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Beste sympathisant,

Voorwaar, laat mij beginnen met 
een woord van dank. Als je dit 
leest, dan ben je recentelijk lid 
geworden van LVSV Leuven 
of  heb je via een ander kanaal 
steun betuigd aan onze vereni-
ging. Meteen ook het bewijs dat 
dit bestuur en andere personen 
niet voor niets zinnen uit- en sa-
mengeperst proberen te krijgen 
tot teksten die niet enkel leesbaar 
zijn, maar ook wat meer inhoud 
bieden dan het gemiddelde Sto-
ryverhaal. Het spreekt echter 
voor zich dat jij hier het uiteinde-
lijke oordeel over velt.

LVSV Leuven heeft ondertus-
sen het nieuwe academiejaar 
aangevangen met het jaarlijkse 
openingsdebat, ondertussen deel 
van en traditie binnen het poli-
tieke studentenleven. Politici van 
allerhande strekkingen kregen 
even de kans om hun partijpro-
gramma te verdedigen, tekst en 
uitleg te geven bij de uitdagin-
gen van onze samenleving, en 
om door studenten op de roos-
ter gelegd te worden. Maar onze 
vereniging biedt meer aan dan 
‘enkel’ politici. Elke maandag 
is Blauwe Maandag: sprekers 
uit het maatschappelijke, aca-
demische, politieke … veld bie-
den een nieuw perspectief  op 

verschillende thema’s, en staan 
open voor vragen allerhande. 
Plaats van afspraak is hiervoor 
telkens het M-Café - tussen pot 
en pint krijg je de kans om met 
elkaar, met de spreker, met ons 
te praten, te discussiëren, of  om 
gewoon wat te tooghangen. We 
zijn uiteindelijk dan ook maar 
studenten.

Alhoewel. ‘Maar’ studenten, dat 
is misschien wat kort door de 
bocht. LVSV Leuven is en blijft 
de meest actieve politieke stu-
dentenvereniging van Leuven. 
We zijn en blijven dan ook een li-
berale en volledig onafhankelijke 
studentenvereniging. Onze core 
business is die van het liberalisme 
als politieke filosofie. Het is ons 
te doen om individuele sociale 
en economische vrijheid, recht-
vaardigheid, vrijemarkteconomie 
en de vragen die deze concep-

ten oproepen. De voorbije paar 
jaar zien we niet enkel onszelf, 
maar ook de rest van de wereld 
geteisterd door de nefaste ge-
volgen van wat begon als de in-
eenstorting van de housing bub-
ble in de Verenigde Staten, met 
een catastrofale crisis als gevolg. 
Dichter bij huis zien we dat Bel-
gië nog steeds worstelt met een 
dalende competitiviteit, een wel-
vaartsstaat waarvan we niet goed 
weten welke richting deze nu 
uit zal of  moet gaan, Dexia-af-
faires, laaiende discussies over 
notionele interestaftrekken, 
Ford Genkdrama’s, GAS-boe-
tes, spionageschandalen … Als 
liberale studenten zijn we ervan 
overtuigd dat het laatste woord 
hierbij nog niet gevallen is. Meer 
nog, we nodigen je graag uit om 
hierover mee te praten. 

Hopelijk tot binnenkort!

Voorwoord van de Voorzitter
Arnd De Weirdt 
voorzitter LVSV Leuven
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Beste lezer,

Bij het schrijven van deze edito-
riaal sieren onze posters alweer 
de Leuvense studentenstad. Een 
nieuw academiejaar betekent 
dan ook de start van een nieuw 
LVSV-jaar, dat traditioneel be-
gint met het openingsdebat. Het 
bestuur is reeds druk in de weer 
met de promotie en voorberei-
ding van het debat: kleren kleven 
door de lijm na de plakrondes,  
mailboxen lopen over, flyers 
worden uitgedeeld, deadlines 
naderen en ondertussen wordt 
ook wel eens een pilsje genut-
tigd of  een les bijgewoond. En-
fin, dat LVSV Leuven een erg 
actieve studentenvereniging is 
moge duidelijk zijn. De start van 
een nieuw academiejaar bete-

Editoriaal
Dimitri Van Becelaere

Hoofdredacteur

Bent u gebeten door het liberalisme? Heeft u een 
tekst die u wil verspreiden onder de Leuvense stu-
denten? 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.

Volg ons ook op Facebook en 
Twitter!

 /lvsvleuven

 @lvsvleuven

website: www.lvsvleuven.be

kent ook dat er weer een nieuwe 
Blauwdruk verschijnt. Elk jaar 
wijzigt deze lichtjes van lay-out 
en dat is ook deze keer het ge-
val. Inhoudelijk vindt u verschei-
dene opiniestukken te beginnen 
met een tekst van Pieter Cleppe, 
oud-voorzitter van LVSV Leu-
ven, die Merkels Eurokritische 
houding toelicht. Daarop volgen  
nog enkele korte opiniestukken 
over hoe we een diploma moeten 
beoordelen, Bono en kapitalis-
me, liberalisme vanuit een Bijbels 
perspectief, liberalisme vanuit 
een beschonken perspectief  en 
de mogelijkheden van virtuele 
munten. Vervolgens  wordt gefo-
cust op enkele meer technische as-
pecten van de liberale ideologie, 
namelijk het kennisprobleem bij 
gecentraliseerde economieën en 

hoe sociale verandering precies 
verloopt. Ten slotte eindigt deze 
Blauwdruk met een kort verslag 
over een liberaal zomerseminarie 
in Cambridge. 

Ik hoop u met dit aanbod te 
kunnen verblijden en, indien dat 
nog niet het geval is, te enthou-
siasmeren voor het liberalisme. 
Graag wijs ik er ook op dat al wie 
geïnteresseerd is of  denkt geïn-
teresseerd te zijn in de liberale 
ideologie (of  gewoon graag filo-
sofeert en debateert) zeker eens 
moet binnenspringen op onze 
eerste Blauwe Maandag, alwaar 
een grondige doch informele 
uiteenzetting over het liberalisme 
gegeven zal worden.

Veel leesplezier!
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Why Liberty, binnenkort bij het LVSV Leuven!
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Aanrader

Why Liberty is een inleidende, brede en multidisciplinaire introductie in de ideëen van de vrijheid. Het 
boek focust niet enkel op politieke theorie, maar ook op liberalisme door de lens van cultuur, onder-
nemerschap, gezondheid, kunst, technologie, filosofie en de transformerende kracht van vrijheid. Het 
is een inleiding die zich vooral focust op studenten, geschreven door studenten waarbij aangetoond 
wordt dat vrijheid geen oud verloren idee, maar een dynamische kracht is met de potentialiteit om de 
wereld te veranderen.  

De inhoudstafel:

• Why Be Libertarian, by Tom Palmer
• There Ought NOT to Be a Law, by John Stossel
• Libertarianism as Radical Centrism, by Clark Ruper
• The History and Structure of  Libertarian Thought, by Tom Palmer
• “The Times, They Are A-Changin’”: Libertarianism as Abolitionism,
   by James Padilioni, Jr.
• The Political Principle of  Liberty, by Alexander McCobin
• No Liberty, No Art: No Art, No Liberty, by Sarah Skwire
• The Humble Case for Liberty, by Aaron Ross Powell
• Africa’s Promise of  Liberty, by Olumayowa Okediran
• The Tangled Dynamics of  State Interventionism: The Case of  Health Care, by Sloane Frost
• How Do You Know? Knowledge and the Presumption of  Liberty, by Lode Cossaer and  
   Maarten Wegge
• The Origins of  State and Government, by Tom Palmer

Why Liberty zal gratis te verkrijgen zijn op onze eerste Blauwe Maandag Liberalisme Quid, waar Lode 
Cossaer - medeauteur van Why Liberty en voorzitter van het Rothbard Instituut - een inleiding zal geven 
van het liberalisme. De avond zal bestaan uit een korte lezing, waarna in groepjes kan gediscussieerd 
worden over problemen/vragen ivm het liberalisme. Daarna zal er terug interactie zijn met de spreker, 
waar de vragen zullen beantwoord worden. De avond gaat door op maandag 7 oktober, om 20u in 
het M Café! Toegang is gratis. 



“In the past, people never asked for help unless they 
needed it. My grandmother was offered a pension and 
she was offended. She did not need it. But now people 
do not have that mentality. They think of  these bene-
fits as their rights. The rights have just expanded and 

expanded. And it has brought us a good quality of  life. 
But now we need to go back to the rights and the duties. 

We all have to contribute.”

 - Karen Haekkerup, Deens minister van sociale zaken en integratie   
  (voor de Deense Sociaal-Democratische partij)
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De Duitse Bondskanselier An-
gela Merkel deed deze week een 
opmerkelijke uitspraak in een in-
terview. Voor de eerste keer dat 
ze het zo duidelijk stelde, zei ze 
dat de discussie in Europa niet 
alleen moet gaan over het over-
dragen van meer macht door de 
lidstaten naar de Europese Unie, 
maar ook over het omgekeerde.

