’n 600 000 tot 700 000 man in oorlogstijd, een bijzonder hoog aantal voor een klein land als 

België.101 Van de 500 000 opgeroepen mannen, waren slechts ca. 175 000 industriearbeiders.  

 

De steenkoolsector 

Het aantal mijnwerkers zou door de mobilisatie ook een lichte daling kennen, wat 

vooral een gevolg was door de gelijktijdige mobilisatie in landen als Tsjechië en Polen, 

waarvan vele mijnwerkers afkomstig waren. De Belgische mobilisatie had in de eerste fasen 

weinig invloed op het aantal mijnwerkers, net omdat deze sector zo belangrijk werd geacht 

voor de Belgische economie. Van de 133 000 mijnwerkers bleven er nog ruim 117 000 

over.102 Desalniettemin was er toch een grote druk in de mijnsector. Al sinds enkele jaren 

kende België een latente steenkoolcrisis (‘crise charbonnière’); de productie kon de vraag 

niet bijhouden. Eén van de oorzaken was de verkorting van de werkweek in de mijnsector van 

48 tot 45 uren die met het KB van 27 januari 1937 was doorgevoerd. Op 4 februari 1940 zou 

de regering dit tijdelijk ongedaan maken ‘jusqu’ à la date de la remise de l’armée sur pied de 

paix’, waarna de opbrengst per mijnwerker weer steeg.103 Ondanks inspanningen als deze, 

zorgde de oorlog, met zijn barre leefomstandigheden en het Duitse exploitatiebeleid, ervoor 

zorgen dat de druk op de mijnsector en zijn werknemers gedurende heel de bezetting zou 

blijven toenemen.  

 

Ter afronding 

In zijn boek dat handelt over de bestuurlijke collaboratie in het bezette België, 

beschrijft Nico Wouters de ‘Führerstaat’ in België ‘als een schip zonder kapitein’. Geen van 

beide partijen had bij het begin van de bezetting een of ander plan hoe het overwonnen en 
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bezette België moest worden hervormd – afgezien van de evidente afschaffing van de 

parlementaire democratie en de invoering van een staatsgeleide economie.104 Deze 

vaststellingen kunnen mee van belang zijn om bepaalde ontwikkelingen in het sociale beleid 

te proberen verklaren. In het volgende hoofdstuk valt te lezen hoe bepaalde ontwikkelingen 

soms de ene kant, dan weer de andere kant konden uitdraaien. Het bezettingsregime was dus 

allesbehalve een hecht blok dat alle touwtjes stevig in handen had, de eigen wil kon opleggen 

of kon doen en laten wat het wou. Het diende rekening te houden met de wil van zowel de 

industriëlen en de werkgevers, als het oude administratieve apparaat met aan het hoofd de 

secretarissen-generaal, als met de vroegere vertegenwoordigers van de werknemers die zich 

nu hadden verenigd in de eenheidsvakbond. Daarbij kwam nog eens het feit dat het vaak zelf 

niet wist hoe bepaalde zaken dienden te worden uitgevoerd of hervormd, al dan niet door 

onduidelijke richtlijnen uit Berlijn of interne onenigheden. Wouters en anderen spreken in dit 

geval van een polyarchische situatie die we reeds kenden in Nazi-Duitsland zelf. De vele 

verschillende bestuurs- en machtsstructuren die met, tegen of naast elkaar opereerden zorgden 

als het ware voor een bestuurlijke chaos, die zowel gold voor aan Duitse als aan Belgische 

zijde.105 
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HOOFDSTUK II. ONTWIKKELINGEN IN DE SOCIALE WETGEVING 
TIJDENS DE EERSTE HELFT VAN DE BEZETTING (MEI 1940 – MAART 
1942) 

De sociale verzekeringen 

Aanvankelijk had de Militärverwaltung grootse plannen met het Belgische sociale 

verzekeringswezen. De richtlijnen die aan de Gruppe VII bij haar oprichting werden 

meegegeven, waren op dat vlak vrij duidelijk. Het belang van de sociale verzekeringen in het 

Duitse bezettingsverhaal blijkt al uit volgende citaten:  

‚Sozialversicherung ist notwendig, um die breiten Massen zu gewinnen. Daher 
Beseitigung der gröbsten Fehler der belgischen Sozialversicherung: Einfuhrung einer 
Krankenpflichtversicherung und einer einfachen und billigen Arbeitslosenversicherung 
[…].’ 106 

‚Es ist schon berichtet worden, daß das belgische Sozialversicherungswesen auf völlig 
freiwilliger Grundlage beruht und über 50% der arbeitenden Bevölkerung nicht erfaßt 
wird. Der Militärbefehlshaber betrachtet es als eine Aufgabe von besonderer 
politischer Bedeutung, hier Abhilfe zu schaffen. Zur Zeit finden eingehende Prüfungen 
statt, um auf dem Gebiet der einzelnen Versicherungszweige eine Angleichung an die 
deutschen Verhältnisse zu erreichen.’ 107 

De situatie op het vlak van werkloosheid en tewerkstelling was bepalend voor vele 

houdingen en beslissingen van zowel de bezetter als de Belgische administratie en speelde 

voortdurend mee in de andere delen van de sociale wetgeving. Daarom wordt met de 

werkloosheidsproblematiek aangevangen. Dit laat ons ook toe de ontwikkeling en werking 

van een aantal belangrijke instellingen, die verder in deze scriptie van belang zijn (zoals het 

RAA), reeds te duiden.  

 

De werkloosheidsproblematiek: een voorlopige samenw erking 

Na het beëindigen van de Duitse veroveringstocht op Belgisch grondgebied, stelden  

de Duitse bevelhebbers vast dat de werkloosheid reeds zeer grote proporties had aangenomen. 

Terwijl de werkloosheid tijdens de winter van ’39-’40 nog maar 240 000 bedroeg (op een 

beroepsbevolking van 1,8 miljoen arbeiders), schatte de bezetter het aantal tewerkgestelde 

                                                 
106 DOS, Archief Gruppe VII, Film 10, f. 1150-1155 (Rap. 184, Tr. 35779), “Richtlinien für die Arbeit der 
Gruppe VII”, 16/12/1940.  
107 SOMA, Tätigkeitsbericht (TB) nr. 9, 1/10/1940.  
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arbeiders in juni op zo’n 500 000108. De voornaamste oorzaken van de werkloosheid was 

beschadiging van wegen, communicatieverbindingen en infrastructuur van bedrijven, 

waardoor een groot deel van het economische leven stillag. Maar even belangrijk was de 

terugkeer van de gedemobiliseerde Belgische militairen, wiens terugkeer naar het gewone 

arbeidsleven de al krappe arbeidsmarkt overspoelde met nog meer werkzoekenden.109 De 

bezetter stelde echter ook dat net de algemene mobilisatie van het Belgisch leger van vóór de 

oorlog vele bedrijven tot stilstand had gebracht, doordat dit hun werknemers onttrok.110 De 

bezorgdheid van de Duitse bezetter blijkt al meteen uit de eerste verordeningen die reeds op 

10 mei 1940 uitgevaardigd werden. De bevolking werd aangespoord om aan het werk te 

blijven. Hierbij werd meteen ook een stakingsverbod opgelegd en iedere samenscholing werd 

verboden. Dat het menens was blijkt uit het feit dat de militaire bevelhebber overtredingen liet 

bestraffen door het (Duits) krijgsgerecht, wat meteen ook betekende dat het Duitse strafrecht 

van toepassing werd voor deze materie. Dit alles was uiteraard in de eerste plaats bedoeld ‘zur 

Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung’.111 Toch werden de concrete maatregelen die wat 

later voorgesteld werden en die de werkloosheid moesten tegengaan, vooral uitgewerkt met 

een andere duidelijke doelstelling in het achterhoofd. De Arbeitseinsatz, waarin de Duitse 

economische desiderata voorop stonden, zou de hele oorlog blijven gelden als de kern van de 

Duitse tewerkstellingspolitiek.112 Maar hierover later meer. Hoewel de Duitsers dus iedereen 

zo vlug mogelijk terug aan het werk wouden krijgen, beseften ze maar al te goed dat zelfs met 

zeer ingrijpende maatregelen deze klus niet op enkele maanden kon worden geklaard. 

Hieronder zullen we zien dat een overgangsperiode, waarin werklozen met overheidssteun 

geholpen werden, als noodzakelijk werd geacht.113  

Ook de Belgische overheid en de financiële en industriële wereld hadden weinig aan 

een massale werkloosheid. Alles had te maken met de Belgische ervaring tijdens de Eerste 

Wereldoorlog. Toen had de Duitse bezetter de werkloosheid aangegrepen om in 1916-1917 

Belgische arbeiders te deporteren. Daarbij werd ook een groot deel van de Belgische 

                                                 
108 Een zeer hoog cijfer als we in rekening nemen dat reeds 1,5 miljoen Belgen het land waren uitgevlucht. 
Fernand Dellicour, La politique du travail pendant la guerre, Brussel, Emile Bruylant, 1946, p. 25.  
109 SOMA, Mic T 501 / 102 / 156-166, TB nr. 2, 16/6/1940, pp. 1-4. De genoemde cijfers dienen met grootse 
voorzichtigheid te worden gelezen, in de overzichtsverslagen wordt zelf toegegeven dat statistische gegevens 
over de tewerkstelling en werkloosheid niet op volledige en correcte wijze konden worden gemeten gedurende 
de eerste twee maanden van de bezetting.  
110 SOMA, Mic T 501 / 102 / 116-154, TB nr. 1, 4/6/1940, p. 33; L13.1/11, TB nr. 3, 19/6/1940, Anlage 2.  
111 Verordnungsblatt, Ausgabe 1, 10 mei 1940.  
112 Bart Brinckman, Het Rijksarbeidsambt (1940-1944). Een schakel tussen arbeid en leiding, Gent, RUG, 1987, 
p. 65.  
113 Frans Selleslagh, De tewerkstelling van Belgische arbeidskrachten tijdens de bezetting: 1940, Brussel, 
Algemeen rijksarchief, 1970, p. 7.  
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industriële infrastructuur ontmanteld en naar Duitsland overbracht. Het Belgisch 

establishment ging er dus mee akkoord om het bedrijfsleven zo vlug mogelijk terug op gang 

te trekken en de werkloosheid tot een minimum te beperken. Zij achtten dit noodzakelijk, 

opdat een herhaling van de voor de Belgische industrie desastreuze gebeurtenissen van ’14-

’18 zo vermeden zou kunnen worden. De uitwerking van deze strategie uitte zich in wat de 

‘Galopin-doctrine’ wordt genoemd.114  

 

De hervorming van de NDAW 

Het eerste wat beide partijen aanpakte was dus de tewerkstellingspolitiek. Reeder had 

geen al te hoge dunk van de Belgische instanties die hiervoor moesten instaan, en hun 

overkoepelend orgaan (sinds 1935), de Nationale Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 

Werkloosheid (NDAW).115 Dat een heroriëntering van deze politiek dus moest aanvangen met 

een grondige hervorming van de instelling, was voor de bezetter dan ook een snel uitgemaakte 

zaak. Reeder stond erop dat de DAW’s en de diensten die instonden voor de uitbetaling van 

de uitkeringen, overgingen tot hechte samenwerking. Zo zouden ook juistere statistische 

gegevens in verband met de werkloosheid en tewerkstelling verzameld worden. Al op 1 juni 

liet de bezetter haar wensen ter kennis geven bij het MASV en ongeveer twee weken later was 

het besluit klaar.116 Zo is tevens het eerste belangrijke besluit met betrekking tot de sociale 

wetgeving en dat afgekondigd is tijdens de bezetting, er één binnen de tak van 

werkloosheidsverzekering. Geen toeval dus; dit en het feit dat het ministerie zo vlug werk 

maakte van de Duitse eisen, benadrukt het belang dat zowel door de Belgische administratie 

als door de Duitse bezetter werd gehecht aan het oplossen van de werklozenproblematiek.117  

De veranderingen in het besluit van 15 juni 1940 waren in het kader van de Duitse 

plannen nog vrij braaf, maar ze luidden wel de nieuwe weg in, die de Belgische instelling 

voor tewerkstelling voortaan volgen zou.118 Het nieuwe elan werd met een naamsverandering 

beklonken: voortaan heette de NDAW de Nationale Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 

Toezicht (NDAT). De nieuwe naam gaf meteen ook de dubbele missie weer die door het 

besluit aan de instelling werd opgelegd: enerzijds het verzekeren van de controle op de ‘staat 

                                                 
114 Zie supra, hoofdstuk 1, p. 34.   
115 Bart Brinckman, op. cit., p. 13.  
116 SOMA, TB nr. 3, 19/6/1940, Anlage 2, p. 2.  
117 Zie bv. ook: Arbeidsblad, Ministerie voor Arbeid en Sociale Voorzorg, juni-september 1940, p. 765.  
118 BS 1-3 juli 1940, ‘Besluit van 15 juni 1940 houdende wijzigingen in de organisatie van de Nationalen Dienst 
voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid en ter regeling van de arbeidsbemiddeling van werknemers en de 
controle op de bijstand’. 
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van behoeftigheid’119 en anderzijds het gemakkelijker ter beschikking stellen van de arbeiders 

aan de werkgevers. Men kreeg ook de melding dat de toepassing van de reglementering op de 

verzekering van onvrijwillige werkloosheid onmogelijk geworden was en dat ze door de 

Commissies van Openbare Onderstand (COO’s) moest worden ingericht. Dit impliceerde dus 

dat de werkloosheidsuitkering geschorst en vervangen werd door de bijstandsuitkering. Wat 

de concrete taken betreft, diende de NDAT ten eerste de inschrijving van de werkzoekenden 

en iedereen die bijstand aanvroeg te organiseren, alsook hun plaatsing te bevorderen. Ten 

tweede moesten ze het toezicht op de staat van behoeftigheid verzekeren en cumulaties 

tegengaan. En ten derde diende de geldigheid van de aanvragen (ingediend door de 

gemeenten en liefdadigheidsdiensten) te worden nagegaan en het gebruik van de hen ter 

beschikking gestelde sommen te worden gecontroleerd. De MV had voor de directeurszetel 

van het NDAT al meteen iemand op het oog: de Voghel, die reeds een leidinggevende functie 

bekleedde in het MASV. De oude directeur Grignard op grond van de verordening van 18 juli 

werd de deur gewezen. Hierbij moesten personen die een openbaar ambt bekleedden en 

gevlucht waren naar het buitenland, toelating vragen aan de MV om dit terug op te nemen. De 

Voghels dringendste opdracht bestond erin de bureaus onmiddellijk opnieuw te bemannen.120 

Lang zou die het echter niet trekken. In VNV-kringen vond men de geschikte kandidaat om 

het NDAT te leiden: Frits Hendriks. Hij werd door Verwilghen zelf benoemd, maar die zou 

het zich al vlug beklagen.  

Kortom, er werd een nieuw systeem in voege gebracht, wat het ‘arbeidsbestel’ zou 

gaan heten. De tewerkstelling zou voortaan, zoals de Duitse bezetter het wou, van bovenaf 

geleid worden. Het zou weliswaar niet bij deze hervormingen blijven. Naarmate de bezetting 

langer duurde, belandde de NDAT alsmaar meer in de Duitse belangstellingssfeer.121 Maar 

eerst verdient de schorsing van de werkloosheidsuitkering en haar surrogaat nadere 

toelichting.  

 

De vakbonden en werkloosheidsuitkeringen 

In de lente van 1940 was zowat de helft van de arbeiders aangesloten bij een vakbond, 

dit waren er zo’n 900 000. Zoals gezegd werd de nog facultatieve verzekering tegen 

                                                 
119 Dit zou pas na de oorlog worden afgeschaft. Nu moest het gezin nog kunnen aantonen dat het te weinig 
middelen bezat, als iemand in het gezin werkloos was en een werkloosheidsuitkering aanvroeg.  
120 SOMA, TB nr. 3, 19/6/1940, Anlage 2, p. 3; Verordnungsblatt, Ausgabe 8, 25 juli 1940; Bart Brinckman, op. 
cit., pp. 65-75.  
121 Ibid.., pp. 52-53.  
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werkloosheid door de vakbonden gedomineerd, omdat de uitbetaling van de uitkeringen via 

hen geschiedde. Daar de vakbonden al gauw beperkt werden in hun werkingsvrijheid en de 

meeste vakbondsleiders – mét de vakbondskassen, waaronder ook de werkloosheidskassen – 

gevlucht waren naar het buitenland, kon dit systeem niet meer functioneren.122 Er zijn echter 

gevallen bekend van werkloosheidskassen die toch bleven functioneren en uitbetalingen 

verrichtten, maar dit bleven uitzonderingen.123 Hoewel het de Duitsers niet beroerd zal hebben 

dat een machtig wapen als de werkloosheidsuitkering de vakbonden uit handen was genomen, 

kon men de vele gezinnen zonder kostwinners niet zomaar zonder enige vorm van inkomen 

laten zitten. Al was het maar dat zo’n situatie de rust en orde weinig genegen was. Wat de 

gewone openbare onderstand betreft was de toestand er volgens Reeder een van volledige 

desorganisatie, want net zoals in vele andere openbare instellingen was een groot deel van de 

afdelingshoofden en het personeel gevlucht. Daarbij kwam nog eens dat hij de 

organisatiestructuren van de sociale voorzorg compleet verouderd achtte. Reeder zou dan ook 

vlug de gemeentebesturen opdragen de uitkeringen op zich te nemen, maar onder strakke 

leiding van het NDAT.124  

 

De Fürsorgeverordnung 

De voorbereidingen voor het besluit dat de nieuwe uitkeringen diende te regelen, 

lieten niet lang op zich wachten en werden reeds begin juni aangevat. Op 29 juni 1940 

ondertekenden de vier bevoegde secretarissen-generaal het besluit ‘betreffende de 

bijstandsuitkering aan personen in staat van behoeftigheid’.125 De door de Belgische 

ministeries voorgestelde bedragen lagen aanvankelijk veel te laag volgens Reeder, die 

overigens vond dat de bedragen van de Belgische werkloosheidsuitkeringen sowieso al weinig 

voorstelden. Het gezinshoofd zou volgens het ministerie aanvankelijk 6 frank per dag 

ontvangen, de vrouw 4 frank en per overig gezinslid 2 frank.126 De uiteindelijke bedragen in 

het besluit lagen iets hoger en werden ingedeeld in drie klassen, naargelang de gemeente waar 

men gedomicilieerd was. In de eerste categorie gemeenten bedroegen de uitkeringen 

respectievelijk 10, 4,25 en 2,5 frank; in de tweede categorie 8,5, 3,75 en 2,25 frank en in de 

                                                 
122 SOMA, Mic T 501 / 102 / 156-166, TB nr. 2, 16/6/1940, p. 1 ; L13.1/11, TB nr. 4, 29/6/1940, pp. 12-13.  
123 Bart Brinckman, op. cit., p. 62.  
124 SOMA, TB nr. 4, 29/6/1940, pp. 12-13.  
125 BS 30 juni 1940 (erratum BS 1-3 juli 1940).  
126 SOMA, TB nr. 2, 16/6/1940, p. 2.  
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derde 7, 3,25 en 2 frank. Op 1 september 1941 werden deze bedragen verhoogd met ongeveer 

30%.127  

Het besluit van 15 juni impliceerde het al, maar in het besluit van 29 juni werden 

letterlijk de modaliteiten beschreven omtrent wie een uitkering kon bekomen en hoe dit in zijn 

werk ging. Onder die bijstand vielen ook de vroegere werkloosheidsuitkeringen. De 

‘werkloosheidsverzekering’ werd dus wat de uitbetaling van de uitkeringen betrof aan de 

COO’s toevertrouwd. De controle hierover, alsook het toezicht op de werklozen en de staat 

van behoeftigheid, die vereist was om bijstand te kunnen ontvangen, viel onder de 

bevoegdheid van de NDAT. Wie nu een aanvraag indiende bij een COO, viel dus ook meteen 

onder het toezicht van de NDAT. Hier leek men voor het eerst een formele link te leggen 

tussen de werkloosheidsverzekering en de arbeidsbemiddeling, gezien iedereen uit het gezin 

waarin bijstand werd aangevraagd en die in staat was arbeid te verrichten, ingeschreven moest 

zijn als werkzoekende bij de NDAT. Behoeftigen die in staat waren tot arbeid, konden ook 

verzocht worden een prestatie te leveren voor bepaalde gemeentelijke werken. De regeling 

van de werkloosheidscontrole zou gebeuren door middel van het ‘stempelen’. Een besluit van 

14 augustus 1940 werkte dit systeem verder uit.128 De ‘staat van behoefte’, zoals gezegd een 

verplichte voorwaarde voor de bijstand, werd in artikels 11 t/m 18 geduid. Misschien wel 

belangrijk om op te merken is dat een gezin waarvan een of meerdere leden bij een staking of 

lock-out betrokken waren, uitgesloten werden van het recht op bijstand. Een duidelijke 

standneming dat het recht op arbeid diende te worden gerespecteerd. Hoewel een duidelijke 

insteek van de bezetter, die dit als een grondbeginsel van de arbeid zag, betekent dit echter dat 

het stakingsrecht ook door Belgische handen werd beknot.129 De samenwerking tussen de 

COO’s en NDAT uit zich concreet in de procedure: de formulieren m.b.t. de staat van 

behoeftigheid dienden te worden ingediend bij een COO. Die stuurde ze dan op naar de 

bevoegde DAT, die dan de verdere controle uitoefende en onderzoek kon voeren naar de 

echtheid van de verklaringen, enz.  

Zo was de door Reeder gewenste vervlechting van de NDAT-bevoegdheden en die 

van de op gemeentelijk vlak georganiseerde COO’s een feit. De werklozen zouden voortaan 

veel makkelijker op te sporen zijn en voor plaatsing ter beschikking kunnen worden gesteld. 

                                                 
127 BS 10 september 1941.  
128 BS 21 augustus 1940.  
129 „Aus grundsätzlichen Erwägungen wurde die von den Belgiern vorgeschlagene Bestimmung, wonach bei 
Teilname an einem Streik oder einer Aussperrung keine Unterstützung gezahlt wird, gestrichen,  um dem 
deutschen Grundsatz des Rechtes und der Pflicht zur Arbeit zum Durchbruch zu verhelfen“ SOMA, TB nr. 4, 
29/6/1940, p. 14.  
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Merken we nog op dat beide besluiten tezelfdertijd (in hun definitieve vorm) in het Staatsblad 

verschenen, dit op een moment dat de werkloosheid bijna op haar hoogtepunt beland was.  

 

Andere maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling: het Commissariaat voor ’s Lands 
Wederopbouw 

Al meteen na de installatie van het bezettingsregime nam de Duitse bezetter, naast 

haar eisen tot reglementering en hervorming van de Belgische instellingen en hun 

beleidsstructuren, ook een aantal concrete maatregelen die op korte termijn de economie weer 

op gang moesten trekken en het aantal arbeidsplaatsen terug moesten opdrijven. Dit 

engagement liep samen met de gewenste snelle heropbouw van het land in het algemeen en 

van de industriële en verkeersinfrastructuur in het bijzonder. Beide zaken konden natuurlijk 

niet verwezenlijkt worden zonder de nodige leiding en ondersteuning van de verschillende 

overheden en openbare instanties, waarvan de meeste sinds de Duitse inval in een chaotische 

toestand verkeerden. Ook de Belgische gezagshebbers, het Comité van de secretarissen-

generaal, zagen het in ‘s lands voordeel om aan deze Duitse plannen mee te werken. De 

opstelling en de uitvoering van de wettelijke voorschriften voor de wederopbouw werd dan 

ook aan hen toevertrouwd. Het grootste probleem dat zowel de Duitse als de Belgische 

autoriteiten bij deze inspanningen ondervonden was de onoverzichtelijkheid van de toestand; 

men beschikte niet over volledige gegevens of ze geraakten niet bij de juiste instanties. Dit 

had uiteraard te maken met de miserabele toestand van de autoriteiten op alle niveaus.130  

De grondslag voor deze maatregelen was het besluit van 29 juni 1940131. Het besluit 

werd ondertekend met ‘tot doel het land, na de verwoestingen van de Duitse inval en de 

daarmee samenhangende economische en financiële problemen, er zo vlug mogelijk bovenop 

te helpen’. Voor deze plannen werd om te beginnen een nieuwe instantie in het leven 

geroepen: het ‘Algemeen Commissariaat voor ’s Lands Wederopbouw’. Als een van de 

dringendste noodzaken werd in het bijzonder het verhelpen van de werkloosheid gezien. Het 

is dan ook niet verwonderlijk dat net het hoofd van het MASV Verwilghen hierbij benoemd 

werd tot ‘commissaris-generaal voor ’s lands wederopbouw’. Een van zijn taken was ‘het 

opnieuw aan het werk brengen van de arbeiders’. Hiervoor moest hij – voorlopig althans – 

                                                 
130 SOMA, TB nr. 1, 4/6/1940, pp. 33-34; TB nr. 2, 16/6/1940, p. 1.  
131 BS 1-3 juli 1940. Voor alle duidelijkheid, het betreft hier een ander besluit dan het besluit van dezelfde datum 
betreffende de sociale bijstand.  
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ook de controle over de prijzen en lonen voor zijn rekening nemen.132 Tevens werden hem 

provinciale en gewestelijke commissarissen toevertrouwd, zodat de maatregelen ook op 

regionaal vlak gemakkelijk konden worden uitgevoerd en opgevolgd. Met verreikende 

volmachten kon hij wederopbouw- en noodprogramma’s uitwerken. Het besluit was het 

resultaat van uitvoerige onderhandelingen tussen de MV en het Comité. Naast het besluit 

stelde het Comité een voorlopig wederopbouwprogramma voor heel het land op. Aangezien 

deze maatregelen niet door de gewone begroting gedragen konden worden, organiseerde de 

MV overleg met de Belgische overheid en de banken. Die stelden zich bereid de financiering 

op zich te nemen.133  

De eigenlijke werkzaamheden die bijdroegen tot de afbouw van het werklozenaantal 

worden vermeld in de opeenvolgende verslagen van de MV.134 Zij hield alles nauwlettend in 

het oog en liet niet na haar oversten in Berlijn constant op de hoogte te houden van de werken 

en resultaten, tenslotte was het in diens voordeel dat de Belgische industrie weer op volle 

toeren kon draaien. De Duitse oorlogsinspanningen vereisten immers dat in de bezette 

gebieden  alle middelen ten volste benut werden.  

Ondanks de grote moeilijkheden, bleek bijna de helft van de Belgische arbeiders terug 

aan het werk te zijn midden juni en er werd verwacht dat er nog vele zouden volgen, gezien 

de kordate aanpak. Door openbare werken waren toen al ca. 30 000 arbeiders aan het werk. 

Voor het gebied Antwerpen heeft de MV zich persoonlijk gemoeid met de onderhandelingen 

over de heropbouw van o.a. de slachthuizen, hospitalen en belangrijker de strategische haven 

en doorgangen over en onder de Schelde. Met trots meldde Reeder op 16 juni dat in de 

grootste stad van België van de 30 000 werklozen al ca. 15 000 man kon worden ingezet in de 

industrie. Ook de uiterst noodzakelijke mijnbouw werd onder handen genomen. De 

beschadigingen aan de installaties vielen mee en ondertussen waren de meeste gevluchte 

arbeiders en hun bazen teruggekeerd. De meeste mijnen hadden de productie opnieuw 

aangevat. Enig probleem was het ontbreken van een functionerende explosievenfabriek, maar 

dit werd opgelost door explosieven te laten overkomen uit het Rijk.  

Om de werkverschaffing zo effectief mogelijk aan te pakken, werden bedrijven die 

meer dan 25 werknemers telden, verplicht Economische Zaken op de hoogte te brengen, als 

zij sinds 1 mei meer dan 25% van hun werknemers kwijtgespeeld waren of als hun bedrijf tot 

                                                 
132 De controle over prijzen en lonen zou echter al vlug overgenomen worden door een andere nieuwe functie 
van Commissaris voor prijzen en lonen. Zie infra, p. 80.  
133 SOMA, TB nr. 4, 29/6/1940, pp. 14-15 en Anlage 7 (brief van de secretarissen-generaal aan de MV).  
134 Ibid.; TB nr. 2, 16/6/1940, pp. 3-4; TB nr. 3, 19/6/1940, Anlage 2.  
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stillegging gedwongen was. Ook de gemeenten werd deze meldingsplicht voor de bedrijven 

op haar grondgebied opgelegd. Steeds meer opbouwwerken van aanzienlijke omvang vonden 

plaats. De ondertussen terug op gang gekomen werking van de gewestelijke bureaus van het 

NDAW hing hiermee samen. Die laatsten knoopten nu rechtstreeks gesprekken aan met de 

bedrijven in hun ressort om hen tot heropstarting aan te zetten. Ook de burgemeesters kregen 

de leiding over talrijke noodmaatregelen en opbouwwerken. De rol van de lokale autoriteiten 

en regionale afdelingen van het NDAW mag dus zeker niet onderschat worden, zij vormden 

immers de spelers op het terrein zelf, waarlangs heel de opbouw en de reactivering van de 

arbeiders verliep. Hierbij hielp de centrale overheid een handje mee in de wetgeving. Zo werd 

in het besluit op de openbare onderstand een artikel bijgevoegd waarin gemeentebesturen 

gemachtigd werden steuntrekkers die in staat waren arbeid te verrichten, op te vorderen voor 

bepaalde werken.  

Maar de bezetter hield het niet alleen bij het stellen van eisen en richtlijnen aan de 

Belgische overheden. Van meet af aan werden Belgen tewerkgesteld bij Duitse diensten. De 

MV was dan ook beperkt in personeel – een vooraf geplande, strategische keuze. Tevens kon 

men zo onder het mom van werkloosheidsbestrijding Belgische burgers inschakelen voor de 

Duitse zaak. Voor het Belgische grondgebied sprak men op 19 juni van 4000 arbeiders, een 

week later al van 6000. In eerste instantie ging het om logistieke taken als het laden en lossen 

in de haven van Antwerpen en talrijke spoorwegstations, maar ook vrachtwagenvervoer e.d. 

Ondertussen werd ‘der Einsatz belgisch Arbeitsloser für Deutschland weitgehend 

vorbereitet’, al ging de MV er toen nog prat op ‘dass die Belgier sich in erheblichem 

Umfange freiwillig zur Verfügung stellen’.135  

 

Situatieschets van de werkloosheid gedurende het eerste jaar van de bezetting (tot april 1941): 

Midden juli begonnen de eerste echte resultaten van het tewerkstellingsbeleid 

zichtbaar te worden.136 In zowat ieder Tätigkeitsbericht deed de MV nauwgezet de 

werkloosheidscijfers uit de doeken, maar ook in het Arbeidsblad zijn cijfers over de 

werkloosheid en werking van de industrie terug te vinden. Dat men toen plots wel over 

juistere gegevens beschikte was een van de gevolgen van de hervorming van de NDAT en 

zijn regionale afdelingen. Op 1 juli, bijna één maand na de Duitse inval bedroeg de 

                                                 
135 SOMA, TB nr. 3, 19/6/1940, Anlage 2, p. 4.  
136 SOMA, L13.1/11, TB nr. 6, 18/7/1940, pp. 26-27. Voor de Duitse tewerkstelling werd een afzonderlijk 
hoofdstuk voorzien, zie infra.  
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werkloosheid 475 000, bij de inval zelf was dat nog 1 300 000. Dit gigantische aantal was 

echter het gevolg van de gevechten en vele vluchtelingen en dient dus niet beschouwd te 

worden als een langdurige, structurele werkloosheid. Het feit dat ze zo vlug terug op een 

‘normaal’ peil werd gebracht had vooral te maken met de normalisering van het openbare 

leven en het verdwijnen van de algemene paniek en angst die het land in haar greep had. Een 

half miljoen werklozen was echter nog steeds een uiterst onrustwekkend cijfer op een 

arbeidsbevolking van 1,8 miljoen. Niettemin was in de belangrijkste beroepsgroepen 

verbetering merkbaar wat de tewerkstelling betreft; wat de productiviteit betreft was het 

vooroorlogse peil nog niet bereikt, vooral in de strategische steenkoolindustrie was dit het 

geval. Op 18 juli was het resultaat van de maatregelen een daling van de werkloosheid tot 

zo’n 350 000. Dat de verbetering in de tewerkstelling niet meteen in de totale cijfers tot uiting 

kwam, had alles te maken met de eerder vermelde terugkeer van vluchtelingen en 

gedemobiliseerde soldaten, die nog enige tijd zou blijven plaatsvinden. De cijfers werden dus 

opgevangen door steeds bijkomende werklozen, waardoor de balans voorlopig redelijk stabiel 

bleef.137 Het werkloosheidspeil daalde in oktober 1940 terug tot dat van in vredestijd: 

323 000.138 In april 1941, toen het tewerkstellingsbeleid samen met de NDAT een andere toer 

opging, bedroeg het werkloosheidspeil nog maar 144 168 meer. De MV weet die vooruitgang 

echter niet aan de werking van de Belgische instellingen voor tewerkstelling – hun oordeel 

hierover bleef zeer negatief – maar veeleer aan de inzet van arbeidskrachten voor Duitse 

diensten.139  

De werken onder leiding van het Algemeen Commissariaat voor ’s Lands 

Wederopbouw verschaften eind juli aan 19 336 werklozen een job, waarbij nog eens 27 000 

krachten werden ingezet voor de reparatie van bruggen, wegen en waterwegen door het 

Ministerie van Openbare Werken onder de vorm van Notstandmaßnahmen.140 Begin oktober 

bedroegen deze aantallen respectievelijk 38 790 en 20 879; een totaal dus van 60 000 

arbeidskrachten.141 Deze cijfers zouden blijven toenemen in de erop volgende maanden.  

In de Noord-Franse industrie was de situatie aan het begin van de bezetting minstens 

even catastrofaal als in de Belgische toen, zeker als men zich rekenschap geeft van het feit dat 

                                                 
137 SOMA, L13.1/9, 10-Tagebericht nr. 2, 13/8/1940, p. 32.  
138 SOMA, TB nr. 10, 10/1940, p. 101.  
139 SOMA L13.1/11, TB nr. 16, 5/1941, Teil C, p. 17. De MV was er zich echter van bewust dat het werkelijke 
cijfer hoger moest gelegen hebben door de aanwezigheid van ‘der immer noch erheblichen unsichtbaren 
Arbeitslosigkeit’.  
140 Ibid., pp. 35-36. Dit onderscheid tussen de werken van het Algemeen Commissariaat voor ’s Lands 
Wederopbouw en de Notstandmaßnahmen van het Ministerie van Openbare Werken werd eigenlijk enkel door 
de MV gemaakt. In de praktijk vielen beide onder het commissariaat. Bart Brinckman, op. cit., p. 97.  
141 SOMA, L13.1/10, TB nr. 9, 1/10/1940, p. 22.  
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twee derde van de beroepsbevolking er in de industrie werkt. Toch was begin augustus ook 

hier reeds twee derde van de arbeiders weer actief in het arbeidsproces.142  

 

Controle van werklozen en zwartwerk 

Met de besluiten van 29 juni en 14 augustus 1940 werd een nieuw controlesysteem in 

voege gebracht, waarbij werklozen één maal daags hun werkloosheidskaart moesten laten 

bestempelen, wilden zij hun sociale uitkeringen blijven ontvangen. De MV had hier reeds op 

aangedrongen, daar zij al snel besefte dat zich onder de werklozen zeker en vast een groot 

deel zwartwerkers bevond. Voor bepaalde beroepsgroepen, waar de kans op zwartwerk groter 

was, diende de controle twee maal daags te gebeuren. Niet toevallig waren dit dezelfde 

beroepsgroepen die voor de Duitse oorlogsindustrie van groot belang waren: de mijnbouw, de 

metaalindustrie, de bouwindustrie, enz.143 Het extra werk waar de GB’s hierdoor mee werden 

opgezadeld, diende te worden opgevangen door andere categorieën slechts twee maal per 

maand te controleren. Dit wilde evenwel niet zeggen dat de strengere controles meteen van 

start gingen. Slechts in bepaalde gevallen zoals bijvoorbeeld in Luik, waar de Werbestelle 

zich ging moeien, werd er daadkrachtig opgetreden door het GB zelf, wat hevig protest van de 

MASV uitlokte. De controle diende volgens het besluit nog steeds door de gemeenten via de 

COO’s te gebeuren. De Gruppe VII had de werkloosheidscontrole dan ook liever door de 

NDAT zien gebeuren, zoals men in Luik geprobeerd had. Dat had alles te maken met de 

Duitse desiderata en het MASV zou het dan ook nooit zover laten komen. Uiteindelijk zou het 

voor de MV ook niet meer nodig blijken, want tegen dat de werkloosheid bijna volledig was 

uitgeroeid, stond de verplichte tewerkstelling voor de deur.144  

 

Naar een verplichte werkloosheidsverzekering?  

Met de oorlog waren de plannen voor een verplichte werkloosheidsverzekering 

helemaal niet opgeborgen. De regeling die sinds juni van kracht was, waarbij werklozen op de 

gewone bijstand toegewezen werden, werd slechts gezien als een ‘mesure transistoire’.145 Het 

was de bezetter zelf die het voortouw nam om in de toekomst de verzekering verplicht te 

maken. Nu de vakbonden verdwenen waren, leek dit ook een gemakkelijke klus. De bezetter 

                                                 
142 SOMA, L13.1/11, TB nr. 7, 4/8/1940, Teil II, pp. 26-28. Noord-Frankrijk viel ook onder de bevoegdheid van 
de MV.  
143 SOMA, TB nr. 9, 10/1940, pp. 85-86.  
144 Bart Brinckman, op. cit., pp. 90-91.  
145 KADOC, Archief R. Houben, 2.2.2, p. 39.  
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overhandigde het MASV hierover een wetsontwerp. Net zoals de Arbeitseinsatz, zou de 

nieuwe verplichte werkloosheidsverzekering volledig onder de controle van de NDAT dienen 

te vallen, ook wat de uitbetaling van de werkloosheidsvergoedingen betrof. De bijdrage 

hiervoor diende gedeeld te worden tussen werknemer en werkgever en zou 5% bedragen.146 

Het wetsontwerp was vaag gebaseerd op het ontwerp van Fuss uit 1938, volledig herwerkt 

naar het voorbeeld van de Duitse Gesetz über Arbeitsvermittlung und 

Arbeitslosenversicherung (AV AVG).147  

Van de werkgevers moest de bezetter alleszins geen steun verwachten. Zij waren 

helemaal niet voor het plan te vinden. In haar verslag van de laatste bestuursraad net voor de 

oorlog had het VEV nogmaals vastgesteld dat de ‘hele kwestie nog niet rijp’ was en dat ‘het 

feit dat zes achtereenvolgende wetsvoorstellen bij het parlement werden ingediend, die niet 

werden ingewilligd’ wel het beste bewijs daarvoor was. Ze waren er dan ook niet rouwig om 

dat de oorlog de kwestie ‘voorgoed in het slop’ had doen belanden.148  

De grootste tegenstand kwam echter van de christelijke vakbondsmannen. Velen van 

hen waren tot de eenheidsvakbond, de UHGA, toegetreden en trokken van daaruit van leer 

tegen het Duitse plan.149 De Duitsers waren immers niet bereid om, zoals in het ontwerp van 

Fuss wel nog was voorzien, de vakbond enige rol te laten spelen, zelfs niet in de uitbetaling 

van de vergoedingen. Dit zou een van de redenen zijn dat de vakbond nooit echt aanhang en 

succes kende gedurende de bezetting. Bepaalde kabinetars van het MASV steunden de 

christelijke vakbondslui in hun weerstand.150 Nochtans stond de hervorming van de 

werkloosheidsverzekering wel degelijk op het lijstje van de secretaris-generaal zelf. Maar 

zoals uit de bronnen blijkt, was hij dan ook minder geneigd de UHGA te volgen en wou hij bij 

de oprichting van de UHGA er ook zo weinig mogelijk mee te maken hebben, tot ergernis van 

sommigen die bij het project van de eenheidsvakbond betrokken waren.151 In het geval van de 

verplichte werkloosheidsverzekering was dit vrij duidelijk. De UHGA kreeg het Duits 

ontwerp uit handen van de bezetter zelf en klaagde bij Verwilghen dat hijzelf het initiatief had 

moeten nemen en zelf de UHGA ervan op de hoogte had moeten brengen. Niettemin bleek dat 

de christendemocraten binnen de UHGA, waaronder Cool, wel bereid waren tot 

                                                 
146 SOMA, TB nr. 9, 10/1940, p. 98.  
147 SOMA, L13.1/11, TB nr. 13, 2/2/1941, p. 75. Deze wet werd reeds in het Weimar-tijdperk goedgekeurd op 16 
juli 1927 en ging van kracht op 1 oktober.  
148 “Verslag van den bestuursraad van het Vlaamsch Economisch Verbond” in: Arbeidsblad, Ministerie voor 
Arbeid en Sociale Voorzorg, juni-september 1940, pp. 807-812.  
149 Guy Vanthemsche, De beginjaren van de sociale zekerheid…, pp. 47-48.  
150 Ibid., p. 48.  
151 KADOC, Archief R. Houben, 2.2/1, notities november 1940.  



   53 

medewerking, indien hen de uitbetaling van de vergoedingen werd toegestaan. In hun optiek 

zou het immers een perfect compromis geweest zijn, aangezien de gewone armenzorg wel 

nog volledig in handen van de staat was.152 In februari 1941 begon men toch veeleisender te 

worden en werden zelfs juridische bezwaren geopperd. De UHGA moest en zou de betalingen 

uitvoeren of er kwam geen werkloosheidsverzerkering. Verwilghen probeerde dit nog gedaan 

te krijgen bij de Gruppe VII, maar voor Schultze was dit absoluut uitgesloten.153  

Midden 1941 was het hele plan doodgebloed en zou het er dus niet meer van komen. 

Daarvoor werden andere Duitse plannen, waarin voor werklozen geen plaats meer was, te 

prioritair...  

 

Verstrakking van het arbeidsbestel: de Monopol- und Arbeitsplatzaustasch Verordnungen 

Hoewel de werking van de NDAT erop vooruit was gegaan, kon het de MV niet echt 

tevreden stellen. Vooral het bestaan van ‘vrije arbeidsbeurzen’ vond ze een blok aan het been. 

De MV wilde een krachtige centraal geleide tewerkstellingspolitiek uitvoeren. Hierbij diende 

alles vanuit één instelling te gebeuren. Het nazistische staatsgeleide model en het 

leidersprincipe zal hier wel mee te maken gehad hebben, maar vooral het praktische nut voor 

de Duitse oorlogsdoelstellingen bleek van belang te zijn. Men zou met een centrale, machtige 

arbeidsinstelling werklozen gemakkelijker kunnen opsporen en aanzetten om werk in 

Duitsland te gaan verrichten. De plannen lagen al in de zomer van 1940 op tafel, maar het zou 

nog tot bijna een jaar na de bezetting duren, vooraleer de Duitsers hun zin kregen. Maar zelfs 

dan zouden de oorspronkelijk vergaande eisen afgevlakt worden of zou er geen uitvoerend 

gevolg aan worden gegeven, indien ze toch in de besluiten opgenomen werden. 

