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VOORWOORD
Dieter Van Esbroeck- Hoofdredacteur LVSV Leuven

rast toen Annemie Turtelboom 
plots ontslag nam als Vlaams 
minister van financiën, begroting 
en energie. Het is maar de vraag 
in welke mate de Turteltaks – of  
Freyafactuur, zo u wilt- hiertoe 
heeft bijgedragen. Diegene die 
de term lanceerde is in ieder ge-
val zijn gewicht in goud waard 
geweest voor de oppositie, want 
het is natuurlijk een ongelukki-
ge zaak om als liberale politica 
geassocieerd te worden met een 
belasting. 

Als we toch iets goed mogen 
zien in de situatie van de afgelo-
pen dagen, is het wel de discus-
sie rond de biomassacentrale in 
Gent. Energie opwekken uit het 
verbranden van hout zou ons 
helpen de klimaatdoelstellingen 
te bereiken. Een klein probleem-
pje is wel dat dit hout van de an-
dere kant van de wereld moet ko-
men en dat het buiten afvalhout 
ook deels om gekapte bomen 
gaat. Bovendien heeft de centrale 
2 miljard euro aan subsidies no-

dig om rendabel te zijn! Mij lijkt 
dat veel geld voor het opvangen 
van een tekort aan schone ener-
gie, dat ook opgelost zou kunnen 
worden met 100 windmolens 
op zee of  door de aankoop van 
emissierechten in het buitenland. 
Er zijn dan ook niet veel voor-
standers meer te vinden van de 
subsidies aan de biomassacentra-
le. De vraag is echter of  dit debat 
ook gevoerd zou zijn zonder de 
hele heisa…

Ook Jacqueline Galant is opge-
stapt als minister van mobili-
teit uit de federale Regering. Zij 
geraakte verzeild in een hetze 
over de beveiliging van de lucht-
havens. Ik zou haar vervanger, 
François Bellot, willen aanra-
den om het artikel van Michiel 
in dit blad te lezen. Hij legt het 
huidige beleid rond de filepro-
blemen en het openbaar vervoer 
onder de loupe. Misschien is de 
hele polemiek rond ontslagen 
en vervangingen van ministers 
wel een gevolg van de intrinsie-

‘Ik vond dat absoluut fout! Ze hebben 
me echt gedwongen om op te stappen. 
Ik was lijsttrekker van de Senaat en 
ik moest meedelen in de piëteit en ont-
slag nemen. Ik heb me tot het laatste 
moment verzet.’

Neen, dit is geen citaat uit een 
interview met Annemie Turtel-
boom of  Jacqueline Galant. Het 
was Mieke Vogels die terugblikte 
op haar ontslag als Vlaams mi-
nister in 2003, een citaat uit het 
boek ‘De wissel van de macht’ 
van Marc Van de Looverbosch. 
Zij was het slachtoffer gewor-
den van de slechte federale ver-
kiezingsresultaten van Agalev. 
In die vijf  jaren paars-groene 
regering dienden slechts drie 
van de tien ministers de volle-
dige ambtstermijn uit. In totaal 
passeerden negentien ministers 
de revue. De Vlaamse Regering 
heeft er dus ooit slechter voor 
gestaan dan nu. 

Toch zijn het opmerkelijke da-
gen geweest. Velen waren ver-

Regeringsperikelen
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VOORWOORD
Dieter Van Esbroeck- Hoofdredacteur LVSV Leuven
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ke problemen in de huidige uit-
voerende macht. Pieter Daem 
gaat hier dieper op in en stelt 
een onverwachte vervanger voor 
de regering voor. Francesco legt 
uit waarom we een logische evo-
lutie hebben doorgemaakt van 
de paars-groene naar de huidige 
centrumrechtse regering. Jolien 
doorploegt de geschiedenis van 
het feminisme en beoordeelt 
het belang ervan op de dag van 
vandaag. Pieter Vermeulen sluit 
zijn jaar als voorzitter af  met een 
terugblik. Kathy, tot slot, heeft 
haar allerlaatste tekst geschreven 
voor Blauwdruk, waarin ze een 
eerbetoon brengt aan het LVSV, 
aan onze partij-onafhankelijk-
heid en aan het liberalisme. 

Veel leesplezier! 
 

Alle teksten in dit magazine vertolken uitsluitend de mening van hun 
respectievelijke auteurs en niet die van het LVSV Leuven, tenzij anders vermeld.



DANKWOORD
Pieter Vermeulen- Voorzitter LVSV Leuven

Beste lid, beste erelid

LVSV Leuven heeft een succes-
vol jaar achter de rug. De Blauwe 
Maandagen deden het M-café in 
Leuven weer wekelijks volstro-
men. Ook dit jaar waren we hier 
te gast bij Jurgen en Steven Bol-
lion, die de aanwezigen met hun 
vriendelijke bediening en onme-
telijk bierkennis aan de nodige 
verfrissing hebben geholpen. 
Van journalistieke deontologie 
tot de legalisatie van prostitutie 
en migratie tot euthanasie. Geen 
debat werd uit de weg gegaan.

Over debatten gesproken, ook 
daarvoor heeft het LVSV Leu-
ven menig Leuvens student 
kunnen interesseren. Naast het 
klassieke openingsdebat in het 
eerste semester en een interes-
sant debat over terrorisme in het 
tweede semester, was er ook het 
in samenwerking met Libera! ge-
organiseerde debat tussen Paul 
de Grauwe en Lex Hoogduin. 

Omdat het niet altijd even serieus 
moet zijn, luidt een van de stro-
fes van het clublied van LVSV 

Leuven ‘Van tijd tot stond goed 
zuipen, da’s goed voor onze me-
kaniek’. Deze raad is goed opge-
volgd door de aanwezigen van 
de kapitalistencantus en de vak-
bondscantus. Ook menig pintje 
is verzet bij de nabesprekingen 
van de Blauwe Maandagen in 
den Boule.

Naast al het voorgaande zijn er 
dit jaar ook een bestuursweek-
end, leesclubjes en een sinter-
klaasdiner geweest. Met andere 
woorden: het LVSV heeft niet 
stilgezeten. Dat is enkel moge-
lijk geweest door de inzet van 
het bestuur. Met mijn naderend 
afscheid van het voorzitterschap, 
wens ik hierbij al mijn bestuurs-
leden nogmaals uitdrukkelijk te 
bedanken. Daarbovenop ben ik 
zeer blij met de jonge garde die 
is aangetreden, en waarmee ik 
vertrouwen heb dat de toekomst 
van de vereniging verzekerd is.

Ook de financiële steun van de 
ereleden en de sponsors aan het 
LVSV Leuven is onontbeerlijk 
geweest. Daarmee kunnen we 
met trots het liberale gedach-

tegoed blijven verspreiden on-
der de Leuvense studenten en 
zonder subsidies de grootste 
politiek-ideologische studenten-
vereniging van Leuven in stand 
houden.

Geniet van de interessante arti-
kelen van deze Blauwdruk en ik 
hoop dat het LVSV Leuven  ook 
volgend jaar op uw steun mag 
rekenen!

Pieter Vermeulen
Voorzitter LVSV Leuven

Ut vivat, crescat floreatque 
LVSV Leuven!
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Agenda tweede Semester
8 februari: Nicolas Bas over David Hume

15 februari: Terrorismedebat met Joachim Meese, Montasser Alde’emeh,                   
Yves Desmedt, Herman Mathijs 

22 februari: Dries Lesage over Turkije en het westen

1 maart: Marc Cools over de belgische staatsveiligheid

7 maart: Boudewijn Bouckaert en Matthias Storme over de driehoek: liberalisme- con-
servatisme-nationalisme  (in samenwerking met KVHV)

14 maart: Arnold Burms over de vrije wil

21 maart: Flip Voets over de journalistieke deontologie

24 maart: studentendebat over ongelijkheid en migratie 

11 april: Paul De Grauwe en Lex Hoogduin over besparings- en hervormingsbeleid 
(ism Libera!)

18 april: Marc Kruithof over common law

25 april: Koen Lemmens over la liberté

2 mei: Gert Vermeulen en Martine Claeyssens over de legalisatie van prostitutie

9 mei: Karel De Gucht

12 mei: algemene vergadering

Blauwdruk 2015-2016 nr. 2 7



ER IS EEN TIJD VAN KOMEN

Kathy Galloy- Secretaris LVSV Leuven 
en Voorzitter LVSV Nationaal

Liberaal Vlaams Studentenverbond Leuven8

U weet ongetwijfeld nog wat u 
aan het doen was op 11 septem-
ber 2001 tijdens de aanslagen op 
de Twin Towers in New York 
of  op 22 maart 2016 tijdens de 
aanslagen op de luchthaven van 
Zaventem. Want zo gaat dat met 
belangrijke data, die blijven in je 
geheugen gegrifd. 25 maart 2013 
is zo’n datum voor mij. Het was 
namelijk die dag dat ik mijn eer-
ste Blauwe Maandag bij LVSV 
Leuven bijwoonde. Een heel 
interessante avond in De Lange 
Trappen met Marc De Vos als 
gastspreker. Wat ik toen nog niet 
besefte, was dat deze dag ook 
het begin zou zijn van een ver-
rijkend, intellectueel avontuur. 
Sinds die bewuste dag is er on-
geveer drie jaar verstreken. Drie 
jaar waarin ik bestuurslid ben ge-
weest van de mooiste politieke 
studentenvereniging van Vlaan-
deren. Ik hoor u al denken: ‘de 
mooiste politieke studentenver-
ening van Vlaanderen? Amai, die 
kan overdrijven.’ Wel, geloof  me 
vrij als ik u zeg dat overdrijven 

hier niet aan de orde is. Het Libe-
raal Vlaams Studentenverbond is 
meer dan een vereniging, het is 
een vriendengroep met één bin-
dingsmiddel: het geloof  in libera-
le principes en de passie om deze 
ideeën naar de buitenwereld toe 
te verdedigen. Want als er één 
ding is dat we nooit mogen doen, 
dan is het vrijheid als vanzelf-
sprekend aannemen. Het is iets 
waarvoor we moeten blijven ij-
veren en waar we moeten blijven 
in geloven. Het zijn principes die 
we met hart en ziel moeten blij-
ven verdedigen, vooral in tijden 
zoals nu wanneer onze funda-
menten in vraag worden gesteld. 

