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Beste leden, ereleden en symathisanten, 
 
Een nieuw semester, dat betekent meteen 
ook een nieuwe blauwdruk. Deze editie is 
wederom goed gevuld met teksten van bes-
tuursleden en de vele sympathisanten die 
het LVSV heeft binnen de liberale 
beweging. 
 
We hebben er een alvast een zeer geslaagd 
eerste semester opzitten. Ofwel lag het aan 
de verplaatsing naar het mooie en verwelko-
mende M-café, ofwel lag het aan de kwa-
liteit van onze sprekers en de gekozen on-
derwerpen, maar het staat vast dat er een 
stijgend aantal studenten over de vloer komt 
op de Blauwe Maandagen. Dat heeft zich 
ook weten te vertalen naar het enthou-
siasme om van het bestuur deel uit te ma-
ken, en ik kan dan ook met plezier aankon-
digen dat we momenteel zeven nieuwe as-
pirant-bestuursleden hebben, een zelden 
gezien aantal. 
Het nieuwe semester hebben we alvast 
goed ingezet met onze bijzonder geslaagde 
openingsweek. Het onderwijsdebat op 
maandag 18 februari tussen Professor 
Boudewijn Bouckaert en minister van onder-
wijs Pascal Smet lokte een volle zaal sa-
men, tevens met publiek dat we niet even 
vaak op gewone blauwe maandagen of de-
batten zien. Later die week wisten we op 
vrijdag om 12h, voor studenten geen van-
zelfsprekende dag en tijd, toch een 50 à 60 
nieuwsgierigen te lokken om te luisteren 
naar Theodore Dalrymple, die kwam 
spreken over armoede, en de wereldvisie 
die haar in stand houdt. 
 
Maar laat mij het ook even hebben over wat 
er nog in het verschiet ligt de komende paar 
weken. Om te beginnen is het met zeer 
groot plezier dat ik kan aankondigen dat het 
Europese (momenteel nog) kleine broertje 
van de International Students For Liberty 
Conference dit jaar opnieuw in het mooie 
Leuven plaatsvindt. Van 8 tot 10 maart ver-

zamelen honderden klassiek-liberale stu-
denten en topsprekers van over heel Euro-
pa en zelfs de wereld zich weer voor dit 
feest van de vrijheid en deze bron van hoop 
die ons aanmoedigt om onverzettelijk te zijn 
als het gaat over de strijd voor een vrije sa-
menleving. Het LVSV Leuven zal opnieuw 
zijn verantwoordelijkheid nemen als mede-
gastheer. Voor zij die zich nog niet 
ingeschreven hebben en nieuwsgierig zijn, 
ik kan het enkel aanbevelen. De kans dat 
de Europese Conferentie uw leven veran-
dert is bijzonder groot. 
 
Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog 
onze klassieke eigen activiteiten. Zij het 
weliswaar met een “twist”. Dit jaar vieren we 
het 40-jarig bestaan van onze vereniging, 
en een aantal activiteiten staan dan ook in 
het teken van dit Lustrumjaar. Zo organise-
ren we op 30 april een heuse Lustrumvie-
ring, met een bekende keynote-speaker en 
een receptie in de Centrale Universiteishal 
in Leuven. Schrijf dus alvast die datum op, 
zodat je de viering zeker niet mist! Daar-
naast staat onze tweede cantus ook in het 
teken van het Lustrum. Deze organiseren 
we samen met de oud-leden, de mensen 
die LVSV groot hebben gemaakt en op 
wiens schouders wij staan. Deze gaat door 
op 8 mei. Beide de activiteiten vallen op een 
avond tijdens de week en voor een 
feestdag, zodat zoveel mogelijk oud-leden 
als ook studenten de evenementen zouden 
kunnen bijwonen. 
Daarnaast komt er ook nog ons traditioneel 
studentendebat, waarbij de politieke studen-
tenverenigingen de ideologische degens 
kruisen, en nog een pak gewone Blauwe 
Maandagen.  
 
Met andere woorden, het wordt alweer een 
fantastisch semester! Ik hoop jullie allemaal 
opnieuw vaak te zien op onze activiteiten. 
 
Libertas Vincit! 

Gilles Verstraeten is voorzitter van LVSV Leuven. 
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Editoriaal 
 

Beste lezers, 
 
Het is weer zover, na lange en donkere 
weken van studie breekt het tweede 
semester aan in leuven. Ook het LVSV 
kruipt weer van achter zijn bureau om zich 
in te zetten voor de vrijheid.  
 
We kunnen terugblikken op een mooi eerste 
semester. De nieuwe locatie waar onze 
Blauwe Maandagen plaatsvinden werd 
gewaardeerd en de bezoekersaantallen 
logen er niet om. We mochten overigens 
verschillende internationale sprekers 
ontvangen, zoals Wolf Von Laer en 
Christian Engström. We zijn ook bezig met 
een verregaande implementatie en update 
van onze lay-out op onze posters en 
nieuwsbrief. In het tweede semester zullen 
we op hetzelfde positieve élan verder gaan, 
te beginnen met een nagelnieuwe editie van 
dit blad. 
 
In deze blauwdruk hebben we getracht een 
paar langere teksten te plaatsen, de 
geselecteerde schrijfsels getuigen ook deze 
maal van een kwaliteit waar een 
hoofdredacteur trots op kan zijn. We 
hebben ook een aantal teksten opgenomen 
van bevriende organisaties zoals het Murray  

 
 
Rothbard instituut en de Christen-
Democratische Studenten van Leuven. De 
focus is weggelegd voor Niels Appermont, 
hij is oud-bestuurslid en heeft een grote 
kennis van rechtsfilosofie. Hij kaart enkele 
hete hangijzers aan in zijn artikel over het 
langzame aftakelen van de rechtstaat. Een 
actuele en diepgaande analyse, een focus 
waardig. Verder kijken we ook over de 
landsgrenzen heen, met een opiniestuk 
over het hoger onderwijs in Australië, en 
wordt opnieuw een recent boek gereviewd. 
Lode Cossaer, erelid, vertelt ook wat hij aan 
het LVSV heeft gehad. 
 
Wij wensen u alvast veel leesplezier en een 
verrijkende ervaring toe 
 
Jonas Veys 
Hoofdredacteur Blauwdruk 

Bent u gebeten door het liberalisme? Heeft 
u een tekst die u wil verspreiden onder de 
Leuvense studenten? Dan is dit uw kans! 
Het LVSV Leuven geeft al haar leden en 
ereleden de mogelijkheid om hun tekst te 
publiceren in Blauwdruk. U kunt al uw 
teksten en vragen omtrent Blauwdruk 
sturen naar: redactie@lvsvleuven.be 

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

Jonas Veys      Steven Verschoot 

Hoofdredacteur        Redacteur 
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“What is the use of being elected or re-elected 
unless you stand for something?” 

 
- Stephen Grover Cleveland 

O p i n i e  
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Four more years 

Op zes november van dit jaar versloeg 
Barack Hussein Obama zijn uitdager Willard 
Mitt Romney en werd zo voor de tweede 
maal verkozen tot president van de 
Verenigde Staten van Amerika en leider van 
de zogezegde vrije wereld. Overal in Europa 
werden kreten van vreugde en opluchting 
geslaakt. Het Goede had het Kwade 
overwonnen, of zo leek het toch als men er 
sommige 
krantenberichten over 
deze veelbesproken 
verkiezingen op 
naleest. Nu het stof 
van het mediacircus 
rond deze historische 
gebeurtenis wat is 
gaan liggen is het tijd 
voor een analyse van 
de verkiezingsuitslag. Wat kunnen we nu 
verwachten van Obama's volgende 
ambtstermijn, en vooral, wat betekent dit 
voor liberalen? 
 
Vooreerst mag het duidelijk zijn dat de 
Amerikaanse kiezer gekozen heeft voor het 
status quo. Obama blijft in het Witte Huis, 
de Republikeinen behouden het Huis van 
Afgevaardigden, de Democraten de Senaat. 
Deze formule stond de afgelopen twee jaren 
garant voor partijdigheid en politiek 
immobilisme. In de Europese pers word dit 
maar al te vaak afgeschilderd als een fatale 
fout in het Amerikaanse systeem, terwijl het 
in feite om een noodzakelijke feature gaat 
die het politieke machtsspel van 
Washington in evenwicht houdt. De in linkse 
kringen verketterde Republikeinse 
meerderheid in het Huis doet overigens niet 
meer dan datgene waarvoor de kiezer hen 
in 2010 een mandaat heeft gegeven. 
Hoewel de aanstormende fiscal cliff beide 
partijen tot toegevingen zal dwingen ziet het 
er niet naar uit dat de situatie in het 

Amerikaanse congres veel zal veranderen 
in de komende jaren. Door dit verdeelde 
congres zal Obama het in zijn tweede 
ambtstermijn niet gemakkelijk krijgen, tenzij 
hij bereid zou zijn om verregaande 
compromissen te sluiten. De grootste kans 
die hij heeft om een lange en verregaande 
impact te hebben op de Amerikaanse 
politiek is erin slagen een of meer van de 

conservatievere 
Supreme Court 
justices te vervangen 
tijdens zijn 
ambtstermijn.  
 
Op het eerste zicht 
lijkt deze uitslag verre 
van ideaal, en men 
kan zich afvragen wat 

de oorzaken zijn van dit suboptimale 
resultaat. Om te beginnen leken de VS aan 
de vooravond van de verkiezingen meer 
dan ooit een verdeeld en gepolariseerd land 
waarbij twee radicaal verschillende visies op 
de toekomst met elkaar in gevecht gingen. 
De waarheid is genuanceerder dan dat, 
maar men kan niet ontkennen dat er grote 
onenigheid bestond over de koers die 
Amerika de komende jaren zal moeten 
varen. De campagnes waren bitsig en 
negatief en werd gekenmerkt door 
reclamespots waarbij beide partijen halve 
waarheden verkondigden en elkaar 
zwartmaakten. Dit soort campagnevoering 
was noodzakelijk omdat beide kandidaten 
een weinig indrukwekkend platform hadden 
om hun eigen kandidatuur op te stoelen. 
Obama, die in 2008 nog kon rekenen op 
veel enthousiasme met slogans als "Hope" 
en "Change", moest het na vier jaar van 
economische crisis, een uitblijvend herstel, 
toenemende werkloosheid, en een steeds 
verder groeiende overheidsschuld met een 
minder idealistische campagne doen en kon 

Jan Reyntjens is bestuurslid en politiek secretaris van LVSV Leuven.  

De VS leken aan de vooravond 

van de verkiezingen meer dan 

ooit een verdeeld en 

gepolariseerd land. 
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zich ook niet beroepen op een respectabel 
presidentieel record. Daarnaast is de 
meerderheid van de Amerikaanse bevolking 
tegen zijn grootste verwezenlijking: 
Obamacare. 
 
Onder deze omstandigheden zouden de 
Republikeinen, die doorgaans sterker zijn in 
economische thema's, de verkiezingen met 
twee vingers in de neus hebben moeten 
winnen. Ware het niet dat ook hun 
kandidaat gehavend in de strijd kwam. 
Romney, die in 2008 al eens de 
Republikeinse voorverkiezingen verloren 
had, was nog niet hersteld van de 
imagoschade die hij had opgelopen tijdens 
de primaries van dit jaar. Zijn godsdienst en 
gepriviligeerde afkomst sloegen een diepe 
kloof tussen hem en de gemiddelde 
Amerikaan. Bovendien kwam hij slecht over 
bij het publiek, was hij 
ideologische 
inconsistent en kon hij 
zelfs amper zijn 
Republikeinse 
achterban charmeren. 
Als klap op de vuurpijl 
sloeg hij ook nog een 
aantal flaters tijdens 
de campagne (zoals 
zijn uitspraken over "de 47%"). Het hielp ook 
al niet dat een aantal Republikeinse 
kandidaat-senatoren in opspraak kwamen 
wegens een reeks ongevoelige uitspraken 
over abortus. Het enige waar Obama en 
Romney goed in bleken te zijn was elkaar 
ad hominem aanvallen. Het mag dan ook 
niet verbazen dat vele Amerikanen als 
gevolg van deze negatieve campagne liever 
thuis bleven op Election Day. Diegenen die 
wel naar de stembus trokken deden dit 
eerder om tegen een bepaalde kandidaat te 
stemmen dan om voor hun favoriet te 
stemmen.  
 
De uitslag stuurde een niet mis te verstane 
boodschap naar de Republikeinse partij: 
change or die. Het feit dat zij er maar niet in 
slaagden om te kapitaliseren op de vele 
zwakheden van president Obama, wiens 
ster al aan het tanen is sinds het begin van 
zijn ambtstermijn, wijst op een fundamenteel 
probleem voor deze partij. Het is duidelijk 
dat een aantal zaken moeten veranderen 

als zij in de toekomst het Witte Huis nog 
willen veroveren. In de eerste plaats moeten 
zij inzien dat harde, conservatieve 
stellingnames over sociale thema's zoals 
homohuwelijk en abortus enkel nog populair 
zijn bij een ouder kiespubliek dat steeds 
kleiner en kleiner wordt. Bovendien drijven 
zij op die manier bepaalde minderheden in 
de armen van de Democraten, een evolutie 
die elk jaar moeilijker om te draaien zal 
worden. 
 
Ook de Republikeinse attitude tegenover 
immigranten zal moeten veranderen. Deze 
demografische groep wordt steeds 
belangrijker en zal in de toekomst nog meer 
impact hebben op de verkiezingsuitslagen. 
Eveneens dreigen de Republikeinen een 
deel van hun jongere achterban te verliezen 
door te sterk vast te houden aan het 

partijestablishment. 
Door te blijven 
inzetten op Big 
Government 
Conservatism en door 
de liberale fractie 
binnen hun partij 
stiefmoederlijk te 
behandelen maken zij 
zich blind voor de 

toekomst. In plaats van deze verouderde 
formule te blijven gebruiken zouden zij beter 
werk maken van een serieuze afbouw van 
het overheidssapparaat, radicaal pleiten 
voor een echte vrije markt in plaats van 
corporatisme en een evenwichtig 
buitenlands beleid verzorgen eerder dan 
zich te laten vastrijden in eindeloze 
conflicten. Weigeren zij echter te 
veranderen, dan zal hun electoraat hen 
langzaam maar zeker door de vingers 
glippen. 
 
Voor liberalen waren deze verkiezingen 
huilen met de pet op. Geen van beide 
kandidaten waren bereid om de immer 
groter wordende overheid een halt toe te 
roepen. Hoewel de kloof tussen hen volgens 
de media kilometers diep was, zou hun 
beleid niet zo gek veel van elkaar 
verschillen. Net zoals in het geval van een 
Romney-overwinning zal ook onder Obama 
de overheid blijven groeien als nooit 
tevoren, zullen de rechten en vrijheden van 

Toch is er voor liberalen ook nog 

een “silver lining” aan deze 

verkiezingen.  



10 Liberaal Vlaams StudentenVerbond Leuven 

de burgers verder met de voeten getreden 
worden en zullen de oorlogen waarin de VS 
verwikkeld zit blijven aanslepen. Het was 
werkelijk kiezen tussen de pest of cholera. 
Enkel Gary Johnson, de kandidaat van de 
Libertarian party die geen schijn van kans 
maakte, kon de liberale harten nog 
beroeren. Johnson zette wel het beste 
verkiezingsresultaat voor de Libertarian 
party ooit neer, maar dit blijft slechts een 
magere troost. 
 
Toch is er voor liberalen ook nog een "silver 
lining" aan deze verkiezingen. Het 
etatistische en in de grond on-Amerikaanse 
beleid dat sinds het begin van dit millenium 
gevoerd werd heeft bij veel Amerikanen een 
tegenreactie opgewekt die zich in allerlei 
vormen uit. Het verzet tegen het beleid van 
Obama zorgde voor verschillende 
rechtszaken die met wisselend succes tot bij 
de Supreme Court werden gebracht. Op het 
niveau van de staten werd de juridische 
theorie van de nullificatie bovengehaald in 
de strijd tegen Obamacare. Volgens deze 
theorie hebben staten de bevoegdheid om 
federale wetten die zij ongrondwettelijk 
achten te schrappen. Hoewel het slechts om 
een theorie gaat zou deze, wanneer 
toegepast, een belangrijke stap naar een 
grotere decentralisatie van macht 
betekenen. Maar veruit de belangrijkste 
ontwikkeling is wel de groeiende Liberty-

movement die zich onder de Amerikaanse 
jeugd uitspreid. Het gaat hier niet om een 
feitelijke organisatie, maar wel om een golf 
van liberale bewustwording die 
verschillende gedaantes heeft aangenomen. 
Een ervan was de dynamische steun van 
vrijheidsminnende jongeren aan Ron Paul, 
het controversiele en consistente congreslid 
uit Texas. Zijn opmerkelijke 
presidentscampagne en uitdagende 
ideologie waren een frisse wind in het 
Amerikaanse politieke landschap. Een 
andere belangrijke evolutie is de sterke 
uitbreiding van de Students For Liberty, een 
koepelorganisatie van 
studentenverenigingen die het liberalisme 
uitdragen aan universiteiten doorheen het 
land. Zij is sinds haar oprichting in 2008 
exponentieel gegroeid van een kleine 
organisatie tot een enorm netwerk van 
liberalen met vertakkingen tot in Europa en 
Afrika. Deze opmerkelijke toename van 
geëngageerde jongeren beloofd zich in de 
toekomst te vertalen in een sterke groep van 
liberale politici, ondernemers, journalisten 
en academici die wel eens een blijvende 
impact op de Amerikaanse samenleving 
zouden kunnen hebben. ■ 
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In deze tekst zal ik enkele problemen 
trachten te formuleren die sommige 
verdedigers van het liberalisme hebben. 
Deze tekst is in de eerste plaats een 
zelfkritiek – daar ik er van overtuigd ben dat 
ik sommige van deze fouten zelf heb 
gemaakt. Het leek me relevant om dit neer 
te schrijven – en ieder mag oordelen of dit 
oordeel terecht was. 
 
Een eerste probleem is de relatie tussen 
individu en de gemeenschap. Het mag geen 
twijfel lijden dat het individu (moreel) 
relevant is in het liberalisme. En dit is 
zonder meer terecht. Het lijkt echter zo dat 
sommige liberalen vergeten dat het individu 
niet het enige niveau is van de samenleving 
op basis waarvan processen gebeuren. Om 
de biologische toestand van een mens te 
onderzoeken focussen we ons op zijn 
lichaam, maar daaruit volgt niet dat we de 
totaliteit van de mens kunnen begrijpen 
zonder naar het niveau dat supervenieert op 
het natuurlijke te kijken, i.e. het bewustzijn. 
Sommige zaken kunnen maar verklaard 
worden door te kijken op het niveau van de 
relevante groep, i.e. de collectie van de 
individuen. Neem, bijvoorbeeld, het proces 
van het leren en vormen van morele 
oordelen aangaande andere individuen. 
Hiervoor is het een noodzakelijke 
voorwaarde dat er een niveau hoger is dan 
het strikt genomen individu. Hier is niet mee 
gezegd dat het niet, uiteindelijk, enkel 
individuen zijn die oordelen – er is geen 
mythische ‘groep’ die ‘een’ oordeel velt. 
Maar om het proces van oordeelvorming te 
begrijpen, behoren we de invloed die we op 
elkaar uitoefenen te begrijpen. Het niveau 
van het collectief is wel degelijk relevant om 
dit fenomeen te begrijpen. Natuurlijk volgt 
hier niet uit – zoals sommige niet liberalen 
wel eens denken – dat er daarom iemand 
bewust voor ‘de groep’ kan spreken. Maar 
het betekent wel dat we goed moeten 

begrijpen wat we bedoelen met 
‘methodologisch individualisme’ en 
begrijpen dat het niveau van de groep een 
invloed  heeft op dit verklaringsmodel.  
 
Een tweede probleem is het gebruiken van 
het argument van waarde subjectivisme. Het 
is waar dat economische wetenschap ons 
leert dat waarde subjectief is. Maar het lijkt  
dat sommigen niet geheel correct toepassen 
wat hiermee bedoelt wordt. De waarde 
waarover economische wetenschap het 
heeft, is waardesubjectivisme, i.e. als je wilt 
verklaren waarom mensen zaken doen is 
het omdat zij het als dusdanig waarderen. 
Neem bijvoorbeeld Mengeriaanse 
prijsvorming: waarom betalen mensen een 
bepaalde prijs voor iets? Omdat zij iets meer 
waard vinden dan de prijs. Om deze 
handeling te verklaren, kunnen we geen 
gebruik maken van een vorm van objectieve 
waardetheorie. We kunnen het maar 
verklaren in termen van de subjectieve 
oordelen van zij die de ruil aangaan. Hieruit 
volgt niet dat het idee van een ‘objectieve 
waarde’ zinloos is. Hiermee is niet gezegd 
dat het idee van een objectieve waarde per 
se zinnig is, alleen dat het argument van 
‘subjectieve waarde’ onvoldoende is om dit 
te weerleggen. Dit is vooral relevant in de 
discussie over wat we behoren te doen. 
Sommige liberalen zouden al eens zeggen 
dat alles subjectief is en dat we derhalve 
niets als een objectieve waarde kunnen 
beschouwen, i.e. een waarde die we 
behoren na te streven. Als daarmee bedoeld 
wordt dat we, uiteindelijk, alleen maar 
handelen op wat we zelf waarderen, dan 
heeft die persoon gelijk. Maar doorgaans 
wordt het gebruikt in de zin van ‘er is geen 
objectieve waarde, waardoor er niets is wat 
we behoren na te streven’, wat toch iets 
controversiëler is. Natuurlijk is het zo dat als 
er geen mensen zijn, er geen waarde-
oordelen meer gemaakt kunnen worden. 

