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Voorwoord van de Voorzitter 
 

Beste leden , ereleden en sympathisanten 
Daar zijn we dan weer! Het LVSV Leuven 
begint opnieuw vol goede moed aan een 
volgend werkingsjaar. Met ons 
geëngageerd en gemotiveerd team konden 
we weer een volwaardige campagne 
opzetten. Affiches plakken, flyers uitdelen 
en aulapresentaties; hard werk om zoveel 
mogelijk mensen naar ons openingsdebat te 
lokken.  Verbazingwekkend maar waar: de 
bestuursleden vonden tussen dit alles ook 
nog eens tijd om teksten, artikels en zelfs 
een persbericht te schrijven. Vandaar deze 
primeur dat we onze eerste Blauwdruk van 
het jaar reeds kunnen presenteren op het 
openingsdebat zelf. 
 
Misschien is het de geest van dit bijzondere 
jaar dat het bestuur het vuur geeft om zo 
hard te werken. Dit werkingsjaar kunnen we 
namelijk het 40-jarig bestaan van onze 
vereniging vieren. Het Liberaal Vlaams 
Studentenverbond werd in Leuven begin 
jaren ’70 opgericht om ook hier, in navolging 
van de afdelingen eerst in Gent, Brussel en 
Antwerpen, in tijden van sociale 
experimenten en te midden linkse 
intelligentsia, een liberale visie op mens en 
samenleving te verdedigen onder de 
studentenpopulatie. De eerste jaren 
vormden een hobbelig parcours. De 
Katholieke studenten wantrouwden de 
vrijzinnige ideeën en de vermoedelijke 
goddeloosheid van de liberalen, en de 
andere vrijzinnigen waren veelal Marxistisch 
geïnspireerd. Maar het LVSV bleef tegen de 
verwachtingen in strijden voor haar idealen, 
en 40 jaar later zijn we de grootste en meest 
actieve politiek-ideologische 
studentenvereniging in Leuven. 
 
Dit betekent echter niet dat we op onze 
lauweren mogen rusten. Op globale schaal 
liggen onze ideeën zwaar onder vuur. Het 
klopt dat een vereniging als het LVSV het tij 

daarvan niet volledig kan keren, maar het 
belang van onze vereniging mag ook niet 
worden onderschat. Als onafhankelijke 
groepering van studenten spelen wij een 
cruciale rol binnen de ruimere liberale 
beweging. We leiden geïnteresseerden op 
in de fundamentele liberale ideeën. Als 
liberalen hun ideeën verwaarlozen dan 
staan wij klaar om ze indien nodig een 
geweten te schoppen. Het is niet voor niets 
dat wij de reputatie hebben het “liberale 
geweten van Vlaanderen” te zijn. Wij trainen 
ook de activisten van morgen, die hun leven 
lang onze ideeën zullen uitdragen. Kortom: 
wij zijn een zeer belangrijke factor in de 
toekomstige gezondheid van het liberalisme 
als levende beweging en ideeënschool in 
Vlaanderen. Hiervoor kregen we vorig jaar 
ook erkenning, door een internationale prijs 
te winnen: “Student Organization of the 
Year” op de International Students For 
Liberty Conference in Washington DC. We 
blijven nog altijd een tegengewicht vormen, 
vooral tegen andere nefaste antiliberale 
ideeën, maar ook binnenin de beweging als 
het moet. 
 
Dit werk zou niet mogelijk zijn zonder zij die 
ons ondersteunen. Ik zou hier dan ook ten 
laatste al de sponsors en ereleden willen 
bedanken voor hun bijdrage. Als vereniging 
die zeer sterk gelooft in de kracht van 
vrijwillige associatie tussen mensen, en die 
niet vindt recht te hebben op subsidies van 
gelijk welke overheid (lees: op belastinggeld 
betaald door burgers) bewijzen wij ieder jaar 
opnieuw dat het perfect mogelijk is om 
financieel zelfstandig en onafhankelijk te 
zijn. 
 
Ik kijk alvast uit naar een volgend 
fantastisch academiejaar!  
 
Libertas Vincit! 

Voorwoord  

Gilles Verstraeten 
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Editoriaal 
 

Beste lezers, 
 
Een nieuw academiejaar, een nieuwe 
Blauwdruk, een nieuwe redactie. In deze 
eerste Blauwdruk van dit lustrumjaar (LVSV 
Leuven bestaat 40 jaar!) geven we eerst 
onze nieuwverkozen voorzitter, Gilles 
Verstraeten, de kans zichzelf en onze 
vereniging voor te stellen. Voorts is er ook 
deze keer een bijzonder ruim aanbod aan 
artikelen van onze leden en bestuurders. 
 
Zoals de meer ervaren onder u wellicht 
zullen opmerken, zijn er ook enkele kleine 
wijzigingen doorgevoerd in ons aanbod. 
Graag schenken we dit jaar meer aandacht 
aan internationale gebeurtenissen binnen 
de liberale beweging. Verder komt er ook in 
elk nummer een debat, waarbij zowel pro 
als contra wordt verdedigd, en u zelf uw 
mening kunt vormen. 
 
Graag doen wij een warme oproep aan al 
onze leden en lezers aan dit tijdschrift bij te 
dragen. Heeft u inspiratie voor het schrijven 
van een artikel? Wilt u graag iemand  

 
 
interviewen? Is er een boek dat u las waar u 
dringend uw mening over kwijt wil? Zou u 
graag deel uitmaken van onze redactie? 
Laat het ons zeker weten! U kan rekenen op 
onze ongebreidelde steun en 
enthousiasme!  
Vergeet bovendien niet dat het een mooie 
kans kan zijn uw writing skills aan te 
scherpen en een breed leespubliek van 
medeliberalen en politici te bereiken. 
 
We wensen u veel leesplezier! 
 
Jonas Veys & Loïc Moureau 
De redactie  

Edi tor iaa l  

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. 

Loïc Moureau             Jonas Veys 
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“Even capital punishment could not make price 
control work in the days of Emperor Diocletian and 

the French Revolution.”  
 

- Ludwig Von Mises 

Opin ie  
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Bazooka’s dienen enkel om te 
vernietigen 

Dat de aankomende Prijzenwet 
ondernemers in dit land verontrust mag 
hoegenaamd geen verrassing zijn. 
Verontrusting is wel de minste reactie op 
dergelijke staatsinterventie en niet enkel 
ondernemers zouden deze moeten ervaren. 
Met een regering die hoopt deze wet later 
dit jaar door het parlement te kunnen jagen, 
lijkt paniek en verontwaardiging op zijn 
plaats. 
  
De Prijzenwet is erop 
gericht aan 
ambtenaren van de 
FOD Economie de 
mogelijkheid te geven 
in te grijpen in 
prijzensituaties die zij 
als problematisch 
ervaren. Daarop kunnen zij corrigerende 
maatregelen nemen, bijvoorbeeld prijs-
blokkeringen. Het is de taak van het 
Prijzenobservatorium om deze zogeheten 
probleemsituaties op te sporen en ter kennis 
te brengen van deze ambtenaren. 
Opgelegde maatregelen, zoals een 
prijsblokkering van 6 maanden, worden na 6 
maand voorgelegd aan een hof van beroep. 
Het is dan aan dit orgaan van de rechterlijke 
macht de genomen maatregel al dan niet te 
bevestigen. 
  
Met andere woorden, drie overheidsorganen 
nemen een al dan niet rechtstreekse rol als 
mededingingsautoriteit op zich. Het siert de 
regering dat zij zich zorgen maakt over de 
prijzen waarmee consumenten zich 
geconfronteerd zien in de winkel, maar daar 
eindigt het ook. Haar pogingen om de 
economie te beheersen of te kunnen 
beïnvloeden zijn gedoemd te falen, omdat 
zij de aard van de marktwerking 
fundamenteel miskennen. 
  

Laat ons bijvoorbeeld het geval nemen 
waarin uiteindelijk aan een mededingings-
autoriteit de macht zou gegeven worden om 
voedselprijzen te blokkeren. De stelling dat 
dergelijke maatregel een nuttig wapen is in 
de strijd tegen inflatie, is even waanzinnig 
als de stelling dat een bazooka wonden kan 
helen. Een bekende oorzaak van prijs-
stijgingen is een beleid dat gekenmerkt 

wordt door té hoge 
belastingsdruk en 
zware loonkosten. Een 
minder bekende maar 
daarom absoluut niet 
minder belangrijke 
oorzaak van inflatie is 
het geldcreatiebeleid 
van de Europese 
Centrale Bank, die nog 

altijd  onder het waanbeeld leeft dat 
vergroting van de geldvoorraad zal leiden 
tot een aanzwengeling van de economie. 
Niet enkel verarmt inflatie, zij is juist de 
oorzaak van de foute allocatie van schaarse 
middelen, wat voor een deel heeft geleid tot 
de crises die de wereldeconomie heeft 
doorgemaakt en nog steeds zal blijven 
doormaken. De ratio achter een 
prijsblokkering is niet enkel verkeerd, de 
effectieve gevolgen ervan zijn ook legio en 
nefast. Zo betekent een maximumprijs een 
verminderde winst - of zelfs verlies - voor de 
ondernemer, waardoor er minder 
geproduceerd wordt en er dus nog meer 
schaarste ontstaat. Een ander mogelijk 
gevolg is dat de kwaliteit van de producten 
daalt om onkosten te drukken. 
  
Maar er schuilt echter een meer 
fundamentele en uiteindelijk fatale voor-
onderstelling onder het huidige 
economische beleid van niet enkel onze 
regering, maar regeringen wereldwijd. Meer 
bepaald gaat het om de idee dat de 

Opin ie  

Arnd De Weirdt is bestuurslid en sponsorverantwoordelijke 

van LVSV Leuven. In dit kort essay uit hij zijn verontrusting 

over het nieuws omtrent de aangekondigde Prijzenwet. Het 
werd als persbericht uitgestuurd  

De stelling dat dergelijke 

maatregel een nuttig wapen is in 

de strijd tegen inflatie, is even 

waanzinnig als de stelling dat 

een bazooka wonden kan helen. 
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economie, de markt een maakbaar gegeven 
is. Dit idee spurt echter voorbij aan de 
werkelijkheid dat de markt louter de 
verzameling is van verschillende actoren, zij 
het personen dan wel bedrijven, die elk met 
hun eigen wensen en verlangens 
samenkomen om deze vervuld te zien. Een 
overheid die de markt wenst te reguleren 
om bepaalde doelen na te streven, ziet zich 
ultiem geconfronteerd met een gigantisch 
kennisprobleem. Immers, de beleids- en 
interventiekeuzes die zij maakt hebben 
verstrekkende gevolgen. Degelijk 
economisch beleid houdt niet enkel 
rekening met wat zichtbaar is, de 
kortetermijngevolgen die men beoogt. Men 
moet ook rekening houden met wat 
onzichtbaar is – de lange termijn – en dit 
niet enkel voor een bepaalde doelgroep, 
maar voor élke persoon die gevolgen 
ondervindt van dat beleid. 
  
