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

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 tek-
sten en vragen omtrent Blauwdruk sturen naar: 
redactie@lvsvleuven.be 
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Zo. Zit dat er weer even op.

’t Is, en we zouden het niet an-
ders willen, opnieuw een rijke-
lijk gevuld werkingsjaar geweest. 
Bloed, zweet, tranen en die spre-
kers tussendoor als zoethouder-
tje – om van politiek spektakel 
op dat lang vervlogen openings-
debat niet te spreken. We hebben 
tussen menig pot en pint gedis-
cussieerd over de stand van de 
zon, de getijden van de oceaan 
en de meer saillante punten van 
deze of  gene spreker. Want, laat 
ons eerlijk zijn, die waren ook dit 
jaar van een niet te onderschatten 
niveau. De sprekers uiteraard. 
Of  er tijdens pot-en-pintdiscus-
sies nog veel saillante punten ge-
maakt worden, dat weten zelfs de 
omstanders achteraf  niet meer. 
Of  dat maar goed is of  niet, dat 
zult u pas weten als u er ook eens 
bij bent. Of  net niet? Je moest er 
bij geweest zijn. Een mens krijgt 
zo nog eens goesting in de toe-
komst.

Voorwoord van de Voorzitter
Arnd De Weirdt 
Voorzitter LVSV Leuven

Alle gekheid op een stokje, het 
bestuur van deze vereniging 
heeft haar markante geschiede-
nis opnieuw eer aan gedaan. De 
feestvreugde op het biercock-
tailfeestje – onze goeie vrienden 
van het M-Café en vooral Jurgen 
komen hier grote eer toe – kwam 
zelfs gevaarlijk dicht in de buurt 
van wat zich afspeelde op de af-
gelopen Lustrumviering. Poster-
rondes werden afgewerkt alsof  
de duivel zelve de plakkers op de 
hielen zat. Dat de voorzitter met 
tafels en stoelen heeft gesleurd 
alvorens hij er genoeg van had 
en dan maar van zijn prerogatie-
ven gebruik maakte, dat laten we 
even terzijde. Zonder het welge-
meende enthousiasme van be-
stuursleden waaronder, het mag 
gezegd zijn, sinds dit jaar zelfs 
een fysicus (!), zou niets van dit 
alles mogelijk geweest zijn. Men-
sen hebben vleugels, sure thing, 
maar LVSV bestuursleden wor-

den aangedreven door oprechte 
passie.

De missie van LVSV Leuven is 
echter breder dan sprekers al-
lerhande binnen brengen in het 
Leuvense studentenweefsel, of  
hogervernoemde pot-en-pintdis-
cussies. Zonder de overdrijv-
ing genegen te zijn, is het doel 
van deze vereniging studenten 
de kans te bieden om, naast de 
duffe formele opleiding die het 
huidige universitaire landschap 
nog steeds niet overstijgt, kennis 
te maken met liberalisme op een 
manier die breder is dan gelijk 
welk partijpolitieke kader ooit 
kan aanbieden. Omwille van haar 
lange traditie en, meer dan ver-
meldenswaardig, haar volledige 
onafhankelijkheid, slaagt LVSV 
Leuven erin om zonder gêne en 
grenzen de liberale politieke filo-
sofie in haar volledige multiplic-
iteit te omarmen. Een idee dat nu 
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meer dan ooit belangrijk is, is (de 
erkenning van) de samenleving 
in al haar complexiteit. We leven 
in een geweldige tijd, zoveel is 
zeker. Maar de groeiende wel-
vaart die wij nu genieten kan pas 
veilig gesteld worden indien we 
samen begrijpen en erkennen 
dat dit ‘slechts’ een bijproduct 
is van emergente marktproces-
sen, waarbij ontelbare individu-
en hun beperkte eigenbelang 
nastreven met de beperkte ra-
tionaliteit die zij bezitten. Deze 
vreedzame coöperatie, waarbij 
elk van ons slechts ontieglijk 
kleine deeltjes kennis met zich 
meedraagt en ontdekt, zou 

elkeen van ons tot meer ned-
erigheid moeten brengen. De 
vaak gehoorde slogan ‘don’t tread 
on me’ krijgt hierbij waarde indien 
we de ommekant van de munt 
de nodige eerbied geven, ‘don’t 
tread on others’. Niet enkel vraagt 
deze idee wederzijdse tolerantie, 
maar wijst ze ook de overheid 
op haar primordiale taken. De 
uitdaging van de toekomst ligt 
in de vraag of  de overheid, net 
als wij zelf  proberen, meer ned-
erigheid en bewondering aan de 
dag kan leggen in het licht van 
onze complexe samenleving, en 
hieruit ook de noodzakelijke be-
leidsgevolgen trekt.

Maar mogelijks klonk dat alle-
maal wel wat moraliserend. De 
wijsneus onder u zou zelfs mo-
gelijks durven stellen dat ik mijn 
boodschap van intellectuele ned-
erigheid enigszins teniet doe. Dat 
is natuurlijk een uitspraak die ik 
moeilijk tegenspreken kan. Sta 
mij dan ook toe mijn deel van 
de gedachtegang hier af  te sluit-
en en het woord niet enkel aan 
u, maar aan deze fantastische 
vereniging te laten. De eer en het 
genoegen was volledig mijn deel. 

Libertas vincit!
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Editoriaal
Dimitri Van Becelaere
Hoofdredacteur
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Editoriaal

Geachte lezer,

Voor u ligt de laatste Blauwdruk 
van dit academiejaar. Na een in-
tense blokperiode zijn de Leu-
vense LVSV’ers ondertussen 
weer gewoon geraakt aan dat 
deel van het studentenleven waar 
leerstof  rustig een vage herin-
nering kan worden. Ik heb het 
over een ‘intense’ blokperiode 
omdat deze geplaagd werd door 
enerzijds het WK voetbal en an-
derzijds de verkiezingen en hun 
nasleep. Dat de verkiezingen niet 
snel genoeg achter de rug kon-
den zijn, was zeker voor mij het 
geval. Maandenlang rakelden de 
nieuwsmedia triviale of  niets-
zeggende uitspraken en andere 
politiek gekleurde feiten van po-
litici, opiniemakers of  bv’s bijeen 
om toch maar aan de dagelijkse 
portie ‘nieuwsfeiten’ te komen. 
Daarbij komt ook nog dat de 
bijhorende commentaren op de 
nieuwsfora of  sociale media van 
een nog belabberder niveau wa-
ren. Wie zocht naar rationeel on-
derbouwde, oratorisch sterke en 
in correct Nederlands opgestel-
de commentaren was eraan voor 
de moeite. Het bier mocht veraf  

zijn, van cafépraat werd de stu-
dent die in zijn pauzes de sociale 
media doornam niet gespaard. 
Wat de verkiezingen zelf  betref-
fen, dient opgemerkt dat er zich 
op het Europese niveau een niet 
zo koosjer tafereel afspeelt. Eu-
ropa stemt extremer. Europees 
Unitair Links/Noords Groen 
Links (GUE-NGL), de fractie 
die heel wat extreem-linkse/
communistische partijen ver-
enigt, mag er 17 zetels bijtellen. 
Het Front National gaat van drie 
naar 24 zetels en wordt daarmee 
de grootste Franse partij in het 
Europees Parlement. Zelfs de 
beruchte Griekse Gouden Da-
geraad-partij maakt zijn intrede 
met drie zetels. Dat een partij die 
openlijk racistische en totalitaire 
ideeën voorstaat nu ook in een 
democratisch verkozen parle-
ment mag gaan zetelen doet toch 
enkele vragen rijzen betreffende 
dat democratisch orgaan en de 
grenzen van de democratie. Te-
recht wordt opgemerkt dat de 
EU net is ontstaan om dergelij-
ke ideologieën geen kans meer te 
gunnen.
In eigen land kunnen we dan 
weer vaststellen dat het Vlaams 

Belang zijn beste tijd heeft ge-
had. Aan de andere kant, de 
linkse kant, komen er wel twee 
extreem-linkse volksvertegen-
woordigers bij in de Kamer. 
Hoewel de PVDA het andere 
eind van het politieke spectrum 
inneemt, zijn er toch grote gelij-
kenissen met het Vlaams Belang. 
Beide partijen moeten het heb-
ben van populistische slogans en 
(vaak misplaatste) ‘ludieke’ acties. 
Bovendien delen ze allebei de 
bevolking op in groepen. Bij de 
ene partij wordt de tegenstelling 
allochtoon vs. autochtoon uitge-
speeld, bij de andere is dat rijk vs. 
arm. In hun pleidooi is er maar 
weinig plaats voor nuance en is 
alles behoorlijk zwart-wit (pun 
not intended). Het LVSV ziet 
het als zijn permanente taak om 
dit hokjesdenken tegen te gaan. 
Een ideologie die zich focust op 
de rechten van het individu deelt 
mensen immers niet op in cate-
gorieën.
Dit gezegd zijnde rest mij nog u, 
lezer, te bedanken voor uw steun 
aan het LVSV en ik wens u veel 
leesplezier met deze Blauwdruk!



“To understand political power aright, and derive 
from it its original, we must consider what estate all 
men are naturally in, and that is, a state of  perfect 

freedom to order their actions, and dispose of  their 
possessions and persons as they think fit, within the 
bounds of  the law of  Nature, without asking leave 

or depending upon the will of  any other man.”

- John Locke
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Vrijheid in de middeleeuwen

Jan Reyntjens is ondervoorzitter van 
LVSV Leuven
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Dat de middeleeuwen geen al te 
beste reputatie hebben is alge-
meen geweten. Het stereotype 
beeld van de middeleeuwen als 
een achterlijke en donkere peri-
ode waar bloeddorstige edelen 
en een corrupte kerk de plak 
zwaaiden terwijl boeren genade-
loos uitgebuit werden en ieder-
een met ietwat afwijkende ideeën 
zonder pardon op de brandstapel 
terecht kwam is iedereen welbe-
kend. Hoewel deze clichématige 
visie op het leven tijdens de mid-

deleeuwse periode reeds tiental-
len jaren geleden werd bijgesteld 
door historisch onderzoek, blijft 
zij desondanks doorleven in het 
collectieve geheugen. 
Dit is echter niet zo verwonder-
lijk, daar de algemeen aanvaarde 
en gebruikte historische bena-
mingen voor de periode tussen 
500 en 1800 (middeleeuwen, 
Renaissance, Verlichting) in zich 
reeds het narratief  van een soort 
heropstanding uit de duisternis 
dragen. De term ‘Dark Ages’ als 
synoniem voor de middeleeuwen 
vindt niet haar oorsprong in de 
historische realiteit, maar wel in 
de visie van de humanist Petrar-
ca die alle post-klassieke latijn-
se literatuur als minderwaardig 
beschouwde. In realiteit was de 

breuk tussen de middeleeuwen 
en de Renaissance helemaal niet 
zo groot als men graag wil gelo-
ven en is deze visie slechts een 
contructie van 19de eeuwse his-
torici die de idealen uit die peri-
ode opnieuw wilden opblinken.  
Ondanks het vele historisch on-
derzoek dat gevoerd is om deze 
mythes te ontkrachten blijft het 
idee van een ‘Dark Age’ be-
staan. Vanuit deze mythe lijken 
de middeleeuwen en vrijheid 
bijna onmogelijk met elkaar te 

verzoenen. Toch waren gemeen-
schappen in deze periode door-
gaans bloeiend, welvarend en re-
latief  vrij. Deze tekst zal trachten 
een beter inzicht te geven in de 
middeleeuwse maatschappij en 
hun concept van vrijheid. Let 
wel dat dit concept enigszins ver-
schilt van wat wij in onze heden-
daagse liberale democratieën als 
vrijheid beschouwen. Deze tekst 
is dan ook niet bedoeld als een 
apologie van de feodale samenle-
ving, maar eerder als een verdui-
delijking van deze periode.
Het begrip vrijheid zoals het in 
het Europa van de middeleeu-
wen vorm kreeg werd voorna-
melijk ingevuld als territoriale 
immuniteit, met andere woorden 
de vrijheid om over de grond-

stoffen en middelen van een be-
paald gebied te beschikken, en 
hier gezag uit te oefenen, alsook 
vrij zijn van bepaalde lasten en 
verplichtingen. Vrijheid was dus 
eerder territoriaal gebonden dan 
persoonsgebonden, waardoor 
ook hier persoonlijke vrijheid 
en eigendomsrecht onlosmake-
lijk met elkaar verbonden waren. 
Het spreekt voor zich dat in een 
feodale standenmaatschappij zo-
als onze voorouders in die peri-
ode kenden deze vrijheid voor-

namelijk voorbehouden was aan 
de adel en de clerus, maar dit 
wil echter niet zeggen dat het 
gewone volk slechts de speelbal 
was van de elite. Vrije boeren 
bestonden wel degelijk en kon-
den genieten van hun eigendom 
zonder dat zij veel verplichtingen 
hadden tegenover lokale heren. 
De meerderheid van de middel-
eeuwse samenleving bestond 
echter wel uit lijfeigenen, en niet 
uit vrije burgers. Deze lijfeigenen 
bewerkten het land van hun heer 
en waren hem bepaalde diensten 
verschuldigd. Toch waren zij 
niet het eigendom van de heer 
maar waren zij aan het land dat 
zij bewerkten verbonden, en gin-
gen dus mee over als hun grond 
werd overgedragen aan een an-