Wat is liberalisme?
Het is deze vraag die wordt ge-
steld aan elk aspirant-bestuurslid 
(geïnteresseerden zijn bij deze 
gewaarschuwd), maar waarop 
geen eenduidig antwoord be-
staat. Toen ik drie jaar geleden 
deze vraag voor het eerst voor-
geschoteld kreeg, stond ik met 
mijn mond vol tanden want het 

was iets waar ik nog nooit echt 
bij had stilgestaan. Ondertussen 
zou ik liberalisme omschrijven 
als een manier van samenle-
ven waarbij er rekening wordt 
gehouden met zowel morele, 
economische als juridische prin-
cipes. Het is door het respecte-
ren van ieders eigendom dat elk 
individu zich kan ontplooien en 
zijn eigen doelen kan nastre-
ven. Het is door het respecteren 
van de marktwerking dat een 
samenleving welvarender kan 
worden. Het is kortom een vrij-
willige manier van samenleven 
waar elk individu baat bij heeft.

De kracht van het LVSV
Het Liberaal Vlaams Studen-
tenverbond is een liberale, par-
tij-onafhankelijke studentenor-
ganisatie die erop gericht is om 
het liberalisme in Vlaanderen te 
verspreiden. Het feit dat we niet 
gebonden zijn aan een partij is, 
mijn inziens, ons grootste voor-
deel. We kunnen al eens tegen 
de schenen schoppen van een 



ER IS EEN TIJD VAN KOMEN

Kathy Galloy- Secretaris LVSV Leuven 
en Voorzitter LVSV Nationaal

politicus of  partij. We kunnen 
het ons permitteren om geen 
mainstream ideeën te verkondi-
gen. Verder is het LVSV ook een 
ideale plaats om van gedachten 
te wisselen met gelijkgezinden. 
Discussie leidt tot evolutie en het 
is door in gesprek te gaan met 
anderen dat je zowel nieuwe in-
zichten vergaard als kritisch leert 
om te gaan met argumenten van 
anderen. We moeten die kritische 
geest blijven stimuleren want het 
is onze taak om ervoor te zorgen 
dat liberalisme niet wordt mis-
bruikt of  verkeerd wordt opgevat. 

Bedankt
Voor ik afsluit zou ik het LVSV 
en de vrienden die ik doorheen 
de jaren gemaakt heb willen 
bedanken. Ik ben op intellectu-
eel en persoonlijk vlak heel erg 
gegroeid en dit had waarschijn-
lijk zonder hen niet mogelijk 
geweest. Vandaag neem ik met 
pijn in het hart afscheid van de 
vereniging die me altijd na aan 
het hart zal liggen. De vereni-
ging die me meer heeft bijge-
leerd dan vijf  jaar universiteit. Er 
is een tijd van komen, er is een 
tijd van gaan en met een enorm 

trots gevoel geef  ik de fakkel door 
aan een nieuwe generatie die staat 
te popelen om de rijke traditie van 
LVSV Leuven verder te zetten. 
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“We leven in een geweldige tijd!” 
Dat de optimisme-campagne van 
OpenVLD-voorzitter G. Rutten 
wat ongemakkelijk overkwam 
lag eerder aan de povere executie 
dan aan de inhoud. De omstan-
digheden waarin Belgische kin-
deren worden geboren waren 
nog nooit zo goed als vandaag; 

en het wordt er alleen maar beter 
op. Waar jongeren vroeger stier-
ven aan infectieziektes, is de 
doodsoorzaak nummer één van-
daag de auto. Millennials kunnen 
‘with the touch of  a button’ een 
vliegtuig boeken aan €20, een au-
torit bestellen, een tekst vertalen 
of  de volledige menselijke ken-
nis online raadplegen. Zaken die 
vorige generaties nooit voor mo-
gelijk hadden geacht. Maar laten 
we vooral kijken naar maatschap-
pelijke vooruitgang. We zijn niet 
alleen rijker, gezonder en geluk-
kiger dan ooit; we zijn ook meer 
vrij om te doen wat we willen. 
Meer en meer heerst het adagi-
um ‘leef  en laat leven’. Minder en 
minder hebben de overheid en 

de samenleving een zeg op het 
denken en doen van individuen. 
De jonge generatie is meer re-
laxed dan ooit over onderwerpen 
als homoseksualiteit, abortus en 
de multiculturele samenleving.
Deze progressieve ontwikkeling 
betekent ook dat er een – op het 
eerste gezicht paradoxale – ver-

schuiving ontstaat in het Bel-
gische ideologische landschap: 
een nakend en obligaat verstand-
shuwelijk tussen liberalen en 

conservatieven. De aanleiding 
van deze fiançailles is het succes 
van het paarse gedachtegoed. 
In België worden zaken als de 
scheiding van kerk en staat, hu-
welijksgelijkheid, abortus en eu-
thanasie stilaan als vanzelfsprek-
end ervaren. Op de legalisatie van 
softdrugs na – een onderwerp 

waar Vlaamse liberalen en social-
isten zeer verlegen om zijn – is 
de sociale strijd om persoonlijke 
vrijheden zo goed als gestreden. 

“De overwinning van paarse ideeën is finaal en net daarom loopt het links-centristische samenwerkingsver-
band op haar einde.”

Het liberalisme verandert van 
danspartner
Francesco M. Delorenzi- Bestuurslid LVSV Leuven

Liberaal Vlaams Studentenverbond Leuven12



De eerder vermelde verwor-
venheden op vlak van sociale 
gelijkheid werden geaccepteerd 
door het Belgische conserva-
tisme en worden niet meer in 
vraag gesteld. Hoewel sommi-
gen misschien nog terughou-
dend zijn over zaken zoals het 
homohuwelijk of  abortus is er 
zo goed als niemand die pleit 
om de klok terug te draaien 
naar duistere tijden. De over-
winning van paarse ideeën is 
finaal en net daarom loopt het 
links-centristische samenwerk-
ingsverband op haar einde.
In tegenstelling tot de alge-
meen heersende gedachte is 
liberalisme geen rechtse maar 
een centristische ideologie die 
raakvlakken heeft met zowel 
links als rechts. Een liberaal 
is progressief  en verkiest de 
mens boven de samenleving. 
Een liberaal is open, tolerant 
en is gekant tegen een staat 
en maatschappij die uniforme 
waarden bepaalt waaraan ie-
dereen zich moet houden 
(links). Anderzijds gelooft de 
liberaal in een slanke en effi-
ciënte overheid die zo wein-
ig mogelijk int en uitgeeft, 
en zoveel mogelijk ruimte 
laat aan de vrije markt en in-
dividueel initiatief  (rechts). 
In een politiek landschap als 
België zullen liberalen altijd 
een compromis moeten slu-
iten en de overeenkomsten 
met links of  rechts maxi-
maal proberen te benutten.
Liberalen hebben dus geen 
nood meer aan een samenw-

erking met links en hebben hun 
focus op andere doelen verlegd: 
een vrijere, meer performante 
economie waar creatieve de-
structie ons vooruitbrengt en 
een slankere overheid die minder 
dicteert wat we wel of  niet mo-
gen doen maar zich meer richt 
op een budget in evenwicht en 
de afbouw van de staatsschuld. 
Het conservatisme is een rech-
tse ideologie waarin liberalen 
zich niet kunnen vinden, maar 
het is de enige die achter de-
zelfde economische ideeën sta-

at. Of  ze het nu willen of  niet, 
liberalen en conservatieven zu-
llen naar elkaar toegroeien. Het 
liberalisme heeft haar dans met 
links beëindigd en nu is het tijd 
om van partner te wisselen.

Blauwdruk 2015-2016 nr. 2 13
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Who run the world? Girls!
Jolien Ooms- Bestuurslid LVSV Leuven
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Feminisme: het streven naar een geli-
jkwaardige behandeling van vrouwen 
ten opzichte van mannen, m.n. op 
het maatschappelijke, economische en 
juridische vlak, en naar doorbreking 
van de traditionele rolpatronen. (Van 
Dale)

Het feminisme is ontstaan in 
de 19e eeuw, een tijd van op-
komende radicaal linkse strom-
ingen, zoals het communisme. 
Voor de 19e eeuw stond het 
mannelijke denken en doen 
centraal. De overheersende 
gedachte was dat vrouwen ‘an-
ders’ waren en hierdoor dus ook 
een andere bestemming, rol en 
plaats in de maatschappij had-
den. Vrouwen begonnen zich te 
verzetten tegen deze gedachte 
en tegen deze situatie. Jonge, 
onafhankelijke vrouwen vroe-
gen zich af  waarom ze minder 
waren dan mannen, waarom 
ze geen stemrecht hadden, etc. 
Deze vrouwen vonden dat de 
vrouw actiever moest deelne-
men aan de maatschappij en 
ze kwamen op voor onafhan-
kelijkheid. Rond 1895 werd de 

term ‘feminisme’ voor het eerst 
gebruikt in de pers. 

Men spreekt van drie feminis-
tische golven. De eerste femi-
nistische golf  vond plaats aan 
het eind van de 19e eeuw. Hier 
werd vooral gestreden voor het 
vrouwenkiesrecht en betaal-
de arbeid voor vrouwen. Het 
burgerlijk feminisme werd in 
België vertegenwoordigd door 
Marie Popelin en het socialis-
tisch feminisme door Emilie 
Claeys. Rond 1960 ontstond 
een tweede feministische golf, 
waarbij vooral gestreden werd 
voor de seksuele en financiële 
mogelijkheden voor vrouwen. 
Er ontstonden actiegroepen 
en denktanks waarbij bewust-
wording, empowerment, het 
ontwikkelen van nieuwe denk- 
en gedragsvormen,… centraal 
stonden. De derde feministische 
golf  die vanaf  de jaren negentig 
van de twintigste eeuw ontstond, 
bracht nieuwe en vernieuwende 
stromingen in het feminisme 
met zich mee. Voorbeelden 
hiervan zijn powerfeminisme, 

stromingen van zelfbestemming 
bij jonge allochtone vrouwen, 
feministische bewegingen onder 
migrantenvrouwen die strijden 
tegen culturele en/of  religieuze 
achterstelling, stromingen die 
streven naar ‘sterke vrouwen’ 
binnen de islam enzovoort. 