Het spreekt voor zich dat geen enkele 
overheid de claim kan hard maken dat zij al 

deze gevolgen kan overzien. Zelfs al mocht 
dit wenselijk zijn, dit is praktisch onhaalbaar. 
Tot nader bericht is geen overheid in bezit 
van een magische toverbol waarin zij de 
toekomstige gevolgen van haar beleid kan 
overzien. Noch kan geen enkele econoom 
die op intellectuele eerlijkheid gesteld is 
claimen dat hij of zij met zekerheid elk 
gevolg van dat beleid heeft voorzien. Wat dit 
betekent is heel sec en simpel: niet elke 
interventie in de werking van de markt kan 
even goed onderbouwd worden, zij het op 
korte dan wel lange termijn. Beleidsmakers 
dienen zich, en dan zeker in tijden van 
crisis, ten volle te beraden over de 
consequenties van hun keuzes. 
  
Dit is dan ook een warme oproep aan de 
liberale partijen van dit land om de 
economische principes van het liberalisme 
in het achterhoofd te houden wanneer deze 
wet door het parlement besproken wordt. ■ 
 

 

Opin ie  
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“Wat als het volk de democratie gebruikt om 
zijn rechten of de rechten van minderheden 
(en de kleinste minderheid is het individu) 
weg te stemmen?” Het is een moeilijke 
vraag die telkens terugkomt wanneer in een 
land geen sterke traditie bestaat van 
constitutioneel beschermde individuele 
rechten die de goedkeuring geniet van een 
overgrote meerderheid van het volk en niet 
in vraag wordt gesteld. 
 
Diezelfde vraag rijst ook wanneer men de 
gevolgen bekijkt van de zogenaamde 
“Arabische Lente”. Volkeren kwamen in 
opstand tegen dictatuur en onderdrukking: 
moeilijke economische 
omstandigheden en 
wijdverspreide 
corruptie waren een 
aanzet voor velen om 
de ondergang van het 
regime te eisen. Maar 
wat komt daarna? Als 
men bijvoorbeeld naar 
Egypte kijkt, dan ziet men dat de val van 
een dictator geenszins de val van de 
dictatuur betekende. Het lijkt er op dat niet 
veel veranderd zal zijn, met uitzondering 
van de namen van de machthebbers. 
 
Waarom is dat het geval? Waarom is het zo 
moeilijk een grondwet te creëren die de 
bescherming van fundamentele rechten 
waarborgt? Waarom hadden liberalen geen 
succes in de verkiezingen in Egypte, het 
meest dichtbevolkte land van het Midden-
Oosten?  
 
De uitdagingen voor Arabische liberalen zijn 
talrijk en zowel interne als externe factoren 
speelden een rol bij hun electoraal verlies. 
Een belangrijke reden voor het falen van het 
klassiek-liberaal discours bij de gewone 
bevolking is de erfenis van het 
socialistische, Arabisch-nationalistische 

systeem van voormalig Egyptische 
president Nasser. Het is voor een heel groot 
deel van de bevolking de rol van de staat 
om werkgelegenheid te creëren, de 
economie te doen draaien en de groeiende 
bevolking te ondersteunen. De vraag naar 
minimumlonen, nationale sociale zekerheid, 
hernationalisatie van eerder geprivatiseerde 
bedrijven (waar weliswaar vaak sprake was 
van corruptie) en hogere belastingen voor 
de ‘rijken’ zijn voorbeelden van 
beleidsvoorstellen van vele linkse, seculiere 
partijen. “Sociale rechtvaardigheid” (social 
justice) is een term die enorm vaak herhaald 
wordt in de Egyptische media (het maakte 

tevens deel uit van de 
revolutionaire slogan 
“Brood, vrijheid, sociale 
rechtvaardigheid) 
zonder dat er een 
duidelijke definiëring 
voor is. Het komt er 
alleszins op neer dat 
de staat erop moet 

toezien dat de kloof tussen arm en rijk 
kleiner wordt door onder andere de markt 
‘bij te sturen’. 
 
Niet enkel op economisch gebied acht een 
meerderheid een grote rol voor de staat als 
iets noodzakelijks, maar ook op sociaal 
gebied geldt dat idee. De staat moet moraal, 
traditie, normen en waarden beschermen. 
Volgens velen moet de staat er dus op 
toezien dat religieuze voorschriften worden 
nageleefd en dat meningen die niet stroken 
met de meerderheidsopvattingen over 
religie niet getolereerd worden. De recente 
vervolgingen van andersdenkenden voor het 
misdrijf van ‘belediging van religie’ zijn hier 
een voorbeeld van. Het staat natuurlijk 
buiten kijf dat dergelijke wetgeving waarbij 
de staat de samenleving moet beschermen 
tegen ‘ongewenste of beledigende’ 
meningen zich uitstekend leent tot misbruik. 

Opin ie  

Het liberalisme in het post-revolutionaire 
Egypte 

Sara Labib is bestuurslid  van LVSV Leuven, en heeft het niet 

begrepen op de inbreuken op de vrijheid in Egypte na de 

recente revolutie. 

Waarom is het zo moeilijk een 

grondwet te creëren die de 

bescherming van fundamentele 

rechten waarborgt? 
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Het is alleszins zo dat het woord democratie 
onmogelijk kan gebruikt worden om een 
land te beschrijven waar de machthebbers 
zich als woordvoerders van God profileren , 
waar-door elke oppositie zich potentieel aan 
het misdrijf van godslastering schuldig 
maakt. 
 
Hoe slaag je er als liberaal in een 
samenleving waar dergelijke ideeën de 
steun van de meerderheid genieten, een co-
pernicaanse wenteling teweeg te brengen? 
Hoe overtuig je iemand die nooit anders 
heeft gekend dan een sterkte, grote, 
gecentraliseerde staat dat het ook anders 
kan, dat het individu centraal moet staan en 
niet de collectiviteit? Liberalen moeten eerst 
en vooral aan introspectie doen. Con-
ferenties waarbij enkel een bepaalde sociale 
klasse vertegenwoordigd is en artikels die 
vaak in het Engels worden geschreven of 
althans in een taal 
die voor velen 
ontoegankelijk is, 
zullen de bevolking 
niet bereiken.  
Waar Egyptische 
liberalen hebben 
gefaald, en dat is 
deels te wijten aan 
hun neiging om te proberen dichter bij de 
machthebber te komen om verandering top 
down te realiseren, is de uitdaging het 
liberale gedachtengoed dicht bij de gewone 
burger te brengen.  
 
Een zeer groot deel van de Egyptische 
bevolking is arm, zo arm dat het werkelijk 
moeilijk is enkel het hoofd boven water te 
houden bij toenemende prijsstijgingen en 
moeilijke levensomstandigheden. Hoe 
overtuig je zo iemand dat het net niet goed 
is dat de staat hem een minimumloon gunt? 
Nog een belangrijk aspect waar vele 
liberalen niet mee om kunnen is het feit dat 
religie een grote rol speelt in het leven van 
vele Egyptenaren. Als iemand stemt voor 
een partij die beweert ‘Gods wet’ te zullen 
toepassen (waardoor bepaalde zuiver 
religieuze geboden en/of verboden wettelijk 
afdwingbaar zouden worden), dan moet je 
als liberaal een antwoord hebben dat 
rekening houdt met de mentaliteit van de 
persoon die je aanspreekt. 

Deze oefening gaat natuurlijk gepaard met 
enkele moeilijke vragen:  in welke mate is 
de Islam (en, misschien in mindere mate, 
het Christendom, omdat maar een 
minderheid van ongeveer 10% deze religie 
aanhangt) compatibel met het liberalisme? 
In welke mate kunnen Egyptische en 
Arabische liberalen het liberalisme zo 
herformuleren dat de essentie niet verloren 
gaat, maar meer toegankelijk wordt voor de 
gewone burger? Gaat het enkel om de 
manier waarop liberalen tot nu toe hebben 
gehandeld (waarbij er geen aandacht werd 
besteed aan de overgrote meerderheid die 
in armoede leeft en geen al te goede 
opleiding heeft genoten) of is er werkelijk 
een compatibiliteitsprobleem tussen religie 
en het liberalisme? Sommigen zijn de 
mening toegedaan dat een verandering in 
de politieke standpunten in een dergelijke 
samenleving religieuze hervorming vergt, 

anderen vinden dat de 
twee pistes totaal 
onafhankelijk van elkaar 
moeten zijn.  
 
Om toch een poging te 
doen antwoorden te 
geven op de in dit stuk 
gestelde vragen, zou ik 

graag mijn persoonlijke visie geven. 
Praktisch gezien dient er veel meer 
literatuur te komen in het Arabisch. Maar 
hoewel vertalingen van reeds bestaande 
werken van Westerse liberale denkers 
belangrijk zijn, dient er ook aandacht 
besteed te worden aan werken die 
toegepast zijn op deze concrete problemen 
die centraal staan in het alledaagse 
Egyptische leven. Nog een fout waar 
liberalen (met al hun schakeringen) en 
seculieren zich vaak schuldig aan maken is 
de wil om ‘consensus’ te vinden waar die 
niet bestaat. Door te proberen iedereen (van 
Islamistische liberalen tot sociaal-
democraten tot klassieke liberalen) in één 
organisatie of partij onder te brengen, moet 
men te grote toegevingen doen en bekomt 
men een verwaterde ideologie die voor niets 
meer staat en die de burger ook niet kan 
inspireren. Eendracht maakt macht, dat kan 
wel zijn, maar eerst nadat er kleinere 
organisaties of partijen bestaan die weten 
waarvoor ze staan en die er dan voor kiezen 

Opin ie  

Nog een aspect waar vele 

liberalen niet mee om kunnen is 

het feit dat religie een grote rol 

speelt in het leven van vele 

Egyptenaren. 
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Opin ie  

voor bepaalde doeleinden samen te 
werken. Liberalen moeten zichzelf 
heruitvinden, ze moeten het volk dat ze 
willen overtuigen goed kennen en echte 
oplossingen bieden die verklaren hoe hun 
theorie zichzelf bewijst in de praktijk.  
 
Het komt er nu in de eerste plaats op neer 
te vechten tegen de huidige ontwerp-
grondwet die een enorme inbreuk op 

individuele vrijheid uitmaakt. Misschien is 
deze uitdaging nu net goed voor het 
liberalisme in Egypte omdat liberalen zich 
gedwongen zullen zien te vechten om te 
overleven en zo ook, hopelijk, de nodige 
creativiteit en standvastigheid aan de dag 
zullen leggen om het liberalisme in Egypte 
terug nieuw leven in te blazen. ■ 
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Politieke filosofie zou je kunnen omschrijven 
als het nadenken over wat de instituties van 
een samenleving behoren te zijn. Het 
creëert (doorgaans) iets dat we zouden 
kunnen omschrijven als een ideologie, dat 
we hier gebruiken als een geheel van 
descriptieve analyses, normatieve 
conclusies en historische interpretaties. In 
deze tekst zal ik proberen om tegelijkertijd 
een inzicht te geven in wat liberalen vinden 
en waar zij over discussiëren. Ik, samen met 
het LVSV, nodig iedereen uit om mee te 
discussiëren en mee te denken over 
mogelijke antwoorden op deze kwesties. 
 