Desalniettemin kunnen de Duitse plannen tot twee grote doelstellingen worden herleid:  ten 

eerste ‘ein geregelter Arbeitseinsatz’ d.m.v. een verplichting voor de werkgevers om hun 

openstaande vacatures aan de NDAT mee te delen; ten tweede een monopolie van de 

overheidsinstellingen voor de arbeidsinzet.154 Hiervoor moest de NDAT ook ‘actief [kunnen] 

ingrijpen in een personeelsbezetting van een bepaald bedrijf.’155 Praktisch kwam dit neer op 

‘die Einrichtung einer Betriebskartei’ (een bedrijfskaartensysteem), wat de MV van groot 

                                                 
152 Ibid., notities januari 1940.  
153 KADOC, Archief R. Houben, 2.2/2, notities februari 1940.  
154 SOMA, TB nr. 9, 10/1940, pp. 86-87. Oorspronkelijk: ‚einen geregelten Arbeitseinsatz’.  
155 Bart Brinckman, op. cit., p. 75. De rest van dit gedeelte is ook voornamelijk gebaseerd op de tekst van Bart 
Brinckman, die de hele situatie en hervormingen van de NDAW (later Rijksarbeidsambt) tijdens de bezetting 
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belang achtte, wou ze de regionale afdelingen tenminste over volledige gegevens over de 

structuur van hun ressort laten bezitten.156  

Onderhandelingen tussen de MV en het MASV over de nieuwe hervorming vonden 

maandelijks plaats.157 Maar ‘ondertussen zat de kersverse directeur-generaal van de NDAT 

niet stil.’ Die hield zich sedert december 1940 bezig met het creëren van een ‘nieuw elan’ 

voor zijn instantie. Zelfs nog voor het wettelijk vastgelegd was, gebruikte hij reeds de nieuwe 

naam ‘Arbeidsambt’. Symbool voor de nieuwe profilering was de schakel (vandaar ook de 

ondertitel van de studie van Brinckman over deze instelling: ‘Een schakel tussen arbeid en 

leiding’). Als opdracht lag de nadruk op ‘actief bemiddelen’.158  

De onderhandelingen zelf verliepen moeilijk. De Gruppe VII stelde immers harde 

eisen en het MASV probeerde er alles aan te doen om deze in te perken. Gezien de MV was 

opgedragen ‘zoveel mogelijk volgens de in het land vigerende wetten te handelen’, zou dat 

het MASV voor bepaalde artikels ook deels lukken. Zo bevatte het ontwerpbesluit van de 

Gruppe VII een reeks verregaande bepalingen: men ging reeds uit van een arbeidsdienstplicht 

voor zowel mannen als vrouwen in sectoren waar dat ‘nuttig werd geacht’. Ook moesten de 

bedrijven in hun papieren laten kijken door de AA, zodat arbeiders met kinderen e.d. de 

plaatsen konden innemen van arbeiders zonder gezinslast. Die laatsten dienden dan uiteraard 

gemakkelijker arbeidsplaatsen in Duitsland in te nemen. Inzake mijnbouw werd het ontslag 

van mijnwerkers zwaar bemoeilijkt. De hevige bezwaren van secretarissen-generaal 

Verwilghen en Leemans waren vooral gegrond op de ‘grondwettelijke vrijheid van arbeid’, 

maar ook de macht van de NDAT in de bedrijven zinde hen niet. Het nieuwe ontwerp van 4 

maart bleek echter quasi identiek; toch werden de artikels in verband met de dienstplicht en de 

mijnen geschrapt.159  

De nieuwe regelgeving werd uiteindelijk op 12 april 1941 gepubliceerd in het 

Staatsblad onder de vorm van twee besluiten. Met het eerste besluit van 4 april 1941 trachtte 

men een ‘een geregeld toezicht over de arbeidsbemiddeling en over de tewerkstelling der 

arbeiders te organiseren’. De NDAT werd hierbij belast met de controle op de werving of het 

ontslag van arbeiders en bedienden. Elke verandering in de arbeidsbetrekkingen van iedere 

onderneming die minstens 50 arbeiders en/of bedienden in dienst had, viel onder die controle. 

De uitvoering van deze controle en de strafmaatregelen voor werkgevers die niet aan de 
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verplichtingen in dit besluit voldeden, volgden verder in het besluit. De MV noemde dit 

besluit de Monopol-Verordnung, daar het de werking van de vrije arbeidsbeurzen aan banden 

legde en de NDAT quasi het monopolie verschafte.160  

In het tweede besluit, dat zes dagen later werd ondertekend en van de bezetter de naam 

Arbeitsplatzaustausch-Verordnung (ook wel Arbeitseinsatz-Verordnung) meekreeg, werd de 

opdracht van de NDAT, dat werd omgedoopt tot Rijksarbeidsambt (RAA), geherdefinieerd. 

Het bevatte voornamelijk (in tegenstelling tot dat van 4 april) bepalingen met betrekking tot 

de arbeidsbemiddeling ten aanzien van de arbeiders. Er diende rekening gehouden te worden 

met de gezinslast, de lichamelijke geschiktheid en de vakbekwaamheid van de arbeiders. 

Artikels 5 t/m 10 bevatten de specificaties i.v.m. de arbeidsbemiddeling. Opmerkelijk was 

artikel 10 waarin werkgevers werden verplicht om arbeiders die ongehuwd zijn of geen 

kinderen hebben, te vervangen door arbeiders met kinderen ten laste.  

Het monopolie van het RAA was voor de werkgevers natuurlijk een stap te ver. Een 

volledige controle op hun ondernemingen betekende ook een beperking op het ontslaan en 

werven van personeel. Velter, leider van een patroonsvereniging sprak zich hier persoonlijk 

over uit en nam wat later ook ontslag. De MV bleef dus bij haar besluit, maar de bepaling dat 

slechts bedrijven vanaf 50 werknemers onder die controle vielen, was een kleine toegeving. 

Ook het CCI mengde zich in de discussie en ‘verweet het RAA een te grote inmenging in de 

personeelsaangelegenheden van de bedrijven’. Ze achtte de RAA ook niet in staat die 

opdracht goed uit te voeren, wat nadelig zou zijn voor de onderneming zelf.161 

Hoe dienen deze besluiten nu te worden begrepen en geëvalueerd? Eerst en vooral is 

het duidelijk dat de Duitsers hiermee een politiek voerden ‘die erop gericht was de arbeiders 

naar die sectoren te leiden waar volgens de politiek-economische desiderata (i.c. 

oorlogsvoering) het meeste werk vereist was.’162 De RAA was nu een belangrijke speler 

geworden in dit Duitse Arbeitseinsatz-beleid, dankzij de uitgebreide bevoegdheden en haar al 

te vlijtige directeur-generaal. Toch zou de bezetter nog werk hebben om de vakbekwaamheid 

van het personeel van de AA’s op te krikken; dit deed hij via dienstbesprekingen en een 

verplichte scholing. Ondanks dat het een compromis was, konden beide partijen tevreden zijn. 

De bezetter had het MASV zover kunnen krijgen de maatregelen zelf te nemen en beschikte 

nu toch op z’n minst over een beter wapen tegen de onzichtbare werkloosheid en een handig 

mechanisme voor de verdeling van de arbeidskrachten naar eigen goeddunken. Het MASV 
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had daarentegen enkele zaken kunnen tegenhouden, zoals de verplichting van de mijnarbeid. 

Plus ze had nog steeds het gezag in handen over de uitvoering van de andere maatregelen.163  

 

Dan was er ook nog de kwestie van de uitvoeringsbesluiten. Zolang die er niet waren 

kon het artikel 10 van de Arbeitsplatzaustausch-Verordnung, waarin die arbeidswissel tussen 

jonge en oudere werknemers was begrepen, niet concreet worden toegepast. Uiteraard was het 

MASV niet erg happig om deze nog uit te vaardigen, het was net dat artikel dat ze met veel 

tegenzin had moeten slikken. Ze zouden in hun opzet slagen, want de uitvoeringsbesluiten 

werden nooit gepubliceerd. Zelfs toen de collaborerende directeur van het Antwerps AA op 

eigen houtje het artikel wou uitvoeren, zouden zowel het ministerie van arbeid als van 

economie hem op het matje roepen. Maar ondertussen lag de verplichte tewerkstelling reeds 

voor de deur. De bezetter liet de uitvoeringsbesluiten dan maar voor wat ze waren. Overbodig 

zouden ze toch geweest zijn in het bijzijn van de veel radicalere maatregelen die in de Duitse 

verordeningen vervat zaten.164  

 

De liquidatie van de werkloosheidskassen 

Ondanks het feit dat de werking van werkloosheidskassen stilgelegd was, moesten er 

wel nog betalingen verricht worden en werkten de administraties van de gemeenten en de 

staat de nog te verrichten betalingen af, die nog dateerden van voor de afschaffing van de 

werkloosheidsverzekering. Op 8 september 1941 werd een eerste besluit afgekondigd 

betreffende de aanzuivering van de vóór 2 juni 1940 gedane geldelijke verrichtingen.165 De 

werkloosheidskassen konden sommen opnemen bij het RAA om hun administratiekosten voor 

de dienstjaren 1940 en 1941 te dekken. Uitkeringen werden er uiteraard niet meer uitbetaald, 

maar gezien de werkloosheidskassen op subsidies van de gemeentelijke of centrale overheden 

werkten, dienden de rekeningen wel nog vereffend te worden, daar waar de kassen in het 

deficit waren beland. Joseph Bondas, de socialistische vakbondsman, zou later opmerken dat, 

na het besluit van 15 juni 1940, dit besluit effectief de onderdrukking van de 
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werkloosheidskassen betekende.166 De bepaling zou nog een jaar worden verlengd met het 

besluit van 10 augustus 1942.167 Daarmee was het – zo was toch de bedoeling voor sommigen 

– voorgoed afgelopen met de werkloosheidskassen van de vroegere vakbonden.  

 

Blijvende impasse op vlak van de ziekteverzekering 

Van een tweede verloren kans naar een nieuwe? 

Reeds voor de tweede maal had een oorlog, inclusief bezetting, ervoor gezorgd dat de 

invoering van een verplichte ziekteverzekering opgeschort werd. Maar deze keer zouden 

sommige Belgen niet nalaten de Duitse bezetter ervan te overtuigen dat deze noodzakelijk 

was voor een goed functionerend sociaal bestel in het bezette gebied. Aanvankelijk bleek de 

bezetter van goede wil te zijn op dit vlak. In Duitsland zelf was er al lang een verplichte 

ziekteverzekering en men vond dat de Belgische toestand op dat vlak dan ook naar het 

primitieve neigde en een industriële samenleving onwaardig. Dit verwonderde Reeder en zijn 

collega’s niet echt. Het partijgeklungel in de Belgische democratie gold voor hen als 

voornaamste oorzaak voor het uitblijven van duidelijke beslissingen en daadkrachtig 

handelen.168 In zekere zin zaten ze er hiermee niet ver naast, want hoewel de twee grootste 

Belgische partijen ervan overtuigd waren dat het verplichte systeem diende ingevoerd te 

worden, liepen de katholieke en socialistische plannen wat hun concrete uitwerking betrof 

mijlenver uiteen. Het waren net die ideologische partijverschillen, maar vooral de strategische 

en concurrentiële overwegingen van het verzuilde ziekenfondslandschap, die ervoor hadden 

gezorgd dat de kwestie decennialang bleef aanslepen.  

In 1914 had het al zover kunnen zijn, mocht de oorlog er niet zijn geweest.169 Dat 

bepaalde mensen met de nieuwe Duitse bezetting nu hun kans schoon zagen de verplichte 

ziekteverzekering alsnog in te voeren, leek dan ook vanzelfsprekend na het jarenlange 

getreuzel onder de partijen. De socialisten waren immers uit het openbare leven geweerd, wat 

het spel er iets gemakkelijker leek op te maken, desalniettemin waren het net de christelijke 

mutualiteiten die aan de basis van de mislukking zouden liggen.  

 

                                                 
166 Guy Vanthemsche, De werkloosheid in België 1929-1940, Berchem, EPO, 1989, p. 265 (voetnoot 133 van 
hoofdstuk 4).  
167 BS 16-18 augustus 1942.  
168 SOMA, mic T 501 / 102 / 461-512, TB nr. 5, 7/7/1940, p. 4.  
169 Zie supra: hoofdstuk 1, deel 1. 
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Bereidheid op het ministerie 

De plannen voor de verplichte werkloosheidsverzekering werden hierboven reeds uit 

de doeken gedaan. Op het MASV vond secretaris-generaal Verwilghen dat ze samen kon 

worden ingevoerd met de geplande verplichte ziekteverzekering, men had nu immers al lang 

genoeg getreuzeld. De eerste twee jaar van de bezetting waren hij en zijn medewerkers er 

voortdurend mee in de weer en meermaals trachtten ze hun zaak te bepleiten bij zowel de 

ziekenfondsen als de MV, waarvan de eerste de plannen bij voorbaat kelderde en de tweede 

net te verregaande plannen voorstelde. De grootste bezigheid van het MASV in deze zaak was 

dan ook het zoeken naar compromissen om beide partijen tevreden te stellen. De 

onderhandelingen gingen al in de zomer van 1940 van start.170 Gezien de aanwezigheid van 

vele leden uit katholieke kringen, zat men op het departement waarschijnlijk nog steeds met 

het voorstel-Heyman in het hoofd,. Aan de vrije mutualiteiten raakte men liefst niet, om de 

christelijke ziekenfondsbeweging aan boord te houden. Dit laatste vormde dan ook het 

grootste struikelblok in de onderhandelingen met de MV en de Gruppe VII in het bijzonder. 

Een ander idee dat zowel door de bezetter als het MASV werd uitgewerkt en verdedigd, was 

de idee van een instelling voor de inning van alle bijdragen van de verschillende sociale 

verzekeringen. Dit betekende dat de werkgevers dan slechts aan één centraal 

overheidsorganisme een totaalbedrag aan sociale lasten zouden moeten betalen.  

Eerst kwam echter nog een ander voorstel op tafel te liggen, dat eveneens de steun van 

de bezetter genoot en in de lijn lag met de geplande eenheidsvakbond: de oprichting van een 

eenheidsmutualiteit.  

 

De geplande eenheidsmutualiteit171 

Het was dezelfde man die achter die eenheidsvakbond stond, die ook voorstelde een 

eenheidsmutualiteit op te richten. De socialist Hendrik De Man was de nieuwe orde 

welgezind en poogde dit net zoals bij het vakbondswezen ook toe te passen op het 

ziekenfondswezen. Een sterke sociale organisatie zonder enige politieke binding moest het 

resultaat worden. Dit zou uiteraard het einde van de vrije ziekenfondsen betekenen wat eerder 

al grote consternatie had opgeroepen bij de meeste ziekenfondsen, vooral de christelijke. Het 

                                                 
170 SOMA, TB nr. 9, p. 97.  
171 De hele paragraaf is gebaseerd op volgende drie teksten: Emmanuel Gerard, “De christelijke mutualiteiten” 
in: GERARD, Emmanuel, De christelijke arbeidersbeweging in België. 1891-1991. Deel 2, Leuven, 
Universitaire Pers, 1991, pp. 104-105. (KADOC-studies 11); Karel Veraghtert & Brigitte Widdershoven, Twee 
eeuwen solidariteit…, p. 161; Guy Vanthemsche, De beginjaren van de sociale zekerheid…, pp. 46-47.  
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idee was immers niet nieuw en was eigenlijk voor de oorlog al voorgesteld door de 

socialisten, met name in het wetsvoorstel van Arthur Jauniaux uit 1929. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat het de socialistische landsbond was die op 26 augustus 1940 het project van 

De Man voorlegde aan het Nationaal Mutualistisch College, waarin alle ziekenfondsen 

vertegenwoordigd waren. Op 23 december 1940 nam de christelijke landsbond haar officiële 

standpunt in tegen de fusie. Zelfs een voorstel in afgezwakte vorm, waarin slechts bepaalde 

diensten van de ziekenfondsen gemeenschappelijk zouden worden, botste wederom op de 

resolute weigering van de christelijke mutualiteiten. Dit betekende meteen ook het einde van 

het hele fusieplan, zeker toen begin 1941 de socialistische landsbond de hoop op een 

eenheidsmutualiteit had laten varen. Ondertussen had de MV zich zelf in de strijd voor een 

eengemaakt ziekenfondswezen en een verplichte ziekteverzekering geworpen en werd dus 

ook het MASV nauwer betrokken in de zaak.  

 

De Duitse houding tegenover de ziekteverzekering 

De MV was er zelf al vlug van overtuigd dat een verplichte verzekering in België niet 

kon uitblijven. In eerste instantie wou men namelijk de bevolking ten goede zijn om het 

vertrouwen te winnen en de rust en orde zoveel mogelijk te vrijwaren. Deze tactiek had voor 

de nazi’s in eigen land al voldoende vruchten afgeworpen. De tactiek van sociale omkoping 

zoals we het zouden kunnen noemen, loonde de moeite, omdat men er zich heel wat intern 

verzet en tegenstand mee kon uitsparen.172 Daarnaast wou men de vele Belgische werknemers 

die aangenomen werden door Duitse diensten en bedrijven die in het bezette land actief 

waren, de nodige bescherming bieden.  

Als voorbeeld nam de bezetter het systeem dat in Duitsland van toepassing was. Daar 

was de ziekteverzekering ingericht volgens de Allgemeinen Ortskrankenkassen.173 Dit waren 

ziekenkassen van de staat waarbij iedere werknemer verplicht was zich te verzekeren tegen 

ziekte en invaliditeit. Dit was overigens de oudste verplichte sociale verzekering in Europa en 

bestond al sinds 1883. Het Belgische systeem van de vrije op politieke of religieuze gronden 

opgerichte ziekenkassen diende dus te verdwijnen en plaats te maken voor een gecentraliseerd 

en uniform stelsel, waarbij alles uitging van één centrale instelling en kas. Von Craushaar was 

bijzonder optimistisch en voorzag de invoering van een dergelijk systeem al voor begin 1941. 

                                                 
172 Cf. Götz Aly, Hitler's Beneficiaries. How The Nazis bought the German People, London, New York, Verso, 
2007, 431 p.  
173 SOMA, TB nr. 9, 1/10/1940, p. 98.  
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Beide partijen waren het erover eens dat er zo vlug mogelijk werk van gemaakt moest 

worden. Ook de Dienststelle Hellwig boog zich over de kwestie.174 Aangezien haar oprichting 

er op initiatief van Ley van het DAF kwam, mag de rechtstreekse invloed vanuit Duitsland 

niet worden onderschat.  

De Duitse houding kaderde uiteraard in het globale plan van de bezetter om in de 

België een Nieuwe Orde te vestigen en het politieke en sociale leven in België volledig te 

hervormen naar Duits model.175  

 

De onderhandelingen 

Het was de Dienstelle Hellwig die op 12 februari 1941 aan alle landsbonden het 

ontwerp voor de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering meedeelde.176 Aangezien het 

plan voor de eenheidsmutualiteit al was verworpen, was in het ontwerp ‘die Auflösung’ 

(ontbinding) van de ziekenfondsen niet meer voorzien. De voorwaarde was wel dat ze geen 

nieuwe leden meer mochten aannemen. Deze strategie moest dan leiden tot het langzaam 

‘aussterben’ van de ziekenfondsen. Hoewel de Dienstelle Hellwig dus geen rechtstreekse 

confrontatie met de mutualiteiten durfde aan te gaan, was ze wel vastbesloten de 

ziekteverzekering volgens haar richtlijnen uit te bouwen.177 Alfred Van Melle die in het 

bestuur van de christelijke landsbond zat,  verklaarde op 21 februari aan Van Goethem, die 

actief was op het kabinet van Verwilghen, dat de christenen het Duitse voorstel nooit officieel 

zouden aannemen, maar er zich eventueel wel bij zouden neerleggen, mocht er uiteindelijk 

toch een besluit ondertekend moeten worden.178 Wat het toepassingsgebied van de verplichte 

ziekte- en invaliditeitsverzekering betrof, dacht men op het MASV aan een plafond van 

45 000 fr.; al wie meer verdiende was dus niet verplicht verzekerd. In ieder geval moest 

iedereen gelijke voordelen genieten.179 Von Craushaars optimisme ten spijt, was er in april 

1941 nog steeds geen vooruitgang geboekt. Het MASV bleek nog steeds onder sterke druk te 

staan van de mutualiteiten.180  

Begin 1942 ging de bezetter dan toch over tot repressievere maatregelen ten opzichte 

van de mutualiteiten en beval hen alle politieke activiteiten stop te zetten. Zes socialistische 

                                                 
174 SOMA, TB nr. 12, 3/01/1941, p. 20.  
175 Guy Vanthemsche, op. cit., p. 47; Emmanuel Gerard, art. cit., p. 104.  
176 Emmanuel Gerard, art. cit., p. 105.  
177 Guy Vanthemsche, op. cit., p. 48.  
178 KADOC, Archief R. Houben, 2.2/2, p. 51.  
179 KADOC, Archief R. Houben, 2.2/2, p/ 101.  
180 SOMA, TB nr. 15, 7/4/1941, C, p. 24.  
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federaties van ziekenfondsen en de leiders werden hierop vervangen door Duitse 

commissarissen.181 De Dienstelle Hellwig stelde de christelijke mutualiteiten echter gerust dat 

zij niets te vrezen moesten hebben, zolang ze zich niet solidair verklaarden met de 

socialisten.182 De maatregel was er vooral gekomen, omdat de mutualiteiten een 

toevluchtsoord boden voor vakbondsleiders die tegen de UHGA gekant waren. Maar de actie 

hielp ook om de ziekenfondsbeweging op lange termijn onder controle te krijgen om later 

alsnog een eenheidsmutualiteit te kunnen opzetten. Toch durfde men blijkbaar niet aan de 

christenen te raken.183 Nochtans kwam de grootste weerstand van hen.  

Desalniettemin, met de verplichte tewerkstelling in zicht zag het er ook niet meer naar 

uit dat er nog iets van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering in huis zou komen. 

Samen met het falen van de verplichte ziekteverzekering, alsook de 

werkloosheidsverzekering, verdween ook het idee van het centrale inningsorganisme voor alle 

Belgische arbeiders.  

 

Wel een verplichte ziekteverzekering voor Belgische werknemers bij Duitse werkgevers 

Uiteindelijk werd de vooruitgang op sociaalrechterlijk gebied in de praktijk slechts 

voor een beperkte groep uitgewerkt. De rest moest het dan maar in Duitsland zelf gaan 

zoeken, als ze een betere sociale bescherming zochten.  

Zoals hierboven reeds gesteld, wou men de vele Belgische werknemers die 

aangenomen werden door de Duitse diensten en bedrijven die in het bezette land actief waren, 

de nodige bescherming bieden. Men zag zich hiertoe genoodzaakt om in geval van ziekte of 

ongeval een heleboel administratieve problemen te vermijden. Maar het was ook mooi 

meegenomen als overtuigingsmiddel om dat nodige personeel aan te trekken. Het werd je 

door je medeburgers immers niet meteen in dank afgenomen als je voor de vijand ging 

werken, dus mocht er hier wel wat tegenoverstaan. En een betere sociale bescherming was 

zeker geen overbodige luxe in deze moeilijke tijden.184  

 
                                                 
181 Guy Vanthemsche, op. cit., p. 49; SOMA, TB nr. 18, A, p. 60; KADOC, Archief R. Houben, 2.2/7, p. 15.  
182 KADOC, Archief R. Houben, 2.2/7, p. 15.  
183 Guy Vanthemsche, op. cit., p. 49. Vanthemsche suggereert dat dit vanwege de schrik voor een confrontatie 
met de kerkelijke overheden was. Dit lijkt inderdaad de meest voor de hand liggende reden. Reeder haalt in zijn 
rapporten aan de autoriteiten in Duitsland meermaals aan dat Vlaanderen streng katholiek is en de kerkelijke 
leiders bijzonder veel invloed hebben.  
184 Hogere lonen waren ook een mogelijkheid, maar hier kwam veel protest op, ondermeer van Duitse diensten 
en bedrijven zelf, die in een onderlinge concurrentie verzeild geraakten. Daarom werd door de MV vastgelegd 
dat de lonen bij Duitse bedrijven deze van de rest van België niet mochten overschrijden. Zie infra, hoofdstuk 3, 
p. 110.  
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Op 12 oktober 1940 werd de Centrale Kas tot repartitie van de sociale en fiscale 

bijdragen opgericht. Duitse werkgevers moesten aan deze kas één bedrag betalen, waarin alle 

sociale bijdragen waren vervat. De kas verdeelde deze bedragen dan onder de afzonderlijke 

verzekeringsinstellingen. De regeling ging op 1 november 1940 van kracht, maar de 

ziekteverzekering werd nog niet in de nieuwe regeling opgenomen, net omwille van haar 

private karakter.185 Het was voorzien dat deze voorlopige regeling snel zou worden vervangen 

door een duidelijker systeem met een verplichte ziekteverzekering, maar in augustus 1941 

was men nog altijd aan het onderhandelen over de verdeling van de lasten.186  

Met de ‘Anordnung A5’ ondertekend op 12 december 1941 door Schlumprecht werden 

alle werknemers die via hun werkgever aan de Centrale Repartitiekas verbonden waren, 

verplicht zich te verzekeren tegen ziekte.187 In de praktijk werd hiermee de verplichte 

ziekteverzekering ingevoerd voor diegenen die werkzaam waren bij Duitse diensten en 

werkgevers. De verzekering diende te worden afgesloten bij de Deutsche Krankenkasse für 

Belgien (beim Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich für einheimische 

Arbeitskräfte die von der Zentralverteilungskasse erfasst sind). Van het brutoloon werd (naast 

de reeds bepaalde 15% voor de andere sociale bijdragen) nog eens 4% afgehouden, gelijk 

verdeeld tussen werknemer en werkgever. Dit bracht het totaalbedrag dat maandelijks aan de 

Repartitiekas diende te worden gestort, op 19%, waarvan 7% door de werknemer en 12% 

door de werkgever.  

Toen een jaar later het systeem geëvalueerd werd, bleek dat het gemiddelde aantal 

arbeidsonbekwaamheden in het afgelopen jaar 2,41% onder het Duitse Rijksgemiddelde lag. 

De bijdrage van 4% kon dus behouden blijven.188  

 

Eind 1940 was tussen de Kassenärztlichen Vereinigung Deutschlands (KVD) en de 

Belgische artsenorganisatie al een verdrag gesloten dat niet onbelangrijk was voor een 

aanzienlijke groep Belgen; de toepassing van het verdrag bereikte zo’n 300 000 personen. 

Volgens het verdrag namen Belgische ziekenkassen de behandeling op zich van familieleden 

van arbeiders die in Duitsland waren tewerkgesteld en dus bij een Duitse ziekenkas waren 

aangesloten, alsook van de arbeiders zelf indien zij ziek uit Duitsland terugkeerden of ziek 

                                                 
185 SOMA, TB nr. 11, 1/12/1940, p. 116.  
186 DOS, Archief Gruppe VII, film 10, f. 1425 (Rap. 184, Tr. 35779), Proces-verbaal van een dienstbespreking 
tussen Arbeitseinsatzreferenten en leiders van de Werbestellen, 12 augustus 1941.  
187 DOS, Archief Gruppe VII, film 10, f. 745-746 (Rap.184, Tr. 35779), Nota van KVR Steingers (Gruppe VII) 
aan de Centrale Kas tot repartitie van de sociale en fiscale bijdragen “Einführung einer Krankenversicherung” + 
bijlagen Anordnung A5 en Merkblatt.  
188 SOMA, TB nr. 23, 15/4/1943, D, p. 16.  
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werden als ze al waren teruggekeerd. Ook de tandartskosten van familieleden werden nu 

terugbetaald.189 Dit was een gevolg van het Duitse principe dat Belgische arbeiders die in 

Duitsland werkten en hun familieleden sociaalrechtelijk gelijk moest stellen met hun Duitse 

collega’s. Ondanks de mooie woorden en beloften van de Duitse overheid, waren er wel 

klachten over de ‘niet behoorlijke’ verzorging van Belgen die bij een Duitse ziekenkas 

aangesloten waren, maar of de klachten gegrond waren daar bleek twijfel over te bestaan.190  

 

Over het algemeen kwam er dus niets terecht van de verplichte ziekte- en 

invaliditeitsverzekering. Teveel belangen stonden op het spel, net zoals bij de 

werkloosheidsverzekering. Hier had de min of meer gematigde houding van het militaire 

bezettingsbestuur in België misschien wel iets mee te maken. In Nederland, waar een 

Zivilverwaltung was geïnstalleerd, werd er daarentegen wel werk gemaakt van een verplichte 

ziekteverzekering. Al op 1 november 1941 werd de oude ziekenfondsverzekering en 

particuliere verzekering vervangen door een algemene basisverzekering voor alle 

werknemers. De verplichte verzekering was echter beperkt tot diegenen die onder een 

bepaalde inkomensgrens vielen. Wie meer verdiende was nog steeds aangewezen op de 

particuliere verzekering. Dit idee van inkomensgrens was zoals we zagen ook een 

mogelijkheid die men op het MASV als mogelijkheid nam. Desalniettemin was het nog 

wachten tot na de oorlog vooraleer alle Belgische werknemers het genot van terugbetaling van 

ziekenkosten zouden kennen.  

 

De pensioenen 

Zoals in het eerste hoofdstuk reeds vermeld werd, was de regeling van de pensioenen 

voortdurend onderhevig aan veranderingen en discussies. Dat aan de vooravond van de 

Tweede Wereldoorlog de pensioenskwestie nog lang niet geregeld was, is dan ook niet 

verwonderlijk.191 Maar ook tijdens de Tweede Wereldoorlog lijkt men geen vaste, 

geconsolideerde weg te willen inslaan. Afgaande op de vele besluiten die telkenmale een 

kleine wijziging aanbrengen, kan men niet anders dan ervan uit gaan dat het hele systeem nog 

niet op punt stond en dat de oorlog het nog een hoop bijkomende problemen bezorgde. Veel 

bepalingen lijken dan ook speciaal te zijn ingevoerd onder invloed van de situatie die toen 

                                                 
189 SOMA, TB nr. 11, 1/12/1940, p. 12.   
190 KADOC, Archief R. Houben 2.2/2, nota’s augustus 1941.  
191 Guy Vanthemsche, op. cit., p. 35.  
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heerste, namelijk de oorlog en de moeilijkheden en leed die het voor de mensen met zich 

meebracht.  

De pensioenstelsels zelf werden tijdens de oorlog in wezen niet veranderd. Wat de 

Belgische autoriteiten wel steeds probeerden, was het optrekken van de pensioenen, daar het 

verbod op loonsveranderingen iedere loonsverhoging uitsloot, en dit terwijl de prijzen 

voortdurend de pan uitrezen. Eén groep werd door middel van de pensioenen nog 

uitdrukkelijker bevoordeeld: de mijnwerkers. Het deel over de pensioenen bevat dan ook 

weinig ophefmakende informatie, aangezien het vooral louter enkele verhogingen van de 

pensioenen betreft.  

 

Duitse vereenvoudigingplannen 

Op vraag van de Duitsers werd op het MASV onderzocht of er geen algemene regeling 

kon worden getroffen voor de pensioenen van arbeiders en bedienden. Hierbij had de bezetter 

een eenmaking van de bijdragen van arbeiders en bedienden voor ogen. Dit had ook te maken 

met de idee van een algemeen overheidsorgaan voor de sociale verzekeringen dat alle 

bijdragen zou innen (zie supra). Indien de pensioensbijdragen waren eengemaakt tot eenzelfde 

bijdrage voor zowel arbeiders als bedienden zonder onderscheid, dan zou de oprichting van 

zo’n centraal inningsorganisme veel gemakkelijker kunnen geschieden. Maar het 

belangrijkste motief van de bezetter bleef de eenvoudigere procedure die het de werkgevers 

en bedrijven zou opleveren. Er zou een plafond van 18 000 fr. worden ingebouwd.192 Een 

dergelijke ingreep ging echter veel te ver. Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden is 

immers altijd al een heikel punt geweest voor de vakbonden – dit is tegenwoordig nog steeds 

zo, maar dan op andere gebieden dan de pensioenen. Hoe het ook zij, er werd al vrij snel geen 

enkel woord meer over gerept.  

 

Opeenvolgende verhogingen 

Over de opeenvolgende vermeerderingen van de pensioenen is niets terug te vinden in 

de Duitse bronnen. Dit zou erop kunnen wijzen dat de bezetter er weinig belang aan hechtte. 

Dit verbaast ook niet. De verzekering was immers al verplicht, enkel de reeds vermelde 

bijdrage-inning had men liever anders gezien. Er was ook het feit dat de pensioenen niet 

rechtstreeks in handen waren van politiek geïnspireerde bewegingen, zoals de vakbonden en 

                                                 
192 KADOC, Archief R. Houben, 2.2/2, p. 99; SOMA, TB nr. 14, 2/3/1941, p. 89.   
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de ziekenfondsen bij respectievelijk de werkloosheidsverzekering en de ziekteverzekering. 

Dat was misschien ook de reden waarom men voor de hervorming van de pensioenen weinig 

ijver aan de dag legde, het had immers geen politiek nut zoals bijvoorbeeld het breken van de 

macht van de private organisaties. Daarenboven hadden de pensioensverhogingen weinig 

belang voor de Arbeitseinsatz. Wie niet meer werkte, kon immers ook niet kiezen voor een 

beter of hoger pensioen. Bij de werkende bevolking moesten de lonen wel laag gehouden 

worden om arbeid in Duitsland aantrekkelijk te houden. Een verhoging van het pensioen 

betekende geen gevaar voor werving voor Duitsland. En de gevolgen van de steeds stijgende 

prijzen gedurende de oorlog, waren voor diegenen die helemaal niet meer konden werken des 

te harder. Ouderen konden niet zo gemakkelijk aan bijkomende inkomsten geraken, zoals 

jongeren dat konden door o.a. arbeid in Duitsland.  

De pensioenen werden meermaals verhoogd, maar geregeld in een afwijkende vorm. 

De eerste verhoging was die van de gewone burgerlijke rust- en ouderdomspensioenen en 

verliep gelijktijdig met de algemene loonsverhoging in mei 1941. Dit volstond blijkbaar niet 

want in oktober drong de UHGA bij het MASV alweer aan op een verhoging.193 Op 20 

januari 1942 werden de pensioenen een tweede maal verhoogd en in oktober van dat jaar 

kreeg men er een uitkering van 1500 fr. bovenop. Op 8 september 1943 volgde een derde 

verhoging.  

De ouderdomsrentetoeslag en de weduwerentetoeslag werden ook verhoogd, maar pas 

op 23 maart 1942, samen met enkele andere uitkeringen. Dit gebeurde met 10%. Zo wou men 

die toelagen ‘op een peil stellen dat meer in verhouding is met de levensduurte’.194  

Over de manier waarop die verhogingen dienden te gebeuren was men het er 

overigens ook niet altijd eens. Voor het kosteloze (of ‘gratis’) ouderdomspensioen 

bijvoorbeeld werd door de juridische dienst van het MASV een tijdelijke vermeerdering ervan 

verworpen.195 Het verhogen van de pensioenen bracht namelijk veel technische moeilijkheden 

met zich mee waar men de pensioenkassen en de administratie in deze tijden liever niet mee 

opzadelde. Men wou dit proberen te omzeilen door de voorwaarden voor de bijstand af te 

zwakken ten voordele van de gepensioneerden. Dit betekende concreet dat men de vereiste 

‘staat van behoefte’ voor gepensioneerden ruimer zou interpreteren, zodat meer 

gepensioneerden aanspraak konden maken op een bijstandsuitkering. Het besluit dat de steun 

aan behoeftige personen regelt, verleende al bepaalde vrijstellingen in de berekening van het 

                                                 
193 KADOC, Archief R. Houben, 2.2/3, pp. 19.  
194 BS 27 juni 1942 
195 KADOC, Archief R. Houben, 2.2/3, pp. 23.  
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inkomen om zo de staat van behoeftigheid te kunnen bepalen. In het oorspronkelijk besluit 

van 29 juni 1940 betreffende de bijstand staat er in artikel 18: ‘De lonen en bezoldigingen 

worden vrijgesteld tot een beloop van 25 procent’. Een besluit van 8 oktober 1941 breidde 

deze regel uit door ook bepaalde pensioenen en renten van oorlogsslachtoffers en militairen 

vrij te stellen, eveneens tot een beloop van 25 procent. Op 15 juli 1942 werden ook de 

burgerlijke pensioenen vrijgesteld. Hierin werden inbegrepen: de renten, ouderdomstoeslagen 

en uitkeringen aan ouderlingen, weduwen en wezen.196  

Op het departement Arbeid was men er zich wel op voorhand van bewust dat dit het 

nadeel had dat niet alle gepensioneerden hiervan zouden genieten, aangezien velen uit een 

soort schaamtegevoel geen extra bijstand zouden willen aanvragen – iets wat vandaag ook 

nog altijd voorkomt, namelijk: de drempel om zich tot het OCMW of andere sociale 

hulpverlening te wenden. Bovendien bracht dit voor de gepensioneerden extra inspanningen 

met zich mee, voor de aanvragen enz., wat wel gecompenseerd werd door hogere 

inkomsten.197  

In februari 1943 werd nog een bijzondere regeling ingevoerd. Personen die genoten 

van een ouderdomsrentetoeslag zonder onderzoek omtrent bestaansmiddelen, werden toen 

ontslaan van de verbintenis alle beroepsbezigheid te staken.198 Zij dienden wel het MASV te 

verwittigen dat zij verzaakten aan dit pensioen. Vanaf dat zij weer definitief stopten met 

werken konden ze een nieuwe aanvraag indienen. Omtrent deze regeling werd op 10 augustus 

1943 een omzendbrief aan de burgemeesters gericht.199 Zij werden ermee belast toe te zien of 

de desbetreffende personen de regels naleven. Hiervoor ontvingen zij van het ministerie een 

lijst met de begunstigden, die in de gemeentes in kwestie woonachtig waren. De gemeenten 

moesten die lijsten aanvullen om zo het onderzoek naar het naleven van de staking van alle 

beroepsbezigheid te vergemakkelijken. 

Op 25 november 1943 werd de situatie van personen die met de 

ouderdomsrentetoeslag, de weduwerentetoeslag of de wezentoelagen waren begunstigd, 

nogmaals verbeterd door aan die personen nog een extra toelage te verlenen.200 Het bedrag 

van deze toelage kon buiten rekening gelaten worden bij het bepalen van de staat van 

behoefte, indien men bijstand aanvroeg. Zij kregen namelijk tot nu toe slechts de speciale 

                                                 
196 BS 31 juli 1942.  
197 KADOC, Archief R. Houben, 2.2/5, p. 6.  
198 BS 9 april 1943: “besluit van 18 februari 1943”.  
199 BS 14 augustus 1943.  
200 BS 25 december 1943.  
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toelage van 10%,  terwijl andere burgerlijke rust- en overlevingspensioenen wel jaarlijks 

verhoogd werden en er een toelage van 1500 fr. verleend werd.  

 

Het mijnwerkerspensioen 

De steeds grotere dorst naar steenkool vanuit Duitsland, zorgde dat het belang van die 

categorie van arbeiders voor de bezetter zienderogen toenam. De MV trachtte door allerlei 

maatregelen arbeiders naar de mijnen te lokken of ze daar te houden. Deze maatregelen liet zij 

in eerste instantie door de Belgische overheid uitvaardigen, maar ze aarzelde niet zelf het heft 

in handen te nemen en eigen verordeningen af te kondigen die betrekking hadden tot de 

mijnwerkers. Maar dat is voer voor later, hier beperken we ons tot de pensioenvoordelen die 

mijnwerkers of hun nabestaanden konden genieten.  

In augustus 1941 trof het MASV twee maatregelen die de situatie van mijnwerkers 

en/of hun nabestaanden moesten verbeteren of financieel aantrekkelijker moesten doen 

lijken.201 Niet toevallig gebeurde dit in dezelfde periode als wanneer de strakkere bepalingen 

voor de dienstbetrekking in de mijnen werden ingevoerd.202 In een eerste besluit werd aan de 

wezen van de mijnwerkers en gelijkgestelde arbeiders toegelaten om de pensioensuitkeringen 

te cumuleren met de kinderbijslag. Of deze maatregel van belang is geweest op de reële 

inkomsten van het gezin van de (overleden) mijnwerker, weten we niet. Twee dagen later 

werd aan gepensioneerde mijnwerkers en weduwen van mijnwerkers een tijdelijke toelage 

van 10% verleend. Dit diende ‘den door huidige omstandigheden geschapen moeilijken 

toestand te verhelpen […] zoals dit reeds werd verwezenlijkt voor andere categorieën van 

burgers’.  

 

Een jaar en half later, in februari 1943, werden de maatregelen herhaald en 

uitgebreid.203 De toelagen voor wezen, jonger dan 16 en waarvan de vader mijnwerker was, 

werden hier aanzienlijk verhoogd. Een tweede besluit greep terug naar dat van 25 augustus 

1941. Men oordeelde dat de omstandigheden die aanleiding gaven tot het vorig besluit, 

aanhielden en dat de situatie van de belanghebbenden zelfs erger en lastiger geworden was. 

Daarom had men beslist een bijkomende (tijdelijke) toelage toe te kennen aan de 

pensioengerechtigde mijnwerkers. Het bedrag was hier echter geen vast percentage, maar 

                                                 
201 BS 10 september 1941: “besluit van 23 augustus 1941” en BS 26 september 1941: “besluit van 25 augustus 
1941”.  
202 Zie infra, ‘Specifieke arbeidsvoorwaarden voor de mijnwerkers’, pp. 95-102.  
203 BS 15 april 1943: “besluit van 18 februari 1943” en BS 3-4 mei 1943: “besluit van 27 februari 1943”.  
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moest worden vastgesteld a.d.h.v. een barema dat voor iedere categorie van mijnwerkers werd 

opgesteld door het Nationaal Pensioenfonds der Mijnwerkers en goedgekeurd werd door het 

hoofd van het MASV. Als basis voor de berekening diende het normaal pensioen dat men 

ontving. De toelage werd slechts eenmaal verleend ingeval beide partners gepensioneerd 

waren. Gerechtigden van deze toelage werden evenwel uitgesloten van de sociale bijstand 

voor behoeftige personen.  