De eerste feministische golf  
heeft naar mijn mening zijn ver-
dienstelijke merites. Ik ben het 
eens met de burgerlijke femin-
isten die eisten dat een vrouw 
evenveel recht heeft als een man 
op betaalde arbeid. Maar de 
fout die de socialistische fem-
inisten - naar mijn bescheiden 
mening - gemaakt hebben, is het 
feit dat zij vonden dat vrouwen 
recht hadden op aparte arbeids-
beschermende maatregelen. Ze 
vonden dat vrouwen hier recht 
op hadden, want “vrouwen zijn 
lichamelijk zwakker dan man-
nen” en verdienen daarom een 
voorkeursbehandeling. Zelfs in 
de huidige maatschappij zijn er 
nog veel vrouwen (en mannen) 
die zo denken. Tegenwoordig 
wordt vaak gezegd dat vrouwen 
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gediscrimineerd worden op het 
werk. Wat ze niet beseffen is 
dat ze hier ergens ook zelf  voor 
zorgen. Ze werken vaker deelti-
jds met het oog op zorgverant-
woordelijkheden, maken minder 
overuren of  onderbreken hun 
loopbaan, ook al wordt dit niet 
van hen verwacht.  Deze manier 
van denken leidt logischerwijs tot 
een afgenomen werkgelegenheid 
voor vrouwen, waar de burger-
lijke feministen ook schrik voor 
hadden. Hoewel vaak beweerd 
wordt dat vrouwen gediscrim-
ineerd worden op werkgebied, 
zijn er nochtans meerdere vrou-
wen die een topfunctie hebben 
binnen een bedrijf  én evenwel 
een gezin en een huishouden 
te runnen hebben. Het klopt 
inderdaad dat je bepaalde dingen 
(zoals een gezin) moet opgeven 
- of   liever uitstellen - om iets te 
bereiken en aan de top te komen, 
maar dit geldt ook voor man-
nen, die überhaupt even hard als 
vrouwen moeten werken om er 
te geraken.  Hard work pays off! 
De keuze ligt naar mijn mening 
bij de persoon zelf, en ik denk 
dat er veel vrouwen zijn die 
eerder kiezen voor een gezin dan 
voor een goedbetaalde job. 

RoSa vzw (expertisecentrum, 
bibliotheek en archief  voor 
gelijke kansen m/v, feminisme 
en gender) heeft een balans 
opgemaakt betreffende de 
aanwezigheid van vrouwen in 
bestuursraden. De cijfers geven 
weer dat de mannen op dit mo-
ment toch de grote meerderheid 
vormen. Volgens mij komt dit 

niet doordat vrouwen gedis-
crimineerd worden, maar eerder 
– zoals hierboven aangegeven – 
door een keuze te maken tussen 
ambitie en gezin. 
Het Instituut voor de gelijkheid 
van vrouwen en mannen maakt 
een eerste balans op van de 
toepassing van de wet van 28 
juli 2011 over de aanwezigheid 
van vrouwen in de bestuursra-
den van beursgenoteerde on-
dernemingen en economische 
overheidsbedrijven. Het onder-
zoek toont aan dat het percent-
age vrouwen in de bestuursraden 
van de onderzochte bedrijven op 
6 jaar verdubbeld is: van 8,2% 
in 2008 naar 12,7% in 2012 en 
16,6% in 2014. In 2014 haalde 
maar 13,4% van de onderzochte 
bedrijven, of  16 van de 119, het 
derde vrouwen voorzien door de 
wet. In 2012 was het maar 8,4% 
van de bedrijven (RoSa vzw).

De eerste balans van 2016 ziet er 
volgens mij niet al te slecht uit. 
Ik denk dat er de komende jaren 
steeds meer vrouwen gaan zijn 
die ambitie boven gezin verk-
iezen en pas op latere leeftijd 
voor een gezin kiezen. Hopelijk 
komt deze positieve balans niet 
enkel omdat er een quota te 
halen valt, maar ook daadwerke-
lijk omdat er meer ambitieuze 
vrouwen zijn.

Gelukkig heeft de eerste golf  
geleid tot het kiesrecht voor 
vrouwen. In de huidige maatsch-
appij zijn er veel meer ges-
cheiden ouders en alleenstaande 
moeders. Het zou oneerlijk zijn 

mochten dezen geen stem heb-
ben in de politiek, die nochtans 
ook hun leven bepaalt. Maar ook 
voor wat betreft de gelijkheid in 
rechten, de toenmalige reden en 
nog steeds even belangrijk, is dit 
een grote stap vooruit. 
 
Naar mijn mening is het vooral 
door de derde feministische 
golf  fout gelopen. Het gaat hier 
volgens mij niet meer om belan-
grijke politieke en economische 
veranderingen voor vrouwen, 
maar om het feit dat een vrouw 
een vrouw is. Als je een vrouw 
(een feministe) tegenspreekt of  
het er niet mee eens bent, dan 
ben je een “vrouwenhater”. Een 
recent voorbeeld dat nog maar 
eens het feminisme negatief  in 
het licht brengt, is de controverse 
rond de aanrandingen in Keu-
len. Mannen kwamen op straat 
om hun vrouwen te verdedigen, 
maar de feministen waren het 
hier niet mee eens. “Wij, vrouw-
en, kunnen onszelf  ook verded-
igen”, was hun reactie. Terwijl 
iedereen toch wel voldoende 
verstand heeft om te beseffen dat 
één vrouw zich niet kan verded-
igen tegen meerdere mannen. 
Mannen zijn nu eenmaal over het 
algemeen fysiek sterker dan een 
vrouw. Deze biologische realiteit 
kan niet genegeerd worden, waar 
men ideologisch ook voor staat. 
Op zulke momenten vraag ik 
me echt af  waarom deze bepaal-
de groep vrouwen zo reageert, 
want die mannen zijn gewoon 
bezorgd om de vrouwen en hun 
veiligheid. Ik vind het persoonlijk 
een geruststelling als ik zie ho-
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eveel mannen ons willen verded-
igen. Welke acties ondernemen 
de feministen (o.a. Femen) in het 
licht van dergelijke gebeurtenis-
sen? Naakt gaan protesteren op-
dat iedereen van je lichaam moet 
blijven. Zo wordt het vrouwelijk 
naakt in diskrediet gebracht. 
Daarenboven is het ook enkel 
mogelijk zolang iemand – in dit 
geval de politie – deze naakte 
vrouwen in de gaten houdt, 
opdat geen verder kwaad hen 
overkomt. De staat substitueert 
hier enkel de mannen, die eerder 
in diskrediet zijn gebracht terwijl 
ze dezelfde actie ondernamen. 
Op dit vlak kunnen ze misschien 
beter een voorbeeld nemen aan 
de Koerdische feministes. Zij 
vechten terug tegen dit soort van 
situaties. 

Ook feministische kunstenaars 
maken de vrouwen - om het cru 
te zeggen -  belachelijk. Volle-
dig naakt en op een plein vol 
mensen, eieren met verf  uit je 
vagina duwen omdat dit “mooie, 
naakte kunst” is. Of  Kim Kar-
dashian die na de vele kritiek op 
haar eerste naaktselfie een aantal 
weken geleden, nog maar eens 
een naaktselfie met haar goede 
vriendin Emily Ratajkowski 
postte, met als filosofisch onder-
schrift op Twitter: 
Hoezeer onze lichamen ook seks 
uitstralen, we moeten als vrou-
wen de vrijheid hebben om te 
kiezen wanneer en hoe we onze 
seksualiteit uiten. We hebben 
meer te bieden dan enkel onze 
lichamen, maar dat betekent 
niet dat we daarvoor te schande 

moeten gemaakt worden. Te ero-
tisch wordt door de maatschappij 
doorgaans als minderwaardig be-
schouwd. Maar er moet toch nog 
ruimte zijn voor vrouwen om 
seksueel uit de hoek te komen als 
ze dat willen. Waarom vrouweli-
jke seksualiteit demoniseren? Het 
enige doel is om ons onzeker 
te maken over de kracht en de 
schoonheid van onze lichamen 
(Emily Ratajkiwski).

Sorry, maar dit gaat er voor mij 
én vele anderen (ook mannen!) 
over. Dit heeft totaal niets meer 
met het vroegere feminisme te 
maken. A fortiori, dit komt vrou-
wen zeker niet ten goede. Er zijn 
andere manieren om je “vrouwel-
ijke seksualiteit” te uiten.

Wat ooit begon als een goede 
beweging, is door de jaren heen 
veranderd in een negatieve on-
derdrukking. De (meeste) femi-
nisten van de 3e golf  vallen on-
terecht verkeerdelijk elk verschil 
aan, terwijl het in principe niet 
over verschillen gaat. Feministen 
van de laatste jaren ‘verpesten’ 
veel voor de vroegere feministen, 
die wel veel goede dingen heb-
ben gedaan voor vrouwen. Het 
gaat hier niet enkel over betaald 
werk of  kiesrecht voor vrouwen, 
maar ook over de bescherming 
van vrouwen. Het voorwerp van 
de discussie dient betrekking te 
hebben op onderwerpen die een 
rol kunnen spelen om problemen 
te signaleren  en op te lossen. 
Een voorbeeld van zo een vrouw 
is Anne Philips, Director of  the 
Gender Institute and Professor 

of  Gender Theory. Ze is een 
vrouw die veel veranderingen 
probeert te weeg te brengen. Zij 
behandelt de problematiek rond 
vrouwenbesnijdenis in Afrika 
en in het Westen (die op dit 
moment in België zelfs verd-
rievoudigd (!) is). Ook bepleit ze 
vrouwen, die binnen hun relatie 
mishandeld worden, aangepaste 
opvang te bieden waar ook de 
kinderen mee naartoe kunnen. 

Een andere positieve omkering 
door het feminisme is dat het on-
derwijs toegankelijk is geworden 
voor meisjes en vrouwen. Zoé 
Gatti de Gamond (1806-1854) 
is een van de eerste vrouwen in 
België die daadwerkelijk stap-
pen heeft ondernomen voor het 
meisjesonderwijs. Volgens Gatti 
de Garmond en haar verwanten 
is onderwijs dé hefboom voor 
de emancipatie van de vrouw. 
De intellectuele achterstand van 
vrouwen tegenover mannen 
wordt weggewerkt, de mentaliteit 
verandert en gelijkheid tussen 
man en vrouw ontstaat hierdoor 
vanzelf. 