Opinie

Middeleeuws Europa was een bontgekleurd lappendeken van kleine baronieën, graaf-
schappen, hertogdommen en steden, bijeen gehouden door losse allianties en relatief  

zwakke vorsten die elkaars macht in balans hielden. 
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dere eigenaar. Hoewel hun status 
verre van ideaal was genoten zij 
toch een relatieve vrijheid. Zij 
mochten zelf  hun landbouwac-
tiviteiten invullen, eigendom 
verwerven en konden hun rech-
ten afdwingen in speciale recht-
banken. Doorgaans hanteerden 
feodale heren ook de principes 
van de redelijkheid bij de om-
gang met hun lijfeigenen en lie-
ten hen hun gang gaan zolang zij 
hun belastingen betaalden. Het 
klassieke verhaaltje dat een heer 
recht had op de eerste nacht met 
de bruid van zijn lijfeigenen is 
dan ook niet meer dan een fabel. 
Sociale mobiliteit was in deze pe-
riode zeldzaam, maar zeker niet 
onbestaande. Lijfeigenschap was 
ook niet over heel Europa het-
zelfde. In het Westen hadden lijf-
eigenen doorgaans meer rechten 
en autonomie dan hun lotgeno-
ten achter de Elbe. Alhoewel lijf-
eigenschap in onze gewesten pas 
laat in de 18de eeuw officieel af-
geschaft werd, was deze praktijk 
de facto al lange tijd in onbruik 
geraakt. In Oost-Europa had 
men minder geluk, in Rusland 
leefden boeren nog tot het einde 
van de 19de eeuw als quasi-sla-
ven. Hierbij moet echter ook 
vermeld worden dat slavernij in 
de middeleeuwen, hoewel spora-
disch, nog steeds voorkwam.
De voornaamste houders van 
vrijheden waren zoals eerder ge-
zegd de adel en de clerus. Vaak 
wordt hierbij verwezen naar de 
Magna Carta van 1215, waarin de 
Engelse koning bepaalde vrijhe-
den schonk aan zijn edelen. Het 
ging hier echter niet om nieuwe 
vrijheden en privileges, maar 
eerder om de codificatie van 
vrijheden en privileges die reeds 

decenialang tot het Engelse ge-
woonterecht behoorden en al ja-
ren door de adel toegepast wer-
den. In de middeleeuwen lag de 
ware macht ook niet bij de vorst, 
zoals dit ten tijde van het absolu-
tisme wel het geval was, maar bij 
de adel. Staande legers beston-
den immers nog niet waardoor 
vorsten hun militaire slagkracht 
noodgedwongen bij hun vazal-
len moesten halen. Aldus kon 
een vorst geen al te eigenzinnige 
koers varen zonder de adel tegen 
zich in het harnas te jagen, en 
was hij dus verplicht de relatie-
ve autonomie van zijn vazallen te 
respecteren.
Ook de kerk genoot een gepri-

viligeerde positie binnen de feo-
dale maatschappij, want als enige 
leverancier van zieleheil speelde 
zij een belangrijke en onmisbare 
rol voor de middeleeuwse mens. 
Deze functie, gekoppeld aan het 
feit dat de kerk, naast de adel, 
bijna alle grond bezat maakte 
van haar een bijzonder machtige 
speler. Tot in de late middeleeu-
wen wedijverde de Katholieke 
Kerk met Europese vorsten om 
invloed en zij had lange tijd een 
reeële claim om de ultieme ver-
tegenwoordiger van wereldlijke 

macht op het Europese conti-
nent te zijn. Deze strijd tussen 
kerk en vorst had als resultaat dat 
geen van beiden ooit de absolute 
macht in handen kregen. Zowel 
de adel als de derde stand slaag-
den er vaak in deze twee rivalen 
tegen elkaar uit te spelen en ver-
kochten hun steun aan diegene 
die hen het meeste voordeel kon 
bieden. Lord Acton merkte al op 
dat vrijheid ontstaat in het con-
flict tussen machten.
Op het platteland zwaaiden de 
adel en de clerus de plak, maar in 
de prille steden zag het leven er 
heel anders uit. Vele steden wis-
ten belangrijke vrijheden en pri-
vileges te verkrijgen van vorsten, 
waardoor zij een zeer grote auto-
nomie genoten. Deze autonomie 
vertaalde zich in een bruisend 
stadsleven waar de handel en de 
kunsten floreerden. De vrije ste-
den werden op deze manier de 
economische en culturele cen-
tra van de middeleeuwen, eerder 
dan de hoven van vorsten. Denk 
maar aan de Vlaamse steden van 
Brugge, Gent en Antwerpen, 
de Hanzesteden of  de Italiaan-
se republieken van Firenze en 
Venetië. Zij verdedigden hun au-
tonomie ook met hand en tand 
wanneer deze bedreigd werd, 
denk maar aan onder andere de 
Lombardische bond, die door 
verschillende Noord-Italiaanse 
steden werd opgericht om zich 
tegen keizer Frederik Barbarossa 
te beschermen.
Middeleeuws Europa was dus 
een bontgekleurd lappendeken 
van kleine baronieën, graaf-
schappen, hertogdommen en 
steden, bijeen gehouden door 
losse allianties en relatief  zwakke 
vorsten die elkaars macht in ba-

Opinie

Francesco Petrarca, 1304-1374
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lans hielden. In dit gedecentrali-
seerde politieke landschap was de 
Katholieke Kerk de enige orga-
nisatie met macht en invloed op 
het hele continent. Toch was het 
uiteindelijk de kerk die de dui-
men moest leggen tegen de na-
tiestaat, die aan het einde van de 
middeleeuwen voorgoed op de 
voorgrond trad als voornaamste 
drager van politieke macht. Hoe 
slaagden de Europese vorsten er 
dan uiteindelijk toch in om hun 
macht te centraliseren en hun 
edelen onder controle te krijgen? 
De ontdekking van buskruit 
maakte allereerst de militaire 
aristocratie die de middeleeuwse 
wereld tot dan toe domineerde 
overbodig. Iedere ongetrainde 
boer, uitgerust met een vuurwa-
pen, kon nu immers een ervaren 
ridder gemakkelijk onschadelijk 
maken. Ook de machtige kaste-

len van waaruit de edelen over 
hun domeinen heersten waren 
niet opgewassen tegen de kanon-
nen die hun intrede maakten op 
het slagveld. Bovendien waren 
deze nieuwe wapens bijzonder 
duur, en konden enkel door de 
rijkste heersers betaald worden. 
Niet meer in staat om militair te 
wedijveren met de vorsten kozen 
de meeste edelen ervoor om hun 
invloed te behouden door hoge 
posten te bekleden aan konink-
lijke hoven, administraties en 
legers, dit maal in dienst van de 
staat. Ook de kerk kon deze op-
mars van de centrale staat niet te-
genhouden, zij was immers zelf  
verzwakt door interne conflicten 
en de Reformatie.
Uiteindelijk kan men moeilijk 
stellen dat de middeleeuwse 
mens echt vrij was. Maar de de-
centralisatie van politieke macht 

die kenmerkend was voor die 
periode bood wel mogelijkheden 
om kleinschalige bestuurlijke en 
culturele tradities te ontwikkelen 
zonder al te veel bemoeienissen 
van bovenaf, met positieve maar 
soms ook negatieve resultaten. 
Hoewel ‘stemmen met de voe-
ten’ in die tijd slechts voor klei-
ne delen van de bevolking was 
weggelegd en migratie relatief  
zeldzaam was, bereikten weten-
schappelijke, technologische en 
economische ontwikkelingen 
toch alle hoeken van het conti-
nent. Alles bij elkaar genomen 
was de middeleeuwse samen-
leving een stabiele sociale orde 
waar mensen van een relatieve 
autonomie en vrede konden ge-
nieten door een precaire machts-
balans die niemand toeliet om te 
sterk te worden.

Opinie

Koning Jan van Engeland (Jan Zonder Land) tekent de Magna Carta onder 
dwang op 15 juni 1215.
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Licence to drill: 
Who controls Flemish shale gas? 
Steven Verschoot is rechtenstudent en oud-besuurslid 
van LVSV Leuven. 

With fracking being consid-
ered at least partly involved 
in the economic revival of  the 
US, the debate on fracking 
has taken ground in most of  
Europe too, including Flan-
ders – a Belgian region. This 
new technology sparks ques-
tions over landownership, in 
view of  both sociological and 
economic reality. Would prop-
erty law enable Flemish land-
owners to make money from 
fracking?  And would it allow 
them to prevent fracking from 
happening?
To fulfil the ever-growing need 
for energy, new ways are being 
investigated to extract stores of  
oil and gas that up to now have 

been unreachable. An example 
of  this is the extraction of  shale 
gas and oil, which are trapped in 
pores of  rocks (‘shale’) several 
kilometres subsurface (typically 
two to three km, but this may 
vary widely). Hence the rise of  
high-volume hydraulic fracturing 
(‘fracking’), the technique used to 
drill this ‘shale gas’. Although the 
technique has been known since 
the 40’s, only in recent years it 
has been refined to a level, which 
makes it efficient enough to be 
used on a large scale.
Discussion regarding potential 
externalities of  horizontal drill-
ing, such as pollution or earth-
quakes, has risen in most states 
where shale reserves are or might 

be available. One 
of  these states is 
Belgium – and 
more specifically 
the Flemish region 
of  Limburg, which 
might possess gas 
reserves and has 
recently suffered 
a major economic 
blow by the clo-
sure of  the Ford 
car factory.
The public debate 
has mostly been 
on the relationship 
between the rather 
macro-economic 

advantages and the possible im-
pact on the environment, thus 
the debate in Belgium has up to 
now been on the ‘general inter-
est’.
Nevertheless, a sociological study 
in the US has (not surprisingly) 
shown that people who might 
receive compensation for drilling 
under their estate are less likely 
to oppose fracking and are even 
likely to support it. Thus, the ad-
vantages surface estate owners 
could get from drilling (even if  
thanks to horizontal drilling no 
equipment is installed on their 
estate) may to a large extent in-
fluence the outcome of  the de-
bate. On the other hand, for ex-
ample in the UK, several activist 
communities have managed to 
use their landownership rights to 
seriously delay licensed drilling. 
So if  they do not increase accep-
tance of  fracking, rights given 
to the landowner might make 
it even harder to start drilling, 
thereby possibly harming the 
economic general interest.
Therefore, it is worth evaluating 
how such issues would be han-
dled in Flanders. Would prop-
erty law enable landowners (or 
the persons entitled to the land) 
to either make money from the 
shale under their houses or pre-
vent drilling from happening?
In fracking countries such as 

How does fracking work?
Shale gas, contrary to conventional oil 
and gas – which can directly be pumped 
up from subsurface reservoirs – is stuck 
in rock layers. Therefore, a vertical well 
is drilled towards the rock layer, and 
once this layer is reached, a horizontal 
shaft is drilled through the layer (see 
drawing). Subsequently, a fluid (‘fracking 
fluid’) which consists of  i.a. water, sand 
and chemicals is pumped in the shaft 
with high pressure. This high pressure 
fractures the rocks, freeing the minerals 
stuck in the shale. The drilling fluid is 
pumped up, followed by the minerals.
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from drilling by not giving them 
access to subsurface estate. This 
general rule, which can be found 
in article 544 and further of  the 
Belgian Civil Code, has a clear 
application for groundwater and 
water sources on someone’s es-
tate. In this approach, one could 
sell access rights, or rights to drill 

– like is the case in some 
US states.
Nevertheless, this gen-
eral rule is overruled by 
the Decree, which states 
that the hydro carbon-
ates which are naturally 
present in the deep un-
derground of  the Flem-
ish region are property 

of  the Flemish region, who can 
grant licences to drill.  Once the 
minerals are gained from the soil, 
the property rights are trans-
ferred to the licensee – if  this 
licensee pays a fee to the Flemish 
government (except in the case 
of  test drillings, in which no fee 
has to be paid in order to trans-
fer ownership). 
Consequently, whether it is pos-
sible to get money out of  selling 
the fracked shale gas or oil to the 
licensee, is as clear as it would 
have been if  asked for conven-

soil, owns it up to heaven and down to 
hell’ (the so-called ad inferos rule). 
Consequently, the basic rule is 
that when one owns the surface 
estate, one also owns everything 
beneath. The rule is interpreted 
in such a way that the property of  
surface estate only goes as deep 
as it can be reasonably used. This 

is called a functional approach, and 
its consequence is that in theory, 
the surface estate owner (or its 
titular) can do whatever he wants 
with his subsurface estate.
Accordingly, he can also pre-
clude a third person to do any-
thing that might hinder the 
usage of  his ‘functional’ un-
derground. As the possibility 
to drill for minerals in the deep 
underground would also make 
this deep underground ‘useable’, 
it would under the general rule 
be possible to prevent licensees 

the US and the UK, surface es-
tate owners (try to) make mon-
ey from fracking in two ways. A 
first one is the licensing of  the 
subsurface minerals they own. A 
second one (in case they do not 
own minerals) is a compensation 
paid to cross property. Those 
two roads open to surface estate 
owners will be evaluated 
according to the legisla-
tion currently applicable 
in Flanders.

LEGISLATION
The Flemish Decree on 
the Deep underground 
of  2009, based on Eu-
ropean directions, is the 
key piece of  legislation concern-
ing the ownership of  minerals in 
Flanders. The rules stipulated by 
this Decree take priority over the 
Belgian Civil Code. Although the 
Decree has been designed with 
traditional, vertical, drilling in 
mind, it is applicable to fracking 
(with its horizontal drilling) too, 
as its scope is based on the min-
erals, which are gained, rather 
than on the used technique.

PUBLIC LICENCES          
The first thing that comes to 
mind when thinking about ‘mak-
ing money with fracking’, is the 
story of  a random (and most 
probably very rare or even illu-
sory) Texan farmer who has sold 
the rights to the oil beneath his 
farm and made a great amount 
of  money doing so. 
Just like in Texas, Belgian proper-
ty law has traditionally been built 
on the rule of  Roman law which 
states ‘cuius est solum, eius est usque 
ad coelum et ad inferos’, which can 
be translated as: ‘whoever owns the 

Would property law enable landowners 
(or the persons entitled to the land) to 

either make money from the shale under 
their houses or prevent drilling from 

happening?
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tional gas or oil:  not only can 
no property rights be sold by 
the surface estate owner, he does 
not even own the rights himself. 

PROPERTY ACCESS 
Even if  a landowner does not 
own the minerals himself, ways 
to get ‘around’ this could be 
foreseen by the legislator.
In the UK for example, the 
subsurface and mineral own-
ership is split. While the lat-
ter belongs to the Crown, the 
surface estate owner’s agreement 
is required to drill. If  no agree-
ment is reached, the licensee can 
go to court to force (paid-for) 
permission. Such rule of  property 
access, although it has come un-
der attack by a pro-fracking UK 
government, seems to balance 
individual and community inter-
est. 
It is however absent in Flan-
ders. Surface estate owners are 
bound by the Decree to allow 
drilling, transporting and storing 
the minerals if  they are at least 
100 m subsurface (which will for 
fracking most certainly be the 
case). 