Angela Merkel zei: “’Meer 
Europa’ kan niet alleen 
slaan op de overdracht van 
bevoegdheden van de nati-
onale staten naar Europa, 
maar betekent ook dat we 
onze nationale politieke ac-
ties intensiever en krachtiger met 
anderen coördineren. Nu bespre-
ken we of  er nog meer bevoegd-
heden naar Europa moeten. Maar 
we kunnen ook kijken of  we iets 
terug kunnen geven. De Neder-
landers praten hier momenteel 
over. Wij zullen die discussie ook 
gaan voeren na de verkiezingen.”
Merkel verwijst daarbij uitdruk-
kelijk naar de voorstellen die 
de Nederlandse regering in juni 
deed in verband met het terug 
overhevelen van beleidsterreinen 
naar de lidstaten. De Nederlan-
ders schoven daarbij een lijst met 
een aantal terreinen naar voren 
waarop de EU zich volgens hen 
op basis van het subsidiariteits-
beginsel terughoudender zou 

moeten opstellen, zoals strafpro-
cesrecht, directe belastingen en 
sociale zekerheid. Daarbij stelde 
de paarse regering-Rutte: “De 
tijd van een ‘ever closer union’ op 
alle mogelijke beleidsterreinen 
is echter voorbij, zo is de stelli-
ge overtuiging van het kabinet.”
Merkel uit nu openlijk haar sym-
pathie voor deze benadering. 
Bovendien maakt ze daarbij ook 

een opening naar Groot-Brittan-
nië, waar de publieke opinie zich 
meer en meer zorgen maakt over 
de macht die de EU over de ja-
ren heeft verworven. De Britse 
Eerste Minister David Cameron 

wil een onderhandelde terugkeer 
van bevoegdheden, wat hij dan 
per referendum wil voorleggen 
aan de bevolking. Enkele van zijn 
partijleden die hun voorstellen 
daarvoor in Berlijn kwamen be-
pleiten kregen naar eigen zeggen 
de boodschap van medestanders 
van Merkel dat zij die voorstel-
len ondersteunt. Merkel wil de 
Britten graag aan boord houden 

in de EU, om te vermij-
den dat die door de La-
tijnse landen zou worden 
gedomineerd, maar niet 
ten alle prijze, natuurlijk.
De Duitse verkiezingen 
zijn ongetwijfeld één van 

de redenen waarom Merkel dit 
signaal geeft, maar er is veel meer 
aan de hand. Een recente peiling 
door het gerenommeerde Pew 
Research geeft aan dat de EU 
zowat overal in Europa, maar ze-

Merkel overweegt om de macht van EU 
te verminderen

Pieter Cleppe is hoofd van de Brusselse afdeling van 
de denktank Open Europe en oud-voorzitter van 
LVSV Leuven.
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“Een recente peiling door het gerenom-
meerde Pew Research geeft aan dat de EU 
zowat overal in Europa, maar zeker ook 

in Duitsland, aan steun verliest.”



den we dat 66% van de impact 
van regulering in Duitsland af-
komstig is van het EU-niveau 
(dat cijfer is 69% voor Bel-
gië), waar de Duitse regering 
natuurlijk wel invloed heeft.
Dat blijft natuurlijk allemaal niet 
zonder gevolgen. Het vreselijke 
Duitse oorlogsverleden zou als 
argument moeten dienen om 
vooral geen vraagtekens te plaat-
sen bij de macht van het Euro-
pese beleidsniveau, maar wordt 
tegelijk bij protesten in Zuid-Eu-
ropese landen opgerakeld om de 
Europese beslissingen die men 
als Duitse beslissingen ervaart te 
bekritiseren. Een Italiaanse krant, 
gecontroleerd door Silvio Ber-
lusconi, ging zelfs zo ver om de 
EU als het “Vierde Rijk”, geleid 

door Duitsland, te omschrijven. 
Complete onzin, uiteraard. Als 
er één land is dat zich onvoor-
waardelijk tegen oorlog en aller-
lei riskante inmengingsavonturen 
in het buitenland keert is het wel 
Duitsland. Zo weigerde het niet 
enkel de Irak-oorlog maar ook 
de oorlogsoperatie in Libië te 
ondersteunen, terwijl dit in het 
Belgisch Parlement bijvoorbeeld 
nagenoeg unanieme steun kreeg.
De dynamiek van de eurocrisis 
dwingt de Duitsers - en ande-
ren - om miljardenleningen uit 
te schrijven, als ze de euro wil-
len behouden (en zwalpende 
Noord-Europese banken dan 
niet hoeven te herstructureren). 
Het is evident dat de Duitse be-
lastingbetaler dan controle wil 

op wat er met dat geld gebeurt, 
met als gevolg zaken als een op 
Duitse leest geschoeid Europees 
Begrotingsverdrag. Het zou ech-
ter een grote vergissing zijn om 
te denken dat Duitsland zich hier 
goed bij voelt, wat de uitspraken 
van Merkel illustreren. Duitsers 
zijn nog altijd grote voorstanders 
van de oorspronkelijke Europe-
se idee om de grenzen te openen 
voor handel en reizen, en dat is 
een goede zaak. Maar zij beseffen 
maar al te goed dat dit niet het-
zelfde betekent als beleidsbeslis-
singen outsourcen naar de EU.
Net zoals in andere Europese 
landen worden er ook bij onze 
oosterburen meer en meer vraag-
tekens geplaatst bij de grijsge-
draaide plaat dat we steeds meer 

zouden moeten centrali-
seren om maatschappe-
lijke problemen aan te 
pakken. Dat nationale 
overheden zware fouten 
maakten in het bestrij-

den van de financiële crisis en die 
crisis zelfs hebben veroorzaakt 
is een analyse die velen delen.
De oplossing om de verant-
woordelijkheid dan maar door 
te schuiven naar een voor de 
meeste mensen obscuur supra-
nationaal beleidsniveau dat mis-
lukkingen zoals het Europees 
Landbouwbeleid of  de Euro-
crisis op zijn conto heeft staan 
komt echter meer en meer onder 
kritiek. Politici mogen dan wel 
vaak voorstander zijn van deze 
methode die beslissingen verder 
afschuift van de controle van de 
pers en publieke opinie, uitein-
delijk zullen ze toch diezelfde 
publieke opinie moeten volgen. 
Dat is wat Angela Merkel doet.

ker ook in Duitsland, aan steun 
verliest. Dat kan men ook mer-
ken aan het politieke discours. 
Politici van de Duitse regerings-
partijen varen op geregelde wij-
ze uit tegen de 122 miljard euro 
aan noodleningen aan andere 
eurolanden, processen over de 
vraag of  alle acties om de euro 
te redden wel grondwettelijk zijn 
krijgen ruime media-aandacht 
en opiniemakers van allerlei slag 
gaan tekeer tegen de “ontke-
tende Brusselse bureaucratie”.
De gerespecteerde Bundesbank, 
die nu op geregelde wijze in de 
minderheid wordt gestemd bin-
nen de ECB, uit vaak openlijk 
kritiek op diezelfde ECB, en op 
enkele weken van de verkiezen 
publiceert de pers toevallig een 
vertrouwelijk Bundes-
bank-document dat stelt 
dat Griekenland een 
derde steunpakket no-
dig zou hebben, ten laat-
ste tegen januari 2014.
Recent werd bekend dat de voor-
malige Bondskanselier Helmut 
Schmidt 38.000 van zijn favorie-
te mentholsigaretten zou ham-
steren uit vrees voor een verbod 
door de EU. De leider van de 
Duitse sociaal-democraten, Peer 
Steinbrück, zei dan weer hon-
derden traditionele gloeilampen 
die ook al door de EU werden 
verboden in zijn kelder te heb-
ben opgeslagen. Hij stelde daar-
bij dat “de Europese Commissie 
moet ermee ophouden om elk 
klein detail te willen regelen”.
Deze discussie gaat dus voorbij 
aan de links-rechtstegenstelling. 
De symbolische zaken die de 
pers halen vertegenwoordigen 
bovendien wel degelijk de reali-
teit. Met Open Europe bereken-

“De dynamiek van de eurocrisis dwingt de 
Duitsers - en anderen - om miljardenleningen uit 

te schrijven, als ze de euro willen behouden.”
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Met de start van het nieuwe aca-
demiejaar zal een groot deel van 
de studenten geconfronteerd 
worden met een vraag die soms 
niet altijd even makkelijk te be-
antwoorden valt. Het betreft de 
vraag wat het praktisch nut is van 
hun studiekeuze of  welk beroep 
ze precies kunnen uitoefenen na 
het afstuderen. Dat het hier niet 
om ingenieurs- of  geneeskunde-
studenten gaat is duidelijk; het 
zijn vooral studenten uit de hu-
mane wetenschappen 
die gewezen worden op 
het feit dat hun diploma 
misschien wel niet zo 
economisch waardevol 
is en dus minder kansen 
biedt op de arbeidsmarkt. Als 
dergelijk diploma economisch 
gezien niet zo winstgevend is, 
wat kan dan de meerwaarde zijn? 
En wat met de hoge werkloos-
heidsgraad onder deze afgestu-
deerden?

In De Morgen van 11 augustus 
werd een opiniestuk gepubliceerd 
omtrent dit thema. De jonge ge-
schiedenisstudente Laura Nys 
haalde hierin zwaar uit naar onze 
op winst gerichte samenleving en 
de besparingen in de sociale en 
culturele sector. Dat Laura met 
haar geschiedenisdiploma op 
zak moeilijker aan werk zal ge-
raken dan bijvoorbeeld iemand 
die handelsingenieur gestudeerd 

heeft, acht zij oplosbaar door 
van overheidswege meer tewerk-
stelling te creëren in de culturele 
sector. Immers, iemand die uit 
interesse kiest voor een bepaalde 
studierichting zonder echt stil te 
staan bij de periode na het afstu-
deren wordt volgens Laura Nys 
“afgestraft” door een samenle-
ving waarin enkel “economische 
winsten” van belang zijn. Hier-
onder volgen twee grote punten 
van kritiek bij Laura’s opiniestuk.

Ten eerste is het onredelijk om 
de besparingen in de culturele 
sector aan te vallen terwijl het 
in onze samenleving mogelijk 
is om relatief  goedkoop een 
universitair diploma te behalen. 
In de VS of  het VK zou Laura 
haar toekomstig inkomen deels 
mogen spenderen aan het afbe-
talen van haar student loan. Voor 
Laura is ons goedkoop onderwijs 
echter niet voldoende. Naast het 
aanbieden van onderwijs zou de 
overheid ook nog moeten voor-
zien in de tewerkstelling van al 
de afgestudeerden die minder 
vlot doorstromen op de arbeids-
markt. Eerder dan zoals Laura te 
stellen dat onze samenleving een 
“neoliberale waanzin” is, zou ik 

eerder durven zeggen dat Laura’s 
verwachtingen waanzinnig zijn. 
Ze gaat volledig voorbij aan het 
feit dat haar studies gefinancierd 
worden door werkende mensen 
die de helft van hun loon moe-
ten afstaan terwijl een groot deel 
hiervan niet eens kinderen heeft 
die verder studeren. Is het asoci-
aal om de druk op deze mensen 
af  te remmen door te besparen 
in sectoren waarin dit het meest 
realistisch is?