Natuurlijk zijn er ook mannelijke 
aanhangers van het feminisme. 
Een voorbeeld hiervan is Frie-
drich Engels, jullie allen gekend 
als een van de stichters van 
het Marxisme. Mede mogelijk 
door de mannelijke aanhangers 
zijn er veel traditionele rolpa-
tronen doorbroken. Maar men 
brengt rolpatronen in diskrediet, 
louter omdat ze uit de traditie 
voorstammen. Het traditionele 
gezin, bij uitbreiding de familie, 
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zijn doorheen de geschiedenis 
wel altijd de hoeksteen van 
de samenleving geweest. De 
mishandelingen die in vroege-
re tijden, maar ook nog heden 
ten dage, plaatsvinden dienen 
uiteraard zoveel als mogelijk te 
worden opgespoord en ver-
meden waar mogelijk. Maar 
de tandem van man en vrouw 
heeft ook veel mooie gevol-
gen. Het is niet omdat er rotte 
appels in een systeem zijn dat 
daarom het hele systeem niet 
deugt. Men dient te evalueren 
waar er fouten zijn, maar men 
mag nooit zomaar het kind met 
het badwater buiten gooien. 

Een aantal weken geleden las ik 
een artikel - China wants male 
teachers, and we should too – 
over het steeds groter wordende 
gebrek aan mannelijke leer-
krachten en de effecten hiervan 
op de jongens in een klas. Als 
lerares kan ik mij dit niet enkel 
perfect voorstellen, maar spreek 
ik ook uit geringe ervaring dat 
jongens in een klas een rol-
patroon missen. Uiteindelijk 
bevinden zij zich het grootste 
deel van de dag in de klas. Het 
is dus niet meer als normaal dat 
ze daar een persoon zoeken die 
ze kunnen vertrouwen en waar-
mee ze kunnen praten over zak-
en die zij zelf  als ‘jongenszaken’ 
zien. Dit wilt niet zeggen dat 
vrouwelijke leerkrachten dit niet 
kunnen of  hier niet voor ges-
chikt zijn. Maar het draait hier 
om het aanvoelen van het kind 
in dit soort situaties. 

Bij wijze van afsluiting een 
quote van C.G. Jung:

“Women are a magical force 
They surround themselves with 
a emotional tension stronger 
than the rationality of men.
Women is a very, very strong 
being,
Magical.
That is why I am afraid of 
women”
C.G Jung
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Voor vorst, voor vrijheid en voor recht
Pieter Daem- Bestuurslid LVSV Leuven
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 Soms is het nodig om terug te 
kijken naar de ideeën die onze Natie 
tot Staat hebben verenigd. Thans 
nodig ik de lezer uit zich onder te 
dompelen in de scheiding der machten. 
Een gebrek daaraan heeft vandaag 
namelijk nadelige gevolgen voor ons 
land, en de oplossing is zo oud als de 
Belgische Revolutie zelf.

Scheiding der machten

Locke schrijft in 1689: “And 
because it may be too great 
temptation to human frailty, apt 
to grasp at power, for the same 
persons who have the power 
of  making laws to have also in 
their hands the power to execute 
them, whereby they may exempt 
themselves from obedience 
to the laws they make, and set 
the law, both in its making and 
execution, to their own private 
advantage, and thereby come to 
have a distinct interest from the 
rest of  the community, contrary 
to the end of  society and gov-
ernment.”
Montesquieu deelt ons in 1748 
dan weer mede: “Lorsque, dans 

la même personne ou dans le 
même corps de magistrature, la 
puissance législative est réunie à 
la puissance exécutrice, il n’y a 
point de liberté; parce qu’on peut 
craindre que le même monarque 
ou le même sénat ne fasse des 
lois tyranniques, pour les exécut-
er tyranniquement.”

Zowel Locke als Montesquieu 
achten de scheiding der machten 
dus essentieel voor de vrijheid 
van het individu. Ertegenover 
staat de tirannie. Als de wet-
gevende en de uitvoerende macht 
in dezelfde handen liggen, dan 
handelen ze niet meer in het 
algemene, doch in het persoonli-
jke belang. Op zich is het alles-
behalve abnormaal dat mensen 
daden stellen uit belangen 
verschillend van het algemene. 
Onder meer daarvoor bestaan er 
zogenaamde checks and balanc-
es. De rechterlijke macht en de 
administratieve rechtscolleges 
enerzijds, de wetgever anderzijds 
controleren in België de uitvoer-
ende macht. Het Grondwettelijk 
Hof  en de rechterlijke macht 

zien toe op de wetgevende macht 
voor schendingen van verdragen 
en delen van de Grondwet. De 
regering bekrachtigt (met behulp 
van Zijne Majesteit de Koning) 
wetten en kondigt ze af. De wet-
gever regelt dan weer de samen-
stelling en werking van de hoven 
en rechtbanken en benoemt, 
wederom met vorstelijke hulp, de 
voltallige regering.

Geen scheiding der machten

Net dat laatste is echter prob-
lematisch. De scheiding der 
machten moet men namelijk 
opvatten als een twee meter hoge 
bakstenen muur met een klein 
raampje om te kunnen kijken 
wat er aan de andere kant geb-
eurt en, af  en toe, wanneer het 
daar misloopt, ter verhindering 
van dat kwaad iets te roepen. 
De scheiding tussen wetgever en 
regering is vandaag daarentegen 
niet meer dan een krijtlijn op een 
tegel, die niemand merkt, tenzij 
men hem deze aanwijst, en die 
hij een kwartier later reeds ver-
geten is. In feite wordt er zo vaak 
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over de lijn gewandeld, dat de 
lijn na enige tijd slechts voor het 
getrainde oog zichtbaar is. Het 
wordt een theoretische lijn... 
Een fictieve lijn. En de lezer 
weet even goed als ik dat een 
fictieve lijn slechts in betrekkeli-
jk beperkte mate als ultiem bol-
werk van vrijheid en democratie 
kan dienen.

Het parlement benoemt de 
leden van de regering en kiest 
hen voornamelijk onder haar 
eigen leden. Met ‘parlement’ 
bedoel ik uiteraard de partijen, 
die zowel ministers als plaatsen 
op verkiezingslijsten aanbieden. 

Hoe kunnen we verwachten 
dat parlementsleden ministers 
ter verantwoording roepen, 
als dit ervoor kan zorgen dat 
ze gemarginaliseerd en math-
ematisch haast onverkiesbaar 
worden? Waarom zouden ze 
zich terughoudend opstellen 
ten aanzien van wetten die 
een ongeziene en ongehoorde 
macht geven aan de overhe-
id, als net hun leiders ook de 
overheid leiden? Het parlem-
ent controleert niet langer een 
excessieve machtsuitoefening 
door de staat; het faciliteert ze.

Dit probleem leidde tot de ver-
gevorderde overheidsinmenging 
in allerlei delen van het leven, 
die de gewone Vlaming niet wil: 
een overheidsbeslag van meer 
dan de helft van de economie, 
energieheffingen alom,  het 
juridische verschil tussen vol-
au-vent en gebraden kip, en-

zovoort. De kritische en hardw-
erkende burger vindt niet dat de 
staat zijn geweldmonopolie al te 
vaak, voor niet-essentiële zaken 
mag gebruiken. Hij is dan ook 
weemoedig, omdat de overheid 
zijn eigendom afneemt om het 
weg te geven aan iemand die 
weigert te werken, subsidies 
eist voor zijn onleefbare on-
derneming of  te veel kinderen 
heeft. De lezer herinnert zich 
zonder twijfel Bastiat: “L’Etat, 
c’est la grande fiction à travers 
laquelle tout le monde s’efforce 
de vivre aux dépens de tout 
le monde”. Zonder de nodige 
checks and balances slaagt 
iedereen daarin, met Belgische 
belastingvoeten tot gevolg... Ce 
qu’on ne voit pas, zogezegd.

Onafhankelijke uitvoerende 
macht

Daarom, om indringende, 
onnodige en onwenselijke 
wetten tegen te houden, om 
onze regering écht ter verant-
woording te kunnen roepen, 
om onze democratische en 
liberale rechtsstaat te bescher-
men, pleit ik voor een onaf-
hankelijke uitvoerende macht. 
We hebben namelijk nood aan 
een orgaan, los van de politieke 
partijen, onaangetast door de 
verleidelijke lokroep der belan-
gengroepen, vrij van persoonli-
jke ambities na de kwijting der 
ambtstaken. We willen iemand 
die de kiezers geen aantrekkeli-
jk verhaaltje hoeft te vertellen, 
maar in eerlijkheid de proble-
men aan kan pakken.

Wie kan dit zijn, vraagt de lezer 
zich inmiddels af. Een pres-
ident? Helaas, Frankrijk, de 
Verenigde Staten van Amerika 
en talloze andere landen met 
een machtige, apart verkozen 
president tonen het tegendeel 
aan. De partijen duiden even-
zeer de presidentskandidaten 
aan en voeren hun campagnes. 
De ministers zijn ook voor-
namelijk prominente parti-
jgetrouwen. Tenslotte leven 
zowel ministers als presidenten 
nog decennia na het einde van 
hun mandaat. Meer dan eens 
heeft een pecuniair voordeel 
hen in bekoring gebracht en 
hebben ze - bij gebrek aan een 
gepaster woord - gezondigd. 
Een presidentieel systeem lost 
dus weinig op. Een rechtstreeks 
verkozen regering wordt met 
dezelfde problemen geconfron-
teerd.

Misschien wanhoopt de lezer 
nu. Als noch president, noch 
een verkozen regering soelaas 
kunnen bieden wat betreft de 
uitvoerende macht, wie dan 
wel?  Daarom wijs ik de lezer 
op art. 37 van de Grondwet: 
“De federale uitvoeren-
de macht, zoals zij door de 
Grondwet is geregeld, berust 
bij de Koning.” Inderdaad, de 
Koning.