 

De hele pensioenregeling was reeds bij aanvang van de oorlog een wirwar aan 

verschillende regelingen. Dat is ook gebleken bij de opeenvolgende verhogingen tijdens de 

oorlog. Maar wezenlijk zijn hier geen grote plannen naar voren geschoven geweest, laat staan 

dat ze uitgevoerd werden. De pensioenen waren tijdens de oorlog dan ook maar wat ze waren: 

een financieel reddingsmiddel voor de zwakkeren van de maatschappij. En aangezien die 

laatsten niet meespeelden in het hele economische en sociale beleid van de bezetter, waren het 

slechts financiële en administratieve overwegingen bij de Belgische overheid die een rol 

speelden bij het al dan niet doorvoeren van bepaalde verhogingen en verbeteringen in deze of 

gene vorm.  

 

De kinderbijslag als pasmunt voor de lonen 

Net zoals bij de andere sociale verzekeringen was er grote bezorgdheid aan het begin 

van de oorlog over de vraag of men in deze tijden de wet op kinderbijslag nog wel behoorlijk 

kon toepassen. Alvast zeker is dat de compensatiekassen en de Nationale Compensatiekas, 

ondanks een getaande activiteit, gedurende heel de Tweede Wereldoorlog bleven 

functioneren.204 Sinds 1937 waren er twee stelsels: één voor de werknemers en één voor de 

zelfstandigen. De oorlog kwam voor het jongste stelsel van zelfstandigen het zwaarst uit. Wat 

het stelsel van loontrekkende arbeiders betreft was de bedrijvigheid een pak groter. Dit lijkt 

vanzelfsprekend, aangezien de wet ondertussen al tien jaar van toepassing was. De vele 

wijzigingen die de wet in die tijd had ondergaan, waren het laatst gecoördineerd in het KB 

van 19 december 1939.  

De twee oorspronkelijke hoofdmotieven die de werkgevers hadden begeesterd om de 

kinderbijslag in te richten – namelijk het aan zich binden van de werknemers en het vermijden 

van loonsverhogingen – kwamen tijdens de oorlog maar al te duidelijk tot uitdrukking.  

                                                 
204 Margot De Koster, Kostbare kinderen. De kinderbijslag in België 1921-1945, Tielt, Lannoo, 2001, p. 158. 
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Snelle hervatting ondanks belemmeringen 

Op 3 juli 1940 werd aan alle compensatiekassen een circulaire gestuurd vanwege de 

Nationale Compensatiekas om hen te melden dat de transacties van het eerste trimester van 

1940 uitgevoerd dienden te worden. De kassen werden wel gevraagd te wachten met de 

transacties voor het tweede semester tot na het akkoord van de nationale kas. Hierbij spoorde 

ze meteen ook de kassen aan de trimestriële regeling aan te nemen in plaats van het 

maandelijks systeem.205 De reden voor beide maatregelen lag voor de hand: de oorlog had een 

hoop administratieve moeilijkheden met zich meegebracht. En de gelden konden niet 

tegelijkertijd correct worden verzameld, berekend en herverdeeld, vanwege de grote 

ongelijkheid tussen de kassen wat de betalingsdata betrof. Men trachtte dit euvel dus te 

verhelpen met een spreiding in tijd en eventueel uitstel tot de toestand wat meer gestabiliseerd 

was. Op sociaal vlak had het trimestrieel systeem enkele voordelen, maar voor de deficitaire 

kassen kon het wel tot grote problemen leiden. De Vlaamse werknemers van het ACV en 

ACW en de werkgevers van het ACVW zouden samen  met de Bond der Kroostrijke 

Gezinnen meermaals bij het ministerie aankloppen voor meer financiële middelen voor de 

Vlaamse compensatiekassen.206 De Vlaamse kassen hadden het namelijk financieel vaak 

moeilijker dan de Waalse door de grotere kinderrijkdom in Vlaanderen.207 

Naast de financiële problemen, leek ook de Duitse verordening van 19 september 1940 

betreffende de hervatting van de openbare bedrijvigheid aanvankelijk stokken in de wielen te 

steken. Maar op aandringen van het departement Arbeid, werden de louter sociale 

verenigingen met rust gelaten. Men achtte dit in het belang van de werknemers, die bij het 

wegvallen van de leiding van de kassen geen kinderbijslag meer zouden kunnen trekken.208 Er 

kan dus worden vastgesteld dat de kassen, ondanks de moeilijkheden waarmee ze te kampen 

kregen, vrij vlug de gewone werking konden hervatten.  

 

Schorsing van de wet op de kinderbijslag voor zelfstandigen 

Een heel ander verhaal overkwam het prille stelsel voor de zelfstandigen. Alle partijen 

– de ACAF, het ministerie en de Nationale Compensatiekas – waren het er vrijwel unaniem 

over eens dat het praktisch en psychologisch onmogelijk was om de bepalingen die voorzien 

                                                 
205 SOMA, Archief Association du Caisses des Allocations Familiales (ACAF), processen-verbaal van de 
algemene vergadering, 17 juli 1940.  
206 Margot De Koster, op. cit., p. 158.  
207 Guy Vanthemsche, op. cit., p. 40.  
208 SOMA, ACAF, processen-verbaal van de algemene vergadering,  5 november 1940.   
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waren om de wet van 10 juni 1937 in voege te brengen, toe te passen. Een heleboel 

zelfstandigen die wettelijk verplicht waren zich aan te sluiten bij een compensatiekas, hadden 

dit nog steeds niet gedaan en normaalgezien was het bij afloop van de overgangsperiode 

waarin de zelfstandigen dit hadden moeten doen, de taak van de Wederzijdse Hulpkas om die 

mensen op te sporen en de bijdragen op te eisen. Maar gezien de omstandigheden, was dit 

weinig opportuun en zou het bij de publieke opinie onnodige wrevel opwekken.209 De 

oplossing werd gezien in het verlengen van de overgangsperiode  waarna de wet in voege 

moest treden. Het enige beletsel was dat sommigen reeds bijdragen hadden betaald.  

Een dergelijke maatregel kwam er vrij snel. Op 9 oktober 1940 werd de wet van 1937 

geschorst voor de jaren 1939 en 1940.210 Er dienden dus noch bijdragen, noch uitkeringen 

betaald te worden. Artikel 2 van het besluit bepaalde dat de reeds betaalde bijdragen voor het 

jaar 1939 geen aanleiding konden geven tot terugvordering, maar ze zouden wel in rekening 

worden genomen voor de bijdragen die vanaf 1 januari 1941 opnieuw zouden moeten worden 

gedaan. Hiermee was de weinige tegenstand ook meteen van de baan. Ook de nog niet-

aangesloten verplicht verzekerden kregen nu weer extra tijd om zich aan te sluiten.  

Een besluit van 1 februari 1941211 zou de twee KB’s van 22 december 1938 en 2 

september 1939, gegeven ter uitvoering van de wet van 10 juli 1937, samenvoegen. Deze in 

essentie weinig belangrijke ingreep gebeurde op vraag van de ministerraad. Het eerste was 

een organiek KB dat de toepassing regelde van de wet die slechts een kaderwet was. Het 

tweede KB bracht enkele wijzigingen aan.212 Met dit coördinerend besluit is meteen ook al het 

wezenlijke over het zelfstandigenstelsel tijdens de oorlog gezegd.  

Kortom, de schorsing was een logisch gevolg van de turbulentie die deze jaren 

overheerste. De nog jonge wet had namelijk door de dreiging en het uitbreken van de oorlog 

de volledige toepassing nooit kunnen bereiken. Men zou moeten wachten tot na de Tweede 

Wereldoorlog voor men de echte toepassing van het stelsel voor niet-loontrekkenden van start 

kon zien gaan.213 De schorsing werd overigens in 1945 met terugwerkende kracht verlengd 

voor de hele oorlogsperiode.214  

 

                                                 
209 Ibid., 17 juli 1940.  
210 BS 25 oktober 1940: “Besluit houdende gedeeltelijke schorsing, voor de jaren 1939 en 1940, van de 
toepassing van de wet van 10 juni 1937 tot uitbreiding van de gezinsvergoedingen tot de werkgevers en tot de 
niet-loontrekkenden”.  
211 BS 1 juni 1941.  
212 Margot De Koster, op. cit., pp. 154-156. 
213 Ibid., pp. 156-157.  
214 BS 22 september 1945: “Besluitwet van 11 september 1945 tot inwerkingstelling van de wet van 10 Juni 
1937, betreffende het kindergeld voor niet-loontrekkende arbeiders”.  
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Een bijkomende kinderbijslag 

Al vlug drongen zich ook voorstellen op tot inhoudelijke aanpassing van de 

wetsbepalingen op de kinderbijslag. Er was met name vraag om de barema’s te verhogen, 

maar ook de integrale compensatie te hervormen. De economische en sociale malaise die de 

oorlog met zich meebracht, deed immers de vrees ontstaan dat de Nationale Compensatiekas 

met een chronisch deficiet te maken ging krijgen. Op voorstel van het MASV ging het CCI 

rond de tafel zitten met andere patroonsverenigingen, zoals het christelijke APIC en LACVW, 

om de kwestie te onderzoeken. Ook de Bond der Kroostrijke Gezinnen en de Nationale Kas 

werden hierbij betrokken. De grootste vrees van de werkgevers van het CCI was dat de 

industrie weer teveel extra lasten opgelegd ging krijgen, zeker als die mogelijks samenviel 

met een algemene loonsverhoging. Daarom trokken zij, zoals ze dat in het verleden wel vaker 

gedaan hadden, de kaart van een verhoging van de kinderbijslag ter vervanging van een 

loonsverhoging. Men stelde dat in het andere geval de disproportie in inkomsten tussen de 

werknemers met een gezin ten laste en die zonder wederom vergroot zou worden. De patroons 

stonden er echter op dat deze verhoging in de vorm van een aanvullende vergoeding zou 

gebeuren en er dus niet werd geraakt aan de wet van 1930.215 Over de hervorming van de 

compensatie zou het uiteindelijk slechts bij praten blijven. De meeste kassen bleven de hele 

oorlog met grote tekorten functioneren.  

Op 9 december 1940 werd een akkoord bereikt om een loonsverhoging toe te kennen 

in de vorm van een bijkomende kinderbijslag. Bij de betrokken partijen, die waren 

uitgenodigd door het MASV, vertegenwoordigd door directeur-generaal Jean de Voghel, 

waren deze keer ook het VEV en het Vlaamsch Kinderzegen en een delegatie van 

Commissariaat voor Prijzen en Lonen aanwezig. Het akkoord bevatte ook enkele 

voorwaarden: de oorspronkelijke wetgeving moest ongewijzigd blijven en het volledige 

beheer moest in handen blijven van de compensatiekassen.216  Het is duidelijk dat de patroons 

in de discussie de bovenhand hadden. Maar ondanks dit unanieme voornemen van de 

Belgische administratie, de patroonsverenigingen en andere drukkingsgroepen, ketste de 

bezetter het voorstel af. Het officiële bezwaar heette dat het toekennen van een bijkomende 

familiale vergoeding zoveel betekende als de toekenning van een sociaal loon, waartegen de 

MV strikt gezien volledig gekant was. Nochtans zag ook de MV in dat een loonsverhoging 

onafwendbaar geworden was. Tegen haar oversten stelde de MV dat het voorstel van het 

                                                 
215 SOMA, ACAF, processen-verbaal van de algemene vergadering, 5 november 1940.  
216 Ibid., 11 december 1940.  
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MASV te mager was.217 Waarschijnlijker in dit geval was dat het hele Belgische systeem van 

kinderbijslag hen niet aanstond. Ze waren er immers niet blind voor dat het systeem de 

werkgevers een zekere macht en moreel gezag over de werknemers verschafte. Het 

commissariaat dat bleef hopen de MV alsnog te overtuigen, trachtte niettemin de werkgevers 

van het ACAF en de patroonsverenigingen warm te maken voor een algemene 

loonsverhoging, al dan niet in combinatie met een verhoging van de kinderbijslag.  

 

Wijziging van de barema’s 

Het voorstel van de werkgevers lag in april nog steeds op tafel en ondertussen was het 

MASV al met een nieuw voorstel op de proppen gekomen, waarbij slechts vanaf het derde 

kind een bijkomende toeslag toegekend werd. Naast de officiële voorstellen trachtten enkele 

groeperingen van industriëlen het Commissariaat van Prijzen en Lonen ervan te overtuigen 

hun goedkeuring te verlenen aan de vrije extraatjes die door de werkgevers aan hun personeel 

gegeven werden. De werkgevers wilden de mogelijkheid om op vrijwillige basis, zonder 

enige verplichting supplementen te kunnen verlenen. Maar geen enkel voorstel kon de 

Duitsers bekoren, zij zagen het meeste heil in een algemene loonsverhoging. Het  ‘sociale 

loon’ mocht immers het Leistungslohn (prestatieloon) niet verdringen.218   

Toen eind mei 1941 dan eindelijk een algemene loonsverhoging werd afgekondigd, 

werd ook de kinderbijslag alsnog verhoogd, maar, in tegenstelling tot wat de werkgevers 

voordien al hadden geëist, werden aan de wet op de kinderbijslag van 1930 toch wijzigingen 

aangebracht.  Hiervan waren de nieuwe barema’s uiteraard de belangrijkste. Alle bijdragen en 

uitkeringen werden verhoogd met 30% en onveranderlijk en losgekoppeld van de index 

verklaard.219 In het Staatsblad van 5 juli werden de nieuwe barema’s ook toegepast op enkele 

speciale beroepsgroepen, zoals de thuiswerkers, werknemers bij de gemeente of haar 

verenigingen, werknemers in de diamantnijverheid en land- en bosbouw.  

Dat de barema’s toch werden verhoogd, was vooral te danken aan Verwilghen, die bij 

KVR Jüngst en OKVR Schultze van de Gruppe VII was blijven aandringen voor dringende 

bijkomende hulp aan kroostrijke gezinnen. Niettemin had Jüngst toch aan Verwilghen laten 

verstaan dat het kindergeld beter door de staat werd beheerd en uitbetaald, desnoods door 

                                                 
217 Ibid., 15 januari 1940; 4 maart 1941; TB nr. 12, 3/01/1941, p. 58.  
218 KADOC, Archief R. Houben, 2.2/1, p. 7; SOMA, ACAF, 4 maart; 16 april 1941; TB nr. 12, p.58.  
219 BS 1 juni 1941: “Besluit van 26 mei 1941 tot verhoging van het bedrag der kindertoeslagen en der bijdragen 
voorzien in de geordende tekst der wet van 4 augustus 1930, houdende veralgemening der gezinsvergoedingen 
op de loontrekkende arbeiders”.  
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meer te belasten, of net een belastingsverlaging toe te kennen.220 Hieruit valt wel degelijk af te 

leiden, dat het vrije compensatiesysteem in beheer van de patroons en verenigingen de 

Duitsers een doorn in het oog was. Net zoals bij de andere sociale verzekeringen was hun 

ideaalbeeld er een van centralisatie en etatisme. Bij de patroons en het ACAF zat de schrik er 

dan ook dik in dat hun speelterrein opgedoekt zou worden. Vandaar ook hun bereidheid tot 

verhoging van de bedragen; zolang er maar niet geraakt werd aan de kern van het wettelijk 

kader van 1930!221 Vanaf de zomer van 1941 begon het onoverwinnelijk imago van de 

Duitsers kreuken te vertonen door de nieuwe gebeurtenissen op het Europese slachtveld en 

men begon te denken aan wat er na de oorlog op het spel kon staan. Iedere grondige wijziging 

nu, kon immers een precedent vormen voor het in twijfel trekken van het systeem later.  

 

Veralgemening van de geboortepremie 

Onder andere het ACW en diens secretaris Paul-Willem Segers vonden de verhoging 

van mei – zowel die van het loon als van de kinderbijslag – niet voldoende. Eens te meer 

beloofde Verwilghen de zaak aan te pakken. Het ACAF ging akkoord met een stijging van 

50%, het CCI hield het bij 30%.222 Begin 1942 legde het ministerie een besluit voor aan de 

bezetter dat het resultaat was van deze discussie en het barema aanzienlijk zou hebben 

verhoogd, maar eens te meer weigerde die. Wel keurden ze het besluit van 10 februari 1942 

goed, eveneens een ‘rechtstreekse uitloper van de Vlaamse druk op het ministerie’.223 Dit 

besluit veralgemeende de geboortepremie, die tot nu toe slechts bijkomend en facultatief was, 

voor alle loontrekkende arbeiders. Nu had iedere werknemer bij de geboorte van een kind 

recht op een uitkering van een compensatiekas om de bijkomende lasten van de geboorte te 

dragen. Die bedroeg zo’n 300 frank. Deze bijkomende premie was reeds voorzien in artikel 

110 van de wet van 4 augustus 1930, maar werd nu pas algemeen verplicht gemaakt. In 1941 

waren er van de 91 compensatiekassen al 55 die een geboortepremie toekenden. Voor 

staatspersoneel bestond de geboortetoeslag al sinds 1927. Hoewel het dus niet nieuw was, was 

het voor de werknemers toch een belangrijke stap vooruit. Volgens tijdgenoten was het zelfs 

                                                 
220 KADOC, Archief R. Houben, 2.2/1, p. 7.  
221 SOMA, ACAF, 28 oktober 1941; 20 januari 1942.  
222 KADOC, Archief R. Houben, 2.2/2, p. 210; 2.2/5, p. 6.  
223 Margo De Koster, op. cit., p. 159; BS 14 mei 1942: “Besluit ter inrichting van de toekenning van een 
geboortetoeslag aan loontrekkende arbeiders”. 
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‘een nieuwe mijlpaal in die wetgeving’ die bovendien ‘beantwoordt aan een in de huidige 

omstandigheden, bijzonder dringende noodzakelijkheid’.224  

 

Een tweede bescheiden verhoging 

Op 22 juni 1942 werden de bedragen van de kinderbijslag voor loontrekkenden alsnog 

een tweede maal verhoogd, maar ditmaal enkel voor het ten laste hebben van vier of meer 

kinderen. De verhoging bedroeg voor het vierde kind 18,75 fr. en vanaf het vijfde kind 25 

fr.225 Net zoals bij de vorige verhoging werden ze toegepast voor de bijzondere 

beroepsgroepen en hun kassen. De hypothese van een dergelijke maatregel was al enkele 

malen op tafel geworpen als compromis tussen alweer een verhoging of helemaal geen 

verhoging. De grootste bezwaren bij het ACAF waren dat hiermee een beperkte groep 

bevoordeeld werd, terwijl andere gezinnen in de kou bleven staan. Dit ging volgens hen in 

tegen de grondbeginselen van de wet op de kinderbijslag.226  

Drie maand later nog werd het maximumloon dat een persoon onder leercontract 

mocht verdienen om toch nog kinderbijslag te kunnen genieten, vastgelegd op 12 fr. per 

dag.227 Het werd dus opgetrokken om in overeenstemming te zijn met de reële 

omstandigheden van de oorlog en de prijsstijgingen. Zo wou men voorkomen dat sommige 

leerlingen verstoken bleven van het genot ervan.  

 

Uitbreiding van de arbeidsongevallenverzekering 

Op de werking en principes van de wetgeving op de arbeidsongevallen is al uitvoerig 

ingegaan in het vorige hoofdstuk, maar hoe en in welke mate verging het deze verzekering 

gedurende de oorlog? Eerst en vooral bleef de wet op arbeidsongevallen integraal van kracht 

en werden er geen grote aberraties gesignaleerd in de toepassing door de werkgevers of 

verzekeringsinstellingen. Toch volgde – om aan de speciale noden die de oorlog met zich 

meebracht, te voldoen – een grote hoeveelheid besluiten elkaar op gedurende de hele 

bezetting. Het betroffen hier echter veeleer kleine wijzigingen en aanpassingen van bijdragen, 

                                                 
224 Pierre Gosseries, “De veralgemeening van den geboortetoeslag ten behoeve der loontrekkenden in België” in: 
Arbeidsblad, Brussel, Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg, mei 1942, pp. 273-297.  
225 BS 9 september 1942: “Besluit verhogende de bedragen der kindertoeslagen ten gunste van de loontrekkenden 
met last van vier en meer kinderen, alsmede de bedragen van de bijdragen, voorzien bij de samengevatte tekst 
van de wet van 4 augustus 1930, houdende veralgemening van de kindertoeslag aan de loontrekkende arbeiders”.  
226 SOMA, ACAF, 8 april 1942 & bijlage: nota van 15 april 1942.  
227 BS 19 november 1942: “besluit van 1 oktober 1942”.  
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enz. die voor dit onderzoek niet relevant zijn. Desalniettemin zal de regeling voor 

arbeidsongevallen ook enkele ingrijpende veranderingen ondergaan, die ook van belang 

bleven voor de naoorlogse periode. De wijzigingen zijn onder te verdelen in twee categorieën: 

nieuwe modaliteiten voor het wettelijk arbeidsongeval en verhogingen van de toelagen.  

 

Het Duitse model 

Net zoals in hun thuisland wou de bezetter de bestaande regelingen die er waren voor 

afzonderlijke beroepen (zeelieden, mijnwerkers, arbeiders, enz.), omvormen tot één algemene 

arbeidsongevallenverzekering. Ook wilde men de dienstboden in de regeling betrekken. Het 

MASV werd opgedragen de besluiten hieromtrent voor te bereiden, in afwachting van de 

grote hervorming van het hele sociale verzekeringsstelsel.228 Maar net zoals bij de plannen 

voor de andere sociale verzekeringen lag het MASV vaak dwars (al dan niet door krachten 

van buitenaf) en verliepen de onderhandelingen uiterst moeilijk. De bezetter wees de private 

verzekeringsmaatschappijen aan als de grote schuldige.229 De MV wou immers een Algemene 

Repartitiekas die alle sociale bijdragen, inclusief de bijdragen voor de 

arbeidsongevallenverzekering, zou moeten innen. In dit systeem moesten de private kassen 

worden uitgeschakeld, wat uiteraard een inkomensverlies zou betekenen voor de verzekeraars. 

Verwilghen verdedigde in deze zaak het huidige stelsel, daar het er voor zorgde dat 

werkgevers zich inspanden om de veiligheid te verbeteren om ongevallen te voorkomen.230 

Dit was een gevolg van het basisprincipe van de private verzekeringen waarbij de premies 

duurder werden naargelang er meer ongevallen gebeurden. Maar hij achtte ook een dergelijke 

wijziging te ingrijpend. Hier hadden de Duitsers geen oren naar. Zij vonden de wetgeving 

volledig achterhaald en volledig in strijd met het solidariteitsbeginsel. Uiteraard lagen achter 

deze principiële en ideologische bezwaren ook zuiver economische en dus militaire 

argumenten. De zware industrie en de mijnsector hadden namelijk een zwaardere sociale last 

te dragen, daar ze vaker te kampen hadden met ongevallen en dus duurdere premies dienden 

te betalen. Het waren net deze sectoren die van uitzonderlijk belang waren voor de Duitse 

oorlogsinspanning. Met de loonsverhoging in het vooruitzicht wou de bezetter deze sectoren 

dan ook ontlasten. Beide kampen hielden maandenlang voet bij stuk, maar uiteindelijk zou het 

ministerie aan het langste eind trekken.231 Uiteindelijk was het maar een magere overwinning, 

                                                 
228 TB nr. 14, 2 maart 1941, p. 89.  
229 TB nr. 15, 7 april 1941, Teil C, p. 24.  
230 KADOC, R. Houben, 2.2/2, p. 40.  
231 Ibid., pp. 80, 102, 111.  
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als men de nakende verplichte tewerkstelling in rekening neemt, die iedere hervorming van 

het Belgisch sociale verzekeringswezen overbodig maakte.  

 

Arbeidsongeval waarvan in de oorzaken een oorlogsfeit voorkomt 

Ondertussen werd een besluit voorbereid dat de arbeidsongevallenverzekering 

uitbreidde met arbeidsongevallen waarvan in de oorzaken een oorlogsfeit voorkomt. Bij de 

totstandkoming van deze uitbreiding is een hele polemiek aan te pas gekomen. De slachtoffers 

bleven ondertussen in de kou staan, maar dat zou met dit besluit opgelost moeten geweest 

zijn, aldus de Miomandre:232  

‘Thans is de kwestie volkomen geregeld bij [dit besluit] dat, door nauwkeurige 
bepalingen en het vastleggen van eenige nieuwe voorschriften, aan de huidige 
aarzelingen een einde stelt.’  

Het besluit werd reeds ondertekend op 9 augustus 1941, maar er werd nog drie maand 

lang gediscussieerd over een ietwat klein detail in artikel 4, namelijk de vertegenwoordiging 

van de arbeiders in de Raad van Afgevaardigden: diende die te gebeuren op voordracht van de 

UHGA of niet? Vooral de bezetter stelde de vertegenwoordiging van de UHGA in die raad als 

een absolute voorwaarde voor het besluit. Het MASV had liever geen belanghebbenden 

(werknemers, werkgevers en verzekeraars) in die raad gezien en, als het aan secretaris-

generaal Verwilghen lag, zeker de UHGA niet. Gezien het sociale belang van het besluit en 

op aandringen van de werkgevers, werd het besluit dan toch nog ongewijzigd gepubliceerd op 

20 november.233  

Het besluit was naar de maatstaven die tijdens de oorlog golden, erg uitgebreid en was 

mee opgesteld door de katholieke hoogleraar en oud-minister Emile van Dievoet. Voor het 

van kracht ging, waren de slachtoffers aangewezen op bijstand van de staat, voorzien voor 

(burgerlijke) slachtoffers van oorlogsdaden.234 Met dit besluit ontsloeg de overheid zich van 

de plicht dit soort voorvallen te vergoeden. Als algemeen principe gold wel dat de extra 

kosten die het oorlogsrisico teweegbracht niet mochten worden afgewenteld op de 

verzekeraars. Wel kon van de bedrijfsleiders een ‘bijzonder billijke en gematigde bijdrage’ 

                                                 
232 Christian de Miomandre, “Vergoeding voor door oorlogsfeiten veroorzaakte arbeidsongevallen” in: 
Arbeidsblad, Brussel, Ministerie voor Arbeid en Sociale Voorzorg, december 1941, pp. 985-1002.  
233 KADOC, R. Houben, 2.2/3, pp. 20, 34-35; 2.2/4, p. 12; BS 20 november 1941: “Besluit van 9 augustus 1941 
betreffende de vergoeding van de schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, in de oorzaken waarvan een 
oorlogsfeit voorkomt”.  
234 BS 28 september: “Besluit van 20 september 1940 betreffende de burgerlijke invaliditeitspensioenen als 
gevolg van de oorlog van 1940”. Met dit besluit werd de Dienst voor invaliditeitspensioenen opgericht, dezelfde 
regelgeving werd van toepassing als voor de burgerlijke slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog.  
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worden gevorderd. Als verantwoording voor het besluit beriep men zich ook op rechtspraak 

van tijdens de Eerste Wereldoorlog, waarin dergelijke gevallen ook werden beschouwd als 

gevolg van het ‘beroepsrisico’. Het komt er dus op neer dat dit beroepsrisico nu officieel 

uitgebreid wordt met de noties ‘oorlogsrisico’ en ‘oorlogsfeit’. Het besluit beschermde dus 

niet diegenen die blootgesteld werden aan het oorlogsrisico – tenslotte was heel het land en 

zijn bevolking hieraan blootgesteld – maar diegenen die door de uitvoering van hun arbeids- 

of bediendencontract dit oorlogsrisico verzwaard zagen.235 Voor de toepassing van dit besluit 

werd tevens een ‘Speciaal Fonds voor de vergoeding der schade voortspruitende 

arbeidsongevallen ingevolge oorlogsfeiten’ opgericht.  

 

Arbeidsongeval op de weg van en naar het werk 

Het bleef echter niet bij deze ene uitbreiding die specifiek op de oorlog betrekking 

had. Op 24 december 1941 werd de vergoeding voor arbeidsongevallen nogmaals uitgebreid, 

deze keer voor schade tengevolge van ongevallen die zich voordoen op de weg naar en van 

het werk.236 Het was een aanvulling die in de huidige sociale wetgeving nog steeds van 

toepassing is, maar waar ook al een hele geschiedenis aan voorafgegaan was, zowel in de 

rechtspraak, als in de activiteiten van de verzekeraars zelf. Desalniettemin weet Miomandre 

de nieuwe bijdrage hoofdzakelijk aan ‘de omstandigheden van de huidige oorlog’. Hij doelt 

hiermee op de ‘moeilijkheid van het verkeer en het verbod den openbaren weg te verlichten in 

de huidige periode’.237 Net zoals bij de vorige uitbreiding van de 

arbeidsongevallenverzekering, werd ook nu een nieuwe notie aan deze wetgeving toegevoegd: 

‘weg naar en van het werk’. Op 1 januari 1942 traden de twee besluiten samen in werking. Ze 

werden nog aangevuld door het besluit van 15 mei 1942 om aldus de vergoeding te regelen 

van de schade wegens arbeidsongevallen, die zich op de weg naar en van het werk hebben 

voorgedaan, in de oorzaken waarvan een oorlogsfeit voorkomt.238  

Er was een vrij grote consensus over het feit dat de arbeidsongevallen diende te 

worden uitgebreid met deze twee nieuwe gevallen. Het liefst had men ze in de gewone 

arbeidsongevallenwet ingeschreven, maar dit zou dan weer grondwettelijke bezwaren hebben 

                                                 
235 Christian de Miomandre, art. cit., passim.  
236 BS 8 januari 1942: “Besluit betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit ongevallen die zich op 
de weg naar en van het werk voordoen”.  
237 Christian de Miomandre, “De vergoeding voor ongevallen op den weg naar en van het werk” in: Arbeidsblad, 
Brussel, Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg, april 1942, pp. 193-209.  
238 BS 3 juli 1942.  
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opgeroepen omtrent de bevoegdheid van de secretarissen-generaal.239 De oorlog kan zeker als 

de katalysator beschouwd worden die ervoor gezorgd heeft dat werkgevers, juristen en de 

administratie zich plots wel zo vlug en eensgezind achter het ontwerp schaarden. Maar laat 

het duidelijk zijn dat de oorlog niet als oorzaak van de regeling mag worden gezien. De vraag 

naar uitbreiding van de arbeidsongevallenverzekering bestond immers reeds voor de oorlog. 

Hiertegenover staat ook dat de door velen gewenste uitbreiding tot bv. de dienstboden er dan 

weer niet doorkwam. Blijkbaar wou men wel het toepassingsgebied uitbreiden wat de 

voorwaarden van het arbeidsongeval zelf betrof, maar niet wat het aantal 

verzekeringsplichtigen betrof. Voor een dergelijke ingreep zou men de bestaande wetgeving 

te grondig moeten hebben wijzigen en dat was net wat men aan Belgische zijde het meest wou 

vermijden, zeker na de winter van 1941, toen bleek dat de Duitse overwinning toch niet zo 

vanzelfsprekend was en de bezetting of eventuele opneming in de Duitse zone dus toch wel 

eens een vroeger einde zou kunnen kennen.  

 

De arbeidsverhoudingen 

De lonen zijn het cruciale onderdeel in de arbeidsverhoudingen en vormen het 

gespreksonderwerp bij uitstek binnen het sociaal overleg. Net binnen de tak van het collectief 

arbeidsrecht situeerden zich de ingrijpendste veranderingen – afgezien van de 

werkloosheidsstelsel en de beperkingen op de vrije arbeid die de Arbeitseinsatz met zich 

meebracht. Hierbij speelden zowel de maatregelen die vanuit politieke overwegingen waren 

getroffen en die hun impact hadden op het sociaal-politieke landschap en de gesprekspartners, 

als de reglementering op de lonen en de instrumenten voor de vorming van de lonen en andere 

arbeidsvoorwaarden, een grote rol.  

Toen Robert Houben halfweg de oorlog het bestek trachtte op te maken van de 

wijzigingen die de Belgische sociale wetgeving reeds ondergaan had gedurende de bezetting, 

kwam ook hij tot de voorzichtige conclusie dat er in feite weinig cruciaals te melden was, 

behalve dan wat de lonen en het sociaaleconomisch overleg betrof.240 Het is nu geweten dat 

‘de Tweede Wereldoorlog voor de ontwikkeling van het overleg een betekenisvolle periode is 

geweest’. We mogen ons echter niet blindstaren op een rechtlijnig verhaal waarbij alles wat 

zich tijdens de oorlog ontwikkelde in functie staat van wat na de oorlog het typische 
                                                 
239 Christian de Miomandre, art. cit., p. 209.  
240 KADOC, Archief R. Houben, 3.1, De evolutie in het Belgisch arbeidsrecht. De wijzigingen sinds 10 mei 1940 
(voordracht Fortstraat, 29 XI 1942). Dit is uiteraard afgezien van de maatregelen d.m.v. Duitse verordeningen, 
waaronder de verplichte tewerkstelling.  
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Belgische model van sociaal overleg zou worden.241 Er waren heel wat wegen die men heeft 

pogen te bewandelen en heel wat plannen die op tafel lagen – tot het einde van 1941 althans, 

toen de Duitse overwinning nog niet zo vanzelfsprekend was. Hiervan springen de 

corporatistische het meest in het oog. Die vormen echter niet het onderwerp van dit 

hoofdstuk. Evenmin kan er uitgebreid worden ingegaan op het vakbondsleven tijdens de 

oorlog en de oprichting en werking van de UHGA, die eveneens reeds uitvoerig onderzocht 

zijn.  

 

De eerste stappen naar een loonstelsel op Duitse le est 

Stillegging van het vakbondsleven 

Een eerste reeks maatregelen van de hand van de Duitse militaire bevelhebber had als 

voornaamste doel de rust en orde te handhaven. In op 10 mei 1940 ondertekende 

verordeningen riep men de bevolking op aan het werk te blijven. Hierbij werd iedere 

samenscholing, openbare vergadering en optocht zonder de toestemming van de MV 

verboden en werd een stakingsverbod opgelegd. Overtredingen werden bestraft volgens het 

Duitse strafrecht. In het kader van het sociaal overleg is dit uiteraard niet onbelangrijk, 

aangezien de staking de vakbonden ’s meest gevreesde wapen was. Deze bepalingen werden 

met betrekking tot (politieke) verenigingen herbekrachtigd in de verordening van 11 juli.242 

Het openbare politieke leven kwam zo bij wet stil te liggen. In het geval van de vakbonden 

kwam dit het meest tot uiting, wat natuurlijk te maken had met de nationaalsocialistische 

afkeer van vakbonden en de klassenstrijd. Stakingen hoorden hier zeker ook niet in thuis, 

noch in hun economische politiek, waarbij ieder potentieel in het bezette gebied benut moest 

worden. Hierbij dient ook vermeld dat bij de Duitse inval samen met de hordes andere 

vluchtelingen ook heel wat vakbondsleiders naar het buitenland waren vertrokken.243 In eigen 

land ontbrak het de vakbonden door de oorlogsomstandigheden dus ook aan leiding en 

organisatie.  

 

                                                 
241 Dirk Luyten, Sociaal-economisch overleg in België sedert 1918, Brussel, VUB press, 1995, p. 97.  
242 Verordnungsblatt, Ausgabe 1, 10 mei 1940; Ausgabe 7, 18 juli 1940.  
243 SOMA, TB nr. 7, 4/8/1940, Anlage 1 “Richtlinien zum Vollzug der Verordnung über Versammlungen und 
Vereine vom 11.Juli 1940“.  
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Het Commissariaat voor Prijzen en Lonen 

Ook werd al van dag één van de bezetting een verbod op het verhogen van de lonen 

opgelegd. Dit werd op 17 juli uitgebreid tot een algeheel verbod op loonsveranderingen en in 

het kader van haar politiek de Belgen zo veel mogelijk zelf te laten besturen voegde de MV er 

aan toe dat de Belgische overheid zelf de voorschriften diende uit te vaardigen – uiteraard 

onder toezicht van de bezetter – en uitzonderingen kon toestaan. Voor de toepassing ervan 

konden ondergeschikte besturen worden gemachtigd.244 De benadrukking van het verbod op 

loonsverandering hing samen met loonsverminderingen die doorgevoerd werden door 

sommige werkgevers. Zoals in een Luikse mijn waarbij de lonen met 15% werden verlaagd, 

wat een spontane staking uitlokte.245  

Mede door deze gebeurtenissen, werd de Belgische overheid nogmaals gevraagd werk 

te maken van een besluit op de loonstop. Die kwam er twee weken later op 1 augustus. Het 

werd zo bij Belgische wet verboden de wedden en lonen te verhogen én te verminderen ‘in 

het belang van ’s lands economie’. De uitvoering van de hiermee samenhangende 

voorschriften werd voorlopig toebedeeld aan de Commissaris-generaal voor ’s Lands 

wederopbouw Verwilghen, die eveneens secretaris-generaal was. Dit gebeurde op vraag van 

Reeder. Als medewerkers schoof Verwilghen Gaston Craen, hoofd van de studiedienst van 

Economische Zaken, en Paul-Félix Beeckman, een VNV’er uit de bedrijfswereld, naar 

voren.246 Hun bevoegdheden betekenden concreet: het toelaten van afwijkingen op de 

loonstop en het controleren van de werkgevers op de juiste naleving. Overtredingen werden 

streng bestraft met boetes tot 700 000 fr. en celstraffen tot drie jaar. Onder de toepassing 

vielen ook de thuisarbeid en iedere regelmatige en onregelmatige vergoedingen, zoals 

eindejaarspremies, verlofgeld, enz. De loonstop impliceerde uiteraard ook een einde van het 

gebruik van de levensmiddelenindex als maatstaf voor het loontarief. Het nieuwe systeem 

diende meer in overeenstemming te worden gebracht met dat van de Duitse Reichstreuhänder 

der Arbeit.247  

Nog geen drie weken later werd de dienst opgericht die in het bijzonder belast werd 

met de uitvoering van vorig besluit: het Commissariaat voor Prijzen en Lonen.248 De 

bevoegdheden werden zoals voorzien overgedragen aan een nieuwe commissaris. Eerst werd 
                                                 
244 Verordnungsblatt, Ausgabe 7, 18 juli 1940.  
245 SOMA, TB nr. 5, 7/7/1940, pp. 32-33.  
246 BS 4 augustus 1940: “Besluit betreffende het verbod de lonen en wedden te veranderen”. TB nr. 7, 4/8/1940, 
pp. 19-20. 
247 SOMA, TB nr. 9, 10/1940, pp. 93-94.  
248 BS 23 augustus 1940: “Besluit van 20 augustus 1940”. SOMA, L13.1/11, 10-Tagesbericht nr. 3, 22/8/1940, 
pp. 12-13, 30-31.  
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Verwilghen weer gevraagd, maar die weigerde, waarna Beeckman aan het hoofd ervan kwam 

te staan. Hoofddoel van deze nieuwe instantie was het evenwicht tussen de prijzen en de 

lonen na te streven. De bezetter geloofde dat zo de stabiliteit van prijsontwikkeling zeker kon 

worden gesteld, in tegenstelling tot het huidige starre en op toeval berustende loon- en 

prijzensysteem. De commissaris kon besluiten uitvaardigen die de prijzen en lonen 

vaststelden, en diende toe te zien op de uitvoering. Alle andere bepalingen uit het vorige 

besluit bleven geldig. Een uitvoeringsbesluit van 5 oktober regelde de hele organisatie van de 

diensten van het Commissariaat voor Prijzen en Lonen, dat ook op provinciaal en lokaal 

niveau actief was. Er werden o.a. studiegroepen en een juridische dienst aan toegevoegd. 

Uiteindelijk zou het zich vooral bezighouden met de prijsvorming, waarvoor later ook de 

provinciegouverneurs werden ingeschakeld. De loonvorming stond in functie van de 

prijzenpolitiek. De MV wou door het beperken van de prijsstijgingen loonsverhogingen 

tegengaan. Dit was dan weer om de Belgische economie zoveel mogelijk in de Duitse 

oorlogsvoering te kunnen inschakelen.249 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de nieuwe instelling los van de secretarissen-

generaal begon te fungeren en onder grote invloed van de bezetter kwam te staan. Verwilghen 

zou hierover meermaals zijn beklag doen. Hij wou de loonregeling opnieuw in handen van het 

MASV doen komen, maar dit bleef zonder resultaat, wel werd in november 1940 

overeengekomen met Beeckman dat hij zich niet zou moeien met de arbeidsregeling.250 

Secretaris-generaal De Winter van Landbouw en voedselvoorziening had liever Verwilghen 

aan het hoofd van het Commissariaat gezien, want hij vond dat het maar slecht werk leverde 

in de controle op de voedselprijzen. Verwilghen zou uiteindelijk iedere verantwoordelijkheid 

voor het Commissariaat van zich af proberen te schuiven, daar hij er toch geen invloed op 

had. Herhaaldelijk vroeg hij aan het comité het ministerie te ontdoen van het beheer over het 

Commissariaat.251 Het Comité meende echter dat een dergelijke ingreep de zaak nog meer zou 

doen escaleren en men bleef erbij dat het Commissariaat best onder het MASV bleef 

ressorteren.  

De situatie doet denken aan de problemen met het RAA. Het was dan ook met 

dezelfde ideologie en doelstellingen dat de bezetter de Belgische administratie te lijf ging. 

Men trachtte de traditionele instellingen uit te hollen en eigen organen uit te bouwen die op 

                                                 
249 Dirk Luyten, Ideologie en praktijk van het corporatisme tijdens de Tweede Wereldoorlog in België, Brussel, 
VUB press, 1997, p. 79.  
250 KADOC, Archief R. Houben, 2.2/1, pp. 4-6; 2.2/2, p. 16.   
251 ARA, Sec.-gen., notulen, 27 juni en 28 november 1941.  
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nationaalsocialistische leest gestoeld waren. Dit betekende een invoering van het 

Führerprinzip en een strakke controle van de prijs- en loonvorming, zoals dat bij het RAA het 

geval was voor de tewerkstelling en arbeidsbemiddeling, om zo het Belgisch economisch 

potentieel zoveel mogelijk voor Duitse doeleinden te exploiteren. De instellingen werden 

bemand met Duitsvriendelijke elementen uit bv. het VNV-milieu, zoals Beeckman, en werden 

door de bezetter aangemoedigd hun eigen weg op te gaan, los van de behoudsgezinde 

ministeries. Het blijft dan ook de vraag waarom de secretarissen-generaal dergelijke figuren 

toelieten of zelfs naar voren schoven. De meest plausibele verklaring hiervoor lijkt dat ze 

pragmatisch genoeg waren ingesteld en beter zelf gematigde figuren voorstelden, die echter 

wel door de Duitsers aanvaard zouden worden, dan dat de bezetter zelf het heft in handen zou 

hebben genomen en men geen enkele controle meer zou hebben gehad over de nieuwe 

instellingen. Men mag ook niet vergeten dat ondertussen ook reeds enkele secretarissen-

generaal vervangen waren door figuren die meer in de smaak van de bezetter vielen. Zo werd 

in augustus Snoy van Economische Zaken vervangen door Victor Leemans, die eveneens 

banden had met het VNV.  