Lode Cossaer is erelid van LVSV Leuven en voorzitter van het Murray 

Rothbard Instituut. 

Een kritiek op het liberalisme 



12 Liberaal Vlaams StudentenVerbond Leuven 

Maar daaruit volgt niet dat er niets is dat we 
behoren te waarderen als zijnde mensen. 
Indien iemand dat wil beargumenteren, dan 
heeft hij toch een beter argument nodig dan 
te verwijzen naar het economische concept 
van verklarende waarde subjectivisme. 
 
Een derde probleem is de behandeling van 
de inherente moraliteit van het individu. 
Soms wordt er al eens gezegd dat we geen 
(morele) plicht hebben om andere mensen 
te helpen (in tijden van nood). Maar langs 
de andere kant wordt er (soms) wel 
beweerd dat er zoiets bestaat als 
natuurrechten waardoor zelfs 1 eurocent 
van iemand stelen 
een onrecht is. In het 
kort gezegd: voor 
(sommige versies van 
het) liberalisme is de 
morele waardigheid 
van een individu zo 
sterk dat zelfs 1 
eurocent van iemand stelen een onrecht is, 
maar langs de andere kant is de morele 
waardigheid van een  individu zo zwak dat 
anderen niet gedwongen zouden mogen 
worden om aan een enorme lage kost voor 
henzelf mensen in grote nood te helpen. Dit 
is niet per se een kritiek – iemand zou 
perfect kunnen zeggen: ‘inderdaad, want het 
liberalisme is een politieke filosofie en dat is 
nu eenmaal de conclusie’. De vraag is 
echter of je dit wel in termen van morele 
waardigheid kan uitdrukken en of er geen 
discrepantie is tussen beide visies. Het is 
waar dat het een coherente visie is, maar 
daaruit volgt nog niet per se dat het een 
juiste visie is. (Bemerk dat de totale macht 
van de staatsorganisatie ook een coherente 
visie is, maar daarom nog niet correct.) 
Hiermee hoeft de (correcte) benadering van 
natuurlijke rechten en van een 
natuurrechtelijk discours – in tegenstelling 
tot het volledige absurde rechtspositivisme – 
niet volledig geannuleerd te worden. Maar 
de vraag is wat het correct antwoord is op 
dit punt. Alweer; we zouden kunnen blijven 
vasthouden aan deze theorie. Maar als we 
een stap terug nemen en we begrijpen de 
rechten van een individu en het 
natuurrechtelijk onderscheid tussen 
verschillende praxeologische, morele 
actoren als dusdanig, dan lijkt het mij 

betwijfelbaar of er geen middenweg kan 
gevonden worden tussen de ‘radicale’ notie 
zoals hierboven gesteld en de even radicale 
notie dat er een overheid kan zijn die 
beslissingen mag nemen aangaande de 
middelen van de samenleving.  
 
Hiermee verwant is de eeuwige discussie 
tussen ‘positieve’ en ‘negatieve’ vrijheid, wat 
mij een volledig verkeerd discours lijkt. 
Politieke filosofie gaat over de handelingen 
die mensen niet mogen stellen en 
handelingen die mensen moeten stellen. 
(Waarbij de handelingen die mensen 
‘mogen’ stellen en ‘niet moeten’ stellen de 

bewegingsvrijheid is 
die ieder individu 
heeft, kortom: zijn 
vrijheid.) Het 
uitdrukken in termen 
van ‘vrijheid’ 
suggereert de idee 
dat we op zoek zijn 

naar een analyse van wat de reikwijdte is 
van deze bewegingsvrijheid, terwijl het gaat 
over het afbakenen van deze 
bewegingsvrijheid. Als we de handelingen 
van een mens zien als een gebied van 
mogelijkheden, heeft het niet veel zin om 
allerlei delen van dat gebied aan te wijzen 
en te zeggen ‘dat mag’. Wat relevant is de 
grenzen van dat gebied, waarbij een 
individu in het liberalisme bepaalde 
verplichtingen heeft. Op zijn minst al de 
verplichting andere mensen als morele 
actoren te respecteren.  
 
 en vierde probleem dat ik zie is het 
behandelen van het liberalisme als een visie 
op wat onze (natie)staten moeten doen. Om 
dit te begrijpen, zal ik de lezer even mee 
moeten nemen in een metafoor. Beeld u in 
dat je ergens tijdens de Middelleeuwen 
leefde, onder de auspiciën van een 
leenheer. Beeld u in dat je toen een liberale 
visie had, vergelijkbaar met de ideeën die 
sommigen nu hebben over de staat. Wat 
zou je dan steunen? Je zou waarschijnlijk 
steunen dat de leenheer ‘niet teveel’ 
belasting zou heffen. Je zou steunen dat we 
hem democratisch zouden mogen kiezen. 
Je zou ondersteunen dat je wat meer vrij 
was om je eigen zaken te regelen zonder 
uitgebreide regels. Maar wat je 

Het is waar dat het een 

coherente visie is, maar daaruit 

volgt nog niet per sé dat het een 

juiste visie is. 
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waarschijnlijk niet zou steunen, is het idee 
dat de leenheer helemaal niet nodig is om 
een ordelijke samenleving te hebben. Het is 
immers deze organisatie die de orde 
waarborgt, die de ridders, de soldaten en de 
veiligheid creëert. Het liberalisme gaat 
echter niet om de leenheer beter te maken, 
maar om, als uiteindelijke doel, de leenheer 
tot zijn eigen leven te beperken, zonder de 
dwang die hij kan uitoefenen. Ik laat 
eenieder voor zichzelf concluderen wat dit 
betekent voor sommige uitdrukkingen in ons 
modern liberalisme.  
 
Een vijfde zaak is dat men bij het 
beoordelen van politieke regimes de 
hoeveelheid vrijheid en de hoeveelheid 
onvrijheid overschat. We zien soms dat 
simpelweg omdat een bepaald land een 
lagere belastingsgraad heeft, dit wordt 
gezien als een quasi-walhalla. Neem Ierland 
van het laatste decennium als een 
voorbeeld. Maar belastingen zijn maar een 
vorm van vermindering van de onvrijheid – 
en eigenlijk nog een redelijk onbelangrijke in 
vergelijking met (bepaalde) reguleringen. 
Het punt is te begrijpen dat een staat zowel 
in vorm – wat hij doet: hoe hij bijvoorbeeld 
reguleert – in groote – hoeveel hij doet: je 
kan bijvoorbeeld iets gewoonweg verbieden 
of enorm verschillende regels in heel dat 
gedeelte van de samenleving hebben – en 
in reikwijdte -  die aspecten van de 
samenleving waarin hij ingrijpt: bijvoorbeeld 
helemaal niet in x ingrijpen – kan 
verschillen. Een staat kan enorm veel doen 
op een enorm vrijheidsbeperkende wijze in 
maar een paar aspecten van de 
samenleving. Of een staat kan een beetje 
interveniëren in veel verschillende aspecten 
van de samenleving, zonder al te 
ingrijpende maatregelen te nemen. In welke 
van deze twee samenlevingen is er dan 
meer vrijheid? De moeilijkheid dit in te 
schatten creëert mede de moeilijkheid om 
een correct oordeel te vellen over het 
vergelijken van de ‘vrijheid’ in verschillende 
landen. Een beetje meer bescheidenheid in 
het maken van vergelijkingen kan dus nooit 
kwaad.  
 
Een zesde (over-enthousiaste) verdediging 
van het liberalisme houdt in dat het (enkel 
en alleen) zou gaan over ‘vrijwilligheid’ en 

dat ‘eigendom vrijwillig’ is. Het moge 
duidelijk zijn dat het systeem van eigendom 
helemaal niet ‘volledig vrijwillig’ is. Maar 
weinig mensen hebben hun toestemming 
gegeven voor de bestaande 
eigendomsregels – zelfs als deze 
eigendomsrelaties zouden bestaan in 
Libertopia. Daaruit volgt – natuurlijk – niet 
dat overheden die wetten neerschrijven ter 
regulering van de gehele samenleving in al 
haar facetten vrijwillig is. (De absentie van 
een kenmerk in een alternatief, betekent 
natuurlijk niet de aanwezigheid van dat 
kenmerk in een ander alternatief.) Hiermee 
ontken ik niet dat er niet categorisch iets 
anders is tussen ik die naar de supermarkt 
ga en mijn inkopen doe en daar geld voor 
betaal en het concept belastingen. Alleen; 
het punt van ‘vrijwilligheid’ is nonsens.  
 
Een zevende punt dat je al eens hoort, is 
het idee dat de rijken positief zijn voor de 
economie. Dit is echter volledig verkeerd. Er 
is geen enkele gelijkheid of ongelijkheid van 
vermogen of inkomen die ‘positief’ of 
‘negatief’ is voor ‘de economie’. Rijken zijn 
niet per se positief, net zoals armen per se 
negatief zouden zijn. Wat relevant is voor 
economische groei – en dus een stijgende 
welvaart voor de grote massa van de 
samenleving – is de er meer gespaard 
wordt, i.e. een steeds lagere tijdspreferentie 
is, waardoor er meer middelen vrij komen 
om te investeren in meer uitgebreidere en 
productievere productiemethoden. Dit zou 
zelfs mogelijk zijn in een samenleving met 
een volledig gelijk inkomen en vermogen. 
Het verdedigen van ‘de rijken’ omdat ze 
‘positief’ zijn voor de economie is gebaseerd 
op een slecht kennis van economie.  
 
Als laatste punt zou ik het willen hebben 
over het verdedigen van de huidige politiek 
gecontroleerde marktorde. Soms hoor je 
niet-liberalen al eens zeggen dat het 
marktproces bepaalde ‘machtsposities’ 
creëert tussen werkgevers en werknemers. 
Liberalen stellen daar al eens over dat dit 
volledig irrelevant is, waardoor ze, a fortiori, 
die machtsposities verdedigen. Maar er is 
helemaal geen nood om dit te verdedigen: 
de huidige door de politiek gecontroleerde 
marktorde creëert inderdaad ongelijkheden 
qua positie in de samenlevingen, waarbij er 
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een grotere machtspositie is voor mensen 
met meer kapitaal en zij die belangrijke 
posities hebben in de vakbonden, ten koste 
van de sukkelaars die dat niet hebben. Het 
is nogal wiedes dat er een grotere 
afhankelijkheid wordt gecreëerd als er 
allerlei minimumlonen zijn die mensen 
werkloos of in de zwarte markt dwingen en 
tegelijkertijd allerlei beperkingen om als 
zelfstandige in beroep te gaan en hoge 
marginale belastingsvoeten om het weinige 
inkomen dat men eventueel zou kunnen 
verdienen af te nemen. De vergissing die 
veel liberalen maken is dat ze de gevolgen 
van de gepolitiseerde markt orde 
verdedigen als ware het de gevolgen van 
een vrije markt. Het heeft geen zin om de 
uitkomsten van bepaalde gehandicapte 
marktprocessen te verdedigen als ware het 
uitkomsten van een echte vrije markt. Ik 
raad mijn medeliberalen dan ook aan om 
hiermee te stoppen.  
Het omgekeerde bestaat ook, trouwens: 
socialisten bekritiseren de uitkomsten van 
deze gemanipuleerde marktprocessen al 
eens alsof het de gevolgen waren van een 
echte vrije markt. Niets is, natuurlijk, minder 
waar.  
 
Als laatste zou ik nog de trend willen 
aanklagen om de volgende redenering te 

maken: ‘het is niet iets waar ik van vind dat 
de overheid mag ingrijpen/waar geweld 
legitiem gebruikt mag worden, dus ik ga 
ontkennen dat dit een probleem is’. 
Bijvoorbeeld: soms wordt grotesk gedrag 
gesteld als ‘geen probleem’, om de simpele 
reden dat er geen echte reden is om geweld 
te gebruiken om dit gedrag te stoppen. Maar 
dat volgt daar niet uit: je kan terecht iets als 
een probleem beschouwen, zonder dat je 
daarom stelt of vindt dat de overheid 
hiervoor moet ingrijpen. Niet liberalen 
hebben hier ook het omgekeerde probleem: 
elke keer als ze iets een probleem vinden, 
volgt daar automatisch uit dat de overheid 
hiervoor zou moeten ingrijpen. Indien beide 
de middenpositie zouden vinden – veel 
zaken zijn problemen, maar weinig daarvan 
legitimeert het gebruik van geweld om dat 
op te lossen – zouden we al veel beter met 
elkaar erover kunnen communiceren.  
 
Hiermee zou ik deze tekst willen afsluiten. Ik 
hoop dat de liberale lezer er iets aan had. 
Zoals je wel kon merken waren het 
verschillende vormen van kritiek; sommige 
economische, sommige filosofische, 
sommige strategisch. Ik hoop dat het de 
lezer kon boeien. ■ 
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Zij die de voorbije paar weken aanwezig 
waren op ‘Dag van het LVSV’, de 
fantastische activiteit die LVSV Antwerpen 
ons voorschotelde, of het meer recente 
maar daarom niet minder awesome 
Herfstseminarie van het Murray Rothbard 
Instituut, kunnen niet anders dan gemerkt 
hebben dat zelfs onder de meest klassiek-
liberalen van ons er behoorlijk wat discussie 
bestaat als het over natuurrecht, 
fundamentele rechten, a priori 
werkelijkheden en andere fancy shmancy 
termen gaat. Goochelarij met Aquinas, 
Hume, Kant, Smith, transcendentie, klassiek 
utilitarisme, natuurwetten, ‘De UVRM is 
naïef platonisme’ en meer van dat waren 
ons deel.  
 
Het is niet mijn bedoeling om, binnen het 
kader van deze korte tekst, een definitief 
oordeel te vellen over het vraagstuk naar de 
natuurrechtelijke fundering van het 
liberalisme. Dat zou niet enkel van fatal 
conceit getuigen, maar ik erken dat wat ik 
over dit onderwerp weet, wellicht in het niets 
valt in vergelijking met de personen die dit 
debat gepassioneerd voer(d)en. Wat ik wel 
zal doen is behoorlijk kort de positie van een 
tot op dit punt niet vermelde persoonlijkheid 
dit gesprek binnenloodsen. In het derde 
hoofdstuk van zijn magnum opus, “Het 
Fundamenteel Rechtsbeginsel: een Essay 
over de Grondslagen van het Recht”, werpt 
Frank Van Dun zijn licht op wat hij als 
(natuurrechtelijke) fundering van de liberale 
filosofie beschouwt. Wat hierop volgt is dan 
ook weinig meer dan mijn interpretatie van 
zijn discours.  
 
Wat staat er op het spel?  
De essentie van zijn argument of betoog 
kunnen we behoorlijk kort samenvatten. Het 
fundamenteel rechtsbeginsel is morele 
autonomie, wat twee facetten behelst. 
Morele autonomie betekent, om te 

beginnen, dat je het recht hebt om zelf te 
beslissen wat te doen. Daarop volgt dat, als 
je het recht hebt om zelf te beslissen wat te 
doen, je ook het recht hebt om dat dan ook 
te doen – op voorwaarde dat je hiermee 
geen inbreuk pleegt op de autonomie van 
anderen. Hierbij kunnen we ons echter twee 
vragen stellen. Eén, is deze morele 
autonomie, dit fundamenteel rechtsbeginsel, 
geldig? Twee, stel dat het geldig is, hoe 
rechtvaardigen we het dan, op grond 
waarvan ‘kennen we het toe’? Het antwoord 
op de eerste vraag is niet zomaar irrelevant. 
Stel dat we er niet in slagen aan te tonen 
dat dit fundamenteel rechtsbeginsel wel 
degelijk geldig is, dan zijn er slechts twee 
mogelijkheden, die beide betekenen dat wij 
niet het recht hebben om onze eigen morele 
oordelen te vellen en daarnaar te handelen. 
Ofwel heeft de ene wel, de andere niet het 
recht om zelf over zijn eigen 
oordeelsvermogen te beschikken, ofwel 
beschikt iedereen over het 
oordeelsvermogen van iedereen. Het lijkt mij 
weinig uitleg te behoeven dat dit minstens 
geen ideale uitkomsten lijken te zijn. 
Immers, deze twee situaties maken een 
fundamentele inbreuk op autonomie uit.   
 
Ruggengraat van het argument voor 
fundamenteel rechtsbeginsel?  
Het argument dat Van Dun hiervoor 
ontwikkelt, bestaat uit verschillende 
facetten. Om te beginnen moet aangetoond 
worden dat het fundamenteel rechtsbeginsel 
niet ‘leeg’ is. Dit betekent dat de mens een 
middel moet hebben om zijn morele keuzes 
te realiseren. Hierin kunnen we al lezen dat 
hij uitgaat van de mens als een soeverein 
rechtssubject, als hebbende soevereniteit 
over zijn eigen lichaam. Als de mens een 
middel heeft om zijn morele oordelen uit te 
voeren, dan moet het fundamentele 
rechtsbeginsel noodzakelijkerwijze geldig 
zijn, want een middel hebben om je morele 

Morele autonomie als het fundamentele 
rechtsbeginsel 
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autonomie mee uit te voeren, betekent dat 
je om te beginnen al een morele autonomie 
hebt.   
 
Persoonlijke verantwoordelijkheid voor 
eigen morele oordelen  
In eerste instantie moeten we aantonen dat 
elke persoon de verantwoordelijkheid draagt 
voor de oordelen die hij maakt. Hierbij is het 
belangrijk op te merken dat je niet 
noodzakelijk zélf de auteur van je eigen 
oordeel bent of hoeft te zijn. In vele gevallen 
zijn wij de auteur van ofwel de aanvaarding 
of ontkenning van een bepaalde propositie, 
een bepaald moreel oordeel. Elk moreel 
oordeel is dus 
noodzakelijk 
subjectgebonden: 
elke persoon maakt 
individueel de keuze 
of hij zich al dan niet 
achter een bepaalde 
morele propositie 
schaart of niet.  
 
Meer nog, zelfs intuïtieve of emotionele 
reacties zijn oordelen. Deze zijn immers een 
product van ons onderbewustzijn, wat 
bestaat uit vroegere oordelen en 
opgeslagen interpretatieschema’s. Deze 
reacties zijn dus ook oordelen, maar dan 
meer ‘automatisch’ gegenereerd. Ze zijn 
overigens behoorlijk nuttig, gezien het feit 
dat ze spontaan gegenereerd worden ons 
als het ware ontslaat van de noodzaak om 
de situatie waarin we zus of zo intuïtief of 
emotioneel reageren, telkens opnieuw te 
beoordelen. De enige caveat die we hierbij 
moeten maken is dat de betrouwbaarheid 
van deze automatische oordelen nooit 
groter kan zijn dan een oordeel dat de 
uitkomst is van een deliberatieproces.   
 
De conclusie hiervan mag in elk geval 
duidelijk zijn. Elke persoon is 
verantwoordelijk voor zijn morele oordelen, 
zelfs zijn intuïtieve of emotionele reacties.  
 
Wat betekent het om te oordelen?  
Nu we weten dat elke mens 
verantwoordelijk is voor zijn eigen morele 
oordelen, ongeacht of deze afkomstig zijn 
van iemand anders of deze nu het gevolg 
zijn van een persoonlijke deliberatie of 

spontaan, is de volgende vraag, “Wat is 
oordelen?”  
 
 Ons menselijk bewustzijn werkt 
conceptualiserend. We proberen de wereld 
te vatten en te begrijpen aan de hand van 
begrippen die constructies zijn van onze 
eigen geest. Bovendien is ons bewustzijn 
volitioneel. Dit betekent dat het niet 
organisch groeit, maar het product is van 
operaties van ons conceptueel bewustzijn 
met betrekking tot logische constructies die 
kritisch worden gecontroleerd in het licht van 
conceptuele normen. Eenvoudig uitgedrukt: 
ons bewustzijn groeit niet automatisch, maar 

wordt als het ware 
gebouwd door kritisch 
om te gaan met 
bijvoorbeeld 
proposities die ons 
worden voorgelegd.  
 
Het is herbij belangrijk 
om te realiseren dat 
mensen altijd de 

keuze hebben tussen wel dan niet 
nadenken. Deze keuze is onvermijdelijk. 
Zelfs de mensen die beweren niet na te 
denken, maken ook keuzes of oordelen. 
Zelfs onredelijkheid is een teken van 
rationaliteit. Deze vrije keuze is 
fundamenteel. Kiezen om wel of niet na te 
denken is volledig afhankelijk  van de eigen 
wil van een persoon, er is geen 
voorafgaande keten van causaliteit buiten 
de persoon zélf. Het is enkel jij die de 
uiteindelijke beslissing maakt of je, ongeacht 
de aanleiding, effectief nadenkt of niet 
nadenkt over feit a of discussie b. Het is dan 
ook enkel jij die verantwoordelijkheid zal 
dragen voor de gevolgen van je morele 
keuzes.  
 
Menselijke vrijheid gegrond in de 
werking van het oordeelsvermogen  
Het feit dat elke mens volledig 
verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn 
eigen morele oordelen, waarvan hij in elk 
geval de auteur is, impliceert al enigszins de 
tussentijdse conclusie die Van Dun maakt. 
Menselijke vrijheid is gegrond in de manier 
waarop ons oordeelsvermogen werkt.  
 
Als elke mens dan het recht heeft om over 
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zijn eigen kritische vermogens te 
beschikken, dan heeft men ook het recht 
om te beschikken over het lichaam waarin 
die kritische vermogens zijn belichaamd. 
Elk lichaam behoort als middel toe aan wie 
dat lichaam toebehoort. Het fundamenteel 
rechtsbeginsel, morele autonomie, is dus 
geen lege uitspraak. Je kan doen met je 
middelen wat je wil, waarbij ‘middel’ 
refereert naar de mens met een lichaam en 
een kritisch, vragend-oordeel bewustzijn. 
De manier waarop wij mens zijn lijkt ons 
enigszins aan te sporen om onze eigen 
morele keuzes te maken, 
verantwoordelijkheid op te nemen en te 
kiezen om na te denken.   
 