De Koning

Ik vermoed dat een aanzien-
lijk deel van de lezers van dit 
glorierijke ledenblad zichzelf  
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niet onmiddellijk als royalist zou 
omschrijven en dus ten gevolge 
van de vorige paragraaf  wat 
zenuwachtig wordt. Hun raad 
ik aan de voornoemde criteria 
te overlopen. De Koning staat 
los van politieke kleur of  partij. 
Hij heeft geen boodschap aan 
belangengroepen, omdat hij 
verkozen noch herverkozen 
moet worden en, mocht hij 
zijn functie beu zijn, zonder 
zorgen en op kosten van de 
staat omringd door personeel 
in een mooi kasteel kan wonen. 
Het ambt staat zijn kinderen 
en kleinkinderen al te wachten, 
die bijgevolg geen corruptie of  
vriendjespolitiek nodig hebben 
om het behoud van hun levens-
standaard te verzekeren.

Aan de andere kant zal de wet-
gever erg terughoudend staan 
tegenover het toekennen van 
een al te uitgebreide macht aan 
de Koning. Het parlement zal 
zien welk gevaar de inmenging 
van de centrale overheid voor 
de vrijheid van het individu 
stelt. Daarom zal het die macht 
drastisch inperken, en kunnen 
we opnieuw vrij zijn.

Ter bescherming van de 
vrijheid

Ter conclusie herinner ik de 
lezer aan de tocht die hij met 
mij heeft afgelegd. We zijn ver-
trokken bij Locke en Montes-
quieu, die de nadruk legden op 
de onmisbaarheid van een on-
afhankelijke uitvoerende macht. 
We hebben aan de hand van de 

huidige vrijheidsbelemmerende 
overheidsinmenging gezien dat 
ze gelijk hadden. We hebben 
gekeken hoe we dit samen 
konden oplossen en hebben 
vastgesteld dat noch het hui-
dige regeringssysteem noch een 
rechtstreeks verkozen president 
of  regering ons vooruitbrengt. 
Tenslotte hebben we moeten 
vaststellen dat de enige die 
onze vrijheid kan garanderen 
en de uitvoering van de wetten 
werkelijk onafhankelijk kan 
maken van het opstellen ervan, 
de Koning is. 

U hoeft geen royalist te zijn om 
voor de scheiding der macht-
en te zijn. U kan zich vragen 
stellen bij de legitimiteit van 
het genetische toeval, de natuur 
of  de Almachtige. U heeft 
waarschijnlijk gelijk. Maar als 
u de vrijheid belangrijk vindt, 
en haar wil beschermen tegen 
de overmatige politieke macht-
suitoefening van vandaag, dan 
moet u voorstander zijn van 
een onafhankelijke uitvoerende 
macht, geleid en gestuurd door 
de Koning.
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Files zijn geen nieuw verschijnsel dat 
ineens de kop opsteekt. Het bestaat al 
sinds de Romeinen over hun heerwegen 
gingen. Het woord file komt ook uit 
het latijnse Filum wat draad betekent. 
Ook in de de Romeinse steden waren 
er opstoppingen, waardoor vrachtver-
keer enkel na zonsondergang werd toe-
gelaten in Rome.
Ondanks dat het niet nieuw is, is het 
wel toegenomen de laatste jaren. Zo 
hadden we in België in 2015 maar 
liefst 1206 uren waarbij de totale leng-
te van de files meer dan 100 km was. 
En er waren zelfs 46 dagen met meer 
dan 300 km file ofwel de afstand van 
Knokke-Heist naar Virton. Onze 
wegen slibben dus stilaan dicht, zoveel 
is duidelijk. Maar over wat de beste 
manier is om dit probleem op te lossen 
is nog veel discussie. In dit artikel ga ik 
daarom enkele problemen bespreken. 
Verder zal ik het ook hebben over de 
oplossingen die naar voor worden ge-
schoven en waarom deze al dan niet 
de huidige situatie kunnen verbeteren. 
Het is belangrijk dat men hier de juiste 
beslissingen in neemt, want mobiliteit 
is belangrijk om onze vrijheid te ga-
randeren.

Een te krappe toekomstvisie

Nadat in 1956 het eerste stukje 
snelweg (Oostende-Brussel) in 
ons land was opengesteld, ging 
de bouw van andere wegen vol-
gens het Duitse Autobahn mo-
del maar heel traag.
Maar vanaf  1965 kwam er be-
terschap. Onder leiding van mi-
ninister Jos de Saeger kwam het 
‘100km snelweg per jaar plan’. 
De aanleg van snelwegen geraak-
te in een stroomversnelling.
Deze wegen verschillen niet fun-
damenteel met de snelwegen van 
vandaag. Ze bestonden voorna-
melijk uit twee rijstroken en met 
een middenberm als scheiding 

tussen de rijrichtingen. Enig ver-
schil was wel dat ze nog uit beton 
bestonden in plaats van asfalt 
vandaag de dag. Ze waren bere-
kend op de hoeveelheid verkeer 
van die tijd. Zo waren er in 1965 
nog maar 1,4 miljoen voertuigen 
in België. 
In 2015 telt België 7.175.062 
voertuigen. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de infrastruc-
tuur uit de jaren 60 en 70 verza-
digd raakt wanneer ze het vier-
voud te verwerken krijgt van 
waar ze voor ontworpen zijn. 
Buiten de groei van het wagen-
park is er ook een groei in het ge-
reden aantal kilometers per auto. 
Deze factoren zorgen ervoor 
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Vertrekken vanuit stilstand 
Michiel Heleven - Bestuurslid LVSV Leuven



overeen met de subsidie van 12 
euro per treinkilometer. Dit be-
drag is nodig om alle kosten te 
dekken. Want de NMBS heeft 
een kostendekkingsgraad van 
ongeveer 30 procent (nog steeds 
beter dan De Lijn). Reizigers be-
talen dus maar een fractie van de 
reële kostprijs van hun vervoer. 
De totale kost voor het perso-
nenvervoer van de NMBS be-
draagt 4,25 miljard euro. Tegen-
over deze kost staat een vervoer 
van bijna 9,9 
miljard reizi-
gerski lome -
ters (74,17 
miljoen ge-
wone kilo-
meters). De 
g emidde lde 
kost per reizi-
gerskilometer 
is dan 43 eu-
rocent.
We gaan er 
bij deze bere-
kening vanuit 
dat er geen andere externe kos-
ten zijn.

Ondanks de enorme subsidie-
bedragen en hun  19.352 perso-

neelsleden (Infrabel niet meeg-
teld) slaagt de NMBS er ook niet 
in haar dienstverlening te opti-
maliseren. 
Volgens voormalig afgevaard 
bestuurder van de NMBS Marc 
Descheemaker zouden meer dan 
5000 jobs ook volledig overbo-
dig zijn. 
De bekende grap; “Hoeveel 
mensen werken er bij NMBS?” 
–“De helft!” klinkt daardoor toch 
wel pijnlijk waar. Het is dan ook 
noemenswaardig dat 50,5% van 
de kosten van de NMBS bestaat 
uit personeelskosten. Als we er 
vanuit gaan dat er daadwerkelijk 
zo’n 5000 personeelsleden niet 
essentieel zijn voor de werking 
van de NMBS, kan dit een enor-
me besparing betekenen voor de 
belastingbetaler en zal dit bijdra-
gen tot een hogere efficiënte van 
de NMBS. 

In deze grafiek ziet men dat de 
reistijd vanuit Brussel naar bijna 
alle bestemmingen gestegen is 
vergeleken met 1990. 
Enkel de verbinding met Hasselt 

dat we vandaag meer stilstaan 
dan ooit ervoren. Brussel is vol-
gens TomTom ook nog steeds de 
filestad van Europa. De econo-
mische kosten voor al dit fileleed 
lopen op tot in de miljarden eu-
ro’s per jaar.
Volgens OESO cijfers bedraagt 
de kost zelfs 1 tot 2 procent van 
het BBP, wat dus neerkomt op 
een bedrag tussen de 4 en 8 mil-
jard euro.

Minder is meer?

Om de snelwegen te ontlasten 
is men steeds weer op zoek naar 
nieuwe maatregelen. Een veel 
gehoord idee is het aanmoedigen 
van alternatieve vervoersmidde-
len zoals het openbaar vervoer. 
In dit hoofdstuk zal ik bekijken 
wat de kosten of  opbrengsten 
van deze maatregel kunnen zijn. 
We focussen hierbij hoofdzake-
lijk op de trein als alternatief.

Men gaat er steevast vanuit dat 
de trein het goedkoopste alter-
natief  is, maar is dit ook daad-
werkelijk zo? Elk jaar krijgt 
de NMBS ongeveer 3 miljard 
euro aan subsidies. Dit komt 
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is verbeterd.

Een nieuw begin

Dat dit geldverslindende spoor-
verhaal ook anders kan, bewij-
zen landen waar het spoor (ge-
deeltelijk) geliberaliseerd is zoals 
bijvoorbeeld het Verenigd Kon-
kinkrijk waar dit al sinds 1993 het 
geval is. Bij onze noorderburen 
zijn het goederenvervoer en en-
kele regionale lijnen al geliberali-
seerd. Ook in Duitsland en Oos-
tenrijk zijn er reeds gedeeltelijke 
liberaliseringen.                 In dit 
hoofdstuk wil ik verder ingaan 
op de voordelen van de liberali-
sering van het spoor en eventue-
le struikelblokken. 

De EU had 2019 als datum ge-
prikt voor de vrijmaking van het 
spoor, ondertussen is dat al uit-
gesteld naar 2023 en mogelijk 
zelfs naar 2026. Waarom staan 
de lidstaten nog niet te springen 
voor liberalisering? Dit is voor-
namelijk te wijten aan de spoor-
vakbonden die een enorm grote 
macht binnen de NMBS hebben. 
Ook de spoorwegbedrijven van 
andere landen gingen volop aan 
het lobbyen. Het excuus voor de 
achterban was het veiligstellen 
van de werkzekerheid.
De spoorwegbedrijven willen 
voorkomen dat ze zich moeten 

aanpassen aan de vrijmaking van 
het spoor. Ze zien het niet zitten 
om veel te besparen en efficiën-
ter te werken in een concurren-

tiële markt. De spoorvakbonden 
zijn dan ook radicaal tegen elke 
beslissing voor de liberalisering  
van het spoor.
Andere moeilijkheden zijn de 
complexe structuren en de wet-
geving. Zo moeten treinbestuur-
ders wisselen aan de grenzen 
omdat de seingeving verschilt 
per land.