 

Loon- en arbeidsvoorwaarden in de bouwsector 

Gezien het belang dat de bouwsector vertegenwoordigde door de wederopbouw van 

het land en andere werkzaamheden die voor de bezetter van belang waren, werd op 30 

december 1940 het besluit afgevaardigd dat de loontarieven in deze sector vastlegde.252 De 

grootste vernieuwing was de omvorming van de dertien oorspronkelijke loonklassementen 

naar drie klassen. De hervorming was mede geïnspireerd door de bouwondernemingen zelf. In 

overleg met de werkgevers en werknemers (o.a. de UHGA) werd het besluit door Beeckman 

uitgevaardigd.253 Vreemd genoeg werd de dienst Arbeidsreglementering van het MASV bij 

het opstellen van het besluit niet geraadpleegd.254 De grootste problemen bij de 

onderhandelingen deden zich voor op het vlak van de loon- en arbeidsregeling bij leerjongens 

uit het beroepsonderwijs.255  

 

                                                 
252 BS 2-3 januari 1941: “Besluit houdende regeling van lonen en andere arbeidsvoorwaarden in het bouwbedrijf 
en aanverwante bedrijven”, gewijzigd bij besluit van 29 mei 1941 (BS 1 juni 1941).  
253 SOMA, TB nr. 9, 10/1940, pp. 94-95.  
254 KADOC, Houben, 2.2/2, p. 16.  
255 SOMA, TB nr. 11, 1/12/1940, pp. 114-115.  
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Politiek van de werkgevers 

Ondertussen zaten de werkgevers zelf ook niet stil. Aan hun organisaties werd, in 

tegenstelling tot de vakbonden, niet geraakt. Nu de vakbonden uitgeschakeld waren zagen zij 

hun kans schoon hun macht tegenover de werknemers te vergroten en te bestendigen. Ze 

zouden ook een aantal pogingen doen om zwaarder door te wegen op de loonvorming en zo 

lagere lonen te bekomen. Het CCI probeerde in de zomer van 1940 de minimumlonen te 

verlagen tot het niveau van 1936, maar faalde hierin door verzet van Verwilghen en de 

bezetter.256 Het CCI zou het daar echter niet bij laten en had een heus programma klaar om 

het overleg af te bouwen en te herstructureren. Het programma was zeer antisyndicaal gericht. 

Dit antisyndicalisme sproot vooral voort uit revanchisme voor de harde vakbondsacties van 

1936, ze waren als het ware getraumatiseerd. De bezetter zou het programma van het CCI niet 

aanvaarden en wou de arbeidsverhoudingen naar nazistisch model organiseren. Hierop zouden 

het CCI de werkgevers wel aansporen ‘fabrieksraden’ op te richten, die werden georganiseerd 

binnen de onderneming en als grootste doelstelling hadden de klassensamenwerking te 

bevorderen. In deze fabrieksraden konden arbeidersvertegenwoordigers worden verkozen. 

Ook werd het voeren van een sociale politiek aangemoedigd. De oproep had zeker enig 

succes, de fabrieksraden waren wel voornamelijk een Waals fenomeen. Voor de katholieke 

werkgevers was het voornaamste doel  de corporatistische ideeën te realiseren en zo de macht 

van de arbeidersbeweging te breken.257  

De fabrieksraden groeiden ondertussen uit tot de spil van de sociale politiek in de 

bedrijven en ook de sociale diensten werden uitgebreid. De werkgevers probeerden zo de 

werknemers sociale hulp te verschaffen, en er werd ook een flexibele loonpolitiek gevoerd. 

De materiële situatie van de werknemers was vaak zeer slecht, maar zo konden de werkgevers 

de werknemers meer aan zich binden met het oog op de naoorlogse periode. Men wou sociale 

onrust en een radicale arbeidersbeweging vermijden. Vaak werden ook ‘zwarte lonen’ 

(verboden loonsverhogingen) betaald.258 

 

                                                 
256 Dirk Luyten, Sociaal-economisch overleg…, p. 100; TB nr. 6, 18/7/1940, pp. 37-38.  
257 Dirk Luyten, op. cit., p. 101-102; Mark Van den Wijngaert (red.) (et al.), België tijdens de Tweede 
Wereldoorlog…, pp. 79-80.  
258 Mark van den Wijngaert (red.) (et al.), op. cit., pp. 104-106.  
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Economische organisatie 

De organisatie van de economie was voor de MV bijzonder belangrijk. Hoe meer het 

naar haar normen werd uitgebouwd, hoe makkelijker de Belgische economie kon meedraaien 

in de Duitse. De MV wou af van de vele politiek geïnspireerde werkgeversorganisaties en 

wou, zoals in Duitsland al het geval was één gesprekspartner per sector.259 In het geval van de 

Warencentrales, die in de zomer van 1940 al werden opgericht, was dat per grondstof. Het 

doel was dan ook dat hier zou worden beslist over de verdeling van de grondstoffen per 

sector. De werkgevers werkten mee met de opbouw van de centrales, waarvan wordt 

aangenomen dat ze weinig betekenis hebben gehad. Het zorgde echter wel voor een 

versterking van hun eigen organisaties.260 Ook buiten het onderwerp van deze scriptie, maar 

toch van enig belang in het verhaal over het overleg en de arbeidsverhoudingen waren de 

‘groepen’. Na een ‘lange weg’ was het kaderbesluit tot ordening van het bedrijfsleven er op 

10 februari 1941 dan toch doorgekomen. Voor iedere sector zou een ‘groep’ (soms ook 

‘groepering’) worden opgericht, waarbinnen het economisch overleg zich diende af te spelen. 

Net zoals met de Warencentrales bleken het uiteindelijk louter instrumenten voor de bezetter 

om het Belgische productieapparaat gemakkelijker te kunnen afstemmen op de Duitse 

economie.261  

 

De strijd om hogere lonen 

Hoewel er een stakingsverbod was opgelegd door de bezetter, zagen we met het geval 

in de Luikse mijnen dat het toch nog loonde om te staken. In september 1940 meldde de MV 

nog trots dat, afgezien van deze ‘unbeachtlichen Fällen’, de Belgische arbeiders zich 

onmiddellijk neerlegden bij het stakingsverbod.262 Toch zorgden de gebrekkige 

voedselvoorziening en de lage lonen in combinatie met de stijgende prijzen er niet voor dat de 

stakingsdrang volledig kon worden uitgeroeid. In oktober leidde het alweer tot kleine 

stakingen in de Luikse mijnen.263 In de winter van ’40-’41 zou dit toch uit de hand lopen.  

Op 9 en 10 mei 1941 brak de ‘Staking der 100 000’ uit. Het begon in de 

steenkoolmijnen en liep van daar over op de metaalarbeiders in Luik en vervolgens in vele 

andere bedrijven, tot in de steenkoolmijnen in de Kempen. Op het hoogtepunt van de staking 

                                                 
259 Dirk Luyten, Ideologie en praktijk…, p. 111 
260 Dirk Luyten, op. cit., pp. 112, 150.  
261 Ibid., p. 151.  
262 SOMA, TB nr. 8, 3/9/1940, p. 10.  
263 SOMA, TB nr. 10, 10/1940, p. 5.  
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legden zo’n 70 000 arbeiders het werk neer. Aan de basis stonden vooral communistische 

vakbondslui en de staking zou het begin betekenen van de clandestiene Syndicale 

Strijdcomités.264  

 

Algemene loonsverhoging 

De staking bleef niet zonder gevolgen. Bijna een jaar na het eerste besluit dat de 

vaststelling van lonen en wedden betrof, kwam er een tweede, dat van 29 mei 1941.265 De 

opvallendste beslissing in dit besluit, was een algemene loonsverhoging van 8% voor alle 

werknemers. Dit was een rechtstreeks gevolg van de staking.266 Het besluit bevatte ook 

minimunlonen. De loonsverhoging diende verder te worden verhoogd tot het hiervoor 

opgegeven minimumloon werd bereikt. Verhogingen die deze bepalingen te buiten gingen, 

werden echter nogmaals uitdrukkelijk verboden. Aangezien met dit besluit ook het verbod op 

prijsveranderingen nog altijd bleef gelden, konden werkgevers de loonsverhoging niet 

afwentelen op de consument. De strenge straffen bleven dezelfde en uitzonderingen waren 

nog steeds mogelijk mits toestemming van de commissaris. De vraag of dit besluit nu de 

principes wijzigde van het vorige besluit op de loonstop, werd reeds gesteld door jurist Walter 

Leën in het Arbeidsblad, die dit resoluut beantwoordde met: ‘Neen. Het besluit van 29 mei 

1941, laat het besluit van 1 augustus 1940 ten volle bestaan.’267 Aan de principes van de 

loonstop werd dus niet geraakt. Deze loonsverhoging was de eerste, maar tevens de laatste 

algemene loonsverhoging die tijdens de bezetting werd doorgevoerd. Ze stond overigens in 

geen geval in verhouding met de prijsstijgingen die opliepen tot 75%.268  

 

Het sociaal overleg 

Door de Duitse inval, de daaropvolgende chaos en de loonstop, waren de Paritaire 

Comités in juni 1940 stilgelegd. De bezetter had weinig begrip voor het Belgisch 

overlegsysteem dat zich in het interbellum had ontwikkeld. Hoewel er in het overleg 

staatsambtenaren aan te pas kwamen, hadden zij geen beslissingsbevoegdheid, waardoor alles 

in een waas van klassen- en partijtegenstellingen werd beslist. Dit vond de bezetter uiterst 

                                                 
264 Mark Van den Wijngaert (red.) (et al.), op. cit., pp. 86-87.  
265 BS 1 juni 1941.  
266 Mark Van den Wijngaert (red.) (et al.), op. cit., p. 86.  
267 Arbeidsblad, Brussel, Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg, juli 1941, p. 580.  
268 Mark Van den Wijngaert (red.) (et al.), op. cit., p. 86.  



   86 

inefficiënt.269 Zij wilden een strak, wettelijk en algemeen verplichtend loonstelsel, waarin de 

uiteindelijke beslissingsmacht bij de staat lag. Met het verbod op loonsveranderingen en de 

oprichting van het Commissariaat voor Prijzen en Lonen was de eerste aanzet gegeven, maar 

dit was voor de Duitsers niet genoeg. Volgens het nationaalsocialistische gedachtegoed 

dienden de klassentegenstellingen te worden afgebouwd en moest er terug een gecentraliseerd 

overleg komen op initiatief van de staat en waarin de werkgevers en werknemers eensgezind 

samenwerkten, met het gemeenschapsbelang – lees: het Duitse volk en dus de 

oorlogsinspanning – als enige doelstelling. In gemeenschappelijk dialoog dienden zo de 

arbeidsvoorwaarden en arbeidsreglementering te worden vastgelegd die dan door de staat – in 

de vorm van een leidinggevend ambtenaar – wettelijk dienden te worden bekrachtigd.  

 

Terug paritair overleg? 

Voor de loonvorming werd door de bezetter eerst en vooral gekeken naar de 

Commissaris voor prijzen en lonen. Beeckman kreeg aanvankelijk veel macht toebedeeld. Hij 

kon volledig vrij een paritair samengestelde adviesraad aanstellen om zo zijn loonpolitiek af 

te stemmen op zijn prijzenpolitiek. Deze verregaande bevoegdheden werden echter 

tegengehouden door het MASV. Zoals reeds gezegd wou Verwilghen de lonen liever zelf in 

handen houden. Daarom werd Robert Houben aangesteld als commissaris voor de hervorming 

van de paritaire comités en kwam het ministerie zelf op de proppen met een aantal plannen. 

Binnen de UHGA werd ook een comité samengesteld onder leiding van August Cool; zij 

zouden het initiatief nemen voor de hervorming. Er werd hecht samengewerkt tussen het 

ministerie en de vertegenwoordigers van de UHGA. In het ontwerp werd tegemoetgekomen 

aan de Duitse eisen, namelijk een sterke rol voor de staat, maar ook aan de plannen binnen het 

ACV in de jaren ’30. De vertegenwoordigers van de werknemers en werkgevers bleven dus 

ook nog een sterke beslissingmacht bezitten. Cool voorzag een corporatief systeem in de 

Nieuwe Orde, waarmee ook Dr. Voss van de Dienstelle Hellwig akkoord ging. Door de 

houding van het CCI en o.a. de Gruppe VII werd het voorstel echter afgevoerd. Het CCI 

weigerde de UHGA te erkennen als gesprekspartner en de Gruppe VII wou vrij spel in de 

lonen en geen overleg. De voorbereidingen werden in januari 1941 stopgezet. Uiteindelijk 

zouden tegen mei 1941 elf ontwerpen de revue gepasseerd zijn.270 Maar ons interesseert 

vooral welke wettelijke regeling er uiteindelijk kwam.  

                                                 
269 10-Tagesbericht nr. 3, 29/8/1940, pp. 30-31.  
270 Dirk Luyten, Ideologie en praktijk…, pp. 79-83.  
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Het Treuhändermodel 

Bij de onderhandelingen over de ontwerpen voor de paritaire comités had dr. Jüngst 

van de Gruppe VII het MASV al laten verstaan dat hij volledig af wou van het hele concept 

van paritaire comités, aangezien alle ontwerpen toch maar tussen het oude en het nieuwe 

schipperden. Naar Duits model moest men een soort Treuhänder installeren, ongeacht de 

naam. Hij dacht in de eerste plaats aan Beeckman zelf, maar dan kon hij de functie van 

prijzencommassaris niet meer aannemen. De lonen dienden de Treuhänder toe te komen, al 

had de commissaris wel een veto, niettemin moest er een innige band bestaan tussen beide 

functies onderling én met secretaris-generaal Verwilghen. Op het ministerie was men 

binnenskamers wel bereid het concept van de Treuhänder te aanvaarden, indien de juiste 

persoon werd gevonden. Men was vooral bezorgd om het etatistisch karakter van het voorstel, 

wat het idee van bedrijfsorganisatie kon dwarsbomen. Maar dit kon in de praktijk worden 

afgezwakt zo ging men ervan uit.271 De discussie sleepte verder aan, maar op het ministerie 

begon men in te zien dat het weinig zin had nog veel tegen te sputteren, men gokte vooral op 

de uitvoering van de eventuele nieuwe regeling, die men dan naar hun hand zou kunnen 

zetten. Ondertussen probeerde men op het ministerie op aanraden van Verwilghen vooral tijd 

te winnen.  

Over de adviserende ‘sociale raden’ zou men het in mei pas eens worden. Daarvoor 

ging de voorkeur uit naar deskundigen die de Treuhänder adviseerden. Toch stapte men op 

het ministerie niet zo vlug af van het idee van meebeslissingsrecht voor de deskundigen. 

Beeckman had die problemen met het loutere vetorecht, hij wou meer bevoegdheden, zodat 

hij zelf ook wijzigingen zou kunnen aanbrengen.272 Er zou nog een tegenvoorstel van het 

ACV komen en van het ACVW, maar uiteindelijk haalde het door het ministerie aanvaarde 

Duitse ontwerp het.273  

 

De Algemeen Gevolmachtigde en de Comités 

Op 21 juni 1941 werd de functie van Algemeen Gevolmachtigde voor 

Arbeidsreglementering in het leven geroepen.274 De opdracht van deze soort Treuhänder werd 

breed omschreven: het behoud van de sociale vrede, de regeling van de arbeidsvoorwaarden, 

het geven van richtlijnen voor het bepalen van werkplaatsreglementen, het verzekeren van de 
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272 Ibid., pp. 147, 150.  
273 Dirk Luyten, op. cit., pp. 83-84.  
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naleving van de wet- en regelgeving omtrent de arbeid en arbeiders, enz. Hij zou rechtstreeks 

door het hoofd van het MASV worden benoemd. Zijn functie was nauw verwant met die van 

de Commissaris voor prijzen en lonen, waar hij indirect ook rekenschap aan verschuldigd was 

via het hoofd van het ministerie. De uitvoering van zijn reglementerende en normerende 

opdracht diende d.m.v. bekendmaking in het Staatsblad te gebeuren, waarna ze aldus bindend 

werden verklaard.  

Per bedrijfstak of beroep diende hij per besluit een comité van sociale deskundigen op 

te richten. Hun bevoegdheid was slechts raadgevend en hoewel de kandidaten die erin wilden 

zetelen, verkozen dienden te worden op voordracht van de UHGA en de 

werkgeversgroeperingen, werd er in het besluit op gehamerd dat zij niet als 

vertegenwoordigers van een bepaalde groepering of belangengroep mochten functioneren. 

Dus hoewel deze organen in zeer vage vorm iets hadden van een paritair comité, waren ze dat 

allesbehalve. Pas in mei 1942 werden de meeste van de besluiten ter oprichting van dergelijke 

comités in het Staatsblad gepubliceerd. Ze golden voor tweeëntwintig verschillende 

bedrijfsgroepen. In december volgen er nog drie. De groepen gingen van de commerciële, 

technische en administratieve bedienden, tot de bedienden van financiële ondernemingen, tot 

de onderwijsinstellingen, gezondheidsdiensten, toneel- en publieke ontspanningsinstellingen, 

enz. In het Arbeidsblad werd de volgende omschrijving gegeven aan de comités van sociale 

deskundigen:  

‘technische raadslieden […] wier advies de Algemeen-Gevolmachtigde voor 
arbeidsreglemeentering zal inwinnen. Die comité’s bestaan uit werkgevers- en 
werknemersafgevaardigden die zetelen als specialisten voor een bepaalde bedrijfstak. 
[…] De bevoegdheid […] strekt zich uit tot de loonen en arbeidsvoorwaarden van de 
nijverheids- en ambachtsarbeiders […] der ondernemingen en 
ondernemingsafdeelingen.’ 275 

Hoewel de taken duidelijk op papier waren vastgelegd, ook i.v.m. de lonen, zou een 

vergelijking met de Duitse Treuhänder der Arbeit niet opgaan. Hiervoor was de Commissaris 

voor prijzen en lonen reeds te dominant aanwezig. Tevens ‘speelden de comités van sociale 

experts geen rol van betekenis’. Dat ze pas zo laat samengesteld waren, was een van de 

oorzaken. Ze zouden daarbij vaak worden genegeerd, ze hadden immers ook geen echte 

beslissingsbevoegdheid. Vooral de patroons lagen dwars. Uiteraard kwam dit ook de werking 

van de gevolmachtigde niet ten goede, die zelf tussen verschillende vuren stond.276 Het was 

een medewerker van Beeckman, Leo Wouters, die de functie van Algemeen Gevolmachtigde 
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op zich nam. Ook hij kwam uit VNV-kringen. Hij zou tot 1944 in functie blijven. 

Aanvankelijk had hij grootse plannen en wou hij het loonstelsel grondig aanpakken, maar 

aangezien hij vaak werd tegengewerkt, o.a. door het patronaat en de UHGA, zou al vlug 

duidelijk worden dat hier nooit iets van in huis zou komen.277 

 

Ontbinding van de vakbonden en werkgeversorganisaties? 

In augustus 1942 verordende de militaire bevelhebber dat de vermogens van de 

vakbonden gevrijwaard moesten blijven en dienden te worden overgedragen op ‘instellingen, 

die thans de belangenbehartiging van de vroegere vakverenigingen en bonden waarnemen of 

in de toekomst zullen waarnemen’, i.e. de UHGA.278 Hiermee werden de vakbonden officieel 

ontbonden verklaard. Hetzelfde was voorzien voor de werkgeversorganisaties, maar deze 

verordening bleef dode letter.279 

 

Ter afronding 

Gedurende de eerste twee jaar van de bezetting werd er duidelijk veel in het werk 

gezet om de arbeidsverhoudingen in België grondig te hervormen. Zowel door de bezetter 

zelf, als door de sociale partners. Sommigen van hen trachtten hun plannen, die soms jaren 

ervoor al waren uitgewerkt, op het terrein tot uiting te brengen of probeerden toch op z’n 

minst die van de bezetter te beïnvloeden. Uiteindelijk trok de bezetter aan het langste eind en 

drong hun eigen ‘overleg’model en loonpolitiek op. Het resultaat was een staatsgeleide, 

autoritaire politiek, waarin het leidersprincipe hoogtij vierde. Als er al sociale partners aan te 

pas kwamen, werden ze tegengewerkt (de comités, de UHGA) of werkten ze zelf niet mee 

(het CCI). In het geval van de Algemeen Gevolmachtigde zou de activiteit echter weinig 

voorstellen. Uiteindelijk stond alles in dienst van het Duitse exploitatiebeleid. Tegen dat de 

Algemeen Gevolmachtigde echt werk kon gaan verrichten, werd de verplichte tewerkstelling 

ingevoerd.  

 

                                                 
277 Nico Wouters, De Führerstaat, Overheid en collaboratie in België (1940-1944), Tielt, Lannoo, 2006, pp. 
153-154.  
278 Verordnungsblatt, Ausgabe 83, 29 augustus 1942.  
279 Verordnungsblatt, Ausgabe 84, 7 september 1942.  
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De arbeidsreglementering 

Dit amalgaam aan arbeidsvoorschriften onderging, behoudens enkele uitzonderingen, 

geen ingrijpende wijzigingen, zeker de eerste twee jaar van de bezetting niet. Slechts de 

besluiten welke de principes in contrast staan met de voor- of naoorlogse periode of die in het 

kader van de Duitse politiek een bepaalde impact beoogden, komen hier ter sprake. Zo wordt 

bijvoorbeeld de reglementering van de gezondheid, hygiëne en andere arbeidsomstandigheden 

niet behandeld. Die wetgeving bestond namelijk enerzijds uit ad-hoc-oplossingen voor 

specifieke problemen die de oorlog teweegbracht en anderzijds uit verdere kleine 

verbeteringen of aanvullingen. Dit kon gaan van het aanpassen van de voorwaarden voor 

medisch onderzoek tot de versoepeling van de voorschriften i.v.m. de samenstelling van 

verbandkoffers, wegens de schaarste aan farmaceutische producten. Blijven nog over: de 

arbeidsduur, de regelgeving op het tewerkstellen van buitenlandse werknemers en van 

vrouwen en minderjarigen. Tot slot bekijken we ook nog de bijzondere arbeidsvoorwaarden 

die de mijnwerkers werden opgelegd.  

 

Arbeidsduur 

Toen de oorlog uitbrak, gold nog steeds de 8-urenwet van 14 juni 1921. Een bedrijf 

kon op twee manieren aan die wet onderworpen zijn: door de wet (dus met uitdrukkelijke 

vermelding van de sector in de wet zelf) of bij koninklijk besluit.280 Uitzonderingen op de wet 

waren mogelijk, maar die moesten worden geautoriseerd bij KB na akkoord tussen 

werknemers en werkgevers.281 De uitzonderingen die de eerste jaren van de oorlog werden 

ingevoerd, waren in feite geen breuk met de toestand van voor de oorlog. We kunnen ons 

echter wel de vraag stellen of er aan de vereiste van het akkoord kon voldaan worden, gezien 

de situatie waarin de werknemersorganisaties zich bevonden. Vermeldenswaardig is het 

artikel 12 van de 8-urenwet. Krachtens deze bepaling kon de koning de wet schorsen in 

oorlogstijd. Dit artikel bleef na de oorlog nog steeds van kracht, net zoals de hele wet 

eigenlijk.282 Er zou door de Belgische overheid echter nooit gebruik van worden gemaakt. 

Door de Duitse overheid daarentegen wel! De eerste en belangrijkste maatregelen had 

betrekking op kortarbeid.  

                                                 
280 Een lijst van de in de wet opgenomen sectoren en bijkomende KB’s is te vinden in: Fernand Van Goethem, 
Beginselen van sociale wetgeving, pp. 238-241. 
281 Ibid., pp. 242-247 
282 Ibid., p. 246; Fernand Van Goethem (i.s.m. Geysen, Raymond), Arbeidsrecht, Antwerpen, Brussel, Gent, 
Leuven, N.V. Standaard-Boekhandel, 1951, p. 398.  



   91 

 

Kurzarbeitverordnung 

De werkloosheid zorgde ervoor dat men ook ging zoeken naar mogelijkheden om de 

arbeidsduur te verkorten, waardoor de werkgevers minder snel zouden moeten overgaan tot 

ontslagen. Zulke maatregelen werden in de praktijk vaak toegepast. Bij de Duitse bezetter lag 

in het kader van de Arbeitseinsatz kortarbeid nogal moeilijk. Zijn economische opdracht was 

immers duidelijk: het economisch potentieel in België maximaal benutten. Hierbij moest de 

arbeidsproductiviteit en de tewerkstelling tot het maximum worden opgedreven. Wie 

kortarbeid leverde, leverde deels ook geen arbeid en hier moest iets aan worden gedaan. 

Omdat men aan de realiteit van de kortarbeid niet voorbij kon en de werkloosheid nog steeds 

hoge toppen scheerde, trachtte men al regulerend de toestand op ietwat subtielere wijze in 

bedwang te houden. Eerst en vooral wou men de kortarbeiders van de gewone bijstand 

uitsluiten. Kortarbeiders hadden immers ook recht op bijstand, indien het totale inkomen niet 

toereikend was; dit was de zogeheten ‘staat van behoefte’. Met een aparte uitkering voor 

kortarbeiders, kon men de groep afscheiden van de gewone werklozen en hulpbehoevenden. 

Dit had als voordeel dat men kortarbeid gemakkelijk kon opsporen en registreren. Hier was de  

achterliggende gedachte voor maatregelen op de kortarbeid: sturing en controle. Ten tweede 

wou de bezetter van meet af aan kortarbeid in bepaalde sectoren verbieden, met name in de 

metaalsector, ‘um ein unter den gegenwärtigen Verhältnissen unerträgliches Brachliegen 

derartiger Kräfte zu verhindern’. Zo wou men metaalarbeiders die niet ten volle in België 

konden worden ingeschakeld gemakkelijker de weg naar Duitsland doen vinden. Men ging 

uiteindelijk zover om de uitkering voor kortarbeiders enkel in de textiel-, kleding- en 

diamantindustrie toe te staan. Voor de andere sectoren was deze ‘nicht erwünscht’.283  

Na 4 maand heen- en weergeschrijf tussen de diensten van de MV en de ministeries 

van Arbeid en Binnenlandse Zaken werd op 7 mei 1941 het besluit getekend dat de 

mogelijkheid gaf om voor ‘kortwerk’ een uitkering aan te vragen.284 Onder kortwerk werd 

verstaan: ‘het verkorten van de normale arbeidsduur door een gebrek aan arbeid’. Men zou het 

kunnen vergelijken met wat we vandaag ‘economische werkloosheid’ noemen, maar laat het 

duidelijk zijn dat de maatregelen op langere termijn de Duitse belangen diende, niet die van 

de arbeiders.  

                                                 
283 DOS, Film 1, f. 938-994 (Rap. 184, Tr. 33462), Briefwisseling tussen MV-Gruppe VII en de departementen 
Arbeid en Binnenlandse Zaken; SOMA, TB nr. 13, 2/2/1941, p. 75; TB nr. 14, 2/3/1941, p. 88; TB nr. 15, 
7/4/1941, C, p. 23;  
284 BS 11 mei 1941.  
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Net zoals bij de gewone steunuitkering was ook huurbijstand e.d. voorzien. Uiteraard 

werden de vergoedingen ook hier niet door de werkloosheidskassen uitbetaald, aangezien die 

niet meer bestonden. Hiermee werden echter de werkgevers belast met de melding en 

uitkering. Alle ten laste van de staat liggende vergoedingen werden aan de werkgever gestort, 

die ze op zijn beurt moest doorstorten aan zijn werknemers. De werkgever moest hiervoor ten 

minste drie dagen voor hij de arbeidsduurvermindering toepaste aangifte doen bij en 

goedkeuring verkrijgen van het bevoegde AA. Het was het RAA dat belast werd met de 

uitvoering en dus bleef het MASV officieel verantwoordelijk voor de reglementering en de 

interpretatieve beslissingen. De uitvoering van het besluit zou niet zonder moeilijkheden 

verlopen zijn, maar in geen van de bronnen worden de problemen concreet bij naam 

genoemd.285  

 

Het verplicht bedrijfsverlof 

In de eindejaarsperiode van 1941 werd door de Belgische administratie het verplicht 

bedrijfsverlof ingevoerd, dat zo’n 10 dagen bedroeg in de periode rond Nieuwjaar. De reden 

was de schaarste aan brandstoffen, met name steenkool, en ‘de noodzaak tot aanzienlijke 

besparing in naam van het algemeen belang’. Cruciale sectoren die de tijdens deze periode 

onmisbare producten leverden, konden hun activiteit wel voortzetten. Men gaf de arbeiders de 

mogelijkheid de verloren arbeidsuren en dus het verloren loon terug in te winnen in de drie 

erop volgende maanden. Hier werd afgeweken van de wet van 14 juni 1921 tot invoering van 

de 8-urendag en de 48-urenweek. Dit mocht echter maximum twee uur meer per arbeidsdag 

zijn en de overuren werden niet vergoed met een ‘overloon’. De werkgevers dienden wel het 

ministerie in te lichten en de juiste naleving te bewijzen.  

Het verplicht bedrijfsverlof wegens kolenschaarste werd een jaarlijkse gewoonte, maar 

in de winters van ’42-’43 en ’43-’44 gebeurde dit krachtens Duitse verordeningen.286 Ook zij 

voorzagen de mogelijkheid om de verloren arbeidsuren te recupereren. Het verlof bracht wel 

enkele praktische problemen i.v.m. sociale verzekeringen e.d. met zich mee, maar dat waren 

vooral technische beslommeringen.   

 

                                                 
285 TB nr. 17, 22/9/1941, C, p. 13.  
286 Verordnungsblatt, Ausgabe 91, 12 december 1942; Ausgabe 112, 29 november 1943.   
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Afwijkende regelingen in specifieke bedrijfstakken 

In de  diamantnijverheid werd de arbeidsduur geregeld door de wet van 16 mei 1938. 

Tijdens de oorlog week men van deze wet af met de besluiten van 26 november 1940 en 7 

oktober 1941. Ook deze wet werd na de oorlog weer gewoon van kracht.287 Hetzelfde gold 

voor de havenindustrie, waar ook uitzonderingen werden gemaakt op de reglementering van 

de arbeidsduur. Het besluit van 20 mei 1941 wijzigde de regeling in het 

scheepsherstellingsbedrijf in de haven van Antwerpen; het besluit van 23 juli 1941 deed dit 

voor het laden en lossen in de havens en automatische vensterglasblazerijen. Voor dit laatste 

bestond er een wet van 22 december 1936, die eveneens na de oorlog actief bleef.288  

 

Ter afronding 

Voorlopig was er in de reglementering op de arbeidsduur geen radicale breuk met de 

vooroorlogse periode, behalve wat de zondagswerk in de mijnen betrof. De invoering van de 

verplichte tewerkstelling zou de bezetter echter wel aanzetten tot het nemen van grondige 

maatregelen op dit terrein. Maar dat is voer voor het volgende hoofdstuk.  

 

Vreemde arbeiders 

Ook tijdens de oorlog voerde de Belgische overheid een speciaal beleid ten opzichte 

van vreemde arbeiders. Al is beleid het foute woord, want het bleef bij enkele 

koerswijzigingen onder druk van de oorlogsomstandigheden.289  

In het eerste besluit van 16 oktober 1940 wordt duidelijk gesteld dat, gezien de 

omstandigheden, het onmogelijk is de bepalingen op het in dienst hebben van vreemde 

arbeiders toe te passen.290 Het gaat hier over het KB nr. 285 van 31 maart 1936, dat met de 

crisis van de jaren ’30 was ingevoerd om het contingent vreemde arbeiders te bepalen dat in 

België mocht werken. Vreemde arbeiders moesten dus eerst een vergunning om in België te 

werken aanvragen bij de overheid.291 Door deze opschorting mogen verblijfsbewijzen nu als 

arbeidspas gebruikt worden en mogen werkgevers zonder enige formaliteit, noch machtiging 

                                                 
287 Fernand Van Goethem, Arbeidsrecht, 1951, p. 401. 
288 Ibid., p. 403.  
289 Voor de situatie van het vreemdelingenbeleid van voor de oorlog, zie: Frank Caestecker, Het 
vreemdelingenbeleid in de tussenoorlogse periode, 1922-1937 : een onderzoek naar de belangen achter het 
racisme, Gent, RUG, 1983, 290 p. (onuitgeven licentiaatsverhandeling) 
290 BS 13 december 1940.  
291 Fernand Van Goethem, op. cit., pp. 419-422.  
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de houders ervan in dienst nemen. Dit lijkt dus een versoepeling, wat, gezien de 

werkloosheidssituatie waarin velen zich dan bevinden, op het eerste zicht vreemd lijkt. De 

motieven moeten waarschijnlijk gezocht worden in de algemene destabilisatie van het land en 

haar overheden en administratie. Dit blijft echter niet duren, want op 20 maart 1942 werd het 

KB gedeeltelijk weer van kracht.292 En ja, hier krijgen we het klassieke argument voor het 

opnieuw verstrengen van de regelgeving i.v.m. het toezicht over de vreemde arbeidskrachten:  

‘[Het is nodig] een einde te stellen aan de misbruiken, die voortvloeien uit een al te 
groote tewerkstelling van vreemde arbeiders in sommige beroepscategorieën, ten 
nadeele van de Belgische arbeiders, die alzoo werkloos blijven.’ 

Het hoofd van het MASV kon beslissen tot bepaalde categorieën werknemers in 

bepaalde ondernemingen geen vreemde arbeiders toe laten, tenzij de werkgever de bepalingen 

van het KB in acht nam en aldus machtiging kon verkrijgen. Voor Duitse onderdanen gold dit 

– wat gezien de bezetting logisch klinkt – niet. Een arbeidsvergunning was echter nog steeds 

geen vereiste.  

Aangezien de bijzondere situatie van de oorlog en haar aanvankelijke hoge 

werkloosheid, schijnt dit besluit een logische reactie. Zeker als we de gebeurtenissen in het 

decennium dat eraan voorafging, in het achterhoofd houden. We denken dan natuurlijk aan de 

economische crisis, waarin de werkloosheid een zeer belangrijke factor vormt. Wanneer een 

dergelijke situatie plaatsvindt, zal de overheid in haar tewerkstellings- en werkloosheidsbeleid 

meestal ook de vreemde arbeiders op één of andere manier viseren, zodoende de eigen 

bevolking eerst aan het werk te proberen helpen of te behoeden voor werkloosheid. Toch is 

dit besluit er pas in maart 1942 gekomen, net toen de verplichte tewerkstelling werd 

ingevoerd. Misschien was men bang dat vreemde arbeiders de plaats van Belgische arbeiders 

zouden innemen en dit overschot aan Belgische arbeiders zonder arbeidsplaats zou worden 

aangegrepen om de verplichte tewerkstelling uit te breiden tot arbeidsverplichting in 

Duitsland?  

Op 2 juli 1942 werd dit besluit op een specifieke groep bedrijven en beroepen van 

toepassing, namelijk ‘de artiesten van schouwburgen, café-chantants, Music-halls, cabaretten, 

circussen, enz. alsmede de beroepsmuzikanten’.293 Het aannemen van personeel in die 

beroepssector werd bemoeilijkt door allerhande formaliteiten, maar ook door een aantal 

andere voorwaarden die men eerder onder de noemer ‘moraal en zeden’ kan plaatsen. Want 

‘uit ervaring is gebleken dat die reglementering zich niet opdrong wegens het algemeen 

                                                 
292 BS 25 juni 1942.   
293 BS 7 augustus 1942.  
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gedrag van de artiesten, maar wel naar aanleiding van sommige kringen waarin zij moeten 

optreden’.294  

 

Specifieke arbeidsvoorwaarden voor mijnwerkers 

Tijdens de oorlog werden voor de mijnwerkers een reeks specifieke regelingen 

getroffen. Die sector was dan ook van uitzonderlijk belang voor de Duitse bezetter en de 

Duitse oorlogsindustrie, maar ook voor de binnenlandse industrie en de Belgische 

huishoudens was ze niet onbelangrijk. De steenkoolproductie diende op peil gehouden te 

worden en zelfs te worden opgedreven. De bezorgdheid van de bezetter was niet ongegrond. 

De kolenproductie was sinds de Duitse inval behoorlijk gedaald, maar ook de werkloosheid 

was in de mijnsector duidelijk merkbaar. Een jaar na de inval bleek de situatie gestabiliseerd 

te zijn, maar toch stonden tegen de ca. 10 000 arbeiders die de mijnsector hadden verlaten, 

slechts een 10 000-tal nieuwe mijnwerkers.295  

We kunnen reeds verwijzen naar het deel hierboven betreffende de pensioenen, waar 

de mijnwerkers ook aparte voorwaarden werden voorgeschreven. Voor de pensioenen was dit 

echter een gewone zaak, aangezien het pensioenstelsel voor de mijnwerkers ook door een 

aparte wet geregeld was.  

 

De herscholing van steuntrekkende werklozen in de mijnsector 

Toen België in de herfst van 1940 nog volop in de torenhoge werkloosheid gedompeld 

was, werden in het kader van het reactiveringsbeleid ook maatregelen getroffen waarin men 

zich specifiek richtte tot de mijnarbeiders. Met het besluit van 30 november 1940 wou de 

Belgische overheid de herscholing van steuntrekkende werklozen tot nieuwe mijnarbeiders 

bevorderen. De NDAT (het latere RAA) verleende nieuwe steenkoolarbeiders die door zijn 

toedoen werden geplaatst en aangenomen, een forfaitaire premie van 1000 frank. Het ging 

enkel om arbeiders die voordien nog nooit in de mijnsector werkzaam waren geweest. De 

eerste 500 fr. ontving men na een regelmatige arbeidsduur van drie maanden, na nog eens drie 

maanden ontving men de overige 500 fr. Ook in het begin van de bezetting werden er al 

Belgische arbeiders in Duitsland tewerkgesteld. Indien dit het geval was voor dergelijke 

                                                 
294 R. Grombeer, “De vreemde arbeidskracht en het toezicht er over in België” in: Arbeidsblad, Brussel, 
Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg, oktober 1942, p. 729.  
295 KADOC, Archief R. Houben, 2.2/2, notitie d.d. 23 augustus 1941.  
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nieuwe mijnarbeiders, ontving de familie nog eens dertien weken steunuitkering (zoals die 

was voorzien in het besluit van 29 juni 1940).  

 

Tijdens de jaarwisseling van 1940-1941, toen ook de kwestie over de hervorming van 

het NDAT aan de orde was, kwam ook het probleem van de te lage tewerkstelling in de 

mijnen uitvoerig aan bod. De bezetter greep hierbij naar steeds drastischere maatregelen 

 

Duitse druk op het Ministerie van Arbeid 

In het luik over de werkloosheidsverzekering en de arbeidsbemiddeling, viel reeds te 

lezen hoe de secretarissen-generaal Verwilghen en Leemans de mijnarbeiders van een zekere 

dienstverplichting hadden kunnen behoeden door de clausule van de Gruppe VII uit de 

besluiten van april 1941 te weren.296 Toch waren de secretarissen-generaal wel bereid enige 

inspanning te leveren om meer werknemers naar de mijnsector te lokken en zo de productie 

zeker te stellen. Door de wettelijke regelingen voor haar rekening nemen, wou de Belgische 

administratie de mijnwerkers enigszins trachten te beschermen voor de al te verregaande 

Duitse plannen waarin dwang als enig effectieve middel beschouwd werd. Dwang was 

alleszins iets wat men aan Belgische zijde wou vermijden; in andere maatregelen zoals het 

toekennen van premies zag men geen graten, ook al zou dit voor de patroons slechter 

uitkomen. Tussen mei en augustus werden drie besluiten ondertekend waarin voor 

mijnarbeiders speciale arbeidsvoorwaarden werden ingevoerd. Hier werd afgeweken van de 

algemene opzeggingsregels bij verbreking van het arbeidscontract en van de loonberekening 

en de verbod op loonsverhogingen door het toekennen van bijkomende premies.  

Volgens het besluit over het mijnwerkerscontract daterend van 12 juni 1941 – 

overigens het enigste Belgische besluit van tijdens de bezetting, dat specifiek handelt over de 

arbeidsovereenkomst – moest een arbeidsovereenkomst van een steenkoolarbeider tenminste 

voor drie maand worden afgesloten en ook de opzeggingstermijn bedroeg drie maanden. Dit 

was een aanzienlijk stuk langer dan normaal voor arbeiders gebruikelijk was, want voor de 

oorlog telde de termijn voor iedere partij volgens het wettelijk minimum acht dagen, indien er 

geen akkoord was.297 Iedere afdanking diende daarbij nog eens te worden gemeld bij het 

RAA. De mobiliteit van de arbeiders in de mijnbouw werd tijdens de oorlog dus duidelijk 

beperkt door de Belgische autoriteiten zelf. De motivatie voor deze maatregel was het 

                                                 
296 Zie supra, hoofdstuk 2, p. 54.  
297 Fernand Van Goethem, Beginselen van sociale wetgeving, p. 314.  
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zekerstellen van de steenkoolproductie en dus de steenkoolvoorraad. Dit trachtte men te 

bewerkstelligen door een grotere vastheid in de dienstbetrekking te verzekeren.  

Over de uitvoering van de controle op de nieuwe voorschriften omtrent de opzeg zou 

men het niet gauw eens worden. De misdrijven vielen volgens het besluit onder de 

bevoegdheid van de politierechtbanken. Zonder circulaire van het MASV wist men echter niet 

hoe de procedure bij de parketten precies diende te verlopen. Het RAA drong dan ook aan op 

een dergelijke circulaire. Alvast zeker was dat het RAA en de AA’s belast werden met het 

toezicht op de uitvoering.298 Hendriks van het RAA was overigens de man die zelf aan 

Belgische kant het voortouw nam om de tewerkstelling in de mijnsector te vergemakkelijken. 