Basic Principles 
Het liberalisme 
poneert, als absolute 
basis, het morele 
belang van leven, 
eigendom en vrijheid. 
De institutionele 
context van de samenleving moet er dus op 
gericht zijn deze 3 waarden te waarborgen. 
Als deze drie gewaarborgd zijn, dan laat het 
liberalisme als politieke filosofie mensen vrij 
om hun eigen visie van het Goede Leven na 
te streven. Hierbij is het natuurlijk mogelijk 
dat mensen elkaar helpen, samen groepen 
oprichten, samen interageren: kortom 
samen leven. Het liberalisme is simpelweg 
een bepaalde visie op welke 
ranvoorwaarden zouden moeten gelden als 
kader voor menselijke interactie. Mensen 
zijn geen atomaire wezens die los van 
elkaar bestaan, maar ze hebben wel recht 
op hun eigen handelingsfeer waarna ze dan 
kunnen kiezen met wie ze omgaan om 
welke redenen. Dit is waarom de relatie 
tussen eigendom en vrijheid zo belangrijk is: 
een eigendomsclaim is het recht om een 
bepaald iets te controleren. Als mensen niet 
het recht hebben externe middelen te 
controleren, dan konden ze nooit een visie 
van het goede leven proberen na te streven. 

Binnen het liberalisme is er dan grote 
discussie op wat dit recht inhoudt: behoort 
de overheid bepaalde minimumgoederen 
aan te bieden? Of behoort de overheid 
helemaal niets van middelen te 
herverdelen? Dit is een eerste interessante 
discussie die regelmatig binnen de liberale 
beweging wordt gevoerd. 
 
Grounds 
De funderingen van deze principes bevindt 
zich in een twee snijdend zwaard: eigendom 
en vrijheid is enerzijds nuttig voor de 
samenleving in zijn geheel. Liberalen menen 

dat vrije markten de 
beste oplossing zijn 
voor zowel 
welvaartscreatie als 
betekenisvolle 
levensstijlen. 
Fundamenteel behoort 

het mechanisme van vrijheid van handelen, 
ondernemen en competitie gewaarborgd 
worden. Dit mechanisme is immers in zijn 
essentie een goed feedbackmechanisme: 
mensen proberen welvaart te creëren en als 
dit lukt: dan verdienen ze geld. Indien niet, 
dan maakt men verlies. Liberalen menen dat 
de regels van het marktproces ertoe leiden 
dat individuele belangen (min of meer) 
geharmoniseerd worden tot positieve 
gevolgen van de gehele samenleving. Dit 
betekent dat liberalen niet blind zijn voor 
mogelijke negatieve effecten - ook hier zijn 
er discussies over de limieten van markten 
en de rol van de staat. We blijven kritisch 
over de instituties en de noodzakelijke 
beperkingen op de handelingen van 
mensen. Maar we blijven de presumptie van 
vrijheid behouden.  
We behouden deze presumptie niet alleen 
omdat de gehele samenleving er beter van 
wordt, maar ook omdat we erkennen dat er 
iets moreel goed zit in mensen die trachten 
hun eigen leven in te richten, gebaseerd op 
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eigen doelen, meningen en kennis.  Mensen 
zijn van nature wezens die betekenisvolle 
handelingen stellen. Deze handelingen 
respecteren is essentieel moreel goed, want 
handelingen zijn de externe realisatie van 
mensen hun overtuigingen - zolang zij 
anderen niet schaden in hun handelingen, 
natuurlijk. Dit is heel kort gezegd wat je een 
‘natuurrecht’ kan noemen: de bescherming 
van de menselijke natuur om handelingen te 
stellen.  
Liberalen zijn ook voorstander van het 
liberalisme omdat we menen dat het ideaal 
van de autonomie - mensen die niet 
gedirigeerd worden om zich in te zetten voor 
projecten waar ze niet achter staan - op 
deze manier het beste bereikt kan worden. 
Alweer: dit betekent niet dat we blind zijn 
voor mogelijke sturing - wat doen we met 
zware drugsverslaafden die op die manier 
misschien wel hun leven vergooien? - maar 
dit soort beslommeringen leidt ons er niet 
toe om liberalisme als geheel te verlaten.  
 
 
Processes & Economic Liberty 
Vrijheid houdt echter zichzelf niet in stand. 
Liberalen menen dat deze filosofische 
argumentatie impliceert dat we een 
samenleving moeten hebben die gebouwd 
is rond non-agressie en vrijwillige interactie. 
Ruil - in een marktsamenleving - is een 
onderdeel van zo’n vrijwillige interactie, 

maar ook solidariteit, het samenwerken aan 
gemeenschapsprojecten en dergelijke vallen 
daar natuurlijk ook onder. De rol van de 
overheid is dan in eerste instantie om als 
scheidsrechter op te treden als er geschillen 
zijn. Niet alleen bij diefstal en moord, maar 
ook in geval van onvrijwillige schade is 
aangedaan behoren instituties klaar te staan 
om te oordelen wat recht en onrecht is. (Of 
dat dit de enige rol is van de overheid, is 
een aparte vraag, waar liberalen over 
discussiëren.)  
Heel dit concept van ‘vrijwillige handelingen 
binnen de regels van eigendom’ leidt tot 
uitkomsten op het niveau van de 
samenleving. Dit wordt vaak aangeduid als 
de ‘spontane orde’ die de samenleving is: 
een orde die niet doelbewust gecreeërd is, 
maar die wel als orde ervaard kan worden.  
Sta er maar eens bij stil hoeveel processen 
er ten allen tijde aan de gang zijn om te 
zorgen dat het eten dat jij in de supermarkt 
koopt beschikbaar is. Al jaren geleden zijn 
weilanden gekocht, fabrieken gebouwd, 
mensen opgeleid, etc. die allemaal in een 
gigantische arbeidsdeling welvaart creëren. 
Dit is waarom liberalen voorstander zijn van 
een marktsamenleving: heel dit proces 
vereist enorm veel kennis over wat er 
allemaal moet gebeuren. Liberalen menen 
dat dit het beste gebeurd in een 
gedecentraliseerde context waarbinnen 
iedereen op basis van zijn eigen belangen 
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zijn eigen plekje in deze arbeidsdeling 
zoekt. Het kennisprobleem dat optreedt als 
je te veel wilt centraliseren en plannen via 
de overheid zal ervoor zorgen dat dit 
allemaal inefficiënter gebeurt, met 
welvaartsverlies tot gevolg. (En dan spreken 
we nog niet over het machtsprobleem dat 
zal optreden als je meer en meer van je 
samenleving door de staat laat plannen.)  
Het moge duidelijk zijn dat liberalen dus 
over het algemeen voorstander zijn van vrije 
markten, zowel in binnen- als in buitenland, 
en dit juist om deze externa markt orde te 
beschermen en haar optimaal te laten 
functioneren als welvaartscreërend me-
chanisme. 
 
Political Liberty 
Om deze processen te beschermen tegen 
criminelen zijn er natuurlijk instituties nodig 
die kunnen optreden om mensen die de 
regels overtreden te bestraffen. Daarom zijn 
veel liberalen voorstander van het concept 
van een sterke overheid, maar met louter 
een beperkt aantal kerntaken. Om deze 
overheid te beperken is er het idee van een 
‘rule of law’: een overheid mag maar 
optreden op basis van algemene, gekende 
regels die ze niet arbitrair toepast. Dit 
betekent niet dat de overheid niet mag 
optreden, maar wel dat ze niet eender wat 
kan doen. In zoverre dat er beleid moet zijn, 
pleiten liberalen voor algemeen beleid dat 
zo min mogelijk discretionaire 
bevoegdheden laat bij individuele mensen. 
Dit soort algemene principes leiden binnen 
de liberale beweging dan tot interessante 
discussies over strafrecht en sociaal beleid.  
Onmiskenbaar voor liberalen zijn natuurlijk 
de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid 
om alternatieve politieke instituties op te 
zoeken. Concreet komt dit laatste neer dat 
liberalen meestal voorstander zijn van 
overheden die over kleinere grondgebieden 
heersen, waardoor het eenvoudiger is om te 
verhuizen van de ene overheersende 
politieke instantie naar de andere. Dit leidt 
dan vaak tot interessante discussies of dat 
liberalen voor- of tegenstander moeten zijn 
van instanties zoals de Europese Unie en 
haar beleid van een eengemaakte markt. 
Want liberalen zijn in principe wel 
voorstander van een eengemaakte markt, 

maar als de Europese Unie de macht heeft 
om de eengemaakte markt af te dwingen, 
heeft ze ook de macht om daar uitgebreide 
reguleringen aan vast te hangen.  
 
Social Liberty 
Tolerantie en vrijwillige handelingen tussen 
mensen is het laatste sluitstuk. Een liberale 
samenleving heeft geen instituties die zich 
uitgebreid bemoeien met de keuzes die 
mensen in hun persoonlijke leven maken, 
zoals welke literatuur ze lezen, welke 
seksuele ervaringen ze willen opdoen en 
meer van dat. Maar ook op meer 
controversiële issues zoals drugs (zeker 
zaken zoals marihuana) nemen liberalen 
een standpunt in houding dat de overheid 
dit niet te criminaliseren heeft. Tolerantie 
voor andere levensstijlen, zolang ze de 
liberale kernwaarden van eigendom en 
gelijkheid voor de wet, niet fundamenteel in 
gevaar brengen is dus een kenmerk. Dit 
leidt dan weer tot moeilijke discussies over 
in welke mate we verdraagzaam moeten zijn 
voor de onverdraagzamen of het toelaten 
van politieke partijen die openlijk 
(bijvoorbeeld) de vrijheid van meningsuiting 
aan banden willen leggen.  
 
Conclusie 
Het liberalisme meent dat een rechtvaardige 
samenleving een samenleving is waar 
mensen hun eigendom gerespecteerd 
wordt, waar ze de vrijheid hebben om hun 
eigen leven in te richten, binnen de regels 
van non-agressie en vrijwillige handelingen. 
Dit zal leiden tot een vreedzame, 
welvarende, tolerante samenleving. 
Natuurlijk zal deze samenleving problemen 
hebben, maar het is nog steeds het best 
mogelijke institutionele alternatief. Elke 
andere samenleving zal, volgens liberalen, 
meer en grotere problemen ervaren.  
Dit betekent niet dat liberalen over alles het 
eens zijn. Liberalisme is niet afgewerk. Het 
is een levend onderzoeksproject, waarbij 
iedereen welkom is om mee te denken over 
de fundamenten van vrijheid, 
rechtvaardigheid en samenleven. Het LVSV 
is er om dit gesprek te faciliteren. Ik hoop 
dat u zult deelnemen. ■ 
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Ik hoor het de professor nog zeggen: "de 
reserve beperkt de beschikkingsvrijheid 
niet, ze laat u tijdens uw leven volledig 
vrij te beschikken over uw goederen, 
maar geeft na uw dood uw erfgenamen 
de gelegenheid om die terug te halen". 
Ik herinner me ook bijna van mijn stoel 
te zijn gevallen terwijl ik het citaat 
neerpende. Op dat moment besliste ik 
iets over de reserve te schrijven. Wat hij 
zei is immers volledig correct, en is 
precies wat de reserve zo schrijnend 
maakt: na uw dood kunnen anderen (de 
reservatairen) uw schenkingen en 
legaten ongedaan 
maken als die een 
bepaald bedrag (dat 
zeer laag kan liggen) 
teboven gaan, en tot 
een bepaald bedrag 
(dat zeer hoog kan 
liggen) die goederen naar hen toe 
trekken. Wat het hele concept van 
'schenking' eigenlijk ondermijnt. Of net 
vormt. 
 