De LIB- index geeft een beeld 
van de vorderingen van de libe-
ralisatie van het spoor per land. 
De landen met een (gedeeltijk) 
geliberaliseerd netwerk staan he-
lemaal bovenaan.
België bevindt zich in de groep 
‘op schema’. In 2002 stonden 
we op 393 punten en behoorden 
we nog tot de groep ‘delayed’. 
De gemaakte vooruitgang is te 
danken aan het opsplitsen van de 

NMBS in 3 delen: NMBS Hol-
ding (overkoepelend), NMBS 
(exploitant) en Infrabel voor 
het beheer en onderhoud van 

de spoorwegen. Dit gebeurde in 
2005. Ondertussen zijn NMBS 
holding en NMBS terug gefu-
seerd. Infrabel is wel nog een au-
tonoom overheidsbedrijf.

Liberalisering van het spoor zal 
de efficiëntie verhogen. Omdat 
het voor de spelers zal lonen 
om kosten zo veel mogelijk te 

reduceren, zullen er ook min-
der subsidies nodig zijn. Waar 
de NMBS samen met de Fran-
se en Luxemburgse spoorwegen 
in de top 3 van spoorbedrijven 
met de meeste subsidies staat, 
staan Nederland en het V.K. he-
lemaal onderaan de lijst met de 
minste subsidies. Het is een dui-
delijk bewijs dat geliberaliseerde 
spoorwegen efficiënter en dus 
goedkoper werken dan de mo-

nopolies (Be, Fr, Lux), waardoor 
er minder subsidies nodig zijn. 
Dit komt natuurlijk ten goede 
aan de belastingbetaler. 

“Hoeveel mensen werken er bij NMBS?” –“De helft!”
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In Duitsland worden dankzij 
de liberalisering terug lijnen be-
diend die de DB had afgestoten 
omdat ze te verlieslatend waren. 
Bijvoorbeeld de lijnen vanuit 
Düren naar Heimbach en Jülich 
zouden begin jaren ‘90 door de 
DB gesloten worden wegens 
geen potentieel. Er reden nog 
zowat 5 treinen per dag met oud 
materieel, niet in het weekend. 
Dankzij de liberalisering rijden 
er nu om het halfuur moderne 
treinen op deze lijnen. Ook heeft 
het vrachtvervoer via het spoor 
nu betere leveringstijden met 
als gevolg dat het aandeel van 
vrachtverkeer via het spoor in 
Duitsland na decennia van con-
stante daling terug gestegen is.

We kunnen dus concluderen dat 
als de trein in de toekomst een 
waardig alternatief  wil zijn, li-
beralisatie de beste optie is. Te-
genstanders beweren vaak dat de 
dienstverlening erop achteruit zal 
gaan en de bedrijven enkel zullen 
focussen op de drukstbezette lij-
nen. De bovenstaande voorbeel-
den tonen aan dat dit zeker niet 
het geval moet zijn. De nieuwe 
spelers vullen net de gaten in de 
markt op en daar heeft de consu-
ment voordeel aan. 
Ze spelen ook beter in op de be-
hoeftes van de klanten door ex-

tra services aan te bieden. 
Een ander groot voordeel is dat 
het de overheid veel geld kan be-
sparen. Alleen door een zo effi-
ciënt mogelijke werking kan men 
voordeel halen op de concurren-
tie. Door deze efficiëntere wer-
king zullen de kosten lager zijn. 
Hierdoor zijn minder subsidies 
nodig. Men zal dus minder geld 
van de belastingbetaler moeten 
gebruiken. Een oplossing voor 
onrendabele lijnen is ze in con-
cessie geven via een openbare 
aanbesteding aan de speler die er 
het minste subsidies voor nodig 
zal hebben om de lijn uit te ba-
ten.
Het vrijmaken van het spoor is 
volgens mij dan ook de beste op-
lossing voor het probleem van 
de hoge kosten en voor een be-
tere dienstverlenling. Enkel zal in 
het begin van de vrijmaking een 
redelijk sterke regulering nodig 
zijn. Dit om te voorkomen dat de 
voormalige monopolist te mach-
tig blijft waardoor alle voordelen 
verloren zouden gaan. Deze re-
gulering is nodig dat competitie 
zich kan ontwikkelen en de lijnen 
op een correcte manier verdeeld 
worden.

Onze heilige (melk)koe

We hebben reeds berekend dat 

We mogen dus zeggen dat con-
currentie ervoor zal zorgen dat 
de bedrijven zo efficiënt moge-
lijk proberen te werken om kos-
ten te reduceren en met als doel 
winst te maken en zijn concur-
rentiepositie te verbeteren. Om 
die concurrentiepositie te be-
houden en te verbeteren zal er 
ook meer incentive zijn om een 
goede dienstverlening aan te bie-
den. Bij een monopoliepositie,  
die de NMBS nu heeft, is dit veel 
minder het geval.
Zo rijden er op zaterdag minder 
treinen dan op werkdagen, on-
danks dat men gemiddeld meer 
verplaatsingen maakt op zater-
dag. Men kan dus zeggen dat de 
service niet optimaal is. Dit kan 
deels verklaard worden doordat 
de NMBS te weinig informatie 
kan krijgen van wat er speelt op 
de markt en zich niet snel kan 
aanpassen aan de vragen van de 
consument . Zo worden onder-
bezette lijnen (minder dan 40 rei-
zigers per trein)  vaak stopgezet, 
met als gevolg dat de mensen uit 
die gebieden niet meer bediend 
worden.

Dat de service erop vooruit kan 
gaan tegen een lagere kostprijs 
bewees het Nederlandse spoor-
bedrijf  Lovers al. Ze boden mo-
dernere treinen aan dan de NS. 
Ze hadden TV, kranten en bars 
aan boord en toch was de ticket-
prijs lager dan die van de NS. Ze 
zijn uiteindelijk moeten stoppen 
omdat de NS geen tickets in hun 
stations wilden verkopen en elke 
samenwerking weigerden.
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een kilometer met de trein per 
reiziger 43 cent kost. Het me-
rendeel van deze kost, ongeveer 
3/4de wordt door de overheid 
betaald.
Nu gaan we berekenen wat de 
kost per reizigerkilometer is voor 
een auto.

Het onderzoek van Transport & 
Mobility Leuven (TML) schept 
wat duidelijkheid in de gemiddel-
de kosten per km voor een auto.
Het is een onderzoek uit 2010 
voor het VMM. In het onder-
zoek maakt men gebruik van een 
benuttingsgraad van 1,2 perso-
nen per auto om de kost reiziger-
kilometer te bepalen. Vanaf  dat 
er dus 2 of  meer personen in de 
auto zitten dalen de kosten per 
reizigerkilometer nog verder.

Wat investeert de overheid in 
onze wegen vergeleken met de 
trein?
Volgens het Meerjarenplan van 
de NMBS tot 2026, 2 miljard 
euro aan investeringen per jaar 
aan infrastructuur. Dit verdeeld 
over de 9,9 miljard reizigerski-
lometers brengt ons op een kost 
van €202,02 per 1000 reizigerki-

lometers.
Voor wegver-
voer wordt 
jaarlijks een 
bedrag van 
2,5 miljard 
vrijgemaakt. 1 
miljard daar-
van gaat naar 
De Lijn. De 
overige 1,5 
miljard wordt 

gebruikt voor onderhoud van 
gewest- en snelwegen en andere 
investeringen.
We gebruiken de schatting van 
110 miljard reizigerkm per jaar 
op deze wegen.
De infrastructuurkost is dus 
slechts €13,64 per 1000 km. Een 
aanzienlijk verschil van €188,38 
per 1000 reizigerkilometer.
De overheid zet dus enorm veel 
middelen in voor de NMBS. On-
danks dat deze veel minder per-
sonen vervoeren dan de wegen, 
krijgen ze meer subsidies.

Autogebruik wordt dus ondanks 
de lagere kost en het feit dat veel 
kosten zoals de aankoop privé 
betaald worden enorm belast. 
Bij de auto kan de gebruiker 
deze privékosten zelf  bepalen. 
Bij een trein gebeurt dit door de 
overheid. De trein wordt dus on-
danks het minder efficiënt is dan 
de auto enorm gesubsidieerd, 
waar de autogebruiker net hoge 
belastingen betaalt.
Zo bestaat 67 % van de prijs van 
een liter benzine enkel en alleen 
uit belastingen en taksen. Bij een 
liter diesel is dit ook nog steeds 
60 %.

Kilometerheffing

De kosten van fileleed worden 
geschat op 4 miljard euro (1 à 
2% BBP) volgens OESO. Om 
deze en andere externe kosten te 
dekken volstaan de huidige be-
lastingen blijkbaar niet.
Ook wil men buitenlandse weg-
gebruikers mee laten betalen aan 
het gebruik van de wegen.
Daarom is er vanaf  1 april 
2016 een kilometerheffing voor 
vrachtwagens. Ben Weyts zou 
het ook al graag voor personen-
wagens invoeren, maar ziet dit 
niet meer mogelijk voor deze 
regering. Hij pleit er vurig voor 
om dit toch zo snel mogelijk te 
implementeren. Maar is dit ook 
echt een oplossing?
Afhankelijk van het type weg, 
type vrachtwagen en de uitstoot 
wordt een heffing betaald die tot 
20 cent per km kan bedragen. 
Dit zou ervoor moeten zorgen 
dat vrachtwagens uitwijken naar 
andere wegen of  alternatieven 
zouden moeten zoeken. Maar 
daar is net een groot probleem. 
Voor veel vervoer is een vracht-
wagen over de snelweg de enige 
optie als men de gewestwegen 
niet wilt laten dichtslibben. Om-
dat de kilometerheffing op prak-
tisch alle snelwegen geldt en er 
dus niet naar wegverzadiging is 
gekeken kan men dus bijna van 
een ordinaire belastingsverho-
ging spreken. Maar het is door-
gevoerd in naam van een beter 
milieu en onder het mom van 
buitenlandse truckers mee te la-
ten betalen voor gebruik. Als de 
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transportbedrijven niet willen 
failliet gaan aan deze extra belas-
ting zullen ze genoodzaakt zijn 
deze kost door te rekenen aan de 
consument, waardoor producten 
duurder worden.
Rekeningrijden ook toepassen 
op auto’s zal eenzelfde effect 
hebben. Omdat mensen enorm 
afhankelijk zijn van hun auto is 
de vraag naar persoonlijk ver-
voer heel inelastisch. We zullen 
dus niet geneigd zijn naar alter-
natieven te zoeken, omdat de 
auto de beste keuze is. Mensen 
zullen dus geen keuze hebben 
dan deze extra belasting te beta-
len. De idee dat de gebruiker be-
taalt, wordt als voornaamste re-
den gebruikt om rekeningrijden 
te verdedigen.