In september nog verwittigde hij het ministerie van zijn plan een campagne op te zetten om 

nog meer arbeiders naar de mijnen te krijgen. Hiervoor diende volgens Hendriks de 

aanwervingspremie299 te worden uitgebreid tot de niet-steuntrekkende werklozen en dienden 

er tegemoetkomingen te worden gedaan voor de eerste onkosten van nieuwe mijnwerkers 

zoals werkpakken, verhuiskosten e.d.300  

Er was reeds een aanwezigheidspremie ingevoerd op 29 mei 1941.301 Ook met deze 

maatregel trachtte men de productiviteit in de mijnindustrie aan te moedigen en de 

prestatielonen van de mijnwerkers te verhogen. Alle ondergrondarbeiders die iedere weekdag 

van de maand werkten, hadden recht op zo’n premie. Die varieerde van 5% tot 15% op een 

gemiddeld maandloon, naargelang het soort arbeid en de streek (in de Kempen was de premie 

1/3 hoger). Per ‘dagrust’ werd de premie verminderd; hieronder werd verstaan iedere 

afwezigheid, gewettigd of ongewettigd. De regels op afwezigheid werden echter licht 

versoepeld met een aanvullend besluit. Indien de afwezigheid beperkt was tot één dag en 

gewettigd was, behield men het recht op de volledige premie. In feite was dit niet meer dan 

een kleine loonsverhoging, die beperkt bleef tot de mijnsector. De prijzencommissaris had 

hiervoor dan ook zijn toestemming moeten verlenen. Uiteraard was iedere prijsverhoging van 

steenkool nog steeds verboden en kon men de kosten van de premies niet doorrekenen. Alles 

bij elkaar kon een ondergrondse mijnarbeider nu tot 24,2% loonsverhoging verkrijgen 

(exclusief het kindergeld), terwijl de gewone loonsverhoging die gelijktijdig in de andere 

                                                 
298 BS 1-2 september 1941: “Besluit van 23 augustus 1941”. Dit is een ander besluit van dezelfde datum en met 
dezelfde publicatiedatum dan dat i.v.m. de aanwezigheidspremies.  
299 De ‘aanwervingspremie’ was de premie die voorzien was bij besluit d.d. 30 november 1940 en die werd 
toegekend aan werklozen die leefden van de bijstand en die zich lieten omscholen tot mijnwerker (supra). Dit 
mag niet worden verward met de ‘aanwezigheidspremie’ (besluit d.d. 29 juni 1941), waarvan in de volgende 
paragraaf sprake is.  
300 KADOC, Archief R. Houben, 2.2/3, pp. 12-13.  
301 BS 1 juni 1941: “Besluit nopens het uitbetalen van aanwezigheidspremies aan de ondergrondarbeiders in de 
Belgische steenkoolmijnen”, aangevuld door het “besluit van 23 augustus 1941”, BS 1-2 september 1941.  
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sectoren werd toegekend slechts 8% bedroeg. De materiële situatie van de mijnwerkers was 

dan ook de meest schrijnende onder de werkende bevolking.302  

De MV was wel min of meer tevreden over de resultaten die deze premies opbrachten 

en was hoe dan ook van plan ze te behouden en zelfs aan te vullen.303 Maar toch liepen de 

spanningen tussen het ministerie en de Gruppe VII nog hoog op in de discussie over de 

diensverplichting in de mijnen. De laatste bleef immers nog steeds aandringen op een strenger 

optreden tegen wie zijn arbeidsplaats in de mijn verliet en eiste strakkere maatregelen voor de 

tewerkstelling in de mijnen, zo nodig zelfs dwang. Dr. Jüngst verklaarde zelfs aan Houben dat 

de medewerking met het ministerie onmogelijk was geworden. Toen hij hoorde dat het 

MASV van plan was de mijningenieurs de controle over de opzegtermijnen zelf te laten doen, 

werd dit zelfs geïnterpreteerd als een manoeuvre om de goede toepassing van het besluit te 

beletten. Er zouden zelfs persoonlijke beledigingen aan te pas gekomen zijn.304  

Op 23 augustus werd nog een belangrijke vergadering belegd tussen secretarissen-

generaal Verwilghen, Leemans en enkele andere hoge ambtenaren langs Belgische zijde en 

langs Duitse zijde: Ministerialrat Schlumprecht, hoofd van de Abteilung Wirtschaft, dr. 

Fründ, dr. Jüngst e.a. van de Gruppe VII. Voor een laatste maal legden de Duitsers hun eisen 

op tafel. Ten eerste eiste men de arbeidsverplichting voor de mijnarbeiders. Ten tweede eiste 

men dat wie mijnarbeid verliet onmiddellijk onder dwang zou worden teruggestuurd. De 

noodzakelijke verwarming van de bevolking en de voedselbevoorrading in ruil voor kolen aan 

Duitsland zouden anders in het gedrang komen. Ze beloofden dat de voedselsituatie zou 

verbeterd worden. Daarenboven zou ze krijgsgevangenen vrijlaten en Belgische mijnwerkers 

die in Duitsland waren tewerkgesteld vrijlaten.305 Verwilghen plaatste echter alles onder 

voorbehoud en nog een maand lang kon het Comité de zaak rekken met tegenvoorstellen 

omtrent bijkomende premies e.d., tot de Duitsers dan maar zelf overgingen tot actie.  

 

De bezetter neemt het heft in eigen handen 

Met de verordening van 30 september 1941 werden uiteindelijk ook door de Duitse 

overheid een reeks maatregelen getroffen om meer arbeiders aan het werk te houden of 

tewerk te stellen in de steenkoolmijnen.306 Onder deze maatregelen werd ten eerste een 

                                                 
302 DOS, Archief Gruppe VII, Film 5, f. 21 (Rap. 184, Tr. 33462), Dienstnota, 1 juni 1941.  
303 TB nr. 17, 22 september 1941, C, p. 16.  
304 KADOC, Archief R. Houben, 2.2/2, notitie d.d. 21 augustus 1941.  
305 KADOC, Archief R. Houben, 2.2/2, notitie d.d. 23 augustus 1941.  
306 Verordnungsblatt, Ausgabe 57, 3 oktober 1941.  
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verbod ingesteld op het kiezen van een andere betrekking dan in de mijnbouw, indien men in 

de mijnbouw was tewerkgesteld of ooit geweest was. Ten tweede werd de toekenning van een 

aanwervingspremie voorzien. Dit was een uitbreiding van de premie waar Hendriks al op had 

aangedrongen bij het MASV. Iedereen die een job als ondergrondarbeider opnam zonder ooit 

al in een mijn gewerkt te hebben, kreeg nu een 1000 fr. tellende premie als aanmoediging en 

om bepaalde kosten te dekken. Ten derde werd een getrouwheidspremie toegekend voor wie 

minstens één jaar onophoudelijk actief was als mijnarbeider. Dit was een uitbreiding van de 

aanwezigheidspremie uit het Belgische besluit van vier maand eerder en was overigens een 

idee afkomstig van het Belgische departement Arbeid, dat door dr. Jüngst twee weken eerder 

nog was verworpen.307 Ten slotte onderging de opzegtermijn nog een extra verlenging. Geen 

enkel contract kon voor 31 maart 1942 verbroken worden en iedere opzeg gegeven na 17 juni 

1941 kon dus ook pas vanaf 31 maart 1942 ingaan. Dit betekende dat al wie vóór 31 

december 1941 de overeenkomst opzegde aan een opzegtermijn van méér dan drie maanden 

gehouden was. Die kon dus oplopen tot negen maanden en twee weken! Nog belangrijk om 

weten is dat de Belgische besluiten omtrent de aanwervingsvoorwaarden voor mijnwerkers 

onverminderd van kracht bleven. Het verzet en de tegenvoorstellen van de secretarissen-

generaal ten spijt, kregen de leiders van de Gruppe VII dus toch hun zin en werd de 

arbeidsmobiliteit van de mijnwerkers aanzienlijk beperkt. Ondertussen zou de 

voedselbevoorrading nog steeds te wensen overlaten – een probleem dat de hele oorlog zou 

aanhouden…  

De beperkte tussenkomst van het RAA die in de verordening was voorzien, zorgde 

voor enkele problemen op het departement Arbeid. Het RAA verbieden hun medewerking te 

verlenen of protest aantekenen bij de bezetter deden ze (nog) niet. Verwilghens medewerkers 

meenden dat het zonder resultaat zou zijn en de relaties met de bezetter nog meer zou 

verzuren. Verwilghen daarentegen had het zeer moeilijk niet tegen de Duitsers in te gaan.308 

Plisnier zag het evenmin zitten dat de getrouwheidspremies misschien ten laste van de staat 

zouden vallen en op zijn bevel probeerde Verwilghen de vraag over de financiering uit de weg 

gaan. Niettemin leek het er toch op dat de Duitsers de Belgische financiën ermee zou 

belasten.309 Na een hele discussie over welke instructies nu aan de AA’s dienden te worden 

gegeven en of het MASV hier wel toe bevoegd was en of ze de AA’s dan niet volledig in de 

handen van de bezetter liet vallen, waren het uiteindelijk de werkgevers zelf die de 

                                                 
307 KADOC, Archief R. Houben, 2.2/3, p. 16.  
308 KADOC, Archief R. Houben, 2.2/3, pp. 17-19, 25.  
309 KADOC, Archief R. Houben, 2.2/4, p. 26; 2.2/3, p. 18.  
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mijnwerkers die contractbreuk hadden gepleegd, moesten optekenen en laten opsporen door 

door hen aangestelde controleurs; dit op Duits bevel uiteraard. De AA’s dienden derhalve 

enkel de formulieren die ze van de werkgevers ontvingen door te sturen naar de Duitse 

autoriteiten.310 Toch is één ding zeker: de nieuwe reglementering op de mijnarbeid was ‘de 

eerste vorm van verplichte tewerkstelling’ en ‘vormde het voorspel van de algemene 

verplichting in 1942’.311  

De voorschriften op de arbeidsvoorwaarden van mijnwerkers werden op 11 maart 

1942 nog meer verscherpt.312 Ondertussen was immers ook de verplichte tewerkstelling van 

kracht gegaan en waren daarmee de dwangmaatregelen van de bezetter openlijk aan de 

oppervlakte gekomen. Zonder voorafgaandelijke toestemming was het voortaan verboden de 

arbeidsovereenkomst te verbreken. Deze toestemming diende men te verkrijgen bij de AA’s, 

die onder leiding van Hendriks ondertussen volledig in de Duitse invloedssfeer beland waren 

en meegesleurd werden in de uitvoering van de Duitse exploitatie van de Belgische arbeid. 

Over de resultaten van deze maatregelen was de bezetter min of meer tevreden. Sinds begin 

1942 werden ongeveer 5000 nieuwe mijnarbeiders ingezet, waarvan in maart alleen al 

2800.313  

 

Afschaffing van de zondagsrust voor de mijnwerkers 

Net zoals de algemene beperking van de arbeidsmobiliteit van de mijnwerkers was 

ook de verplichting tot zondagswerk een Duitse eis die vrij vroeg op tafel kwam te liggen. 

Verwilghen wou aan dit voorstel, dat ook van de Gruppe VII afkomstig was, geen gevolg 

geven. Zijn argumentering was duidelijk: ‘De arbeidsbevolking moet eerst behoorlijk gevoed 

en verwarmd worden vooraleer van eenige bijkomende prestatie kan sprake zijn.’314  

Maar ook deze maatregel kwam er uiteindelijk toch, eens de verplichte tewerkstelling 

was ingevoerd. In de verordening van 9 april 1942 werd bepaald dat iedere werknemer in een 

steenkoolbedrijf verplicht was eenmaal per maand te werken op een zondag of een wettelijke 

feestdag.315 Voor dit zondagwerk ontvingen de mijnwerkers een toeslag op het loon van 

100%. Men had enkel recht op de toeslag indien men die week minstens 48 uren had gewerkt. 

                                                 
310 KADOC, Archief R. Houben, 2.2/5, p. 7.  
311 Mark Van den Wijngaert, Het beleid van het comité van de secretarissen-generaal…, p. 164.  
312 Verordnungsblatt, Ausgabe 70, 18 maart 1942.  
313 DOS, Archief Gruppe VII, Film 10, f. 70 (Rap. 184, Tr. 35779), Proces-verbaal van een dienstbespreking 
tussen Arbeitseinsatzreferenten en leiders van de Werbestellen, 21 april 1942.  
314 KADOC, Archief R. Houben, 2.2/3, p. 20.  
315 Verordnungsblatt, Ausgabe 73, 24 april 1942; gewijzigd in: Verordnungsblatt, Ausgabe 110, 27 oktober 
1943.  
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Eind 1943 werd de maatregel uitgebreid en werd de ‘eenmaal per maand’ geschrapt. Volgens 

de bezetter was de voedselsituatie van de mijnwerkers ondertussen verbeterd en moesten de 

Belgische mijnwerkers op gelijke voet moesten worden gesteld met die in Duitsland, waar een 

dergelijke maatregel reeds van kracht was.316 Daarnaast werd door Reeder het bevel gegeven 

dat op de identiteitskaarten van mijnwerkers een stempel moest worden aangebracht met de 

notatie ‘mineur’. Dit zou meteen ook het werk van de Werbestellen en de AA’s 

vergemakkelijken bij de plaatsing van arbeiders, zeker in het licht van de ondertussen 

ingevoerde algemene arbeidsdienstverplichting.  

Ondanks deze restrictieve maatregelen, probeerden nogal wat mijnwerkers weg te 

trekken uit de mijnen. Dit was vooral het geval in Henegouwen. De Duitse autoriteiten 

reageerden hierop met verscherpte maatregelen zoals de invoer van reispasjes en trein- en 

grenscontroles, wat overigens z’n vruchten afwierp.317  

 

De naarstigheidspremie (februari 1944) 

De twee verordeningen van 29 februari 1944 schaften de getrouwheidspremie en de  

aanwezigheidspremie af en vervingen die door een naarstigheidspremie.318 Deze premie werd 

volgens een tabel berekend naar het aantal ploegen, de aard van het werk en de afstand tussen 

woonplaats en werk. De nieuwe regeling was er vooral gekomen na de weigering van het 

Comité om zelf verbeteringen aan te brengen in het systeem van toelagen om de mijnarbeid 

op te drijven.319  

 

Arbeidsdienst 

In Duitsland kende men al arbeidsdienst. Jongeren werden er verplicht om een tijd 

arbeid te verrichten in de Reichsarbeitsdienst (RAD) onder het mom van educatieve 

doeleinden. Zoals in de andere nazistische jeugd- en arbeidsorganisaties ontbrak het militair 

karakter er niet.320   

 

                                                 
316 TB nr. 20, 15/6/1942, C, p. 14.  
317 DOS, Archief Gruppe VII, film 10, f. 387-397 (Rap. 184, Tr. 35779), Lagebericht, 14 augustus 1942; SOMA, 
TB nr. 21, 15/9/1942. D, p. 14; TB nr. 22, 31/12/1942, D, p. 14.  
318 Verordnungsblatt, Ausgabe 119, 2 maart 1944.   
319 SOMA, TB nr. 26, 1/3/1940, A, pp. 11-12; D, p. 13.  
320 Ulrich Herbert, Hitler's foreign workers: enforced foreign labor in Germany under the Third Reich, 
Cambridge, Cambridge university press, 1997, pp. 32-33.  
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De begindagen van de Arbeidsdienst 

Al voor de oorlog hadden een aantal Nieuwe Orde-gezinde groeperingen in België hun 

interesse betuigd voor de Duitse arbeidsdienst. De Duitse bezetting en de hoge werkloosheid 

deden de vraag naar een Belgische arbeidsdienst herleven. De MV gaf er vrijwel onmiddellijk 

gevolg aan. Er waren al een aantal vrijwillige arbeidsinitiatieven tot stand gekomen, de MV 

achtte het in haar voordeel deze te groeperen en enige eenheid te scheppen.321   

In het najaar van 1940 begon men, na een reeks onderhandelingen tussen de MV en 

het MASV, aan het voorbereiden van de invoering van een arbeidsdienst voor jongeren in 

België. Er werd overeengekomen dat de arbeidsdienst vrijwillig zou zijn en een opvoedende 

functie diende te omvatten. Er werden een Vlaamse en een Waalse afdeling opgericht, die elk 

was onderverdeeld in vijf Lager. Voorlopig werd het aantal leden tot 40 per eenheid beperkt, 

maar dit zou na afloop van het eerste jaar verder moeten worden opgedreven. De diensttijd 

bedroeg zoals in Duitsland zes maanden.322 Uiteraard gold ook hier het Führerprinzip en 

werden de afdelingen strak geleid door een Führerstab en konden jongeren die zich bewezen 

als goede voorbeelden, worden gepromoveerd tot Unterführer. Dit leidersbeginsel 

gecombineerd met de prestatiedrang was een van de hoofdkenmerken van de vele nazistische 

jeugd- en arbeidsverenigingen en (para)militaire eenheden in Nazi-Duitsland.  

Belangrijk is dat, in tegenstelling tot de reeds bestaande fascistisch geïnspireerde 

jeugdverenigingen in Vlaanderen en Wallonië die vrije initiatieven waren van partijen en 

verenigingen als het VNV en Rex – uiteraard onder goedkeuring en met ondersteuning van de 

nazivertegenwoordigers in België – deze instelling wel degelijk onder de Belgische staat 

ressorteerde en erdoor werd gefinancierd. Desondanks zou ook in deze vereniging de SS haar 

invloed al gauw doen gelden en werd er reeds bij de oprichting van de arbeidsdienst een eng 

samenwerkingsverband voorzien met de in opbouw zijnde Vlaamse SS.323  

Op 30 november 1940 werden de Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen (VAVV) 

en de Service volontaire du travail pour la Wallonie (SVTW) opgericht.324 Het waren 

openbare instellingen die jongeren dienden te groeperen om werken van publiek nut uit te 

voeren en ze zo op te voeden en vertrouwd te maken met ‘het juiste begrip van arbeid’. Het 

vrijwillige karakter was in ogen van de Duitsers slechts voorlopig. Men voorzag bij de 

aanvang van de arbeidsdienst al de invoering van een verplichte arbeidsdienst, vanaf het 

                                                 
321 SOMA, TB nr. 12, 3/01/1941, pp. 21-22.  
322 SOMA, TB nr. 10, 10/1940, p. 8.  
323 Ibid., p. 7.  
324 BS 8 december 1940.  
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organisatorisch mogelijk was. In ieder TB vermeldde Reeder dat de verplichting van de 

arbeidsdienst in het verschiet lag, toch zou de arbeidsdienst tot aan de opdoeking vrijwillig 

blijven. De afdelingen groeiden slechts gestaag, maar overtroffen toch de beperkte ambities 

van de bezetter; in april 1941 telden beiden elk zo’n 200 leden.325  

 

Inhechting in het Belgische bestuur en sociale bescherming voor haar leden 

De Vlaamse en Waalse afdelingen werden augustus 1941 aan het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid gehecht. Gelijktijdig werden de vrouwelijke 

afdelingen samengevoegd met de mannelijke.326  

Vanaf 31 december 1941 waren de leden van de twee arbeidsdiensten beschermd 

tegen ontslag op hun vorige betrekking krachtens het ‘besluit betreffende het arbeids- of 

bediendencontract der dienstnemenden bij de VAVV en de SVTW’.327 Dit besluit hing nauw 

samen met de Duitse verordening van een maand eerder die leden van de collaborerende 

militaire afdelingen, zoals de Vlaamse of Waalse SS, beschermden tegen ontslag.  

 

Het einde van de Arbeidsdienst 

Op 22 april 1944 werd een einde maakt aan de activiteit van de VAVV en de SVTW 

binnen het Belgisch administratief kader.328 De Arbeidsdiensten werd omgevormd tot een 

private organisaties in de vorm van een vzw’s. Zo ontstond de Vlaamse Arbeidsdienst 

(VAD).329 De Arbeidsdiensten zouden evenwel nog tot op de laatste dag van de oorlog 

werkzaam blijven en de leden werden na de oorlog niet voor collaboratie vervolgd op basis 

van hun lidmaatschap.330  

 

                                                 
325 TB nr. 15, 7/4/1941, A, pp. 24-25.  
326 BS 14 augustus 1941; resp. BS 1 oktober 1941.  
327 BS 19-20 januari 1942.  
328  BS 28 april 1944.  
329 Frans Van der Auwera, V.A.V.V. De Vrijwillige Arbeidsdienst Voor Vlaanderen. Deel 1, Erpe, Uitgeverij De 
Krijger, 2001, p. 8.  
330 Ibid., Deel 2, p. 89;  
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Besluit 

Als we voor de sociale wetgeving de balans opmaken van twee jaar bezetting, dan 

komen er enkele sterke tegenstellingen naar boven en dringen er zich een aantal prangende 

vragen op. We kunnen de vraag naar de geboekte ‘resultaten’ vanuit verschillende 

perspectieven bekijken: het Belgische en het Duitse. Het probleem is echter dat er geen sprake 

was van twee afzonderlijke blokken die elk een welbepaald eisenpakket en een welbepaalde 

doelstelling voor ogen hadden. Indien we ons zouden wagen aan een sterk simplistische 

beeldvorming dan zou de eerste indruk zijn dat de bezetter heeft geprobeerd om de sociale 

regelgeving naar zijn hand te zetten om zo het bezette gebied zoveel mogelijk in te schakelen 

in de Duitse oorlogseconomie. Daartegenover zou men dan verwachten dat men aan 

Belgische kant zoveel mogelijk heeft geprobeerd om dit tegen te gaan en dat men vooral 

gehandeld heeft met het lot van de bevolking in het achterhoofd. De zaken waren echter niet 

zo eenvoudig. Hoewel men er in Duitsland wel van overtuigd was dat het eigen economische 

potentieel sterk in gebreke was om de uitputtende oorlog verder te zetten en men dus hoe dan 

ook aangewezen was op het potentieel ‘van buitenaf’, was men het er niet altijd over eens hoe 

en in welke mate dit diende te gebeuren. In België gaf dit als resultaat dat de militaire 

bewindvoerders vaak tegen de Berlijnse eisen ingingen daar zij vooral begaan waren met de 

rust en orde in het eigen land. Eén van die middelen om de rust en orde te bewaren (‘um die 

breiten Massen zu gewinnen’), was, zoals we zagen in de richtlijnen van de Gruppe VII, het 

ontwikkelen van een soort sociaal programma, als dit zo genoemd mag worden, en die vooral 

op het vlak van de sociale verzekeringen. Langs de andere kant zou een efficiëntere 

organisatie van de verzekeringen naar Duits model net de Arbeitseinsatz vergemakkelijkt 

moeten hebben. Aan Belgische zijde was het sociale zekerheidsvraagstuk echter een delicate 

zaak. Dit werd door de Duitsers al gauw ondervonden en uiteindelijk zag men dan ook af van 

de hervormingen, want dat zou het hele bezettingsbestuur in gevaar hebben gebracht. Daar 

zien we meteen de zwakte, maar misschien ook de sterkte – het hangt ervan af vanuit welke 

hoek je het bekijkt – van het Duitse bezettingsbestuur en haar beperkte omvang in ‘mandaat’ 

en personeel, dat hierdoor steeds aangewezen was op de (al dan niet passieve) medewerking 

van de Belgische administratie, de financieel-economische gezagslui, de werkgevers en zelfs 

sommige leiders van de vroegere vakbonden. Al deze groepen hadden hun eigen programma 

en eisen, zoals we zagen in de jarenlange vooroorlogse discussies over de sociale 

verzekeringen en het sociaal overleg. Het verdwijnen van de parlementaire democratie, die 

door velen tijdens de jaren ’30 net als de oorzaak van het trage verloop in de opbouw van een 
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coherent sociaaleconomisch systeem werd beschouwd, heeft er dus blijkbaar niet voor 

gezorgd dat er van dit laatste onmiddellijk iets in huis kwam. Alhoewel, in de collectieve 

arbeidsverhoudingen bleek de Nieuwe Orde wel in het Belgisch sociaaleconomische 

landschap te zijn doorgedrongen. Er was een eenheidsvakbond op poten gezet en er was een 

Algemeen Gevolmachtigde die naar het Duitse Treuhänder-voorbeeld zonder sociaal overleg 

van enig belang de arbeidsreglementering –en voorwaarden kon bepalen. Beide gevallen 

hebben nooit enige invloed kunnen hebben op de arbeidsrelaties en het sociale beleid. Hun 

legitimiteit werd door alle partijen, werknemers én werkgevers, in vraag gesteld en ze 

vertegenwoordigden slechts een beperkte fractie van de Belgische samenleving. Meer succes 

was er geboekt op het vlak van de economische organisatie, waar de sectorale groeperingen 

en Warencentralen wel een handig instrument van de bezetter werden en uiteindelijk ook van 

de werkgevers. In die laatste materie had de bezetter dus wel het laatste woord. Dit is niet 

verwonderlijk, aangezien hier de Duitse belangen van de exploitatiepolitiek gediend werden. 

De werkgevers gingen akkoord, daar ze volgens de Galopin-doctrine hoe dan ook de 

economische bedrijvigheid dienden voort te zetten. Ze konden de groepen eveneens gebruiken 

om de eigen macht op dit gebied nog meer te versterken. Het was immers niet zeker of hun 

eigen private organisaties wel konden blijven voortbestaan.  

De bezetter boekte ook enige resultaten op het vlak van de Arbeitseinsatz. Om deze zo 

efficiënt mogelijk te kunnen doorvoeren, werd net zoals in Duitsland zelf de arbeidsmobiliteit 

in sterke mate ingeperkt. Dit was nog meer het geval in de mijnsector, die van levensgroot 

belang was voor de industrie. De uitbouw van het ‘arbeidsbestel’ verliep voor de bezetter 

echter niet zonder problemen; het MASV zou zich meermaals verzetten tegen de door de 

bezetter geëiste dwangmaatregelen. Zo heeft mijn bv. de invoering van dwang in de 

steenkoolmijnen toch met minstens een jaar kunnen vertragen. De hoofdrolspeler langs 

Belgische zijde was hier het volledig naar Duitse wensen hervormde NDAW, dat nu als het 

Rijksarbeidsambt (RAA) door het leven ging.  

Toch leverde de bezetting ook op het vlak van de sociale verzekeringen een aantal 

vernieuwingen op, zoals de uitbreiding van het arbeidsongeval naar arbeidsongeval ‘van en 

naar het werk’ of de veralgemening van de geboortepremie. Maar het is duidelijk dat in de 

echte, zware debatten, zoals de verplichting van de werkloosheidsverzekering en ziekte- en 

invaliditeitsverzekering, geen oplossingen werden gevonden. Toch woedde dit debat in bv. 

Nederland even sterk en daar werd de ziekteverzekering wel al in 1941 verplicht gemaakt. 

Hier was echter sprake van een heel ander bezettingsregime, een civiel bestuur, waarbij de 
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Duitse overheid en nazipartij een veel grotere invloed kon uitoefenen. Het stond ook een stap 

dichter bij opname van het bezette land in het Großdeutsches Reich.  

In dat opzicht bleef de nationaalsocialistische invloed vrij beperkt. In de algemene 

beleidsstructuren van het land leek België wel het nationaalsocialistische Duitse voorbeeld te 

volgen. De georganiseerde chaos van wedijverende instellingen en machtscentra dat er 

volgens sommigen voor zorgde dat de nazi’s het toch zo lang uithielden, werd ook in België 

langzaamaan een feit. We zagen hoe het Commissariaat van Prijzen en Lonen in de feiten tot 

een Duitse reguleringsmechanisme was verworden en hoe het RAA zich meer en meer 

losmaakte van haar overkoepelend ministerie. In deze gevallen slaagde de bezetter wel in haar 

vooropgezette strategie, de prijzen- en loonpolitiek waren samen met het 

tewerkstellingsbeleid dan ook cruciaal in het Duitse beleid van plundering en exploitatie. In 

het volgende hoofdstuk zien we dat ze hierin nog een stap verder zullen gaan en dat onder 

meer het RAA nog meer zal vervreemden van het centrale Belgische gezag.  
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HOOFDSTUK III. DE DUITSE TEWERKSTELLING  
 

Dat de periode van de verplichte tewerkstelling een volledig hoofdstuk moest innemen 

was een vlug uitgemaakte zaak. Tot de invoering van de verplichte tewerkstelling verliepen 

de onderhandelingen en de hervormingen van de sociale wetgeving helemaal volgens een 

ander stramien. De breuk blijkt vrij duidelijk, zowel uit de opeenvolging van de wetsteksten 

zelf, als uit de bronnen. Dit was bijvoorbeeld al te zien in het gedeelte waarin de 

arbeidsvoorwaarden voor de steenkoolarbeiders werden behandeld. Langs de ene kant zouden 

met de drastische maatregel bepaalde projecten overbodig worden en een stille dood sterven. 

Langs de andere kant kregen bepaalde kwesties net een heel andere dimensie en onthulden 

reeds in gang gezette ontwikkelingen hun ware toedracht.  

Het is niet de bedoeling om in dit hoofdstuk de hele geschiedenis van de verplichte 

tewerkstelling te herschrijven. Omtrent deze zeer ingrijpende gebeurtenis in de Belgische en 

Europese geschiedenis staan reeds een reeks werken ter beschikking; dit gaat van algemene 

overzichten tot werken die een specifiekere kant belichten, zoals een welbepaalde regio of 

groep mensen.331 Er is getracht de informatie te beperken tot de ingrepen die in de sociale 

wetgeving aangebracht zijn om de verplichte tewerkstelling mogelijk te maken en enerzijds 

de uitvoering ervan te vergemakkelijken en anderzijds de aanpassingen die dienden te worden 

gedaan om aan de gevolgen van de verplichte tewerkstelling tegemoet te komen.  

 

De invoering van de verplichte tewerkstelling of de voorbereiding daartoe heeft een 

aantal ontwikkelingen in gang gezet die op het vlak van de sociale wetgeving van belang zijn. 

Ten eerste zouden een aantal engagementen en plannen dode letter blijven. Het gaat hier met 

name over de hervorming van de Belgische sociale verzekeringen naar het Duits model, met 

                                                 
331 Enkele hiervan zijn: De verplichte tewerkstelling in Duitsland. Le travail obligatoire en Allemagne. 1942-
1945, CREHSGM-NCWO II, Brussel, 1993, 266 p. ; P. Potargent, La mise au travail de la main-d'oeuvre belge 
dans le pays et à l'étranger durant l'occupation, Brussel, Edimco, 1948, 95 p. ; Frank Seberechts, Hier gaat alles 
zijnen gewonen gang. De verplichte tewerkstelling in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog, Leuven, 
Davidsfonds, 2005, 192 p. ; Jasper Geryl, De verplichte tewerkstelling in Duitsland tijdens de Tweede 
Wereldoorlog: de inzet van arbeiders uit Groot-Roeselare, Gent, RUG, 2003, 146 p. (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling); Joël Janssens, De verplichte tewerkstelling in Duitsland tijdens de Tweede 
Wereldoorlog: het dagelijkse leven van de Aalstenaars, Gent, RUG, 2001, 156 p. (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling); Gerd Van der Auwera, De nazi-ideologie en de verplichte tewerkstelling van Belgische 
vrouwen in de Tweede Wereldoorlog: een confrontatie, Leuven, KUL, 2001, 151 p. (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling). Voor een bredere Europese kijk vanuit het perspectief van het beleid van Hitler zie: 
Ulrich Herbert, Hitler's foreign workers: enforced foreign labor in Germany under the Third Reich, Cambridge, 
Cambridge university press, 1997, 510 p. Uiteraard is meer uitleg over de verplichte tewerkstelling ook te vinden 
in de vele algemene overzichten van de Tweede Wereldoorlog (te vinden in de bibliografie).  
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in het bijzonder de invoering van de verplichte werkloosheidsverzekering en de ziekte- en 

invaliditeitsverzekering. Daartegenover stonden dan de nieuwe ontwerpen die ondergronds 

uitgewerkt werden tussen werknemers, werkgevers en leden van het politieke en 

administratieve establishment in het bezette België, los van de Duitse bezetter en met het oog 

op de naoorlogse situatie. Hoewel die ontwikkelingen al in gang werden gezet nog voor de 

invoering van de verplichte tewerkstelling, vielen ze ongeveer samen met het mislukken van 

een aantal pogingen tot hervorming van de sociaaleconomische structuren door de patroons en 

corporatistisch gezinde bewegingen en de tegenslagen van Duitsland op het slagveld, wat hun 

onoverwinnelijk karakter deed tanen en dus ook de ogen opende voor de vraag ‘wat eventueel 

na de oorlog?’. Het waren ook net die tegenslagen die de nazi’s ertoe brachten de sociale en 

economische politiek op te voeren wat uiteindelijk zou overgaan in regelrechte uitbuiting. Ten 

tweede werd de sociale wetgeving, voornamelijk in het luik van de sociale reglementering op 

de arbeidsduur enz. afgebouwd door Duitse hand, met als enig doel de arbeidsmarkt vrij te 

maken voor arbeid in het Duitse rijk, dit in het kader van een algemene Duitse Arbeitseinsatz 

die de Duitse oorlogsvoering moest ondersteunen. Van de aanvankelijke plannen tot 

assimilatie van het Belgische sociaaleconomisch stelsel met het Duitse, zou Duitsland 

naarmate de oorlog vorderde overgaan tot regelrechte exploitatie en uitbuiting. Dit was 

eveneens het geval in de reeds ingelijfde gebieden, vooral in Oost-Europa. Daar gingen ze 

echter nog drastischer tewerk en waren de gevolgen dan ook veel tragischer. Zo zouden ook 

hele deportaties van arbeiders uit oostelijke gebieden naar België en de buurlanden 

plaatsvinden, om onder vernederende voorwaarden tewerkgesteld te worden.  

Ten derde kwam de reeds in gang gezette nazificatie van bepaalde onderdelen van de 

Belgische administratie met de verplichte tewerkstelling volledig tot uiting en veroorzaakte 

een breuk met het comité van secretarissen-generaal. Met name het RAA en de AA’s zouden 

tot de afgeleiden van de Duitse Werbestellen verworden en zo hét uitvoeringsorgaan vormen 

van het Duitse tewerkstellingsbeleid. Hiertegen zou het Comité naarmate de oorlog vorderde 

minder en minder opgewassen zijn, al bleef het tot het einde van de bezetting pogen het RAA 

en haar leider Hendriks terug in het gareel te krijgen, dit echter zonder enig resultaat.  

 

Duitse tewerkstelling op vrijwillige basis 

Al bij de aanvang van de bezetting werden Belgische burgers tewerkgesteld door 

Duitse werkgevers wiens bedrijven de bezetting of Duitse oorlogsvoering dienden, maar ook 

in Duitse overheidsdiensten waren vele Belgen rechtstreeks als werknemer actief. Vooraleer 
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we de verplichte tewerkstelling vanaf 1942 behandelen, staan we toch even stil bij die groep, 

aangezien voor hen al enkele afwijkende regelingen getroffen werden die betrekking hadden 

op de sociale wetgeving en die later eventueel ook voor de verplicht tewerkgestelden van 

toepassing werden. Dit ging van een bijzondere regeling voor de sociale verzekeringen tot 

speciale arbeidsvoorwaarden. Kortom, onder Duitse tewerkstelling kan worden verstaan: de 

vrijwillige tewerkstelling (die dus in dit deel wordt besproken); de verplichte tewerkstelling in 

België en Noord-Frankrijk, die werd ingevoerd op 6 maart 1942; en de verplichte 

tewerkstelling in Duitsland, ingevoerd op 6 oktober 1942. Naast de Duitse verordeningen die 

dit invoerden en organiseerden, werden er ook enkele besluiten door de secretarissen-generaal 

uitgevaardigd in functie van de sociale wetgeving in België, als die eventueel van toepassing 

was. Dit onderscheid zal er uiteindelijk weinig toedoen, want zelfs nu is het nog altijd 

onduidelijk welke werknemers al dan niet verplicht tewerkgesteld waren.  

Voor alle duidelijkheid, niet iedereen die vrijwillig in dienst was getreden bij een 

Duits bedrijf of dienst was daarom een regelrechte collaborateur die het nationaalsocialisme 

aanhing. Hoewel er zeker en vast wel voorstanders van het Duitse regime tussenzaten die uit 

idealistische overwegingen hun arbeid aanboden, waren het waarschijnlijk vooral de betere 

werkvoorwaarden, niet in het minst de lonen, die de doorslag gaven. Men mag ook niet 

vergeten dat in het begin van de bezetting België een werkloosheidsaantal kende van een half 

miljoen. De bezetter rekruteerde dan ook uitvoerig voor de Wehrmacht en Duitse 

werkeenheden zoals de Organisation Todt (OT) en het Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps 

(NSKK) om dat aantal te doen dalen.332 De wervingsactie voor de OT en  het NSKK waren 

aanvankelijk dus vooral bedoeld voor de werkverschaffing, waarbij gebruik werd gemaakt 

van kortlopende arbeidscontracten in België en Frankrijk, dit vooral voor de versteviging van 

de kustverdediging, de Atlantikwall. Na de inval in de Sovjet-Unie werden ze ook aan het 

oostfront ingezet. Pas later politiseerde de werving meer, waarbij Rex en het VNV de 

propaganda zouden leiden voor politieke doeleinden (lees: meer erkenning t.o.v. de ander in 

de ogen van de bezetter te bemachtigen).333 Wat de rekruten voor de (para)militaire 

organisaties betreffen, daar is de zaak natuurlijk veel duidelijker. Op deze militaire 

collaboratie zal echter niet verder worden ingegaan.  

Toen de bezetter dreigde met de verplichte tewerkstelling, stemden de secretarissen-

generaal op 3 september 1940 in met de vrijwillige tewerkstelling van Belgen, zowel in 

België als in Duitsland. De Werbestellen stonden in voor de rekrutering, maar ook de bureaus 
                                                 
332 Frank Seberechts, op. cit., pp. 26-28. Zie ook het luik over de werkloosheid in het tweede hoofdstuk.   
333 Mark Van den Wijngaert (red.) (et al.), België tijdens de Tweede Wereldoorlog, pp. 201-202.  
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van het RAA (toen nog NDAW) werden van meet af aan ingeschakeld in de 

wervingscampagne. Al tijdens de eerste bezettingsmaanden vertrokken er Belgische 

werknemers naar Duitsland. Het totale aantal vrijwillig naar Duitsland getrokken arbeiders 

bedroeg waarschijnlijk zo’n 200 000.334 De grote werkloosheid en de herinnering aan de 

deportaties van arbeiders tijdens de Eerste Wereldoorlog, waarvan de werkloosheid een 

herhaling ervan zou kunnen bespoedigen, zorgden er dus voor dat de secretarissen-generaal de 

bezetter en het RAA lieten begaan. Deze vrijwillige Duitse tewerkstelling kan aldus gelden 

als een voorbeeld van de ‘politiek van het minste kwaad’.335  

 

Arbeid in België voor Duitse werkgevers en diensten  

De loonvorming 

Al gauw ontstonden er problemen in verband met de lonen. Er stroomden klachten 

binnen over te hoge lonen, die in bepaalde Duitse bedrijven waar Belgen werden 

tewerkgesteld zouden worden betaald. De militaire bevelhebber trof daarop een regeling 

waarbij Belgische werknemers de ter plaatse gebruikelijke of volgens een tarief bepaalde 

lonen dienden te worden uitbetaald. Enkel het hoofd van de MV kon hogere lonen toelaten en 

vrouwen konden nooit meer dan 75% van het loon van een mannelijke werknemer 

verdienen.336  

 

Sociale verzekeringen: de Centrale Repartitiekas 

Naast de klachten omtrent de lonen, was er ook grote onduidelijkheid op het vlak van 

de sociale verzekeringen en in het bijzonder de sociale bijdragen die hiervoor dienden te 

worden gedaan aan de verschillende sociale kassen en instellingen die instonden voor de 

afzonderlijke verzekeringen. In een algemene instructie van 17 juni 1940 stelde de militaire 

bevelhebber een voorlopige regeling vast. Vijftien procent van het loon moest worden 

afgehouden.337 In ieder geval was de bezetter de mening toegedaan dat voor de Belgische 

arbeiders en bedienden de gewone sociale lasten dienden te worden betaald zoals die volgens 

de Belgische wetten van toepassing waren. Men zocht echter wel naar een eenvoudiger 

                                                 
334 Frank Seberechts, op. cit., pp. 28-32.  
335 Mark Van den Wijngaert, “De sekretarissen-generaal tegenover de tewerkstellingspolitiek tijdens de Duitse 
bezetting, het minste kwaad?” in: De verplichte tewerkstelling in Duitsland. Le travail obligatoire en Allemagne. 
1942-1945, CREHSGM-NCWO II, Brussel, 1993, p. 50.  
336 SOMA, TB nr. 9, 1/10/1940, p. 95.  
337 SOMA, 10-Tagesbericht nr. 1, 2/8/1940, pp. 37-39.  
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procedure voor de loonbelasting. Hierover zou met de Belgische ministeries onderhandeld 

worden. Er werd overeengekomen dat een totaalbedrag van de afzonderlijke sociale bijdragen 

diende te worden gestort aan een door de Belgische overheid op te richten centrale 

instelling.338  

Op 12 oktober 1940 werden die speciale modaliteiten voor de inning van sociale en 

fiscale lasten voor de arbeiders die door de Duitse militaire overheid of door Duitse 

werkgevers waren tewerkgesteld, bij Belgisch besluit vastgelegd.339 De inning van de 

patronale en persoonlijke bijdragen, verschuldigd krachtens de verschillende sociale wetten, 

en de verdeling van die bijdragen onder de verschillende instellingen werd zo voor de 

werkgevers sterk vereenvoudigd. De bijdragen in kwestie waren die voor de 

arbeidsongevallenverzekering, de gezinsvergoeding, het pensioen en het jaarlijks betaald 

verlof, maar ook de rechtstreekse belastingen werden hierin begrepen. Voor de inning werd de 

Centrale Kas tot repartitie van de sociale en fiscale bijdragen opgericht, die onder controle 

van het MASV werd geplaatst. De Duitse werkgevers dienden de sociale bijdragen aan dit 

organisme te storten, dat op zijn beurt de bedragen doorstortte naar de Belgische sociale 

(verzekerings)instellingen. Het directiecomité dat besliste hoe de verdeling van het globale 

geïnde gedrag diende te gebeuren, bestond uit ambtenaren van de departementen Arbeid en 

Financiën. De algemene bijdrage bleef op vijftien procent vastgelegd, waarvan vijf procent 

voor rekening van de werknemer en tien procent voor de werkgever. De ziekteverzekering 

werd niet in de regeling opgenomen, wegens het private karakter ervan.340  

Voor welke arbeiders gold deze regeling nu eigenlijk precies? Dit waren ten eerste de 

arbeiders die in België zelf tewerkgesteld waren, ofwel door de Duitse militaire overheid, 

ofwel door Duitse werkgevers die zich pas na 10 mei 1940 in België gevestigd hadden en 

voor rekening van de Duitse overheid werkten. Ten tweede, de Belgen die in Noord-Frankrijk 

waren tewerkgesteld en werkten voor de Duitse militaire overheid in België. Vermits er nog 

geen sprake was van de Duitse verplichte tewerkstelling, gold deze regeling enkel voor 

arbeiders en bedienden die zich vrijwillig hadden laten aanwerven. Na de invoering van de 

verplichte tewerkstelling in België en Noord-Frankrijk zou deze regeling echter ook van 

kracht zijn voor de verplicht tewerkgestelden.  

                                                 
338 SOMA, TB nr. 9, 1/10/1940, p. 96.  
339 BS 24 oktober 1940, gewijzigd op 29 april 1941 (BS 2 mei 1941). De statuten werden vastgelegd in het besluit 
van 15 oktober 1940 (BS 24 oktober 1940).  
340 SOMA, TB nr. 11, 1/12/1940, pp. 116-117. Zie supra, hoofdstuk 2, p. 62.  
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Het belang van deze regeling schuilt in het feit dat het de eerste centrale instelling in 

de Belgische wetgeving was die bijdragen inde voor meerdere sociale verzekeringen, om ze 

daarna te herverdelen over de afzonderlijke verzekeringsinstellingen. Overigens werd zowel 

bij de Gruppe VII als op het MASV het plan opgevat om een dergelijke instelling voor alle 

werknemers en sociale verzekeringen in België op te richten. De meningsverschillen vooral 

langs Belgische zijde zorgden ervoor dat hiervan niets in huis zou komen.341 Al mag men het 

belang ervan ook niet overdrijven. De Repartitiekas bleef tenslotte slechts een product van 

administratieve vereenvoudiging. Het had geen eigen machtsmiddelen of controlefunctie en 

kan dus onmogelijk als een volwaardige voorganger van de latere RMZ gelden.  