De reserve is als het ware een 
verplichting om genegenheid naar 
bepaalde bloedverwanten, in het 
bijzonder afstammelingen, te tonen. Als 
men leven geeft, moet men ook geld 
geven. "Les pères et mères qui ont 
donné l'existence naturelle, ne doivent 
avoir la liberté de faire arbitrairement 
perdre, sous un rapport aussi essentiel, 
l'existence civile", met de beroemde 
(beruchte?) woorden van Bigot de 
Préameneu. Het is zinloos dat de ouders 
hun vermogen kunnen weggeven, en de 
overheid voor de kinderen moet 

opdraaien. Het is dwaas en emotioneel 
zwaar dat een langstlevende echtgenoot 
bij het overlijden van zijn eega moet 
vertrouwen op zijn deel van de 
huwelijksgemeenschap, maar afstand 
moet doen van datgene wat aan zijn of 
haar wederhelft behoort.  
 
Daarom beschikt niet elke persoon 
volledig over zijn nalatenschap, en heeft 
hij enkel testeer- en  schenkingsvrijheid 
ten belope van een welbepaald 
'beschikbaar deel'. Het ander, wettelijk 
vastgelegd, deel van zijn nalatenschap 

(de reserve) kan hij 
wel vrij over 
beschikken maar niet 
definitief: gedane 
schenkingen of 
legaten die het 
beschikbaar deel 

teboven gaan, kunnen door de 
erfgenamen die recht hebben op de 
reserve worden aangevochten. 
 
De reserve vindt haar oorsprong op de 
solidariteit tussen generaties, en 
vervulde oorspronkelijk de rol van een 
soort ‘onderhoudsgeld’, waarbij de 
afstammelingen door de erfenis van hun 
ouders (die meestal immers op 
betrekkelijk vroege leeftijd overleden) 
een soort startkapitaal kregen. Ze gaat 
uit van het gelijkheidsbeginsel tussen 
erfgenamen, en was een reactie tegen 
de testeervrijheid in de Middeleeuwen – 
waar de vader alles naar één zoon (de 
oudste, bijvoorbeeld) kon laten gaan, en 
op die manier zijn andere nakomelingen 
aanzienlijk benadelen.   
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Dit alles kunnen we beschouwen in het 
kader van de navolging van Rousseau, 
die in zijn ‘Le contrat social’ stelde dat 
de natuur van het eigendomsrecht van 
die aard is dat het niet buiten het leven 
van de eigenaar kan treden, en de 
goederen van iemand hem dus niet 
langer toebehoren na de dood. Dus, zo 
stelde Rousseau, moeten de goederen 
op grond van gelijkheid worden verdeeld 
tussen de verschillende familieleden. De 
rechthebbenden van de reserve waren 
dan ook de naaste familieleden, de 
afstammelingen en voorouders. In 1981 
kwam daar nog een reserve voor de 
langstlevende echtgeno(o)t(e) bij.  
 
Maar feitelijk holt de reserve het 
eigendomsrecht tijdens leven al uit, en 
wacht het niet tot na de dood. Want 
hoewel men kan schenken, kan die - 
zoals reeds gezegd - na overlijden 
worden terug-geroepen. En hoewel men 
legatarissen in zijn testament kan 
opnemen, is het mogelijk dat deze haast 
niets van het nagelaten vermogen 
ontvangen. Een schenking of legaat 
heeft dan helemaal geen nut, en 
personen aan wie men misschien liefst 
niets geeft (een afstammeling met wie 
de overledene al 40 jaar in ruzie ligt, 
bijvoorbeeld) kunnen toch nog een 
betrekkelijk groot deel van het vermogen 
opeisen.  
 
Als eigenaar kun je nog wel beschikken 
over je goederen, maar niet langer 
definitief. Er is immers altijd de 
mogelijkheid dat de reservatairen hun 
deel van de koek komen opeisen 
eenmaal je er niet meer bent. Er is geen 
beperking op het beschikkingsrecht, 
maar na de dood kan een beslissing 
worden herzien als ze niet in het 
voordeel is van diegenen in wiens 
voordeel ze volgens de wetgever zou 
moeten zijn. 
 

De reserve gaat dus nog verder dan dat 
uw goederen u na uw dood niet langer 
toebehoren: ook datgene wat u in uw 
leven met uw goederen hebt gedaan 
kan ongedaan worden gemaakt. Ook al 
is de schenking jaren geleden. Ook al 
herinnert zich niemand nog de 
schenking in kwestie. Ook al lag de 
overledene al jaren in ruzie met de 
reservatair. Het doet er niet toe. De 
reservatair kan de schenkingen 
aanvechten als hij door die schenkingen 
zijn wettelijk voorbehouden deel niet 
ontvangen heeft. 
 
En dat deel kan hoog oplopen. ¼ Van 
de nalatenschap als een van de ouders 
nog leeft .  De helft als er een kind is. 
Tot ¾ als er 3 of meer kinderen zijn. En 
komt daar dan nog het gedeelte dat de 
eventuele echtgeno(o)t(e) in 
vruchtgebruik krijgt bij. Om u maar een 
idee te geven. 
 
Mijn voornaamste probleem met de 
reserve, is dan ook het gegeven dat 
door middel van de reserve de wetgever 
bepaalt voor wie iemand genegenheid 
zou moeten koesteren. De wetgever 
bepaalt aan wie men een gegeven deel 
van zijn vermogen moet nalaten. Zonder 
overleg, zonder mogelijkheid om te 
ontsnappen (oké, dat laatste is niet 
helemaal waar, maar dan is er al 
'juridische spitstechnologie' nodig, zoals 
diezelfde professor het zo mooi 
omschreef). 
 
Ik ben dan ook van mening dat de 
reserve moet worden afgeschaft, of op 
zijn minst tot redelijke porties herleid. 
Dan heb ik het niet alleen over het 
verminderen van de percentages, maar 
ook (en vooral) van het respecteren van 
schenkingen gedaan voor overlijden. 
Want zelfs al heeft Rousseau een punt 
dat uw goederen u na uw dood niet 
langer kunnen toebehoren, tijdens uw 
leven doen ze dat wel.■ 
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Als één van de fundamenten van het 
klassiek liberalisme geldt het 
eigendomsrecht, naast vrijheid en het 
zelfbeschikkingsrecht. Alom aanwezig, 
private eigendom en eigendomsrecht wordt 
vermeld in opiniestukken, artikels – online of 
gedrukt. Maar waar komt het nu precies 
vandaan, waarom heeft het zoveel belang 
en wat betekent het? 
  
BASTIAT verwoordde het in The Law als 
volgt, “Life cannot maintain itself alone. (…) 
Life, faculties and production – in other 
words, individuality, liberty and property – 
this is man.” Zij die willen, kunnen op eigen 
initiatief zijn originele Franse woordspraak 
er op nalezen. Anders gezegd, (het) eigen-
dom(srecht) is een uitvloeisel, een verleng-
ing van ons mens-zijn. Het zelfbeschikkings-
recht, het recht op vrijheid en het eigen-
domsrecht zijn natuurlijke rechten, uni-
verseel en onvervreemdbaar. 
 

Wat betekent dit eigendomsrecht nu? Wij 
zijn in staat om, door middel van arbeid, 
zaken te creëren, die juist omwille van het 
feit dat wij deze zelf bewerkt hebben, ons 
toebehoren. Wat niemand toebehoort, 
eigenen wij aan ons toe. Wat aan een ander 
toebehoort, kan enkel aan jezelf toebehoren 
indien die ander daarvoor zijn toestemming 
geeft. Private eigendom en 
eigendomsrechten zijn bovendien van vitaal 
belang voor een werkende zuivere vrije 
markt en economische calculatie. Immers, 
zonder private eigendom is het onmogelijk 
om een markt voor productiegoederen te 
ontwikkelen. Zonder dergelijke markt 
kunnen prijzen voor die productiegoederen 
niet tot stand komen. Zonder prijzen zijn 
marktactoren niet in staat om voor zichzelf 
uit te maken waar schaarse middelen het 
best gealloceerd kunnen worden.  

Meer abstract genomen is een schending 
van iemands eigendom(srecht), hetzij door 
diefstal of, minder rechtstreeks, bijvoorbeeld 
door bepaalde herverdelingsmechanismen,  
in se dan ook een fundamentele inbreuk op 
de integriteit van het individu. BASTIAT stelde 
dan ook dat enkel deze Staat die, naast het 
zelfbeschikkingsrecht en het recht op 
vrijheid, het eigendomsrecht respecteert, 
zichzelf een Rechtstaat mag noemen. Recht 
is de collectieve organisatie van het recht op 
zelfverdediging tegen schendingen van 
deze drie natuurlijke rechten. De Rechtstaat 
is het kader binnen hetwelke dit collectief 
zelfverdedigingsrecht georganiseerd wordt. 
 

Los van de discussie in welke mate onze 
huidige Staat in een Wettenstaat is aan het 
veranderen – dat dit gebeurt lijkt nu 
eenmaal pijnlijke en beschamende realiteit 
te zijn – wil ik mij met deze tekst scharen 
achter de bezorgdheid van een andere, 
meer hedendaagse rechtsfilosoof en 
academicus. VAN DUN is een naam die al 
lang goedkeurend gebrom, affiniteit, 
bewondering of extase oproept (u kiest zelf 
wat het best bij u past) onder wie zich 
tegenwoordig verdiept in klassiek 
liberalisme en rechtsfilosofie.  
 

Meer bepaald is het de bedoeling van deze 
tekst kort te wijzen op het bijzonder 
levendige debat over de vraag in welke 
mate de moderne mensenrechtenleer 
verenigbaar is met een natuurrechtelijke 
conceptie van mensenrechten en het 
eigendomsrecht in het bijzonder. Binnen dit 
laatste kader gelden enkel het 
zelfbeschikkingsrecht, het eigendomsrecht 
en het recht op vrijheid, samen met hun 
rechtstreekse afgeleiden, als ‘echte’ 
mensenrechten. Daartegenover staat dus 
de moderne opvatting over mensenrechten, 
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die wij, zoals VAN DUN stelt, als utopisch 
beschouwen. Maar wat zijn nu deze 
‘moderne’ mensenrechten, en van waar hun 
utopisch karakter? 
 