Occupying grounds? 
If  buildings (such as houses 
or stores) are erected on the 
grounds, a permission to occu-
py these grounds will be needed 
by the licensee but could be re-
fused. In other cases, the surface 
estate owner only has the right 

to a compensation for the loss 
of  enjoyment of  his property 
The Decree states that occupy-
ing grounds is only possible af-
ter the payment of  a yearly com-
pensation to the person entitled 
to them. If  no such agreement 
can be reached, the justice of  
the peace will determine the fee. 
This fee has to be at minimum 
one and a half  times as high as 
the amount the estate would 
have yielded the entitled person 
if  no such occupancy would 
have occurred. 
Nevertheless, if  the only way 
your ‘estate’ is ‘occupied’ is sub-
surface, this will probably not 

apply. Shale layers are at a depth, 
which in the modern, functional, 
approach can hardly be consid-
ered to be part of  the surface es-
tate. Additionally, under the old 
Belgian mining legislation, mines 
were considered to be ‘torn out’ 
of  the underground of  the sur-

face estate to become prop-
erty of  the licensee – and no 
strong argument is available 
why this would have changed 
with the Decree, which wish-
es to translate the mining 

legislation to the new context of  
hydro carbonates.
One may argue that with upcom-
ing techniques (such as geother-
mic energy, which is also gained 
in deep underground, but is not 
within the scope of  the Decree) 
the ‘functional’ part of  the un-
derground may have grown 
deeper again. One could even 
argue that – especially in the case 
of  large plots of  land – some loss 
of  enjoyment might be accepted, 
in the sense that it takes away the 
landowner’s (future) possibility 
to obtain a drilling licence and 
drill the minerals himself. 
Nevertheless, this reasoning is 
not very likely to stand in court. 
It is against the intentions of  the 
legislator and would de facto in-
troduce the ‘ad inferos’ approach 
again, possibly bringing trouble 
to, for example, subsurface util-
ities. Next to that, if  occupancy 
of  the ground would be accept-
ed, other rules would still apply 
to ground on which is built than 
to ground on which is not. This 
would make no sense, as on sev-
eral kilometres depth, it does not 
matter whether a building is on 
the surface.

Not only can no property rights be 
sold by the surface estate owner, 
he does not even own the rights 

himself. 
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Compensation for occupa-
tion?
Additionally, even if  it would be 
accepted that there would be oc-
cupation, it is but the question 
whether – if  the case would go 
to court – large compensations 
would be obtained. There may 
well be fracked beneath surface 
without having any direct dam-
age or loss of  enjoyment – ex-
cept for the aforementioned 
loss of  a small possibility. Con-
sequently, in a similar case un-
der the aforementioned similar 
rules in the UK, the Supreme 
Court has recently only granted 
very low damages to the land-

lord whose subsurface estate was 
trespassed.

CONCLUSION
As he does not own the mineral 
estate, the surface estate own-
er has nothing to gain from the 
fact that these minerals are being 
fracked, and he cannot do much 
about it. 
The only weapon he may have 
is the power to refuse access to 
his ‘functional’ subsurface estate, 
thereby either making drilling 
impossible (if  there has been 
built on the ground) or triggering 
legal procedure and thus slowing 
down the drilling – but this de-

pends on whether one considers 
drilling the deep underground to 
be occupying land, which seems 
very unlikely. And if  subsurface 
occupation of  land would be 
accepted, compensations grant-
ed would most probably still be 
rather small. 
In conclusion, it can be seen that 
– as long as no damage occurs 
or access to the surface estate is 
needed – the individual surface 
land owner has little to gain from 
fracking, but also can do little 
about it taking place. The Flem-
ish Region controls shale gas, 
not the individual landowner. 

Shale gas basins in Europe; from The Economist 14/07/2012

Blauwdruk 2013-2014 nr. 3 15

Focus



Is de Euro een liberaal project?

Pieter Cleppe vertegenwoordigt de onafhankelijke denktank 
Open Europe in Brussel en is oud-voorzitter van LVSV Leuven.
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Dat de Europese Unie funda-
menteel een liberaal idee is, daar 
bestaat weinig discussie over. 
Staten beloven elkaar om de 
grenzen te openen voor reizen, 
werken, kopen en verkopen. Een 
mooie zaak, vanuit liberaal oog-
punt. Dat de EU niet enkel zorgt 
voor open grenzen, maar ook 
doet aan regelneverij, tolmuren 
opricht en er heel wat geldver-
spilling is op Europees niveau, 
wordt terecht beschouwd als op 
te lossen gebreken die niets te 
maken hebben met de essentie 
van het Europese project.

Het project van een Europese 
eenheidsmunt is dan weer iets 
waar voorvechters voor indivi-

duele vrijheid heel wat minder 
overeenstemming over bereiken. 
Zeker in Zuid-Europa herinnert 
het liberale deel van de bevol-
king zich nog goed de devalua-
ties en de hoge omwisselkosten 
die de Lire, de Drachme en de 
Peseta met zich meebrachten. 
In Noord-Europa beweren die 
liberalen die de eenheidsmunt 
nog verdedigen dat er met de 
euro op zich niets fout is, maar 
dat het probleem er één is van 

verminderde concurrentiekracht 
die moet worden hersteld, terwijl 
een ‘transferunie’ helemaal niet 
noodzakelijk is om de euro bij-
een te houden.
Wie heeft het bij het rechte eind? 
Een poging tot opheldering.

We hebben geen vrij geldsys-
teem
Overheden nagenoeg overal ter 
wereld laten de burger niet toe 
om naar vrij believen een be-
taalmiddel te kiezen. Via allerlei 
regelgeving en fiscale wetgeving 
maken ze het onvermijdelijk om 
het overheidsgeld, dat ze als enig 
wettig betaalmiddel bestempe-
len, te gebruiken.
Dat biedt een groot voordeel aan 

diezelfde overheid. Beloften van 
politici kunnen dan immers niet 
enkel worden gefinancierd door 
het heffen van belastingen of  
het maken van schulden, maar 
ook door het manipuleren van 
de waarde van dat overheids-
geld. Via centrale banken bepa-
len politici de geldhoeveelheid 
en zorgen ze dat er zo meer geld 
in omloop komt dan in een vrij 
geldsysteem het geval zou zijn. 
Soms verhinderen ze ook een 

krimp van de geldhoeveelheid. 
Het gevolg van het artificieel ver-
hogen van de geldhoeveelheid is 
dat de interestvoet – oftewel de 
prijs van het geld – daalt, waar-
door politici de nieuwe leningen 
die ze afsluiten om oude over-
heidsleningen te betalen (op zich 
reeds een bedenkelijke praktijk) 
aan veel betere voorwaarden 
kunnen financieren. Eenieder die 
geld bezit, verliest zo echter aan 
koopkracht. 
In een vrij geldsysteem zou men 
slechts geld kunnen uitgeven 
als men het kan inruilen voor 
iets waar intrinsieke waarde aan 
wordt gehecht. Goud, zilver, 
grondstoffen, land, aandelen, 
noem maar op. Elke kunstmati-

ge manipulatie van pakweg Ra-
bobank-geld zou resulteren in 
een snelle waardevermindering 
of  zelfs verlies van vertrouwen 
in het geld dat wordt uitgegeven 
door die specifieke bank.
We leven echter in een wereld 
waar de wensen van het electo-
raat oneindig zijn en de middelen 
van de politici eindig. Die laatsten 
worden in zekere zin gedwon-
gen om op dergelijke dubieuze 
wijze financiering te voorzien. 

Het gevolg van het artificieel verhogen van de geldhoeveelheid is dat de interestvoet 
daalt, waardoor politici de nieuwe leningen die ze afsluiten om oude overheidsleningen te 
betalen aan veel betere voorwaarden kunnen financieren. Eenieder die geld bezit, verliest 

zo echter aan koopkracht.
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Liberalen willen allerlei ‘gratis’ 
overheidsdiensten schrappen, 
om zo een lage belastingdruk te 
bereiken. Socialisten en commu-
nisten willen net meer overheids-
diensten en zouden desnoods 
bereid zijn om daarvoor 90% 
van hun inkomen af  te staan. De 
meerderheid van de bevolking 
is echter niet zo consequent en 
aanvaardt al die ‘gratis’ diensten 
maar al te graag van de overheid, 
al wil ze er hoegenaamd niet 
voor betalen. Manipulatie van 
de munt is dan de onvermijdelij-
ke uitweg, de derde techniek om 
de overheid te financieren, naast 
belasten en lenen: dan betaalt ie-
dereen uiteindelijk toch voor alle 
ontvangen diensten, maar via 
muntontwaarding. 
Dat laatste uit zich niet steeds 
in hogere consumentenprijzen, 
want in deze geglobaliseerde we-
reld kunnen de uitspattingen van 
Westerse Centrale Banken zich 
uiten in investeringsluchtbellen 
elders ter wereld of  in specifie-
ke sectoren, zoals vastgoed of  de 
aandelenmarkten. Ook dalende 
prijzen van ingevoerde elektroni-
ca uit Azië of  de manipulatie van 
statistieken bieden een verklaring 
waarom we het verlies van koop-
kracht niet altijd zien. De huidige 
situatie in de eurozone toont aan 
dat de kunstmatig lage rentevoe-
ten van de ECB niet noodzake-
lijk en niet onmiddellijk hoeven 
te leiden tot een stijging van de 
consumentenprijzen. Zeker in 
Zuid-Europa zorgt het gebrek 
aan economische groei voor een 
daling van die consumentenprij-
zen en lonen, die natuurlijk nog 
sterker zou zijn zonder de forse 
ingrepen van de ECB. Dalende 
consumentenprijzen en dalende 

lonen mogen dan misschien wel 
pijnlijk zijn, ze zijn ook het medi-
cijn om Zuid-Europa er econo-
misch terug bovenop te helpen. 
Het toerisme kan er enkel wel bij 
varen, en lagere lonen kunnen 
de talloze werkloze jongeren er 
terug competitief  maken. Door 
de muntmanipulatie van de ECB 
wordt dat economisch helings-
proces echter vertraagd.

Het eerste euro-defect: geen 
aanpassing van de wissel-
koers aan concurrentiekracht
De beste manier om munt-ma-
nipulatie tegen te gaan is de de-
centralisering van het kwaad. 
Een overheid die de eigen munt 
te veel manipuleert, maar ook 
een te strikt arbeidsmarktbeleid 
voert, zal de waarde van haar 
munt zien zakken op de interna-
tionale markten. Dat is jammer 
voor de burgers van dat land, die 
zo ook meteen hun koopkracht 
zien zakken, maar het zorgt er 
ook voor dat diezelfde burgers 
terug competitief  worden, dank-
zij hun lagere lonen. 
Net dat mechanisme zet zich nu 
dus niet door in Zuid-Europa, 
als gevolg van het euro-lidmaat-

schap. In theorie kan via een 
interne devaluatie de concurren-
tiekracht worden hersteld, maar 
daar is de politieke cultuur in 
Zuid-Europa – of  misschien wel 
geheel Europa – niet erg happig 
op. Geen enkele lidstaat in pro-
blemen is er tot dusver in ge-
slaagd de concurrentiehandicap 
met het sterkste land binnen de 
muntunie, Duitsland, te dichten. 
Bovendien is het niet voldoende 
om de kloof  te dichten, maar 
ook om even concurrentieel te 
blijven. Een bijna onbegonnen 
opdracht voor een land zoals 
Griekenland, waarvan de eco-
nomie op geen enkele manier te 
vergelijken valt met de Duitse. 
Het gevolg is dat meer bespa-
ringen moeten gebeuren dan 
het geval zou zijn indien er een 
natuurlijke aanpassing van de 
waarde van de munt zou plaats-
vinden. Bovendien worden libe-
rale oplossingen gediscrediteerd, 
omdat het dominante links eco-
nomisch denken in Zuid-Europa 
natuurlijk maar al te graag de ge-
dane besparingen met de vinger 
wijst (hoewel die vaak eerder be-
lastingsverhogingen dan bespa-
ringen in het overheidsapparaat 
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zijn), en niet zo zeer het hebben 
van een kunstmatig overgewaar-
deerde munt.
Daarenboven is er nog het pro-
bleem dat economisch sterkere, 
Noord-Europese eurolanden 
hun munt niet in waarde zien 
stijgen. Dat is dan misschien wel 
in het voordeel van een select 
aantal exporterende bedrijven, 
de importeurs, de consumenten 
en vooral spaarders en gepensi-

oneerden zien hun koopkracht 
aangetast. Bovendien valt er een 
stimulans weg voor bedrijven om 
te concurreren op basis van kwa-
liteit en niet op prijs.

Het tweede – niet te herstellen 
– euro-defect: ze werkt als een 
schuldmachine
Er is nog het tweede defect van 
de eenheidsmunt: de euro werkt 
als een ware schuldmachine. In 
tegenstelling tot het verlies aan 
concurrentiekracht, dat in the-
orie kan worden hersteld, is dit 
een onmogelijk te herstellen de-
fect van de euro. 
Die liberalen die dachten dat de 
invoering van de euro de relatie-
ve stabiliteit van de D-Mark zou 
exporteren naar de rest van Eu-
ropa, hadden het fout voor. De 
euro is geen goud-standaard die 
de monetaire expansie beperkt. 
Integendeel, de euro verhoogt 
net de capaciteit voor monetaire 
expansie. Dat personen en be-
drijven met dezelfde munt be-
talen is immers maar één aspect 
van een muntunie. Een veel fun-

damenteler aspect is dat banken 
in elk euroland toegang hebben 
tot de geldpersen van de Euro-
pese Centrale Bank. En dat heb-
ben we geweten. 
In Griekenland was het onver-
antwoordelijk begrotingsbeleid 
en de gigantische schuldenberg, 
die op dit moment 180% van 
het BBP benadert, ondanks 240 
miljard euro aan noodleningen, 
slechts mogelijk door het eu-

ro-lidmaatschap, dat de banken – 
en dus de politici – van het land 
met goedkoop geld en dus artifi-
cieel lage interestvoeten voorzag. 
Zowel België als Italië kampten 
met hoge interestvoeten in de 
jaren ’90, tot duidelijk werd dat 
ze de euro zouden kunnen in-
voeren. Investeerders wisten 
immers dat het goedkoop geld 
er aan kwam. Ondanks een zeer 
beperkte vermindering van de 
staatsschuld door politici in beide 
landen, konden die een onhoud-
baar uitgavenpatroon aanhouden 
aan fors goedkopere voorwaar-
den, met als gevolg dat de bevol-
king verder met schulden werd 
opgezadeld. In Portugal leidde 
het vooruitzicht om de euro in 
te kunnen voeren zelfs tot een 
investeringsluchtbel die uiteen-
spatte alvorens het land effectief  
de euro invoerde. Ook met een 
nationale munt zijn schuldexces-
sen mogelijk, zoals bijvoorbeeld 
de V.S. en het Verenigd Konink-
rijk bewijzen, maar de meeste eu-
rolanden zouden al lang door de 
markten zijn afgestraft voor ze 

hun huidige schuldniveaus had-
den kunnen bereiken.  
Toen ze in de problemen kwa-
men, hadden Ierland en Span-
je geen uitzonderlijk hoge pu-
blieke schuld, maar integendeel 
een zeer hoge private schuld, 
rond ongeveer 200 procent van 
het BBP. Een vastgoedluchtbel 
zorgde in beide landen voor een 
quasi-failliet banksysteem. Die 
private schuld is er niet zomaar 

gekomen, maar is het directe 
gevolg van de onaangepast lage 
interestvoeten van de Europese 
Centrale Bank. Die laatste diende 
de rentevoet te bepalen voor zo-
wel de snelgroeiende periferie als 
voor Duitsland, dat toen met een 
trage groei kampte. Een rente-
verhoging om de Ierse en Spaan-
se vastgoedluchtbellen af  te rem-
men was niet mogelijk, omdat dit 
de Duitse economie te zwaar zou 
schaden. In dit geval is de schade 
dus zelfs niet louter het gevolg 
van het ECB-beleid om de ren-
te te verlagen. De ECB was im-
mers in de onmogelijkheid om 
een optimaal rentebeleid te voe-
ren. De oorzaak ligt bij het feit 
dat de euro werd ingevoerd voor 
een reeks landen die onderling 
geen voldoende homogene eco-
nomische eenheid vormden. Er 
waren zeker beleidsfouten in de 
euro-lidstaten zelf, maar die had-
den nooit zo sterk kunnen uitdij-
en zonder de eenheidsmunt. Wie 
gelooft dat het centraliseren van 
het bankentoezicht op ECB-ni-
veau veel zal doen om de huidige 

Als er dan overheidsinmenging in het muntsysteem is, gebeurt dat best op het 
beleidsniveau dat zo dicht mogelijk aansluit bij de burger, zo decentraal mogelijk. 