Een tweede probleem is 
de idee dat een job dient 
aan te sluiten bij de ge-
volgde studies. Een 
student psychologie die 

samen met duizenden andere 
psychologiestudenten afstudeert 
ondervindt snel dat er voor één 
vacature honderd kandidaten 
zijn. Maar als men bij aanvang 
van deze studie weet dat de job-
kansen gering zijn vanwege het 
grote aantal afgestudeerden, dan 
kan het toch geen “afstraffing” 
zijn als men zal moeten sollicite-
ren voor een job die weinig of  
niets te maken heeft met psycho-
logie, of  in Laura’s geval socia-
le en gendergeschiedenis. Het is 
volgens ons ook niet zo dat men 
in zo’n situatie kan spreken over 
jobs die onder iemands niveau lig-
gen. Het is niet omdat iemand 
vier jaar geschiedenis heeft ge-
studeerd dat hij daarom een be-

Diploma-inflatie

Dimitri Van Becelaere is 
hoofdredacteur van LVSV 
Leuven.

Harald Smeets is bestuurslid 
van LVSV Leuven.

“Iedereen die vier jaar toewijding toont kan hetzelfde 
diploma behalen, maar dit betekent niet dat men 
daarom automatisch recht heeft op één specifieke 
soort job die aansluit bij diens studierichting.”
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paald niveau heeft behaald waar 
hij niet meer onder kan: iedereen 
die vier jaar toewijding toont kan 
hetzelfde diploma behalen, maar 
dit betekent niet dat men daar-
om automatisch recht heeft op 
één specifieke soort job die aan-
sluit bij diens studierichting en 
interesses. De meerwaarde van 
economisch minder waardevolle 
studierichtingen zoals geschie-
denis, kunstwetenschappen en 
taal- en letterkunde moet men 
zoeken in de mensvormende 
aspecten van deze studies. Uw 
hoofdredacteur is zelf  in het be-
zit van een bachelordiploma taal- 
en letterkunde. Ik ben mij ervan 
bewust dat dit diploma niet veel 
zegt over wat iemand kan en wat 
zijn troeven zijn. Toch beschouw 
ik de gespendeerde jaren aan de 
Faculteit Letteren niet als verlo-
ren, ook al is de ‘winst’ hier niet 
economisch. Hoewel de meeste 
bezitters van dergelijke diploma’s 

terechtkomen in het onderwijs, 
is het ook een mooie aanvul-
ling op of  een opstap naar een 
ander diploma. In de VS is het 
zelfs niet mogelijk om zich in te 
schrijven aan een Law School zon-
der eerst een undergraduate degree 
van gelijk welke studierichting te 
behalen. Een bachelor of  arts di-
ploma leert een student immers 
om kritisch te denken en vragen 
te stellen. Zo kiezen rechtenstu-
denten er ook vaak voor om hun 
opleiding te combineren met een 
bachelor in de wijsbegeerte. 

Het is ons inziens dus noodza-
kelijk om bij het kiezen voor 
een bepaalde studierichting een 
onderscheid te maken tussen de 
richting zelf  (met de persoon-
lijke ‘winst’ die je eruit hoopt te 
halen) en het perspectief  op de 
arbeidsmarkt (waarin de econo-
mische winst veelal primeert). 
De consequenties van de eigen 

vrijwillige keuze niet onder ogen 
durven zien en de schuld van het 
economisch minder waardevolle 
aspect van een diploma afschui-
ven op de samenleving is dan 
ook naïef  en hiermee ontloopt 
men de eigen verantwoordelijk-
heid. Als de arbeidsmarkt geen 
nood heeft aan een bepaald di-
ploma dan is het ook niet de taak 
van de overheid om in te grijpen 
in diezelfde arbeidsmarkt. Wat 
misschien meer een oplossing 
kan bieden, hoewel controversi-
eel, is het invoeren van een maxi-
mumquota aan inschrijvingen 
voor bepaalde studierichtingen, 
gepaard met een toelatingsproef  
die peilt naar de motivatie, ken-
nis en toekomstverwachtingen 
van de student. Zo kan het aan-
tal afgestudeerden bepaald wor-
den naargelang de vraag op de 
arbeidsmarkt. 
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Bono, Frankrijk en kapitalisme 

Dr. Emmanuel Martin is analyst voor LibreAf-
rique.org, een project van Atlas Network.

Liberaal Vlaams Studentenverbond Leuven12

Op 15 juli werd de Ierse rockster, 
zanger van U2 en internationaal 
mensenrechtenactivist Bono be-
noemd tot commandant van de 
orde van kunst en letteren van 
Frankrijk. Hij zou van de gele-
genheid gebruik kunnen maken 
om het Franse parlement wat bij 
te leren over gezond economisch 
beleid. Op dit ogenblik bespreekt 
dat parlement nog maar eens een 
nieuw stukje socialistische wet-
geving, deze keer met als doel 
winstgevende bedrijven te ver-
bieden hun fabrieken te sluiten.

“Bono? Maar is hij niet een 
bekende pleitbezorger van 
overheidsoplossingen voor 
economische problemen en ont-
wikkeling?”

Dat wàs hij.

Tijdens het Global Social Enter-
prise Initiative evenement dat vo-
rig jaar doorging in Georgetown 
University, nam 
Bono een bocht 
van 180 graden 
wanneer hij zei 
dat de arme lan-
den van deze we-
reld die zich economisch willen 
ontwikkelen, nood hebben aan 
handel en ondernemerskapitalis-
me. Dit was dan ook bijzonder 
aangenaam om te horen.

Als handel en ondernemerschap 
positief  is voor de armen van 
Afrika, dan is dit ook het geval 
voor Fransen en andere mensen. 
Overheidsmaatregelen duwen 
ondernemerschap uit het plaatje 
en ze beknotten bovendien groei 
en vrijheid. Bedrijven verbieden 
om een fabriek te sluiten klinkt 

op het eerste zicht als een goed 
plan, maar bedrijven moeten 
flexibel zijn om aan de wensen 
van hun klanten te voldoen. Als 
de drempel om een fabriek te 
sluiten verhoogt, dan zal onver-

mijdelijk hetzelfde gebeuren met 
de drempel om een fabriek te 
openen. Wie vaart daar wel bij?

Bono’s inzicht is dan ook uniek. 
Zelden zien we rocksterren die 

een pro-vrijemarktstandpunt in-
nemen. Vaak lijken ze eerder uto-
pische en anti-materialistische 
ideeën genegen te zijn. Maar als 
we daar eens over nadenken, dan 
is dat laatste behoorlijk bizar. 
Waar zouden muzikanten zijn 
zonder ondernemerskapitalis-
me? De groei van per capita wel-
vaart in het Westen, te danken 
aan relatief  vrije markten, heeft 
het voor meer mensen mogelijk 
gemaakt om kunstenaar te wor-
den en er zelfs van te leven. Zo-
iets is zelden het geval wanneer 
de welvaartsstandaard laag is.

Meer nog; wat zijn moderne 
instrumenten, van elektrische 
gitaren tot microfoons of  van 
versterkers tot spots, anders 
dan het product van duizenden 
hardwerkende ondernemers die 
bereid zijn riscico’s te nemen 
binnen een competitieve markt? 
Denk aan Leo Fender, een van 
de uitvinders van de elektrische 

gitaar. Zijn iconi-
sche Stratocaster 
staat aan de wieg 
van de legendari-
sche sound van 
U2, Jimi Hen-

drix, Dire Straits, Eric Clapton 
en Pink Floyd. Zou dit ook het 
geval geweest zijn mocht een 
overheid de economie centraal 
plannen? Zouden bureaucraten 
Leo Fender hebben toegestaan 

“Vaak lijken rocksterren eerder utopische en anti-materi-
alistische ideeën genegen te zijn. Maar als we daar eens over 
nadenken, dan is dat laatste behoorlijk bizar. Waar zouden 

muzikanten zijn zonder ondernemerskapitalisme?”
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om zijn gitaren te creëren, te 
produceren?

Zonder de globale verspreidheid 
van ondernemerskapitalisme 
zouden rocksterren geen miljo-
nairs, laat staan biljonairs kunnen 
geworden zijn. Hoe anders zou-
den ze hun liefdadigheidsprojec-
ten, hun strijd tegen honger en 
lijden opgebouwd hebben? Hun 
fortuin is het resultaat van ontel-
bare wederzijds verrijkende uit-
wisselingen tussen producenten 
en consumenten in de muziek-
sector; de verhoogde welvaart 
van beide partijen is het resul-
taat van coöperatieve markt-
werking.

De meest belangrijke les is dat 
de vrijheid van ondernemers-
kapitalisme – het geduldige pro-
ces van inspiratie, innovatie, cre-
ativiteit en samenwerking – de 
essentie van kunst zelf  is! Het 
traditionele antivrijemarktstand-
punt van vele artiesten is meer 
dan inconsistent. Bono lijkt zich 
dit nu te realiseren.

Okee dan, zeggen velen, mark-
ten zijn best wel handig voor 
onze rocksterren. Maar hoe kun-

nen de armen van Afrika overle-
ven zonder overheidshulp? Bono 
vatte het zelf  mooi samen, “In 
de strijd tegen lokale en wereld-
wijde armoede is ontwikkelings-
hulp een pleister. Vrij onderne-
merschap is de oplossing.”

Wat Bono hier predikt klinkt niet 
vreemd in Afrikaanse oren. Inte-
gendeel, vrij ondernemerschap is 
daar traditie, getuige waarvan de 
vele miljoenen kleine winkeltjes 
langs hun continentale wegen. 
Maar regerende elites voelen 

zich meer op hun gemak in een 
klimaat van overheidsinterventie, 
naar de goede oude Franse of  
Soviettraditie van economisch 
dirigisme. Politici die vaak meer 
geneigd zijn persoonlijke gun-
sten uit te delen en ondertussen 
de productieve capaciteiten van 
anderen hinderen, verliezen de 
cruciale link tussen een gezond 
investeringsklimaat en economi-
sche groei uit het oog. Anders 

gezegd, Afrikaans ondernemers-
kapitalisme ziet zich vervan-
gen door cliëntelisme, ‘crony’ 
kapitalisme. Kernwoorden zijn 
politieke spelletjes, monopo-
lies, corruptie en bescherming 
tegen competitie. Tragisch ge-
noeg worden dergelijke nefaste 
praktijken vaak gesteund door 
bevriende grootmachten die op 
zoek zijn naar gunsten van lokale 
leiders voor deze of  gene inves-
teringsopportuniteit.