In eerste instantie moeten we rekening 
houden met de particulier-historische 
achtergrond van de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens (UVRM), de 
spreekwoordelijke bijbel van moderne 
mensenrechten. Zoals  bekend, is deze 
afgesloten in een post-WOII wereld. De 
rechten die men indertijd verkondigde als 
‘universeel’ zijn dus at best louter een 
verklaring van wat een bepaalde generatie 
in een bijzondere context toendertijd als 
universeel beschouwde. Daarbij lijkt een niet 
te onderschatten deel van deze 
mensenrechten gelijktijdig met de opkomst 
van big government en de sociale 
welvaartstaat aan belang te hebben 
gewonnen. Denk aan het recht op 
onderwijs, het recht op een levensstandaard 
die hoog genoeg is voor de gezondheid en 
welzijn van eenieder ... Het belangrijkste 
kenmerk van deze moderne 
mensenrechten, ook wel ‘economisch, 
sociale en culturele rechten’ genoemd, is 
dat zij aanspraken uitmaken. Zij kennen aan 
burgers de mogelijkheid toe aanspraak te 
maken op de Staat tot bepaalde prestaties. 
 

We kunnen dan ook terecht gewag maken 
van de term “voorrecht-stelsel” om dit 
moderne stelsel te beschrijven. Dit staat 
tegenover het klassiek-liberale “recht-
stelsel”, wat een coherente rechtsorde 
uitmaakt. Tot dusver blijft er echter een 
vraag nog steeds onbeantwoord. Wat is er 
nu problematisch aan deze moderne 
mensenrechten? 
 

Het antwoord is relatief simpel: schaarste. 
Het is een hard feit, maar daarom niet 
minder werkelijk. Wij leven in een wereld 
met schaarse middelen. Daarbij komt dat 
deze moderne rechten, waarvan wij reeds 
stelden dat zij voorrechten uitmaken, een 
aanspraak tot prestatie op de overheid 
uitmaken. Laat het een even hard maar 
werkelijk feit zijn dat een overheid op zich 
geen eigen middelen heeft. Als zij een doel 
wilt realiseren, dan moet zij daarvoor de 
middelen halen bij de bevolking. Als we de 

lijn doortrekken, dan wordt het al snel 
duidelijk dat moderne mensenrechten in 
feite een aanspraak op een medemens 
uitmaken, en niet zomaar een aanspraak op 
de overheid. Men gebruikt de overheid om 
een aanspraak vervuld te zien, maar de 
overheid haalt de middelen daarvoor bij 
haar onderdanen. We zien dat 
mensenrechten geëvolueerd zijn van 
fundamentele structuren van relaties tussen 
mensen, naar ‘morele’ aanspraken die de 
Staat moet proberen te beantwoorden.  
 

Hierin ligt dan ook het problematische 
karakter van deze moderne mensenrechten, 
of beter, deze voorrechten, deze 
aanspraken. Een onvermijdelijk gevolg van 
de moderne mensenrechten is dat zij 
conflicten veroorzaken. Aangezien zij geen 
fundamentele grondrechten uitmaken maar 
eerder aanspraken, komen zij in conflict, 
daar de belangen van de ene persoon 
verschillen van de ander. VAN DUN stelt dat 
er vier factoren zijn die dit conflict bepalen 
en dat er bijgevolg ook vier strategieën zijn 
om deze te bestrijden. Pluraliteit – elke 
samenleving bestaat uit een veelheid van 
personen die hun persoonlijke doelstellingen 
trachten te bereiken. Diversiteit – het 
handelen van deze personen wordt 
gekenmerkt door verschillende 
doelstellingen. Schaarste – de middelen om 
deze doelstellingen te bereiken zijn beperkt. 
Vrije toegang – algemeen gesteld zijn deze 
middelen voor iedereen vrij toegankelijk. Elk 
van deze factoren maakt op zich een 
noodzakelijke en samen voldoende 
voorwaarde uit om conflicten te genereren. 
Het noodzakelijke gevolg daarvan is dat de 
beheersing van één van deze factoren 
conflicten enigszins kunnen neutraliseren. 
 

Vandaar dan ook dat er vier strategieën tot 
conflictbeheersing zijn. Eenheid, het 
elimineren van de pluraliteit aan personen 
en doelstellingen. Consensus, het 
elimineren aan diversiteit van doelstellingen. 
Overvloed, het elimineren van schaarste. 
Eigendom, het elimineren van vrije toegang 
tot deze schaarse middelen. Elk van deze 
strategieën heeft als gevolg dat àlle factoren 
zullen beperkt worden dan wel 
uitgeschakeld. Elke strategie, met 
uitzondering van de eigendomsstrategie. 

Focus  
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Deze laat immers pluraliteit, diversiteit en 
schaarste onaangetast. Hierin vinden we 
dan ook de ratio dat eigendom de kern (of 
minstens één van de kernen) van klassiek-
liberale theorieën uitmaakt: daar zij 
pluraliteit, diversiteit en schaarste 
ongemoeid laat, staat zij maximale vrijheid 
en autonomie toe (anders gezegd, beperkt 
zij deze zo min mogelijk) en erkent zij het 
werkelijke feit dat wij in een wereld leven 
waar middelen schaars zijn. Bovendien 
heeft zij als implicatie dat individuele 
actoren zich op spontane wijze vrij kunnen 
associëren, zonder dat de noodzaak aan 
een Staat zich voordoet en aldus de 
spontaan ontstane gemeenschap tot een 
top down georganiseerde samenleving 
verwordt.  
 

Eigendom accepteren of a.h.w. installeren 
als strategie om conflicten te voorkomen of 
te remediëren betekent noodzakelijk de 
miskenning, of beter gezegd, niet-
erkenning van moderne mensenrechten as 
such. Immers, deze hebben tot gevolg dat 

het eigendomsrecht van andere individuën 
wordt geschonden daar zij een aanspraak 
op reeds toegewezen schaarse middelen 
uitmaken, waarbij de toewijzing middels de 
Staat gebeurt. VAN DUN stelt dan terecht 
dat de eigendomsoplossing een 
economische oplossing uitmaakt die geen 
maatschappij of Staat vooronderstelt die 
haar leden onderwerpt aan haar 
georganiseerde controle. De “orde (van de 
eigendomsoplossing) is de vreedzame 
coëxistentie of samenleving van mensen” 
waarbij de erkenning van de gelijke vrijheid 
van de ander als natuurrechtelijk principe 
geldt waar geen afwijking van mogelijk is. 
 

We kunnen deze tekst dan ook afsluiten op 
dezelfde manier als wij ze zijn begonnen, 
door opnieuw te verwijzen naar BASTIAT. 
Daar moderne mensenrechten 
noodzakelijkerwijze een inbreuk uitmaken 
op het eigendomsrecht van de ander, kan 
de Staat die deze ‘rechten’ onderschrijft 
zich bijgevolg geen Rechtstaat noemen. ■ 
 

Focus  
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Besprek ingen  
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When reading this comic, I noticed that in 
fact there are a few critical problems with 
the message it tries to send out. Although, 
I'll not be defending Romney in any way, I'll 
just point out different fallacies that are put 
into this comic and try to explain them. 
 
First the comic seems to imply that 
government is able to create jobs by saying 
"this is running the country". But in fact, the 
only thing government can do, is creating 
advantageous conditions for job growth. The 
actual increase in employment is due to 
businesses and economic growth. 
 
Let me explain this. First of all job growth 
should never be the main goal for a 
business. The main goal should be making 
profits. When they achieve this goal, they 
created potential growth in productive 
activity, which means that they are able to 
hire more people. 
 
As Jean Baptiste Say, a French economist, 
argued: when you have an increase in 
productive capacity, you will create potential 
employment. When you create employment, 
it means that people will be better off and 
therefore there will be a natural increase of 
demand for products in general. This 
process will continue to happen and the 
employment rate will go up. In essence you 
can say that productive capacity is the real 
foundation of 'job creation'. 
 
On the other hand, what government does, 
is looking at jobs as an end in itself. In fact 
this is just a waste of scarce resources 
(what labor is) because it isn't connected to 
economic growth like when you have a 
natural increase of employment in well-run 
businesses. So, what can government do? 
They can make the circumstances more 
advantageous for businesses to grow by 
lowering taxes, reducing regulations and 

laws (like the minimum wage law), and so 
on. This should make it possible for 
businesses to gain more profit, create 
economic growth and result in a potential 
increase in employment. 
 
What the comic also points out, is that 'job 
destruction' is in essence a bad thing. But 
what if this restructuring of the company is 
the only way it can live on? Otherwise it 
could collapse, and then all the jobs are lost. 
There may be no doubt that I really feel 
compassionate with those people who lose 
their jobs, but by doing this, the company 
benefits society much more than by not 
reducing those labor costs and maybe go 
broke. 
 
Also there is what Schumpeter called 
'creative destruction', which means old 
economic structures are replaced by new 
ways of creating economic prosperity 
because they are cheaper, better quality or 
more in tune with consumer needs. This can 
create unemployment, but on the other 
hand, new employment opportunities will be 
created. An important factor in this transition 
of labor will be non-intervention from 
government. 
 
The last drawing points out that there exists 
something as 'class warfare'. But on the 
contrary, economical collaboration creates 
connections between people from different 
origin, class, religious beliefs... When 
considering a basic view of the world, it is 
very harmful to make conflict its driving 
force. History has shown that humanity 
prospers through cooperation, and we would 
do well to remember that. 
 
Finally, the comic is wrong in considering 
that Romney would act the same way as 
president as he would do as CEO of a 
company. Or would he? Probably not. 

Besprek ingen  

Davy Dirix is communicatieverantwoordelijke van LVSV 

Leuven, en gaat niet akkoord met de boodschap van 

nevenstaande cartoon. 

Bespreking van een cartoon 
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Besprek ingen  

Those functions have a different finality. As 
a businessman he has to make profits, as 
president, he would try to get the 
unemployment rate as low as possible. And 
just because CEOs try to maximize profit, it 
doesn't mean that they aren't concerned 
about the well-being of their employees and 
passionate about what they undertake 
together, because most of them do and it is 
in their own interest to do so. 
I hope I have pointed out that there are a lot 

of mistakes in the comic, and the most 
important is the difference in goals between 
the two functions. As a businessman, your 
main goal will be profit (and not 
employment), versus the main goal of a 
president which will be lowering 
unemployment (and not profit) or at least try 
to reduce unemployment or at the very least 
try to look as if you’re trying to reduce 
unemployment. ■ 
 

 
“It’s a moral imperative, universally conceded in our day and 
age, that every man is entitled to a job. I am entitled to it! “ 

 
“You are? Go on, then, collect your claim.” 

 
“Uh?” 

 
“Collect your job.  

Pick it off the bush where you think it grows. “ 
 

“ I mean - ” 
 

“You mean that it doesn’t? You mean that you need it, but can’t 
create it? You mean that you are entitled to a job which I must 

create for you?” 
 

“Yes!” 
 

“And if I don’t?” 

 
- Ayn Rand in Atlas Shrugged 
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Besprek ingen  

In tijden van economische onzekerheid 
puilen boekhandels uit, vooral met werken 
die keynesiaanse recepten propageren of 
wat angstig in het rond trappen en daarbij 
vaak banken of rijken aanvallen . Groot was 
dan ook mijn verbazing toen ik in de betere 
boekhandel een boek zag met de titel “Red 
de Vrije Markt”.  Johan Van Overtveldt, ex 
hoofdredacteur van Knack, is een kenner 
van van de “Chicago School” waartoe Milton 
Friedman behoorde. Hij schreef zijn 
doctoraat over de geschiedenis van de 
“Chicago School” en hun impact op het 
economisch-academisch klimaat in de 
angelsaksische wereld, en ver daarbuiten. 
 