Van Dun maakt dan ook de volgende fijne 
opmerking als het 
gaat over overheden 
en de manier 
waarop deze macht 
uitoefenen, “In dit 
licht beschouwd is 
de concentratie van 
de sociale macht in 
één autoritatief 
centrum een 
emanatie van de 
vrijwillige slavernij 
van zovelen die hun 
verantwoordelijkheid 
als rationele wezens 
ontvluchten.” Hieruit mag minstens blijken 
welke waarde Van Dun hecht aan onze 
menselijke mogelijkheid om juist oordelen 
te kunnen vellen.  
 
Rechtvaardiging van de ascriptie van 
het fundamenteel rechtsbeginsel  
Het loutere feit dat de mens ‘mens is’, een 
objectieve natuur heeft, rechtvaardigt op 
zich echter niet dat we het fundamenteel 
rechtsbeginsel toeschrijven of ‘toekennen’ 
aan mensen. Hoe verantwoorden of 
rechtvaardigen het fundamenteel 
rechtsbeginsel? Het is immers formeel 
ongeldig om te stellen dat uit het feit dat de 
mens in staat is om morele oordelen te 
ontwikkelen, noodzakelijkerwijze moet 
volgen dat hij het recht heeft dat te doen. 
Waarom is de mens een soeverein 
rechtsobject? Anders gezegd; “De afleiding 
van het fundamenteel 

zelfbeschikkingsrecht (het fundamentele 
rechtsbeginsel) uit de menselijke natuur is 
niet te reduceren tot de loutere herhaling 
dat er een menselijke natuur is.” Hoe 
maken we dan wel een geldig argument 
voor de rechtvaardiging van het 
fundamenteel rechtsbeginsel?  
 
De mens is van nature een moreel subject. 
“Wat behoor ik te doen?” is een eminent 
zinvolle vraag. Van Dun stelt dat wij geen 
aangeboren, van nature, instinctieve 
ingebouwde morele code hebben – dit is 
iets waar wij nood aan hebben. Aangezien 
ieder mens noodzakelijk anders is, heeft 
iedere mens een aparte morele 
vraagstelling, waar keer op keer een 
aparte of andere morele code bijhoort. 

Deze eigen morele 
codes zijn 
contingente 
structuren die het 
product zijn van elke 
persoon hun eigen 
oordeelsactiviteit.   
 
Dit betekent 
noodzakelijkerwijze 
dat we geen enkele 
reden hebben om te 
vooronderstellen dat 
er iets bestaat als 
één morele code die 

voor iedereen geldt. Daarbij, als wij ons de 
vraag stellen, “Wat behoor ik te doen?”, 
dan impliceert dit dat we al beseffen dat we 
meerdere, maar ook beperkte 
mogelijkheden hebben. “Wat kàn ik doen?” 
is mogelijks al preciezer, omdat die vraag 
al rekening houdt met het feit dat de 
middelen waarover we (kunnen) 
beschikken om onze morele oordelen uit te 
voeren, beperkt zijn. De vraag houdt 
m.a.w. rekening met schaarste. “Wat 
behoor ik te doen met de beschikbare 
middelen?” is dus een realistische morele 
vraagstelling.  
 
 De terechte opmerking die we hierbij 
moeten maken, is dat van zodra we er 
rekening mee houden dat er niet enkele, 
maar vele morele subjecten, lees: mensen, 
rondlopen, deze vragen toch wel wat meer 
problematisch worden dan we op eerste 

Als elke mens het recht heeft om 
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zicht zouden denken. Als we het probleem 
wat complexer formuleren, dan luidt ze als 
volgt, “Er kan geen sprake zijn van morele 
compatibiliteit of verenigbaarheid van al de 
betrokken subjecten, aangezien zo’n situatie 
de compatibiliteit der individuele morele 
perfecties uitsluit.” Van zodra we 
bovenstaande vragen zouden stellen aan 
twee verschillende mensen en die hun 
antwoorden hebben betrekking op enigszins 
gelijke verzamelingen middelen, dan bestaat 
de kans dat het ene subject enkel zijn eigen 
morele oordeel kan uitvoeren met bepaalde 
middelen door te verhinderen dat het andere 
subject dat zelf ook doet, omwille van het 
feit dat dat eerste subject die middelen heeft 
gebruikt.   
 
De vraag, “Wat behoor ik te doen met de 
beschikbare middelen?” gaat al uit van de 
assumptie je het recht hebt om over de 
middelen van een ander te beschikken. Die 
morele vraagstelling moet dus wel degelijk 
gepreciseerd worden. Zoniet, waarschuwt 
Van Dun, lopen we het gevaar in een oorlog 
van allen tegen allen terecht te komen, 
waarbij elkeen zijn eigen morele oordeel 
tracht uit te voeren, al dan niet ten koste van 
de uitvoeringsmogelijkheden van een ander. 
De vraag die wij daarvoor moeten stellen is, 
“Welke zijn mijn middelen? Wat zijn 
bijgevolg mijn mogelijkheden?” Het spreekt 
voor zich dat er een antwoord op deze 
vraag mogelijk is. Elkeen zijn middelen, los 
van het eigen lichaam, worden 
geproduceerd en zijn bereikbaar binnen een 

marktsysteem.   
 
Rol van het Recht  
De ultieme morele vraag is dus, “Welke van 
al de dingen die ik het recht heb te doen, 
behoor ik te doen?” Het is het Recht die 
hierbij een structureel-noodzakelijke 
vooronderstelling is, aangezien we op een 
of andere manier een kader nodig hebben 
om te kunnen oordelen ‘waarop we recht 
hebben’, of tout court wanneer we het recht 
hebben om handeling A of B te 
ondernemen. Het domein afbakenen van 
wat we mogen doen, de dingen waartoe we 
het recht hebben ze te doen, dat is iets 
waarvan duidelijk is dat het geen kwestie is 
van subjectieve oordelen, of persoonlijke 
morele overtuigingen.   
 
Enkel dit Recht wat aan iedereen de gelijke 
vrijheid biedt om zijn of haar morele 
oordelen te realiseren, zonder daarbij het 
zelfbeschikkingsrecht van de ander te 
schenden, kan aldus als Recht beschouwd 
worden. Dit is het fundamentele 
rechtsbeginsel. ■ 
 
  
 
  
 
  
 

 
 

“The essence of independence has been to think 
and act according to standards from within, not 

without.” 
 

- Aleister Crowley 
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Dezer dagen lopen de werkloosheidscijfers 
op en begint inflatie stilaan significant te 
worden. Het wordt voor diegenen die weinig 
mogelijkheden hebben en meer dan hun 
deel tegenslag hebben gehad, moeilijk nog 
een gemakkelijk en welvarend leven te lei-
den. Al snel wordt er teruggegrepen naar 
strakke beschermingsmiddelen en naar de 
black-box oplossing die de overheid dezer 
dagen meer dan ooit is, maar tot nog toe 
kon dit het tij niet keren. Alles wordt nu uit 
de kast gehaald, maar jammer genoeg is de 
geldkas stilaan leeg. Dit mag echter niet het 
enige argument zijn om alle overheidsactie 
op te geven, het probleem gaat veel dieper 
dan dat. Overheidsinterventie is niet altijd de 
oplossing van de 
penibele situatie 
waarin kansarmen, 
verzeild zijn. Integen-
deel, het alternatief 
ligt veel minder voor 
de hand maar is des 
te belangrijker. De 
oplossing moeten we 
namelijk zoeken in 
een vrije samenwerk-
ing tussen mensen, 
een vrije solidariteit 
en vooral het werkelijk emanciperen van de 
kansarmen. Dat kan jammer genoeg alleen 
met de nodige inspanning en de nodige op-
portuniteiten die niet steeds van de overheid 
kunnen komen. Overheden kunnen namelijk 
geen kansen afdwingen, enkel  mensen 
tijdelijk financieel ondersteunen. Een echt 
menswaardig bestaan, begint bij échte 
waardering. In deze tekst wordt gezocht 
naar echte emancipatie: de struikelblokken, 
gemiste kansen en mogelijkheden. 
 
Struikelblokken en gemiste kansen 
Niet iedereen heeft het geluk onmiddellijk 
over alle kwaliteiten te beschikken die 
(volgens onze maatschappij) nodig zijn om 

erg productief te zijn. Dat is iets van alle 
tijden. Anders dan vijfhonderd jaar terug 
kunnen diegenen met weinig geluk niet al-
leen overleven, maar kunnen ze ook re-
kenen op een ‘redelijk’ welvaartsniveau. Dat 
gaat niet vanzelf, het is de enorme toename 
aan productiviteit van arbeid en kapitaal die 
dit mogelijk maakt. Armoede is daarmee niet 
uitgeroeid, maar heeft bij ons een ander 
gezicht gekregen: afhankelijkheid. 
Nochtans wil dat niet zeggen dat kansarmen 
geen inherente capaciteiten hebben, inte-
gendeel. Maar velen die ongeluk hebben 
gekend, worden ondergewaardeerd en 
slechts een erg kleine minderheid van 
diegenen die nu te weinig kansen krijgen, 

hebben echt onover-
brugbare beperk-
ingen. Die mening is 
absoluut niet 
zeldzaam en om 
emancipatie vlotter te 
laten bewerkstelligen 
zijn er door de over-
heid goedwillig tal van 
wipplanken geïn-
stalleerd. Jammer 
genoeg zijn die 
maatregelen – on-

danks alle goede bedoelingen die er achter 
schuilen – enorme struikelblokken voor 
diegenen die een duwtje in de rug het meest 
nodig hebben. 
 
De belangrijkste vorm van ontwikkeling is 
werk, waar werkelijke waardering, onder 
meer in de vorm van loon, volledig vrij 
gegeven wordt. De totale loonkost die 
werkgevers moeten dragen is nooit meer 
dan de toegevoegde waarde van de 
werknemer en is vaak niet veel lager om-
wille van concurrentie. Een andere situatie 
is niet houdbaar. Vergis u niet, de 
belastingen op het loon gaan steeds ten 
koste van de werknemer, hoe men die 

Een nieuwe wind door de 
armoedebestrijding in donkere tijden 
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belastingen ook noemt. Loonkosten zijn 
echter niet de enige kosten van een 
werknemer. Het is te danken aan kapitaal 
(machines en dergelijke) en innovatie dat 
de lonen doorheen de tijd aanzienlijk 
gestegen zijn, maar dit heeft ook zijn kost. 
De toegenomen winsten zijn dan ook vaak 
niet meer dan vergoedingen voor inves-
teerders die jarenlang gespaard hebben 
(i.d. vorm van obligaties, aandelen e.d.). 
De enige manier om die investeerders te 
blijven aantrekken, is ook hen te ver-
goeden net als arbeid vergoed moet 
worden. Beide componenten, kapitaal en 
arbeid, hebben een enorme waarde die 
moeilijk overschat kan worden 
  
De toegevoegde waarde van arbeid komt 
er echter jammer genoeg niet vanzelf. 
Opleiding, ervaring, 
motivatie, be-
trouwbaarheid en 
vaardigheden zijn 
allemaal aspecten 
die bepalend zijn en 
niet zomaar objectief 
kunnen worden ge-
meten. De perceptie 
van de werkgever 
speelt hierin een cru-
ciale rol en het adequaat schatten van de 
waarde van zijn medewerkers is vaak bep-
alend voor het slagen van zijn ondernem-
ing. Daarom wordt maar al te vaak op safe 
gespeeld. Potentiële medewerkers waar 
veel onzekerheid over bestaat – net die 
mensen die weinig geluk en kansen heb-
ben gekregen – kunnen, om het bedrijf 
veilig te stellen, niet evenveel worden be-
taald als medewerkers met duidelijke refer-
enties en diploma’s. Dat maakt die eerste 
groep niet minder waardevol of op termijn 
productief, maar de risicofactor is een-
voudigweg te groot. Zo kan het (bvb.) 
soms een aantal jaar duren voor die 
werknemers effectief de vaardigheden beet 
hebben om het (bruto)loon dat ze krijgen te 
verantwoorden. Voor heel wat ondernemin-
gen is dit dodelijk. 
  
Omwille van die inherente onzekerheid en 
het dure leerproces dat soms nodig is, 
fnuiken loonbarrières alle kansen van de 
meest hulpbehoevenden ten voordele van 

die mensen die het geluk hebben referen-
ties op tafel te kunnen leggen. Het in-
dexeren van die loonbarrières versterkt 
alleen nog maar het privilege van te kun-
nen werken. Ondanks alle goede be-
doelingen om alle lonen menswaardig te 
maken ten aanzien van onze moderne 
maatschappij, leiden minimumlonen en de 
indexatie ervan jammer genoeg alleen tot 
normale lonen voor enkelen en helemaal 
geen lonen voor anderen. Het is het trieste 
en onvoorziene symptoom van onze mo-
derne welvaartsstaat. Dit is geen contro-
versiële analyse, een merendeel van de 
economen meent dat minimumlonen kan-
sen ontnemen van diegenen die ze het 
meest nodig heeft (uit een enquête bleek 
90% van de economen hiervan overtuigd 
te zijn (zie bv. econlib.org/library/Enc/

MinimumWag-
es.html). Vooral in 
deze tijden waar 
niet alleen 
koopkracht maar 
ook algemene 
welvaart en econo-
mische ontwikkeling 
onder druk staan, is 
het noodzakelijk dat 
de participatie in de 

arbeidsmarkt groot is. Dit is niet alleen 
nodig om de meest hulpbehoevenden écht 
te laten ontwikkelen, maar ook om ons te 
wapenen tegen wat nog komen moet. 
Loonindexatie en minimumlonen dreigen 
net het tegenovergestelde te doen. Het 
comfort van de gelukkige werkenden wordt 
even verhoogd ten koste van die mensen 
die geen werk hebben of hun werk ver-
liezen omdat de vastgelegde lonen voor 
hun jobomschrijving plotsklaps te hoog zijn 
geworden. Wie kan met een dergelijke situ-
atie akkoord gaan? 
  
Mogelijkheden 
Ondanks alle onheilsberichten die te horen 
zijn, is er enorm veel potentieel dat op dit 
moment niet aangewend wordt. Dat poten-
tieel zit niet in het minst bij de mensen zelf. 
Het uitdoven van beschermingsmiddelen 
zou enorme mogelijkheden bieden, on-
danks alle onmiddellijk zichtbare nadelen. 
Het (geleidelijk) weghalen van de enorme 
struikelblokken die minimumlonen voor 
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kansarme werkzoekenden zijn, zou een 
doelstelling van ieder sociaal voelend 
mens moeten zijn. Niet alleen is het op die 
manier mogelijk om onafhankelijker te 
worden van de soms grillige gunsten van 
de overheid en hun financiers, de 
werkende klasse. Werken, al is het voor 
een lager loon dan op dit moment wordt 
afgedwongen, zorgt ook voor een bel-
angrijke waardering omwille van het zicht-
baar nut dat het werk geeft (zowel financi-
eel als psychologisch). Participatie in de 
arbeidsmarkt zorgt ook voor een enorme 
sociale integratie en het is de belangrijkste 
reden waarom een brede moderne 
maatschappij kan functioneren. 
  
Ondanks het feit dat sommigen hun car-
rière moeten starten aan een laag, (op dit 
moment onwettig) loon, betekent niet dat 
ze mensonterend worden behandeld. In 
tegendeel, het is die eerste werkervaring 
die perspectief biedt voor verdere ontwik-
keling. We moeten hierbij niet alleen bin-
nen onze landsgrenzen kijken. Mensen die 
in veel slechtere omstandigheden leven 
zoeken vaak elders het geluk. In Singapore 
zijn er bijvoorbeeld talloze immigranten die 
– dankzij afwezigheid van minimumlonen – 

hun situatie dramatisch kunnen verbeteren. 
Hetzelfde geldt voor vrachtwagenchauf-
feurs van de Oost-Europese landen. Door 
hier in België te concurreren aan aan-
zienlijk lagere lonen kunnen ze hun situatie 
en vooral hun toekomstperspectief enorm 
verhogen. Moeten wij, als sociaal voelende 
mensen, dit niet enorm toejuichen? Hun 
ontwikkeling biedt ook aan ons opnieuw 
meer kansen. Hun initieel goedkope arbeid 
biedt niet alleen hen de mogelijkheid om 
hun welvaart te verhogen, maar biedt ons 
ook de kans hiervan de vruchten te pluk-
ken. En eens de stap voorwaarts is gezet 
bieden ze niet alleen hoogwaardige en 
hoogproductieve arbeid, maar vooral ook 
een afzetmarkt en investeringen. Open-
heid, zowel nationaal als internationaal, ten 
aanzien van kansarmen is de belangrijkste 
sleutel naar duurzame economische en 
sociale ontwikkeling. 
 
Emancipatie komt enkel uit vrije samen-
werking en kan niet worden afgedwongen. 
De enige sociale ingreep die zin heeft, is 
het opzeggen van alle beschermingsmech-
anismen die die emancipatie in de weg 
staan.■ 
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Een tijd terug werd er op m’n roze papiertje 
een letter bijgedrukt. Rijbewijs A onbeperkt, 
ook wel eens smalend  ‘license to be killed 
genoemd’ en dat brengt me meteen bij m’n 
vrolijke onderwerp. 
 
De reden (vreselijke staat wegdek, 
motorrijder onvriendelijke infrastructuur, 
scheur-eens-een-been-af-vangrails, 
abominabele opleiding automobilisten,…) 
waarom dat rijbewijs mijn persoon reduceert 
tot een hoopje donororganen zijn hier niet 
de hoofdzaak. Het is spijtig genoeg een feit 
dat 2 wielen een stuk gevaarlijker zijn dan 4 
wielen. Dat is nu eenmaal iets wat je erbij 
moet nemen. Nu ben ik helemaal niet van 
plan m’n nek te breken op de flank van een 
wagen die plots een parking uitrijdt, 
bestuurd door een jongedame die na 5 
pogingen haar rijbewijs uit medelijden 
gekregen heeft, maar als die spijtige situatie 
zich voordoet is het nu eenmaal zo. [I’m not 
a fatalist but even if I was what could I do 
about it?] Wat daarop volgt is echter pas 
echt wat op m’n (zeer begeerde) lever ligt. 
 
Het gevolg is dat ik naar een ziekenhuis 
gevoerd zal worden waar men gaat 
vaststellen of m’n nieren rijp zijn om geoogst 
te worden, terwijl er 3 Nederlanders,  een 
Luxemburger en misschien zelfs een Belg 
op worden gebeld dat hét moment daar is. 
Daarna worden m’n  ouders overtuigd dat 
mijn pech andere levens kan redden. 
Mijn organen worden dan geoogst zodat ik 
geheel zelfonbaatzuchtig enkele mensen 
geluk kan brengen, nadat ik natuurlijk eerst 
de mensen die me het meest dierbaar zijn 
doodongelukkig heb gemaakt. 
Nu heb ik de optie om op het gemeentehuis 
te vertellen dat ik niet wil dat er andere 
mensen geholpen worden maar dat is de 
enige andere optie die er op dit moment is. 
Een optie die geen enkele voordelen bied 
voor de levenden. 

 
Nu kan ik me verschillende andere 
scenario’s indenken. Scenario’s waarbij de 
organen verkocht worden door de 
nabestaanden. Waarbij de donor op 
voorhand voorkeuren heeft vastgelegd over 
de acceptor.  Of waarbij een potentiële 
donor bij leven van voordelen (bvb. van de 
ziekteverzekering) kan genieten. Waarom 
worden zulke zaken als controversieel 
beschouwd? Iemand mag bij leven en 
welzijn eigendommen verkopen en na een 
overlijden gaat dat eigendom en de 
mogelijkheid om te verkopen over op de 
erfgenamen. Eenmaal het over organen 
gaat dit echter niet meer op.  
 
Als we ervan uitgaan dat iemand een 
orgaan zou kopen om het ook effectief te 
gebruiken [I like to tell them I have the heart 
of a small boy... and I keep it in a jar on my 
desk.-Stephen King] dan is een orgaan iets 
dat je niet zomaar in 1-2-3 kan kopen zoals 
een brood of een auto. Het is begrijpelijk dat 
er mensen bezorgd zijn om zulke praktische 
implicaties bij het toelaten van 
organenhandel. Maar het is nu toch ook al 
mogelijk om een match te vinden onder de 
mensen op een wachtlijst? 
 
Verder zou men kunnen zeggen dat zulke 
praktijken oneerlijk zijn omdat ze organen 
onbereikbaar zouden maken voor mensen 
met minder middelen. Tegen hen zou ik 
zeggen dat dat niet noodzakelijk waar hoeft 
te zijn. De potentiële donor zou beslissen 
wat er met z’n organen gebeurt. Zo 
beslissen de mensen zelf welke manier ze 
het meest moreel vinden. Moraliteit is 
tenslotte niet iets wat je mensen kan 
opleggen. 
 
Wanneer iemand een schilderij of een 
wagen verkoopt, gebeurt het wel eens dat 
men een goede nieuwe thuis wil vinden voor 

Een beschouwing over orgaandonatie 
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het bezit. Er zijn mensen die een voorkeur 
hebben voor een bepaald soort koper. De 
een wil liever aan een verzamelaar 
verkopen de ander aan een liefhebber die er 
plezier van zal hebben, terwijl sommigen er 
gewoon zo veel mogelijk geld voor willen 
ontvangen. Als zoiets opgaat voor een 
wagen moet het toch zeker gelden voor een 
orgaan. De stap om bij leven en welzijn een 
orgaan weg te geven aan een (ver) familielid 
of kennis mag dan wat groot zijn, waarom 
zou zo iemand geen voorrang kunnen 
krijgen als het toch zover is?  
 