Omwille van zijn verleden en 
naam is Bono in een unieke 
positie om de wereld te la-
ten inzien dat internationale 
ontwikkelingssamenwerking 
nefast is voor armen wereld-
wijd, eerder dan hen helpt; 
het creeërt perverse politieke 

incentives en zet een rem op on-
dernemerschap. William Easter-
ly’s White Man’s Burden en Dam-
biso Moyo’s Dead Aid leggen 
minutieus uit waarom overheids-
transfers falen in hun doel. Meer 
nog, Bono kan ons leren dat vrij 
ondernemerschap iedereen ten 
goede komt en niet enkel onder-
ontwikkelde naties.

Vertaald door Arnd De Weirdt

Opinie

“Aid is just a stopgap. Commerce 
[and] entrepreneurial capitalism take 
more people out of  poverty than aid.” 

-Bono



Liberalisme: een filosofie van het Meer 
of  het Genoeg?

Loïc Moureau is docent en oud-bestuurslid van 
LVSV Leuven.

Ik had eigenlijk beter moeten 
weten dan tegen een kersvers 
LVSV voorzitter te stellen dat ik 
ging nadenken over de idee van 
het ‘meer’ en het ‘genoeg’ in libe-
rale context. Schrijf  een artikeltje 
voor de Blauwdruk zei hij, alsof  
het niks was. En zo heb ik mij, 
nog maar amper in welverdiende 
rust na jarenlange trouwe en twij-
felachtige dienst aan het liberale 
verhaal, alweer laten strikken tot 
een schrijfsel. Gruwelijk, want 
de zaak die ik wens te verdedigen 
lijkt op voorhand verloren, want 
op het eerste zicht een linkse…

Zeg nu zelf: hoe zou het libera-
lisme een filosofie van het Vol-
doende kunnen zijn, en niet van 
het Meer? Liberalisme is immers 
de natuurlijke bondgenoot van 
de opportuniteit, een groeiende 
markt, (geloof  in) vooruitgang. 
Kortom: van het Meer. ‘Vol-
doende’ klinkt daarentegen zo 
links, zoiets waarmee Groen! op 
een betere dag zou kunnen uit-
pakken, of  misschien een zeer 
bescheiden christendemocraat 
(indien zulk een rariteit in volle 
authenticiteit zou kunnen wor-
den gevonden). Hoe vreemd is 
het dan niet dat ik – toegegeven, 
misschien  een wat linkse rakker 
naar LVSV normen – als libe-
raal de uitspraak “Nee, ik heb 
voldoende. Ik heb een hekel aan 

dat altijd maar meer!” aan mijn 
lippen liet ontsnappen, in ik-
weet-al-helemaal-niet-meer-wel-
ke context? Het had vast iets met 
extra vakantiegeld te maken, of  
een andere waanzinnige premie 
of  lucratieve maatregel die mij 
heden, als pseudo-ambtenaar, zo 
nu en dan tegen mijn wil om te 
beurt valt.                            

Toegegeven, ‘voldoende’ is ei-
genlijk een bijzonder aristocra-
tisch getint begrip. Voldoende 
heb je eigenlijk alleen maar als 
niets meer (dat enige essentie 
heeft) ‘knaagt’. En ik geloof  niet 

dat dat bij mensen gauw het ge-
val is. Al helemaal uitzonderlijk is 
het feit dat het ‘meer’ niet enkel 
een remedie is tegen het knagen, 
maar zelf  een kwaal wordt, een 
last die moet weggegeven wor-
den. Een beetje als de knotsgek-
ke (or wasn’t he?), in een ton hui-
zende Diogenes, die na het zien 
van etende straatkinderen ook 
zijn houten lepel – zowat zijn 
laatste bezit – weggooide om-
dat hij evengoed met zijn han-
den eten kon. Als ik deze regels 
zelf  nalees, kan een Bijbelcitaat 
niet ver meer weg zijn. En inder-
daad, ik ga me beroepen op een 
voor liberalen als u wellicht al 
even populair boekje: het laatste 
schrijfsel van Open VLD voor-
zitster Rutten, dat ik tot mijn ei-
gen grote verbazing als fervent 
criticaster nog niet eens zo erg 
slecht vond.

“Voldoende klinkt 
daarentegen zo links, 

zoiets waarmee Groen! 
op een betere dag zou 
kunnen uitpakken.”
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Daarin stelde ze namelijk dat li-
beralen niet per se die mensen 
zijn die zich blind op de meer-
waarde storten, maar eerder 
mensen zijn die, vanuit hun vrij-
heid, ook verantwoordelijkheid 
dragen, sympathiseren, zorgen 
voor. Nee, niet de overheid is 
het die de taak heeft om de 
meerwaarde die we probe-
ren te creëren af  te romen 
en naar eigen goeddunken 
te herverdelen. Maar wel 
een persoonlijke, vrije en 
individuele keuze. Kiezen om, 
ook in het eigen belang (ja, al is 
het soms ‘maar’ op moreel vlak) 
initiatieven te steunen, mensen 
en dingen te helpen. 

Voor mij is dit een waardevol 
inzicht. Komende uit een jezu-

ietencollege is me steeds geleerd 
dat talenten (of  het nu zilver-
stukken of  de meer immateriële 
goederen zijn) niet veel voorstel-
len als je ze niet dienstbaar kan 
maken aan anderen. Het is niet 
omdat iets een christelijke wor-
tel heeft, dat het daarom a pri-

ori verwerpelijk is, denk ik. Wel 
integendeel, dit kan een mooi 
voorbeeld zijn van waar Jezus 
en Adam Smith hand in hand 
gaan (een eigenschap die Jezu-
ieten karakterieel en historisch 
trouwens niet geheel vreemd is): 
geen betere manier om je talen-

ten, je ‘meer’ te ontplooien dan 
juist door de liberale filosofie of  
vrije marktwerking. Maar wat is 
dat ‘meer’ als het enkel ten dien-
ste kan staan van zichzelf ? Als fi-
losoof  zou ik zeggen dat het op 
zichzelf  intrinsieke waarde mist. 
Het is veeleer een instrument 

dat, zo zou de voor velen 
onpopulaire Rawls zeggen, 
enkel nut heeft of  zelfs 
maar gerechtvaardigd kan 
worden als het een ander, 
hoger – of  moet ik juist 

zeggen ‘lager’ – doel dient. Dus 
ja, voor mij heeft het voldoende 
de zoete smaak van de gulheid, 
en niet de behoorlijk wrange van 
de Meerzucht. Het komt erop 
aan voldoende te kiezen voor 
wat meer zin heeft. En gij? Wie 
zegt gij dat ik ben? 

“Geen betere manier om je talenten te ont-
plooien dan juist door de liberale filosofie of  

vrije marktwerking.”
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Er zijn een paar dingen waar li-
berale studenten goed in zijn, zo 
gaat het dan. Vanuit een luie zetel 
kritiek leveren op deze of  gene 
politieker van elke slag – u hoort 
het, liberalen discrimineren zel-
den – of  een al dan niet gefun-
deerde mening geven op deze of  
gene sociale issue. Het format 
van dergelijk gespui hebben we 
doorheen de tijd zien evolueren 
van sloganeske banners en vlam-
mende opiniestukken tot pam-
fletten van meer digitale aard. 
Meegaan met de tijd of  lui-
heid; aan u om te beslissen 
– een vergoelijkend ant-
woord zal eerder wel dan 
niet klaar liggen. Maar laat 
u niet misleiden, de liberale stu-
dent heeft uiteraard enkel goede 
bedoelingen. De argumentatie 
mag vaak wat losser staan of  be-
zield zijn van emotie, de persoon 
in kwestie heeft vaak wel een idee 
waarom hij dit- of  datgene zegt, 
maar herinnert zich op het cruci-
ale moment soms niet meer wat 
dat briljante argument van die 
commentator nu net weer was. 
Vergeef  het ons, wij zijn ook 
maar studenten. C’est la jeunes-
se, monsieur. Noem het een de-

fect dat niet enkel eigen is aan li-
berale studenten, maar misschien 
wel aan alle studenten, gespeend 
van hogeschool- of  universitaire 
banken, die het niet enkel over 
feiten-van-de-dag willen heb-
ben, maar ook wel eens durven 
pootjebaden in die gevreesde 
poel van idealisme, politiek, rid-
dermoraliteit en bovenal ideëen. 
En waarom ook niet? ’t Is in die 
heerlijke studententijd dat wij 
studenten, dapper als we zijn, 
onbezwaard door de dagelijkse 

huisje-tuintje-boompjesleur, de 
tijd en goesting hebben om even 
buiten de lijntjes te kleuren. Om 
eens tegen de schenen van het 
establishment te schoppen, poli-
tiek-correct of  niet. ’t Is tussen 
pot en pint, meneer, dat wij de 
wereld hervormen, de berichtge-
ving van de dag wikken en wegen, 
de uitspraak van die politieker 
daar beschimpen of  ophemelen, 
deze of  gene wetstraatjourna-
list wat goed- of  afkeurend be-
brommen. En dat op kosten van 

de belastingbetaler! Ze zouden 
ons zowaar erkentelijk moeten 
zijn dat wij, studenten, nog de 
ballen hebben om onze mening 
ongecensureerd weer te geven. 
De samenleving vaart er wel bij. 
Zeer zeker, ’t is niet enkel meer 
‘op de kosten van’, nee meneer, 
’t is een hoogstaande ruil! Uw 
geld, onze ideeën. Dan bougeert 
er minstens nog eens iets in dat 
burgerlijk maatschappijtje van u.

Maar dit schrijfsel is geen plei-
dooi gericht aan de brave 
burgervader die meewarig 
zijn hoofd schudt wanneer 
die onverbeterlijke studen-
ten weer eens bezig zijn. 

Neen, zeker niet. Het is een plei-
dooi aan ons en jullie, student, 
om vooral onverbeterlijk bezig te 
blijven. We mogen dan onderling 
al eens van mening verschillen, 
de een gebruikt al eens wat meer 
polemiek dan de ander, maar het 
zijn wij die het meest van elkaar 
te leren hebben. Misschien zelfs 
meer dan wat onze cursussen 
ons trachten bij te brengen? Wie 
zal het zeggen. Eén ding is zeker; 
wie niet waagt, niet wint. (U vult 
de rijm zelf  verder aan.)

Pleidooi voor pot en pint

Arnd De Weirdt is 
voorzitter van LVSV Leuven.