Het boek behandelt 
drie centrale 
thema’s die elkaar 
overlappen.  
Hij focust spe-cifiek 
op Milton Friedman 
in een paar hoofd-
stukken, hij heeft de 
man namelijk 
verschillende malen 
kunnen interviewen. 
Deze stukken 
nemen een 
uitdrukkelijk 
apologetisch 

karakter aan. Milton Friedman wordt door 
verschillende (linkse) schrijvers en 
opiniemakers vaak verantwoordelijk geacht 
voor het wilde casinokapitalisme dat deze 
crisis zou veroorzaakt hebben. De auteur 
trekt vooral fel van leer tegen Naomi Klein 
die in het boek “de opkomst van het 
rampenkapitalisme” Friedman afschilderde 
als een baarlijke duivel. Hij probeert dit 
beeld te nuanceren door persoonlijke 
verhalen en anekdotes van Friedman te 
vertellen om aan te tonen dat hij absoluut 
geen immoreel persoon was, en wel degelijk 
om mensen gaf. 

Een tweede punt is zijn schets en de 
geschiedenis van de Chicago school. 
Dankzij een  heel competitief intellectueel 
milieu wist deze school talrijke Nobelprijzen 
en andere onderscheidingen te verzamelen. 
(Frank Knight, Jacob Viner, Gary Becker, 
George Stigler). De Chicago school werd 
ook steeds meer synoniem van een 
economische denkrichting (neoklassieke 
economie) en een inspiratiebron voor een 
grootscheepse ommezwaai in het 
economische beleid sinds het einde van de 
jaren zeventig (‘supply-side-economics’, 
monetarisme, neoliberalisme). Hij brengt dit 
tweede punt op een aangename verhalende 
wijze.  
 
Een derde rode lijn die door het boek loopt 
is de terugkoppeling van Friedmans ideeën 
op de huidige actualiteit. Hier vermeldt hij 
Friedmans monetaristische inzichten, en de 
toepassing ervan op de euro en de 
eurocrisis. Ook de relatie tussen de huidige 
voorzitter van de Amerikaanse Centrale 
Bank, Ben Bernanke, en Milton Friedman 
komen duidelijk aanbod. De auteur hekelt 
terecht het feit dat de FED haar 
rentebeslissingen niet baseert op 
economische gronden, maar politieke 
incentives. In de praktijk regeert dus de 
“public choice theory”. Een centrale bank 
zou geen zeg mogen hebben inzake rente, 
maar de aandachtige lezer zal hierover een 
column krijgen in de volgende Blauwdruk.  
 
In het laatste hoofdstuk schrijft de auteur 
nog eens een pleidooi om de huidige crisis 
te bestrijden met de recepten van Friedman 
en niet met die van Keynes. We kunnen 
besluiten dat Van Overtveldts boek 
aangenaam en licht verteerbaar is, en 
bovendien een frisse mix tussen biografie, 
ideeëngeschiedenis en economie te bieden 
heeft. ■ 

Een recensie door Jonas Veys, redacteur van Blauwdruk. 

Recensie: Red de Vrije Markt: de 
Terugkeer van Milton Friedman  
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Het LVSV staat lang niet alleen in de strijd 
om liberale waarden uit te dragen want de 
liberale beweging is een wereldwijd 
gegeven. Onlangs werd in Europa deze 
beweging versterkt door de oprichting van 
European Students For Liberty. Deze 
organisatie is een spin-off van het 
Amerikaanse Students For Liberty. 
 
Het Amerikaanse SFL is een non-profit 
organisatie, bestaande uit studenten, met 
als doel het verstrekken van steun aan 
studentengroeperingen die de idealen van 
vrijheid verspreiden. Concreet verstaat men 
hieronder de vrijheid op economisch, sociaal 
en academisch vlak, aangezien deze 
vrijheden essentieel en samenhangend zijn. 
Opgericht in 2008, met slechts een handvol 
vrijwilligers en een eerste conferentie van 
ongeveer honderd deelnemers, groeide de 
organisatie in sneltempo uit tot een vaste 
waarde in de liberale 
studentengemeenschap. In die tijd breidde 
SFL haar projecten uit en verstrekte ze tal 
van middelen en diensten aan liberale 
studenten: van gratis boeken tot online 
seminaries en praktische hulp bij het 
opstarten van nieuwe groeperingen. SFL 
onderschrijft hierbij de Hayekiaanse theorie 
van sociale verandering waarin het 
verspreiden van ideeën centraal staat. Door 

het informeren en opleiden van de jonge 
studentengeneraties werkt SFL aan een 
toekomst waarin individuele vrijheid opnieuw 
een grotere rol speelt in de geesten van de 
mensen als motor voor welvaart en welzijn. 
Studentenleiders zullen in hun latere leven 
werk moeten maken om de ideeën om te 
zetten in praktijk binnen de academische, 
economische of politieke wereld. Deze 
bottom up-benadering is essentieel om 
duurzame verandering tot stand te brengen. 

Ook in de structuur van SFL is deze 
benadering essentieel. De organisatie is 
immers geen hiërarchische beweging, 
gebaseerd op lidmaatschap of afdelingen. 
Om gebruik te maken van haar diensten 
hoeft men geen applicatieproces te 
doorlopen of aan stringente voorwaarden te 
voldoen. SFL deelt haar middelen met 
iedereen die de ideeën van vrijheid wilt 
verspreiden. De organisatie staat ten 
dienste van de studenten, niet andersom. 
Zo heeft SFL een wereldwijd netwerk 
uitgebouwd van liberale 
studentenorganisaties die op deze manier 
toegang hebben tot nieuwe middelen, 
evenementen en contacten. 

Sinds 2011 is ook de Europese tak van SFL 
actief. Onder leiding van enkele Europese 

Bl ikve ld  

LVSV is (gelukkig) niet de enige vrijheidsminnende vereniging. 

In deze katern verruimen we ons blikveld, en bespreken we 

andere, bevriende liberale organisaties. 

European Students For Liberty 

“Educate and inform the whole mass of the 
people. They are the only sure reliance for the 

preservation of our liberty.” 
- Thomas Jefferson 
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studentenleiders werd een volwaardige raad 
van bestuur samengesteld, met leden uit 
alle hoeken van Europa. Vandaag biedt 
ESFL dezelfde opportuniteiten aan als SFL, 
toegespitst op het eigen werelddeel. Zo 
gingen er Europese varianten van start van 
het boekenproject, webinars,... Dankzij 
ESFL werden bovendien nieuwe 
studentenverenigingen opgericht. In 
November 2011 werd de eerste ESFL 
Conferentie georganiseerd, met het LVSV 
Leuven als gastheer. Deze conferentie kon 
rekenen op meer dan 220 deelnemers uit 25 
landen. Verschillende organisaties en 
denktanks kwamen naar het evenement om 
de studenten te voorzien van gratis boeken 
en nog veel meer. En een schare aan 
sprekers gaf lezingen over politieke en socio
-economische thema’s. Het werd een 
onvergetelijk weekend! 

Vanaf 2012 werd de raad van bestuur 
uitgebreid en namen ook de activiteiten toe. 
Zo werd gestart met de organisatie van 
regionale conferenties. Vijf verschillende 
conferenties in Vilnius, Stockholm, Turijn, 
Belgrado en München zullen studenten 
groeperen om samen te discussiëren en te 
netwerken, en om nadien het 
studentenleven in te duiken. Daarnaast 
zullen 2500 exemplaren van het nieuwe 
boek ‘After the Welfare State’ gratis 
verspreid worden doorheen Europa. 

Van 8 tot 10 maart 2013 staat bovendien de 
tweede editie gepland van de ESFL 
Conferentie. Die zal wederom doorgaan in 
Leuven. Nigel Ashford van het Institute for 
Humane Studies en talloze andere sprekers 
zullen aanwezig zijn, alsook een grote 
vertegenwoordiging van Europese 
organisaties. Naar alle waarschijnlijkheid 
wordt het de grootste samenkomst van 
liberale studenten die Europa ooit heeft 
gezien. 

De jonge generaties van vandaag worden 
geconfronteerd met grote uitdagingen, niet 
in het minst door een onzekere 
economische situatie en staatsapparaten 
die verstikkend dreigen te worden, 
bedreigen de welvaart van geheel Europa. 
Gelukkig groeit de liberale beweging steeds 
sneller om deze problemen het hoofd te 
bieden. Op de laatste Internationale SFL 
Conferentie in Washington DC waren meer 
dan duizend deelnemers aanwezig. Er is 
dus ook reden om hoopvol te zijn dat we 
samen deze strijd aan kunnen. SFL en 
ESFL zijn het levende bewijs van hoe 
samenwerking, over landsgrenzen heen, 
een verschil kan maken. 

Voor meer informatie over SFL kan je 
steeds terecht op hun website: 
www.studentsforliberty.org. ■ 

  

Bl ikve ld  
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Debat  -  subs id iër ing van het  hoger onderwi js  

Subsidie is in nagenoeg alle gevallen voor 
een liberaal hetzelfde als vloeken in een 
kerk. De verdediging van gesubsidieerd 
onderwijs – en zeker voor volwassenen – is 
dan ook geen sinecure. In wat volgt zou ik 
graag een genuanceerde visie willen geven 
over waarom het in sommige gevallen 
echter niet geheel ondenkbaar is… 
 
Hoger onderwijs kent in een land als België 
een ongeziene groei. Nog niet zo erg lang 
geleden telden de hogescholen en 
universiteiten nog geen kwart van het aantal 
studenten die zij nu herbergen. Wetende dat 
de reële kost van een jaar studeren vaak in 
de duizenden euro’s loopt (denkt u aan het 
loon van lesgevers en staf, aankoop en 
onderhoud van gebouwen ed.), kan u zich 
de geweldige opportuniteit in ons huidige 
overheidsbestel – en dus belastingen  – te 
snoeien wel voorstellen. Zijn er goede 
redenen dit niet te doen? 
 
Vooreerst zou men kunnen stellen dat een 
dergelijke maatregel een 
gelijkekansenbeleid en een heel groot 
aantal jobs op de helling zet. Daar de 
universiteiten in meer geprivatiseerde 
landen niet direct minder personeel schijnen 
te hebben dan de onze, mag deze laatste 
reden alvast niet worden overroepen. De 
eerste echter, lijkt wel enigszins van tel te 
zijn. Kinderen uit een rijk gezin zullen 
gemakkelijker de hoge kosten van een 
hogere studie kunnen betalen dan anderen. 
Dit laatste is nu veel minder het geval. Ook 
hier echter, zou een vrijheidslievende 
stellen, zijn er oplossingen voor te 
bedenken: sponsoring vanuit private 
initiatieven (bedrijven bijvoorbeeld)  of het 
aangaan van leningen, gemakkelijk 
terugbetaald eens de student 
hooggekwalificeerd is afgestudeerd, vullen 
hier de leemte. Bovendien zijn we in een 
dergelijk systeem zeker dat enkel de 
allerslimsten (en allerrijksten) een diploma 

behalen. Een meritocratie dus, waar enkel 
diegenen voor onderwijs betalen die ervoor 
kiezen. 
 