 

Verdere beperking van de arbeidsmobiliteit  

Tezelfdertijd werden de Duitse diensten en de bedrijven die door de bezetter erkende 

werkzaamheden uitvoerden of in diens opdracht gebeurden, geteisterd door de 

steenkoolschaarste, net zoals de andere ondernemingen. De verminderde activiteit die dit 

teweegbracht, betekende ook terug een lichte stijging van de werkloosheid. Hoewel deze 

werknemers konden worden opgevangen door de Werbestellen en richting Duitsland geleid 

werden, bracht dit weer een nieuw probleem met zich mee. De betere voedselsituatie en 

loonvoorwaarden zorgden ervoor dat net teveel van die werknemers bereid werden in 

Duitsland hetzelfde werk te gaan verrichten, wat de productie voor militaire doeleinden in 

België in gevaar dreigde te brengen.342 Om de situatie onder controle te kunnen houden 

voerde de MV op 29 januari 1942 speciale maatregelen in die de arbeidsmobiliteit van 

dergelijke arbeiders beperkte.343 Voortaan diende voor de tewerkstelling, toewijzing of 

overplaatsing van deze werknemers toelating bij het militair bestuur en het Arbeidsambt te 

worden bekomen.  

Op het MASV wist men niet goed welke draagkracht deze verordening op de 

Belgische arbeidsmarkt had. Dubois, de secretaris van Galopin, meende dat deze maatregel er 

in feite op neerkwam dat vrijwel de hele arbeidsmarkt onder de controle van de FK’s en 

OFK’s kwam te staan, aangezien volgens hem bijna 95% van de Belgische ondernemingen 

direct of indirect voor Duitsland werkten. Wederom werd ook de rechtstreekse medewerking 

van de AA’s voorzien, waardoor het ministerie zich nog meer op eigen terrein bedreigd ging 

                                                 
341 Zie supra, hoofdstuk 2, pp. 58-63.  
342 SOMA, TB nr. 18, 21/12/1941, C, p. 16.  
343 Verordnungsblatt, Ausgabe 67, 2 februari 1942.  
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voelen door de bezetter.344 Met de dwangmaatregelen in de mijnen die in dezelfde periode 

werden ingevoerd, begon de dreiging van de verplichte tewerkstelling wel een erg acute 

dreiging te vormen. Zo werden op grond van deze verordening in februari werkgevers uit de 

metaalsector door enkele Werbestellen ontboden en gevraagd tien procent van hun personeel 

af te danken. De MV zelf stond niet echt achter deze acties, die waarschijnlijk vooral 

geïnspireerd werden vanuit Duitsland zelf, waar de druk in de oorlogsindustrie alsmaar groter 

werd en de vraag naar arbeidskrachten onhoudbaar werd. De Werbestellen stonden immers 

onder rechtstreekse voogdij van het RAM. Leemans die de bui al zag hangen, stuurde aan op 

een strategie waarbij men de Duitsers op een of andere manier wel tegemoet kon proberen 

komen, maar waarbij men ondertussen ook de voor de oorlogsindustrie belangrijkste sectoren 

zou afschermen, zoals bijvoorbeeld de metaalindustrie. Verwilghen daarentegen wou de harde 

lijn aanhouden en weigerde enigszins toe te geven aan gelijk welke vorm van 

arbeidsdwang.345  

 

Belgen in militaire dienst voor de bezetter 

Om de militaire collaborateurs te behoeden voor ontslag werd een verordening 

afgekondigd op 11 november 1941.346 Voor Belgen die in militaire dienst traden voor de 

Duitsers werd bepaald dat hun arbeidsovereenkomst niet zomaar kon worden verbroken 

zonder toestemming van de betrokken werknemer. Er kon dus enkel sprake zijn van een 

schorsing van de overeenkomst. De werkgever behield wel het recht van de opzegging. Op 14 

augustus 1942 werden zij ook nog eens vrijgesteld van belastingen, zoals dit eerder al het 

geval was voor arbeiders die in Duitsland waren tewerkgesteld.347  

 

Arbeid in Duitsland 

De massale import van vreemde arbeidskrachten deed in Duitsland zelf een heel stelsel 

van wettelijke regels ontstaan om die operatie in goede banen te leiden, beantwoordend aan de 

ideologische opvattingen van het nazisme. Een Duits ambtenaar van het Arbeidsambt te 

Berlijn drukte het in 1941 zo uit:  

                                                 
344 KADOC, Archief R. Houben, 2.2/5, pp. 37-38.  
345 KADOC, Archief R. Houben, 2.2/6, p. 11.  
346 Verordnungsblatt, Ausgabe 62, 19 november 1941.  
347 Verordnungsblatt, Ausgabe 83, 29 augustus 1942.  
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‘De veiligheid van den Staat en de vereischten van de Duitsche volkshuishouding 
hebben, voor de politie en de arbeidsbemiddeling, een strenge en omstandige 
reglementeering van de tewerkstelling van de buitenlanders noodig gemaakt. […] Het 
hoofdprincipe van de regeling der arbeidsvoorwaarden voor de vreemde arbeiders is 
het principe van gelijkheid met de Duitsche arbeiders in hetzelfde beroep.’ 348 

 

De aanwerving 

De vrijwilllige aanwerving gebeurde voornamelijk door middel van propaganda, maar 

vaak werd ook lichte dwang gebruikt, bv. bij werklozen en andere ‘asocialen’. De AA’s lieten 

zich uitvoerig in met de werving voor Duitsland. Hendriks ging zelfs zover om rechtstreeks 

bij enkele werkgevers propaganda te voeren om met het hele personeel naar Duitsland te 

trekken.349 Het baarde de secretarissen-generaal grote zorgen, maar zoals reeds gezegd, lieten 

ze het wel oogluikend toe, mits streng toezicht op het vrijwillig karakter van de werving.  

Voor de Duitsers verliep de werving voor arbeid in Duitsland alleszins zeer goed in 

België. In verhouding met de inwoners van andere bezette gebieden of met Duitsland 

bevriende landen waren de Belgen het meest geneigd om in Duitsland te gaan werken. In het 

niet-bezette deel van Frankrijk zou de regering zelfs een verbod op arbeid in het buitenland 

(tenzij toestemming was verkregen) hebben proberen uitvaardigen.350 Toch konden in België 

de vrijwillige wervingen de Duitse vraag niet bijhouden. Tegen het einde van 1941 begonnen 

de wervingen voor Duitsland meer en meer dwangmatige vormen aan te nemen. Ondertussen 

waren ook de mijnverordeningen getekend en lag de verplichte tewerkstelling in België en 

Noord-Frankrijk al voor de deur. Cool van het ACV deed nog net voor de publicatie van de 

verordening zijn beklag bij medewerkers van Verwilghen: ‘De inmengingen van de OFK en 

FK vermeerderen gedurig. In den arbeiderswereld beschouwt men den arbeid voor 

Duitschland als praktisch verplichtend wordend.’351  

Alle arbeiders die in aanmerking kwamen voor arbeid in Duitsland ondergingen eerst 

een medische controle. Hiervoor werden Duitse artsen ingezet.352 De inzet van Belgische 

artsen moest worden vermeden, daar men beducht was voor doelbewuste tegenwerking door 

bv. foute diagnoses te stellen. Niettemin was het aantal beschikbare Duitse artsen 

                                                 
348 W. Heinzel, “De regeling betreffende de vreemde arbeidskracht in Duitsland” in: Arbeidsblad, Ministerie 
voor Arbeid en Sociale Voorzorg, augustus 1941, pp. 716-722. (vertaald en overgenomen uit het Duitse 
Wirtschaftblatt der Industrie- und Handelskammer, Berlijn, 17 juli 1941).  
349 KADOC, Archief R. Houben, 2.2/3, p. 24.  
350 SOMA, TB nr. 10, 10/1940, pp. 106-107.  
351 KADOC, Archief R. Houben, 2.2/6, p. 23.  
352 SOMA, TB nr. 4, 29/6/1940, p. 15.  
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ontoereikend en was de bezetter genoodzaakt ook Belgische artsen in te schakelen.353 Er was 

een leeftijdscriterium van 18 tot en met 45 jaar, waarvan eventueel kon worden afgeweken.  

 

Loontransfers 

Arbeiders die naar Duitsland vertrokken, lieten vaak gezinsleden achter die zelf niet of 

onvoldoende konden instaan voor de eigen behoeften. Daarom stuurden veel arbeiders een 

deel van hun loon vanuit Duitsland op naar hun gezin in België. Er waren echter wel 

beperkingen op het sturen van geld naar huis. De Duitse overheid wilde vermijden dat er een 

grote geldstroom op gang zou worden gebracht van Duitsland naar de bezette gebieden, 

alwaar het in het zwarte marktcircuit zou kunnen belanden. Het overige deel van het loon 

werd ter plaatse uitgegeven, de arbeiders moesten immers ook voor zichzelf zorgen.354  

De regeling die al in juni 1940 werd getroffen voor de loontransfers was de volgende: 

tweederde van het loon werd aan een van het RAM afhangende Duitse dienst overgeschreven. 

Die dienst moest het loon dan overschrijven naar de Reichskreditkasse in Brussel. Van daaruit 

gingen de bedragen dan naar het MASV die er dan moest op toezien dat de bedragen bij de 

gezinnen van de arbeiders terecht kwamen.355  

Het geld kwam echter vaak te laat aan. In vele gevallen moesten de achtergebleven 

vrouwen bijklussen of zich inlaten met de zwarte markt.356 Alhoewel de oorzaken van deze 

vertragingen meestal van technische aard waren, lagen deze ook vaak bij de werkgever. In 

augustus 1940 duurde het één maand vooraleer het geld was overgemaakt aan de families in 

België.357 Reeder zou regelmatig in zijn overzichtsverslagen aandringen op een verbetering 

van de loontransfers, aangezien ze nogal wat nodeloze miserie met zich meebrachten in het 

thuisland. Al werden hier langzamerhand verbeteringen merkbaar.  

 

Loonbelasting 

Op 20 juli 1942 werden de arbeiders die in Duitsland werkzaam waren vrijgesteld van 

Belgische belastingen.358 De verordening werd met terugwerkende kracht van toepassing 

vanaf 10 mei 1940. Betalingen die echter reeds waren gebeurd werden in geen geval 

                                                 
353 DOS, Archief Gruppe VII, film 10, f. 377-380 (Rap. 184, Tr. 35779), Brief van de Gruppe VII aan de OFK’s 
en het RAM in Berlijn + “Richtlinien für Ärztliche Untersuchungen in Belgien”, 17 juli 1940.  
354 Frank Seberechts, op. cit., p. 111-113.  
355 SOMA, TB nr. 4, 29/6/1940, p. 15.  
356 Mark Van den Wijngaert, België tijdens de Tweede Wereldoorlog…, p. 109.  
357 SOMA, 10-TB nr. 2, 13/8/1940, p. 37; TB nr. 9, 1/10/1940, pp. 91-92; TB nr. 10, 10/1940, pp. 104-105.  
358 Verordnungsblatt, Ausgabe 81, 24 juli 1942.  
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terugbetaald. Uiteraard waren alle arbeiders in Duitsland wel gebonden aan de Duitse 

loonbelasting, waaronder ook een verplichte bijdrage voor het DAF. 359  

 

De verplichte tewerkstelling in België en Noord-Fra nkrijk (6 maart 
1942) 

Het was in de zomer van 1941 al duidelijk dat de Duitse overwinning veel minder 

vanzelfsprekend was in vergelijking met in 1939-1940, toen de eerste veldslagen werden 

ondernomen. Het tij begon te keren voor Hitler en dat kende ook zijn repercussies in de reeds 

overwonnen gebieden. De psychologische motivatie die hieruit werd geput, gecombineerd 

met het steeds erbarmelijker wordende leven onder de bezetting, sterkte de verzetshaarden en 

de wrevel jegens de Duitsers. Net de duidelijker wordende tekortkomingen van het Duitse 

vierjarenplan, de oorlogsindustrie en de financiën, noopten de nazi’s tot het aanwenden van 

steeds drastischere middelen. In de bezette gebieden uitte zich dit onder meer in de steeds 

onafwendbaar wordende invoering van de verplichte tewerkstelling. De oorlog die alsmaar 

meer mensen opslorpte, zorgde ook voor een gat in de Duitse arbeidsmarkt. In de Duitse 

bedrijven nam de vraag naar arbeidskrachten uit de bezette gebieden toe. Eerst was er 

geprobeerd mijnarbeiders met premies aan te trekken, later werd hun vrijheid grondig 

ingeperkt en vanaf maart 1942 was het nu ook de beurt aan de andere segmenten van de 

Belgische arbeidersbevolking.  

 

De dienstplichtverordening 

Op 6 maart 1941 was het zover. De militaire bevelhebber beval dat iedere Belgische 

inwoner kon verplicht worden ‘bepaald werk van bijzonder belang uit te voeren’.360 Hiervoor 

konden bedrijven verplicht worden werknemers af te staan. Dit gold ook voor openbare 

instellingen. De verplichting was voorlopig nog beperkt tot het ambtsgebied van de MV, 

waaronder echter ook Noord-Frankrijk viel. De opmerkelijkste bepaling uit de verordening 

was dat naast de OK’s en OFK’s ook de AA’s werden belast met de uitvoering. De 

verordening zal er uiteindelijk toe leiden dat Verwilghen besluit ontslag te nemen als 

secretaris-generaal. Die beslissing was in feite lang op voorhand reeds gemaakt, zowel door 

Verwilghen zelf, als door enkele van zijn kabinetsmedewerkers. Maar ook rechtsgeleerden als 

                                                 
359 Mark Van den Wijngaert, op.cit., pp. 108-109.  
360 Verordnungsblatt, Ausgabe 68, 7 maart 1942.  
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prof. de Visscher en prof. Eyskens361, mensen uit de vakbondswereld als Cool van het ACV362  

en zelfs Galopin363 raadden Verwilghen aan om op te stappen. Sommigen vonden het ontslag 

eerder zinloos. Wat het ook wel was, aangezien zijn opvolgers – dat waren er nog vijf! – nooit 

volledig benoemd werden en slechts ‘dienstdoend’ waren. Zij werden daarbij ook nog met 

dezelfde problemen geconfronteerd en moesten dezelfde strijd leveren met het RAA, dat, 

hoewel het in de feiten reeds lang onafhankelijk ageerde, wettelijk nog steeds ondergeschikt 

was aan het MASV.364  

Al bij al kwam de verplichting er in België toch vrij laat – in Nederland was dit 

bijvoorbeeld al in februari 1941. Dat ze uiteindelijk pas in maart 1942 in België komen werd 

ingevoerd, is grotendeels te danken aan het verzet van secretaris-generaal Verwilghen, maar 

ook van de andere secretarissen-generaal en de tewerkstellingspolitiek van het Galopin-

comité.365  

 

De uitvoerende maatregelen 

Op 8 mei werden de uitvoeringsbepalingen gepubliceerd die de arbeidsverplichting 

mogelijk moesten maken.366 Door de verordening van 30 april 1942 werden de AA’s belast 

met het opleggen van de werkverplichtingen, alsook met het verlenen van de toestemming 

voor de beëindiging ervan. Bedrijven werden bovendien verplicht personeelslijsten door te 

geven aan het AA. Deze maatregel die eigenlijk al in zwakke vorm in het besluit van 10 april 

1941 zat vervat en waartegen al veel verzet was gerezen, waardoor de uitvoeringsbepalingen 

er dan ook nooit gekomen waren, was dit keer wel een voldongen feit. Alle aanwervingen en 

ontslagen moesten bij het AA worden gemeld. Dit was een van de maatregelen waaraan het 

RAA maar al te gretig meewerkte, ze maakte immers deel uit van Hendriks’ visie op het 

tewerkstellings- en plaatsingsbeleid. Het maakte tevens de uitbouw van een Betriebskartei 

mogelijk. Hendriks zou zelfs persoonlijk lijsten doorgeven aan de Gruppe VII met de namen 

                                                 
361 KADOC, Archief R. Houben, 2.2/5, pp. 30-31. Beiden waren verbonden aan de KUL en van dezelfde 
politieke strekking als de meesten in het MASV. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij achter de beslissing 
van Verwilghen stonden en dat zij vonden dat hem geen verwijten toe te schrijven waren;  
362 Ibid., 2.2/6, p. 23.  
363 Mark Van den Wijngaert, Nood breekt wet. Economische collaboratie of accommodatie. Het beleid van 
Alexandre Galopin, gouverneur van de Société Générale tijdens de Duitse bezetting (1940-1944), Tielt, Lannoo, 
1990, p. 71.  
364 Bart Brinckman, op. cit., p. 174; Mark Van den Wijngaert, Het beleid van het comité van de secretarissen-
generaal…, passim.  
365 Mark Van den Wijngaert, Het beleid van het comité van de secretarissen-generaal…, p. 148.  
366 Verordnungsblatt, Ausgabe 75, 8 mei 1942.  
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van bedrijven erop die niet in orde waren met de personeelslijsten.367 Veel werkgevers 

weigerden aanvankelijk de lijsten door te geven, en zij werden hierin gesteund door Galopin. 

Maar van een gemeenschappelijk front was quasi geen sprake. De bezetter voerde lokaal actie 

tegen individuele werkgevers en de lijsten zouden uiteindelijk onder dwang van de OFK’s en 

FK’s ingeleverd worden.368 

 

In de verordening van 7 mei 1942 ging men nog een stap verder. Behoeftigen die 

bekwaam waren om te werken werden voortaan uitgesloten van de openbare onderstand. Dit 

gold ook voor kortarbeiders. Vanaf 18 mei 1942 konden die laatsten geen steun meer krijgen 

van de COO’s, maar waren zij toegewezen op de regeling uit het Belgisch besluit van 7 mei 

1941.369 Werklozen werden op die manier gedwongen om arbeid – bij voorkeur in Duitsland – 

te verrichten. Op een dergelijke maatregel drong de Gruppe VII al lang aan, maar het Comité 

van secretarissen-generaal had zich hier altijd tegen verzet.  

Naast deze maatregel werd ook een verbod tot uitbreiding en oprichting van 

ondernemingen uitgevaardigd. Het hoofd van de MV kon ook beslissen om bepaalde 

bedrijven stil te leggen. Zo konden arbeidskrachten vrijgemaakt worden voor werken die wel 

in het kraam van de Duitsers pasten. Bedienden die hierdoor hun werk kwijtraakten, kregen 

een ontslagvergoeding ter waarde van één maandwedde per vijf jaar dienst, tot een maximum 

van zes maandwedden.370  

 

Gevolgen voor de sociale wetgeving 

Een breuk op verschillende vlakken 

Het spreekt voor zich dat iedere vorm van dwang in het arbeidsproces in de Belgische 

wetgeving verboden was. De maatregel die de Duitsers voor een tweede maal toepasten op de 

Belgische inwoners stond voor velen dan ook gelijk aan slavernij. De grondwet waarborgde 

de vrijheid van arbeid en ook enkele belangrijke sociale wetten, zoals bijvoorbeeld die 

betreffende de arbeidsovereenkomsten, geboden wederzijdse instemming van zowel 

werknemer als werkgever.  

                                                 
367 Bart Brinckman, op. cit., p. 130.  
368 Mark Van den Wijngaert, Nood breekt wet…, pp. 72-73.  
369 Zie supra.  
370 Verordnungsblatt, Ausgabe 72, 15 april 1942; aangevuld in: Verordnungsblatt, Ausgabe 78, 30 mei 1942; 
DOS, Archief Gruppe VII, film 10, f. 387-397 (Rap. 184, Tr. 35779), Lagebericht, 14 augustus 1942, p. 7.  
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Bovendien was de actie van de Duitsers volgens Verwilghen ook in strijd met de 

Conventie van Den Haag en met de door Reeder beloofde autonomie in juni 1940.371 Het was 

dan ook om die redenen dat de secretarissen-generaal iedere bepaling die neigde naar dwang 

in het arbeidsproces uit hun eigen besluiten had proberen te weren. Secretaris-generaal 

Verwilghen in het bijzonder, omdat hij als hoofd van het MASV net instond voor de juiste 

toepassing van de sociale wetgeving en dus de bescherming van de arbeiders op zich diende te 

nemen. De invoering van de dienstverplichting had het MASV in een uiterst penibele situatie 

gebracht.372 Een situatie waarin het eigenlijk al verzeild was geraakt sinds de besluiten van 

april 1941, de onafhankelijke koers die het RAA begon te varen en de vele andere barre 

omstandigheden die de oorlog voor de arbeiders met zich mee had gebracht en waartegen het 

hele comité eigenlijk maar weinig opgewassen was. Ook de financiële en economische 

kringen zaten in de problemen. Het Galopin-comité zag namelijk haar legitimiteit zwaar 

aangetast worden door de invoering van iets dat ze eigenlijk altijd geprobeerd had te 

vermijden.373  

Het kan dan ook geen verbazing opwekken dat vanaf dan de belangrijkste ingrepen op 

sociaalrechtelijk vlak door middel van Duitse verordeningen werden genomen en dat er 

krachtens Belgische besluiten weinig tot geen noemenswaardige veranderingen of 

aanvullingen meer werden aangebracht in de sociale wetgeving. De cesuur in het verloop van 

de bezetting van België is in dat opzicht dan ook vrij duidelijk en maakt dat de opdeling van 

deze scriptie gegrond is.  

 

De sociale wetten blijven gewaarborgd 

In het besluit van 31 mei 1943 werd uitdrukkelijk de waarborg gegeven aan de 

personen die tot verplichte arbeid in België gedwongen waren, dat zij het voordeel van de 

sociale wetten bleven genieten.374 Voor personen die onder een vrijwillig aangegaan contract 

werkten was dit reeds het geval. Onder deze garantie vielen: de wettelijke en reglementaire 

beschikkingen betreffende de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsbescherming, evenals die 

betreffende de sociale verzekeringen en voorzorg, waarvan de arbeidsongevallenverzekering 

in het bijzonder. Vele fabrieken waren namelijk zwaar onderhevig aan bombardementen van 

de geallieerden, aangezien ze ingeschakeld waren in de Duitse oorlogsindustrie. Ze troffen 

                                                 
371 Mark Van den Wijngaert, op.cit., p. 70.  
372 Bart Brinckman, op.cit., p. 128.  
373 Mark Van den Wijngaert, België tijdens de Tweede Wereldoorlog, p. 98.  
374 BS 8 juli 1943.  
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dus vaak de arbeiders die er tewerkgesteld waren. De Duitse autoriteiten hadden dan ook de 

handen vol met de vergoeding van arbeidsongevallen die dergelijke arbeiders overkwamen.  

 

Wat met de werknemers die voorlopig niet met de dienstverplichting of arbeid in Duitsland 
geconfronteerd werden? 

Voor de niet-werkloze arbeiders die tot nog toe niet tot arbeidsdienst werden verplicht, 

veranderde er tijdens het verdere verloop van de bezetting weinig tot niets meer wat hun 

sociale bescherming betrof. Uiteraard wel op vele andere vlakken in hun leven en omgeving, 

zowel op de werkplaats als privé. Dit ging van de vele beperkingen, tot de voedselschaarste, 

als tot de bombardementen, die op zichzelf bekeken ook de arbeiders zelf of hun omgeving of 

hun werkplaats konden treffen, enzovoorts. Dit terzijde bleven de meeste wettelijke 

bepalingen voor wat ze waren tot aan de bevrijding (de enkele verhogingen in de pensioenen 

die we in het vorige hoofdstuk reeds behandelden terzijde gelaten). Bijgevolg komt de nadruk 

van de rest van dit hoofdstuk bijna uitsluitend te liggen op diegenen die tot arbeidsdienst 

werden verplicht en diegenen die naar Duitsland vertrokken, al dan niet vrijwillig.  

Ondertussen was het wel voor de hele bevolking bang afwachten wie wel en wie niet 

werd opgeroepen voor de werkverplichting…  

 

De tewerkstelling van Joden 

Een bepaald segment van de Belgische bevolking had zelfs het voordeel van de twijfel 

al lang verloren. Net zoals het de Joden in Duitsland en in de geannexeerde gebieden was 

vergaan, zouden spoedig ook de Belgische Joden niet meer ontsnappen aan de wreedheid van 

de nazi’s. Nadat ze al een hele reeks maatregelen moesten ondergaan waarbij ze systematisch 

uit openbare ambten en het economische leven werden uitgesloten en waarbij ze van de 

overige Belgische bevolking werden afgescheiden door hen onder andere onder een eigen 

bestuur te plaatsen (de Vereniging van Joden van België), zouden ook zij verplicht worden 

tewerkgesteld. De werkomstandigheden weken echter sterk af van die van de overige 

Belgen.375 Dit alles in afwachting van hun ‘evacuatie’:  

                                                 
375 Zie voor de volledige geschiedenis van het lot van de Belgische Joden tijdens de bezetting o.a.: Rudi Van 
Doorslaer & Jean-Philippe Schreiber, De curatoren van het getto: de vereniging van de Joden in België tijdens 
de nazi-bezetting, Tielt, Lannoo, 2004, 411 p.; Rudi Van Doorslaer (red.), Gewillig België: Overheid en 
Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog, Antwerpen/Amsterdam/Brussel, 
Meulenhoff/Manteau/SOMA, 2007, 1163 p.  
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‘Der nächtste Schritt ware nunmehr ihre Evakuierung aus Belgien […] Bis zu diesem 
Zeitpunk wird die Militärverwaltung dafür sorgen, dass die arbeitseinsatzfähigen 
Juden bei kriegswichtigen Arbeiten nützlich eingesetzt werden.’ 376 

Deze maatregel werd in voege gebracht door de verordening van 11 maart 1942.377 

Hierin werd niet meer gesteld dan dat Joden onder dienstbetrekking van bijzondere aard 

vielen en dat de militaire bevelhebber gemachtigd was die te regelen. De 

uitvoeringsbepalingen werden pas in de verordening van 8 mei 1942 uiteengezet.378 Hieruit 

bleek meteen dat ook op sociaalrechtelijk vlak de Joden in hoge mate benadeeld werden en 

verder zouden worden uitgesloten van het sociale leven in België. Zo hadden zij geen recht op 

welke vergoeding dan ook in geval van ziekte, verlof, arbeid op zondag, enzovoorts. Slechts 

feitelijk geleverd werk mocht worden vergoed. De werkgever kon daarbij eenzijdig de 

dienstbetrekking verbreken zonder enige opzegbeperking. De feitelijke sociale scheiding zat 

vervat in het gebod dat Joden slechts groepsgewijs mochten worden tewerkgesteld en enkel 

gescheiden van niet-Joodse arbeiders. Enkel de rechten op pensioen bleven uitdrukkelijk van 

toepassing.  

Ook hier werden de AA’s ingeschakeld bij de uitvoering. Dit was bijzonder, aangezien 

sinds 2 december 1941 alle Belgische Joden door de MV in de Vereniging der Joden in België 

(VJB) werden verenigd. De VJB stond in voor bijna alle facetten in het sociale leven van de 

Joden, zoals onderwijs en sociale hulpverlening en had als hoofddoel het bevorderen van de 

uitwijking van de Joodse bevolking.379 De Duitsers gebruikten de VJB als dekmantel door 

haar een hele reeks anti-Joodse maatregelen zelf te laten uitvoeren of om de uitvoering van 

deze maatregelen te vergemakkelijken. Met de tewerkstelling van de Joden verkozen ze dus 

een Belgische instantie, al liet ook die niet na de VJB in te schakelen bij bv. de aanvragen tot 

vrijstelling en de regeling van de post en pakketten met levensmiddelen voor de 

tewerkgestelde Joden.380 Maar ook de inschakeling van de MV gaat niet zonder zekere 

complicaties gepaard. De deportatie van de Joden was immers een bevoegdheid van de Sipo-

SD, die onder de SS ressorteerde. De kwestie van de tewerkstelling van Joden brengt dus ook 

                                                 
376 SOMA, TB nr. 20, 15 juni 1942, A, p. 50.  
377 Verordnungsblatt, Ausgabe 70, 18 maart 1942.  
378 Verordnungsblatt, Ausgabe 76, 15 mei 1942.  
379 Rudi Van Doorslaer & Jean-Philippe Schreiber, op. cit., p. 8.  
380 Sophie Vandepontseele, “De verplichte tewerkstelling van Joden in België en Noord-Frankrijk” in: Rudi Van 
Doorslaer & Jean-Philippe Schreiber, De curatoren van het getto: de vereniging van de Joden in België tijdens 
de nazi-bezetting, Tielt, Lannoo, 2004, p. 149.  
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bevoegdheidsgeschillen met zich mee en illustreert het machtsspel dat zich ook op hoger 

niveau afspeelde tussen de partijorganen in Duitsland en de MV in België.381  

Voor de tewerkstelling van Joden werden door KVR Schlumprecht administratieve 

regels vastgelegd in een circulaire aan de OFK’s en FK’s, maar toch kon de concrete 

afhandeling verschillen van stad tot stad, al naargelang het AA. Ook de medewerking van het 

lokale Belgische bestuur en de politie kon variëren van regelrechte collaboratie zoals in 

Antwerpen, tot matige vormen van weigering zoals in Brussel, tot zelfs verzet zoals in 

Charleroi, waar Joodse verzetsstrijders met communistische banden actief waren. Indien 

bedrijven aan de regels van scheiding voldeden, konden er Joodse arbeiders worden 

tewerkgesteld in individuele bedrijven in België. Ze werden echter vooral ingezet in 

werkkampen van de OT in Noord-Frankrijk om zware arbeid te verrichten in erbarmelijke 

omstandigheden. Ze verbleven in barakken met onvoldoende hygiënische voorzieningen en 

voedsel. Of ze ooit hun loon gezien hebben is ook maar de vraag. De lonen dienden te worden 

gestort aan de Banque de Paris et des Pays-Bas, maar de meeste begunstigden en 

rechthebbenden waren onvindbaar, omdat ze vaak al gedeporteerd waren naar het ‘Oosten’. 

Het eerste konvooi met Joodse dwangarbeiders naar Noord-Frankrijk vertrok op 13 juni, maar 

op 23 oktober werden alle Joodse kampen ontruimd en werden de Joodse arbeiders 

‘geëvacueerd’ naar Mechelen, vanwaar ze zouden verdwijnen richting Auschwitz…382 Toen 

de konvooien al waren vertrokken had de nieuwe (dienstdoende) secretaris-generaal van het 

MASV Vervaeck nog een protestbrief gestuurd naar de Duitse autoriteiten, waarin hij hen 

eraan herinnerde dat ze hadden beloofd geen deportaties uit te voeren.383 Het nut hiervan valt 

sterk te betwijfelen. Misschien was het een gewetenssusser, wetende dat onder hem 

ressorterende diensten eraan hadden meegewerkt?  

In haar artikel dat integraal handelt over de tewerkstelling van de Joden stelt 

Vandepontseele zich de intrigerende vraag of de verplichte tewerkstelling als voorbode van de 

massale uitroeiing van de Joden kan worden beschouwd of was het slechts een verlengde van 

de algemene verplichte tewerkstelling, waarbij voor Joodse werknemers een bijzonder 

wettelijk kader diende te worden geschapen? En wat was dan de daadwerkelijke 

betrokkenheid van de MV bij de Jodenvervolging in België?384 Ons interesseert vooral de link 

tussen het Duitse beleid van Arbeitseinsatz en de Jodenvervolging. Volgens Vandepontseele 

                                                 
381 Ibid., pp. 152-153, 178.  
382 Ibid., passim.  
383 KADOC, Archief R. Houben, 2.2/8, p. 9.  
384 Sophie Vandepontseele, art. cit., p. 149.   
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maakte de tewerkstelling van de Belgische Joden integraal deel uit van de algemene 

verplichte tewerkstelling, waarin de Joden slechts één van de categorieën van werkkrachten 

was. De essentie van haar antwoord komt er in feite op neer ‘dat het destijds onmogelijk was, 

voor Joden en niet-Joden, om het vervolgings- en het uitroeiingsbeleid duidelijk te 

onderscheiden’. De MV hielp door haar tewerkstellingsbeleid echter mee met het in stand 

houden  van die verwarring omtrent de deportatie naar het ‘Oosten’.385  

 

De tewerkstelling van “Ostarbeiter” in België en No ord-Frankrijk 

Een andere categorie van bijzondere werkkrachten in de Duitse Arbeitseinsatz-politiek 

in België en Noord-Frankrijk waren de arbeiders die Duitsland in de veroverde 

Sovjetgebieden in het Oosten had ‘buitgemaakt’. Die arbeiders waren daar aangeworven en 

werden vervolgens overgebracht naar westelijke gebieden, waar de fabrieken voor de Duitse 

oorlogsindustrie gevestigd waren. Dit waren o.a. België en Noord-Frankrijk, maar evengoed 

Duitsland zelf. Omdat het ook hier een ‘dienstbetrekking van bijzondere aard’ betrof, werden 

de arbeidsvoorwaarden geregeld door een verordening van het militair bestuur, namelijk die 

van 14 juli 1942.386 De reden hiervoor is duidelijk: ze werden als minderwaardige arbeiders 

beschouwd en dienden bijgevolg ook aan bijzonder slechte voorwaarden tewerkgesteld 

worden. De term Ostarbeiter werd door de Duitsers gebezigd voor civiele arbeiders en mag 

dus niet worden gelijkgesteld met de vele Russische krijgsgevangenen die werden ingezet, 

maar pas nadat de helft van hen reeds was overleden in krijgsgevangenschap door 

uithongering en ziekten.387  

De termen ‘aanwerving’, ‘dienstbetrekking’ en ‘arbeidsvoorwaarden’ suggereren dat 

het om vrije tewerkstelling ging, maar net zoals dat bij Belgen en Joden het geval was, is de 

grens tussen dwangarbeid en zogenaamde vrije arbeid flinterdun in de Duitse 

tewerkstellingspolitiek van vreemde arbeidskrachten, ook wel Ausländereinsatz genoemd. De 

meest neutrale term blijft dus ‘vreemde arbeiders’, want ook het onderscheid tussen civiele 

arbeiders en tewerkgestelde krijgsgevangenen was niet altijd duidelijk.388 In het geval van de 

                                                 
385 Ibid., pp. 178-181.  
386 Verordnungsblatt, Ausgabe 81, 24 juli 1942; aangevuld in: Verordnungsblatt, Ausgabe 103, 16 juni 1943.  
387 Ulrich Herbert, “Zwangarbeit im Dritten Reich” in: De verplichte tewerkstelling in Duitsland. Le travail 
obligatoire en Allemagne. 1942-1945, CREHSGM-NCWO II, Brussel, 1993, pp. 168-169.  
388 Ulrich Herbert, Hitler's foreign workers: enforced foreign labor in Germany under the Third Reich, 
Cambridge, Cambridge university press, 1997, pp. 397-398; in de Duitse wetgeving en administratie bestond 
overigens geen wettelijk statuut voor ‘dwangarbeider’. Dit was slechts een evaluatieve term die op bepaalde 
groepen arbeidskrachten werd geplakt op basis van de feitelijke omstandigheden waarin zij waren tewerkgesteld.  
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Ostarbeiter die in België en Noord-Frankrijk werden ingezet, maakt deze bemerking echter in 

het kader van ons onderzoek weinig uit, dat beperkt blijft tot België. Ons interesseert vooral 

welk statuut ze in ons land hadden en welke sociale bescherming zij genoten, als dit al het 

geval was tenminste.  

 

Arbeidsvoorwaarden –en omstandigheden 

Volgens de verordening was de Belgische (en Franse) arbeidswetgeving niet van 

toepassing op de Ostarbeiter en net zoals de Joodse arbeiders konden zij geen aanspraak 

maken op toeslagen en uitkeringen voor ziekte, zondagswerk, overuren, enzovoorts. De 

loontarieven werden vastgelegd in tabellen bijgevoegd in de verordening. De werkgevers 

dienden voor het in dienst hebben van Ostarbeiter een speciale taks te betalen. Franse of 

Belgische arbeiders die moesten toezien op Ostarbeiter kregen daar een speciale vergoeding 

voor. In België werden de Ostarbeiter vooral ingezet in de mijnbouw. In augustus 1942 

werden in de Belgische steenkoolmijnen reeds 3550 arbeiders van Russische afkomst 

ingezet.389 Dit cijfer zou ongeveer stabiel blijven (ca. 3000 in april 1943).390  

De bezetter was bij de inzet van arbeiders uit Sovjetgebieden voornamelijk bezorgd 

om de politieke gevaren en de veiligheid. Dit was ook al het geval in Duitsland zelf, vandaar 

dat men zo lang gewacht had met het inzetten van bv. de Russische krijgsgevangen. Maar de 

economische noodzakelijkheid had Duitsland gedwongen toch gebruik te maken van deze 

bron aan arbeidskrachten. De arbeiders werden in speciale kampen tewerkgesteld waarbij aan 

speciale inrichtings- en bewakingsvoorwaarden moest worden voldaan. In Duitsland was de 

situatie eenvoudiger omdat daar sowieso op de medewerking van de bedrijven en inheemse 

bevolking en arbeiders kon worden gerekend. In België en Noord-Frankrijk had men rekening 

te houden met eventuele sympathie voor de dwangarbeiders uit het Oosten van de burgers uit 

de bezette landen en zeker van de vele Polen die al sedert lang in de Belgische mijnbouw 

waren tewerkgesteld. Ook voor verzetsdaden van communisten, waarvan de sympathie voor 

de Ostarbeiter uiteraard vanzelfsprekend was, was de bezetter zeer beducht. Bij de gewone 

bevolking was er het gevaar dat men aanstoot zou nemen aan de Duitse methoden en de 

behandeling van deze arbeiders en dat het de weerstand zou kunnen doen opflakkeren tegen 

de eigen deportaties en ellende. Het gevolg was dat de oostelijke arbeiders in strenge 

afzondering werden tewerkgesteld in kampen omringd met prikkeldraad, enz. De bewaking 

                                                 
389 DOS, Archief Gruppe VII, film 10, f. 387-397 (Rap. 184, Tr. 35779), Lagebericht, 14 augustus 1942.    
390 SOMA, TB nr. 23, D, 15/4/1943, p. 16.  
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werd overgelaten aan de Vlaamse of Waalse wachteenheden. Russische krijgsgevangenen 

werden in aparte kampen ondergebracht, maar de voorwaarden en omstandigheden die niet in 

de bezette gebieden in verordeningen werden vastgelegd, zullen in de praktijk niet veel 

verschild hebben met die van hun civiele collega’s. Ieder contact met zowel de Ostarbeiter als 

de Russische krijgsgevangenen was voor de plaatselijke bevolking verboden. Vooral 

hulpverlening werd streng bestraft.  

De arbeiders zelf waren voornamelijk landarbeiders en dienden bijgevolg te worden 

omgevormd tot mijnwerkers, waarvoor tolken werden ingezet. Om toch enige 

arbeidsproductiviteit te stimuleren waren wel vrijetijdsactiviteiten voorzien die eventueel ook 

als beloning voor goed werk konden dienen. Vluchtpogingen waren er zeker, maar niet 

alomtegenwoordig.391  

 

De arbeidsongevallenverzekering was al wettelijk geregeld voor de Ostarbeiter die in 

het Duitse Rijk waren tewerkgesteld krachtens de (in Duitsland uitgevaardigde) verordening 

van 30 maart 1943. Door een decreet van het RAM werd deze regelgeving nu ook van 

toepassing op de Ostarbeiter die in België en Noord-Frankrijk werden tewerkgesteld. De 

uitvoeringsbepalingen werden door de MV vastgelegd in de verordening van 2 december 

1943.392 Aangezien het in België en Noord-Frankrijk enkel om mijnarbeiders ging, waren de 

verplichtingen aan de mijnondernemers gericht. Bij een arbeidsongeval moest de werkgever 

medische behandeling en kosteloos onderdak aan het slachtoffer verzekeren. Hiervoor 

betaalden ze aan de afdeling in Bonn van de Knappschafts-Berufsgenossenschaft (de Duitse 

vakvereniging van mijnwerkers) een bijdrage van 1,5% van het brutoloon van de Ostarbeiter. 

Hij moest die organisatie ook maandelijks op de hoogte houden van het totale loon van de 

arbeiders en ieder ongeval moest worden gemeld.  

 

De verplichte tewerkstelling in Duitsland (6 oktobe r 1942) 

In maart 1942 ging een Belgische delegatie van leidinggevende figuren uit de 

financiële wereld onder leiding van Galopin naar Berlijn om er de vele problemen te 

bespreken met de Duitse autoriteiten. Zowel de Duitse overheid in België, als o.a. Galopin 

zelf zagen weinig heil in deze actie. Dit pessimisme bleek gegrond, want de balans van de 

resultaten viel bijzonder negatief uit voor de delegatie. In Berlijn was men niet bereid 
                                                 
391 SOMA, TB nr. 21, 15/9/1942, B, pp. 22-24; TB nr. 22, 31/12/1942, B, p. 21.  
392 Verordnungsblatt, Ausgabe 113, 15 december 1943.  
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rekening te houden met de Belgische noden omtrent de voedselvoorziening en de stijgende 

Belgische schuld van de bezettingskosten en de clearing. De Belgen kregen zelfs de 

mededeling dat men zich nog meer zou moeten inzetten voor de Duitse economie in het kader 

van de strijd tegen Rusland. Het was een verloren zaak. Ook al was de MV van goede wil, 

ook zij kreeg vanuit Berlijn meer en meer tegenkanting. De SS en de Vierjahresplan-

Organisation trokken het economische beleid naar zich toe, ook in België.393 Dit resulteerde 

onder meer in de benoeming van Fritz Sauckel, Gauleiter van Thüringen en sinds lang een 

trouwe medestander van Hitler, tot Generalbevollmachtigde für den Arbeitseinsatz (GBA). 

Hij moest het nieuwe economische beleid van de nazi’s in goede banen leiden. Hij was daar 

als de typische verbindingsman tussen de technocratische en ideologische aspecten van het 

nationaalsocialisme de geschikte man voor. Onder zijn leiding zou de massale import van 

vreemde arbeiders plaatsvinden en diende de exploitatie maximaal te worden doorgevoerd.  