“We mogen dan onderling al eens van 
mening verschillen, maar het zijn wij die het 

meest van elkaar te leren hebben.”
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Bitcoin is compleet verschillend 
van de wettelijke betaalmiddelen 
die we vandaag de dag gebrui-
ken: het is virtueel en gedecen-
traliseerd. Concreet wil dit zeg-
gen dat de munt enkel digitaal 
bestaat en dus niet in klinkende 
munt circuleert. Er is geen cen-
trale bank of  overheid die de 
koers die de munt vaart kan be-
palen. Een libertarische droom 
en sterk beïnvloedt door Hayeks 
Denationalization of  Money. 

Men kent enkel het pseu-
doniem ‘Satoshi Nakamo-
to’ als de persoon of  groep 
die de munt in 2009 gelan-
ceerd heeft. Dit feit sluit 
aan bij één van de sterktepunten 
van de munt: haar anonimiteit. 
Maar hoe werkt dit alles in de 
praktijk? 

Bitcoins worden door complexe 
wiskundige berekeningen (cryp-
tografische algoritmes) gege-
nereerd door de computers die 
aangesloten zijn op een peer 2 
peer netwerk. Naarmate er meer 
bitcoins gegenereerd worden, 
wordt het complexer nieuwe te 
creëren door de toenemende 
moeilijkheidsgraad van de wis-
kundige problemen die uitge-
voerd worden. De uiteindelijke 

limiet ligt op 21 miljoen stuks. 
Het genereren van bitcoins kan 
zowel op een eigen computer 
door het installeren van een digi-
tale portefeuille of  via een third 
party provider waarbij je een on-
line portefeuille gaat gebruiken. 

Het aankopen van één bitcoin 
doe je door een wisselkoerstrans-
actie waarbij je een of  meerdere 
virtuele munten gaat kopen bij 
een verkoper en hiervoor een 
wettelijk betaalmiddel, zoals de 

Euro, gebruikt. Vervolgens kan 
je er aankopen mee doen bij ver-
kopers die Bitcoin als betaalmid-
del aanvaarden. The Silk Road is 
waarschijnlijk de bekendste onli-
ne winkel (enkel te bereiken via 
‘Tor’, aangezien het een ‘hidden 
service’ betreft) die deze munt 
als betaalmiddel aanvaardt. Be-
langrijk om weten is dat deze 
transactie publiekelijk is, maar 
de oorsprong en bestemming in 
principe anoniem zijn aangezien 
deze verscholen zitten achter een 
niet-publieke code. In de praktijk 
is er weinig verschil tussen beta-
len met PayPal of  Bitcoin.  

De wisselkoers komt volledig vrij 
tot stand en kan zeer volatiel zijn. 
Iets wat sommigen als een po-
tentieel nadeel ervaren. Op zich 
kan het geen kwaad dat de munt 
volatiel is (er zijn zelfs instortin-
gen bekend waarbij de munt op 
één week meer dan 80% van haar 
waarde verloor) als we dit bekij-
ken vanuit het perspectief  van 
gedecentraliseerde, concurreren-
de munten. Des te meer munten 
er naast elkaar bestaan, en hoe 
kleiner het belang van elke munt 

tegenover de totale geld-
hoeveelheid, des te minder 
groot de effecten van het 
instorten van één munt 
zullen zijn. Dit is het best 

te vergelijken met de impact van 
het faillissement van één bakker 
op duizenden tegenover de im-
pact van een faillissement van 
een grootbank als Dexia. 

Bitcoin lijkt me een stap in de 
goede richting, waarbij virtuele 
munten een tegenwicht kunnen 
bieden tegen de alsmaar waar-
delozer wordende fiat currencies 
die door de centrale banken ge-
manipuleerd worden en de trend 
van centralisering waarvan de 
eenheidsmunt ‘Euro’ een pro-
duct is.

Bitcoin: libertarisch geïnspireerd, 
gedecentraliseerd en virtueel

Kenneth V. P. is sponsorverantwoordelijke van 
LVSV Leuven.

“Virtuele munten kunnen een tegenwicht 
bieden tegen de alsmaar waardelozer 

wordende fiat currencies.”
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Regelnichten en olijfolie

Arnd De Weirdt is voorzitter van LVSV Leuven.
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Regels, welke regels?
Van liberalen zegt men al eens 
dat ze vies zijn van regels. Re-
gulering. Regelneverij. Kleine 
lettertjes. Vaak met goede rede-
nen. Hoewel liberalen niet tegen 
regels in de brede zin van het 
woord zijn (wie gelooft nog in 
het fabeltje van de liberaal die 
spreekt van een atomair individu 
die doet wat hij niet laten kan?), 
heeft deze vaak wel een gezon-
de portie scepsis ten 
aanzien van regulering. 
Als de liberaal leest over 
EU-beleidsvoorstellen 
omtrent olijfolie, dan 
wordt deze groen in het gezicht, 
om vervolgens een tirade uit te 
spuien of  te tikken over wat een 
nitwits, domoren of  zelfs regel-
nichten er daar in die Commissie 
wel niet zitten. Eens onze uitge-
raasde liberaal is gaan zitten, zal 
hij of  zij soms wijzen op de kost 
en de compliance burden die regule-
ring met zich meebrengt en dat 
dit niet noodzakelijk in het voor-
deel speelt van kleine onderne-
mingen. Met andere woorden, 
(over)regulering kan best wel 
eens welvaartsverminderende ef-
fecten hebben, soms zelfs al lou-
ter door de te grote kost die ze 
met zich meebrengen voor wie 
die regulering wil volgen.

In deze tekst willen we een stap-
je verder gaan. Wie tussen de 

lijnen leest, zal gemerkt hebben 
dat de auteur het woord ‘regel-
nicht’ ook wel eens in de mond 
heeft genomen. De idee van 
deze tekst vindt zijn oorsprong 
in de ondertussen niet-zo-heel-
jonge financiële crisis waarover 
we nu soms voorzichtig ho-
ren zeggen dat deze misschien 
eventueel al een beetje voorbij 
aan het gaan is. Deze financiële 
crisis, met wortels in de Ameri-

kaanse housing bubble, heeft een 
bijna ongeziene publieke veront-
waardiging teweeg gebracht (niet 
onterecht natuurlijk). Voor vele 
stemmen was de grote boosdoe-
ner het ongereguleerde kapita-
lisme, de cowboykapitalisten. 
De crisis was het ultieme bewijs 
dat markten faalden. Was dit het 
einde van het marktdenken, was 
er nood aan een écht alternatief  
voor ‘markten’? Daar waar de 
liberaal groen zag van olijfolie-
voorstellen, zagen nu niet enkel 
sommige liberalen maar ook vele 
andere mensen robijnrood toen 
het werkelijke verhaal van de cri-
sis langzaam naar boven kwam. 
Meermaals werden er dan ook 
voorstellen gelanceerd om die 
ongereguleerde financiële mark-
ten bijzonder aan de ketting te 

gaan leggen. Nood aan nieuwe 
regels, nieuwe waakhonden, wie 
weet zelfs nationalisaties van 
banken!

Zoals altijd het geval is, waren er 
ook meer gematigde stemmen 
in het debat die zich wel degelijk 
realiseren dat we tegenwoordig 
allesbehalve in een ‘vrije’ markt-
economie leven, maar eerder een 
‘gemengde’ economie: onder-

nemerschap is onder-
worpen aan belastingen 
en gelimiteerd door een 
moeilijk meetbare maar 
wel degelijk aanwezi-

ge reguleringsdruk, waarbij on-
dernemers handelen onder het 
toeziend oog van verschillende 
overheidsinstanties. Desondanks 
het feit dat deze mening al heel 
wat meer genuanceerd is dan de 
soms gehoorde “Weg met de 
vrije markt!”, zal deze blijven 
vasthouden aan de idee dat re-
gulering wel degelijk een capa-
bel middel is om marktfalen of  
ongewenste uitkomsten van het 
marktproces (denk aan negatie-
ve externaliteiten) te verhinde-
ren of  te remediëren. Er is één 
vraag die echter vaak niet wordt 
gesteld, of  waar er weinig aan-
dacht aan wordt besteed. Hoe 
kunnen de regulerende actoren 
(geef  toe, dat klinkt beter dan re-
gelnichten) voldoende kennis tot 
hun beschikking hebben om ef-

“Hoe kunnen de regulerende actoren voldoende 
kennis tot hun beschikking hebben om effectieve 

regulering te creëren en te implementeren?”
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fectieve regulering te creëren en 
te implementeren? Zijn er geen 
beperkingen?

Anders gezegd, met deze tekst 
willen we de idee van (overheids)
regulering wat kritisch bekij-
ken. Het doel van deze tekst is 
niet een pleidooi te brengen om 
komaf  te maken met elke vorm 
van overheidsregulering, maar 
om even na te gaan welke vragen 
we ons kunnen stellen bij deze 
inmenging. 

How do you know?
“If  we can agree that the economic pro-
blem of  society is mainly one of  rapid 
adaptation to changes in the particu-
lar circumstances of  time and place, it 
would seem to follow that the ultimate 
decision must be left to the people who 
are familiar with these circumstances, 
who know directly of  relevant chan-
ges and of  the resources immediately 
available to meet them.” (Hayek, 
1945)

Bovenstaande quote komt uit een 
van de meest bekende werken 
van F.A. Hayek, getiteld The Use 
of  Knowledge in Society. Hij schreef  
dit stuk in de nasleep van wat nu 
bekend staat als de ‘socialist cal-
culation debate’, wat plaats vond 
tijdens de jaren ’20 en ’30 van de 
vorige eeuw. De inzet van het de-
bat was de vraag of  het mogelijk 
was om een economie centraal 
te plannen. Een andere grote 
naam aan de liberale kant van dit 
verhaal is Ludwig von Mises, op 
wiens werk Hayek heeft verder 
gebouwd. Daar waar von Mises 
argumenteerde dat het onmoge-
lijk was om een economie te on-
derbouwen vanuit een centrale 
planningsperspectief  door een 

gebrek aan private eigendoms-
rechten, gebruikte Hayek een 
meer ‘epistemisch’ discours. Het 
is onmogelijk om een econo-
mie rationeel centraal gepland te 
krijgen, omdat centrale planners 
met een kennisprobleem gecon-
fronteerd worden. 