Mogelijk nog controversiëler: moet het niet 
mogelijk zijn om een profiel op te stellen van 
de gewenste ontvanger (of dat over te laten 
aan de erfgenaam eventueel via een 
testament)? De wachtlijst voor kinderen zou 
volgens mij een stuk korter zijn en wie weet 
vinden een heleboel mensen rokers en 
drinkers een stuk leuker dan een 
belastingcontroleur (Ce qu'on voit et ce 
qu'on ne voit pas-F. Bastiat). De kans om 
ooit iemand tegen te komen die een 
alcoholieke, rokende,  obese,  zwarte 
tandarts is die zetelt in het parlement met 
advocaat als bijberoep zou natuurlijk enorm 
afnemen. Maar indien  men zich achter 
Rawls sluier zou bevinden zou men zich 
voor 5 van de 6 geen zorgen moeten 
maken. En hoe verwerpelijk ik het ookvind 
om ras als criteria te gebruiken, is dat geen 
recht? Is zoiets beoordelen niet aan diegene 
die de beslissing maakt?  
 
Het minst controversiële scenario en 
mogelijk het politiek meest haalbare, is dat 
waar een potentiële donor voordelen krijgt 
bij leven. Een ziekteverzekeraar zou zo 
intern z’n donorprogramma kunnen regelen 
en zo mogelijk een heleboel besparen waar 
iedereen wel bij zou kunnen varen. Het lijkt 
me echter ook dat zulk systeem net het 
meest vatbaar zal zijn voor misbruik en 
maffioze praktijken, daar in zulk geval de 
ziekteverzekeraar oppermachtig is en zowel 
de ‘verkoper’ als de ‘koper’ verwaarloosbaar 
klein zijn. 
 
Het lijkt me dat potentiële donoren en 
nabestaanden het mogelijk prettiger kunnen 
vinden om meer inspraak te hebben bij de 
keuze van de ontvanger. 

Ik denk hierbij niet aan wild-west scenario’s 
van organen-beurzen en een hele hoop 
‘ongevallen’, organen die wachtend op de 
bureaucratie rotten of schattige kinderen die 
tegen medisch advies in letterlijk een hele 
berg harten ontvangen. Zulke praktische 
problemen moet uiteraard over nagedacht 
worden. 
 
De vraag waarmee ik u echter wil laten is 
eenvoudig: moet de iemand (of z’n 
nabestaanden) niet meer opties hebben dan 
een carte-blache of een do-not-touch voor 
de dokters? Mij lijkt het een debat te zijn dat 
gevoerd mag worden.■ 
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Een vrije markt – en dus ook de elementen 
van de vrije markt in onze gemengde, door 
de welvaartstaatsgecontroleerde, econo-
misch systeem – zorgt ervoor dat mensen 
hun handelingen gecoördineerd worden op-
dat iedereen zijn eigen doelen kan bereiken. 
Prijzen, veroorzaakt door private eigendom 
en contractuele/vrijwillige overdracht, zorgen 
dat mensen geleid worden om zichzelf 
(volgens hun voorkeuren) zo optimaal mo-
gelijk in te zetten, waarbij individuen als on-
dernemer, arbeider, kapitalist en consument 
welvaart kunnen produceren (en dan consu-
meren). In een planeconomie (waarbij de 
productiemiddelen in handen van 1 organi-
satie zijn) vallen echter deze essentiële mid-
delen om economische interactie te coördi-
neren weg. Het is nogal wiedes dat prijzen 
wegvallen; per definitie is alles in handen 
van 'de gemeenschap' (dus de staat). Om te 
beargumenteren dat dit niet zal leiden tot de 
bureaucratische nachtmerrie zoals in Noord-
Korea of Stalinistisch Rusland, voegen de 
communisten er vandaag de dag altijd aan 
toe dat het 'democratisch' moet gebeuren. 
Maar dan moet er wel gearticuleerd worden 
hoe en waarom de politieke methode een 
betere (en rechtvaardigere) methode zou 
zijn om productie en consumptie te organi-
seren. Het toevoegen van het woord 
'democratisch' aan deze gedachte is om te 
articuleren dat de voorkeuren van individuen 
wel degelijk van belang zijn (i.e. dat het niet 
simpelweg een dictator is die zaken oplegt.) 
Ik denk dat het een veilige gok is om te 
zeggen dat men niet zomaar democratie 
bedoelt zoals we die vandaag zien, maar 
eerder een vorm van brede consensusde-
mocratie over de middelen en de doelen. 

Maar het punt van democratie creëert dan 
wel weer een andere vraag op het vlak van 
coördinatie: het democratische proces moet 
zelf gecoördineerd worden. (Ik denk dat 
deze vraag wel degelijk relevant is; indien je 

voorstander bent van een democratische 
procedure om je planeconomie te regelen, 
moet je wel degelijk een visie hebben over 
hoe deze democratie geregeld wordt.) Rele-
vante vragen hierbij zijn: hoeveel mensen 
mogen meebeslissen? Het is 1 ding om aan 
deliberatieve consensusdemocratie te doen 
met 10, 20, 50 of zelfs 100 of eventueel 
zelfs 2000 mensen te doen, maar als je het 
dan trekt naar 100 000, 1000 000... dan zie 
ik toch wel problemen ontstaan op het vlak 
van coördinatie van het democratische 
proces. 

Een manier om dit op te lossen, is via verko-
zen organen (zoals parlementen), maar zou 
dit wenselijk zijn? (Misschien een goede 
vraag om te stellen: zouden de Marxisten en 
communisten die pleiten voor een democra-
tische planeconomie voorstander zijn dat 
het huidige Belgische parlement de gehele 
economie plannen? Of ik wil zelfs verder 
gaan: dat hij (of zij) 150 mensen mag kiezen 
die de Belgische economie gaan plannen, 
met alle mogelijke manieren om aan be-
raadslaging te doen die ze zelf kiezen 
(referenda, vraagstellingen, vergaderingen 
organiseren, etc.) maar dat de uiteindelijke 
beslissing bij hen ligt? Ik kan me inbeelden 
dat een Marxist/communist daar ook scep-
tisch tegenover is. 

Een andere manier om dit op te lossen is 
het decentraliseren van beslissingen. Bij-
voorbeeld naar arbeidsraden in bepaalde 
sectoren. Maar ik denk dat je een redelijk 
punt kan maken als je zegt dat 
'decentralisatie' ook beslissingsrecht (over 
wat er mee gebeurd) en verantwoorde-
lijkheid (over de gevolgen daarvan) met zich 
mee moet nemen. Stel bijvoorbeeld voor dat 
men beslissingen decentraliseert naar alle 
afdelingen (vrij te kiezen hoe je dit invult; 
neem je ideale grootte van afdelingen en je 
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ideale onderscheid) van de democratische 
procedure. Wat zou je dan juist decentrali-
seren? Als je ze geen middelen geeft om 
over te oordelen, dan heeft het niet veel zin 
om bepaalde beslissingen te decentralise-
ren. En als je ze geen verantwoordelijkheid 
geeft over hun beslissingen, dan weet ik ook 
niet of je heel positieve gevolgen zal heb-
ben. Indien deze weg gekozen zou worden, 
dan ben ik echter genoodzaakt om te 
zeggen dat er een bepaalde vorm van pri-
vate eigendom wordt heringevoerd. De 
creed van het Marxisme is immers de ver-
nietiging van private eigendom. Maar eigen-
dom betekent niet zo veel meer dan 
'middelen waarover je 
mag beslissen'. Als er 
bepaalde middelen 
waar bepaalde frac-
ties van de samenle-
ving over mogen be-
slissen (en andere 
fracties niet) heb je 
een systeem van pri-
vate eigendom. 

Je zou ook kunnen werken met allerlei de-
mocratische raden. Wij met zijn tienen ko-
men samen en kiezen 1 iemand die onze 
belangen een niveau hoger verdedigt. Op 
dat niveau komen 10 afgevaardigen samen 
(die elks 10 mensen verdedigen) voor nog 
een niveau hoger, enzovoort tot het hoogste 
niveau. Zal dit het coördinatieprobleem - wat 
er geproduceerd moet worden, hoe dit moet 
gebeuren en wie wat moet krijgen - op een 
effectieve manier oplossen? Zo ja, hoe? 

Alweer: we proberen de coördinatieproble-
men te achterhalen die een rol spelen in een 
democratische planeconomie, die volgens 
mij toch niet bepaald klein zijn. Men zou ook 
het democratische aspect kunnen negeren, 
en coördinatie simpelweg afhankelijk maken 
van een kleine elite (al dan niet verkozen), 
maar ook hier: zal dit een goede coördinatie 
van alle handelingen met zich mee bren-
gen? Onthoud dat er miljoenen verschil-
lende beslissingen genomen moeten wor-
den: wat gaat er gemaakt worden? In welke 
hoeveelheid? Op welke manier? Waarom 
die zaken en niet andere? In een markt heb 
je het proces van prijzen – en dus winst en 
verlies – om te zien of je goed bezig bent – 

maar zo'n afweging is onmogelijk in een so-
cialistische economie. Verwijzen naar 
'altruïsme' of zulke zaken zal echter ook niet 
helpen: zelfs als je anderen wilt hebben, heb 
je maatstaven nodig om te weten waarmee 
je de anderen van dienst kan zijn, hoe je ze 
het beste kan helpen, etc. 

Nog een belangrijke vraag is in welke mate 
het politieke proces recht zal doen aan de 
relatieve afwegingen die mensen hebben. In 
een marktproces zijn mensen verantwoorde-
lijk voor hun eigen middelen: wat ze er wel 
en niet meedoen. Als ze iets ruilen, geven 
ze iets op om iets anders in de plaats te 

krijgen dat voor hen 
meer waard is. Hoe 
ga je in het politieke 
proces incorporeren 
dat mensen hun wen-
sen op een eerlijke 
manier vertolken, i.e. 
op zo'n manier dat zij 
ook verantwoordelijk 
(al dan niet geheel) 

gesteld kunnen worden voor de kosten die 
hiermee gepaard gaan. Ik wil heel veel za-
ken (materieel en immaterieel), maar ik ben 
niet van alles bereid de kost te dragen die 
dit met zich mee zal brengen. Hoe ga je in 
een politiek proces hiermee rekening kun-
nen houden, i.e. kunnen coördineren dat 
mensen niet 'te veel vragen' maar dat ze 
ook 'geven wat ze krijgen' (al dan niet met 
herverdeling). 

Nog een issue dat ik zie is simpelweg dat 
sommige mensen beter zijn in het politieke 
spel dan anderen, i.e. dat sommigen beter 
zijn in het beïnvloeden van een democra-
tisch proces (hoe gedecentraliseerd het ook 
is) dan anderen. Als echter je gehele econo-
mie gepland wordt door 1 organisatie, kan 
het talent van deze enkelen veel invloed 
hebben. Alweer: het probleem van democra-
tisch despotisme is niet a priori uit te sluiten. 
Hoe zou je hier tegen kunnen reageren? Ik 
kan me niet direct een mogelijke oplossing 
inbeelden, tenzij iets in de aard van 'de 
invloed van ieder individu zo beperkt mo-
gelijk houden'. Maar uiteindelijk gaat er toch 
een beslissing gemaakt moeten worden die 
voor heel de relevante bevolking goed is 
(dat is toch de creed van de democratische 

Eigendom betekent niet zo veel 

meer dan ‘middelen waarover je 

mag beslissen’. 
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planeconomietheoretici). Er zijn hierbij ver-
schillende mogelijkheden (zoals hierboven 
al aangeduid), maar ik ken geen enkele mo-
gelijkheid waarbij er niet bij bepaalde men-
sen significant meer invloed is op het 
eindresultaat is dan de grote meerderheid 
van de rest van de bevolking. Misschien dat 
er een systeem bedenkbaar is waar dit wel 
zo is, maar dan vraag ik me weer af in welke 
mate dat dit efficiënt zal zijn. 

Nog een issue is het constante veranderde 
van een economie. Tenzij men een manier 
weet om er voor te zorgen dat de noodzaak 
van adapatie in een economisch systeem 
uitgesloten is - mogelijke situaties zijn: te-
genvallende weervoorspellingen, vergissin-
gen bij het calculeren van dit of dat, onge-
lukken in een bedrijf, bij het transport, etc. - 
zal ook dit (per definitie) via een democra-
tisch besluitvormingsproces moeten gebeu-
ren. Misschien kan dit van een vertegen-
woordigend orgaan (een planeconomische 
variant van het parlement van vandaag), 
maar dan leg je wel veel macht bij dit or-
gaan. (Minder als ze de hele economie 
moeten plannen, maar toch wel relevant 
veel, denk ik.) 

Beeld je immers in dat je ze niet de macht 
geeft om (delen van) het plan te veranderen, 
hoe zouden ze aanpassingen kunnen ma-
ken om te reageren op deze onvoorziene 
omstandigheden? Ik heb al gehoord (maar 

hier ben ik niet meer zo zeker van) dat er 
verwezen wordt naar het succes van het 
deliberatieve socialisme in Cuba. Zelfs met 
de meest 'charitable interpretation' kan ik 
me niet inbeelden dat dit deliberative socia-
lisme werkelijk over alle issues in de econo-
mie gaat. Ik kan me inbeelden dat dit gaat 
over kleine lokale zaken, maar niet over de 
economie als geheel en dat de 'grote' beslis-
singen nog steeds bij een kleine elite liggen 
- zelfs als er procedures zijn die we als de-
mocratisch zouden bestempelen op gelijke 
wijze als de USA en België een democratie 
zijn. Ik denk ook dat - als dit waar is - er een 
non sequitur wordt gebruikt om vanuit het 
(relatieve) succes van deze zaken af te lei-
den dat op analoge wijze een gehele econo-
mie gepland kan worden. (Laten we hier ook 
aan toevoegen dat Cuba wel degelijk een 
systeem van private eigendom heeft, dat 
loonarbeid daar nog steeds bestaat, dat niet 
alle arbeiders hun meerwaarde daar uitbe-
taald krijgen en dat daar een grote zwarte 
markt is (met toerisme dat teert op Westers 
geld). Los van in welke mate je Cuba beoor-
deelt als een succesverhaal; het is niet waar 
dat het daar conform het Marxistisch ideaal 
is. Er zijn daar elementen aanwezig die eer-
der neigen naar een markteconomie.  

Mijn laatste voornaamste punt - en 
misschien wel iets dat in al mijn argumenten 
onderhuids aanwezig is - is het aspect van 
kennis. Een van de Oostenrijkse inzichten is 

 
“The more that social democracy develops, 
grows and becomes stronger, the more the 

enlightened masses of workers will take their 
own destinies, the leadership of their movement, 

and the determination of its direction into their 
own hands.” 

 
- Rosa Luxemburg (Marxistische filosofe) 
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het aspect dat het economisch systeem 
kennis van individuen coördineert ("an intel-
lectual division of labour"). Hayek, Mises en 
andere Oostenrijkers beschrijven hoe het 
economische marktsysteem kennis coördi-
neert. Vermits een planeconomie 
(democratisch of niet) het prijsmechanisme 
(per definitie) afschaft en vervangt door een 
politiek proces, moeten ook de gevolgen 
van het prijsmechanisme in een markte-
conomie (de coördinatie van kennis) opge-
vangen worden. Dit hoeft op zich geen door-
slaggevend argument te zijn: men kan be-
weren dat kennis op een betere manier in 
een (democratische) planeconomie gecoör-
dineerd kan worden, 
i.e. dat het bij de rele-
vante personen te-
recht komt. Maar per 
definitie (lijkt mij) is in 
een democratische 
planeconomie iede-
reen een relevante 
persoon. Ik, in een 
markt, hoef niet te 
weten hoeveel de 'prijs' of de 'kost' of enig 
wat is van elk middel (arbeid, land en kapi-
taal) in een samenleving. Ik hoef enkel de 
relevante zaken voor mijn doelen en plan-
nen te weten. Maar in een democratische 
planeconomie hebben veel mensen over 
veel zaken beslissingsrecht. Alweer: je kan 
dit oplossen door het aanduiden van specia-
listen, maar dan heb je weer een principal-
agent-probleem van deze specialisten. Het 
is bijvoorbeeld niet waar dat iemand wiens 
beslissing een verkeerd gevolg heeft, per se 
een verkeerde beslissing heeft gemaakt (en 
omgekeerd). Maar om hier over een goed 
oordeel te vellen, vergt op zijn beurt weer 
kennis. 

Het punt van kennis - wat is relevant, wat 
moet er gemaakt worden, voor wie, door 
wie, etc. - is een belangrijk punt. Als alle 
productiemiddelen door 1 organisatie 
beheerd worden, verschuif je de manier 
waarop er op deze vragen geantwoord 
wordt evenzeer. Het is mij niet duidelijk hoe 
een (democratische) planeconomie de 
(relevante) kennis (voor elk particulier pro-
bleem) (1) zal vergaren, (2) aan de 
(relevante) mensen zal kunnen mededelen, 
(3) en zal zorgen dat zij op basis van deze 

informatie de juiste zaken doen (i.e. hun ei-
gen belang op zij zetten.) Tenzij er 
misschien geopteerd kan worden voor een 
democratische planeconomie waar mensen 
nog steeds hun eigen belang kunnen 
nastreven. (Een systeem dat - al dan niet 
grotendeels - rust op een altruïstische as-
sumptie heeft een bijkomend probleem. Na-
tuurlijk kan men beweren dat mensen in een 
andere institutionele setting altruïstischer 
worden, maar dan moet je wel aantonen 
hoe deze institutionele setting daarvoor zal 
zorgen, denk ik.) Maar hoe dat zou werken; 
weet ik al helemaal niet. Mijn conclusie is 
dus - op basis van deze monoloog—dat de 

voorstanders van een 
democratische plane-
conomie zitten te vit-
ten op de 'anarchie 
van productie' we-
gens een gebrekkig 
inzicht in het coördi-
natiemechanisme dat 
een rol speelt in een 
planeconomie. 

Maar zelfs indien je deze coördinatie niet 
ziet - of niet zo relevant vindt - denk ik dat er 
duidelijk redenen zijn om grote coördina-
tieproblemen te zien in het voorgestelde al-
ternatief. Er kan mij verweten worden dat ik 
in deze tekst een stropop aanval, gebaseerd 
op bourgeois-denkbeelden en vanuit mijn 
eigen beperkt denkkader en meer van dat 
fraais. Dat kan goed waar zijn, maar, he-
laas, ik heb nog geen literatuur gevonden 
die inging op hoe zo'n democratische plane-
conomie er dan iets concreter uit zou zien 
(laat staan over de moeilijkheden die er zou-
den kunnen ontstaan). Politieke weten-
schappers weten al geruime tijd dat het 
coördineren van politieke beslissingen niet 
eenvoudig is - nu nog de democratische 
plansocialisten?■ 

Men kan beweren dat kennis op 

een betere manier in een 

(democratische) planeconomie 

gecoördineerd kan worden. 
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Anthony M. Daniels - beter bekend onder zijn 
pseudoniem Theodore Dalrymple – maakt de 
laatste tijd het mooie weer als columnist in 
verschillende nationale en buitenlandse kranten 
en tijdschriften. Zijn omvangrijk oeuvre is echter 
niet geheel vrij van een hele resem krasse 
uitspraken over de “onderklasse”, het multicultur-
alisme en het kapitalisme. Dit artikel zal trachten 
slechts enkele van zijn opvattingen te vergelijken 
met wat christen-democratische waarden ons 
bijbrengen. 
 
Een van zijn meest opgemerkte uitspraken 
veroordeelt de multiculturele samenleving: 
“Multiculturalism and cultural relativism are at 
odds with common sense”. Hoewel ook de chris-
ten-democratie zich bij monde van Angela Mer-
kel en anderen kritisch heeft uitgelaten over mul-
ticulturalisme, moeten we deze uitspraak ook 
kunnen kaderen.  
 
Vele problemen in onze maatschappij hebben 
immers een culturele achtergrond; het heeft wei-
nig zin deze realiteit te ontkennen. Integratie is 
en blijft immers altijd een kwestie met vele facet-
ten, waaronder het cultureel waardenpatroon 
van de personen in kwestie. Christen-
democraten vertrekken hierbij vanuit evange-
lische waarden van verdraagzaamheid en soli-
dariteit, maar stellen over het algemeen wel dat 
hier basisvoorwaarden aan gekoppeld moeten 
worden.  
 
Het is echter nogal kort door de bocht om multi-
culturalisme gelijk te stellen met een miskenning 
van het gezond verstand. Dalrymple draagt ook 
geen alternatief aan voor het multiculturalisme: 
is assimilatie dan plotseling een zaligmakende 
oplossing? Vanuit christen-democratisch 
oogpunt moet een evenwicht worden gevonden 
tussen ieders eigen culturele achtergrond en het 
accepteren van bepaalde basiswaarden (al dan 
niet met christelijke oorsprong) van onze 
Westerse samenleving. Alleen op deze manier 
kan een samenleving succesvol ieders kansen 
waarborgen. 
 
In diezelfde uitspraak breekt Dalrymple ook een 
lans voor de erkenning van het verschil tussen 

“high” en “low culture”, i.e. tegen het cultuurrela-
tivisme. Ook dit verdient het om nader bekeken 
te worden. Hoewel cultuurrelativisme iets is wat 
eerder met het begrip “eenheidsworst” wordt 
geassocieerd, is het niet het monopolie van links 
of rechts. Men kan inderdaad vaststellen dat er 
een groot onderscheid bestaat tussen een 
operavoorstelling (bij uitstek “high culture”) en 
een amateurtoneelvoorstelling (zogenaamde 
“low culture”). Toch is de vraag zoals bij elke 
tegenstelling waar men de grens trekt en in wel-
ke mate deze confrontatie nuttig is. 
 