Het is een illusie dat het files zal 
oplossen. Dat bewees het expe-
riment van de Vlaamse overheid 
2 jaar geleden al. Ook in Neder-
land experimenteerde men en 
kwam men hetzelfde resultaat 
uit.
Ondanks dat we na de Scan-
dinavische landen met Dene-
marken op kop al de meeste 
wegenbelastingen betalen, wil 
men ook nog eens het gebruik 
belasten. 
Maar wat we vergeten is dat de 
gebruiker automatisch al meer 
betaalt naargelang het gebruik. 
Zo betaalt iemand de veel kilo-
meters maakt extra belastingen 
via de brandstof  die hij ver-
bruikt en door andere gerela-
teerde zaken zoals onderhoud, 
waar men ook weer btw op be-
taalt. De kans dat iemand die 

veel kilometers maakt ook meer 
boetes ontvangt is groot. Deze 
boetes brengen de staatskas jaar-
lijks ongeveer 400 miljoen euro 
op.

De huidige kilometerheffing 
heeft geen wettelijk kader. De 
heffing is zelfs in strijd met arti-
kel 10 en 11 uit de grondwet. De 
heffing geldt enkel voor voertui-
gen met een MTM van meer dan 
3,5T. Omdat andere voertuigen 
ook verantwoordelijk zijn voor 
de infrastructuurkosten gaat dit 
dus in tegen het gelijkheidsbe-
ginsel want de criteria zijn te wil-
lekeurig gekozen.

Verder is ook de controle door 
Satellic onwettig. Volgens artikel 
2 van de Wet van 10 april 1990 
kan deze controle-activiteit enkel 
worden uitgeoefend door erken-
de bewakingsondernemingen. 
Satellic is niet erkend als bewa-
kingsfirma, bijgevolg is de con-
trole via de OBU dus onwettig. 

De OBU’s zijn ook niet geijkt 
zoals voorzien in artikel VIII 43 
van het Wetboek Economisch 
Recht. Verder is het ook een in-
breuk op de privacywetgeving. 
Deze stelt dat het permanent 
volgen van een voertuig via sate-
lietpositionering onwettig en het 
een verboden observatie is. Het 
is dan ook nog een een inbreuk 
op de wetgeving inzake bijzon-
dere opsporingsmethoden. 

De kilometerheffing zal het ver-
keer niet sturen. Het zal ons al-
leen meer doen betalen. De kilo-
meterheffing is daarom ook niet 
meer dan betalend stilstaan.

Een ander, nieuwer voorstel is de 
congestietaks. Deze wordt bere-
kend aan de hand van factoren 
zoals het tijdstip, de weg en als 
belangrijkste factor het aantal in-
zittenden.
Dit is een goede manier om de 
gemiddelde bezettingsgraad van 
1,2 te laten stijgen. Vandaag de 
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dag hebben we ook meer mid-
delen om dit mogelijk te maken 
en het zou carpoolen veel inte-
ressanter maken en dan op deze 
manier natuurlijk ook zorgen 
voor minder files.
Maar ik heb toch mijn bedenkin-
gen bij dit idee. Vooral het feit 
dat er een GPS apparaat aanwe-
zig zal moeten zijn dat ook nog 
eens het aantal inzittenden regis-
treert vind ik zeer verregaand en 
is ook een regelrechte inbreuk op 
de privacy. Het zal een grote aan-
passing van de mensen vragen en 
dit brengt voor de mensen extra 
zorgen met zich mee. Verder is 
het nadelig voor mensen die nie-
mand kunnen vinden om mee te 
reizen.

Kijken naar de toekomst

Een rijvak heeft een doorstroom-
capaciteit van ongeveer 2000 
wagens per uur. Vroeger was dit 
inderdaad ruim voldoende. Maar 
met het immer toenemende ver-
keer volstaan twee rijvakken nu 
eenmaal niet meer. Zeker niet 
met rechts een muur van vracht-
wagens.
De oplossing voor verzadiging is 
niet proberen het gebruik ervan 
terug te dringen, dit is gewoon 
niet mogelijk voor bedrijven en 
mensen. Het is beter de wegen 
aan te passen aan het gebruik 
ervan. 2000 wagens per uur ver-
schil oftewel 1 extra rijvak kan 
tijdens spitsuren een heel ver-
schil maken. De spitsstroken zijn 
een bewijs hiervan. Op stukken 
waar files makkelijk ontstonden 
is dit goedkoop opgelost door 

de pechstrook als rijvak te ge-
bruiken. Het resultaat hiervan is 
merkbaar. Ook indien er een on-
geval gebeurt is het beter dat er 
zeker 3 rijstroken zijn. De kans 
dat de snelweg dan volledig moet 
afgesloten worden is veel kleiner. 
Bij kleine ongevallen blijven er 
zelfs nog twee rijstroken over. 

Een andere oplossing ligt ook 
voor de hand, namelijk het af-
stappen van de 9 to 5 werkdagen. 
Door het gebruik van de wegen 
te spreiden zal de druk verlichten 
en is de kans op filevorming klei-
ner. De kosten om flexibele uren 
en thuiswerken aan te moedigen 
zijn laag. Zeker als men deze 
vergelijkt met wat de kosten van 
files vandaag bedragen.

Een weinig besproken idee is 
het fiscaal interessanter maken 
van motoren en scooters. De 
belastingen op het gebruik van 
moto’s verlagen zal tot gevolg 
hebben dat meer mensen zullen 
overschakelen naar moto’s. Het 
belangrijkste voordeel hiervan 
is dat moto’s filevorming tegen-
gaan. Ze stromen makkelijker 
door en belasten de wegen ook 
minder. Volgens onderzoek van 
Transport en Mobility Leuven 
voor Febiac zou er zelfs 40 % 
minder file zijn als 10 % van de 
weggebruikers de moto zou ne-
men in plaats van de auto. En bij 
25 % moto’s in plaats van auto’s 
er bijna geen filevorming meer 
is. Een ander voordeel is dat ze 
veel minder parkeerruimte nodig 
hebben in de stad en er dus min-
der aangepaste ruimtes nodig 

zijn. Ook is het verbruik van mo-
toren lager, wat positief  is voor 
het milieu. 

Voor het vrachttransport zou in 
de toekomst de oplossing zich 
onder de grond bevinden. Bulk-
goederen zijn makkelijk te ver-
voeren in ondergrondse buizen 
en er wordt ook reeds geëxperi-
menteerd met de underground 
container mover (UCM). Dit zijn 
natuurlijk zware investeringen, 
maar het fileleed kost ons elk 
jaar 4 miljard. En het ziet er niet 
naar uit dat dit in de toekomst zal 
veranderen.

Verder is het aanpassen van onze 
wegen en vooral het verbeteren 
ervan ernstig nodig. Wanneer 
we de staat van onze Belgische 
wegeninfrastructuur vergelijken 
met Nederland en Duitsland 
kunnen we niet anders dan vast-
stellen dat we zijn blijven stil-
staan en niet genoeg onderhoud 
hebben uitgevoerd. Zo maken ze 
in Nederland al lang gebruik van 
ZOA of  fluisterasfalt. Dit heeft 
als voordelen dat het minder 
geluid produceert en vooral dat 
het regenwater sneller wegvloeit, 
waardoor de kans op ongevallen 
vermindert. 
Ook onze korte afritten zijn ho-
peloos verouderd.

Maar niet alleen bij onze wegin-
frastructuur zijn wij blijven stil-
staan, ook onze maximumsnel-
heid op de snelweg is dezelfde 
als die in 1971 (daarvoor was er 
geen maximumsnelheid). 
De auto is enorm veel veranderd 
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op deze tijd. Ze zijn niet alleen 
sneller geworden maar ook veili-
ger en zuiniger. Waar de meeste 
auto’s in 1971 de maximumsnel-
heid niet eens haalden is  er veel 
veranderd. De meest verkochte 
modellen van dat jaar; de Citroen 
2CV en de VW kever hadden 
respectievelijk een topsnelheid 
van 102 km/h en 118 km/h.                                                
De maximumsnelheid lag 
dus zelfs buiten hun bereik.                                                                    
De wagens die wel sneller kon-
den werden weinig gecontro-
leerd in het begin.
Maar na vele decennia van voor-
uitgang binnen de autowereld 
is deze maximumsnelheid nog 
steeds gelijk. De meest verkoch-
te wagen op dit moment, de VW 
Golf, heeft een topsnelheid van 
216 km/h en behaalde ook 5 
sterren bij de NCAP testen.
Het is dan ook maar moeilijk te 
begrijpen dat de snelheid in Bel-
gië niet mee geëvolueerd is met 
de auto’s. 