Elke samenleving ziet zich met 
dit probleem geconfronteerd: de 
vraag is hoe om te gaan met ken-
nis die niemand op zichzelf  vol-
ledig bezit. Kennis (knowledge) 
is doorheen de samenleving ver-
spreid en is al dan niet moeilijk 
overdraagbaar. Als we een rati-
onele economische orde willen 
uitbouwen, dan ziet dit kennis-

probleem zich enkel versterkt. 
Mochten we als samenleving een 
volledige kennis hebben van alle 
verlangens van verschillende in-
dividuën, van alle beschikbare 
technologie en grondstoffen … 
dan zou de uitbouw van zo’n ra-
tionele economische orde weinig 
meer zijn dan een oefening in lo-
gische ordening. 

Maar dit is dan ook net het punt 
van Hayek: de kennis die nodig 
is om zo’n rationele economi-
sche orde uit te bouwen, is ner-
gens ‘gecentraliseerd’ te vinden, 
ze bestaat enkel uit “dispersed 
bits of  incomplete and frequent-

ly contradictory knowledge 
which all the seperate individuals 
possess.” Er zijn dan ook twee 
verschillende manieren om een 
rationele economische orde uit 
te bouwen, of  dat minstens zo 
goed als mogelijk te proberen. 
De eerste is dat van een centraal 
geplande economie: dit betekent 
dat de beslissingen om schaar-
se grondstoffen, goederen en 
diensten gealloceerd te zien bij 
een centraal planningsorgaan 
ligt. De tweede is die van vrije 
competitie, vrije handel, waarbij 
die beslissingsprocedure gede-
centraliseerd is, m.a.w. verschil-
lende individuën (ondernemers, 
consumenten …). Het antwoord 
op de vraag welk systeem het 
best gebruik kan maken van de 
kennis over waar die schaarse 
grondstoffen, goederen en dien-
sten gealloceerd moeten worden, 
beslist welk systeem het meest 
efficiënt is. De voorwaarde om 
efficiënt om te gaan met dat allo-
catieproces en de wijd verspreide 
kennis in een samenleving is of  
die kennis ter beschikking staat 
van het centrale of  gedecentrali-
seerde beslissingsorgaan.

Hayek argumenteert dat, als we 
aanvaarden dat kennis in een 
samenleving verspreid is over 
verschillende individuën, een 
gedecentraliseerd beslissingsor-
gaan een betere optie is dan een 
centraal beslissingsorgaan. An-
ders gezegd, het kennisprobleem 
kan het best aangepakt worden 
in een economie die gekenmerkt 
wordt door vrije mededinging. 
Deze vorm van economische 
orde, decentralisatie, is het best 
in staat om zich aan te passen 
aan veranderingen in kennis van 

Friedrich August Hayek
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plaats, prijs, omstandigheden, 
vraag, aanbod … juist omwille 
van haar gedecentraliseerd ka-
rakter. Als kennis verspreid is 
over verschillende individuën, 
dan is het ook het meest efficiënt 
en zelfs meer logisch om hen te 
laten beslissen over allocatie, eer-
der dan een poging tot centrali-
satie te laten gebeuren. Niet en-
kel brengt dit de moeilijkheden 
van een bureaucratisch systeem 
en politisering met zich mee, het 
bemoeilijkt ook enige vorm van 
feedback over of  de allocatie nu 
wel efficiënt is gebeurd. 

Het punt van Hayek 
is dan ook simpel en 
heeft wel een vleugje 
gezond boerenver-
stand. Beslissingen 
gebeuren best door 
de mensen die er het meest ge-
schikt voor zijn. Zij hebben de 
meest efficiënte toegang tot ken-
nis en hebben vaak toegang tot 
betrouwbare feedbackmechanis-
mes, zoals bijvoorbeeld prijzen, 
en kunnen zich het snelst aan-
passen mocht er iets fout lijken 
te gaan. Let wel op dat dit niet 
betekent dat individuën het ken-
nisprobleem oplossen. Het gaat 
erom welke vorm van economi-
sche orde het best geschikt is om 
met dat kennisprobleem om te 
gaan, waarbij decentralisatie de 
beste keuze is.

Maar het belang, of  beter het nut 
van decentralisatie blijft een eer-
der abstracte bedenking als we 
het hebben over regulering. Het 
argument draagt een belangrij-
ke les met zich mee, maar het is 
niet het enige punt wat hier van 
belang is. Als we weten dat indi-

viduën geconfronteerd worden 
met dit kennisprobleem, dan we-
ten we dat ook de mensen die de 
reguleringen creëren en opleggen 
daarmee moeten omgaan. Om 
maar een voorbeeld te geven, het 
feit dat de financiële crisis plaats 
heeft kunnen vinden binnen een 
bestaand regulatory framework 
betekent dat ook die regels hun 
doel niet hebben kunnen verwe-
zenlijken. De meest belangrijke 
les die we hieruit kunnen leren 
is dat de ‘regelaars’ ook maar 
mensen zijn die niet meer we-
ten dan de mensen aan wie ze 

regels opleggen. Alwetendheid 
is enkel God gegeven, dat weet 
elke brave Vlaamse schoolgaan-
de ziel. Hier zien we het kennis-
probleem terugkeren, maar deze 
keer binnen een gecentraliseerde 
context. Dit betekent dat, zelfs 
als er een failsafe manier zou zijn 
voor een gecentraliseerde actor 
om de juiste kennis te verzame-
len, er nog problemen mogen 
zijn als het gaat om feedback – 
de vraag hoe men kan nagaan of  
de regulering wel zijn doel be-
reikt (zonder dat er bijvoorbeeld 
eerst sprake moet zijn van een 
crisis) en, als er problemen zijn, 
de regulering opnieuw aangepast 
kan worden. Ook daar speelt 
het kennisprobleem immers op-
nieuw een rol. 

Onbeperkt design?
Maar het kennisprobleem is niet 
de enige uitdaging waar een re-

gulerend orgaan mee geconfron-
teerd wordt. Hun ‘product’, na-
melijk een rationeel design, een 
rationele regulering, heeft inhe-
rente grenzen. Regulering is een 
bewust product van een regule-
rende instantie, wat betekent dat 
het effect wat beoogd wordt dan 
ook de intentie is van dat design. 
Maar er zijn drie premissen die 
dat idee onderbouwen. Een, de 
regulerende actor handelt instru-
menteel. Twee, de regulerende 
actor heeft enigszins zicht op 
wat er in de toekomst zal gebeu-
ren. Drie, de regulering brengt 

geen ongewilde ge-
volgen teweeg. We 
kunnen elk van deze 
premissen in vraag 
stellen, wat dan ook 
betekent dat we re-
gulering op zich als 

rationeel menselijk design (en 
haar effectiviteit om bepaalde 
doelen te bereiken) in vraag kun-
nen stellen.  De eerste limiet op 
de effectiviteit van regulering is 
dat regulerende actoren niet al-
tijd instrumenteel handelen. Dit 
betekent dat de regulering is op-
gesteld op een manier waarvan 
verwacht wordt dat bepaalde ge-
volgen bereikt worden. Wat we 
echter zien is dat, in sommige 
gevallen, er eerder wordt gere-
guleerd niet vanuit een instru-
menteel kader, maar vanuit een 
‘ought’ kader. In zulke gevallen 
is de kans groter dat reguleringen 
dysfunctioneel zullen zijn. 

De tweede beperking hangt sa-
men met de beperkte tijdsvisie 
van politieke actoren. Het is van 
belang dat langetermijngevol-
gen vaak een bijproduct kunnen 
zijn van politieke actie die eerder 

“Als kennis verspreid is over verschillende individuën 
dan is het ook het meest efficiënt en zelfs meer logisch 
om hen te laten beslissen over allocatie, eerder dan een 

poging tot centralisatie te laten gebeuren.”
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georiënteerd is op kortetermijn-
gevolgen. Dit laatste is ook niet 
zo heel verwonderlijk. Binnen 
een democratisch bestel als het 
onze zijn electorale cycli een re-
gelmatig fenomeen. Dit geeft in 
zekere zin niet bepaald een in-
centive om aan langetermijnge-
volgen te denken – bijvoorbeeld 
bij beleidsbeslissingen zoals het 
oprichten van een regulerend or-
gaan. Je zou zelfs kunnen stellen 
dat omwille van het loutere feit 
dat electorale cycli een regelma-
tig fenomeen zijn, kortetermijn-
politiek meer succesvol kan zijn 
(denk maar aan wat we ‘steek-
vlampolitiek’ noemen) dan po-
litici die rekening willen houden 
met de lange(re) termijn. 

Een derde beperking heeft te 
maken met ongewilde gevol-
gen van een regulering. Ook al 
zouden politieke of  regulerende 
actoren instrumenteel handelen 
en bovendien zoveel als moge-
lijk rekening willen houden met 
langetermijngevolgen, dan nog 
zijn zo’n gevolgen bijna onver-
mijdbaar. Dit houdt dan ook 
sterk verband met het hierboven 
beschreven kennisprobleem bij 
zowel centralisering als decen-
tralisering. Ook individuele acto-
ren die zelf  keuzes maken over 
hoe wel of  niet te handelen, lo-
pen het risico geconfronteerd te 
worden met gevolgen die ze niet 
gewild of  voorzien hadden. Bij 
regulering wordt dat risico echter 
alleen maar vergroot, omdat de 

gewilde of  ongewilde gevolgen 
nu noodzakelijkerwijze een grote 
groep mensen bestrijken. 

Besluit
Er zijn dus wel degelijk een aan-
tal bedenkingen die we altijd in 
ons achterhoofd kunnen houden 
als het gaat om top down regu-
lering. We moeten ons altijd de 
vraag stellen of  de overheid wel 
de juiste instantie is om een be-
paalde activiteit te reguleren en 
of, als ze dat doet, er wel vol-
doende rekening wordt gehou-
den met al dan niet ongewilde 
gevolgen. Misschien moeten 
we ons de vraag stellen of  een 
overheid überhaupt wel juist ge-
plaatst is om dergelijke regels uit 
te vaardigen?