In Europa betekent dit dat we op lange termijn beter op ordelijke wijze terugkeren 
naar nationale munten.
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on-evenwichten aan te pakken, is 
wel heel naïef. Bij de allereerste 
gelegenheid voor de Europese 
instellingen om zich te bewij-
zen liep het al fout. De ‘stress 
tests’ van de ECB en Europese 
bankenautoriteit EBA verklaar-
den in 2011 dat de Ierse banken 
gezond waren. Enkele maanden 
later dwongen diezelfde banken 
het land economisch op de knie-
en. Ook de Belgische grootbank 
Dexia was zogezegd perfect in 
orde, maar zadelde België drie 
maanden later wel met een mil-
jardenfactuur op.
Sinds de euro werd ingevoerd, 
was ze een ondergewaardeer-
de munt voor de sterkere lan-
den in de muntunie, waar de 
burgers dus koopkracht verlo-
ren, zeker in Duitsland. Enkel 
de export-sector profiteerde er 
van de eenheidsmunt. Gecom-
bineerd met de uitstroom van 
kapitaal naar de snel groeiende 
periferie van de eurozone, zorg-
de dat ervoor dat Duitsland in 
de eerste tien jaar van de euro 
economisch wegzakte. Zoals de 
Duitse econoom Hans-Werner 
Sinn schrijft, had Duitsland het 
tweede hoogste BBP per inwo-
ner van de eurozone in 1995, en 
bekleedt het nu nog maar de ze-
vende plaats. Duitsland is dus 
helemaal niet de winnaar van 
de muntunie, wat de vele ana-
listen met een euro-federalisti-
sche agenda ook mogen bewe-
ren. Hoogstens zijn bepaalde 
Duitse exportbedrijven dat. 
De regels van het Europees 
Verdrag toepassen had de eu-
rocrisis niet verhinderd. Span-
je en Ierland respecteerden die 
min of  meer, want hun schul-
denluchtbellen situeren zich 

in de private sector. Verdedigers 
van de eenheidsmunt beweren 
dat dit niet onvermijdelijk was 
en dat men de kapitaalvereisten 
van banken in landen met een 
hoge private schuldgraad had 
kunnen optrekken. Dan nog 
echter hadden banken uit andere 
eurolidstaten nog investeringen 
kunnen doen met het goedkoop 
ECB-geld. Dat laatste kan men 
ook niet verhinderen want zon-
der open grenzen voor kapitaal is 
er geen muntunie. De enige fun-
damentele oplossing is het op-
trekken van de rentevoeten door 
het verminderen van de geldex-
pansie in een bepaald land, maar 
zoiets is enkel mogelijk met een 
nationale munt. 
De crisis wordt nu op de koop 
toe nog eens misbruikt om het 
beleid nog meer te centraliseren 
en allerlei oude demonen ste-
ken terug de kop. Met dank aan 
Ruud Lubbers, Helmut Kohl en 
vooral ook François Mitterrand, 
de man die zich in de jaren ’80 
steeds druk maakte over het zo-
genaamde Duitse ‘rentedictaat’ 
en wiens poging om Duitsland te 
onderwerpen door het afschaf-
fen van de D-Mark nu lijkt uit te 
draaien op Duitse politieke hege-
monie in Europa, in het voordeel 

van de Duitse politici en in het 
nadeel van de Duitse spaarder en 
consument. 

Het alternatief
Is er een alternatieve oplossing 
voor het bijeenhouden van de 
huidige muntunie? Dat laatste 
is een dure zaak, niet enkel voor 
belastingbetalers die mogen op-
draaien voor de noodleningen 
en de gepensioneerden die lijden 
onder de lage interestvoeten van 
de ECB om de overheden te hel-
pen, maar ook voor de jongeren 
in vele Europese landen, gezien 
de almaar stijgende jeugdwerk-
loosheid. 
De oplossing is dan niet de uit-
treding van de zwakkere euro-
landen, want hun schuld die in 
euro is genoteerd zou immers 
sterk stijgen. De wellicht minst 
pijnlijke variant bestaat er in dat 
net zoals in 1999 een nieuwe, bij 
voorkeur nationale munt, wordt 
ingevoerd, in eerste instantie 
enkel in de sterkere landen. Dat 
zorgt ervoor dat de zwakkere 
landen hun schuld nog steeds 
in hun eigen munt – de euro – 
hebben en dus een eventueel 
faillissement niet of  veel minder 
ernstig aan de orde is. Een gelei-
delijke revaluatie is dan mogelijk. 

Focus
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Eén voor één kunnen landen dan 
een nieuwe munt invoeren, tot 
enkel nog het zwakste land met 
de euro overblijft. 
Dit zou bepaalde exporteurs 
treffen in de sterkere landen, 
aangezien zij hun goederen niet 
meer aan de man zullen kunnen 
brengen als die in prijs stijgen en 
zij dus zoals in het verleden meer 
kwaliteit zullen moeten bieden. 
Omdat vele grote exporteurs be-
tere politieke connecties hebben 
dan de gewone consument zit 
die oplossing er echter nog niet 
onmiddellijk aan te komen. Al 
zou het wel eens kunnen dat de 
Zuid-Europese elites inzien dat 
dit hun enige kans is, onder druk 
van bijvoorbeeld de Italiaanse 
industrie, die jaar na jaar krimpt. 
Duitsland zal enkel overgaan tot 
zo’n radicale maatregel als daar 
een vraag voor is vanuit Zuid-Eu-
ropa, en Duitsland daarmee dus 
eigenlijk de EU redt, en ook als 
de kost van de euro duidelijk de 
baten overstijgt, wat duidelijk kan 
worden bij een volgende wereld-
wijde financiële shock (een crash 
van de Amerikaanse aandelen-
markten, een zware crisis in het 
Chinese banksysteem) waardoor 
de zwakkere eurolidstaten plots 
opnieuw miljarden nodig hebben 
en de Duitse kiezer niet langer 
bereid is om dat op te hoesten.
Als zo’n scenario werkelijkheid 
wordt, is het de verantwoordelijk-
heid van liberalen om duidelijk te 
maken dat er een fundamenteel 
verschil is tussen enerzijds de 
gefaalde euro, en anderzijds de 
grote verwezenlijkingen van de 
Europese open grenzen en vrij-
handel.
Vanuit liberaal oogpunt dient 
hieraan nog te worden toege-

voegd dat nationale munten 
natuurlijk niet ideaal zijn. Het 
wisselkoersrisico is duur. Verge-
leken met de hoge kosten van 
een gecentraliseerd rentebeleid, 
het wegvallen van de automati-
sche aanpassing aan de concur-
rentiekracht en het probleem dat 
de Europese Centrale Bank een 
capaciteit bezit om burgers met 
schuld op te zadelen die onver-
gelijkbaar groter is dan gelijk 
welke nationale bank, zijn nati-
onale munten echter goedkoper. 
Misschien zou men kunnen argu-
menteren dat de afweging tussen 
enerzijds nationale munten en 
anderzijds een Noord-Europese 
muntunie, bestaande uit de Be-
nelux, Duitsland en Oostenrijk, 
die op zijn minst meer als ‘opti-
male muntunie’ kan worden be-
schouwd dan de eurozone, wel in 
het voordeel van die Noord-Eu-
ro uitvalt, puur economisch ge-
zien. Zo’n Noordelijke euro zou 
echter ook snel evolueren naar 
een meer politiek gecentraliseer-
de entiteit, en zou daar misschien 
beter in slagen dan de huidige 
euro,  met al zijn economische 
gebreken. Het is echter maar zeer 
de vraag of  landen als Nederland 
en Oostenrijk zich goed zouden 
voelen in een ‘Noord-euro-staat’ 
gedomineerd door Duitsland. 
Dan is een disfunctionele euro 
die weinig legitimiteit geniet om 
naar een echte superstaat te evo-
lueren nog te verkiezen boven 
zo’n Noordelijke euro.
Volgens de Amerikaanse naoor-
logse liberale econoom Henry 
Hazlitt zijn vlottende wissel-
koersen de beste garantie om 
muntontwaarding te verhinde-
ren, net omdat hun waarde niet 
volledig door ambtenaren wordt 

bepaald, in tegenstelling tot vaste 
wisselkoersen. Idealiter zijn het 
de markten die bepalen wat als 
geldstandaard wordt gebruikt. 
Velen geloven dat goud het dan 
haalt. Maar, aldus Hazlitt, als we 
dan overheidsgeld hebben, is het 
wellicht beter om de markten de 
waarde ervan te laten bepalen, 
eerder dan een systeem van “vaste 
wisselkoersen ondersteund door 
geheime koop- en verkoopope-
raties door de overheid”. Hazlitt 
kreeg gelijk in 1971, toen Richard 
Nixon het einde van het Bretton 
Woods-systeem van vaste wis-
selkoersen moest aankondigen. 
Het huidige systeem in Europa, 
waarbij er niet enkel vaste wis-
selkoersen zijn maar zelfs een 
eenheidsmunt, lijkt nog minder 
stabiel.  
Het liberale ideaal zou een we-
reldmunt moeten zijn, maar dan 
wel een private wereldmunt, 
waarbij de geldstandaard vrij 
door de markt wordt gekozen. 
Dat is echter niet mogelijk in een 
wereld waar overheden zo’n gro-
te rol spelen als vandaag, want 
diezelfde overheden hebben ab-
soluut nood aan een overheids-
munt om zo indirect zichzelf  
te kunnen financieren. Als er 
dan overheidsinmenging in het 
muntsysteem is, gebeurt dat best 
op het beleidsniveau dat zo dicht 
mogelijk aansluit bij de burger, 
zo decentraal mogelijk. In Euro-
pa betekent dit dat we op lange 
termijn beter op ordelijke wijze 
terugkeren naar nationale mun-
ten.

Kom meer te weten over Open 
Europe op:  
www.openeurope.org.uk 
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Geachte minister Grouwels,
 
“Een economische sector ondermijnen, 
waar heel veel tewerkstelling mee ge-
moeid is, is erg gevaarlijk.”
 
Met deze uitspraak verdedigde u 
de beslissing van de rechter om 
de alternatieve taxidienst Uber, 

door middel van een dwangsom 
aan banden te leggen. U beweert 
namelijk dat de diensten die Uber 
aanbiedt een bedreiging zijn voor 
de officiële gereglementeerde 
Brusselse taxidiensten. Uber is 
volgens u ook gevaarlijker op het 
vlak van veiligheid van passagiers 
dan de officiële taxi’s. Het bedrijf  
is voor u dan ook niets meer dan 
een uitwas van het ‘wild liberalis-
me.’ Laat me toe deze toch wel 
eigenaardige visie even te weer-
leggen.

Reizigers die met Uber wensen 
vervoerd te worden zijn zich be-
wust van de het feit dat ze in de 
auto stappen van een particulier. 
Een particulier, weliswaar zon-
der licentie, die ze achteraf  wel 
kunnen beoordelen aan de hand 
van de app. Indien iemand een 
slechte beoordeling krijgt, denkt 
u dat er dan nog velen zullen zijn 

die gebruik willen maken van de 
diensten van die specifieke chauf-
feur? Om het ‘gevaar’ van Uber 
te bewijzen, verwijst u naar één 
specifiek voorval uit de Verenig-
de Staten waar inderdaad iemand 
verbaal werd aangevallen. Het is 
niet mijn bedoeling om dit voor-
val te ontkennen of  te minimali-

seren, maar wat mij vooral opvalt 
is dat u aan de hand hiervan elke 
gelieerde vorm van dienstverle-
ning als ‘gevaarlijk’ bestempelt. 
De significantie van dat voorval 
is minimaal. Het is op zich een 
erg incident, maar niet veelvoor-
komend, net dankzij het gebruik 
van de reeds besproken beoor-
delingen. Aangezien ik zelf  ben 
opgegroeid in het Brusselse, heb 
ik al meermaals gebruik gemaakt 
van de officiële taxi’s en het moet 
mij van het hart, ik stapte er niet 
in of  uit met een groot veilig-
heidsgevoel. U kan dus aanhalen 
dat de diensten van Uber onveilig 
zouden zijn voor de consument, 
maar weet dan dat ze op dat vlak 
niets verschillen van de sector 
die u verdedigt. Persoonlijk zou 
ik me veiliger voelen indien ik op 
voorhand kan nakijken met wie 
ik meerijd en achteraf  hierover 
ook feedback kan meedelen. U 

moet vertrouwen op het feit dat 
mensen zelfstandige wezens zijn 
en hun eigen keuzes kunnen ma-
ken, zo ook op het vlak van taxi-
vervoer. Laat mensen dus zelf  
kiezen hoe ze vervoerd willen 
worden en hoeveel ze hiervoor 
bereid zijn te betalen.
 