Het lijkt wel of ik mijn opponent aan de 
andere kant van deze pagina de pap in de 
mond wens te geven. En dat is grotendeels 
ook zo. Het huidig beleid schuift de 
verdienste van de individuele student 
immers te veel aan de kant. Zij financiert 
alles en iedereen. ‘Iedereen moet kunnen 
studeren’ is haar slogan, en vergeet dat niet 
iedereen het kan. Sommigen ontberen de 
capaciteiten, anderen de inzet. Het 
verzaken aan toelatingsproeven (de 
herhaalde smeekbede van de rectoren) en 
de (nu veel te milde) afstraffing van niet-
geslaagden is vanuit meritocratisch-liberaal 
oogpunt een schande, die wellicht snel 
opgelost zou zijn indien de hap uit het 
gezinsbudget bij elke herkansing duidelijk te 
voelen was. 
 
Maar wat met de capabele en 
hardwerkende student? Valt er niets te 
zeggen voor hem of haar? Voor mij 
persoonlijk is het een dubbeltje op zijn kant. 
Leningen van enig formaat zijn in deze 
moeilijke economische tijden al even 
moeilijk te verkrijgen als degelijke beurzen 
voor onderwerpen als ‘de fenomenologie 
van de liefde’ of ‘religieuze performativiteit in 
13de eeuws Rijnland’. Enige solidariteit voor 
de hardwerkende en capabele voortrekkers 
van onze toekomst – of zij nu geneeskunde 
of talen studeren – is daarom misschien nog 
niet zo misplaatst. Aan alle anderen staat 
het vrij voor het privilege van de studie te 
betalen. Wellicht dat een dergelijk voorstel 
al te veel naar Rawls ruikt, maar wie zal 
ontkennen dat het op deze manier zowel 
financieel als moreel niet beter is dan waar 
we nu staan, of dat het onze samenleving 
niet tot eer zou strekken, zachtjes solidair in 
een mooie toekomst te investeren? ■ 

Pro 

Loïc Moureau, hoofdredacteur van Blauwdruk, breekt in dit 

debat een lans voor overheidssubsidiëring van hoger 

onderwijs. 
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De positie tegen het subsidiëren van het 
hoger onderwijs heeft drie duidelijke 
kernargumenten. In de eerste plaats hebben 
we - natuurlijk - het typische kennis- en 
politiek handelingsprobleem van de 
overheid. Indien de overheid ‘onderwijs’ 
subsidieert dan moet de overheid definiëren 
wat onderwijs nu, concreet, is. Dit lijkt 
misschien niet zo problematisch, maar dat 
zorgt wel dat de primaire klant van het 
onderwijs de overheid wordt. De 
onderwijsinstelling - indien ze fondsen wilt - 
moet in de eerste plaats immers de overheid 
tevreden te stellen; en pas in de tweede 
plaats de studenten die een onderwijs 
wensen. Dit creëert het perverse effect dat 
opleidingen in de eerste plaats worden 
aangeboden om overheidsgeld binnen te 
halen, en pas in de tweede plaats om 
studenten goed onderwijs te geven. 
 
Verder bouwend op dit punt vermindert dit 
de incentive van de onderwijsinstelling om 
efficiënt met haar fondsen om te gaan vis à 
vis de studenten. In een competitieve 
omgeving - waar de fondsen primair van de 
studenten komen - moeten 
onderwijsinstellingen de consument 
(student) overtuigen dat haar onderwijs een 
echte meerwaarde is voor zijn of haar leven. 
Immers; er wordt (waarschijnlijk) heel wat 
geld neergeteld om de student in kwestie 
aan te trekken.  
 
Een tweede, secundair, argument is de 
descriptieve analyse dat onderwijs 
voornamelijk een signaalfunctie heeft. Een 
signaalfunctie betekent dat er op zich weinig 
nuttigs wordt aangeleerd, maar dat het 
gewoon gebruikt wordt om te signaleren, 
‘Hey, ik ben slim genoeg voor een diploma; 
neem mij aan!’ Maar dit soort effecten zorgt 
enkel voor relatieve effecten. Als ‘iedereen’ 
gesubsidieerd wordt om naar het hoger 
onderwijs te gaan, dan veroorzaakt dit een 
grote sociale kost, terwijl de relatieve, 

private voordelen gelijk blijven. Met andere 
woorden: er wordt heel veel geld verkwist 
zonder echt nut voor de samenleving.  
 
Dat laatste is zeker waar voor onze huidige 
instellingen, waar er doorgaans waar heel 
weinig concrete, nuttige zaken worden 
aangeleerd. Voorbeeld hiervan is de grote 
hoeveelheid diploma's in de humane 
wetenschappen die worden behaald, zonder 
dat deze later benut worden in een 
professionele carrière. Dit betekent echter 
niet dat ik - zelf iemand uit de humane 
wetenschappen - vind dat de humane 
wetenschappen nutteloos zijn. Verre van. 
Maar onderwijs kan je analytisch in twee 
verschillende onderdelen verdelen: 
onderwijs als consumptiegoed en als 
kapitaalgoed. Onderwijs als 
consumptiegoed betekent dat iemand 
onderwijs wenst omdat hij simpelweg kennis 
wil ‘consumeren’. Iemand kan louter 
geïnteresseerd zijn in de Koude Oorlog, de 
filosofie van Plato of Max Webers 
sociologie. Daaruit volgt echter niet dat de 
samenleving moet opdraaien voor zijn 
interesses, net zoals de samenleving niet 
moet opdraaien voor andere mensen hun 
consumptie van films of het gaan naar 
discotheken. Langs de andere kant is er 
kennis als kapitaalgoed, i.e. onderwijs 
volgen omdat je kennis wilt verwerven die 
de arbeidsmarkt vereist. Zaken zoals 
boekhouden vallen daar onder. Vermits dit 
een investering in jezelf is, is het niet 
onwaarschijnlijk dat een flexibele markt in 
fondsen zal kunnen voorzien, net zoals 
investeringen worden gevonden voor 
nieuwe bedrijven.  De overheid hoeft dus 
evenmin een rol te spelen als het gaat om 
onderwijs als kapitaalgoed.  
 

Tot slot moet er ook opgemerkt worden dat 
het huidige systeem van subsidiëring zorgt 
voor een inertie op het vlak van innovatie. 
Het huidige systeem is zo afhankelijk van de 

Debat  -  subs id iër ing van het  hoger onderwi js  

Lode Cossaer, voorzitter van het Murray Rothbard Institute, gelooft 

dat privatisering van het onderwijs tot een kwalitatief meer 

hoogstaand en minder wereldvreemd onderwijs zal leiden. 

Contra 
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Debat  :  subs id iër ing van het  hoger onderwi js  

subsidies en heeft een veel lagere incentive 
om zich aan te passen aan de 
veranderende samenleving en de diversiteit 
die daarmee gepaard gaat; zowel op het 
vlak van de multiculturele uitdagingen als 
andere veranderingen in de samenleving.  
 De bottomline is dat in een systeem 
zonder uitgebreide overheidsinterventie 
(waar subsidiëring maar een onderdeel van 
is) het systeem veel dichter zal aanleunen 
bij een systeem waar mensen zelf de kost 
dragen van de investeringen in zichzelf, 
eerder dan nu de grote sociale kost die 
mensen creëren door zichzelf te verrijken 

op kosten van de samenleving. Onderwijs 
zal afgestemd zijn op de wensen van 
consumenten; zowel op de marge van 
onderwijs als consumptiegoed, als 
onderwijs als kapitaalgoed, in een sfeer van 
competitiviteit en diversiteit. Met andere 
woorden, niet zoals het vandaag de dag is 
in zowel West-Europa als in de 
Angelsaksische landen, waar de overheid 
door zowel door middel van subsidiëring als 
controle over curricula de inertie en 
wereldvreemdheid blijft in stand houden. ■ 

 
 

“Those who expect to reap the blessings of 
freedom must, like men, undergo the fatigue of 

supporting it “ 

 
- Thomas Paine 



31 Blauwdruk 2012-2013 nr. 1 

Persber ichten  

Er lijkt de laatste tijd wel een hetze ontstaan 
rond nachtwinkels. Eerder kwam de aanval 
al op gang in Leuven bij monde van 
burgemeester Louis Tobback, die met 
verregaande regulering de “wildgroei aan 
nachtwinkels” in de stad wou tegengaan. De 
doelstelling was expliciet om een derde van 
deze winkels zo snel mogelijk tot sluiting te 
dwingen. Ze werden gezien als 
veroorzakers van overlast, en vooral ook 
“oneerlijke concurrentie” voor cafés. Dat de 
mensen die deze nachtwinkels uitbaten zo 
hun broodwinning verliezen was geen 
overweging. 
 
Dergelijke voorstellen worden wel vaker 
door het stadsbestuur van Tobback 
geformuleerd, en hoewel het veel studenten 
tot enorme ergernis 
dreef, verbaasde dit 
voorstel niemand nog 
echt. Het stadsbestuur 
heeft immers al 
meerdere malen de 
regelgeving veranderd 
en strenger gemaakt op 
korte tijd. Zo vaak dat 
het op geregisseerde 
pesterij begint te lijken. 
Nu wordt er nog een 
schepje bovenop gedaan op het federaal 
niveau. Open VLD Senator Bart Tommelein 
geraakt nu ook betrokken bij wat steeds 
meer op een hetze lijkt. Hij stelt nu voor om 
de verkoop van alcohol na 12 uur ‘s nachts 
in nachtwinkels federaal te verbieden. 
Wederom duiken dezelfde argumenten op: 
overlast, “oneerlijke concurrentie”, “gebrek 
aan verantwoordelijkheid”. Bizar dat dit 
voorstel van de Open VLD komt, want het is 
op zowat alle vlakken totaal antiliberaal. 
 
Bart Tommelein stelt dat “de vrijheid van 
anderen eindigt waar die van anderen of 
overlast begint”. Maar in dit geval wordt de 

hele relatie tussen vrijheid en 
verantwoordelijkheid totaal verward. Het feit 
dat een nachtwinkel alcohol aanbiedt 
schaadt op zich de vrijheid van niemand. 
Als iemand alcohol consumeert en daardoor 
’s nachts overlast of ongelukken 
veroorzaakt, dan is dat op de eerste plaats 
de verantwoordelijkheid van de persoon die 
consumeert en niet de verantwoordelijkheid 
van de nachtwinkel. Of die van het café! Dat 
is de kern van individuele 
verantwoordelijkheid.  Daarom is het ook 
niet mogelijk om door het louter verbod op 
alcoholverkoop door nachtwinkels na een 
bepaald uur overlast tegen te gaan. De 
echte verantwoordelijken, de amokmakers, 
worden op deze manier niet gestraft. Men 
kan altijd nog op café. Maar de nachtwinkel 

wordt wel hard 
aangepakt. Als we de 
redeneringen van 
Tobback en 
Tommelein 
doortrekken dan 
zouden we de cafés 
minstens even hard 
moeten aanpakken. 
Die veroorzaken 
immers ook veel 
overlast voor 

omwonenden, en niet alleen door de 
verkoop van alcohol. Maar daar is uiteraard 
geen sprake van, want de cafés moeten 
beschermd worden tegen de slechte 
uitbaters van nachtwinkels. 
 