Onze buurlanden hebben al-
lemaal een maximumsnelheid 
van 130 km/h. Grote delen van 
Duitsland hebben zelfs geen 
maximumsnelheid. In Italië mag 
men 150 km/h op verscheidene 
driebaans snelwegen en in Polen 
mag men 140 km/h. 
Maar in België houdt men vast 
aan 120. Ben Weyts heeft zelfs 
gezegd dat een snelheidsverho-
ging naar 130 zou leiden tot 25 
extra verkeersdoden. Hij maakt 
hierbij gebruik van de enorm 
versimpelde formule van Nils-

son. Helaas is dit nattevinger-
werk. 
Nederland is het bewijs hiervan. 
Ondanks men er op de meeste 
snelwegen 130 mag, is er geen 
verschil in het aantal doden of  
verkeersongevallen te merken. 
Enkele onderzoeken bevestigen 
ook dat men tegen hogere snel-
heden meer adrenaline krijgt 
waardoor men alerter wordt. 
Wanneer mensen alerter zijn, 
zijn ze minder geneigd hun gsm 
te gebruiken (Doodsoorzaak 
nr.1 in het verkeer in 2015). 
Duitsland bevestigd dit want er 
zijn per miljoen kilometer ook 
minder ongevallen dan hier in 
België. Ook de betere infrastruc-
tuur heeft hiermee te maken. Op 
dit moment rijdt ook al 45% van 
de wagens meer dan 120km/h 
en zijn in principe dus in over-
treding. 85% blijft wel onder 131 
km/h.  

Variabele maximumsnelheden 
zijn hier een mooie oplossing 
voor. Het is belangrijk om naar 
de omstandigheden te kijken om 
een juiste snelheid te bepalen. Zo 
is een lege snelweg               ‘s 
nachts een heel andere situatie 
dan een drukke snelweg tijdens 
een regenbui. Een snelheidsbe-
perking heeft dus pas nut wan-
neer deze correct te verantwoor-
den is.
Ook naar de toekomst toe met 
het oog op zelfrijdende wagens 
is het goed om na te denken over 
een hogere maximumsnelheid. 
Er is dan geen kans meer voor 

menselijke fouten en het verkeer 
kan beter op elkaar inspelen dan 
nu het geval is. 

Het feit dat we nu minder ver-
keersdoden hebben dan 20 jaar 
geleden is niet te danken aan het 
oerwoud van flitscamera’s en tra-
jectcontroles. Het is te danken 
aan de vooruitgang die de auto-
producenten maken. Zij slagen 
erin om nieuwe wagens steeds 
veiliger en ook zuiniger te maken, 
zoals Volvo met de eerste veilig-
heidsgordel in 1958. In de strijd 
tegen het aantal verkeerslacht-
offers zullen nieuwe passieve en 
actieve veiligheidssnufjes van de 
fabrikanten veel belangrijker zijn 
dan de controles die de overheid 
uitvoert. Als men dan ook nog 
eens kijkt naar de gecontroleer-
de locaties zou men zelfs kunnen 
geloven dat het enkel om de ex-
tra inkomsten te doen is.

Conclusie

Als eindconclusie mogen we be-
sluiten dat vervoer met de auto 
goedkoper is dan de trein, en 
dat de overheid dus veel te veel 
middelen inzet voor de NMBS. 
Dit kan men verbeteren door 
het openbaar vervoer te libera-
liseren waardoor er veel minder 
subsidies nodig zullen zijn en de 
service erop vooruit zal gaan. De 
wegen en het onderhoud ervan 
krijgen dan weer te weinig aan-
dacht ondanks het hoge gebruik 
ervan. De infrastructuur aanpas-
sen en moderniseren kan veel fi-
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leleed oplossen en bespaart ons 
op lange termijn de kosten van 
alle files. Valse ‘sturingsbelas-
tingen’ zoals het rekeningrijden 
zullen weinig invloed hebben. 
Structurele oplossingen zijn een 

beter idee om onze mobiliteit te 
verbeteren.

Ik wens jullie allemaal veel 
rijplezier deze zomer en een 
veilige reis!
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Savoyestraat 10
3000 Leuven

Openingsuren: 
maandag tot zondag van 9u tot 19u
donderdag en vrijdag open tot 24u

woensdag gesloten



(Ere)lid worden? 
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Lidmaatschap  

Wenst u lid te worden van LVSV Leuven?
Iedere student die geïnteresseerd is in de ideologie van het liberalisme kan lid worden van het LVSV Leu-
ven. Voor het symbolische bedrag van 5 euro geniet je als lid van LVSV Leuven van de talrijke voordelen 
die we je bieden. Zo krijg je onder meer een jaarabonnement op het ledenblad Blauwdruk, uitnodigingen 
voor al onze activiteiten (Blauwe Maandagen, debatten, discussieavonden, cantussen, bezoeken en uit-
stapjes), daarnaast ontvang je korting op de aankoop van liberale boeken en maak je automatisch deel uit 
van ons zeer uitgebreide netwerk van liberalen. Je kan je inschrijven als lid via de website van het LVSV 
Leuven, maar je kan uiteraard ook altijd één van onze bestuursleden aanspreken. Zoals het een liberale 
vereniging betaamt, heeft het lidmaatschap of  deelname aan onze activiteiten geen enkele verplichting 
als gevolg. Als je geïnteresseerd bent om actiever mee te werken dan is een bestuursfunctie iets voor jou. 
Spreek ons gerust aan op onze activiteiten! 

Wenst u erelid te worden van LVSV Leuven?
Het erelidmaatschap van het LVSV is de mogelijkheid die wij bieden aan niet-studenten om hun sym-
pathie voor onze vereniging te uiten en om hen de kans te geven zich nauwer bij onze vereniging te 
betrekken. Deze leden verdienen ons respect vanwege hun steun aan het LVSV en worden ook dusdanig 
behandeld. Dat betekent dat alle ereleden steeds persoonlijk worden uitgenodigd voor al onze activitei-
ten (zowel de politieke als de studentikoze activiteiten). Zij ontvangen gratis alle exemplaren van ons 
ledenblad de Blauwdruk en zij worden - indien gewenst - opgenomen in de galerij der ereleden op onze 
website. Erelid wordt u door een bijdrage vanaf  35 Euro te storten op rekeningnummer: 734-0096923-
29. Indien u meer informatie wenst omtrent het erelidmaatschap, contacteer onze penningmeester Lauri 
op Lauri@lvsvleuven.be



Bestuur en contactgegevens
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De bestuursleden zijn individueel te bereiken door te mailen naar voornaam@lvsvleuven.be

Bestuur

Voorzitter:
Pieter Vermeulen

Secretaris: 
Kathy Galloy

Sponsoring:
Jan Ritzen

Penningmeester: 
Lauri Braeckevelt

Webmaster: 
Jonas Veys

Bestuursleden:
Wouter Meex
Quentin Ver

Wannes De Roeck
Michiel Heleven

Pieter Daem
Jolien Ooms

Politiek Secretaris: 
Jitte Akkermans

Dries De Maesschalck

PR & Communicatie: 
Thomas De Clercq

Activiteitenverantwoordelijke:
Jorig Wielockx

Ledenverantwoordelijke:
Francesco Mathieu Delorenzi

Hoofdredacteur: 
Dieter Van Esbroeck

Aspiranten:
Lara-An Nédée

Stijn Servaes
Joran Cornelis
Aaron Poels

Tim Vergossen
Ward Van Houdt



Galerij der Ereleden
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Ereleden

Beckx Frank
oud-voorzitter LVSV Leuven, gedelegeerd bestuurder Essenscia

Beeken Rudi
Advocaat, burgemeester Tielt-Winge

Bijnens Gaston

Bouckaert Boudewijn
Professor Rechten Ugent, Vlaams parlementslid

Bungeneers Luc
Districtsvoorzitter Merksem

Caeymaex Philippe
Oud-voorzitter LVSV Leuven

Cleppe Pieter
Oud-voorzitter LVSV Leuven, 
vertegenwoordiger Open Europe 

Coppenolle Willem
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

De Backer Philippe
Federaal Staatssecretaris voor Bestrijding van Scoiale Fraude, 

Privacy en Noordzee

De Croo Alexander
Federaal Vice-premier, Federaal Minister van Ontwikkelings-

samenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

De Croo Herman
Minister van Staat

De Gucht Karel
Minister van staat

Delvoie Axel
Oud-voorzitter LVSV Leuven

Het LVSV Leuven dankt zijn ereleden voor hun onmisbare steun.

Demeyere Chris
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Demeyere Nico
Oud-bestuurslid LVSV Leuven, advocaat

De Weirdt Arnd
Oud-voorzitter LVSV Leuven

Helsen Patrick
Fiscalist bij Helsen & Partners Tessenderlo

Janssens Dirk
Federaal parlementslid Open VLD

Lachaert Egbert
Vlaams Parlementslid

Leysen Christian
Ondernemer en voorzitter van Ahlers en Xylos

L’Hoëst Glenn
Oud-voorzitter LVSV nationaal, voorzitter IFESE

Machtelinckx Bram
oud-voorzitter LVSV-Leuven

Maes André

Michiels Dirk
Notaris

Molenschot Joost
Aannemer industriebouw

Mombaers Brandaan
Oud-Voorzitter LVSV Leuven

Moureau Loïc
Oud-bestuurslid LVSV Leuven
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Ereleden

Van Geit Kwinten
Oud-bestuurslid

Van Gaever Freddy
Gemeenteraadslid Wommelgem Vlaams Belang

Vanhengel Guy
Brussels minister van Financiën, Begroting en Externe Betrek-

kingen 

Vanherck Dominique
Oud-bestuurslid LVSV Leuven, associate bij Loyens & Loeff

Van Quickenborne Vincent
Burgemeester Kortrijk

Vautmans Hilde
Europees Parlementslid Open VLD

Vermeulen Koen
Notaris

Versavel Godelieve
Bestuurder Open-Vld Leuven

Verschoot Steven
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Verstraeten Gilles
Oud-voorzitter LVSV Leuven

Willekens Kristof
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Ysebaert Clair
Voorzitter LVV

Neyts-Uyttebroeck Annemie
Minister van Staat

Pittevils Ivan
Gedelegeerd bestuurder Nationale Loterij

Ponsaerts Luc
OCMW-raadslid Leuven Open VLD

Pot Sebastiaan
Oud-bestuurslid LVSV Leuven 

Reyntjens Jan
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Roskams Nick
Oud-voorzitter LVSV Leuven

Smeets Harald
Oud-voorzitter LVSV Leuven

Smuha Nathalie
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Taelman Martine
Senator Open VLD

Tommelein Bart
Viceminister-president 

van Begroting, financiën en energie

Turtelboom Annemie
Politica voor Open VLD



Sponsors
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Sponsors

Het LVSV Leuven dankt ook onderstaande bedrijven zeer hartelijk voor hun sponsoring
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Sponsors