“We gaan gebukt onder de ondraag-
lijke concurrentie van een buitenlandse 
rivaal die blijkbaar onder zulke supe-
rieure omstandigheden licht produceert 
dat hij er onze binnenlandse markt 
mee overspoelt tegen ongelooflijk lage 
prijzen.” 
 
Dit citaat komt uit een satirisch 
werk van Frédéric Bastiat, De 
kaarsenmakerspetitie. Dit werk is 
een petitie gericht aan de macht-
hebbers in Frankrijk met als 
vraag de zon te verbieden, om-
dat zij een oneerlijke concurrent 
is voor de kaarsenmakers. U kan 
het bestempelen als absurd, maar 
het verschilt in feite niet van de 
beslissing die u genomen hebt in 
verband met Uber. Uw beslissing 
vormt immers een bedreiging 
op het vlak van vooruitgang en 
creativiteit. Concurrentie wordt 
onmogelijk gemaakt, net zoals 
in het voorbeeld dat Bastiat aan-

        Open brief  aan minister Grouwels

Kathy Galloy is bestuurslid van 
LVSV Leuven

Laat mensen dus zelf  kiezen hoe ze vervoerd willen worden en hoeveel ze hiervoor 
bereid zijn te betalen.
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haalt. Wie bent u namelijk als 
minister om deze vooruitgang 
en jobcreatie een halt toe te roe-
pen? Laat de vrije markt spelen 
en mocht Uber dan inderdaad zo 
gevaarlijk blijken, zal het zich wel 
aanpassen. Een bedrijf  heeft er 
namelijk geen baat bij te blijven 
bestaan als het niet winstgevend 
is.
 
Voorts tweette u, als antwoord 
op de uitlatingen van Europees 
Commissaris Neelie Kroes, dat 
haar reactie een ondersteuning 

van het ‘wild liberalisme’ is. Wel 
mevrouw Grouwels, mag ik u 
erop wijzen dat het dankzij de 
zin voor ondernemerschap van 
bedrijven, zoals Uber, is dat onze 
economie draait, dat er jobs wor-
den gecreëerd en dat de con-
sument niet langer gedwongen 
aangewezen is op kartels die mo-
nopolieprijzen aanrekenen? Laat 
ons dus niet vervallen in popu-
listische uitspraken en blij zijn 
dat er in deze overgereguleerde 
sector nog mensen zijn die de 
concurrentie aandurven.

 Er valt misschien een argument 
te maken voor reguleringen, 
maar laten we het dan wel hou-
den op basisreguleringen en geen 
vergaande specifieke, kartel-be-
schermende beperkingen van 
vrijwillige handelingen. Enkel op 
die manier kan de concurrentie 
worden gevrijwaard en blijft het 
belang van de consument voor-
op staan.
 
Met vriendelijke groet,
 
Kathy Galloy
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A petition from the manufacturers of  candles, 
tapers, lanterns, sticks, street lamps, snuffers, 
and extinguishers, and from producers of  tal-
low, oil, resin, alcohol, and generally of  every-
thing connected with lighting.
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Traditionele spelers binnen een bepaal-
de economische sector hebben het niet 
altijd begrepen op nieuwe, innovatieve 
concurrentie. De afgelopen maanden 
werden in België zowel de taxi-app 
Uber als de toeristische website Airb-
nb onder vuur genomen. In Frankrijk 
moest ook het online shopping-plat-
form Amazon het ontgelden. Hoewel 
het internet de mogelijkheid schept om 
alles veel vlotter, minder omslachtig en 
goedkoper te maken, zien gevestigde 
taxibedrijven, hotels, boeken- en mu-

ziekwinkels deze innoverende manier 
van werken vooral als een gevaar voor 
hun voortbestaan. Het is inderdaad 
vaak een kwestie van aanpassen of  
uitdoven, de consument zal immers 
bepalen welke dienst het best aan zijn 
wensen voldoet Toch zien we dat deze 
marktwerking vaak verstoord wordt. 
Zo kan de concurrentie door de over-
heid ‘bijgesteld’ worden aan de hand 
van taksen, geboden of  het simpelweg 
verbieden van de diensten van de nieu-
we concurrent. Dat laatste is het ge-
val voor Uber dat geen taxidiensten 
meer mag leveren binnen het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Dat de ge-
vestigde taxibedrijven hierbij winnen 
en Uber hierbij verliest, is duidelijk. 
Maar vaak staan we niet stil bij het 
feit dat het vooral de consument is 

die verliest. Zijn keuzemogelijkheden 
worden beperkt gehouden terwijl hij 
idealiter geprofiteerd kon hebben van 
betere en/of  goedkopere taxiritten, dit 
naargelang  hoe hij de taxidiensten van 
Uber weet te appreciëren.  
In 1845 schreef  de Franse econoom 
en parlementslid Frédéric Bastiat een 
parabel over deze vorm van marktver-
storing, De kaarsenmakerspetitie. 
Deze parabel is een open brief  gericht 
aan de Franse volksvertegenwoordigers 
tijdens de Juli Monarchie. De opstel-

lers van de brief  zijn kaarsenmakers, 
producenten van was, olie, etc. Kortom, 
iedereen die iets te maken heeft met 
artificieel licht. Hun vraag aan het 
parlement is simpel: ze willen dat de 
overheid ervoor zorgt dat het zonlicht 
verboden wordt. Zij zien de zon als een 
oneerlijke concurrent die heel wat op-
portuniteiten wegneemt voor de kaar-
senmakers. Mocht de zon er niet zijn, 
dan zou de hele productieketen met be-
trekking tot het maken van artificieel 
licht floreren, wat de economie en het 
land ten goede zal komen, zo redeneren 
ze. Absurd als deze tekst moge zijn, 
het is duidelijk dat de onderliggende 
idee na meer dan 150 jaar nog steeds 
relevant is. Hieronder volgt dan ook de 
volledige Engelse versie van de petitie.

To the Honourable Members of  
the Chamber of  Deputies.
Gentlemen,

You are on the right track. You 
reject abstract theories and have 
little regard for abundance and 
low prices. You concern your-
selves mainly with the fate of  the 
producer. You wish to free him 
from foreign competition, that 
is, to reserve the domestic mar-
ket for domestic industry.

We come to offer you a wonder-
ful opportunity for your — what 
shall we call it? Your theory? No, 
nothing is more deceptive than 
theory. Your doctrine? Your sys-
tem? Your principle? But you dis-
like doctrines, you have a horror 
of  systems, as for principles, you 
deny that there are any in politi-
cal economy; therefore we shall 
call it your practice — your prac-
tice without theory and without 
principle.
We are suffering from the ruin-
ous competition of  a rival who 
apparently works under condi-
tions so far superior to our own 
for the production of  light that 
he is flooding the domestic mar-
ket with it at an incredibly low 
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If  you shut off  as much as possible all access to natural light, and thereby create a need 
for artificial light, what industry in France will not ultimately be encouraged?
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price; for the moment he ap-
pears, our sales cease, all the con-
sumers turn to him, and a branch 
of  French industry whose rami-
fications are innumerable is all at 
once reduced to complete stag-
nation. This rival, which is none 
other than the sun, is waging war 
on us so mercilessly we suspect 
he is being stirred up against 
us by perfidious Albion  (excel-
lent diplomacy nowadays!), par-
ticularly because he has for that 
haughty island a respect that he 
does not show for us. 
We ask you to be so good as to 
pass a law requiring the clos-
ing of  all windows, dormers, 
skylights, inside and outside 
shutters, curtains, casements, 
bull’s-eyes, deadlights, and 
blinds — in short, all open-
ings, holes, chinks, and fissures 
through which the light of  the 
sun is wont to enter houses, to 
the detriment of  the fair indus-
tries with which, we are proud 
to say, we have endowed the 
country, a country that cannot, 
without betraying ingratitude, 
abandon us today to so une-
qual a combat.
Be good enough, honourable 
deputies, to take our request se-
riously, and do not reject it with-
out at least hearing the reasons 
that we have to advance in its 
support.
First, if  you shut off  as much 
as possible all access to natural 
light, and thereby create a need 
for artificial light, what industry 
in France will not ultimately be 
encouraged?
If  France consumes more tallow, 
there will have to be more cattle 
and sheep, and, consequently, we 
shall see an increase in cleared 

fields, meat, wool, leather, and 
especially manure, the basis of  
all agricultural wealth.
If  France consumes more oil, 
we shall see an expansion in the 
cultivation of  the poppy, the ol-
ive, and rapeseed. These rich yet 
soil-exhausting plants will come 
at just the right time to enable us 
to put to profitable use the in-
creased fertility that the breeding 
of  cattle will impart to the land.
Our moors will be covered 
with resinous trees. Numerous 
swarms of  bees will gather from 
our mountains the perfumed 

treasures that today waste their 
fragrance, like the flowers from 
which they emanate. Thus, there 
is not one branch of  agriculture 
that would not undergo a great 
expansion.
The same holds true of  ship-
ping. Thousands of  vessels will 
engage in whaling, and in a short 
time we shall have a fleet capa-
ble of  upholding the honour of  
France and of  gratifying the pa-
triotic aspirations of  the under-
signed petitioners, chandlers, etc.
But what shall we say of  the spe-
cialities of  Parisian manufacture? 

Henceforth you will behold gild-
ing, bronze, and crystal in candle-
sticks, in lamps, in chandeliers, in 
candelabra sparkling in spacious 
emporia compared with which 
those of  today are but stalls.
There is no needy resin-collector 
on the heights of  his sand dunes, 
no poor miner in the depths of  
his black pit, who will not receive 
higher wages and enjoy increased 
prosperity.
It needs but a little reflection, 
gentlemen, to be convinced that 
there is perhaps not one French-
man, from the wealthy stock-

holder of  the Anzin Com-
pany to the humblest vendor 
of  matches, whose condition 
would not be improved by the 
success of  our petition.
We anticipate your objections, 
gentlemen; but there is not a 
single one of  them that you 
have not picked up from the 
musty old books of  the advo-
cates of  free trade. We defy 
you to utter a word against us 
that will not instantly rebound 
against yourselves and the prin-
ciple behind all your policy.

Will you tell us that, though we 
may gain by this protection, 
France will not gain at all, be-
cause the consumer will bear the 
expense?
We have our answer ready:
You no longer have the right to 
invoke the interests of  the con-
sumer. You have sacrificed him 
whenever you have found his in-
terests opposed to those of  the 
producer. You have done so in 
order to encourage industry and 
to increase employment. For the 
same reason you ought to do so 
this time too.
Indeed, you yourselves have an-

Opinie

Frédéric Bastiat, 1801-1850



Liberaal Vlaams Studentenverbond Leuven26

ticipated this objection. When 
told that the consumer has a 
stake in the free entry of  iron, 
coal, sesame, wheat, and tex-
tiles, “Yes,” you reply, “but the 
producer has a stake in their 
exclusion.” Very well, surely if  
consumers have a stake in the 
admission of  natural light, pro-
ducers have a stake in its inter-
diction.
“But,” you may still say, “the pro-
ducer and the consumer are one 
and the same person. If  the man-
ufacturer profits by protection, 
he will make the farmer prosper-
ous. Contrariwise, if  agriculture 
is prosperous, it will open mar-
kets for manufactured goods.” 
Very well, If  you grant us a mo-
nopoly over the production of  
lighting during the day, first of  
all we shall buy large amounts 
of  tallow, charcoal, oil, resin, 
wax, alcohol, silver, iron, bronze, 
and crystal, to supply our indus-
try; and, moreover, we and our 
numerous suppliers, having be-
come rich, will consume a great 
deal and spread prosperity into 
all areas of  domestic industry.
Will you say that the light of  the 
sun is a gratuitous gift of  Na-
ture, and that to reject such gifts 
would be to reject wealth itself  
under the pretext of  encourag-
ing the means of  acquiring it?
But if  you take this position, you 
strike a mortal blow at your own 
policy; remember that up to now 
you have always excluded foreign 
goods because and in proportion 
as they approximate gratuitous 
gifts. You have only half  as good 
a reason for complying with the 
demands of  other monopolists 
as you have for granting our peti-
tion, which is in complete accord 

with your established policy; and 
to reject our demands precisely 
because they are better founded 
than anyone else’s would be tan-
tamount to accepting the equa-
tion: + x + = -; in other words, it 
would be to heap absurdity upon 
absurdity.
Labour and Nature collaborate 
in varying proportions, depend-
ing upon the country and the 
climate, in the production of  a 
commodity. The part that Na-
ture contributes is always free of  
charge; it is the part contributed 
by human labour that constitutes 
value and is paid for.

If  an orange from Lisbon sells 
for half  the price of  an orange 
from Paris, it is because the nat-
ural heat of  the sun, which is, of  
course, free of  charge, does for 
the former what the latter owes 
to artificial heating, which nec-
essarily has to be paid for in the 
market.
Thus, when an orange reaches us 
from Portugal, one can say that it 
is given to us half  free of  charge, 
or, in other words, at half  price 
as compared with those from 
Paris.
Now, it is precisely on the basis 
of  its being semigratuitous (par-
don the word) that you main-
tain it should be barred. You 
ask: “How can French labour 
withstand the competition of  

foreign labour when the former 
has to do all the work, whereas 
the latter has to do only half, 
the sun taking care of  the rest?” 
But if  the fact that a product is 
half  free of  charge leads you 
to exclude it from competition, 
how can its being totally free of  
charge induce you to admit it 
into competition? Either you are 
not consistent, or you should, af-
ter excluding what is half  free of  
charge as harmful to our domes-
tic industry, exclude what is to-
tally gratuitous with all the more 
reason and with twice the zeal.
To take another example: When 
a product — coal, iron, wheat, 
or textiles — comes to us from 
abroad, and when we can ac-
quire it for less labour than if  we 
produced it ourselves, the dif-
ference is a gratuitous gift that 
is conferred up on us. The size 
of  this gift is proportionate to 
the extent of  this difference. It 
is a quarter, a half, or three-quar-
ters of  the value of  the prod-
uct if  the foreigner asks of  us 
only three-quarters, one-half, or 
one-quarter as high a price. It is 
as complete as it can be when the 
donor, like the sun in providing 
us with light, asks nothing from 
us. The question, and we pose 
it formally, is whether what you 
desire for France is the benefit 
of  consumption free of  charge 
or the alleged advantages of  on-
erous production. Make your 
choice, but be logical; for as long 
as you ban, as you do, foreign 
coal, iron, wheat, and textiles, 
in proportion as their price ap-
proaches zero, how inconsistent 
it would be to admit the light of  
the sun, whose price is zero all 
day long!