Focus



Ideeën als drijfveer voor sociale
verandering
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Als liberaal kan je vandaag alleen 
maar dromen van een vrije we-
reld. De macht van de politieke 
klasse neemt toe, waar het indi-
vidu de welvaart en zijn 
persoonlijke vrijheid ziet 
verdwijnen. “We hebben 
het misschien zo slecht 
nog niet”, en dat klopt 
zeker, maar het kan veel 
beter. Alle vooruitgang 
die we nu laten liggen 
is een beperking van de 
welvaart en als we de vrijheid 
die we nu niet hebben, niet kun-
nen verwezenlijken, heeft dat als 
gevolg dat er mensen zullen lij-
den onder dat niet vrij zijn. Het 
klassieke liberalisme biedt, zowel 
theoretisch als praktisch, oplos-
singen voor de problemen waar 
we vandaag de dag voor staan. 
We moeten echter wel die oplos-
singen nog kunnen doorvoeren. 
In dit artikel wil ik vooral dieper 
ingaan op hoe sociale verande-
ring plaatsvindt, en hoe we dit 
als liberalen kunnen gebruiken 
om te evolueren naar een vrijere 
wereld. John Maynard Keynes, 
die op zijn minst een invloedrijk 
econoom genoemd kan worden, 
beschreef  sociale verandering als 
volgt:

“The ideas of  economists and political 
philosophers, both when they are right 
and when they are wrong, are more po-
werfull than is commonly understood. 

Indeed, the world is ruled by little else. 
Soon or late, it is ideas, not vested in-
terest which are dangerous for good or 
ill”. 

Had Keynes gelijk? Wat ik in dit 
artikel wil doen is de voor en te-
genargumenten bespreken van-

uit verschillende sociaal weten-
schappelijke perspectieven, om 
daarna een conclusie te trekken 
waarin we de invloedrijkste fac-
tor voor sociale verandering in 
kaart brengen. 

Public Choice Theory 
De eerste objectie komt vanuit 
Politiek-Economisch perspec-
tief. Public Choice theorie gaat 

uit van de eigenbelangen 
van politieke actoren. 
Politieke actoren kun-
nen hier verschillende 
personen of  groepen 
zijn, zoals bijvoorbeeld 
politici, politieke par-
tijen, bureaucraten en 
belangengroepen. Deze 

actoren zouden sociale verande-
ring vorm geven door, zoals elk 
persoon, waarde te zoeken in de 
wereld rondom hen. Eén van de 
problemen hiermee is de iden-
tificatie van de belangen. Deze 
hangen namelijk enkel af  van de 
perceptie van wat er in iemands 
belang is, en zijn hierdoor geen 
voldoende verklaring voor socia-
le verandering. Als er een factor 
is die de belangen van politieke 
actoren vorm geeft is deze factor 
het begin van sociale verande-
ring, en niet de handelingen van 
politieke actoren. Laten we eer-
lijk zijn, welke politicus gaat een 
voorstel verdedigen wanneer het 
hun geen electorale winst gaat/
kan opleveren? Er zijn voorbeel-
den, al zijn deze schaars en vaak 
betreft het personen die weinig 
succesvol zijn als politieke actor 
in de eerste plaats. Wat uiteraard 
wel kan gebeuren, is dat politici 
gaan inspelen op de factor die 

“Laten we eerlijk zijn, welke politicus gaat een 
voorstel verdedigen wanneer het hun geen elector-

ale winst gaat/kan opleveren? Er zijn voor-
beelden, al zijn deze schaars en vaak betreft het 
personen die weinig succesvol zijn als politieke 

actor in de eerste plaats. ”

Focus

John Maynard Keynes



Blauwdruk 2013-2014 nr. 1 23

vorm geeft aan de eigenbelan-
gen. Deze factor is, zoals Keynes 
reeds aanduidde, ‘ideeën’. Men 
kan proberen de publieke opi-
nie te beïnvloeden, om daardoor 
een legitieme basis te creëren om 
hun beleid uit te voeren. Belang-
rijk blijft: politici leiden geen so-
ciale verandering, ze volgen de 
veranderingen in de samenleving 
en reageren erop. Hoe zit het dan 
met de invloed van belangen-
groepen of  lobbygroepen? Het 
is waar dat deze een niet 
te onderschatte invloed 
hebben op de politieke 
besluitvorming, maar we 
mogen ook niet vergeten 
waar hun legitimiteit van-
daan komt. Deze groepen 
kunnen enkel macht uitoe-
fenen omdat ze, op basis 
van bepaalde ideeën, een achter-
ban hebben kunnen overtuigen.  

Omstandigheden
Vaak wordt gezegd dat intellec-
tuelen de condities rond hen ge-
bruiken om er op te reageren, en 
dat ze ze niet zelf  creëren. Dit 
gaat, zoals public choice, in te-
gen de macht die ideeën hebben 
in een samenleving. Je kan zelfs 
gelijkenissen zien in de fout die 
beide theorieën maken. Ze gaan 
voorbij aan de ware aard van het 
probleem, zijnde het ontstaan 
van de huidige situatie, namelijk 
ideeën. Dit betekent dat omstan-
digheden en problemen zelf  een 
gevolg zijn van oude en verande-
rende ideeën. Om dit aan te dui-
den met een voorbeeld kunnen 
we kijken naar de stagflatie die 
ontstond onder de invloed van 
het Keynesiaanse denken over 
overheidshandelingen. Hierdoor 
werden de economische theorie-

en van Milton Friedman, die ja-
renlang geen gehoor kregen, op-
gepikt en was er plaats voor een 
andere richting in public policy. 
Je kan dit moeilijk zien als een 
reactie op een probleem, maar 
wel als een intellectuele reactie 
op een probleem dat op zichzelf  
reeds gestart was door ideeën. 

Ideeën
Nobelprijswinnaar F.A. Hayek 
ging in The Intellectuals and Socia-

lism op zoek naar de oorzaak van 
de populariteit van socialisme in 
de naoorlogse periode. Hij con-
cludeerde het volgende: 

“It is no exaggeration to say that, once 
the most active part of  the intellectuals 
has been converted to a set of  beliefs, 
the proces by which they come generally 
accepted is almost automatic an irre-
sistible.” 

Belangrijk hier is de groep te 
definiëren die Hayek de intellec-
tuelen noemt. Voor Hayek zijn 
intellectuelen second hand dea-
lers van ideeën. Ze creëren de 
nieuwe ideeën zelf  niet, maar ge-
ven ze wel door aan de publieke 
opinie. Hayek heeft het hier dus 
over een heel grote groep men-
sen, zoals daar zijn journalisten, 
ministers, illustrators, schrijvers, 
… Wat ook een mogelijkheid 
is, is dat een expert in één wel-

bepaald vak door zijn 
credentials aanvaard 
wordt om commen-
taar te leveren op an-
dere onderwerpen. 
Hayek benadrukt dat 
een intellectueel zich 
vooral moet kunnen 
richten op verschillen-

de issues, vaak op basis van de-
zelfde basisprincipe. Hij merkt 
ook op dat intelligentie geen 
noodzakelijke voorwaarde is 
om zich tot de intellectuelen te 
mogen rekenen. Wat maakt de 
intellectueel dan zo machtig dat 
ze zo’n belangrijke rol spelen in 
het proces van sociale verande-
ring? Denk zelf  eens aan waar de 
meeste mensen hun informatie 
over de actuele wereld vandaan 
halen, en beeld je dan in welke 
invloed dit kan hebben. De in-
tellectueel kan bij de academici 
ook aan cherry picking doen. Ze 
hoeven zich niet te onderwerpen 
aan wat de mainstream of  meer-
derheid denkt en toch krijgen ze 
credibility voor wat ze verkon-
digen. Neem als voorbeeld de 
minimumlonen. In elk handboek 
economie ga je terugvinden dat 
minimumlonen de mogelijkheid 
hebben om de werkloosheid te 
vergroten. Toch is er binnen de 
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“Voor Hayek zijn intellectuelen second hand 
dealers van ideeën. Ze creëren de nieuwe ideeën 
zelf  niet, maar geven ze wel door aan de pub-
lieke opinie. Hayek heeft het hier dus over een 

heel grote groep mensen, zoals daar zijn journal-
isten, ministers, illustrators, schrijvers, … ”
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intellectuele elite vaak de drang 
om te pleiten voor minimum-
lonen. Uiteraard zijn het zij, en 
niet de academici, die de grootste 
groep bereiken en dus zo zowel 
goed, als kwaad kunnen versprei-
den. Je kan sociale verandering 
zien als in de bovenstaande af-
beelding. Deze ‘kapitaalstructuur’ 
beschrijft duidelijk dat ideeën als 
basis dienen, waarop instituties 
zich baseren, die dan de nodige 

incentives creëren waarop politi-
ci gaan reageren om een bepaal-
de uitkomst te realiseren. Als we  
vorige grafiek toepassen op de 
ideeën van F.A. Hayek, bekomen 
we de grafiek op de volgende pa-
gina. Wat moeten we hier nu uit 
leren? Eerst en vooral moeten 
we de belangrijke rol van ideeën 
durven inzien, maar ook moeten 
we deze naar buiten krijgen. De 
vier fasen in bovenstaande kapi-

taalstructuur moeten we, als we 
willen evolueren naar een vrij-
ere samenleving, gebruiken en 
hierop inspelen. LVSV Leuven 
situeert zich vooral in de tweede 
fase, en wil mensen een brede 
basis van het liberale idee meege-
ven dat ze later kunnen uitdragen 
in hun professionele leven. Ho-
pelijk kunnen we hier nog lang 
mee verder gaan. 
“S. Pax et Defensio Libertatis.” 