Hiervoor kreeg hij uitgebreide bevoegdheden van Hitler, waarbij het RAM de grootste 

verliezer was, alsook Göring die de leiding had over het Vierjahresplan. Binnen de MV zou 

Sauckel OKVR Schultze als zijn gevolmachtigde benoemen voor België. De eerste 

doelstelling van Sauckel voor België was een verdubbeling van de vrijwillige aanwervingen 

voor Duitsland. Indien de quota niet werden gehaald, dan moest de verplichting er koste wat 

het kost komen. De onhaalbare eisen van Sauckel lokten bij de MV protest uit, aangezien hun 

eerste doelstelling de Ruhe und Ordnung was en net in België lagen dergelijke deportaties 

naar Duitsland zeer gevoelig door de herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog.394  

Op 6 oktober 1942 werd door een wijziging van de vorige dienstplichtverordening de 

verplichte tewerkstelling in Duitsland mogelijk gemaakt en voer er een schokgolf doorheen 

België.395 Er zou echter een groot verschil zijn met de deportaties tijdens de Eerste 

Wereldoorlog: nu zou de hele bevolking, ongeacht de klasse, ermee te maken kunnen krijgen. 

Het gevolg hiervan was dat ook het verzet ertegen veel meer onder alle lagen van de 

bevolking verspreid was.396  

 

                                                 
393 Mark Van den Wijngaert, Nood breekt wet…, pp. 74-76.  
394 Bart Brinckman, op. cit., pp. 137-138; Mark Van den Wijngaert (red.) (et al.), België tijdens de Tweede 
Wereldoorlog..., pp. 96-97; Ulrich Herbert, op. cit., pp. 161-163.  
395 Verordnungsblatt, Ausgabe 87, 7 oktober 1942.  
396 Francis Balace, “Konklusies” in: De verplichte tewerkstelling in Duitsland. Le travail obligatoire en 
Allemagne. 1942-1945, CREHSGM-NCWO II, Brussel, 1993, pp. 259-260.  
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De uitvoeringsbepalingen 

De tewerkstellingsplicht was toepasselijk op mannen van 18 tot en met 50 jaar en voor 

ongehuwde vrouwen van 21 tot en met 35 jaar. Maar de verordening stelde nu expliciet de 

hele arbeidsmarkt onder strikte controle van de AA’s en de (O)FK’s. De arbeidsmobiliteit lag 

volledig aan banden, aangezien iedere verandering van dienstbetrekking verboden was zonder 

toestemming. Meer nog, iedereen moest kunnen bewijzen dat hij werk bezat. Kortwerk gold 

niet als volwaardig werk. AA’s konden echter enkel een verplichting opleggen voor arbeid 

binnen België, de (O)FK’s waren bevoegd voor de arbeid in Duitsland. Niettemin waren in de 

praktijk de AA’s nu ‘gedegradeerd tot een uitvoerend orgaan van de Gruppe VII’.397  

Op 23 januari 1943 volgden de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de sociale 

bescherming van de opgeroepen arbeiders.398 Zo werd hen verzekerd dat, indien zij 

uiteindelijk toch niet geschikt zouden worden bevonden of vrijstelling kregen voor de 

dienstplicht, zij meteen terug onder dezelfde voorwaarden aan de slag konden bij hun vorige 

werkgever. Werkgevers waren ook verplicht opgeroepen arbeiders de nodige tijd te geven 

(max. zes uur) om aan hun oproeping te voldoen, met behoud van loon. Voor diegenen die 

effectief in Duitsland gingen werken, werd een ‘scheidingsvergoeding’ voorzien, indien zij 

een gezin achterlieten voor wiens onderhoud ze instonden. Alle rechten op ouderdoms- en 

andere pensioenen bleven onverminderd bestaan. De reiskosten waren voor de werkgever en 

indien de werknemer niet de middelen had om de kosten zelf voor te schieten, dan moesten de 

AA’s hiervoor instaan. Belangrijk is ook de toestemming van de MV die vereist was om een 

huurcontract met iemand die verplicht werd tewerkgesteld op te zeggen.  

 

Rationalisering van de arbeidsduur 

Ook nu werden er extra maatregelen ingevoerd om ondernemingen vrij te maken van 

arbeidskrachten, om deze dan te kunnen inzetten in cruciale industrieën. Gelijktijdig met de 

invoering van de arbeidsdienst in Duitsland, werd de arbeidsduurregeling onder handen 

genomen. Voortaan werd de 8-urendag en 48-urenweek ingesteld als minimum. Hiermee wou 

de bezetter paal en perk stellen aan de wijdverbreide tactiek van werkgevers om meer 

werknemers in dienst te hebben dan dat eigenlijk nodig was voor de productie, waardoor de 

gemiddelde productiviteit per werknemer aanzienlijk lager was dan voor de oorlog; uiteraard 

                                                 
397 Frank Seberechts, op.cit., p. 35.  
398 Verordnungsblatt, Ausgabe 93, 23 januari 1942.  
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om de bezetter tegen te werken. De regelingen voor kortwerk dienen dus als afgeschaft te 

worden beschouwd, hoewel dit niet expliciet wordt vermeld. Voor de verplichte ontslagen die 

uit deze maatregel voortvloeiden werden dezelfde ontslagvergoedingen bevolen als bij de 

verplichting tot sluiting van een onderneming: één week loon voor een arbeider en één 

maandloon voor een bediende, waarbij per 5 jaar dienst een maandloon bijkwam (tot een 

maximum van zes maandlonen).  

Enkele weken later op 30 oktober werd quasi het hele Belgische reglementering op de 

arbeidsduur door de Duitsers overhoop gehaald en herschreven in een nieuwe verordening.399 

De wet van 14 juni 1921 op de 8-urendag en 48-urenweek werd in de verordening expliciet 

buiten werking gesteld, samen met alle hiermee samenhangende wetten en KB’s.  

Op het MASV waren ze hier allerminst over te spreken. Het betekende – afgezien van 

de verplichte tewerkstelling en deportaties – een zeer ernstige ingreep in het Belgische 

arbeidsrecht. Vervaeck zou voor deze specifieke kwestie nog een aparte protestbrief laten 

opstellen. Het protest was vooral gebaseerd op juridische gronden en men vroeg Reeder de 

zaak uit te klaren om eventueel tot een betere regeling te kunnen komen. Reeder antwoordde 

echter zeer gebeten en dreigde zelfs met sancties, indien er nog verder zou worden 

tegengesputterd. Het MASV werd echter wel het toezicht over de reglementering op de 

arbeidsduur toegewezen. Vervaeck wou eventueel Wouters in zijn hoedanigheid als 

Algemeen Gevolmachtigde belasten met deze verantwoordelijkheid, maar die weigerde dit. 

Ondertussen regende het al vragen van werkgevers binnen bij Wouters in verband met de 

interpretatie van de nieuwe arbeidsduurregeling.400 Dit plaatste het MASV en de Algemeen 

Gevolmachtigde voor een dilemma, want langs de ene kant weigerden ze mee te werken aan 

dergelijke maatregelen van de bezetter die de belangen van de werknemers in grote mate 

schade toebrachten, maar langs de andere kant achtten ze zich wel verplicht de werkgevers in 

te lichten, opdat ze zich niet in nesten zouden werken bij de bezetter omwille van foute 

interpretaties. Uiteindelijk kozen ze toch voor het laatste, weinig keus hadden ze immers niet, 

behalve opstappen, wat het probleem onopgelost zou laten.  

De arbeidsvoorwaarden in Duitsland 

De eigenlijke ervaringen van de arbeiders die naar Duitsland gevoerd werden om te 

werken, konden uiteraard variëren naargelang het bedrijf waar men was tewerkgesteld, welk 

soort arbeid er diende te worden verricht, waar men werd ondergebracht voor overnachting, 

                                                 
399 Verordnungsblatt, Ausgabe 88, 4 november 1942.  
400 KADOC, Archief R. Houben, 2.2/9, nota’s oktober-november 1942.  
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enzovoort. Toch kan al bij al gesteld worden dat men over de verhoudingen met de 

werkgevers en over de arbeidsvoorwaarden min of meer tevreden was. De lonen waren dan 

ook veel hoger dan in België en de werkomstandigheden veel moderner.401 Al wisten 

sommige arbeiders in het begin niet altijd meteen welke precies hun loon ging zijn. Naast het 

loon ontving men vaak zaken in natura, wat kon gaan van kost en inwonen tot sigaretten. Ook 

kon men soms rechtstreeks aan de baas om opslag vragen.402 De vele overuren die vaak 

moesten worden gepresteerd stootten op zeer weinig tegenstand van de arbeiders, aangezien 

de overuren extra werden betaald.403  

 

De loonzendingen naar huis 

De loontransfers bleven uiteraard nog steeds mogelijk, ongeacht de verplichting van 

de arbeid in Duitsland. Maar vanaf 29 april 1943 zou een bijkomend systeem worden 

ingevoerd in de schoot van de COO’s.404 Gezinnen van personen die in Duitsland werden 

tewerkgesteld, konden genieten van een voorschot op het loon. Deze mogelijkheid gold enkel 

voor getrouwde personen, al dan niet met kinderen, of hiermee gelijkgestelde personen, zoals 

weduwnaars, gescheiden personen of vrijgezellen, indien deze één of meerdere kinderen ten 

laste hadden. Het voorschot bedroeg 210 fr. per maand en werd vermeerderd met een 

gezinsuitkering voor ieder kind ten laste dat jonger dan 15 was. De families moesten hiervoor 

een aanvraag indienen bij de COO, maar er was geen ‘staat van behoeftigheid’ vereist om het 

voorschot te krijgen, zoals dat voor de gewone steunverlening het geval was. De controle van 

de betalingen gebeurde door het RAA. De kosten waren ten laste van de staat, maar diende 

door de COO’s deels te worden gerecupereerd door gedeeltelijke afhouding op het loon, dat 

door de arbeiders diende te worden opgestuurd. De loontransfers kregen zo een beter wettelijk 

kader, wat problemen zou moeten verminderen.  

Voor de gewone geldzendingen naar huis werd de situatie ook verbeterd. In augustus 

1942 bedroeg de wachttijd twee tot drie weken. Dit was het resultaat van een betere 

samenwerking tussen de Gruppe VII, de Deutsche Bank, het DAF en de Duitse 

Arbeitsämtern.405  

                                                 
401 Mark Van den Wijngaert (red.) (et al.), België tijdens de Tweede Wereldoorlog, p. 108.  
402 Frank Seberechts, op. cit., pp. 107-108.  
403 Ibid., p. 108; Mark Van den Wijngaert, op. cit., p. 108.  
404 BS 1 mei 1943.  
405 DOS, Archief Gruppe VII, film 10, f. 387-397 (Rap. 184, Tr. 35779), Lagebericht, 14 augustus 1942.  
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Naast de loonzendingen waren er ook verschillende andere bronnen van bijstand die 

werden verleend aan de families of aan de gedeporteerden zelf. Het gros hiervan waren 

patronale initiatieven.406  

 

De regeling voor de sociale verzekeringen 

Het besluit waarvan sprake was in de vorige paragraaf was in feite het enige dat 

rechtstreeks de in Duitsland verplichte personen tot onderwerp heeft. Hierna beperkte men 

zich tot berichten in het Staatsblad, waarin men de bevolking inlichtte over de procedures 

inzake sociale verzekeringen voor hun verwanten die in Duitsland werkten. De sociale 

verzekeringen bleven immers van kracht op hen. Men was dan ook genoodzaakt enkele 

praktische zaken vooraf te regelen voor het geval de families te maken kregen met ziekte, 

ongeval of overlijden. Voor de families bracht dit immers extra zorgen met zich mee 

aangezien de slachtoffers zich in Duitsland bevonden. De richtlijnen werden ook meegedeeld 

aan de burgemeesters in omzendbrieven. Hiervoor zouden de opeenvolgende secretarissen-

generaal bijna in continue verbinding staan met de Duitse autoriteiten om erop aan te dringen 

dat bij dergelijke voorvallen de zaken zo snel en efficiënt mogelijk geregeld dienden te 

worden.407  

Dit was het geval in de omzendbrief van 30 juli 1943 waarin aan de burgemeesters 

wordt uiteengezet hoe het ‘voorlopig reglement inzake de verzekering tegen de geldelijke 

gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood, ten opzichte van de in Duitsland 

tewerkgestelde arbeiders’, diende te worden begrepen en uitgevoerd.408 Op 30 juni 1943 werd 

namelijk te Brussel een protocol ondertekend door vertegenwoordigers van het Duitse RAM 

en het Belgische MASV, waarover Olbrechts nu de leiding had. In de verordening van 15 

januari was immers bepaald dat de Belgische pensioensrechten onverminderd van kracht 

bleven, maar praktisch leverde dit wel enkele problemen op. Met dit protocol werden in 

Duitsland tewerkgestelde arbeiders, beperkt en onder bepaalde voorwaarden, in dezelfde 

toestand geplaatst inzake reglementering van de pensioenen ‘als zouden zij verder 

onderworpen geweest zijn aan de Belgische verzekeringswetten’. De Repartitiekas werd 

belast met de uitvoering van de regeling. Aan de burgemeesters werden enkele 

                                                 
406 Guillaume Jacquemyns, La société belge sous l'occupation allemande 1940-1944, Brussel, Nicholson & 
Watson, 1950, deel 3, pp. 139-143. Dit werk is ietwat verouderd, maar wel nog steeds een grote bron van 
gegevens over de leefomstandigheden van de gedeporteerde arbeiders en hun in België achtergebleven families.  
407 ARA, sec.-gen., notulen, 11 juni 1943.  
408 BS 12 augustus 1943.  
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medewerkingvereisten gesteld, aangezien zij zich op het laagste bestuursniveau bevonden en 

de richtlijnen konden doorgeven aan de burgerlijke standen en COO’s. De regeling voorzag 

de tussenkomst van Duitse verzekeringsinstanties, waaraan de pensioensbijdragen dienden te 

worden gestort. In het Comité vroeg men zich af waarom de Duitse werkgevers de bijdragen 

niet aan de Belgische verzekeringsinstellingen konden storten. Dit werd echter door de Duitse 

overheid als onrealiseerbaar beschouwd.409  

Voorbeelden van berichten in het Staatsblad die uitleg verschaften aan personen die 

een familielid hadden dat in Duitsland verplicht was tewerkgesteld, waren die van 27 juni, 9-

10 augustus en 2 maart 1943. Hier werd vermeld tot wie men zich diende te richten in het 

geval dat dit familielid was getroffen door een arbeidsongeval of was overleden door toedoen 

van een arbeidsongeval, ziekte of krijgsverrichtingen. De familie kon daar dan verdere 

inlichtingen verkrijgen over de vergoedingen, het onderzoek, enz. In het bericht van 12 

september 1943 werd beschreven op welke toelagen men aanspraak kon maken tengevolge 

van het overlijden van het familielid. De toelagen werden volgens de Duitse wetgeving 

uitgekeerd door de Duitse sociale zekerheidskassen in kwestie.  

 

We kunnen hieruit afleiden dat er wel degelijk moeite werd gedaan om zoveel 

mogelijk tegemoet te komen aan de regelingen voor de pensioenen, maar ook voor 

arbeidsongevallen –en ziekteverzekering en om die zo normaal mogelijk te laten verlopen. De 

gelijke behandeling van Belgische en Duitse arbeiders was immers wettelijk vastgelegd. Maar 

al te veel moet men zich hier ook niet bij voorstellen, het was waarschijnlijk ook vooral voor 

de schijn; de verplichte tewerkstelling had al genoeg wrevel opgeroepen in de bezette 

gebieden en het kon dus zeker geen kwaad de schade te beperken door de schijn van gelijke 

behandeling hoog te houden. Dit gold natuurlijk niet voor joden, Ostarbeiter, Russische 

krijgsgevangen, gewone gevangenen en de vele andere politieke en ‘raciale’ gevangenen in de 

concentratiekampen. Het was al een grote ‘toegeving’ dat ze konden werken voor de Duitsers. 

Het was immers niet zo vanzelfsprekend dat ze werden ingezet, omwille van de racistische 

ideologie, maar ook omwille van politieke en veiligheidsredenen. Maar de oorlogssituatie die 

anders was uitgelopen, noopte de Duitsers nu eenmaal tot een massale exploitatie van het 

kleinste beetje arbeidskracht, dus ook van diegenen die men eerst economisch volledig had 

uitgesloten, zoals de joden, of had laten wegkwijnen in kampen, zoals de Russische 

krijgsgevangenen, waarvan de helft al was overleden vooraleer ze werden ingezet.  

                                                 
409 ARA, sec.-gen., notulen, 2 juli 1943.  
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Vrouwen 

Een gelijkaardige, doch niet te vergelijken, dubieuze situatie overkwam de 

vrouwelijke arbeidsters. In de  dienstplichtverordening stond namelijk dat ook vrouwen 

konden worden verplicht tot arbeid. Hoe was dit te verzoenen met de nazi-ideologie waarin de 

rol van de vrouw in de eerste plaats beperkt diende te zijn tot die van echtgenote en, vooral, 

tot die van moeder? Maar het teruggrijpen van het nazisme naar deze traditionele waarden 

strookte, net zoals vele andere zaken in de maatschappij en het beleid van nazi’s, niet met de 

industriële eisen die de oorlog meer en meer begon te stellen. Het was zelfs zo dat reeds vóór 

de oorlog al een groot deel van de vrouwen was tewerkgesteld in Duitsland (zie supra). Met 

de verplichte tewerkstelling in de bezette gebieden zou men deze maatregel dus ook niet 

beperken tot de mannen, maar zouden ook de vrouwen zich moeten opofferen voor de Duitse 

oorlogsinspanning.410 Het leeftijdscriterium van 21 tot 35 jaar en het criterium van 

ongehuwde staat lieten echter blijken dat in de tewerkstellingspolitiek de vrouw toch niet 

helemaal gelijkgeschakeld werd met de man.  

Hetzelfde blijkt uit de uitvoeringsverordening van 30 oktober 1942 tot regeling van de 

arbeidsduur in België. Hierin was een heel hoofdstuk voorzien, getiteld: ‘Meer bescherming 

voor vrouwen’. Zo konden vrouwen verzoeken om vrijgesteld te blijven van arbeid die de 

‘regelmatige’ arbeidstijd van acht uur overschreed, indien ze zwanger waren of nog 

borstvoeding gaven. Indien toch uitzonderingen tot arbeidsduurverlening werden toegepast, 

mocht die voor vrouwen nooit meer dan tien uur bedragen. Voor de werkdagen die aan zon– 

of feestdagen voorafgingen was dit acht uur. Rustpozen moesten tenminste 20 minuten 

bedragen en sowieso worden ingelast vanaf een arbeidsduur van minstens vijf uur. De pauze 

moest één uur bedragen vanaf een arbeidsduur van negen uur. Ook nachtwerk was verboden 

van 20u tot 6u. Zo waren er nog enkele regels en uitzonderingen waren slechts mogelijk mits 

zware economische redenen of in gevallen van nood. Het MASV was bevoegd voor het 

toezicht hierop, wat zeker niet nieuw was. In feite was geen van deze 

beschermingsmaatregelen voor vrouwenarbeid nieuw. De bescherming op vrouwenarbeid 

bevond zich zelfs onder de eerste sociale wetten die in België gestemd werden. Waarom werd 

er dan nog eens op gehamerd door de bezetter?  

                                                 
410 Gerd Van der Auwera, De nazi-ideologie en de verplichte tewerkstelling…, hoofdstuk III, titels 2 en 3. [de 
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Het is mogelijk dat de bezetter de groeiende inzet van vrouwen in de Belgische 

fabrieken voorbereidde. De verplichte tewerkstelling was namelijk toch voornamelijk 

geconcentreerd op de mannen, ook al konden ook vrouwen worden opgeroepen. Hierdoor 

ontstond een arbeidsreserve van vrouwen, die dan de lege plaatsen van de weggevoerde 

mannen konden invullen.411 Misschien echter dienden de bepalingen vooral ter relativering 

van de strenge algemene arbeidsduurregeling. Indien het toch uit ideologische overwegingen 

zou zijn geweest, waarom zou men dan überhaupt begonnen zijn met het oproepen van 

vrouwen voor Duitsland? En dat terwijl Duitse vrouwen wel al massaal werden 

tewerkgesteld? Het ideologische motief en de nazistische idee over de rol van de vrouw in de 

samenleving kan dus als van weinig belang worden beschouwd in de Duitse maatregelen voor 

de Arbeitseinsatz.  

Aangezien de visie op de vrouw als moeder en huishoudster geen monopolie was van 

de nazi’s, maar ook in de andere Europese landen, waaronder ook België, vrij courant was, 

brak er al vlug protest uit tegen het inzetten van vrouwen in Duitsland en zeker in de 

oorlogsindustrie. Dit protest kwam voornamelijk vanuit katholieke hoek, maar ook in de 

ruime publieke opinie bestonden er veel bezwaren. Maria Baert van de Christelijke Sociale 

Vrouwenwerken en tevens senator, sprak op 12 november 1942 met de bezetter, maar zonder 

resultaat. Toch zou eind november de leeftijd voor vrouwen worden opgetrokken tot 24 jaar. 

Ook de secretarissen-generaal protesteerden hevig. De redenen van het Belgische protest 

waren vooral de morele en zedelijke gevaren die jonge vrouwen zo ver van huis zouden 

kunnen  corrumperen. Het ideaal bleef nog steeds ‘de vrouw aan de haard’. Ook hielden de 

Werbestellen zich vaak niet aan de afspraak en werden ook jongere meisjes en gehuwde 

vrouwen naar Duitsland gestuurd.412 Eind maart 1943 besliste de bezetter om toch geen 

vrouwen meer naar Duitsland te sturen. Meer uit eigenbelang dan om de morele Belgische 

bezwaren, men hoopte namelijk zo het algemene verzet tegen de verplichte tewerkstelling te 

minderen. Er dient trouwens op gewezen dat onder meer Göring, leider van het Vierjarenplan, 

en zelfs GBA Sauckel zich in eigen land al tegen de inzet van vrouwen in de Duitse economie 

hadden uitgesproken.413  

 

                                                 
411 Ibid., hoofdstuk II, titel 1.2.  
412 Ibid., hoofdstuk III, titels 2 en 3, en “Besluit”; Frank Seberechts, op.cit., pp. 36-37.  
413 Gerd Van der Auwera, op.cit., “Besluit”.  
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Verdere intensifiëring van de Arbeitseinsatz  

De MV zou de spanning voortdurend opdrijven met nieuwe repressieve maatregelen 

die ervoor moesten zorgen dat de verplichte tewerkstelling maximaal kon worden 

doorgevoerd. Het aantal werkweigeraars bleef toenemen en net deze groep was een grote 

rekruteringsvijver voor het steeds actievere verzet.  

Op 5 maart 1943 beval de MV de gemeentediensten die instonden voor de 

rantsoenering, werkweigeraars en contractbrekers, geen rantsoeneringkaarten meer af te 

leveren.414 Deze personen konden door de Kommandanturen, Werbestellen of AA’s worden 

aangewezen. Op 30 april 1943 werd de mogelijkheid geschapen om op te treden tegen 

familieleden van de werkweigeraars en zij die hulp boden aan werkweigeraars.415 Ook werden 

strengere straffen voorzien en berechting door het Duitse krijgsgerecht.  

Op 28 juni volgden niet minder dan vier verordeningen die een repressiever optreden 

bij de doorvoering van de verplichte tewerkstelling mogelijk moesten maken.416 De eerste zou 

voornamelijk de bestaande repressieve maatregelen bundelen, terwijl de andere twee de 

vrijstellingen regelden. De verordening betreffende de arbeidskaarten zou echter het meeste 

heibel veroorzaken.  

 

De arbeidskaarten 

De Duitsers zaten er al lang mee in het achterhoofd en de onderhandelingen met het 

MASV waren al in de zomer van 1941 gestart, maar nu pas werd de hele beroepsbevolking 

verplicht een werkbewijs te bezitten. Hiervoor was, behalve voor personeel van de staat, een 

arbeidskaart vereist. Deze dienden te worden aangevraagd bij de AA’s. Deze kaart diende in 

geval van ontslag te worden aangevuld door de werkgever die hiervan aangifte moest doen bij 

het AA. Iedere arbeider zou uiteindelijk dus zo’n boekje dienen te bezitten, waarop ook een 

persoonlijk nummer stond, dat tevens in de personeelslijsten zou voorkomen. Zo moest een 

sluitende controle en algeheel overzicht van de arbeidsmarkt mogelijk worden voor het RAA, 

dat al sinds januari 1942 aandrong op dit initiatief. De AA’s waren echter nog niet 

opgewassen voor de taak, vandaar de late start.417 De maatregel zou echter op vurig verzet 

stuiten van Olbrechts, die wees op mogelijkheid voor het RAA om volledige controle te 

verkrijgen over de Belgische werknemers. De houding van de rest van het Comité was echter 

                                                 
414 Verordnungsblatt, Ausgabe 96, 6 maart 1943.  
415 Verordnungsblatt, Ausgabe 100, 6 mei 1943.  
416 Verordnungsblatt, Ausgabe 104, 30 juni 1943.  
417 Bart Brinckman, op.cit., pp. 158-159.  
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weinig eensgezind, maar men zou zich uiteindelijk toch achter Olbrechts scharen. 

Ondertussen was Hendriks al met de voorbereidingen begonnen voor de uitvoering. Een heuse 

rel tussen het RAA en het MASV zou het gevolg zijn. Het zou Olbrechts uiteindelijk op 28 

februari 1944 een arrestatie door de bezetter opleveren, terwijl van de arbeidskaarten zelf nog 

weinig in huis zou komen.418  

 

Oproeping volgens jaarklassen 

Omdat de individuele oproepingen weinig efficiënt bleken en de resultaten aan de 

magere kant bleven, schakelde de bezetter in februari 1943 over op het systeem van de 

jaarklassen. Vanaf dan zou men bepaalde leeftijdsgroepen viseren. Er werd begonnen met de 

mannen geboren in 1920 en 1921, dus op dat moment 21 tot en met 23 jaar oud.419 Hoewel 

het dus al in de praktijk werd toegepast, werd pas op 5 januari 1944 een verordening 

uitgevaardigd waarin mannen uit die twee jaarklassen verplicht werden ofwel een  

vrijstellingsgetuigschrift te bezitten ofwel zich voor 1 februari aan te melden bij het OFK, FK 

of Werbestelle in hun regio.420 Wie hierna nog werd aangetroffen zonder enig getuigschrift 

werd aanzien en bestraft als een werkweigeraar. Op 27 april 1944 werd deze procedure ook 

van toepassing op wie geboren was in 1922, 1923 en 1924.421  

 

Besluit 

De cijfers over het aantal Belgen dat effectief in Duitsland werd tewerkgesteld 

variëren nogal. Voor de verplicht tewerkgestelden varieert dit cijfer van 200 000 tot 300 000. 

In totaal zouden zo’n 463 000 Belgen naar Duitsland zijn vertrokken.422 Globaal bedroeg het 

totale aantal Fremdarbeiter, dat vanuit de verschillende Europese landen naar het Groot-

Duitse Rijk werd overgebracht om er te werken, circa 7,6 miljoen.423  

De vraag die ons rest is wat deze Duitse politiek heeft teweeggebracht op het vlak van 

de sociale wetgeving en of men het sociaaleconomisch bestel in België danig heeft moeten 

aanpassen naar nationaalsocialistisch model om de Arbeitseinsatz mogelijk te maken. En heeft 

                                                 
418 Ibid., pp. 160-162.  
419 Frank Seberechts, op.cit., p. 40.  
420 Verordnungsblatt, Ausgabe 115, 7 januari 1944.  
421 Verordnungsblatt, Ausgabe 124, 29 april 1944.  
422 Etienne Verhoeyen, op. cit., p. 205. ‘Als men de krijgsgevangenen, de vrijwilligers tot oktober 1942 en de 
verplichte arbeiders na oktober 1942 samentelt’.  
423 Ulrich Herbert, op. cit., p. 1. Volgens de officiële Duitse gegevens althans.  
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dit op zichzelf bekeken repercussies gehad op de naoorlogse ontwikkeling van de 

welvaartsmaatschappij in België?  

We kunnen ons ook afvragen welke nu precies de lijn was die bezetter volgde in haar 

beleid; of was er geen en berustte alles meer op toevallige gebeurtenissen en impulsieve 

beslissingen aan de top in Berlijn? Het is namelijk al beargumenteerd dat er bij aanvang van 

de oorlog geen vooraf geplande strategie was om massaal buitenlandse arbeidskrachten te 

importeren in het Reich.424 Anderen toonden aan dat de Duitse oorlogseconomie gebrekkig 

functioneerde totdat Albert Speer tot rijksminister voor Bewapening en Munitie werd 

benoemd ter vervanging van de overleden Fritz Todt en Göring het medezeggenschap van 

Speer moest dulden in de uitvoering van het (verlengde) Vierjarenplan. Organisatorisch 

gezien was deze benoeming een goede zet, al was de reorganisatie wel reeds voorbereid door 

Todt.425 Het zou ook pas in die periode zijn dat de strategie om zoveel mogelijk arbeiders naar 

Duitsland te deporteren, haar definitieve doorslag kende met de benoeming van Sauckel als 

GBA. In een latere nota van het OKH die werd verzonden aan de Militärbefehlshabers in de 

bezette gebieden en aan de GBA, werd de bijgestuurde opdracht klaar en duidelijk uitgedrukt:  

‚Die Aufgabe der A[rbe]itsverwaltung in den besetzten Gebieten ist eine dopp[elt]e: 
Sie hat einmal für eine im deutschen Interesse liegende beste Regelung und Ordnung 
des Arbeitseinsatzes und der Arbeitsbedingungen in den besetzten Gebieten selbst zu 
sorgen. Sie hat darüber hinaus durch eine umfassende Mobilisierung der 
Arbeitskraftreserven der besetzten Gebiete der deutschen Kriegswirtschaft laufend eine 
möglichst grosse Zahl von Arbeitskräften zuzuführen.’ 426  

Vóór deze koerswijziging had de MV echter altijd geprobeerd om de verplichte 

tewerkstelling uit te stellen en de inschakeling van het Belgisch economisch potentieel te 

beperken door de Belgische industrie ter plaatse ten volle te laten benutten. Eens te meer 

omdat zij meer bezorgd was om de rust en de orde. In België lagen de deportaties van tijdens 

de Eerste Wereldoorlog namelijk nog vers in het geheugen. In deze kwestie heeft de MV dus 

het onderspit moeten delven ten opzichte van de overheidsinstanties in Berlijn. Het verschil 

met Nederland is in dit opzicht weer heel duidelijk. Daar kwam geen protest van het civiele 

bezettingsbestuur en werd de dienstplicht een jaar vroeger ingevoerd.  

 

                                                 
424 Ulrich Herbert, op. cit., pp. 27-30, 57-60.  
425 Hein A.M. Klemann, “Oorlog en exploitatie. De economische exploitatie van West-Europa, 1940-1945” in: 
Tijdschrift voor Geschiedenis, Assen, Van Gorcum, 121, 2008 (1), pp. 57-58, 63. Klemann bespreekt hier de 
bevindingen van Richard Overy.  
426 DOS, Archief Gruppe VII, Film 10, f. 1331 (Rap. 184, Tr. 35779), “Organisation der Mil.Verw.: hier: 
Arbeitsverwaltung”, 15/10/1943.  
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HOOFDSTUK IV. EEN NIEUW EN EEN OUD BELGIË. EEN NIEUWE EN 
EEN OUDE WETGEVING 

Het einde van de oorlog 

Op minder dan twee weken tijd werd België grotendeels bevrijd door de geallieerden. 

Onmiddellijk hierop verliet de regering-Pierlot Londen om terug te keren naar België. Ze 

wachtte hierbij niet lang met het nemen van beslissingen op politiek en sociaaleconomisch 

vlak; sommige waren reeds maanden vooraf genomen om bij de bevrijding pas gepubliceerd 

en doorgevoerd te worden.  

 

Restauratie van het vooroorlogs bestel? 

De algemene intentie van de regering was om zo snel mogelijk de legitieme macht te 

herstellen en de gevolgen van de bezetting op de bestuursniveaus zoveel mogelijk ongedaan te 

maken en weer een betrouwbaar bestuursapparaat op poten te stellen. Dit speelde zich 

bijvoorbeeld ook op politioneel vlak af, waar men het van groot belang achtte de 

verzetsgroeperingen zo vlug mogelijk te ontwapenen en te starten met de heropbouw van het 

leger en de ordetroepen. Op politiek vlak trachtte men de communisten zo veel mogelijk te 

neutraliseren – de ontwapening van het communistische Onafhankelijkheidsfront verliep 

overigens niet zonder problemen. Door middel van een uitbreiding van de regering wou men 

de kloof tussen de Londense regering en de reële machtsverhoudingen in België proberen te 

dichten. Op 27 september werden daarom onder meer drie communisten opgenomen in de 

regering, die nu negentien leden telde.427  

Een andere ingrijpende maatregel was het proberen terugdraaien van de klok naar de 

situatie van voor de bezetting wat betreft wetgeving en bestuur. Nog in Londen zelf was de 

besluitwet van 5 mei 1944 ondertekend, waarbij men alle regelgeving van de hand van de 

secretarissen-generaal herzag.428 Een groot deel hiervan bevond zich in het gebied van de 

arbeidsbetrekkingen en de sociale wetgeving in het algemeen. In één klap werden de nieuwe 

instellingen die tijdens de oorlog uit hoofde van de secretarissen-generaal waren opgericht, 

afgeschaft. Maar niet alleen de instellingen, ook de ingrepen op sociaal vlak, zoals de 

                                                 
427 Mark Van den Wijngaert (red.) (et al.), op. cit., pp. 275-285.  
428 BS 1 september 1944 (uitgegeven te Londen): “Besluitwet betreffende de besluiten genomen en de andere 
bestuursdaden verricht, tijdens de vijandelijke bezetting, door de secretarissen-generaal en door hen die dezer 
bevoegdheden hebben uitgeoefend.” 
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vervanging van de werkloosheidsverzekering door de openbare onderstand, werden nietig 

verklaard. Deze wet was samen met de besluitwet van 8 mei de kern van de administratieve 

uitzuivering. In de laatstgenoemde werd de zuivering van de ambtenaren (met een wettelijk 

mandaat, dus die reeds voor de bezetting voor een overheid werkten) vastgelegd, dit gebeurde 

ondermeer door interne zuiveringscommissies.429 Tenzij het ook om expliciete politieke 

collaboratie ging, kan over het algemeen worden vastgesteld dat de acties van de ambtenarij 

‘relatief mild’ werden beoordeeld. De juridische afwegingen waren immers niet 

problematisch; met name bestuursdaden binnen het sociaaleconomische waren bijzonder 

moeilijk te beoordelen. Maar er speelden ook politieke overwegingen. Zo kon er een 

‘bestuurlijk vacuüm ontstaan, raakten vele van deze daden aan de kern van het delicate 

gevoerde economische beleid en, het meest van al, stond in feite het hele Belgische 

staatsapparaat terecht, aangezien ook de Londense regering vaak tekortgeschoten had, om van 

het voorbeeld van Leopold III nog maar te zwijgen.430  

 

Continuïteit met de bezettingsperiode 

Ondanks de nietigverklaring van de meeste bestuursdaden van de secretarissen-

generaal, waaronder de oprichting van nieuwe overheidsinstellingen, werden bepaalde zaken 

niet volledig afgeschaft. Tenzij expliciet vermeld in het eerste artikel van de besluitwet van 5 

mei 1944, bleven alle besluiten wel in werking, ondanks het feit dat ze eveneens nietig waren 

verklaard. Dit is een logische beslissing, aangezien veel beslissingen lopende zaken of voor 

het dagelijkse leven noodzakelijke kwesties betroffen. Wou men niet in een chaotisch rechts- 

of bestuurlijk vacuüm belanden dan diende men bepaalde zaken in de praktijk te laten verder 

bestaan. Artikel drie hield wel in dat de regering (met of zonder terugwerkende kracht) een 

einde kon maken aan deze ‘tijdelijke geldigheid’ van de bepalingen. Deze situatie leidde ertoe 

dat meerdere wettelijke regelingen van de secretarissen-generaal nog een hele poos openlijk 

bleven bestaan en toegepast werden. In andere gevallen werden zij ofwel in een andere vorm 

gegoten, ofwel werden zij quasi in hun geheel in nieuwe wetten overgenomen.  

 

                                                 
429 Nico Wouters, op. cit., pp. 181-187. Over deze ‘repressie’ binnen de ambtenarij is nog niet veel onderzoek 
verricht, aldus Wouters. Maar zoals in de inleiding al is vermeld, valt het vraagstuk omtrent collaboratie buiten 
onze onderzoeksdoelstellingen. Desalniettemin is de vermelding ervan niet overbodig, aangezien deze zuivering 
ook de kern raakt van de sociale wetgeving die tijdens de bezetting is uitgevaardigd en de bestuursdaden die 
eruit zijn voortgesproten of die ertoe hebben geleid.  
430 Ibid., p. 194.  
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De ‘groeperingen’ en de bedrijfsorganisatie 

Een goed voorbeeld van deze situatie is de economische organisatie die tijdens de 

oorlog wettelijk werd uitgewerkt; met goedkeuring en onder aanwijzingen van de bezetter 

uiteraard. Het hele stelsel van ‘groeperingen’ of ‘groepen’ zou nog ruim vier jaar blijven 

bestaan, tot er eindelijk een nieuwe regeling kwam in het economisch overleg. De regering 

had met de besluitwet van 16 november 1944 een ‘voorlopige bedrijfsorganisatie’ op poten 

gezet, die eigenlijk niet meer was dan een feitelijke voortzetting van het ‘groepen’-stelsel uit 

besluit van 10 februari 1941.431 De reden hiervoor ligt voornamelijk bij de 

werkgeversorganisaties en de vakbonden. Er stond dan ook behoorlijk wat op het spel in de 

discussie over de bedrijfsorganisatie en de vakbondsafvaardiging. Pas op 20 september 1948 

kwam de ‘wet houdende de organisatie van het bedrijfsleven’ er dan toch door; de discussie 

werd pas in 1951 (voorlopig) beëindigd.432  

In Nederland was de organisatie van het bedrijfsleven tijdens de oorlog in 1941 in de 

vorm van de zogeheten Organisatie-Woltersom gerealiseerd. Naar Duits voorbeeld werden 

per sector publiekrechtelijke ‘groepen’ opgericht. De hele structuur was piramidaal en 

hiërarchisch opgebouwd en was een vreemde combinatie van ‘publiekrechtelijke lichamen in 

een privaatrechtelijk kleed’.433 Een aantal van die groepen bleef na de oorlog verder 

functioneren; dit zou zijn uitlopers kennen in de latere Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 

(PBO) in de vorm van de Sociaal-Economische Raad (SER). De instelling werd pas officieel 

opgeheven in 1950 met de oprichting van de SER.434 In dat opzicht zijn de gelijkenissen met 

de Belgische situatie duidelijk.  

 

De arbeidsongevallen 

Het ‘arbeidsongeval op de weg van en naar het werk’ was een nieuw concept in de 

Belgische sociale wetgeving en wordt vaak beschouwd als een van die vernieuwingen van net 

na de oorlog. De reden hiervoor is dat in de juridische literatuur meestal naar de invoering 

ervan verwezen wordt met de besluitwet van 13 december 1945.435 Zoals we zagen is niets 

                                                 
431 Dirk Luyten, “De dialectiek van het overleg. Collectieve arbeidsverhoudingen tussen 1940 en 1952” in: 
VANTHEMSCHE, Guy & LUYTEN, Dirk, Het Sociaal Pact van 1944: oorsprong, betekenis en gevolgen, p. 55 
432 Ibid., passim.  
433 J.J. van Bolhuis (et al.), Onderdrukking en verzet, aflevering 8, Amsterdam, Meulenhoff, pp. 465-467.  
434 Paul den Hoed & Anne-Greet Keizer, Op steenworp afstand. Op de brug tussen wetenschap en politiek. WRR 
35 jaar, Amsterdam, University Press, 2007, pp. 64, 90.  
435 J. Petit, Arbeidsongevallen, Kluwer, 2005, p. 155; BS 16 februari 1946: “Besluitwet betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende uit ongevallen die zich op den weg naar of van het werk voordoen.” Deze 
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minder waar, de verduisterde wegen tijdens de oorlog leidde ertoe dat men middenin de 

bezetting de voorwaarden voor het ongeval uitbreidde. Het is echter duidelijk dat het 

uiteindelijk een bijna eenzijdig Belgisch initiatief was, maar waartegen de bezetter ook quasi 

geen bezwaren heeft gemaakt. Het diende immers een noodzakelijke behoefte van de 

bevolking, waarbij geen politieke of sociale belangen op het spel stonden. Anders was het 

geval bij de uitbreiding wat het soort werknemers betrof of de basisbepalingen en bijhorende 

instellingen van de wet van 1907. Hier schenen de wijzigingen te verregaand in de ogen van 

de Belgische administratie en rechtswereld. Pas na de oorlog, op 20 september 1945, zou men 

de wet ook toepasselijk maken op de dienstboden. De voornaamste reden hiervoor was 

wellicht dat nu de legitieme wetgevende macht was hersteld. Op het MASV was men immers 

geen tegenstander geweest van de uitbreiding, wel van een al te grondige wijziging aan de 

oorspronkelijke wet tijdens de bezetting.  

Hoe het ook zij, deze kwestie is ook een goed voorbeeld van hoe bepaalde 

beleidsmaatregelen van de secretarissen-generaal niet volledig werden afgeschaft. De 

betreffende besluiten mochten dan wel nietig zijn verklaard door de regering, ze bleven hun 

toepassingskracht behouden tot de besluiten quasi in hun geheel in een nieuwe wet gegoten 

werd, namelijk die van 13 december 1945.  

 

Naoorlogse hervorming van de sociale verzekeringen 

De mythe van het Sociaal Pact en de ‘geboorte’ van de sociale zekerheid 

‘Het gevaar was niet denkbeeldig dat de oorlog een terugval of ten minste een stilstand 
zou betekenen in de beweging die de landen voerde naar allen en alles omvattende 
sociale verzekeringen.’ 436  

In deze wat verheven woorden beschreef Troclet het wijdverbreide gevoel dat velen 

indertijd hadden over de oorlog en de schijnbaar revolutionaire veranderingen meteen na die 

oorlog. Het feit dat meteen na een oorlog, die heel wat achteruitgang teweegbracht in de 

vrijheid en de levensomstandigheden van de hele bevolking, zo’n vooruitgang werd gemaakt 

op sociaal vlak, bleek velen dan ook aan te zetten tot het overschatten van de rol van die 

oorlog in de ontwikkeling van die nieuwe sociale wetgeving.  