Opinie

If  you grant us a monopoly 
over the production of  ligh-
ting during the day (...) we 

and our numerous suppliers, 
having become rich, will con-
sume a great deal and spread 
prosperity into all areas of  

domestic industry.
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(i) Inleiding

Het sociaal-democratische pro-
ject dat onze samenleving vorm 
geeft in de hoop zijn egalitaire 
doelen te verwezenlijken, is een 
visie op het goede leven. Het 
zou aan dezelfde beperkingen 
onderworpen moeten worden 
als de religieuze opinies van het 
goede leven destijds onderwor-
pen zijn geraakt, nl. het vrijwillig 
lidmaatschap van de organisaties 
die trachten deze opinie van het 
goede leven te verwezenlijken. 
Als ze zich blijven bedienen van 
het recht als instrument om hun 
morele doelen na te streven, zijn 
het theocraten; theocraten van 
de linkse goddeloze kerk.

In dit artikel schetsen we verschil-
lende de beschermingsmechanis-
mes zoals die zijn opgebouwd zo-
dat men niet volgens de plannen 
van de machthebber, maar eigen 
levensplannen zijn leven vorm 
kan geven. We starten daarbij bij 
de scheiding tussen de rechtsor-
de en morele orde zoals die uit 
de godsdienstoorlogen is voort-
gekomen (ii). Daarna leggen we 
de beschermingsmechanismes 

uit die ons moesten beschermen 
tegen de soevereine heersers (iii) 
en hoe de zwakheden uit dat sys-
teem later opnieuw opgevangen 
moesten worden  toen totalitaire 
parlementaire regimes zich ves-
tigden (iv). Vervolgens kunnen 
we ingaan op de zwakheid van 
de huidige remedies (v) en hoe 
we de niet religieuze opinies van 
het goede leven best verder aan 
banden leggen (vi).

(ii) Religieuze theocratieën

Verschillen in de opvattingen 
van het goede leven zijn van alle 
tijden. Als personen afwijken 
van de heersende visie van het 

goede leven en anders wensen 
te handelen op basis van deze 
overtuiging, zijn er verschillen-
de wijzen om hier op te reage-
ren. De geschiedenis geeft ons 
enkele illustraties van mogelijke 
omgangswijzen. Deze voorbeel-
den illustreren hoe we een on-
derscheid kunnen maken tussen 
theocratie en rechtstaat en waar-
om de rechtstaat zo belangrijk is 
om personen met andere opinies 

van het goede leven de kans te 
geven vreedzaam samen te leven.
Een eerste methode om om te 
gaan met diversiteit is de onder-
drukking. Het bekendste voor-
beeld hiervan is waarschijnlijk 
de inquisitie. De opsporing, het 
onderzoek en de bestraffing van 
ketters grijpt een heel eind terug 
in de geschiedenis. De inquisitie 
vond namelijk haar rechtsbasis in 
een edict uit de vierde eeuw. Het 
edict Cunctos populos van 27 febru-
ari 380 beval alle volkeren in het 
Romeinse keizerrijk zich te beke-
ren tot het Katholicisme: “Cunc-
tos populos, […] in tali volumus re-
ligione versari, quam divinum petrum 
apostolum tradidisse romanis.” Het 
maakte zo een einde aan de gods-

dienstvrijheid die het edict van 
Milaan (313) bijna 70 jaar eer-
der had ingesteld. Ketterij werd, 
aldus het edict, gesanctioneerd 
met de goddelijke vergelding en 
het strafrecht. In 385 volgde de 
eerste tenuitvoerlegging van een 
ter dood veroordeling op basis 
van dit edict. Zelfs het bezit van 
een eenvoudig heidense symbool 
gaf  aanleiding tot de doodstraf  
(392). Religieuze minderheden, 

Over goddeloze theocratieën
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De scheiding tussen Kerk en Staat leidde ertoe dat een onderscheid werd gemaakt tus-
sen de rol van de rechtsorde en de morele orde. De morele orde trachtte personen het 
goede leven te doen leven. Het recht daarentegen regelde het vreedzaam samenleven 

tussen verschillende personen met verschillende opinies over het goede leven. 
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Pogingen daartoe zouden aan-
leiding geven tot de veertigjarige 
oorlog in het het Heilig Roomse 
Rijk, de tachtigjarige oorlog in de 
Nederlanden en de dertigjarige 
oorlog waarin de meeste Euro-
pese mogendheden betrokken 
waren. Het niet-onderdrukbare 
karakter van de diversiteit dwong 
machthebbers ertoe de pluraliteit 
van geloofsovertuigingen een 
plaats te geven. De vrede van 
Ausburg (1555), die veertig jaar 
godsdienstoorlogen beëindigde, 
zette een eerste voorzichtige stap 
in de richting van de erkenning 
van levensbeschouwelijke plu-
raliteit in het Heilig Rooms Rijk 
door te kiezen voor Cuius regio, 
eius religio. De vorst koos voor zijn 
grondgebied of  dit Katholiek of  
Lutheraans zou zijn. Met de vre-
de van Westfalen, die de tachtig-
jarige en dertigjarige oorlog be-
eindigde, werd dit principe ook 
gehanteerd tussen andere Euro-
pese staten. Beide verdragen bra-

ken met de Katholieke eenheid 
die tot dan in West-Europa had 
bestaan. De (van de onderhan-
delingen uitgesloten) paus, die 
dit iets minder kon smaken, ver-
klaarde woedend dat deze rege-
ling “null, void, invalid, iniquitous, 
unjust, damnable, reprobate, inane, 
and devoid of  meaning for alle time.” 
was. Het zou nog tot het tweede 
Vaticaans consilie (1962-1965) 
duren voor de Rooms Katholie-
ke Kerk zich zou neerleggen bij 
de geloofsdiversiteit. Na het bre-
ken van de uniformiteit zouden 
stappen gezet worden die ook de 
interne pluraliteit binnen de staat 
zou erkennen. Een belangrijke 
stap hierin voor onze regio was 
de grondwet van 1815 van het 
Verenigd Koninkrijk der Neder-
landen dat de godsdienstvrijheid 
erkende. Katholieke bisschop-
pen zouden in eerste instantie 
hun gelovigen, op straffe van ex-
communicatie, verbieden over-
heidsbetrekkingen aan te nemen. 

zoals de Katharen, die zich te-
gen de Rooms-Katholieke Kerk 
keerden, werden in de periode 
eenvoudig weg uitgeroeid. In 
het geval van de Katharen ver-
nietigde men door middel van 
twee kruistochten (1209-1224 en 
1226-1229) eerst degene die het 
katharisme lieten gedijen en roei-
de men vervolgens door middel 
van de inquisitie (vanaf  1233) de 
Katharen zelf  uit. In 1329 wer-
den de laatste vier Kathaarse ge-
lovigen verbrand. Eenzelfde on-
derdrukking van diversiteit zou 
de Spaanse joden overkomen 
met het verdrijvingsedict (1492). 
Dit edict gaf  joodse Spanjaar-
den twee mogelijkheden: zich 
bekeren tot het christendom of  
het grondgebied verlaten. Het 
voornaamste praktische nadeel 
voor de machthebber is dat dit 
model vereist dat men constant 
opstanden onderdrukt en dat 
men steeds opnieuw succesvol 
is in het onderdrukken van die 
opstanden. Die onderdruk-
kingspogingen zijn op een 
bepaald moment gefaald 
omdat de minderheden zo 
groot werden dat er geen 
duidelijk machtovergewicht 
meer was.
Tijdens de reformatie wa-
ren meerdere protestantse 
kerken voor het eerst in 
staat zich duurzaam te ves-
tigen naast het Rooms-ka-
tholicisme in West-Euro-
pa. De onderdrukking had 
ditmaal gefaald. Bij de op-
komst van het protestantis-
me van Luther en Calvijn, 
slaagden de vorsten er na-
melijk niet langer in deze 
vorm van diversiteit met 
geweld te onderdrukken. 

De vredesconferentie in Ausburg, 1555.
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Bij de Belgische onafhankelijk-
heid werd de godsdienstvrijheid 
verder versterkt. Artikel 19 en 
20 luiden nu “De vrijheid van ere-
dienst, de vrije openbare uitoefening 
ervan, alsmede de vrijheid om op elk 
gebied zijn mening te uiten, zijn ge-
waarborgd, behoudens bestraffing van 
de misdrijven die ter gelegenheid van 
het gebruikmaken van die vrijheden 
worden gepleegd.” En “Niemand kan 
worden gedwongen op enigerlei wijze 
deel te nemen aan handelingen en aan 
plechtigheden van een eredienst of  de 
rustdagen ervan te onderhouden.”
De scheiding tussen Kerk en 
Staat leidde ertoe dat een onder-
scheid werd gemaakt tussen 
de rol van de rechtsorde en de 
morele orde. De morele orde 
trachtte personen het goede lev-
en te doen leven. Het gaf  via 
verschillende vrijwillige samen-
werkingsverbanden een leidraad 
voor dat goede leven. Met de 
erkenning van de interne organ-
isatievrijheid bestond er ook de 
mogelijkheid samenwerkingsver-
banden op te zetten voor het 

bereiken van de morele doelen, 
verspreiden van de overtuiging 
en het afdwingen met sociale 
druk en interne sancties van 
bepaalde morele plichten. Het 
recht daarentegen regelde het 
vreedzaam samenleven tussen 
verschillende personen met ver-
schillende opinies over het goede 
leven. Het recht wijst niet aan 
wat een goede manier van leven 
is, het beperkt zich slechts tot 
het aanduiden van wie beslist of  
een schaars goed voor door de 
ene dan wel door de andere mag 
ingezet worden voor diens doel-
en. Het is elke persoon dat voor 
zichzelf  en zijn eigen eigendom-
men kiest of  die de ene dan wel 
de andere religie onderschrijft, 
beleidt en ondersteunt. Niemand 
is verplicht deel uit te maken van 
andermans religie, deel te nemen 
aan andermans ceremonies of  
te leven volgens andermans reli-
gieuze overtuigingen.
Protestanten geloofden wel in 
dezelfde god, dezelfde verlosser, 
hetzelfde boek, maar niet in de-

zelfde instellingen en dezelfde 
interpretatie. Zo lang de heers-
ers de mogelijkheid hadden af-
wijkende opinies met geweld 
te onderdrukken, hebben 
ze dit gedaan. Toen dit niet 
langer praktisch mogelijk was, 
heeft men deze onderdrukking 
verlaten. De nieuwe oplossing 
bestond er in dat elkeen zijn 
eigen godsdienst mag beleven 
zolang die daarbij geen an-
dere misdaden pleegt, dat is 
zolang die daarbij enkel zijn 
eigen goederen gebruikt en 
niet die van anderen. De nieu-
we oplossing beperkte recht 
tot die regels die een ordelijk 

samenleven mogelijk moeten 
maken en morele plichten die 

aanwezen wat de beste manier 
was voor elk om te leven.
De vrede van Ausburg en West-
falen zouden de kiemen voor 
het volgende probleem inhoud-
en, namelijk absolutistische vor-
sten die soeverein over hun land 
zouden heersen. In het volgende 
onderdeel gaan we dan ook in op 
de wijze waarop we hebben get-
racht die vorsten te verhinderen 
hun opinie op te leggen aan de 
onderdanen.

(iii) Soevereine heersers

De feodaliteit, autonomie van 
de steden en opsplitsing tussen 
kerkelijk en wereldlijk gezag, 
verdeelde de macht tussen ver-
schillende instellingen die elk 
slechts een deel van de macht 
bezaten. Elke macht beperk-
te de andere machten doordat 
ze enerzijds exitopties leverde 
(met name kon men naar relat-
ief  autonome steden of  kloost-
ers vluchten) en anderzijds ook 

Het proces van koning Charles I van Engeland.
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de rechter te komen, de redenen 
voor zijn arrestatie of  hechte-
nis te laten beoordelen door die 
rechter en ook een vordering tot 
aansprakelijkheid in te stellen 
voor onrechtmatige opsluiting 
en mishandeling. De Bill of  Rights 
tot slot zou de soeverein o.a. 
verbieden om unilateraal recht-
banken te vestigen, rechter te 
spelen, belastingen te heffen, een 
permanent leger te behouden in 
vredestijden en wapens die tot 
zelfverdediging dienen te ban-
nen.
Uit deze periode komen klass-
ieke grondrechten die eisen dat, 
degene die de feitelijke macht 
had verworven, personen hun 
eigendomsrecht en leven re-

specteert. Met opeenvolgen-
de vrijheden wordt vastgelegd 
waar de monarch zich niet mag 
inmengen: geloof, pers en on-
derwijs zijn slechts enkele voor-
beelden. Tevens worden kwalite-
itsvereisten gesteld aan de regels 
die worden uitgevaardigd. Het 
belangrijkste voorbeeld daarvan 
is het non-discriminatiebegin-
sel dat burgers beschermt tegen 
willekeur.
In deze periode werd het meestal 
aan het parlement toevertrouwd 
om de vrijheden verder te regel-
en en verder af  te bakenen. Het 
parlement was in die periode een 
vertegenwoordiging van het volk 
dat controleerde wat de over-
heid (beter te begrijpen als de 
monarch) deed. De grondwet-
gever gaf  dan ook een groot 
vertrouwen aan de wetgever. Zo 

bepaalt art. 14 van de Belgische 
grondwet “Geen straf  kan worden 
ingevoerd of  toegepast dan krachtens 
de wet.” en art. 15 “De woning is 
onschendbaar; geen huiszoeking kan 
plaats hebben dan in de gevallen die 
de wet bepaalt en in de vorm die zij 
voorschrijft.” Het is de wetgever 
aan wie wordt toevertrouwd de 
uitzonderingen te verduidelijken. 
In België werd lange tijd de the-
orie aangehangen dat enkel de 
wetgever toekomt de Grondwet 
te interpreteren. In het Vereni-
gd Koninkrijk werd zelfs gesteld 
dat het parlement soeverein is en 
haar macht geen enkele beperk-
ing kent.
Ook in deze oplossingsmethode 
zou de kiem schuilen voor toe-

komstige onheil. De quasi-onger-
emde macht van het parlement 
doordat ze exclusieve interpre-
tatierecht van de Grondwet toe-
kwam, zou aanzetten tot het 
overtreden van de grondwet 
door de wetgever. Daarnaast zou 
de oorspronkelijke controlerende 
functie van het parlement evolu-
eren tot een hiërarchische func-
tie t.a.v. de uitvoerende macht 
waardoor de macht niet langer 
verdeeld, maar geconcentreerd is 
in dezelfde hand waardoor men 
een tirannieke wet als heerser 
zelf  kan maken en afdwingen. 
Omdat machten elkaar dan niet 
langer beperken/tegenwerken 
maar versterken, kunnen totali-
taire projecten tot stand komen.