Ondanks het verschil tussen “high” en “low” cul-
ture kan men stellen dat beide kunstvormen hun 
eigen nut hebben en een eigen publiek be-
dienen. Op zich is daar niets mis mee. Het is 
echter wel een brug te ver – zoals Dalrymple 
terecht stelt – om te stellen dat alle kunstvormen 
gelijkwaardig zijn: een “elitaire” toneelvoor-
stelling is zeker niet hetzelfde als volkskunst. Er 
bestaat wel degelijk een verschil.  
 
De christen-democratie leert ons dat op basis 
van het personalisme iedereen moet worden 
gerespecteerd in zijn eigenheid: laat daarom de 
“high culture” zelfverklaard hoogverheven zijn en 
de “low culture” zo toegankelijk als zij maar wil. 
Dit gaat helemaal niet tegen het “gezonde 
verstand” in, zoals Dalrymple beweert, maar is 
een in vraag stellen van het nut van deze evi-
dente tegenstelling. Dit is geen cultuurrelativ-
isme, maar het onderkennen van een verschil, 
met daaraan gekoppeld het besef dat dit verschil 
niet moet leiden tot een automatische con-
frontatie. 
 
Het cultuurrelativisme is trouwens slechts een 
uiting van een algemeen verbreid relativisme: er 
is geen waarheid, slechts alles is relatief. Een 
dergelijke visie heeft als groot nadeel dat er 
geen onderscheid tussen goed en kwaad meer 
kan worden gerechtvaardigd. Individuele vrijheid 
wordt gebeiteld als hoogste goed, waarbij men 
wel vergeet dat niet iedereen begint op hetzelfde 
intellectuele, economische en sociale niveau. In 
een samenleving waar iedereen gelijkwaardig is, 
vergeet men dat niet iedereen gelijk is in die zin 
dat niet iedereen over dezelfde achtergrond 

Is Dalrymple een verdoken christen-
democraat? 

David-Jan Bosschaert is Politiek secretaris bij Christen Democratische 

Studenten (CDS) Leuven. Deze tekst bindt echter slechts zijn auteur en niet 

zijn politieke studentenbeweging of ideologie. 
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beschikt. Een absolute vrijheid zal daarom 
veeleer bepaalden de gelegenheid geven om 
anderen te verdrukken. De ergste excessen 
hiervan moeten worden gecounterd door soli-
dariteit en door de wet, die moet getuigen van 
een duidelijke moraliteit en bepaalde zaken 
moet kunnen verbieden om de zwakkeren te 
beschermen. 
 
Toch kunnen soms ook christen-democratische 
waarden zoals rentmeesterschap bijval krijgen 
bij Dalrymple. Hij zei bijvoorbeeld het volgende 
over de economische crisis in 2009: “The crisis 
underlines the fact that one of the cardinal vir-
tues, prudence, is precisely that: a cardinal vir-
tue. Neither will reality be mocked, for sooner 
or later it exacts its revenge upon those who 
head it not.”. Voorzienendheid en voor-
zichtigheid zijn in de christen-democratie geen 
onbekende begrippen, en contrasteren met de 
dwang om risico’s te nemen die we terug kun-
nen vinden in bepaalde vormen van wild 
kapitalisme. Royale bonussen en korteter-
mijnwinst staan immers haaks op de voor-
zichtigheid die het begrip “rentmeesterschap” 
behelst. Het rentmeesterschap van de christen-
democratie is daarom nog niet zo’n gek ant-
woord op de ongebreidelde en onbegrensde 
vrije markt die het klassieke liberalisme en de 
libertaire school voorschrijven. 
 

Dalrymple voegt in diezelfde rede er nog aan 
toe dat “toekomstige generaties geen stem 
hebben” om te oordelen over de misstappen 
ingegeven door kortetermijnvisie van onze hui-
dig generatie. Ook deze uitspraak ondersteunt 
de christen-democratische kernwaarde van 
rentmeesterschap en verantwoordelijkheid je-
gens de toekomstige generaties. 
 
Tot slot van deze bijdrage kan ik niet bepaald 
stellen dat de heer Dalrymple een volbloed 
christen-democraat is. Dit neemt niet weg dat 
hij bepaalde christen-democratische kern-
waarden mee onderschrijft, zoals de zin van 
rentmeesterschap en van personalisme. De 
conclusies die hij hier uit trekt, lopen echter niet 
altijd gelijk met de christen-democratische visie 
op deze problemen. Laat hiermee dan ook 
duidelijk zijn dat christen-democratie en con-
servatisme soms gelijkend zijn, maar op het 

einde van de rit duidelijk verschillend. ■ 
 
 

 

http://www.mun.ca/harriscentre/policy/

galbraith/2009/video.php, op 44:32 

http://www.mun.ca/harriscentre/policy/galbraith/2009/video.php
http://www.mun.ca/harriscentre/policy/galbraith/2009/video.php
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In de Verenigde staten vonden enkele 
maanden geleden verkiezingen plaats. Zeer 
belangrijke verkiezingen. Niet zozeer omdat 
Obama werd herverkozen (toegegeven, dit 
statement is betwistbaar), wel omdat in twee 
Amerikaanse staten eindelijk het homohuw-
elijk werd goedgekeurd. Maar ook omdat in 
twee staten (zijnde Washington en Colorado) 
marihuana werd gelegaliseerd. Dat doet de 
vraag naar de houding van onze overheid ten 
opzichte van verdovende middelen bij ons 
ook opnieuw rijzen, wat ik enkel kan 
toejuichen. Waar willen we naartoe met ons 
beleid omtrent verdovende middelen? Is het 
aan hervorming toe, en zo ja: hoe dient het 
hervormd te worden? 
 
De huidige houding van de wetgever: geen 
redelijke verantwoording 
Om te beginnen is het belangrijk om te beseffen 
wat de kerntaken van de overheid zijn: het 
beschermen van de openbare orde en eventueel 
ook het beschermen van de zwaksten (zoals 
kinderen of mensen met beperkte mentale of 
lichamelijke capaciteit), waarbij dit laatste al kan 
betwist worden alszijnde kerntaak van de over-
heid. Als ook het beschermen van de burger 
tegen zichzelf als taak van de overheid wordt 
gezien, is het belangrijk om onszelf steeds voor 
de geest te houden dat het daarbij de kerntaak 
van de overheid niet in het gevaar mag brengen 
– anders ondermijnt diezelfde overheid haar eig-
en bestaansreden en daarmee haar legitimiteit. 
Het gebruik of misbruik van verdovende mid-
delen kan dus worden gereguleerd, maar dient 
in de eerste plaats te worden gereguleerd op 
basis van het algemeen belang, en pas secun-
dair op basis van het beschermen van de indi-
viduen. Indien de overheid echter meent dat 
nood aan individuele bescherming dermate hoog 
is dat een eventuele aantasting van het alge-
meen belang gerechtvaardigd is, dient een rede-
lijke overheid de maatregelen genomen tot het 
beschermen van het individu goed af te wegen, 
en omwille van het gelijkheidsbeginsel conse-
quent toe te passen op alle situaties waarbij er 
geen redelijke verantwoording bestaat voor het 
niet toepassen van de maatregel. Op dit moment 
is zulks echter geenszins het geval: het alge-

meen belang wordt niet langer op het voorfront 
gehouden, maar de hoegrootheid van de 
bescherming van de belangen van de individuele 
burger wordt op haast arbitraire wijze bepaald. 
 
Zo genieten alcohol, tabak en cafeïne een 
bevoorrechte status ten opzichte van bijvoor-
beeld marihuana. Een redelijke verantwoording 
voor dit onderscheid is mijns inziens echter 
zoek. Een verantwoording zou kunnen gezocht 
worden in de effecten van de stof op het 
lichaam, of de maatschappelijke gevaarlijkheid 
van een substantie. De effecten van bijvoorbeeld 
alcohol kunnen veel schadelijker zijn dan die van 
marihuana, en jaarlijks sterft een grote hoeveel-
heid mensen aan de gevolgen van alcohol of 
tabak. Toch worden deze stoffen niet verboden. 
In plaats daarvan wordt een taks opgelegd, die 
(zogezegd?) het roken of drinken moet ontmoe-
digen. Dan is het nogmaar de vraag waarom 
marihuana, hoewel ook wijd verspreid, wel be-
streden wordt en niet slechts belast. 
 
Naar een meer consequente en eenduidige 
houding 
De huidige ambigue, zelfs hypocriete, houding 
van de wetgever omtrent verdovende middelen 
is dan ook dringend aan herziening toe, waarbij 
verschillende opties open staan. Daarvan zal ik 
er drie bespreken die mijns inziens redelijker-
wijze verdedigbaar zijn. Een eerste optie is een 
totaal verbod op verdovende middelen, een 
tweede is een gedeeltelijke legalisering op basis 
van objectieve en consequent toegepaste crite-
ria, de laatste optie is een volledige legalisering 
van alle verdovende middelen met, ter vrijwaring 
van de openbare orde, een bestraffing van mis-
bruik.  
 
TOTAAL VERBOD – Een eerste optie is een totaal 
verbod op bezit, gebruik en (ver)koop van ver-
dovende middelen, waarbij de uitzondering moet 
worden gemaakt voor het gebruik ervan voor 
medische doeleinden. Belangrijk voordeel van 
deze optie is dat er een consequent verbod 
wordt getrokken, dat in theorie dus eenvoudig 
moet na te komen en te controleren zijn. Toch 
denk ik dat dergelijk verbod weinig zoden aan de 
dijk zet. Om te beginnen omdat het het kern-

Verdovende middelen: nood aan 
consequente houding van wetgever 

Steven Verschoot is redacteur van Blauwdruk. 
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probleem nog altijd niet oplost: wat zijn ver-
dovende substantie? Vanaf wanneer 
kwalificeer je iets als dusdanig? Bij cocaïne, 
marihuana en alcohol lijkt die grens duidelijk 
overschreden. Maar wat met nicotine of 
cafeïne? Daarnaast is er ook nog het feit dat bij 
dergelijk verbod dingen die op vandaag niet 
alleen toegelaten, maar zelfs gemeengoed zijn 
(zoals alchohol) verboden zouden moeten 
worden, met alle moeilijkheden van dien. Wat 
doe je bijvoorbeeld met verslaafden? En wat 
doe je met de mensen die werkzaam zijn in 
sectoren die grotendeels afhankelijk zijn van 
dergelijke verdovende middelen – waarbij ik 
bijvoorbeeld aan werknemers van brouwerijen, 
maar ook aan horeca-uitbaters denk. Het voor-
naamste argument tegen dergelijk totaal ver-
bod is echter dat het toch niet zou worden 
nageleefd, en tot een enorme zwarte markt zou 
leiden – met alle gevolgen van dien. Een een-
voudige verwijzing naar de huidige toestand 
met betrekking tot bi-
jvoorbeeld marihuana 
kinda says it all. Een 
verwijzing naar het 18

e
 

amendement van de 
Amerikaanse Grondwet 
(een totaal verbod op 
alcohol) en de ge-
volgen daarvan in de 
jaren ’30 (een gigan-
tische zwarte markt) is 
hier ook relevant. Na 
enkele jaren al werd het 21

e
 amendement 

aangenomen, waarin het alcoholverbod werd 
opgeheven. 
 
LEGALISEREN ONDER VOORWAARDEN: BEPAALDE 
MIDDELEN – Een tweede optie is een legaliser-
ing onder voorwaarden. 'Onder voorwaarden' 
zou daarbij kunnen begrepen worden als het 
stellen van voorwaarden aan welke middelen 
legaal zijn en welke niet, zoals in het huidige 
systeem het geval is. De herziening van het 
systeem zou er dan louter in bestaan te 
heroverwegen welke middelen al dan niet le-
gaal kunnen worden beschouwd. Daarbij blijft 
de poort voor willekeur echter open, en tenzij er 
van werkelijk haarscherpe, objectieve criteria 
kan worden uitgegaan (wat steeds moeilijk is: 
niet iedereen reageert immers op dezelfde ma-
nier op verdovende substanties) lijkt deze optie 
me dan ook geen valabele oplossing te zijn. 
 
LEGALISEREN ONDER VOORWAARDEN: VERKOO-

PSBEPERKING - Een interessantere opvatting 
van 'voorwaarden' lijkt me echter een beperking 
van de verkoop ervan te zijn tot bijvoorbeeld 
apothekers en dokters, of winkels met een li-
centie (zoals op vandaag reeds het geval is 

voor sterke dranken). Ook een leeftijdsgrens 
lijkt me een mogelijke voorwaarde te zijn. 
Dergelijke voorwaarden laten zich rechtvaardi-
gen door het gezondheidsrisico, het mogelijk 
sterkere effect op het lichaam of het verhogen 
van de 'kwaliteit' van de aangeboden middelen. 
De ene beperking lijkt me in dezen al meer 
aangewezen dan de andere (waarbij ik voor-
namelijk te vinden ben voor een leeftijdsgrens, 
maar veel minder voor een vergunning tot 
verkopen – de eenvoudige aansprakelijkheid 
van de verkoper voor zijn product kan het 
kwaliteitsprobleem volgens mij reeds 
oplossen). Toch blijft ook hier het kwalificatie-
probleem gelden: voor welke middelen leg je 
wel dergelijke vereisten op, en voor welke niet? 
 
VOLLEDIG LEGALISEREN – De enige oplossing 
die aan het kwalificatieprobleem ontsnapt lijkt 
me dan ook de optie van een volledige legalis-
ering te zijn. Op die manier dient er niet langer 

een onderscheid te 
worden gemaakt. Per-
soonlijke aanspra-
kelijkheid van diegene 
die verkoopt voor de 
kwaliteit van zijn prod-
uct moet bij dergelijk 
systeem de kwaliteit 
van het verkochte 
goed garanderen, 
samen met de werk-
ing van de markt. 

Diezelfde marktwerking zou ook de prijs naar 
beneden drukken. Bovendien lijkt het me het 
beste wapen in de strijd tegen drugsoorlogen 
en de zwarte markt, waar enorme winst wordt 
gemaakt op (gevaarlijke) mengsels van onder-
maatse kwaliteit. Deze optie lijkt me dan ook 
verdedigbaar te zijn. 
Toch heeft ze ook belangrijke nadelen: denken 
we maar aan het de mogelijke toename van het 
aantal verslaafden, waarbij ook kinderen 
zouden kunnen horen. Dergelijke toename zou 
onze economie kunnen destabiliseren (denken 
we maar aan het potentiële gewicht van behan-
delingen op onze sociale zekerheid). 
Bovendien zorgen gebruikers van dergelijke 
middelen ook vaak voor overlast. 
 
Met deze laatste problemen bevinden we ons 
duidelijk bij de kerntaken van de overheid: het 
beschermen van de openbare orde en van de 
zwaksten in de maatschappij. Voor het besch-
ermen van de zwaksten (kinderen bijvoorbeeld) 
lijken we aangewezen een stap terug te zetten 
naar de legalisering met beperkingen. Hoewel 
we daar het kwalificatieprobleem hebben, lijkt 
een leeftijdsgrens op verslavende substanties 
me de enige oplossing te zijn. Merk op dat ik 

Voor welke middelen leg je 

dergelijke vereisten op, en voor 

welke niet? 
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hier 'verslavende substanties' gebruik, waarmee 
ik wil benadrukken dat het bij dergelijke grens 
belangrijk is voor ogen te houden dat er conse-
quent dient te worden opgetreden, met mo-
gelijke verdovende werking als criterium, zeer 
extensief te hanteren dus, teneinde lobbywerk 
zo sterk mogelijk tegen te gaan. Tegelijkertijd 
moet echter over leeftijdsgrenzen worden 
nagedacht: een leeftijd  is in dergelijke zaken 
steeds een arbitrair criterium. Toch lijkt het me 
verdedigbaar in deze materie dergelijke hin-
dernissen te nemen teneinde kinderen, die ge-
voeliger zijn voor sociale en andere druk, en 
bovendien ook sterker reageren op verdovende 
middelen dan volwassenen, te beschermen. 
 
Wat mijns inziens ook op legitieme wijze straf-
baar kan worden gesteld, is het openbaar mis-
bruik ervan, zoals vandaag reeds het geval is 
voor openbare dronkenschap, rijden onder 
invloed of het verstoren van de openbare orde. 
In dat geval schaadt het gebruik van verdoven-
de middelen immers de orde, en is een inperk-
ing van de vrijheid tot gebruiken door de over-
heid gerechtvaardigd, daar we ons daar op het 
gebied van de kerntaken van de overheid bevin-
den. Daarbij is het echter geraden om het gelijk-
heidsbeginsel niet overboord te gooien, en niet 
enkel mensen in gelijke situaties niet ongelijk te 
behandelen, maar in het bijzonder mensen in 
ongelijke situaties niet gelijk te behandelen. Bij 

bestraffing van misbruik dat de omgeving 
schaadt, moet ook rekening worden gehouden 
met de graad van de schade die aan de omgev-
ing wordt toegebracht. Het roken van een siga-
ret veroorzaakt minder hinder dan dronken al 
zingend over de straten zwalpen. En lichtjes 
onder invloed naar huis wandelen veroorzaakt 
minder (potentiële) hinder dan straalbezopen 
achter het stuur kruipen. 
 
Een belangrijk probleem is ook de verslavende 
werking, en de mogelijks nefaste gevolgen voor 
de gezondheid van de gebruiker van verdoven-
de middelen. Zelfs met de bovenstaande twee 
nuanceringen, wordt de kans op bepaalde 
ziektes (zoals bijvoorbeeld longkanker of lever-
schade) verhoogd, wat in een systeem van so-
ciale zekerheid zoals het onze kosten voor de 
maatschappij met zich meebrengt. Dit probleem 
lijkt me slechts op te lossen door een over-
schakeling naar (eventueel verplichte) contract-
en met ziektezorgverzekeraars, waarin bijvoor-
beeld de contractuele verbintenis kan worden 
aangegaan bepaalde stoffen niet te gebruiken, 
of een hogere polis te betalen. Ook hier stelt het 
kwalificatieprobleem zich, maar in mindere ma-
te: er kan immers worden afgegaan op statis-
tische gegevens over het causaal verband tus-
sen bepaalde middelen en bepaalde ziektes en 
de kosten die dit met zich meebrengt, en er 
dient niet langer individu per individu te worden 

Van 8 tot 10 maart vindt in Leuven de tweede editie van de European Students For Liberty Conferentie plaats. De conferentie 
brengt liberale studenten van over de hele wereld samen in Leuven om te genieten van topsprekers uit de liberale beweging, 
te netwerken met elkaar, job opportuniteiten te ontdekken en nog veel meer! Meer info en registreren kan op: https://
studentsforliberty.org/event/2013-european-students-for-liberty-conference/ 

https://studentsforliberty.org/event/2013-european-students-for-liberty-conference/
https://studentsforliberty.org/event/2013-european-students-for-liberty-conference/
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gewerkt: hier bevinden we ons immers in het 
kader van het algemeen belang, en niet langer 
in het kader van het beschermen van een indi-
vidu. 
 
Een eenvoudiger oplossing voor dit laatste zou 
ook een accijns op de verkoop ervan kunnen 
zijn, die wordt gebruikt om de meerkost voor de 
sociale zekerheid te financieren. Deze oploss-
ing is echter omstreden. In mindere mate door 
het kwalificatieprobleem (dat hier echter ook 
aanwezig is), in meerdere mate omdat 
dergelijke belasting ook weer de deur naar een 
zwarte markt wagenwijd open zet. 
 
Een andere kwestie lijkt me hier te zijn dat de 
laatste twee opties (contractuele verbintenis en 
accijnzen) het sociale aspect van de sociale 
zekerheid ondergraven: ze gaan immers in de 
richting van een individuele polis die afhankelijk 
is van levensstijl en risico eerder dan van 
inkomsten en vermogen. Een aanvaarden van 
voorgaande oplossing zal dan ook samen-
hangen met een aanvaarden van het afbouwen 
van het solidariteitsmechanisme dat in onze 
huidige sociale zekerheid verweven zit, wat die 
aanvaarding omstreden maakt, en eigenlijk ook 
deels tot een andere discussie, die ik hier niet 
zal voeren, kan worden gerekend. Toch wil ik 
hier kort een verband leggen met een plicht tot 

goede trouw bij het naleven van een contract, 
die in de huidige constellatie van onze sociale 
zekerheid zoek is. Het voorgesteld systeem kan 
volgens mij worden gezien als een toepassing 
van die goede trouw, waardoor de inperking 
van het sociale aspect van sociale zekerheid 
meteen een stuk kleiner wordt. 
 
Besluit 
Als besluit van dit kort essay zou ik willen de 
stelling innemen dat we naar een verregaande 
legalisering van verdovende middelen moeten 
gaan, maar het vizier niet mogen sluiten voor 
bepaalde correcties teneinde de maatschap-
pelijke orde te beschermen daar dit laatste een 
– misschien wel dé – kerntaak van de overheid 
is. Bij deze correcties moet echter steeds de 
nood aan een objectief en helder criterium voor 
ogen worden gehouden, teneinde te vermijden 
dat er arbitraire onderscheiden worden gemaakt 
tussen verschillende verdovende middelen en 

zodoende consequent te kunnen optreden.■ 

 
 

“Reality is just a crutch for people who can’t 
handle drugs.” 

 
- Robin P. Williams 
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De voorbije aantal jaren zijn we getuige 
geweest van een kleine boom aan liberale 
vrijheidsbewegingen- en acties, niet enkel in 
België, maar ook op Europees niveau. We 
zagen de geboorte van het Murray Rothbard 
Instituut, de vertakking van Students for Lib-
erty naar het Europees continent en de bi-
jhorende European Students for Liberty 
Conference, Jong VLD’ers die 
(anarchistisch tuig dat ze zijn) voor een eig-
en weg kozen, voorbije en komende topac-
tiviteiten van verschillende LVSV afdelingen, 
samenwerkingsinitiatieven met Libera! – re-
denen genoeg om enthousiast te worden. 
 