Dat leidt ons naar de zogezegd “oneerlijke 
concurrentie”. Dit begrip is totale nonsens 
en wordt aangehaald om een bepaald deel 
van de middenstand te bevoordelen ten 
opzichte van een ander deel. Want stel uzelf 
de vraag: is de traiteur of supermarkt die 
goedkope kant-en-klare gerechten aanbiedt 
“oneerlijke concurrentie” voor restaurants? 
Moeten zij ook aan banden gelegd worden? 

Gilles Verstraeten, voorzitter van LVSV Leuven, schreef dit 

persbericht in reactie op het voorstel van dhr. Tobback om 

nachtwinkels nog strengere regels op te leggen.  

 -  datum van persbericht: 18 mei 2012 

Aanval op nachtwinkels: antiliberaal, 
antistudent, antiwerk 

Het begrip ’oneerlijke 

concurrentie’ is totale nonsens 

en wordt aangehaald om een 

bepaald deel van de 

middenstand te bevoordelen ten 

opzichte van een ander deel. 
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Persber ichten  

Wat is er nu verkeerd aan als men na 
middernacht een gezellige avond met 
vrienden thuis wil voortzetten met nog een 
laatste fles wijn die men koopt in de 
nachtwinkel om de hoek? Moet de overheid 
deze mensen werkelijk verplichten om dan 
op café te gaan als men nog een glaasje wil 
drinken? 
 
Het is frustrerend dat dergelijke voorstellen 

moeten komen van de Open VLD, zeker 

voor liberale jongeren en studenten die 

vaak op nachtwinkels rekenen. Er worden 

dan wel opgeblazen visiecongressen 

georganiseerd, maar de liberale reflex om 

overheidspesterij te bestrijden is hier wel 

heel ver zoek. Sterker nog, de 

overheidspesterij wordt door de Open VLD 

zelf op poten gezet. Het blijft maar de vraag 

in welke mate men nog werkelijk de eigen 

waarden serieus neemt als men aan 

populistisch politiek gewin kan doen. Het 

staat alleszins vast dat men met dergelijke 

maatregelen een heleboel oprechte 

liberalen in dit land totaal vervreemdt.■ 
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Steven Verschoot, secretaris van LVSV Leuven, schreef dit 

persbericht in reactie op het voorstel van mevr. Milquet om 

radicale verenigingen te verbieden.  

 -  datum van persbericht: 6 juni 2012 

Een radicale aanval op de vrijheid 

Persber ichten  

Het is genoegzaam bekend dat er de 
voorbije dagen onrusten zijn geweest in 
bepaalde gemeenten. Die onrusten zijn te 
linken aan Sharia4Belgium, een organisatie 
die de sharia wil invoeren in België en 
zodoende  de stempel 'radicaal' krijgt 
opgeplakt. Minister van binnenlandse zaken 
Milquet heeft als antwoord op die onrust een 
voorstel klaar dat alle radicale verenigingen 
a priori wil verbieden.  Bovendien wil ze ook 
websites die geweld prediken blokkeren en 
de politie opleiden om radicalisme sneller te 
spotten. Ten slotte wil ze ook de culturele 
centra, moskeeën, gevangenissen en televi-
sie- en radiozenders in het oog houden, zo 
schrijft de Standaard. Wij hebben echter 
onze vragen bij dit voorstel. 
 
De eerste vraag is die naar een definitie van 
de te verbieden 'radicale organisaties'. De 
website van Open VLD, die de maatregelen 
steunt, heeft het onder meer over 'alle vor-
men van radicalisering'. Met deze definitie 
kan men vele kanten uit. Vallen radicale 
christelijke organisaties daaronder? Vallen 
politieke partijen die de traditionele partijen 
aan het wankelen kunnen brengen daa-
ronder? Valt iedereen die een betoging 
tegen het huidige beleid op de been brengt 
daaronder?  Wie bepaalt wat 'radicaal' is? 
De mogelijkheden die deze - misschien 
goed bedoelde - maatregelen bieden aan 
regeringen, zijn enorm, en de vergelijking 
met de toestand in bepaalde niet zeer de-
mocratisch te noemen landen dringt zich op. 
 
De minister doet immers voorstellen die tot 
een verregaande censuur van haast alle 
audiovisuele media kunnen leiden. 
Bovendien kunnen ze ook een de facto wet-
telijk verbod op vereniging voor 
(willekeurige?) organisaties die een doel 
hebben dat bepaalde mensen niet aanstaat, 
betekenen. Merk overigens op dat artikel 27 

van onze grondwet uitdrukkelijk stelt dat het 
recht van vereniging niet aan enige preven-
tieve maatregel kan worden onderworpen, 
wat deze regeling echter al even 
uitdrukkelijk doet.  
 
Verder kunnen we ons ook afvragen of deze 
maatregelen doeltreffend zouden zijn om de 
organisaties (en misschien zelfs bel-
angrijker: het ideeëngoed) in kwestie te be-
strijden. Want iemand die in ideeën gelooft, 
zal niet plots minder in ideeën geloven 
omdat ze verboden zijn. Een verbod zal er 
enkel toe leiden dat de organisaties in 
kwestie met hun ideeën ondergronds gaan, 
zichzelf een slachtofferrol toe te meten, nog 
extremer te worden, en zichzelf organiseren. 
Men lijkt ervan uit te gaan dat omdat men 
iets niet ziet, iets niet bestaat. Dat is echter 
allerminst waar: het is niet omdat bepaalde 
groepen worden gedwongen ondergronds te 
gaan, dat ze niet bestaan. Het verder leven 
van neonazistische ideeën is daar een mooi 
voorbeeld van. En ondergrondse organisa-
ties, waarvan men de macht en impact 
moeilijk kan inschatten, zijn volgens ons 
veel gevaarlijker dan organisaties die ie-
dereen kent en waarvan iedereen de doelen 
kent. Om het met een vergelijking te 
zeggen: een sluipschutter die men niet ziet 
liggen, is gevaarlijker dan iemand die aan 
iedereen zijn pistool toont voor hij zijn eerste 
schot lost. 
 
De geviseerde organisaties vormen een po-
tentieel gevaar voor onze samenleving. 
Maar de verregaande erosie van onze 
grondrechten is dat evenzeer. Het beste wat 
we kunnen doen is herbevestigen dat onze 
cultuur gefundeerd moet zijn op persoonlijke 
vrijheid en respect voor éénieders rechten. 
Sommige organisaties willen dit vervangen 
zien door één of andere vorm van tirannie. 
Als wij blijven verdergaan met het 
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kortwieken van grondrechten, dan verlagen 
we ons tot hun niveau. Laat ons deze men-
sen bekampen met argumenten, debat en 
een aanhoudende bescherming van indi-
viduele rechten, ook die van hen. 
 
Kort samengevat: deze maatregelen tasten 
onze grondrechten aan, en kunnen sterk 

repressief worden ingezet. Bovendien lijken 
ze ook hun doel volledig te zullen missen en 
zelfs een averechts effect te zullen hebben. 
Daarom zijn wij, als studentenvereniging die 
het recht op vrijheid hoog in vaandel draagt, 
radicaal tegen dergelijke regeling, die overi-
gens ook best wel radicaal is.■ 
 

(Ere) l idmaatschap en Blauwdrukabonnement  

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. 

(Erelid) worden? Blauwdruk ontvangen? 
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Bestuur  en contactgegevens  

Voorzitter:       Secretaris 
Gilles VERSTRAETEN     Steven VERSCHOOT 
gilles@lvsvleuven.be     Steven@lvsvleuven.be 
+32(0)484/77 17 53     +32(0)470/62 12 91 
 
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 
 
Redactie Blauwdruk: 
Loïc MOUREAU      Jonas VEYS 
loic@lvsvleuven.be     jonas@lvsvleuven.be 
 
Bestuursleden: 
Sara LABIB      Jorig WIELOCKX 
Sara@lvsvleuven.be     Jorig@lvsvleuven.be 
 
Cedric DE SCHRYVER 
cedric@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 
Partijvoorzitter 

 
Annemie Neyts 
Voorzitter ELDR 

 
Annemie Turtelboom 

Federaal minister 
 
Bart Tommelein 
Senator 

 
Bram Machtelinckx 
Oud-voorzitter LVSV Leuven 

 
Carl Vereecke 
Burgemeester 

 
Christian Leysen 
Ondernemer en voorzitter van 
Ahlers en Xylos 

 
Christophe Depreter 
Algemeen directeur Sabam 

 
Dirk Michiels 
Notaris 

 
Dominique Vanherck 
Oud-bestuurslid LVSV Leuven 

 
Egbert Lachaert 
Vlaams Volksvertegenwoordiger 

 
Frank Beckx 
Voorzitter oudledenbond LVSV 
Leuven 

 
Frank Wilrycx 
Burgemeester` 

 
Freddy van Gaever 
Gemeenteraadslid 
 

Gertjan Van Speybroeck 
Ex-bestuurslid LVSV Leuven 
 

Godelieve Versavel 
Bestuurder Open VLD Leuven 

Herman De Croo 
Federaal parlementslid 
 

Irina De Knop 
Burgemeester 

 
Ivan Pittevils 
Gedelegeerd bestuurder 
Nationale Loterij 
 
Karel De Gucht 
Europees commissaris 

 
Karel Servranckx 
Burgemeester 

 
Koenraad Keignaert 
Oud-voorzitter LVSV Leuven 
 
Kwinten Van Geit 
Oud-bestuurslid LVSV Leuven 

 
Maggie De Block 
Federaal staatssecretaris 

 
Martine Taelman 
Senator 

 
Michel Heuvelmans 
Ondernemer 

 
Michel Van Haeleweyck 
Ereburgemeester 

 
Peter Reekmans 
Vlaams parlementslid 

 
Philip Baetsle 
Oud-voorzitter LVSV Leuven 
 
Philippe Caeymaex 
Oud-voorzitter LVSV Leuven 

 
Rafael Mondelaers 
Oud-voorzitter LVSV Leuven 
 
Rik Daems 
Senator 

 

Rudi Beeken 
Advocaat 
 
Vincent De Roeck 
Oud-bestuurslid LVSV Leuven 

 
Willem Coppenolle 
Oud-bestuurslid LVSV Leuven 
 
Wim van Rossen 
Gemeenteraadslid 

Galer i j  der  Ere leden  

Galerij der Ereleden 

Het LVSV Leuven dankt haar ereleden voor hun steun. 
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Sponsors  

 
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. 
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Beeldbank  

 De nieuwelingen in het bestuursteam met de nieuwe voorzitter.  

Op bestuursweekend in Reims.   En nog enkele sfeerbeelden. 



Ambachtszone 
 

Ambachtenlaan 29 
 

B-3001 Heverlee 
 

016/38.36.34 
 

info@procopia.be 
 

www.procopia.be 



Teken onze petitie! 

socialeonzekerheid.be 

Wie leidt 

jouw leven? 

Jij? 

 

Of de 

overheid? 