(iv) Parlementair despotisme

beperkingen oplegde op wat 
elke macht kon doen (met name 
zonder de steun van de andere 
instellingen te verliezen en door 
hen vernietigd te worden). Toen 
de Kerk aan de kant werd ges-
choven en de macht systematisch 
gecentraliseerd werd bij de vorst, 
schoot er van dat evenwicht niets 
over en ontstond een haast on-
geremde macht.
Heersers, die de feitelijke pol-
itieke macht bezitten om hun 
wil met geweld op te leggen, 
komen steeds weer in de verleid-
ing deze macht ook te benutten. 
Ze zullen eveneens hun niet-re-
ligieus geïnspireerde visies op 
de wereld met geweld opleggen 
aan de wereld. Evenwel waren 

deze meestal eerder geïnspireerd 
door persoonlijke belangen dan 
werkelijk overtuigingen van het 
goede leven. Deze periode le-
vert evenwel reeds interessante 
beschermingsmechanismes op.
De constituties zouden de heers-
ers sterk aan banden leggen. Zo 
werden de Engelse monarchen 
stapsgewijs aan banden gelegd 
door documenten zoals de Mag-
na Carta (1215), Habeas Corpus 
en The Bill of  Rights. De Magna 
Carta zou ondermeer bepalen 
dat de koning slechts belastingen 
kan heffen na overleg met zijn 
raad, de interne autonomie van 
de Kerk gerespecteerd moest 
worden en de burgerlijke vri-
jheden gerespecteerd dienden te 
worden. De writ of  Habeas Corpus 
geeft elkeen, die gearresteerd of  
in hechtenis zit, de kans om voor 

De parlementaire regimes werden ingesteld om de macht van de monarch-
en te beperken, maar zouden wanneer de monarch wegviel de taken van de 

monarch opslorpen en zich als een soeverein gaan gedragen. 
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In heel Europa zouden oude 
legitimiteitsbasisen van feodale 
heren en religie onder druk 
komen te staan. In dit onderdeel 
halen we kort drie voorbeelden 
aan van regimes waarin de oude 
beperkingen op de macht van 
het parlement vervallen geraken, 
waardoor opnieuw een ongelim-
iteerde macht en totalitaire stat-
en ontstaan.
Franse revolutie – Bij de Franse 
revolutie werd de Koning ont-
hoofd, de traditie aan de kant 
geschoven en eigende een een-
kamerig assemblee zich de 
macht toe om alles naar eigen 
goeddunken bij wet te wijzigen. 
De kerken worden aangeslagen, 
de cultus van de rede werd in-
gevoerd en zelfs de kalender 
werd hervormd. Een ongeremde 

macht die zich ontdaan heeft van 
alle checks and balances, alle tradi-
tionele beperkingen op de macht 
en enig religieus gezag. Elke bep-
erking die de traditie oplegde aan 
machthebbers om zo de levens 
en eigendommen van anderen 
te beschermen, werd opgeheven. 
Elkeen was zo onderworpen aan 
de totale willekeur van de macht. 
Tijdens het Keizerrijk wordt dit 
deels teruggedraaid en bij het 
congres van Wenen wordt de 
restauratie ingesteld.
Communisme – In Rusland namen 
de bolsjevieken, in een macht-
strijd met de Keizer, de Keizer 
gevangen, brachten hem en zijn 
familie om het leven, slorpten 
zijn macht op om vervolgens alle 

macht bij de partij te leggen. Ook 
hier ontdeden de revolutionairen 
zich van elke beperking door de 
kerk uit te schakelen en de gehele 
rechtstraditie en beperkingen op 
de macht aan de kant te schuiven
Fascisme – In Duitsland en Oost-
enrijk werden de Keizers uit het 
staatsbestel gegooid na werel-
doorlog I. Ook in de andere 
Europese staten nam de macht 
van de Koning af  en gebruikte 
het parlement die situatie om de 
facto de uitvoerende macht over 
te nemen. In België is de coup 
van Loppem, die na WOI het al-
gemeen stemrecht invoerde, een 
katalysator voor het verstoren 
van het evenwicht. In heel Eu-
ropa daverden de constitutionele 
systemen op hun grondvesten 
en kwam er een roep naar een 

nieuwe orde. Duitsland en Italië 
vielen als eerste ten prooien aan 
fascistische regimes die via het 
parlement macht vergaarden en 
vervolgens op geen enkele wijze 
meer geremd konden worden.
Socialisme – Socialisme heeft als 
doel de productiemiddelen te 
nationaliseren. Merk op dat Eu-
ropese partijen die zich social-
istisch noemen, veelal intussen 
geëvolueerd zijn tot sociaal-de-
mocratische partijen die niet 
langer de productiemiddelen 
wensen te socialiseren. Enge-
land zou na WOII zijn portie 
van radicale verstaatsing krijgen 
onder invloed van dit social-
isme. De nationalisering van de 
gezondheidszorg en de belangri-

jkste industrieën zouden over-
heidsmonopolies scheppen. Die 
monopolies betekenden dat de 
burger geen alternatief  meer had 
voor de publieke dienstverlener. 
Zo geraakte de burger gegijzeld 
in geval van een mijnstaking en 
moest hij zonder kolen de win-
ter door, stapelde het huisvuil 
bij een staking wekenlang op 
zodat het de volksgezondheid 
ging bedreigen en worden ziek-
en (nog steeds) op eindeloze 
wachtlijsten gedumpt. De burger 
verloor daarmee beetje bij beetje 
de macht over het eigen leven. 
Thatcher zou deze oprukkende 
staatsmacht gelukkig breken en 
verhinderen dat het hele pad van 
de slavernij werd afgewandeld. 
De parlementaire regimes 
werden ingesteld om de macht 

van de monarchen te beperken, 
maar zouden wanneer de mon-
arch wegviel de taken van de 
monarch opslorpen en zich als 
een soeverein gaan gedragen. 
Instellingen die ooit de macht 
van de monarch moesten bep-
erken zouden het instrument 
worden om totalitaire project-
en te verwezenlijken zodra alle 
macht in één hand kwam te lig-
gen. Zoals Montesquieu eerder 
al had aangegeven moest de staat 
zo ingericht worden dat de ene 
macht de andere macht tegen-
houdt. Wanneer wetgevende en 
uitvoerende macht in één hand 
kwamen, zou die, wanneer die 
zijn wil wenste op te leggen, op 
geen enkele wijze nog beperkt 

Waar destijds het parlement grenzen stelde aan de beleidsvoering door 
monarchen, zouden nu grondwettelijke hoven en internationale instellingen 

grenzen stellen aan het beleid dat verkozen politici mogen voeren. De 
checks in het systeem worden daarmee hersteld.
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case. Zowel in Duitse deelstat-
en als in de Duitse bond werden 
Grondwettelijke Hoven op-
gericht die de wetgever moesten 
controleren en die strikt gebon-
den zijn aan een rechtstatelijke 
traditie. Zelfs de Grondwetgev-
er zou geen afbreuk meer kun-
nen doen aan de grondrechten. 
Op het supra-nationale niveau 
werden eveneens toezichtmech-
anismen geïnstalleerd zoals 
mensenrechtenverdragen, -com-
missies en –hoven. 
Tevens werden nieuwe gron-
drechten geïntroduceerd die de 
burger meer autonomie moesten 
bezorgen om zijn eigen leven-
sproject te verwezenlijken. Zo 
werd het recht op privacy geïn-
terpreteerd op basis van de er-
varingen in Nazi-Duitsland en 
Oost-Duitsland. Daar had men 
geleerd dat wanneer een staat 
zelf  intensief  informatie gaat 
verzamelen over zijn burgers, ze 
in staat is om wetten met geweld 
af  te dwingen waarvoor geen 
enkele steun bij de bevolking te 

vinden is. Ook andere beperkin-
gen op de staatsmacht, zoals de 
vrijheid van beroepskeuze en vri-
jwaring van het gezinsleven te-
gen inmenging moesten de staat 
verder aan banden leggen. Beide 
voorbeelden gunnen de burger 
een privaat domein waarin die 
zijn eigen leven vorm kan geven 
en de overheid uit moet blijven.
De grondwettelijke hoven heb-
ben een beperkte legitimiteit. 
Daardoor zijn ze verplicht een 
appreciatiemarge toe te kennen 
aan wetgevers en een afwijking 
op grondrechten toe te laten 
zolang die afwijkingen maar pro-
portioneel zijn en geen afbreuk 
doen aan de kern van het recht. 
De beperkingen die ze stellen op 
de beleidsplannen maken slechts 
een marginale toetsing uit op de 
macht van het parlement. De 
erg beperkte rem op het wet-
gevend apparaat laat toe dat het 
rechtssysteem nog steeds wordt 
gebruikt om een opinie van het 
goede leven op te leggen. 
In het volgende onderdeel gaan 

kunnen worden.
Na WOII werd er gezocht naar 
een methode om een herhaling 
hiervan te voorkomen. In het 
volgende onderdeel bespreken 
we deze remedies en het prob-
leem wanneer deze remedie 
slechts zwakke controle uitoe-
fent.

(v) Remedies tegen totalitaire 
parlementen

Met de definitieve ondergang 
van monarchen, werd gezocht 
naar nieuwe technieken om de 
macht te beperken. Waar destijds 
het parlement grenzen stelde aan 
de beleidsvoering door monarch-
en, zouden nu grondwetteli-
jke hoven en internationale in-
stellingen grenzen stellen aan het 
beleid dat verkozen politici mo-
gen voeren. De checks in het sys-
teem worden daarmee hersteld.
Een eerste methode was het 
oprichten van Grondwettelijke 
Hoven. Op dat vlak is Duitsland 
waarschijnlijk de interessantste 
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we dan ook in op de wijze waa-
rop het huidige recht tracht een 
niet-religieuze opinie van het 
goede leven op te leggen.

(vi) De beleidstaat

In de moderne beleidssta-
at wordt het recht aangewend 
om bepaalde samenlevingstak-
en (familiale verhoudingen van 
zorg en opvoeding, onderwijs 
en socialisering, solidariteit en 
verantwoordelijkheid, arbeids-
deling en arbeidsrelaties, infor-
matieverstrekking en beperkin-
gen van vermogensrechtelijke 
aansprakelijkheid, …) te regelen. 
Daarbij wordt één bepaalde wi-
jze om een samenlevingstaak te 
organiseren via de wet opgelegd 
met geweld aan de burgers van 
eenzelfde land. Men geeft daar-
toe specifieke bevelen over wat 
elkeen moet doen om die samen-
levingstaken tot een goed einde 
te brengen. Deze aanpak wordt 
verantwoord omdat men meent 
dat die wijze waarop men de 
samenlevingstaak organiseert su-
perieur is t.o.v. de alternatieve wi-
jzen om die samenlevingstaak te 

organiseren. Men legt daarbij één 
overtuiging van een goede wijze 
van leven op aan anderen door 
hen specifieke oplossingsmeth-
odes, plichten en lidmaatschap 
van organisaties met geweld op 
te leggen.
Personen die menen dat de or-
ganisaties het vooropgestelde 
doel niet bereiken, de beste wijze 
van organisatie van de samenlev-
ingstaak verschilt van de huidige 
aanpak, de aangewende methode 
niet kan werken of  de morele 
plichten jegens de anderen an-
ders ingevuld dienen te worden, 
kunnen in de huidige samenlev-
ing er niet voor kiezen hun steun 
voor falende organisaties, falen-
de methoden en dwalende opin-
ies over de plichten jegens an-
deren te onttrekken en de eigen 
middelen, volgens eigen opinies 
aan te wenden. De volledige ver-
staatsing van samenlevingstaken 
die één wijze om problemen aan 
te pakken met geweld opdringt 
aan allen, laat personen amper 
toe volgens eigen opinies te lev-
en en daartoe eigen middelen in 
te zetten.
Wanneer we aan anderen met 

geweld opleggen te leven over-
eenkomstig hetgeen volgens ons 
de beste manier van leven is, dan 
kiezen we voor de theocratie. 
Onze politieke gemeenschap 
is vanuit een etatistische bena-
dering, die elk probleem via de 
staat oplost, steeds verder aan 
het wandelen op het pad van de 
theocratische methode, omdat 
die wetten met (de dreiging van) 
geweld worden afgedwongen. 
Als de prekers van de linker en 
rechter zijden hun visie van het 
goede leven blijven doordruk-
ken via het rechtssysteem, zijn 
het theocraten, theocraten van 
de linkse dan wel rechtse kerk. 
Burgers zouden opnieuw vrij 
moeten zijn om hun leven in te 
richten met hun middelen, vol-
gens hun visie op het goede lev-
en en volgens hun inzichten over 
wat de beste methode is om dat 
goede leven te bereiken
De gewoonte om religieuze  
opinies van het goede leven via 
wetgeving met geweld aan an-
dere op te leggen, is redelijk 
succesvol een halt toegeroep-
en. Daardoor werden religie en 
recht losgekoppeld. Maar die ni-