Maar misschien is het tijd om even stil te 
staan en na te denken. Nick Roskams, hui-
dig ondervoorzitter van LVSV Leuven en 
bestuurslid van European Students for Lib-
erty, maakte op het nieuwjaarsbuffet van het 
MRI enkele kanttekeningen bij deze ontwik-
kelingen. Het waren opmerkingen die vol-
gens mij niet zomaar achterwege kunnen 
gelaten worden. Maar sta mij toe eerst even 
terug te grijpen naar een punt dat Gilles Ver-
straeten, huidig voorzitter van LVSV Leu-
ven, een aantal jaar terug maakte in ditzelf-
de tijdschrift. 
 

Sommigen van ons bevinden zich ondertus-
sen op het einde van onze academische 
loopbaan. De vraag die zich dan stilaan 
begint op te dringen is, waar gaan we heen, 
en wat doen we met onze idealen? Laten 
we deze over de jaren heen verpieteren, of 
kiezen we ervoor ons blijvend in te zetten 
voor het liberale gedachtengoed, op welke 
wijze dan ook? Trekken we, ook na onze 
studentikoze hiccups, ten strijde voor de 
vrijheid? Het is een keuze die zich aan elk 
van ons opdringt, maar het is een keuze die 
elk van ons vrij maakt. Morele autonomie, u 
weet wel. Wat het ook moge zijn, welk pad 
eenieder van ons kiest, behoorlijk wat van 

ons lijken het gevoel te delen dat dit hét mo-
ment is – of kan zijn, getuige waarvan de 
vele initiatieven die de laatste tijd naar bo-
ven komen. Het is een aandoenlijk gevoel. 
Is dit het moment waarop er genoeg enthou-
siasme aanwezig is wat, gebundeld, gede-
centraliseerd, anarchistisch verspreid, in 
welke vorm dan ook, het potentieel heeft om 
de liberale beweging een extra push te 
geven richting een bredere onderbouw en 
meer verspreide erkenning? Voldoende re-
den om af en toe toch eens de warme liberty 
gloed in je thorax te voelen gloeien en 
stiekem eens een gebald vuistje in de lucht 
te steken. 
 

Maar enthousiasme alleen is niet voldoende 
om de liberale boodschap te verspreiden. 
Het helpt, dat zeker. En laat ons eerlijk 
wezen, mensen dwingen flyers aan te ne-
men, posters plakken tot je armen beginnen 
te krommen, facebookwalls vol spammen – 
mochten we het gevoel hebben dat het 
helemaal niet helpt, we zouden de moeite 
niet doen. Maar, en hier komt Nick ten tone-
le, het kan geen kwaad de lange termijn 
eens in beschouwing te nemen en te reflec-
teren wàt de liberale beweging verder nog 
kan doen, en wat zij nu misschien fout doet. 
Dat laatste, eerlijke zelfreflectie, is miss-
chien wel het moeilijkste wat er is, maar ze-
ker even noodzakelijk als de vrolijke shares 
wanneer er dan eens een liberaalgezind 
opiniestuk verschijnt. 
 

Net als Achmed the dead Terrorist 
‘Location, location, location!’ scandeerde, 
zou voor liberalen hetzelfde moeten gelden, 
zij het dan ‘Communication, communication, 
communication!’ Het lijkt een droef feit te 
zijn dat, als het op intellectuele spielerei 
aankomt, we allemaal aardig kunnen gooch-
elen met de theorieën van Hayek, Spencer 
of Zwolinski, dat we weten te zeggen wat De 

Trekken we ten strijde voor de vrijheid? 

Arnd De Weirdt is sponsorverantwoordelijke van LVSV 

Leuven. 
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Soto, Boettke of Horwitz zou kunnen denken 
van deze of gene economische ontwikkel-
ing, of wat nu juist het moeilijkst te begrijpen 
stuk is uit Mises’ Human Action. Daarnet 
koos ik opzettelijk voor de term spielerei, en 
niet zomaar. Dat soort vragen of gesprekken 
hebben zeker hun nut, maar dan enkel bin-
nen de liberale beweging zelf. Ze houden 
ons scherp, of verscherpen ons – geen be-
tere incentive om op eigen houtje bij te leren 
dan te moeten merken dat je naaste omgev-
ing met termen gooit waar je nog nooit van 
gehoord hebt. 
 

Maar een liberale beweging kan het niet 
maken enkel op zichzelf gericht te zijn. Wil-
len we op lange termijn een impact kunnen 
teweeg brengen, dan moeten we misschien 
nog méér onszelf kenbaar maken aan de 
buitenwereld. Dit 
doen we nu al op 
twee manieren. De 
meest voor de hand 
liggende zijn natu-
urlijk de activiteiten 
die verschillende 
LVSV afdelingen or-
ganiseren, waarmee 
jonge studentjes bin-
nen worden ge-
hengeld. Maar, er is nog een manier die 
misschien soms wat uit het oog wordt ver-
loren: moderne communicatiemiddelen. Fa-
cebook. Twitter. En god weet wat nog alle-
maal. Daar waar gesprekken op café 
(relatief gezien) binnen oorbereik blijven, 
geldt dit al lang niet meer voor de praatjes 
op facebook. En wat is het doel ook van die 
praatjes? De meeste mensen, als ze in dis-
cussie gaan met iemand die eerder aan 
links dan rechts staat, of iemand die tout 
court geen echte politieke voorkeur heeft, 
wéten dat mensen via dergelijk medium 
overtuigen vaak moeilijk gaat. De meeste 
mensen wéten dat hun gesprekspartners 
weinig nood hebben aan intellectueel wel-
licht goed gegronde preken, met de bi-
jhorende namedropping, maar toch is het 
een tafereel wat nog vaak te zien is. De 
vraag die we ons met zijn allen wat meer 
moeten stellen, of, waar we ons wat meer 
bewust moeten van zijn, is dat het niet 
(altijd) gaat om de persoon waarmee we het 
gesprek voeren, maar wél om al de mensen 

die meekijken. En uiteindelijk zijn zij het 
waar het om draait. Gelijk waar we onze 
mond opendoen over liberalisme, we 
moeten ons er terdege van bewust zijn wàt 
we dan precies doen. Misschien is het soms 
een beter idee om iemand verder te ver-
wijzen, dan claims te maken waarvan je niet 
helemaal zeker bent. Misschien is het beter 
om, zelfs al ben je nog aan het praten tegen 
de meest absurd hardhorige marxist of vak-
bondsmilitant, vast te blijven houden aan 
rustige vastheid en intellectuele integriteit, 
dan te beginnen schelden of jezelf naar een 
lager niveau te brengen.  
 

Iets anders wat misschien wat contra-
intuïtief aanvoelt, is het ideeballonnetje om 
ook af en toe eens inspanningen te concen-
treren op die personen die in het bredere 

publieke debat 
invloed kunnen ui-
toefenen. Want, en 
daar moeten we ook 
eerlijk in zijn, onze 
impact blijft voorlopig 
eerder beperkt. Occa-
sioneel mag er dan 
wel een persbericht of 
opiniestuk van ons 
verschijnen, voor elk 

gepubliceerd stuk zijn er tientallen andere 
waar er minstens even hard op is gewerkt, 
geschreven, gebloed, gezweet en getraand. 
Misschien loont het om af en toe een oogje 
in het zeil te houden voor academici en jour-
nalisten die ons enigszins genegen lijken te 
zijn, of interesse tonen in wat we te zeggen 
hebben. Het zijn zij die onze stok in de deur 
zijn, of onze toegangsdeur naar een breder 
publiek. Het is daarvoor zelfs niet 
noodzakelijk dat zij persé onze ideeën 
volledig aanhangen, het kan al voldoende 
zijn dat zij weten wie we zijn, wat we doen 
en enkel al op grond daarvan wat sympathie 
voor ons hebben. Af en toe wat tsjeverig 
nadenken kan geen kwaad. 
 

Een laatste punt dat werd gemaakt, is dan 
wel eerder langetermijns- of toekom-
stgericht, maar het interessantste, zeker als 
we ons de vraag stellen welke richting we uit 
willen met de liberale beweging. Meer 
bepaald gaat het om de manier waarop we 
onze inspanningen geïnstitutionaliseerd wil-

Een liberale beweging kan het 

niet maken enkel op zichzelf 

gericht te zijn. 
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len zien, hoe we op een ‘hoger niveau’ deel 
kunnen uitmaken van de civil society. Het 
aangehaalde voorbeeld was dat van het 
Amerikaanse Institute for Justice, een advo-
catenkantoor wat openlijk te kennen geeft 
liberale waarden hoog in het vaandel te dra-
gen, en er dan ook voor kiest om de verded-
iging van vaak private personen of kleine 
ondernemers op te nemen tegen de fiscus 
of big government in het algemeen. Een an-
der voorbeeld is Poverty Cure, een interna-
tionale organisatie die zich verzet tegen fi-
nanciële ontwikkelingshulp en het belang 
van instituties zoals eigendomsrechten, rule 
of law etc… promoot in ontwikkelingslanden. 

Zorgen LVSV’ers voor zoiets in België? 
 

Anders gezegd, de boodschap die Nick 
bracht was er een met verschillende punten, 
die elk op zich hun verdienste hebben en tot 
nadenken stemmen. En aangezien wij als 
liberalen dan toch kille, harteloze atomaire 
individuen zijn, dan is het logisch dat we de 
vraag eerst aan onszelf moeten stellen. Wat 
doe ik met mijn ideeën? Hoever reikt mijn 
engagement? Hoelang gaat mijn enthousi-
asme nog mee? 
 

Trekken we ten strijde voor de vrijheid? ■ 

 
 

“Dans l’exercice de toute liberté, nous le savons,  
se trouvent le bien et le mal, le pour et le contre.  

(..) 
La liberté illimitée porte avec elle son remède.” 

 
- Désiré de Haerne tijdens een  
bijeenkomst van het Nationaal  

Congres over persvrijheid 
 
  



37 Blauwdruk 2012-2013 nr. 2 



38 Liberaal Vlaams StudentenVerbond Leuven 

De rechtsstaat, zo wordt geleerd, is een 
staat waar de macht van de overheid wordt 
beperkt door het recht. De regels die een 
overheid uitvaardigt gelden niet enkel voor 
haar onderdanen, maar ook voor die over-
heid zelf. Zij wordt geacht zelf de wetten na 
te leven die zij uitvaardigt. In Angelsak-
sische landen spreekt men over het rule of 
law-principe. Dit principe houdt in dat de 
overheid haar eigen regels dient uit te vaar-
digen conform het recht, hetgeen impliceert 
dat zij dus ook gebonden is aan het recht. 
Dit idee leunt dus dicht aan bij dat van de 
rechtsstaat. 

Deze bijdrage gaat evenwel niet over het 
onderscheid dat kan worden gemaakt tus-
sen ius en lex, tussen recht en wet. Hoewel 
voor zo’n onderscheid natuurlijk ook één en 
ander te zeggen valt, kan iedereen het 
tenminste wel eens zijn over het feit dat, in 
onze hedendaagse maatschappij, de idee 
dat onze overheid ook gebonden hoort te 
zijn door de regels die zij zelf uitvaardigt niet 
zomaar een moreel of wenselijk principe is, 
maar een geldige rechtsregel. Meer zelfs, 
men vindt dit evident. Zelfs diegenen die in 
onze huidige maatschappij aan de macht 
zijn wagen het niet om dit openlijk te be-
twisten. 

Belangrijk evenwel is dat het concept van 
een rechtsstaat meer inhoudt dan een over-
heid die zich louter aan haar eigen wetten 
houdt. Zeker als zij zelf beslist wat die wet-
ten zijn op elk gegeven moment. Vandaar 
dat de overheid zich niet enkel aan haar eig-
en wetten moet houden, zij mag haar eigen 
macht ook niet misbruiken. Dus zelfs in de 
strikte zin moet “recht” of “wet” hier worden 
begrepen als meer dan louter “een systeem 
van wetten”. 

Verwoven met de idee van een rechtsstaat 
zijn principes zoals constitutionalisme, het 
legaliteitsbeginsel (overheidshandelen dient 
te berusten op een [grond]wettelijke 
grondslag en heeft in beginsel geen te-
rugwerkende kracht), het bestaan van een 
scheiding der machten, het bestaan van een 
onafhankelijke rechterlijke macht, de erken-
ning van bepaalde grondrechten die burgers 
hoe dan ook dienen te genieten, enzovoort. 

Echter, sinds het aantreden van de regering 
Di Rupo I in België hebben op dit vlak een 
aantal zorgwekkende evoluties voorgedaan, 
die nogal wat twijfel kunnen opwekken over 
het antwoord op de vraag of België nog met 
recht en reden een rechtsstaat kan worden 
genoemd. We zullen hier, bij wijze van voor-
beeld, twee recente beleidskeuzes bespre-
ken en deze toetsen aan de rechtsstaatidee. 

1. Art. 344 WIB, de Antimisbruikbepal-
ing 

 
 Sinds 1993 heeft de Belgische fiscus, door 
middel van artikel 344 van het Wetboek 
Inkomstenbelastingen, de bevoegdheid om 
de “kwalificatie” (de juridische benaming) die 
een belastingplichtige geeft aan een 
bepaalde juridische constructie of verrichting 
te “herkwalificeren” (veranderen) indien de 
fiscus vermoedt dat de originele kwalificatie 
enkel werd gekozen met het oogmerk om 
minder belastingen te betalen. 

We kunnen onszelf de vraag stellen of een 
overheid die haar eigen administratie de 
bevoegdheid geeft om verrichtingen die 
volledig conform haar eigen wetgeving zijn, 
te negeren met het oogmerk om meer te 
kunnen belasten wel echt een rechtsstaat is. 

Bovendien heeft het Belgische Hof van Cas-

Niels Appermont is bestuurslid van LVSV Leuven. 

Belgie: kroniek van een teloorgegane 
rechtsstaat 
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satie in het verleden reeds voor waar 
gehouden dat het kiezen van de “minst 
belaste weg” niet illegaal is (de z.g.n. 
Brepols-doctrine). De belastingplichtige is 
dus vrij om, binnen het kader van de wet, te 
kiezen op welke manier hij zijn constructies 
en transacties inricht. 

Hoe zou het ook anders kunnen? Wat het 
Hof hier eigenlijk mee zegt is: iets doen wat 
niet illegaal is, is niet illegaal. Men hoeft 
natuurlijk niet gestudeerd te hebben om in te 
zien dat dit de evidentie zelve is. Maar 
helaas niet voor onze wetgever. 

De belastingplichtige 
kon tot nu toe alleen 
aan de toepassing 
van artikel 344, §1 
WIB ontsnappen 
door aan te tonen dat 
hij valabele bedrijf-
seconomische 
motieven had (de wet 
spreekt van 
“rechtmatige fi-
nanciële of economische behoeften”) om 
voor de betwiste kwalificatie te kiezen. 
Zoniet zou de fiscus zelf kunnen herkwalific-
eren. 

Het leven werd de fiscus echter moeilijk ge-
maakt door datzelfde Hof van Cassatie, dat 
besliste dat de fiscus alleen maar kan 
“herkwalificeren” op voorwaarde dat de 
nieuwe kwalificatie die de fiscus in de plaats 
wil stellen van de oorspronkelijk door de 
belastingplichtige gekozen kwalificatie 
“gelijksoortige rechtsgevolgen” heeft als die 
laatste. Het is echter nogal evident dat dit 
zich niet vaak voordoet. Verschillende ju-
ridische constructies met identieke gevolgen 
zijn zeldzaam, anders zouden het geen 
verschillende constructies hoeven te zijn. 

Jammer voor de overheid zou je denken. 
Dat is immers de rechtsstaat: de staat die 
de keuzes die rechtsonderhorigen maken, 
binnen het kader van de wetgeving die de 
staat uitvaardigt, respecteert. De regering Di 
Rupo I liet het hier echter niet bij en paste 
prompt de bewoordingen van art. 344 WIB 
aan. 

Voortaan is er geen sprake meer van die 
lastige “kwalificaties”, maar is het voldoende 
dat de administratie een “fiscaal misbruik” 
aantoont. Van “misbruik” is er sprake als de 
belastingplichtige een belastingvoordeel 
nastreeft dat tegenstrijdig is met het doel 
van de wet (“belasten”), en waarbij zijn 
keuze “in wezen” ingegeven is door fiscale 
motieven. 

Ook de aard van het tegenbewijs dat de 
belastingplichtige dient te leveren wijzigt. 
Het  tegenbewijs bestaat niet langer in in het 
aantonen van “rechtmatige financiële of 
economische behoeften”. Voortaan moet de 

belastingplichtige aan-
tonen dat zijn keuze 
voor een bepaalde 
rechtshandeling 
verantwoord wordt 
door “andere motieven 
dan het ontwijken van 
belastingen”. 

Om het in 
strafrechtelijke termen 

uit te drukken: het beginsel is dus niet meer 
“onschuldig tot het tegendeel bewezen is”, 
maar “belastingplichtig tot het tegendeel 
wordt bewezen (door jij zelf)”. 

Om nog maar te zwijgen van het grondwet-
telijk fiscaal legaliteitsbeginsel dat  dat “geen 
belasting kan worden ingevoerd dan door de 
wetgever” (en dus niet door de administratie 
en haar ambtenaren). Ook de Raad Van 
State uitte al de kritiek dat dit alles nogal 
vaag is[1]. 

 De fiscus kan dus verrichtingen aanpassen 
zoals het haar uitkomt, en de bewijslast ligt 
dan bij de belastingplichtige om aan te to-
nen dat hij “de juiste motieven had” om een 
bepaalde legale, juridische constructie te 
verkiezen boven een andere. 

Intentieverklaringen van Staatssecretaris 
John Crombez waarbij hij stelde dat dit sys-
teem enkel aangewend zal worden om 
“misbruik” aan te pakken en niet achter an-
dere gevallen van fiscale ontwijking aan te 
gaan zijn natuurlijk irrelevant[2]. 

Iets doen wat niet illegaal is, is 

niet illegaal. Men hoeft niet 

gestudeerd te hebben om in te 

zien dat dit de evidentie zelve is. 
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Ten eerste omdat, alle  goede intenties ten 
spijt, de overheid het wel kán doen als ze 
zou willen. Daarin bestaat dan ook net het 
probleem. Ten tweede omdat zelfs Crom-
bez geen duidelijk onderscheid kan aange-
ven tussen wat misbruik is in deze zin en 
wat niet, of wat “manifest” is en wat niet. 
De overheid en haar ambtenaren beslissen 
dit helemaal zelf. De poort naar het ar-
bitraire ligt wijd open. 

Want in essentie is er voor deze wettelijke 
bepaling geen verschil tussen de CEO die 
een managementvennootschap opricht om 
zo minder belastingen te betalen en de 
gepensioneerde die een vennootschap 
opricht om wat te kunnen blijven werken en 
toch pensioengerechtigd te blijven. 

Enkel bij gratie van de fiscus zou de 
gepensioneerde hiermee weg kunnen 
komen en de CEO niet. Maar wat men er 
vergeet bij te zeggen is dat opinie van de 
fiscus wel eens snel zou kunnen wijzigen. 
En dan heeft zelfs de gepensioneerde 
geen poot meer om op te staan. 

   2.    De GAS-sancties 

Op 5 oktober 2012 raakte de federale min-
isterraad het eens over de hervorming van 
het systeem van de Gemeentelijke Admin-
istratieve Sancties (“GAS-sancties”)[3]. Dit 
systeem werd ingevoerd door de wet van 
13 mei 1999.[4] Hiermee kunnen gemeen-
ten GAS-sancties opleggen voor inbreuken 
op het gemeentereglement. Beroep tegen 
deze boetes is mogelijk bij de politierecht-
bank. 

Zoals de naam al verraadt zijn dit geen 
echte “boetes” in de strafrechtelijke zin van 
het woord, maar “administratieve sancties”. 
Dus in feite doelt men hiermee op boetes 
die niet worden opgelegd door een rechter, 
maar door ambtenaren van de uitvoerende 
macht of van de gemeentelijke of provin-
ciale overheden. 

Vanaf nu krijgen de Belgische gemeenten 
een bredere bevoegdheid om GAS-
sancties op te leggen, alsook om te beslis-
sen waarvoor men die administratieve 

boetes oplegt. Zo werd het maxi-
mumbedrag van de boete verhoogd tot 350 
EUR, de minimumleeftijd voor het krijgen 
van een boete verlaagd tot 14 jaar (met 
een maximale boete van 125 EUR) en 
werd onder meer ook nog beslist om de 
lijst van personen die bevoegd zijn om 
zulke sancties uit te schrijven uit te brei-
den. Voortaan kunnen: politie-agenten, pol-
itie-ambtenaren, stadswachten, provinciale 
ambtenaren, privé-bewakingsagenten in 
dienst van een gemeente en werknemers 
van intercommunales (bv. een afvalophal-
ingsdienst) een GAS-boete opleggen[5]. 

 Het aantal vergrijpen waarvoor een boete 
kan worden opgelegd wordt door de feder-
ale overheid nogal ruim voorgesteld. Zo 
kunnen gemeenten niet enkel voor mis-
drijven als diefstal, vernieling van onroer-
ende goederen en opzettelijke slagen en 
verwondingen beslissen GAS-boetes op te 
leggen, maar ook voor illustere zaken zoals 
“beledigingen” of “overlast”[6]. Het spreekt 
voor zich dat deze concepten zo ruim zijn 
dat de gemeenten ze in feite gewoon zelf 
kunnen invullen naar wens. 