                                                                                                                                                         

regeling werd verlengd door de besluitwet van 17 december 1946 en werd volledig definitief met de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.  
436 Léon-Eli Troclet, De sociale zekerheid in België…, p. 23. Troclet was sinds februari 1945 minister van 
Arbeid en Sociale Voorzorg. Zijn bewoordingen dienen dan ook in het licht te worden geplaatst van de 
toenmalige gebeurtenissen en zijn rol hierin.  
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Desalniettemin is het wel een feit dat tijdens de oorlog een aantal individuen zich 

ingespannen hadden om een hervormd naoorlogs sociaal programma op poten te stellen én 

erin waren geslaagd dit te verwezenlijken in wetten. Want voor alle duidelijkheid, naast dit 

zogenoemde ‘Ontwerp van Overeenkomst tot Sociale Solidariteit’ (kortweg ‘Sociaal Pact’) 

werden door volledig anders samengestelde studiegroepen heel afwijkende sociale plannen 

uitgeschreven. Deze plannen haalden het niet, maar zijn wel niet minder belangrijk voor de 

uiteindelijke ‘afloop’. De geschiedenis is geen rechtlijnig verhaal, maar eerder een bundeling 

van vele verhalen die elkaars pad kruisen. Het had dus heel anders kunnen uitdraaien.437 

Zeker indien we in rekening nemen dat de makers van het Sociaal Pact allerminst de hele 

Belgische maatschappij vertegenwoordigden. De christelijke arbeidersbeweging was quasi 

geheel afwezig en ook de werkgeversorganisaties hadden bijna niets in te brengen.438 De 

geciteerde woorden van Troclet wijzen ook op het geloof in de rechtlijnige ontwikkeling van 

een maatschappij zonder sociale bescherming naar de welvaartmaatschappij waarnaar men 

toen dacht op weg te zijn. Vandaag zou zo’n uitspraak op hoongelach ontvangen worden, de 

welvaartmaatschappij zoals men die in West-Europa heeft gekend, staat immers al sinds de 

crisis van de jaren ’70 in grote mate ter discussie en een dergelijke rechtlijnige visie zou 

vandaag niet zo vanzelfsprekend meer zijn dan dat ze toen scheen te zijn. Om Vanthemsche te 

citeren: ‘Men overschat gemakkelijk de rol van de oorlog in het ontstaan van de sociale 

zekerheid. In feite zorgde het conflict vooral voor de deblokkering in één welbepaalde 

richting: de discussie over de vormgeving van de “sociale zekerheid” was reeds aan de gang 

tijdens het interbellum. […] Het beeld van een unilineaire en “rationele” sociale vooruitgang, 

alsook de opvatting van de huidige sociale zekerheid als een “verovering” van de 

arbeidersklasse, zien de complexiteit van de werkelijkheid over het hoofd.’439  

 

De besluitwet van 28 december 1944 

Een belangrijke opmerking die we hier kunnen maken, is dat de kaderwet van 28 

december 1944 niet de gehele sociale zekerheid – ervoor dus nog ‘sociale verzekeringen’ – 

heeft gewijzigd. Deze wet bood slechts een raamwerk, waarbinnen latere besluiten de 

                                                 
437 Guy Vanthemsche, “De sociale bescherming voor en na het Sociaal Pact” in: VANTHEMSCHE, Guy & 
LUYTEN, Dirk, Het Sociaal Pact van 1944: oorsprong, betekenis en gevolgen, pp. 17-18. Deze andere 
initiatieven worden in deze scriptie achterwege gelaten. Hiervoor kunnen we wel verwijzen naar werken waarin 
deze plannen voor het naoorlogse sociale bestel reeds uitvoerig werden bestudeerd: Guy Vanthemsche & Dirk 
Luyten, Het Sociaal Pact van 1944: oorsprong, betekenis en gevolgen, Brussel, VUB press, 1995, 368 p; Guy 
Vanthemsche, De beginjaren van de sociale zekerheid in Belgie 1944-1963, Brussel, VUB press, 1994, 206 p. 
438 Guy Vanthemsche, art. cit., pp. 26-29.  
439 Guy Vanthemsche, De werkloosheid…, p. 180.  
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toepassing en organisatie uitwerkten. Inmiddels bleven een pak vroegere wetten van kracht. 

Ook werden twee belangrijke verzekeringen nog niet bij de ‘sociale zekerheid’ gevoegd: de 

arbeidsongevallenverzekering en de regeling voor de beroepsziekten.  

Alle werknemers vielen onder toepassing van deze wet; behalve de mijnwerkers, 

waarvoor een aparte wet opgesteld werd (de besluitwet van 10 januari 1945). Er waren ook 

een aantal doelgroepen zoals thuiswerkers, leerjongens ed. die met de werknemers werden 

gelijkgesteld krachtens verschillende KB’s. Ook de bundeling van alle sociale bijdragen was 

een grote vernieuwing. Het totaal van deze bijdragen kwam op 23,5% van het loon: 8% door 

de werknemer en 15,5% door de werkgever. Een nieuw overheidsorganisme zou de bijdragen 

innen en herverdelen over de verschillende instellingen die instonden voor de respectieve 

takken van de sociale zekerheid.440 Ook dit was, zoals in het tweede hoofdstuk te lezen was, 

geen vondst die volledig uit de lucht kwam vallen, en die zelfs tijdens de bezetting even op 

tafel had gelegen, maar uiteindelijk slechts voor de Belgische werknemers bij Duitse diensten 

ingevoerd was in de vorm van de Repartitiekas.  

 

De werkloosheidsverzekering en de ziekte- en invaliditeitsverzekering 

In het Sociaal Pact was ook de verplichte verzekering tegen onvrijwillige 

werkloosheid opgenomen. In de kaderwet van 28 december 1944 beperkte men zich tot het 

voorzien in de werklozensteun in afwachting van de latere invoering van de verplichte 

verzekering.441 Voor die tussentijd had men een Voorlopig Steunfonds voor Werklozen 

opgericht, dit verving in feite het vooroorlogse NDAW. Van het NDAW moest men immers 

niet onmiddellijk veel verwachten, aangezien deze instelling volledig was uitgehold in de 

hoedanigheid van haar opvolger het RAA. Gedurende deze periode liepen ook een heleboel 

administratieve zuiveringsprocedures, die net in het RAA en de AA’s des te ingrijpender 

moeten zijn geweest gezien de massale medewerking die was verleend aan de Duitse 

Arbeitseinsatz en waarvoor men meermaals tegen het eigen ministerie was ingegaan. Hierbij 

kwam ook de volledige nietigverklaring van haar statuut, inrichting, werking, bevoegdheid en 

opdracht. Na al deze ingrijpende veranderingen – ook wat het personeel betreft – kon men 

wellicht niet zomaar terugkeren naar de situatie van het vooroorlogse NDAW.  

Er werd echter bij de bevrijding reeds een voorlopige heropstarting van de 

werkloosheidsverzekering betracht, namelijk door het regentbesluit van 14 oktober 1944. Zo 

                                                 
440 Paul Horion, Législation sociale, Liège, Desoer, 1947, pp. 194-195.  
441 Léon-Eli Troclet, op.cit., pp. 34-35.  
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ontstond een algemene bijstand voor onvrijwillige werklozen, dat voornamelijk nog door de 

COO’s werd uitgevoerd. Hoewel de besluiten betreffende de openbare onderstand van tijdens 

de oorlog dus meteen na de bevrijding waren afgeschaft, had men de praktijk nog voor een 

onbepaalde duur laten voortbestaan. In juni 1945 werd de verplichte 

werkloosheidsverzekering ingericht. De vakbonden bleven de werkloosheidsuitkeringen 

betalen en hadden hun plaats dan ook meteen weer veroverd in de sociale zekerheid.  

De verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering werd in het regentbesluit van 21 

maart 1945 uitgewerkt. Ook hier bleven de mutualiteiten de hoofdrolspelers; de ziekenkosten 

werden door deze private organismen terugbetaald.442  

 

De pensioenen en de kinderbijslag 

De besluitwet van 28 augustus 1944 liet de bestaande wetten in verband met de 

ouderdomspensioenen onveranderd. Er kwam slechts een pensioenaanvulling. De bijdrage 

werd vastgelegd op 7% van het loon, maar de staat zou hier zelf nog aanvullingen bij doen. 

Hierbij kwam het bedrag van het pensioen voortaan op 50% van het ‘gebruikelijke loon’ te 

liggen.443 Hieruit kunnen we afleiden dat de oorlog wellicht vrijwel geen invloed heeft gehad 

op de pensioenregeling an sich, afgezien van de extra toelagen en verhogingen. Ons 

vermoeden wordt door Paul Horion bevestigd. Na de oorlog werd – de kleine wijzigingen en 

de vermeerderingen buiten beschouwing latend – de bestaande wetgeving betreffende 

pensioenen louter gecoördineerd, met name op 12 september 1946.444 Het nieuwe 

kapitalisatiesysteem was wel reeds voorzien, maar daar zou men nog een tijd op moeten 

wachten.445 

Hetzelfde gold voor de wetten inzake gezinsvergoedingen. Er moest geen nieuwe 

dienst worden opgericht – wat overigens ook gold voor de pensioenen. En ook de fondsen 

werden behouden. Er kwam slechts een verhoging van de bij wet van 4 augustus 1930 

voorziene kindertoeslag.446  

 

                                                 
442 Paul Horion, op. cit., p. 233.  
443 Léon-Eli Troclet, op. cit., p. 35.  
444 Paul Horion, op. cit., p. 201.  
445 Zie supra, hoofdstuk 1, p. 17.  
446 Léon-Eli Troclet, op. cit., p. 37.  
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Arbeidsongevallen en beroepsziekten 

De arbeidsongevallenverzekering werd (net zoals de beroepsziektenverzekering) niet 

in de sociale zekerheid opgenomen na de Tweede Wereldoorlog. Dit wil echter niet zeggen 

dat er geen voorstanders waren om dit wel te doen.447 De kwestie lag in de jaren ’50 nog 

steeds op tafel. Een wet van 10 juli 1951 verhoogde wel nog de bedragen van de 

schadeloosstelling. Ook in het sociaal pact en de besluitwet van 28 december 1944 werd geen 

woord gerept over deze twee verzekeringen. Pas in 1981 werden de arbeidsongevallen 

opgenomen in de sociale zekerheid, met de ‘Algemene Beginselwet Sociale Zekerheid’ van 

29 juni 1981.448  

 

Continuïteit met de vooroorlogse periode 

Een groot deel van de sociale wetgeving kende zoals we zagen quasi geen wijzigingen 

tijdens de bezetting en wordt hier dan ook niet besproken, we denken hier vooral aan de 

arbeidsreglementering wat betreft de werkplaats, de werkomstandigheden (hygiëne, 

gezondheid, ed.), enz.  

Een ander belangrijk deel kende wel zeer verregaande wijzigingen (lees: afbouw), 

maar wijzigingen die onmiddellijk werden ongedaan gemaakt bij de herstelling van het 

legitieme Belgische bestuur; dit laatste was vooral het geval bij de reglementering op de 

arbeidsduur en bij het individuele arbeidsrecht.  

 

De reglementering op de arbeidsduur 

In de besluitwet van 5 mei 1944 werden alle ‘besluiten betreffende de bepalingen der 

arbeids-, bedienden- en dienstcontracten en de arbeidsvoorwaarden, met uitzondering van de 

lonen’ nietig verklaard. Het spreekt voor zich dat iedere bepaling die van de Duitse overheid 

was uitgegaan onwettelijk was en niet meer bestond vanaf de bevrijding, we denken hier bv. 

aan het buitenwerking stellen van de 8-urendag en de 48-urenweek. Ook het enige artikel (art. 

15) in het Sociaal Pact dat aan de arbeidsduur was gewijd, stelde: ‘De vóór den oorlog van 

kracht zijnde wetten en overeenkomsten met betrekking tot den arbeidstijd zullen 

onmiddellijk weder worden ingevoerd.’  

                                                 
447 Léon-Eli Troclet, op. cit., p. 280: ‘Wij zijn van mening dat geen enkele tegenwerping steek houdt tegen de 
opneming van de schadeloosstelling [inzake arbeidsongevallen] in de sociale zekerheid. Wij herhalen: er is geen 
tegenwerping die steek houdt, ekonomisch, technisch, financieel, noch sociaal.’  
448 J. Petit, op. cit., p. 21.  
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De 8-urenwet bleef na de oorlog dus integraal van kracht, inclusief het artikel dat de 

koning machtigde in oorlogstijd de toepassing van de wet te schorsen. De afwijkingen van de 

bijzondere wettelijke regelingen voor bv. de diamantindustrie en de havens en aanverwante 

bedrijven die tijdens de bezetting werden doorgevoerd, werden tenietgedaan.449 Dezelfde 

wetten van voor de oorlog bleven dus onverminderd van kracht na de oorlog.  

 

Het sociaal overleg 

We hadden het reeds over het economisch overleg waarin in het eerste decennium na 

de oorlog ook de werknemers zich een plaats wisten te veroveren in de vorm van de 

bedrijfsorganisatie. Wat het sociaal overleg betreft werden de paritaire comités terug 

opgericht en zelfs versterkt door ze een wettelijk kader te verschaffen. De paritaire comités 

kregen al in 1945 een juridisch statuut. Samen met de andere hervormingen maakt dit dat de 

periode meteen na de oorlog vooral institutioneel van belang is.450 In de uitbouw van dit 

overleg heeft ook het Sociaal Pact haar rol gehad en wordt daarom ‘doorgaans beschouwd als 

het basismanifest van de naoorlogse overlegeconomie, waarvan het raamwerk tussen 1945 en 

1952 tot stand kwam, in het verlengde van een nieuw sociaal klimaat, gekenmerkt door 

klassenverzoening.’451 Anderen nuanceerden die visie door erop te wijzen dat er ‘al in de 

jaren dertig een tendens naar toenemend paritair overleg’ vast te stellen was.452 In 

tegenstelling tot de sociale zekerheid, duurde de uitbouw van het overleg veel langer. Maar 

net zoals bij de sociale zekerheid, mag ook in de uitbouw van het overleg het belang van het 

Sociaal Pact niet overschat worden. Er waren andere en meer verregaande ideeën en de 

consensus over het Pact zelf was aanvankelijk ook ver te zoeken.453 Zelfs ‘in 1952 bestond 

alleen een raamwerk van overlegorganen, dat niet altijd evenveel samenhang vertoonde en 

waarin conflict en consensus samengingen. In 1952 was het nog geen uitgemaakte zaak dat 

overleg en consensus de dominerende trends zouden worden.’454  

                                                 
449 Fernand Van Goethem (i.s.m. Geysen, Raymond), Arbeidsrecht, Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven, N.V. 
Standaard-Boekhandel, 1951, pp. 401-403; Paul Horion, Législation sociale, Liège, Desoer, 1947, pp. 105-110.  
450 Dirk Luyten, Sociaal-economisch overleg…, pp. 123, 155.  
451 Dirk Luyten, “De dialectiek van het overleg. Collectieve arbeidsverhoudingen tussen 1940 en 1952” in: 
VANTHEMSCHE, Guy & LUYTEN, Dirk, Het Sociaal Pact van 1944: oorsprong, betekenis en gevolgen, 
p. 55.  
452 Ibid. De auteur wijst hier ook op het belang van het corporatistische gedachtegoed dat toen het debat 
beheerste, maar ‘de band tussen corporatisme en sociaal pact is niet zo rechtlijnig als vaak wordt aangenomen’ 
(p. 65). Hij vernoemd ook een derde invalshoek, die het sociaal pact ziet als een ‘typische uiting van de 
fordistische loonarbeidsverhoudingen’ (p. 55).  
453 Dirk Luyten, Sociaal-economisch overleg…, p. 106.  
454 Dirk Luyten, art. cit., p. 83.  
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Veel belangrijker in ons verhaal is de etatisering van het overleg. In de jaren ’30 was 

de norm nog anti-etatisme, na de oorlog veel minder. De staat ging zich zelfs ‘veel instenser 

opstellen als promotor van het overleg en de samenwerking tussen patroons en vakbonden.’455  

De bezetter was zelf ook altijd pleitbezorger geweest van een etatistische invulling van 

het overleginstellingen. Uiteraard ging het hier om een heel ander soort etatisme, waar de 

overheid niet als consensusmaker moest optreden, maar eerder als een autoritaire waakhond 

die ervoor moest zorgen dat de Belgische economie zo goed mogelijk op de Duitse werd 

afgesteld in functie van de oorlogsindustrie.  

 

Terug naar een vrije arbeidsmarkt 

Het spreekt voor zich dat met het einde van de bezetting de vrijheid op arbeid terug in 

ere hersteld werd. Er bevonden zich op dat moment echter nog steeds een groot aantal Belgen 

in het buitenland als verplichte arbeider of, erger, als gevangene in de Duitse kampen.  

Desalniettemin werd in België het ontslagrecht voor korte tijd ingeperkt. Maar deze 

maatregel was er vooral om de werknemers in de woelige bevrijdingsdagen te beschermen. 

Het ontslagverbod werd nog in Londen goedgekeurd, maar bij de bevrijding werd het 

gepubliceerd. Deze ‘tijdelijke schorsing van het recht om aan de arbeids-, bedienden- of 

dienstverhuringscontracten een einde te maken’ werd ingevoerd met de besluitwet van 23 

augustus 1944.456 De schorsing kon echter maximum dertig dagen bedragen. Een 

gelijkaardige maatregel werd in Nederland afgekondigd.457 De besluitwet van 31 augustus 

1944 bepaalde dat alle contracten als geschorst beschouwd werden van diegenen die als 

strijdkracht bij de geallieerde troepen waren toegetreden, door de vijand (in het buitenland of 

in België) waren opgepakt omwille van politieke redenen, tot arbeid waren verplicht, uit hun 

ambt waren gezet door de bezetter of de waarnemende Belgische overheid, enz. De regel 

werkte met terugwerkende kracht, dus vanaf dat de persoon zich in de hierboven genoemde 

situaties bevond.  

 

                                                 
455 Dirk Luyten, op. cit., p. 155.  
456 BS 13 september 1944.  
457 J.J. van Bolhuis (et al.), Onderdrukking en verzet, aflevering 29, Amsterdam, Meulenhoff, p. 398.  
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Evaluatie van de nieuwe sociaaleconomische orde tij dens de 
bezettingsjaren 

De wetgeving van tijdens de oorlog komt vrijwel nooit ter sprake in juridische werken, 

dit is nog meer het geval wat de wetgeving omtrent arbeid, sociale verzekeringen en 

economische ordening betreft. Deze vaststelling is vrij logisch te verklaren: deze wetgeving 

wordt juridisch namelijk beschouwd als nooit te hebben bestaan. Met de besluitwet van 5 mei 

1944 werd ze immers in haar geheel nietig verklaard. Een dergelijke wijze van redeneren kan 

echter tot een fout beeld leiden van de reële gebeurtenissen en ontwikkelingen die tussen 10 

mei 1940 en september 1944 hebben plaatsgevonden, maar ook van het grotere verhaal dat 

meerdere decennia omvat. Vanuit juridisch oogpunt mag de wetgeving van tijdens de oorlog 

dan misschien niet meer bestaan, vanuit historisch perspectief is het wel degelijk van belang 

ze op te nemen in een overzicht waarin zich ook de oorlog bevindt. Men kan die korte periode 

van vier jaar dus niet zomaar onder tafel vegen als een kleine tussenpauze in de langere 

ontwikkelingsgolf van sociaal beleid en regelgeving. Indien die redenering wordt 

doorgetrokken, kan ook de vraag worden onderzocht welke sporen deze wetgeving heeft 

achtergelaten in latere ideeën, plannen en zelfs wetgeving.  

 

De visie op de arbeidsmarkt en de bedrijfsorganisat ie 

De nieuwe visie op de organisatie van de plaatsing van werknemers, die een 

verregaande beperking op de arbeidsmobiliteit inhield en die tijdens de oorlog in steeds 

grotere mate werd gerealiseerd, was geen monopolie van de bezetter of de Duitsers. Het bleek 

al uit de reacties vanuit de administratie, het RAA (NDAW) in het bijzonder, dat ook aan 

Belgische zijde dergelijke visies makkelijk ingang vonden. Tot aan het einde van de oorlog 

bleven velen volhouden dat een dergelijk systeem veel beter was voor het bedrijfsleven en het 

arbeidsleven. Het spreekt voor zich dat diegenen die aan het hoofd van de AA’s en het RAA 

stonden ook overtuigd waren van hun gelijk, kijk naar het voorbeeld van de directeur-generaal 

Frits Hendriks.  

Uit volgend citaat van een hoogleraar van de Brusselse Universiteit over de 

bedrijfsorganisatie (we spreken mei 1944, de Duitse overwinning was toen al lang een verre 

utopie geworden) blijkt dat het zelfs quasi volledig ingeburgerd was in bepaalde academische 

geesten die belangrijke delen van de visie op het ‘arbeidsbestel’ nog steeds toepasbaar achtten 

in het economische leven:  
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‘De onvastheid van het arbeiderspersoneel is een maatschappelijke kanker. Arbeiders 
die voortdurend van betrekking veranderen, verliezen de verdienste van hun beroep 
gedurende de dagen of de weken die tusschen twee opeenvolgende betrekking 
verloopen. In de werkeloosheid worden zij verbitterd.’ 458 

Het corporatistische gedachtegoed dat men in de vorm van de bedrijfsorganisatie wou 

uitwerken, verdween ook niet met het einde van de oorlog. In augustus 1944 bracht Henri 

Velge, hoogleraar in de rechten aan de Leuvense universiteit en één van de pleitbezorgers van 

het corporatisme in de jaren ’30, nog een boekje uit in de christelijke reeks Bâtir, waarin hij 

de elementen van de bedrijfsorganisatie onder de loep neemt en lessen probeert te trekken uit 

de oorlogsjaren om zo tot een nieuw ontwerp van bedrijfsorganisatie te komen.459  

 

Een nationaalsocialistisch sociaal bestel in België ?  

Vaststellingen als degene die hierboven werden gedaan, werpen de vraag op of men 

tijdens de oorlog kan spreken van een nationaalsocialistisch sociaal bestel in België. De vraag 

dient genuanceerd te worden beantwoord en de antwoorden zelf kunnen ook niet vast en 

definitief zijn. Desalniettemin moet er wel een poging gedaan worden om zo tot een beter 

begrip te komen van de sociale wetgeving tijdens de Tweede Wereldoorlog in België.  

We hebben het reeds gehad over de geleidelijke nazificatie van de Belgische 

instellingen en overheden. Vooral Nico Wouters heeft hier interessant onderzoek naar 

verricht.460 Hij paste de vraag of een nationaalsocialistisch bestel in België is kunnen worden 

ingericht toe op het geheel aan besturen in België, waarin hij geleidelijke een aantal 

nazistische trekken ziet opdoemen. Bij belangrijke instellingen die van belang zijn in de 

sociale wetgeving was dit zeker het geval (RAA, Commissariaat voor Prijzen en Lonen, enz.). 

Toch is deze nazificatie slechts gedeeltelijk kunnen doordringen in het Belgische sociaal recht 

en beperkt gebleven, maar dat hangt er vooral van af vanuit welk perspectief men het bekijkt. 

Puur juridisch bleef de meeste sociale wetgeving gewoon van kracht. Zeker in de eerste twee 

jaar van de bezetting. Het is echter net dan dat ook de meest intensieve pogingen werden 

gedaan om het Belgisch sociaal recht te verdraaien naar Duits model. Dat Duits model heette 

daarom niet altijd automatisch nationaalsocialistisch te zijn. Als we kijken naar de pogingen 

tot hervorming van de Belgische sociale verzekeringen, dan zien we vooral een drang naar 

                                                 
458 Georges De Leener, “De maatschappelijke beteekenis van de organisatie” in: Arbeidsblad, Ministerie voor 
Arbeid en Sociale Voorzorg, mei 1944, pp. 177-187.  
459 Henri Velge, L'organisation professionnelle, les leçons de la guerre, Tournai, Casterman, 1944, 197 p. 
(Collection ‘Bâtir’ ) 
460 Nico Wouters, op. cit., passim; Zie supra, hoofdstuk 1, pp. 39-40.  
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centralisering en etatisering. In de Duitse sociale zekerheid waren die eigenschappen al 

aanwezig vóór het aan de machtsovername door Hitler. Wat de sociale verzekeringen betreft 

zagen we dat die in nagenoeg alle gevallen zijn mislukt, ondanks het feit dat er wel degelijk 

rekening mee werd gehouden aan Belgische zijde. Op het MASV bijvoorbeeld hield men het 

niet voor onmogelijk dat men ooit verplicht zou zijn, zaken als de sociale verzekeringen te 

hervormen, al dan niet naar Duits model. De zaken werden dus wel degelijk bestudeerd en in 

overweging genomen. Maar we zagen ook dat een dergelijke discussie over bijvoorbeeld de 

sociale verzekeringen tijdens het interbellum reeds aan de gang was. Het is dan ook 

ontluisterend dat de bezetting met een danig autoritair regime het debat allerminst verstomde. 

De interne tegenstellingen en breuklijnen binnen de Belgische maatschappij bleven hun 

dynamiek gedurende de bezetting behouden. De tegengestelde belangen en twistpunten 

zorgden er dus voor dat de bezetter haar plannen wat betreft de sociale verzekeringen al snel 

liet varen.  

Hoewel die tegenstellingen minstens even diep geworteld waren in het debat over het 

sociaaleconomisch overleg scheen de bezetter aanvankelijk ook hier aan het langste eind te 

trekken. We moeten in dit geval echter het economische luik scheiden van het sociale, waar 

het vooral gaat over de afspraken over de loons- en arbeidsvoorwaarden. Hoewel de bezetter 

binnen het sociale luik van het overleg wel scheen te slagen in het doordrukken van haar visie, 

kwam er in de praktijk uiteindelijk weinig van in huis. Om te beginnen was één van de twee 

partners in het overleg bij voorbaat de mond gesnoerd. Zelfs toen ze in de vorm van een 

eenheidsvakbond door de Duitsers naar voren werd geschoven als de enige vertegenwoordiger 

van de werknemers, bleek in de praktijk de UHGA slechts een beperkt deel van de 

werknemers te vertegenwoordigen. Onder andere omwille van die reden werd ze dan ook niet 

als een legitieme gesprekspartner beschouwd door de werkgevers, die zich, na een 

revanchistische politiek te hebben gevoerd, terugplooide op de oude gesprekspartners in de 

fabrieken zelf en die zich in de illegaliteit bevonden. Ook had de UHGA geen middelen om 

leden aan te trekken, de werkloosheidsverzekering was vervangen door de bijstand die door 

de COO’s werd uitbetaald. En staken was al helemaal verboden. De bestaanszekerheid van de 

UHGA was dus in hoge mate ondermijnd. Ook de Algemeen Gevolmachtigde bleek na de 

lange zoektocht naar de geschikte kandidaat niet in staat om echt iets te betekenen. In 

vergelijking met zijn Duitse tegenhangers, de Treuhänder, was hij slechts een symbool voor 

de uitholling van de Belgische instellingen door Duitse én Belgische hand. De belangrijkste 

taak, de controle op de prijzen en lonen, bleef heel de oorlog in handen van de Commissaris 

van Prijzen en Lonen, die zo meer macht bezat dan de Algemeen Gevolmachtigde. Ook van 
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zijn raadgevende organen, de Comités van sociale deskundigen, kwam uiteindelijk weinig in 

huis.  

In het economische luik van het overleg boekte de bezetter vrijwel onmiddellijke 

resultaten met de oprichting van de Warencentrales. Toen wat later ook de organisatie van het 

bedrijfsleven erdoor kwam met de ‘groepen’ was de economische orde op 

nationaalsocialistische leest een feit. Op dit terrein stond voor de bezetter veel op het spel. De 

economische richtlijnen uit Berlijn vereisten een strakke controle van het economische leven 

om alle potentieel zo efficiënt en zo volledig mogelijk te kunnen benutten. Een voorbeeld was 

het verdelen van de grondstoffen over de juiste sectoren en bedrijven die van belang waren 

van de Duitse oorlogseconomie.   

In dat opzicht was er één aspect dat vaak bij de werkloosheidsverzekering gerekend 

wordt, dat wel naar de hand van de Duitsers kon worden gezet: het tewerkstellingsbeleid. Bij 

aanvang van de bezetting konden de motieven nog vrij breed geïnterpreteerd worden. De hoge 

werkloosheid was geen goede aanzet voor een maatschappij waar orde en rust moest heersen. 

Ook moest de goodwill van de bevolking worden opgewekt. Ten derde was er het 

ideologische motief waarin het nationaalsocialisme voor werklozen geen plaats had. Volle 

tewerkstelling was reeds in het Derde Rijk de norm geworden, dat moest ook in de bezette 

gebieden. De ware motieven kwamen echter al gauw bovendrijven: de arbeidsmarkt moest 

met strakke hand worden ‘geregeerd’ om zoveel mogelijk arbeiders op de juiste 

arbeidsplaatsen te krijgen, zodat de oorlogsindustrie er ten volle van kon profiteren. Een 

handig hulpmiddel hierbij was het Rijksarbeidsambt en haar al te gewillige directeur-generaal. 

De overheidsinstelling onder voogdij van het MASV verwerd zo al vlug tot een quasi-Duits 

uitvoeringsorgaan in de Arbeitseinsatz. Maar enkelen binnen het RAA zagen er geen graten 

in; vaak uit idealistische overwegingen wou men het ‘arbeidsbestel’ invoeren in België, omdat 

dit nu eenmaal hun overtuiging was die in de lijn lag met de Nieuwe Orde-ideeën die reeds 

voor de oorlog ingang maakten.  

 

Een contradictorisch sociaal beleid 

Er valt nogal wat te zeggen over de interne tegenstellingen binnen het naziregime. We 

bespraken deze kwestie al in het eerste hoofdstuk. In het hoofdstuk dat erop volgde zagen we 

echter ook hoe het Duitse beleid weer eens naar de ene kant, dan weer naar de andere kant 

slingerde. Met een schijnbaar progressief programma omtrent sociale verzekeringen wou ze 

het lot van de Belgische arbeider verbeteren door het promoten van een systeem dat meer op 
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een echte centrale, eengemaakte sociale zekerheid moest lijken. Hoe men het ook bekijkt, het 

motief bleef altijd beperkt tot puur opportunisme. Was het niet om Berlijn van goede wil te 

zijn door de arbeid zo efficiënt mogelijk aan te wenden en het land zo volledig mogelijk uit te 

melken, dan was het wel om de welwillendheid van de Belgische bevolking te winnen en zo 

rust en orde te laten prevaleren (d.m.v. het creëren van een ‘het zijn toch niet zo’n slechte 

kerels zoals we dachten’-gevoel). Met de MV spreken we echter niet van een 

nationaalsocialistisch regime, maar toch bleken dezelfde tegenstellingen uit het Rijk 

overgewaaid te zijn naar de bezette gebieden.  

Misschien was de spanning die Mason ziet tussen de gevoerde sociale politiek en de 

militaire politiek van herbewapening en mobilisering ook wel van toepassing hier. Die twee 

doelstellingen waren, aldus Mason, onverzoenbaar en steeds gedoemd te mislukken, wat 

uiteindelijk ook gebleken is volgens sommigen, waaronder Mason – al bij de start van de 

oorlog in 1939 zelfs.461 Aly stelt dat de Duitse kas er toen al zodanig slecht voor zat, dat de 

Duitse machtshebbers niet anders konden dan het beroven van hun joodse bevolking en 

vervolgens van de door hen bezette gebieden.462 Ook bij de Duitse machtshebbers in België 

dook soms dit dilemma op, maar dit bleek te ontstaan vanuit zuiver opportunistische redenen. 

Ten eerste moest alle capaciteit worden ingezet met het oog op de Duitse oorlogseconomie. 

Ten tweede trachtte men – naar het einde van de oorlog weliswaar al héél wat minder dan in 

het begin van de oorlog – de arbeiders relatief te sparen, want men was beducht voor 

stakingen en zelfs een coalitie tussen werkgevers en werknemers tegen de Duitse 

sociaaleconomische politiek.463 Is dit dan niet een gelijkaardig opportunisme dat in de sociale 

politiek binnen Duitsland zelf speelde? In Aly’s werk wordt onthuld dat de Duitse sociale 

politiek (de grote uitgaven, volledige tewerkstelling, lage belastingen en dat in oorlogstijd, 

enz.) ook louter de bedoeling had de acceptatie van het regime te bevestigen en bijgevolg 

ieder verzet onder de knoet te houden. Dit impliceerde natuurlijk dat de inkomsten elders 

gezocht moesten worden.464 Het opportunisme mag dan wel in beide gevallen aanwezig zijn, 

de paradoxen in het beleid dat respectievelijk binnen Duitsland en België werd gevoerd, toont 

uiteindelijk minder gelijkenissen dan eerst blijkt. De paradox in de Arbeitseinsatz is dat ze in 

functie stond van de oorlogseconomie en het Vierjarenplan, maar moest worden 

gecombineerd met het nazistisch sociaal model van de Arbeitergemeinschaft en de specifieke 

                                                 
461 Timothy W. Mason, Social Policy…, passim.  
462 Götz Aly, op. cit., passim 
463 SOMA, TB nr. 20, 15/6/1942, A, pp. 4-5: ‚So entsteht eine anti-deutsche Einheitsfront zwischen Arbeiter und 
Arbeitgeber.’ 
464 Götz Aly, op. cit., pp. 13-35.  
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rol van met name het DAF. Zo wou men zowel de hele sociale structuur aanpassen met oog 

voor het lot van de arbeiders en het oprichten van een klasseloze gemeenschap verenigd met 

het Führer-systeem. Maar daartegenover heeft men – vanuit militair oogpunt en met het oog 

op de oorlogseconomie, dat uitbuiting en volledige inzet van arbeids- en productiekrachten 

vereiste – geweigerd dat nationaalsocialistisch ideaal volledig op België toe te passen, opdat 

de aantrekkingskracht van de Duitse economie niet in het gedrang kwam te staan voor de 

(toen nog vrijwillige) aanwerving van arbeidskrachten in het Rijk. De lonen moesten hier dus 

wel een pak lager blijven dan in Duitsland. Dit laatste gaf dan weer problemen, want de 

bezetter was niet blind voor de initiatieven die de werkgevers zelf namen om hun arbeiders te 

hulp te schieten, zelfs met illegale loonsverhogingen. Vandaar dat men zelfs schrik had voor 

een alliantie van werknemers en werkgevers die zich tegen de bezetter kon keren, indien men 

de lonen te laag bleef houden. Daarom drong de MV meermaals bij haar oversten aan op een 

loonsverhoging. Hoe slechter de arbeider eraan toe was, hoe meer men kon vrezen voor 

tegenstand en coalitievorming.465  

Die situatie bracht blijkbaar weinig zoden aan de dijk, want de relaties tussen Belgen 

en bezetter verslechterden uiteindelijk toch met de dag en de gewenste sociale hervormingen 

bleken globaal gezien op niets uit te draaien. Ook de latere resultaten van de Arbeitseinsatz, 

waaronder die van de verplichte tewerkstelling, vielen tegen in vergelijking met de 

verwachtingen.466  

Niettemin leken de tegenstellingen ook op institutioneel vlak naar België overgewaaid 

te zijn. Van een sterke centrale administratie en overheid vergleed België naar een 

polyarchisch systeem, waar instellingen werden uitgehold en competitie de regel werd.467 Een 

belangrijk nazistisch trekje, dat, gecombineerd met het Führerprinzip en een jonge, 

idealistische ploeg, ervoor zorgde dat men zoveel gedaan kreeg in het regime, zonder de vele 

weerstand die men in verhouding met de terreur zou verwachten.468 We gaven hierboven het 

RAA al als voorbeeld, maar deze kwestie leidt ons teveel af van het scriptieonderwerp. De 

contradicties werden echter wel zo overgenomen in het sociale beleid. Het kwam er kort op 

neer dat men de bevolking en haar arbeiders wel ten goede wou zijn en vooral dat men de 

ordehandhaving veilig wou stellen door de Belgen zo weinig mogelijk te bruuskeren. 

                                                 
465 Zie voetnoot 463.  
466 In de meeste literatuur komt men tot die conclusie. Zie bv.: Etienne Verhoeyen, op. cit., p. 204. Dit betekent 
overigens niet dat het belang van de verplichte tewerkstelling wordt onderschat, laat staan de impact ervan op de 
bevolking en diegenen die er van dichtbij mee geconfronteerd werden.  
467 Nico Wouters, op. cit., passim.  
468 J.A.A. Van Doorn, op. cit., pp. 200-217.  
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Hiervoor probeerde men meermaals Berlijn te temperen in haar roofplannen; het bekendste 

voorbeeld hiervan is de verplichte tewerkstelling.  

De rechte lijn in het Duitse beleid kwam er dus ook pas in 1942, toen de verplichte 

tewerkstelling dan toch werd afgekondigd. De oorlog kwam ook meer en meer in het nadeel 

van Duitsland te staan en de verliezen stapelden zich op, wat dus ook betekende dat de 

oorlogsindustrie en het roof- en plunderbeleid in de bezette gebieden moest worden 

opgevoerd. In België betekende dit dat de sociale wetgeving geleidelijk aan werd afgebouwd 

door de MV zelf, die nu alle scrupules verloren was. Alles in functie van de Arbeitseinsatz, 

werd de 8-urendag en de 48-urenweek als minimum genomen en werd de arbeidsmobiliteit 

aan banden gelegd. In de steenkoolindustrie was men hier zelfs vroeger aan begonnen. Pas nu 

werd het beleid consequent toegepast met maar één doel voor ogen: al het potentieel aan 

arbeid en kapitaal aanwenden voor de oorlogsdoeleinden. Desalniettemin bleef men wel 

steeds de schijn hooghouden dat op sociaalrechtelijk gebied de Belgische arbeiders op gelijke 

voet werden gesteld met hun Duitse collega’s en dus dezelfde sociale rechten en plichten 

bezaten. Inzake sociale verzekeringen, was dit min of meer het geval. Ook wat de 

arbeidsvoorwaarden betrof en vaak ook de werkomstandigheden, hoorde men weinig 

arbeiders klagen. De lonen waren hoger en de fabrieken moderner. Toch is dit alles niets 

vergeleken met het algemene trauma dat het veroorzaakte binnen de Belgische maatschappij.  
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ALGEMEEN BESLUIT  
 

Een pervers systeem had België gedurende meer dan vier jaar in haar greep. Een 

systeem waarbij de economische rijkdommen en het arbeidspotentieel van het land zoveel 

mogelijk naar de hand moest worden gezet van slechts één verderfelijk doel: de oorlog. Het 

zou echter al te eenvoudig zijn alles te herleiden tot dergelijke uitspraken, zoals men in het 

verleden wel vaker heeft gedaan. De werkelijkheid was veel genuanceerder, zowel wat de 

interne Duitse aangelegenheden bij de opkomst en de ondergang van het nationaalsocialisme 

betreft, als de Duitse bezetting waar België vanaf mei 1940 tot september 1944 mee te maken 

kreeg. Er is gepoogd deze nuancering in de loop van deze tekst aan te tonen.  

Hetzelfde kan gelden voor de Belgische sociale wetgeving an sich. Door het 

blootleggen van een periode waarvan het bij een grote groep mensen niet zou opkomen dat er 

ook dan nog sprake was van sociale wetgeving en dat het dagelijkse arbeidsleven ook verder 

ging, kan het beeld worden genuanceerd van een al te rechtlijnig verhaal in de sociale 

geschiedenis, waarin de oorlog als een tijdelijke spelbreker wordt gezien, maar die dan wel 

gezorgd zou hebben dat de bevolking en de sociale partners eensgezind aan tafel gingen zitten 

om de rechtlijnige ontwikkeling met rasse schreden verder te zetten vanaf dat die ‘spelbreker’ 

van de kaart is geveegd. Niets is minder waar, zo bleek uit onderzoek dat de laatste jaren 

gevoerd werd. Met deze studie is er gepoogd een overzicht te bieden van wat zich op 

sociaalrechtelijk vlak tijdens de bezettingsjaren heeft afgespeeld. Dit overzicht kon gebruikt 

worden om tot een beter inzicht te komen over de ontwikkelingen die de Belgische sociale 

wetgeving op lange termijn doorgemaakt heeft. Maar evenzeer kon ze worden gebruikt om de 

bezettingsgeschiedenis te herbekijken vanuit een ander perspectief. Hiermee kwamen ook de 

tegenstrijdige houdingen van de bezetters aan de oppervlakte. De interne onenigheid, die net 

op het vlak van de in Berlijn gevoerde sociale politiek des te meer tot uiting kwam, liet zich 

ook in België gevoelen, weliswaar in een andere vorm en met andere motieven.  

We dienen er ook nogmaals op te hameren dat het gebruik van de invoering van de 

verplichte tewerkstelling als cesuur in de bezettingsperiode niet als het paradigma moet 

worden gezien waarop alles hier gebouwd is. Zoals we zagen, waren een hele hoop projecten 

veel eerder al uitgestorven, zoals het plan van de eenheidsmutualiteit en dat van de 

werkloosheidsverzekering. De vraag wat er na de oorlog nog overschoot van de tijdens de 

oorlog ingevoerde regelingen, is vrij kort te beantwoorden. De ingrijpendste zaken werden 

afgeschaft, behalve het arbeidsongeval van en naar het werk en de veralgemening van de 
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geboortepremie die quasi integraal bleven bestaan in nieuwe wetten. Zelfs de 

bedrijfsorganisatie in de vorm van ‘groepen’ hield het nog een aantal jaren vol. Dit waren 

toch geen onbelangrijke maatregelen en dat maakt dat er dus wel degelijk nuttige zaken uit de 

oorlog zijn voortgekomen. Het was echter wel de oorlogssituatie die ervoor gezorgd heeft dat 

men zaken als het arbeidsongeval op de weg van en naar het werk en de veralgemening van 

de geboortepremie, heeft kunnen invoeren. Ze waren er immers om bepaalde lasten en risico’s 

te dekken die tijdens de oorlog expliciet tot uiting kwamen en waarvan de dekking ervan zeer 

welkom was in die harde tijden. De ideeën zelf waren allesbehalve nieuw. De geboortepremie 

stond bijvoorbeeld al in de kinderbijslagwet van 1930.  

Wat de nationaalsocialistische invloed in de Belgische sociale wetgeving van toen 

betreft, leken de gevolgen zich ook te beperken tot de overleginstellingen en de 

reglementering van de arbeidsmarkt d.m.v. het zogenaamde ‘arbeisbestel’. Zodra men in 

Berlijn echter in het beleid definitief opteerde voor een maximale plunderstrategie op het vlak 

van arbeidspotentieel in de bezette gebieden, hoe meer de lokale sociale bescherming (op bv. 

de arbeidsduur) werd afgebouwd ten voordele van strakkere Duitse richtlijnen en maatregelen 

om arbeiders op te sporen en op de voor Duitsland meest geschikte arbeidsplaatsen te krijgen. 

Tegenover deze algemene tendens naar vrijheidsberoving en autoritaire, repressieve 

maatregelen, verdwenen de betere sociale bescherming en hogere lonen die Nazi-Duitsland 

aan de vreemde arbeiders te bieden had, in het niets. Het steeds hardnekkiger wordende verzet 

tegen het Duitse beleid naarmate de oorlog verder liep, zijn misschien wel het beste bewijs 

hiervoor.  
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