“Binnen de intellectuele elite is er vaak de drang om te pleiten voor minimumlonen. Uiteraard 
zijn het zij, en niet de academici, die de grootste groep bereiken en dus zo zowel goed, als 

kwaad kunnen verspreiden. ”
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Freedom Week
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Tijdens de zomer ligt het LVSV 
stil, rustig en wachtend voor het 
volgende academiejaar begint. 
Maar LVSV’ers blijven zelden 
stilzitten in de zomer. Verschil-
lende van onze leden en be-
stuursleden volgden 
deze zomer een sum-
merschool of  semi-
narie dat te maken 
had met liberalisme. 
Zo trok onze politiek 
secretaris Davy Di-
rix naar de Verenig-
de staten om er een 
week lang te stude-
ren over de Oosten-
rijkse School aan het 
Ludwig Von Mises 
Institute. Ikzelf  werd 
toegelaten om deel te 
nemen aan Freedom 
Week. Dit is een se-
minarie van een week 
lang, georganiseerd 
door het Adam Smith Institute. 
Deze invloedrijke Britse denk-
tank heeft tot doel het versprei-
den van het liberale gedachte-
goed, en niet in het minst van de 
Schotse moraalfilosoof  waar ze 
hun naam aan hebben ontleend. 
Dit seminarie werd destijds op-
gericht door J. P. Floru, een 
oud-voorzitter van het LVSV 
Leuven die emigreerde naar het 

Verenigd Koninkrijk. De locatie 
was nergens minder dan de uni-
versiteit van Cambridge. Initieel 
wist ik niet aan wat ik me moest 
verwachten in deze stad met zijn 
majestueuze colleges. Ik had 

eveneens geen flauw idee wat 
het niveau zou zijn, en als LVS-
V’er had ik wel een reputatie te 
verdedigen. Er waren ongeveer 
een dertigtal deelnemers uit on-
geveer zes verschillende landen 
waaronder zelfs Australië. Het 
eerste wat mij opviel bij de lezin-
gen is dat men in het Verenigd 
Koninkrijk vaker de filosofische 
grondslagen van het liberalisme 

gaat bestuderen. Waar wij maar 
al te vaak de economische kaart 
trekken goochelden mijn mede-
seminaristen duchtig met Hume, 
Smith en zelfs Thomas van 
Aquino. Des avonds tussen pot 

en pint werd vooral 
gesproken over hoe 
de liberale studen-
tenverenigingen ge-
organiseerd werden 
in de landen waar de 
deelnemers vandaan 
kwamen. Het viel 
me al snel op dat het 
concept van “LVSV” 
vaak onbestaande 
was op veel universi-
teiten. Het blijft een 
zeer jammere zaak als 
honderden, zo niet 
duizenden geboei-
de studenten geen 
netwerk of  groep-
je hebben waarin ze 

samen deze ideeën kunnen ont-
dekken en verspreiden. Gelukkig 
zijn velen van ons zich bewust 
van deze problematiek en zijn er 
ook verenigingen die focussen 
op het oprichten van nieuwe li-
berale studentenverenigingen op 
universiteiten, denk bijvoorbeeld 
aan Students For Liberty.

Bespreking
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(Ere)lid worden? Blauwdruk ontvangen?
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Lidmaatschap  

Wenst u lid te worden van LVSV Leuven?

Iedere student die geïnteresseerd is in de ideologie van het liberalisme kan lid worden van het LVSV Leu-
ven. Voor het symbolische bedrag van 5 euro geniet je als lid van LVSV Leuven van de talrijke voordelen 
die we je bieden. Zo krijg je onder meer een jaarabonnement op het ledenblad Blauwdruk, uitnodigin-
gen 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 en-kele 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 sym-
pathie voor onze vereniging te uiten en om hen de kans te geven zich nauwer bij onze vereniging te 
betrekken. Deze leden verdienen ons respect vanwege hun steun aan het LVSV en worden ook dusdanig 
behandeld. 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 leden-
blad 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 penning-meester Pieter op 
pieter@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 re-gelmatige basis 
persoonlijk te ontvangen? Dan is er goed nieuws. Het is mogelijk om u te abonneren op Blauwdruk, zon-
der 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.
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Bestuur

Voorzitter:
Arnd De Weirdt

Arnd@lvsvleuven.be

Vicevoorzitter: 
Jan Reyntjens

Jan@lvsvleuven.be

Secretaris: 
Jonas Veys

Jonas@lvsvleuven.be

Penningmeester: 
Pieter Vermeulen

Pieter@lvsvleuven.be

Politiek Secretaris: 
Davy Dirix

Davy@lvsvleuven.be

PR & Communicatie: 
Dennis Kokx

Dennis@lvsvleuven.be

Hoofdredacteur: 
Dimitri Van Becelaere
Dimitri@lvsvleuven.be 

Activiteitenverantwoordelijke: 
Jorig Wielockx

Jorig@lvsvleuven.be 

Sponsorverantwoordelijke: 
Kenneth V. P. 

Kenneth@lvsvleuven.be 

Harald Smeets
Harald@lvsvleuven.be  

Lander Claeys
Lander@lvsvleuven.be

Nathalie Smuha
Nathalie@lvsvleuven.be

Sara Labib
Sara@lvsvleuven.be

Wouter Meex 
Wouter@lvsvleuven.be

Kathy Galloy

Matthieu Van Damme

Bestuursleden: Aspiranten:



Gallerij der Ereleden
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Ereleden

Beckx Frank
Bestuurder essenscia

Beeken Rudi
advocaat

Bogovic Franc
Oud-voorzitter LVSV Nationaal

Bouckaert Boudewijn
Vlaams Parlementslid LDD

Caeymaex Philippe 
Oud-voorzitter

Caluwaerts Erica
advocaat

Cleppe Pieter
Hoofd Open Europe Brussel

Coppenolle Willem
Oud-bestuurslid

Daems Rik
Federaal Volksvertegenwoordiger Open VLD

De Block Maggie
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie

De Croo Alexander
Vicepremier en minister van pensioenen

De Croo Herman
Minister van Staat

Dedecker Jean-Marie
Partijvoorzitter LDD

De Gucht Karel
Eurocommissaris voor Handel

Demeyere Nico
Oud-bestuurslid

Depreter Christophe 
Voorzitter Sabam

De Ro Jo
Vlaams Parlementslid Open VLD

Hanssens Johan
Oud-voorzitter

Hayen Jan
Oud-voorzitter LVSV Leuven

Heuvelmans Michel
Ondernemer

Lachaert Egbert
Stichtend kernlid Liberales

Lenssen Georges
Eerste Schepen Maasmechelen

Leysen Christian
Ondernemer

Machtelinckx Bram
Oud-voorzitter

Het LVSV Leuven dankt haar ereleden voor hun onmisbare steun.
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Michiels Dirk
Notaris

Mombaers Brandaan
Advocaat, Oud-voorzitter

Monette Pascal
Voorzitter OCMW Sint-Truiden

Moureau Loïc
Oud-bestuurslid

Neyts-Uyttebroeck Annemie
Europees Volksvertegenwoordiger ALDE

Pittevils Ivan 
Gedelegeerd bestuurder Nationale lotterij

Ponsaerts Luc
Gemeenteraadslid Open VLD

Pot Sebastiaan
Oud-bestuurslid

Taelman Martine
Federaal Volksvertegenwoordiger Open VLD

Van Biesen Luk
Federaal Volksvertegenwoordiger Open VLD

Vanhengel Guy
Brussels minister van Begroting, Financiën en Externe Betrekkingen

Vanherck Dominique
Oud-bestuurslid

Ereleden

Van Rossen Wim
Oud-voorzitter

Versavel Godelieve
Bestuur Open-Vld Leuven

Verstraeten Gilles
Oud-voorzitter

Veys Jonas
Bestuurslid

Roskams Nick
Oud-voorzitter

Wielockx Kevin
Oud-voorzitter

Wilrycx Frank
Burgemeester Merksplas



Sponsors
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Sponsors

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

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 geïn-
teresseerd zijn om actief  de organisatie te steunen onder de vorm van sponsoring. LVSV Leuven biedt 
aantrekkelijke sponsor- en exposurepakketten die op uw organisatie, budget en wensen afgestemd kun-
nen 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 in-
teressante, 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 par-
tijen en parlementen en verschillende universiteiten. Voor een eenmalig bedrag (afhankelijk van de adver-
tentiegrootte) 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.



Partners
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Partners

Vrijheid is meer dan ooit een internationaal gegeven. Samenwerking met internationale organisaties is 
een must; LVSV Leuven is dan ook niet stil blijven staan. We willen deze partners uitdrukkelijk bedanken 

voor hun steun.

Liberty Fund, Inc. 
Liberty Fund, Inc. is een pri-
vate onderwijsgeoriënteerde 
stichting die de studie van vrije 
samenlevingen wil stimuleren. 
De stichting ontwikkelt, bege-
leidt en financiert haar eigen ed-
ucationale activiteiten om zo de 
ontwikkeling van de vrijheid te 
helpen.

Atlas Network 
De Atlas Economic Research 
Foundation is een nonprofitor-
ganisatie die een globaal netwerk 
van meer dan 400 vrijemarkt-
georiënteerde organisaties in 
meer dan 80 landen samenbrengt 
en deze van de nodige resources 
voorziet om hun boodschap te 
verspreiden. LVSV Leuven mag 
zichzelf  gelukkig prijzen om van 
deze organisatie een gift te heb-
ben ontvangen.

Murray Rothbard Insituut
Het Belgische Rothbard Institu-
ut is een centrum voor onder-
zoek en onderwijs op basis van 
rechtsfilosofie en economische 
theorie. Het Rothbard Institu-
ut draagt bij aan debatten via 
het perspectief  van de natuur-
rechtelijke traditie en de Oost-
enrijkse Economische School. 
Daarnaast richt het zich op de 
publicatie van academisch werk 
en het organiseren van al dan 
niet internationale seminaries. 

IEA
Het Institute for Economic Af-
fairs, opgericht in 1955, is on-
getwijfeld één van de meest in-
vloedrijkste denktanken van het 
Verenigd Koninkrijk. Hun mis-
sie bestaat erin om mensen te 
onderwijzen in de fundamentele 
instituties van een vrije samen-
leving en oplossingen te bieden 
voor economische en sociale 
problemen op grond van vrije-
marktwerkingsanalyses. 

European Students 
For Liberty
European Students For Liber-
ty is de eerste aftakking van het 
Amerikaanse Students for Lib-
erty. Deze nonprofitorganisatie 
richt zich op studenten en wordt 
gerund door studenten. In 
navolging van de Hayekiaanse 
theory of  social change wil deze 
organisatie liberalisme onder 
studenten verspreiden en stu-
dentenorganisaties, zoals LVSV, 
oprichten.  LVSV Leuven on-
derhoudt al een aantal jaren een 
nauwe band met deze organi-
satie. In het verleden mochten 
we twee jaar op rij de European 
Students for Liberty Conference 
ontvangen in onze eigen studen-
tenstad en werd onze werking 
bekroond met de 2012 Student 
Group of  the Year Award, ont-
vangen op de International Stu-
dents for Liberty Conference in 
Washington D.C. 



Lustrumactiviteit

De nieuwe en de oude voorzitter

De nieuwe lichting bestuursleden met 
de afscheidnemende  voorzitter
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Beeldbank