 Zo beschouwt de stad Hasselt als 
“overlast”: ‘het slepen van dozen en andere 
zaken die geluiden kunnen voortbrengen 
over de straat i.p.v. ze te dragen’ (art. 4), 
‘het ongepast afgaan van een autoalarm 
op de openbare weg’ (art. 10), ‘het zich op 
hinderlijke wijze ophouden in openbare 
ruimes’ (art. 157), ‘speeltoestellen onei-
genlijk te gebruiken of te bevuilen’ (art. 51), 
‘het op de rug en zijleuning van een bank 
te zitten’ (art. 154), ‘het bevuilen van 
gevels, palen, straatlantaarns, afsluit-
ingen’ (art. 153), ‘het storten van afval in 
openlucht’ (art. 128) en dergelijke meer.[7] 

Het valt op dat men vaak gebruik maakt 
van erg schimmige begrippen (‘bevuilen’, 
‘afval’ of ‘zich hinderlijk ophouden’), en 
vervolgens laat men na om ze te 
definiëren. Bovendien voorziet men niet in 
logische uitzonderingen ( zoals: ‘behalve in 
een door de stad voorziene plaats, zoals 
een containerpark’) . Of men geeft gewoon 
boetes voor het slepen van een doos over 
de straat of het verkeerd zitten op een 
bankje. 
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Vanaf nu krijgen de gemeenten ook de 
bevoegdheid om GAS-sancties uit te vaar-
digen voor “beledigingen”. Een begrip dat 
de ministerraad ook niet verder omschrijft. 
Net zomin als ze dat deed voor overlast. 
Als de gemeente deze terminologie zonder 
meer overneemt, loopt de burger dus het 
risico een administratieve boete te krijgen 
voor alles wat een willekeurige ambtenaar 
als beledigend beschouwt. En dit zonder 
enige vorm van voorafgaand proces, getui-
genissen of rechterlijke tussenkomst. 

Natuurlijk kan u deze sancties wel aan-
vechten voor de politierechter. Maar dit 
veronderstelt dat u een procedure opstart, 
een advocaat onder de arm neemt en 
dergelijke meer. En hier komt het perverse 
effect van deze dis-
cretionaire sancties 
pas echt boven 
drijven: de lokale 
overheid sanc-
tioneert u zelf, voor 
wat zij denkt dat 
“overlast” of een 
“belediging” is, 
zonder een proce-
dure te starten, 
maar verwacht wel 
van u dat u een pro-
cedure start om die 
sanctie te betwisten, 
een advocaat onder 
de arm gaat nemen, bewijsmateriaal ver-
zamelt, enzovoort om van een boete van 
maximaal 350 EUR af te raken. 

U moet dus een risico nemen. En in het 
slechtste geval komt u er nog veel meer 
berooid van af dan u al was met de admin-
istratieve boete. 

Het gebrek aan bewijs(baarheid) van een 
heel aantal mogelijke overtredingen zal 
dan ook vaak tot gevolg hebben dat een 
procedure voor de rechter een situatie van 
“jouw woord tegen dat van mij” zal worden. 
Het is logisch dat veel mensen deze situ-
atie en de risico’s die hiermee gepaard 
gaan zullen willen vermijden, en gewoon 
de boete betalen. Onterecht opgelegd of 
niet. Bovendien zullen vooral de minderbe-
deelden in de samenleving het sterkst met 

deze risico’s worden geconfronteerd. Zij 
hebben immers het meest te verliezen, 
wanneer de procedure niet gunstig zou 
uitdraaien, ook al kan er dan een (kleine) 
tegemoetkoming volgen uit het systeem 
van de rechtsbijstand. Ook al biedt men 
formeel de mogelijkheid tot rechterlijke 
toetsing, het is nog maar sterk de vraag of 
veel mensen hier ook effectief gebruik van 
gaan durven of zelfs kunnen maken voor 
een sanctie van maximaal 350EUR. 

Wanneer zulke administratieve sancties 
worden uitgeschreven voor duidelijk 
aanwijsbare en makkelijk bewijsbare kleine 
overtredingen die anders nooit zullen 
worden vervolgd, zoals foutparkeren, ver-
keersovertredingen, vandalisme en 

dergelijke meer, zien 
de meeste mensen 
geen probleem. Maar 
wanneer datzelfde 
systeem kan worden 
gebruikt om alles te 
gaan sanctioneren 
wat een gemeente 
en/of ambtenaar 
beschouwt als 
“beledigend” of 
“overlast” wordt het 
verhaal natuurlijk 
heel anders. 

De sanctioneerbare 
gedraging wordt amper omschreven, de 
persoon die de boete kan opleggen heeft 
een enorme discretionaire marge, er hoeft 
niets bewezen te worden, er komt geen 
onafhankelijke toezichthouder aan te pas, 
enzovoort. 

De bevoegdheden die ambtenaren kunnen 
uitoefenen worden dus zowel uitvoerend 
als rechterlijk. Bovendien worden de 
bevoegdheden voor de gemeenten om elk 
gedrag dat zij zelf als ongewenst – maar 
daarom toch nog niet illegaal? – 
beschouwen te sanctioneren uitgebreid. De 
bevoegdheid voor de gemeenten is een 
wetgevende, zij kan immers gaan vastleg-
gen wat de sanctioneerbare gedragingen 
zijn. 

Bovendien kan elke gemeente verschillen-

De sanctioneerbare gedraging 

wordt amper omschreven, de 

persoon die de boete kan 

opleggen heeft een enorme 

discretionaire marge, er hoeft 

niets bewezen te worden, en er 

komt geen onafhankelijke 

toezichthouder aan te pas.  
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de ideeën hebben over wat men 
beschouwt als ongewenst. Het spreekt 
voor zich dat dit allerlei gevaren inhoudt en 
op erg gespannen voet staat met elke con-
ceptie van een democratische en vrije 
maatschappij. 

 In een rechtsstaat is het sanctioneren van 
misdrijven een taak voor de rechterlijke 
macht, die handelt op basis van de om-
schrijvingen van de misdrijven die door de 
wetgevende macht worden opgesteld, en 
dienen te voldoen aan allerlei criteria in-
zake duidelijkheid, voorspelbaarheid en 
dergelijke meer. Het GAS-systeem staat 
hier lijnrecht tegenover. Het is dan ook niet 
ondenkbaar dat men tot de conclusie zal 
komen dat hier allerlei fundamentele 
rechten met de voeten worden getreden. 
Kandidaten zijn: gelijkheid voor de wet, het 
recht op een eerlijk proces, het vermoeden 
van onschuld, geen straf zonder wet, geen 
misdrijf zonder wet en waarschijnlijk ook 
nog anderen. 

Men kan dan opwerpen dat GAS boetes 
geen strafrechtelijk karakter hebben, maar 
of dit zo duidelijk is valt te betwijfelen. In de 
zaak Engel besliste het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens immers dat het 
“strafrechtelijk karakter” voor wat betreft 
het recht op een eerlijk proces (art. 6 
EVRM) moet worden beoordeeld op een 
autonome basis[8]. Criteria zijn:\ 

- De vraag of de norm in het natio-
nale recht een strafrechtelijke norm is 
- De aard van de inbreuk en de vraag 
of de norm een preventief en re-
pressief karakter heeft 
- De aard en ernst van de sanctie. 

 Het moge duidelijk zijn dat hier aan het 
eerste criterium niet wordt voldaan. En dat 
hoeft ook niet: als overheden zelf zomaar 
konden dicteren wat strafrecht is en wat 
niet, wordt ontsnappen aan de genoemde 
beginselen wel erg makkelijk. 

Criteria 2 en 3 zijn moeilijker te weerleggen 
in dit geval. Het oogmerk van de GAS-
sancties is duidelijk repressief/preventief 
en de sancties kunnen relatief hoog oplo-
pen. 

Maar zelfs los van de vraag of GAS-

sancties een strafrechtelijke aard (zouden 
moeten) hebben, blijft de vaststelling dat 
de overheid hier aan een groot aantal per-
sonen zeer discretionaire bevoegdheden 
toekent om burgers te sanctioneren voor 
gedrag dat zij ongepast, onwenselijk of 
beledigend vinden. De vraag hierbij is zelfs 
niet of zij die bevoegdheid ook effectief 
gaan uitoefenen. Maar het loutere feit dat 
zij zo een bevoegdheid hebben om op zo-
danige wijze in te kunnen grijpen in alle 
aspecten van het openbare en private le-
ven van burgers is ronduit angstwekkend. 
Dit is een systeem dat er gewoon op wacht 
om te worden misbruikt, en is daarom on-
verenigbaar met de conceptie van een 
rechtsstaat. 

Ter conclusie kunnen we een aantal paral-
lellen trekken tussen de beide besproken 
onderwerpen. 
In beide gevallen wentelt de overheid haar 
eigen falen af op de burger door meer dis-
cretie te geven aan haar eigen 
ambtenaren. Die mogen dan allerlei schim-
mige bepalingen interpreteren en toepas-
sen. Onduidelijke fiscale wetgeving? Anti-
misbruikbepaling! Justitie overbelast? Ad-
ministratieve boetes!  
In beide gevallen is een aantasting van de 
rechtszekerheid voor de burger het gevolg. 
Controle is er amper, of enkel achteraf, 
waardoor de lasten, de kosten en vooral 
het risico op mislukking nog meer bij de 
burger komen te liggen dan anders het 
geval zou zijn geweest. 
Geen enkele rechtsstaat zou zulke evo-
luties mogen tolereren, als ze zichzelf 
tenminste nog een rechtsstaat zou willen 
noemen.  

  Met dank aan Arnd De Weirdt voor het 
nazicht en de nuttige opmerkingen. 
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Politieke economie. Development econo-
mics. (New) Institutional Economics. Institu-
tionalisme. Politieke en economische 
geschiedenis. Termen die maar enkelen 
kunnen beroeren. Enkel daarom is het be-
langrijk om een blik te werpen op een merk-
waardig nieuw boek. Met ʻWhy Nations Fail: 
The Origins of Power, Prosperity and Pover-
tyʼ, gepubliceerd in maart 2012, zijn Daron 
Acemoglu en James Robinson erin 
geslaagd niet alleen de academische wereld 
te beroeren (het boek vond haar weg naar 
syllabi over de hele wereld, amper een paar 
maanden na publicatie dus), maar ook inter-
nationale opiniepaginaʼs, politieke debatten 
(zoals zeer recent in het Britse House of 
Lords) en zelfs de rekken van Belgische 

boekenwinkels blijken ontvankelijk voor wat 
deze twee (politiek) economen weten te ver-
tellen over welvaart en armoede. Over per-
sistente welvaart. Persistente armoede. Ver-
der ook nog macht, corruptie, corrumpe-
rende macht, geweld, maar vooral over insti-
tuties, het belang van instituties, en het ver-
schil tussen instituties. En anekdotes. Veel 
anekdotes. 

Heeft iemand zich ooit afgevraagd wat er 
gebeurde met de welvaart en macht van 
Venetië? Onafhankelijk in 810 n.C., een 
grootmacht (althans voor die tijdsperiode) 
tussen 1050 en grofweg 1324 n.C., wanneer 
lange-afstandshandel ʻgenationaliseerdʼ 
werd. Wat blijft er over van die economische 
grootmacht? Volgens Acemoglu en Robin-
son niet veel: “Today the only economy Ve-
nice has, apart from a bit of fishing, is tou-
rism. Instead of pioneering trade routes and 
economic institutions, Venetians make pizza 
and ice cream and blow colored glass for 
hordes of foreigners. The tourists come to 
see the pre-Serrata wonders of Venice, 
such as the Dogeʼs Palace and the lions of 
St. Markʼs Cathedral, which were looted 
from Byzantium when Venice ruled the Med-
iterranean. Venice went from economic 
powerhouse to museum.” 

Het blijft daar niet bij, Acemoglu en Robin-
son gebruiken zoʼn resem aan voorbeelden, 
dat het onmogelijk wordt een eerlijke weer-
gave te maken. Een bloemlezing: James-
town (als dit geen belletje doet rinkelen, Po-
cahontas en John Smith), het verschil tus-
sen de Lele en de Bushong (stammen aan 
weerszijden van de rivier Kasai in Congo), 
Maya-stadstaten in Centraal-Amerika, de 
Carribische plantage-economie, de Soviet 
Unie, de Romeinse Republiek en het Ro-
meinse Keizerrijk, de Magna Carta, christe-
lijk absolutisme in Ethiopië, segregatie in 
Zuid-Afrika en Zimbabwe, slavenhandel 

Maarten Wegge (ex-bestuurslid LVSV) bespreekt “Why Nations Fail: The 

Origins of Power, Prosperity, and Poverty” door Daron Acemoglu en 

James A. Robinson (2012). 

Why nations fail - the origins of power, 
prosperity and poverty 
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verspreid over het hele Afrikaanse 

continent, Japanse modernisering, Franklin 
D. Roosevelts strijd met het Supreme Court, 
Noord-Korea en een obligate verwijzing 
naar de gesel van Centraal-Afrika, Leopold 
II. 

Belangrijker dan het kluwen aan voorbeel-
den is echter de theorie die zij voorstellen, 
namelijk waarom zijn sommige landen (of 
regioʼs) rijker dan andere? Waarom blijven 
die verschillen bestaan? En waarom is er, 
bijvoorbeeld, een verband tussen geweld en 
armoede? 

Volgens Acemoglu en Robinson moeten we 
daarvoor niet (enkel) kijken naar geogra-
fische of culturele argumenten, maar 
(voornamelijk) naar de politieke en econo-
mische instituties van een samenleving. Met 
andere woorden, om te begrijpen waarom 
sommige landen welvarend zijn, moeten we 
kijken naar de (formele en informele) regels, 
mechanismen en organisaties die het ge-
drag van mensen beïnvloeden. De bewering 
gaat dus dat om verschillen te verklaren, 
gekeken moet worden naar achterliggende 
verschillen, namelijk, verschillen in hoe de 
samenleving georganiseerd is. Deze achter-
liggende verschillende verschillen worden 
dan samengevat in hoe ʻinclusiefʼ, dan wel 
ʻextractiefʼ, de economische en instituties 
zijn. Inclusieve economische instituties 
moedigen de brede bevolking aan te partici-
peren in economische activiteit, op die ma-
nier dat talenten en vaardigheden optimaal 
benut kunnen worden, en dat iedereen vrije 
keuzes heeft. Voorbeelden zijn legio: gelijke 
en sterke bescherming van eigendomsrech-
ten, een rechtstaat, de provisie van publieke 
goederen, contractvrijheid en lage toetre-
dingskosten voor nieuwe initiatieven. Extrac-
tieve economische instituties zijn dan syste-
men die tegen deze voorbeelden ingaan, 
met als voornaamste uitkomst dat ze wer-
ken om inkomsten en welvaart van één deel 
van de samenleving naar een ander deel 
herverdelen. Herverdeling wordt hier dus in 
een zeer pejoratieve betekenis gebruikt, in 
de zin dat economische en politieke elites 
de instituties van hun land zo vormen dat ze 
kunnen parasiteren op het werk van ande-
ren, in tegenstelling tot de ʻvrije marktʼ of 

ʻinclusieveʼ instituties die dit niet toelaten. 

Een eerste probleem met deze theorie wordt 
hier dus al duidelijk. De tegenstelling tussen 
inclusief, enerzijds, en extractief, anderzijds, 
lijkt niet zo gemakkelijk te maken als de au-
teurs lijken te beweren. Wat, bijvoorbeeld 
met, herverdeling, niet naar de elite, maar 
naar de massa? Of naar de armste groep in 
een bevolking? Extractief, zeker, maar is dat 
daarom minder inclusief (zeker wanneer 
herverdeling gebeurt, zoals in de meeste 
moderne welvaartsstaten, van ongeveer de 
hele bevolking, naar ongeveer de hele be-
volking)? 

Acemoglu en Robinson gaan nog verder: 
om het verschil in economische instituties te 
verklaren, moeten we kijken naar politieke 
instituties. Economische instituties ontstaan 
immers niet vanuit een vacuüm, maar wor-
den beïnvloedt of soms zelfs gecreëerd va-
nuit politieke instituties. De politieke instellin-
gen van een land zijn daarom erg belangrijk 
om het verschil in welvaart te kunnen verkla-
ren, ze determineren wie macht heeft en 
waarvoor die macht gebruikt kan worden. 
Ook hier verwijzen de auteurs naar inclusi-
viteit en extractiviteit: inclusieve politieke 
instituties zorgen ervoor dat macht breed in 
de samenleving verdeeld wordt en dat die 
macht tegelijkertijd ook beperkt wordt (denk 
bijvoorbeeld aan een constitutionele demo-
cratie). Extractieve politieke instituties bete-
kenen dan dat macht sterk geconcentreerd 
is én dat het gebruik van macht en de 
doelen van dat machtsgebruik quasi onbe-
perkt zijn. 

Ook deze definitie leidt aan problemen: poli-
tieke instituties maken deel uit van wat ʻde 
staatʼ wordt genoemd. Om dit geen leeg 
concept te laten, verwijs ik (net als Acemo-
glu en Robinson) naar Max Weber: de staat 
is de institutie die het monopolie op legitiem 
geweld claimt. Een monopolie betekent ech-
ter dat er wél een zekere centralisatie van 
macht (én middelen) zal zijn. In hoeverre 
kunnen we dan de tegenstelling tussen in-
clusiviteit en extractiviteit handhaven? 

Dit betekent niet dat de theorie compleet 
onbruikbaar is. Integendeel, het is mogelijk 
om de theoretische concepten van Acemo-



47 Blauwdruk 2012-2013 nr. 2 

glu en Robinson aan te vullen, en zelfs zo 
dat hun brede verklaringen overeind blijven. 
Zowel bij economische en politieke institu-
ties lijkt er een verschil te bestaan tussen 
elite-systemen en systemen die ten goede 
komen voor de ʻmassaʼ. Het heeft dan ook 
zin om te spreken van ʻexclusieveʼ en 
ʻinclusieveʼ instituties, respectievelijk. Bij 
economische instituties kan nog het verschil 
gemaakt worden tussen extractieve institu-
ties enerzijds en (for lack of a better term) 
ʻprotectieve institutiesʼ, waarbij die eersten 
herverdelende instituties zijn en de laatste 
beschermen tegen confiscatie en herverde-
ling. Op deze manier kunnen we wel 
spreken over bijvoorbeeld Scandinavische 
welvaartsstaten (als economische institutie), 
die zowel extractieve als inclusieve kenmer-
ken hebben. Of kunnen we wel verschil-
lende politieke instituties in dit kader vatten, 
hoewel ze allemaal extractief zijn, zijn er wel 
verschillen in inclusiviteit/exclusiviteit. 

Terug naar het verband met welvaart en ar-
moede. Volgens Acemoglu en Robinson 
zorgen inclusieve instituties (in mijn herdefi-
nitie worden dat dan inclusieve protectieve 
instituties) voor economische groei en lang-
durige welvaart. Vooral om dit lange-
termijnseffect te bekomen, moeten econo-
mische en politieke instituties echter op el-
kaar afgestemd worden. Met andere woor-
den,op de lange termijn de welvaartseffec-
ten van inclusieve en protectieve instituties 
(zoals eigendomsrechten en de rule of law) 
verkrijgen in een samenleving gedomineerd 
door extractieve en exclusieve politieke ins-
tituties (waar een kleine elite alle politieke 

macht heeft) is niet erg waarschijnlijk. Meer 
zelfs, door de dominantie van politieke insti-
tuties verwachten Acemoglu en Robinson 
dat instituties op de lange termijn op elkaar 
(meer bepaald, economische op politieke) 
worden afgestemd. 

Dit heeft echter een zeer belangrijk gevolg. 
Gezien de dominantie van politieke over 
economisch instituties die Acemoglu en Ro-
binson voorzien, betekent dit dat een evolu-
tie naar steeds meer inclusiviteit en meer 
protectiviteit in de economische instituties 
van een land zeer onwaarschijnlijk is. Op de 
lange termijn vormt de dominantie van een 
extractief systeem dus een groot gevaar 
voor zowel de geaggregeerde welvaart van 
een land, als voor de welvaart van indivi-
duele burgers (die moeten opboksen tegen 
toenemende extractiviteit en exclusiviteit). 

Ik sluit af met het Venetiaanse voorbeeld: 

De enorme groei van welvaart werd voo-

rafgegaan door hervormingen die handel op 

de Middellandse zee openstelden voor een 

bredere groep van de bevolking dan louter 

de Venetiaanse elite. Wat Venetie de das 

heeft omgedaan was een overblijfsel van 

het elitaire politieke systeem, dat 

gaandeweg ertoe leidde dat elitarisme in 

economische instituties opnieuw werd inge-

voerd. Met andere woorden, de extractiviteit 

van de politieke instituties leidde ertoe dat 

ook de economische instituties extractief 

werden. Met pizza en ijsjes als gevolg.■ 

 
 

“You will never understand bureaucracies until 
you understand that for bureacrats procedure is 

everything and outcomes are nothing.” 
 

- Thomas Sowell 
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Vijf jaar geleden, op een relatief zonnige 
namiddag, leerde in het Liberaal Vlaams 
StudentenVerbond, afdeling Antwerpen, 
kennen. Het was die dag ‘Positieve 
Discriminatiepub’ in het stamcafé van LVSV 
Antwerpen ‘De Salamander’. Het is altijd 
eenvoudig om retroactief te zeggen dat 
bepaalde dagen je leven hebben veranderd; 
maar het staat buiten kijf dat die dag mijn 
leven heeft veranderd. En daarmee bedoel 
ik niet dat het een verzameling van 
interessante en leuke herinneringen heeft 
voortgebracht - alhoewel dit zeker ook waar 
is. Ik bedoel dat die dag - mijn intrede bij het 
LVSV - er heeft voor gezorgd dat ik ben wie 
ik vandaag ben alsook de persoon die ik 
(hoogstwaarschijnlijk) over 60 jaar zal zijn 
sterk zal beïnvloed hebben. 
 
Voor ik het LVSV kende was ik een 
eenvoudige filosofie student die zich wel 
interesseerde in filosofie; maar nog niet echt 
een doel in het leven had. Mijn voornaamste 
ambitie op dat moment was om leerkracht in 
het middelbaar te worden. Ik spendeerde 
het merendeel van mijn tijd met het spelen 
van computerspelletjes en het zeuren op 
online fora over politieke onderwerpen. Ik 
wist immers niet veel beter. Die eerste 
kenningsmaking met het LVSV veroorzaakte 
al direct een interessante discussie over het 
concept van intellectuele eigendom - alsook  
een arrogante ik die een (‘liberale’) kritiek 
ging schrijven op het radicale (principiële) 
liberalisme dat ik aantrof. Ik beschouwde 
mezelf wel als liberaal; maar dan wel in een 
meer ‘links-liberale’ interpretatie. Een 
liberalisme dat vrije markten aanvaardde, 
maar dat de noodzaak aan 
overheidsvoorzieningen erkent. Het 
liberalisme dat ik echter aantrof in het LVSV 
was een principiëel liberalisme gefundeerde 
in uitgebreide analyses van de morele 

natuur van mensen, de economische en 
sociologische orde van samenleving en 
institutionele analyses van de overheid. Het 
is geen overdrijving om te zeggen dat mijn 
interesse gewonnen was door deze 
(oudere) studenten die vrij en ongedwongen 
discussiëerden over de absolute limimieten 
van vrijheid en dwang.  
 
Al snel - en daar voel ik me nog altijd 
vereerd om - werd ik onder de vleugels 
genomen door Werner Vandenbruwaene, 
op dat moment een van de meest belezen 
LVSV’ers, en voorzitter. Werner nam me 
mee naar zijn kot en gaf me een lading 
boeken mee. Ik had er zelf niet veel zegs in; 
hij zei gewoon ‘hier, neem deze’. Voor zij die 
het zich afvragen; ja, ik weet nog altijd welke 
4 boeken. Ik heb deze boeken, alsook de 
vele websites en andere boeken die mij 
waren aangeraden, verslonden. Op enkele 
maanden tijd had het LVSV van mij een 
zoveelste middelmatige student die braaf 
zijn lessen leert verandert in iemand die - 
naar zijn aanvoelen - ten gronde over zaken 
kon nadenken.  
 
Natuurlijk doet het LVSV meer dan 
leessuggesties geven. Zoals Werner het ooit 
oh zo mooi zei: “Er is niets mooier dan een 
oprechte en innige geestesverwantschap.” 
Als ik het belang van het LVSV in één zin 
voor mij zou omschrijven, dan zou het deze 
zin zijn. Het LVSV was een voortdurend 
inspirerende zoektocht naar argumentatie 
en vriendschap. De vele momenten van 
samen op café de grond van zaken te 
analyseren, de discussies aangaan met 
elkaar en anderen en het trachten te 
bereiken van kennis zijn een fundering voor 
de rest van je leven. Maar ook de vele 
momenten van samen plannen van 
(succesvolle) activiteiten, het achteraf 

Lode Cossaer is erelid van LVSV Leuven en voorzitter van het Murray 

Rothbard Instituut. 

Wat LVSV voor mij heeft betekend 
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napraten over het succes of het collectief 
verdrinken van het verdriet na een mindere 
activiteit. Het bespreken van de mooie 
geneugten van het leven, zoals spijs en 
drank, de cultuur, en de muziek. 
 
Het LVSV was een bron van levenslessen. 
Onlangs heb ik gemerkt dat ik raadgevingen 
en tips aan het herhalen was die mij ooit zijn 
gegeven. Laat ik daar twee voorbeelden van 
geven. Ooit was ik een enorm ongeduldig 
iemand die van zijn volledige omgeving het 
niveau eiste dat ik zelf (meende) te halen. 
Het lijkt een eenvoudige les, maar om een 
vereniging (goed) te laten functioneren, is 
het belangrijk dat je iedereen naar zijn eigen 
waarde en vermogen 
laat bijdragen. Het 
heeft geen zin om 
mensen het 
onmogelijke te 
vragen. Je behoort 
van iedereen maar te 
vragen wat hij naar 
vermogen kan 
bijdragen. Of, zoals 
het mij is gezegd: ‘eis alleen meer als er 
meer in zit’. Een radicaal simpel advies, 
maar een oh zo wijze les. Misschien heeft u 
daar als lezer niet zoveel aan dit specifiek 
advies; maar dit voorbeeld is het punt niet. 
Het punt is dat het LVSV niet alleen een 
bron is van intellectuele verruiming als van 
kameraadschappelijke verbreding, maar ook 
een centraal punt om te ontwikkelen als 
mens.  
 
Laat ik nu meer specifiek over mijn 
persoonlijke leven vertellen. Maar laat ik dat 
vooraf gaan dat dit persoonlijke verhaal niet 
meer als een (naar mijn mening: bijzonder 
geslaagde) illustratie van het LVSV voor 
iemand kàn betekenen. Iedereen heeft zijn 
eigen unieke verhaal in wat het LVSV voor 
hem kan zijn - voor sommigen heeft het 
LVSV een grotere rol in hun leven dan 
anderen. En daar is niets mis mee; er is 
geen énkele LVSV ervaring; maar de 
uniekheid van enkele individuele ervaring is 
verbonden aan de persoon die het heeft 
meegemaakt.  
 
Het meest belangrijke - hetgene dat alles bij 
elkaar bindt - is dat het LVSV mij heeft doen 

inzien dat ik ambitieus màg en kàn zijn. De 
inzichten die ik, buiten mijn studies om, bij 
het LVSV heb geleerd heb ik (op termijn) 
systematisch in mijn studies kunnen 
toepassen. Alhoewel ik nooit echt hoge 
punten heb gehaald bij de 
reproductievakken, kon ik wel de aandacht 
en interesse lokken van professoren bij wie 
ik papers over politieke filosofie moest 
schrijven. Ondertussen ging in naar allerlei 
seminaries (meer dan een dozijn 
ondertussen) in de Verenigde Staten waar ik 
meer genuanceerde argumenten en 
inzichten kon leren kennen. 
 
Na verloop van tijd werd ik gevraagd door 

het Belgische Murray 
Rothbard Instituut, 
een vereniging die als 
doel heeft de ideeën 
van het natuurrecht en 
de Oostenrijkse 
school in het 
Nederlandstalige 
gebied te verspreiden 
en uit te diepen. Aan 

het einde van mijn academische carriëre in 
Antwerpen had ik dan besloten om de kans 
te wagen om een doctoraat in Leuven na te 
gaan streven; waar ik eerst nog voorbij het 
manama programma in filosofie in Leuven 
zou moeten geraken. Onthoud dat alhoewel 
ik ondertussen niet meer in het LVSV zat; 
de intellectuele funderingen, de ervaringen 
die ik heb opgedaan op de vele seminaries, 
mogelijk gemaakt door mijn werk bij het 
LVSV en de levenswijsheden die ik van 
oudere en wijzere LVSV’ers heb geleerd, de 
grondslag vormen voor deze stijgende 
zelfbewustheid over mijn mogelijkheden en 
bereidheid om mijn ambities na te streven 
door er hard voor te werken.  
 
Op dit moment ben ik voorzitter van het 
voorgenoemde Rothbard Instituut, waar we 
het komende jaar een stijging van onze 
activiteiten zullen hebben. Ik ben bestuurslid 
op het hoogste niveau van de Europese 
Students For Liberty afdeling, waar ik 
verantwoordelijk ben voor het verspreiden 
van 25 000 boeken over Europa. Ik heb een 
promoter in Leuven die mijn 
doctoraatsaanvraag in februari wil 
ondersteunen zodat ik aan de KU Leuven 

Er is niets mooier dan een 

oprechte en innige 

geestesverwantschap 
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kan gaan doctoreren. Ik heb goede 
connecties met (o.a.) Lawrence Reed, de 
president van de Foundation for Economic 
Education, de oudste Amerikaanse pro 
vrijheid denktank en met mensen zoals Tom 
Palmer, een van de bekendste namen in de 
gehele libertarische wereld. Ik doceer micro 
economie aan een kleine, private business 
universiteit in Brussel, die op zoek waren 
naar iemand die micro economie vanuit een 
(grotendeels) Oostenrijks perspectief kon 
geven. En, misschien belangrijker dan al 
deze zaken samen, ik ben gelukkig met het 
leven dat ik heb - iets wat ik 5 jaar geleden, 
voor ik aan het LVSV begon, minder kon 
zeggen.  
 

Dit was, in een notendop, wat het LVSV 
voor mij heeft betekend. Alles waar ik nu 
voor sta, alles waar ik nu mee bezig ben, 
alles waar ik nu trots op kan zijn, heeft zijn 
wortels in mijn jaren bij het LVSV. Het is 
daarom dat ik met veel plezier iedereen 
vertel over mijn jaren bij het LVSV en dat ik 
iedereen aanzet om lid te worden van het 
LVSV en actief te worden bij deze 
organisatie. Ongetwijfeld zal uw persoonlijk 
traject er anders uit zien. Maar wie bereid is 
tijd en moeite in het LVSV te steken zal - 
zonder uitzondering - er heel veel uithalen. 
Het LVSV was voor mij levensbepalend in 
een enorm positieve zin. Ik hoop dat ik de 
lezer geprikkeld heb om het ook te 
overwegen. ■ 
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Not too long ago, Senator Chris Evans an-
nounced an injection of $67 million in funds 
for a partnership between universities, 
schools and state governments. The ratio-
nale was simple: help more Australians 
achieve their goal of going to university. 'A 
university degree gives Australians a greater 
chance at getting a high paid and high skil-
led job' said the Senator. 

The Gillard Government believes that higher 
education should be encouraged and says 
its goal is to reach its target of 40 percent of 
young Australians holding a bachelor's de-
gree by 2025. That's despite experts like 
Tom Karmel, managing director of the Natio-
nal Centre for Vocational Education 
Research, indicating that there's a risk grea-
ter numbers of people pursuing university 
degrees won't get a 'good return' from it. 

Yet since the government spends millions 
each year subsidizing education and making 
it easy to attend college, there are more cre-
dentialed individuals than ever before. This 
naturally makes getting a job after gradua-
ting more competitive than, say, in 1991 
when only 8 percent of people aged 15 and 
over held a tertiary qualification. There is – 
in economic terms – potentially an over-
supply of graduates relative to the number 
of jobs available. 

While it's true that a lot depends on the par-
ticular degree you do (the arts degree, fore-
ver the butt of jokes, is probably less useful 
on the job market than a degree in medi-
cine), the debate around university qualifica-
tions has raised some valuable questions. 
Questions like 'Is there a better way to struc-
ture our university system, a way that 
doesn't load students with unnecessary debt 
and gives them a realistic chance at getting 
a job down the track?' 

Writers like Tony Featherstone, for example, 
argue that in business, a more flexible mode 
of education would better serve companies. 
Instead of the standard 3 year campus-
based degree, why not allow students to 
gain qualifications while doing work expe-
rience and receiving on-the-job training, or 
why not let them enroll in a short-term or 
part-time course for subjects as the need 
arises? 

It's not an exaggeration to say that the cur-
rent university system promotes conformity 
at the expense of lateral thinking and creati-
vity. Many of the world's entrepreneurs – 
take Bill Gates or Mark Zuckerberg – were 
college dropouts who made it big despite, or 
perhaps because of, their lack of formal trai-
ning. University tends to compartmentalize 
but the real world isn't always like it is in 
textbooks, especially if those textbooks are 
written by state-funded professors whose 
theories aren't subject to the discipline of the 
market. 

Chances are, in a free-market without go-
vernment crutches, specializations such as 
'gender studies' aren't likely to attract many 
paying students and will be reliant on philan-
thropic support to survive. There would also 
be significantly fewer economists pontifica-
ting about policy issues: in centuries past, 
economics was considered a hobby not a 
profession. Only those disciplines that di-
rectly relate to providing a good or service – 
in helping produce computers, cars, trains, 
or curing cancer – would find large numbers 
of customers willing to pay for the course. 

Without government funding of higher edu-
cation, there would be no taxpayer subsidi-
zed pleasant interlude of sex and parties 
between leaving school and beginning 
working life (the laid back undergraduate 
lifestyle which is great fun but only when not 
paid for by others!). Moreover, practical bu-

Sukrit Sabhlok is onderzoeker bij Liberty Australia 

(www.la.org.au).  

Is education a good investment for 
students? 
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siness skills such as administration and ef-
fective communication might enjoy a resur-
gence. 

None of this is to say that the humanities 
aren't worth pursuing or that only 
knowledge that's commercially valuable is 
important. 

But it's a reminder to parents, students and 
anyone at the beginning of their careers 
that further education isn't necessarily a 
guarantee of success or gainful employ-
ment in one's chosen field; the number of 
cab drivers in New York City who have de-
grees should be proof of that. As Michael 
Ellsberg points out in The Education of Mil-

lionaires: Everything You Won't Learn in 
College About How to Be Successful, even 
graduates need to learn how to market 
themselves. 

That's a lesson that Julia Gillard would be 
wise to consider before subtly instilling the 
mentality that tertiary education is an end in 
itself. It's not the degree that matters – it's 
your street-smarts, creativity and diligence 
that count.■ 
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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 Leuven. 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 uitstapjes), krijg 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 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 sympathie 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. Dit betekent dat alle 
ereleden steeds persoonlijk worden 
uitgenodigd voor al onze activiteiten (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 Harald op   
harald@lvsvleuven.be. ■ 

Wenst u een abonnement op Blauwdruk zonder (ere)lid te worden? 
 
Heeft u interesse in het liberaal gedachtegoed en wenst u het magazine Blauwdruk op 
regelmatige basis persoonlijk te ontvangen? Dan is er goed nieuws. Het is mogelijk om u 
te abonneren op Blauwdruk, zonder lid of erelid te worden. Het magazine verschijnt drie 
maal per academiejaar. De prijs van dit jaarlijks abonnement bedraagt 25 euro. Voor meer 
informatie kunt u onze redactie contacteren via redactie@lvsvleuven.be of één van onze 
bestuursleden aanspreken. U kan ook gewoon 25 euro op onze rekening storten met 
vermelding "jaarabonnement blauwdruk". Ons rekeningnummer is 734-0096923-29. Leden 
en ereleden van LVSV Leuven ontvangen sowieso een gratis abonnement op Blauwdruk.■ 

(Ere)lid worden? Blauwdruk ontvangen? 
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Voorzitter: 
Gilles VERSTRAETEN  
gilles@lvsvleuven.be 
+32(0)484/77 17 53 

 
  Ondervoorzitter:      Penningmeester: 
  Nick ROSKAMS      Harald SMEETS 
  Nick@lvsvleuven.be     Harald@lvsvleuven.be 
 
  Politiek secretaris:     PR en Communicatie: 
  Jan REYNTJENS     Davy DIRIX 
  Jan@lvsvleuven.be     Davy@lvsvleuven.be 
 
  Sponsoring:      Activiteitenverantwoordelijke: 
  Arnd De WEIRDT     Nathalie SMUHA 
  Arnd@lvsvleuven.be     Nathalie@lvsvleuven.be 
 
  Hoofdredactie Blauwdruk:    Redactie Blauwdruk 
  Jonas VEYS      Steven VERSCHOOT 
  Jonas@lvsvleuven.be     Steven@lvsvleuven.be 
 
  Bestuursleden: 
  Sara LABIB      Jorig WIELOCKX 
  Sara@lvsvleuven.be     Jorig@lvsvleuven.be 
 
  Loïc MOUREAU      
  Loic@lvsvleuven.be 
 

ALLE LEDEN DIE GEÏNTERESSEERD ZIJN OM MEE TE WERKEN IN DE 
BESTUURSPLOEG MOGEN DIT STEEDS LATEN WETEN OP ONZE ACTIVITEITEN OF 

DOOR EEN MAILTJE TE STUREN NAAR HARALD@LVSVLEUVEN.BE. 

Bestuur en contactgegevens 
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Alexander De Croo 
Vicepremier, minister van pensioenen 

 
- 

 
Annemie Neyts 
Europarlementslid 

 
- 

 
Annemie Turtelboom 

Federaal minister van justitie 
 
- 
 

Bart Tommelein 
Senator 

 
- 

 
Bram Machtelinckx 

Oud-voorzitter LVSV Nationaal 
 
- 

 
Brandaan Mombaers 
Advocaat, Oud-voorzitter 

 
- 

 
Carl Vereecke 

Gedeputeerde provincieraad W.-Vl. 
 
- 

 
Chris Demeyere 

Ondernemer 
 
- 

 
Christian Leysen 

Voorzitter Antwerp Management School 
 
- 

 
Christophe Depreter 

Voorzitter SABAM 
 
- 

 
 

Desiree Senden 
Advocate 

 

Dirk Michiels 
Notaris 

 
- 

 
Dominique Vanherck 
Advocaat, Oud-bestuurslid 

 
- 

 
Egbert Lachaert 

Stichtend kernlid Liberales 
 
- 

 
Frank Beckx 

Bestuurder Essenscia, Oud-vooorzitter 
 
- 
 

Frank Wilrycx 
Burgemeeser Merksplas 

 
- 
 

Freddy van Gaever 
Zakenman en politicus 

 
- 
 

Gertjan Van Speybroeck 
Oud-bestuurslid 

 
- 
 

Godelieve Versavel 
Bestuurder Open VLD Leuven 

 
- 
 

Herman De Croo 
Minister van Staat 

 
 

Irina De Knop 
Burgemeester Lennis en Vlaams 

volksvertegenwoordiger 
 
 
 

Ivan Pittevils 
Gedelegeerd bestuurder Nationale Loterij 

Galerij der Ereleden 

Het LVSV Leuven dankt haar ereleden voor hun onmisbare steun.   
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Johan Hanssens 
Kabinetschef 

 
- 
 

Joost Germis 
Verantwoordelijke ledenwerking Open VLD 

 
- 
 

Karel De Gucht 
Eurocommissaris van handel 

 
- 

 
Karel Servranckx 

Oud-burgemeester Steenokkerzeel 
 
- 

 
Koenraad Keignaert 

Docent Artesis Hogeschool 
 
- 
 

Kwinten Van Geit 
Oud-bestuurslid 

 
- 

 
Lode Cossaer 

Voorzitter Murray Rothbard Instituut 

 
- 
 

Luc Bungeneers 
Schepen Merksem 

 
- 

 
Lucas De Nolf 

Oud-bestuurlid LVSV Leuven 
 
- 

 
Maggie De Block 

Staatssecretaris 
 
- 

 

Martine Taelman 
Fractieleider Senaat  

 
- 

 
Michel Heuvelmans 

Ondernemer 
 
- 

 

Michel Van Haeleweyck 
Ereburgemeester 

 
- 
 
 

Peter Reekmans 
Burgemeester Labbeek 

 
- 
 

Pieter Cleppe 
Hoofd van ‘Open Europe’ Brussel 

 
- 

 
Philip Baetsle 
Oud-voorzitter 

 
- 

 
Philippe Caeymaex 

Oud-voorzitter 
 
- 

 
Rafael Mondelaers 

Oud-voorzitter 

 
- 
 

Rik Daems 
Senator 

 
- 

 
Rudi Beeken 

Advocaat 
 
- 

 
Vincent De Roeck 

Oud-bestuurslid 
 
- 

 
Willem Coppenolle 

Oud-bestuurslid 
 
- 

 
Wim van Rossen 

Gemeenteraadslid Temse 

 
- 

 
Kevin Wielockx 

Oud-voorzitter 
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Hoofdsponsors: 
 

 
 
 
 
Sponsors: 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Ook sponsor worden? 
 
Bent u liberaal gezind en zou u graag willen bijdragen aan het voortbestaan van het 
LVSV, dan kan dat door een kleine bijdrage te storten. Bovendien is LVSV Leuven steeds 
op zoek naar bedrijven die geïnteresseerd zijn om actief de organisatie te steunen onder 
de vorm van sponsoring. LVSV Leuven biedt aantrekkelijke sponsor- en exposure-
pakketten die op uw organisatie, budget en wensen afgestemd kunnen worden, hoe groot 
uw bijdrage ook is. LVSV Leuven stelt zich in zijn sponsorbeleid tot doel een zo goed 
mogelijke samenwerking te bekomen tussen uw bedrijf en onze vereniging, waarbij een 
maximale opbrengst van de samenwerking zowel voor uw bedrijf als LVSV Leuven steeds 
voorop staat. U kunt altijd met de afdeling sponsoring contact opnemen voor meer 
informatie over onze, voor u zeer interessante, promotiemogelijkheden. Adverteren in ons 
ledenblad Blauwdruk behoort ook tot de vele mogelijkheden.  
 
Dit ledenblad verschijnt drie maal per academiejaar in een grote oplage en wordt onder 
andere verdeeld onder de abonnees, leden en ereleden, nationale en regionale pers en 
media, verschillende politieke partijen en parlementen en verschillende universiteiten.  
Voor een eenmalig bedrag (afhankelijk van de advertentiegrootte) zetten wij uw logo/ 
advertentie een jaar lang in alle oplagen van ons ledenblad. Bovendien vermelden wij uw 
logo met link naar uw website op onze website. ■ 

Sponsors 

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

Van Eyck   
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Openingsdebat 

Blauwe Maandagen 

Theodore Dalrymple 

Onderwijsdebat 



Ambachtszone 
 

Ambachtenlaan 29 
 

B-3001 Heverlee 
 

016/38.36.34 
 

info@procopia.be 
 

www.procopia.be 