et-religieuze opinies van het 
goede leven blijft men wel 
via wetgeving met geweld 
opleggen. De morele orde 
en rechtsorde zijn aldus 
enkel gescheiden voor re-
ligieuze opinies van het 
goede leven. Dat betekent 
dat we de religieuze theo-
cratie hebben overwon-
nen, maar de niet-religieuze 
theocratie in het begin nog 
vrij spel gaven. Door his-
torische ervaringen met 
zowel linkse als rechtse to-
talitaire regimes zijn we ons 
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bewust geworden van de gevaren 
van die goddeloze theocratieën 
en kozen we ervoor via constitu-
tionele toetsing en internationale 
verdragen de kern van bepaalde 
rechten onschendbaar te mak-
en. De onschendbaarheid van 
de kern van deze rechten creëert 
een beperkte en vage grens t.o.v. 
degene die zijn niet-religieuze 
opvattingen van het goede en 
het lidmaatschap van hun organ-
isaties met geweld wil opleggen 
aan anderen, zonder de godde-
loze theocratie werkelijk af  te 
schaffen; d.i. zonder het opleg-
gen van niet-religieuze opinies 
van het goede leven met geweld 
werkelijk een halt toe te roepen; 
d.i. zonder de scheiding tussen 
de morele orde en rechtsorde 
ook door te trekken voor niet-re-
ligieus geïnspireerde opvattingen 
van het goede leven.
De geloofsvrijheid, die het lid-
maatschap van een religieuze 
gemeenschap en het onderwor-
pen zijn aan dat religieus gezag 
een vrije en individuele keuze 
maakt, verbiedt gelovigen hun 
religieuze opinie over het goede 
leven en het lidmaatschap van 
hun instellingen via wetgev-
ing met geweld op te leggen. 
Eenzelfde vrijheid blijkt niet 
te bestaan t.o.v. niet-religieuze 
opinies over het goede leven en 
t.o.v. de organisaties die trachten 
die opinie te verwezenlijken. Die 
niet-religieuze opinies worden 
nog steeds door middel van wet-
geving opgelegd; het lidmaatsch-
ap van de betrokken organisa-
ties wordt nog steeds verplicht 
gesteld; en de organisaties zelf  
zijn, net zoals de staatskerken 
voordien, nog steeds stevig in-
gebed in de staat door een loyale 

financiering, wederzijdse inv-
loed in elkaars benoemingen en 
een ondersteuning van elkaars 
legitimiteitclaims. Deze nieuwe  
goddeloze theocratie neemt de 
kleuren aan van de heersende 
publieke opinie, die diep op dit 
moment overtuigd lijkt te zijn 
van het sociaal-democratische 
paradigma. Dat weerspiegelt 
zich in een eindeloos aantal re-
geltjes en instellingen die moet-
en trachten hun egalitaire idealen 
te verwezenlijken. Binnen onze 
goddeloze theocratie kunnen 
personen met een afwijkende 
opinie niet ontsnappen aan fal-
ende organisaties (zoals de RSZ, 
mutualiteiten en vakbonden), 
falende oplossingsmethoden 
(zoals onze hoge uitkeringen, 
die onbeperkt zijn in de tijd, 
werkloosheidsvallen creëren, het 
verantwoordelijkheidsprincipe 
niet kunnen handhaven en een 
disproportionele administratie-
kost teweeg brengen zonder te 
slagen in een effectieve emanci-
patie) en dwalende opinies die de 
machthebbers via hun wetgeving 
aan elkeen opleggen. Daardoor 
worden we in de huidige context 
herleid tot een object in de mo-
rele plannen van anderen en kun-
nen we niet ontsnappen aan de 
immorele, dwalende en disfunc-
tioneel opinies van de machtheb-
bers. We leven volgens de morele 
overtuigingen van anderen en 
kunnen de eigen middelen niet 
inzetten voor wat volgens de ei-
gen opinie moreel correct is.
Waar ik persoonlijk wel sympa-
thie heb voor bepaalde egalitaire 
filosofieën, kan ik geen begrip 
opbrengen voor de wijze waarop 
men die opvatting van het goede 
leven op dit moment met geweld 

oplegt aan al wie die opinie niet 
deelt. Opinies over het goede 
leven, zowel de religieuze als ni-
et-religieuze, moeten nagestreefd 
worden onder het recht en niet via 
de creatie van wetgeving. Burg-
ers zouden vrij moeten zijn om 
hùn middelen in te zetten, vol-
gens hun visie op het goede lev-
en, volgens hun inzichten over 
wat de beste methode is om dat 
goede leven na te streven en 
zouden niet volgens de opinie 
van de machthebber moeten lev-
en zoals nu gebeurt doordat de 
machthebbers hun voorkeur via 
wetgeving trachten op te leggen 
aan de onderdanen. De organisa-
ties die opgebouwd worden om 
anderen te helpen, moeten net 
zoals we dat bij religieuze organ-
isaties doen, steunen op vrijwillig 
lidmaatschap en vrijwillige bij-
drage. Op die manier kan elkeen 
de eigen visie van het goede lev-
en blijven nastreven via organi-
saties en via methoden waarvan 
men gelooft dat die werken.
De grote consensus over de na te 
streven waarden en de methoden 
waarop we dat doen, maakt het 
mogelijk, zonder veel protest weg 
te geraken met een theocratisch 
model. Zolang mensen geloven 
in dezelfde overtuigingen en de-
zelfde organisaties, is het theo-
cratische model levensvatbaar, 
maar nog steeds verwerpelijk. De 
heersende politieke waarden zijn 
solidariteit en emancipatie. Wan-
neer men kiest deze waarden via 
politieke weg te realiseren, dat is 
door middel van geweld, zal men 
ze ondergraven en vernietigen, 
samen met de vrijheid die ons zo 
dierbaar is.
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Het universeel basisinkomen

Dries De Maesschalck is bestuurslid van 
LVSV Leuven

Het voordeel dat een basisinkomen zou kunnen brengen lijkt mij volledig 
tenietgedaandoor de beperking op de bewegingsvrijheid van

individuen. 
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De laatste tijd wordt er vaak ge-
sproken over de invoering van 
een universeel basisinkomen. In 
het tweede semester kwam Ro-
land Duchatelet dit idee verde-
digen op een Blauwe Maandag, en 
in Zwitserland kwam het onlangs 
nog tot een referendum. Hoewel 
het referendum geen positieve 
uitslag had (24% voor, 76% te-
gen) lijkt het idee toch meer en 
meer aanhang te krijgen, ook 
binnen liberale kringen. In deze 
tekst zou ik een paar bedenkin-
gen willen uiten bij het universeel 
basisinkomen.

Vooreerst moet ik toegeven dat 
het simpelweg toekennen van 
een som geld aan iedereen, al 
dan niet in functie van de leef-
tijd, een veel minder complex 
herverdelingsmechanisme is 
dan hetgeen we nu kennen. Het 
zou ons gigantisch groot en log 
staatsapparaat danig kunnen in-
perken, wat de werkingskost van 
de overheid zou verminderen en 
de belastingbetaler een pak geld 
bespaart. Het is ook een veel 
minder betuttelende manier om 
aan herverdeling te doen. Voor 
mij eindigt hier eigenlijk het po-
sitieve verhaal van het universeel 

basisinkomen. Hoewel ik er niet 
akkoord mee ben, kan ik de re-
denering dat een zieke persoon 
recht heeft op een uitkering van 
de sociale zekerheid nog enigs-
zins volgen. Maar de redenering 
dat een persoon recht zou heb-
ben op de vruchten van de ar-
beid van een andere persoon om 
de loutere reden dat hij bestáát 
lijkt mij iets zeer vreemd. Het is 
een veel sterkere uitholling van 
het eigendomsrecht – dat wij li-
beralen toch hoog in het vaandel 
dragen – dan nu in het huidige 
systeem het geval is. Dat kinde-
ren zullen opgroeien zonder het 

idee dat als je iets wil je er maar 
voor moet werken lijkt mij een 
zeer slechte zaak.
In liberale kringen wordt al eens 
het argument aangehaald dat 
een universeel basisinkomen een 
soort schadevergoeding kan zijn 
voor onrechtmatig verkregen ei-
gendom in het verleden. Aange-
zien sommige eigendommen in 
het verleden onrechtmatig ver-
kregen zijn, zullen zij die (delen 
van) deze eigendommen geërfd 
hebben er beter voor staan dan 
de nakomelingen van zij die het 
onrecht hebben ondergaan. Een 
universeel basisinkomen wordt 

dan een compensatie voor het 
onrecht dat in het verleden ge-
schied is. Het grote probleem 
hiermee is dat men alle rijkdom 
moet behandelen als onrecht-
matig verkregen eigendom. Het 
is immers een onmogelijke taak 
om voor iedereen te achterhalen 
of  bij benadeeld dan wel bevoor-
deeld is door onrecht uit het ver-
leden. Dus belast men iedereen 
die nu kapitaal bezit, ongeacht 
of  dit rechtmatig of  onrecht-
matig verkregen is. Ook mensen 
die op een rechtmatige manier 
hun rijkdom verworven hebben 
worden verantwoordelijk gesteld 

voor het onrecht uit het verleden, 
het vermoeden van onschuld is 
hierbij wel erg ver te zoeken. Je 
kan je dan ook de vraag stellen 
of  we met dit systeem niet meer 
onrecht introduceren dan we de 
wereld uithelpen.
Een universeel basisinkomen kan 
ook gevolgen hebben voor de vi-
sie op migratie. Als een bepaalde 
staat aan iedereen onvoorwaar-
delijk een uitkering geeft, creëert 
dat enorme incentives om te mi-
greren naar deze staat, wat een 
niet te dragen last kan veroorza-
ken. Er zijn twee mogelijke op-
lossingen voor dat probleem, de 
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eerste is om toch voorwaarden 
op te leggen (iets in de trant van 
“je moet x aantal jaar bijgedra-
gen hebben”) om aanspraak te 
kunnen maken op een uitkering, 
maar in dat geval kunnen we niet 
meer spreken van een universeel 
basisinkomen. Een tweede optie 
is een veel strengere migratiepo-
litiek voeren, het ‘ommuren’ van 
de welvaartstaat. Het voordeel 
dat een basisinkomen zou kun-
nen brengen lijkt mij volledig 
tenietgedaan door de beperking 
op de bewegingsvrijheid van 

individuen. Een liberale migra-
tiepolitiek is er een van vrijheid 
van beweging, elke maatregel dat 
dit beperkt dient toch ernstig in 
vraag gesteld te worden.
We moeten ook skeptisch blijven 
over de uitvoering van dergelijke 
ideeën. 
Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk 
dat alle bestaande vormen van de 
sociale zekerheid zullen worden 
afgeschaft bij het instellen van 
een universeel basisinkomen. Als 
het er al komt lijkt het mij eer-
der iets dat bovenop het reeds 

bestaande apparaat terecht zal 
komen. Zelfs als alle bestaande 
vormen wel verdwijnen zal het 
basisinkomen nooit een simpel 
systeem blijven. Roland Ducha-
telet zei op onze Blauwe Maandag 
reeds dat hij ook voorstander 
was van een soort ‘onderwijsche-
ques’ en een verplichte zorgver-
zekering. Het zal waarschijnlijk 
niet lang duren eer dit simpele 
systeem zal uitgroeien tot een 
systeem dat kan wedijveren met 
de complexiteit van het huidige.
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De Belgische 
inlichtingengemeenschap
en de bescherming van 
onze democratie

Liberaal Vlaams Studentenverbond Leuven38

Prof. dr. Marc Cools, als crimi-
noloog verbonden aan de Vrije 
Universiteit Brussel en de Uni-
versiteit Gent, is een van de wei-
nige professoren in België die de 
inlichtingen- en de veiligheids-
diensten bestudeert. Professor 
Cools is ook een uitgesproken 
klassieke liberaal. Hij was expert 
op het kabinet van de Minister 
van Justitie Marc Verwilghen en 
is momenteel lid van bijvoor-
beeld: de Mont Pelerin Society, 
de Cercle Frédéric Bastiat en het 
Ludwig von Mises Institute Europe. 
Op maandag 5 mei 2014 hield hij 
bij het LVSV Leuven een uiteen-
zetting over de Belgische inlich-
tingengemeenschap. Hieronder 
volgt een samenvatting van de 
lezing van professor Cools.

Publiek geheim
Sinds Edward Snowdens onthul-
lingen in The Guardian in 2013 
over de NSA (national security 
agency) en de GCHQ (general 
communications headquarters) 

is het bestaan van de inlichtin-
gen- en veiligheidsdiensten let-
terlijk en figuurlijk een publiek 
geheim geworden. 
Nochtans is dit niet zo nieuw. 
Het is vooral het feit dat grote 
ondernemingen actief  in de soci-
ale media hun gegevens beschik-
baar stelden en er geen rekening 
werd gehouden met de privacy 
van de individuele burgers dat 
de mensen en politici tot na-
denken stemden. Ook voorheen 
bestond er al het Echelon-netwerk 
(USA, VK, Canada, Australië en 
Nieuw-Zeeland) dat sinds de ja-
ren ’70 iedereen kan opvolgen 
door een wereldomspannend 
netwerk van satellieten. 
Een ruwe informatie wordt door 
de inlichtingencyclus (inwinnen, 
analyse en gebruik) een inlich-

ting. Moses zond al zijn verken-
ner Joshua uit om het beloofde 
land te verkennen en hem hier-
over te berichten. Begin 19de 
eeuw introduceerde Joseph Fou-
ché, Franse minister van politie, 

het begrip ‘haute police’ om het 
politieke inlichtingenwerk te dui-
den.

De Belgische inlichtingen-
diensten
In ons land kreeg de inlichtin-
gengemeenschap een juridisch 
kader door wetten in 1991, 
1998, 2006 en 2010.  We hebben 
het dan over de Veiligheid van de 
Staat (VSSE, justitie), de Algeme-
ne Dienst Inlichtingen en Veiligheid 
(ADIV, defensie), het Ministerieel 
Comité voor Inlichtingen en Veiligheid 
en het College voor Inlichtingen en 
Veiligheid. De controle op de in-
lichtingendiensten gebeurt door 
het Vast Comité I. Deze beschikt 
op haar beurt over een enquête-
dienst. 
De inlichtingen- en veiligheids-

diensten beschermen de demo-
cratie tegen bedreigingen die juri-
disch gesproken geen misdrijven 
zijn. Deze zijn: het terrorisme, 
het extremisme, de schadelijke 
sektarische organisaties, de sabo-

Het is vooral het feit dat grote ondernemingen, actief  in de sociale media, hun ge-
gevens beschikbaar stelden en het feit dat er geen rekening werd gehouden met de 

privacy van de individuele burgers, dat de mensen en politici tot nadenken stemden. 
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tage, de spionage, de inmenging, 
de proliferatie en de criminele 
organisaties. 
De Veiligheid van de Staat be-
schermt door gebruik te maken 
van de inlichtingencyclus de in-
wendige veiligheid van de staat, 
het voortbestaan van de demo-
cratische en grondwettelijke 
orde, de uitwendige veiligheid 
van de staat, de internationale 
betrekkingen en het wetenschap-
pelijke en economisch potenti-
eel. Tevens staat zij in voor de 
bescherming van personen en 
voert zij veiligheidsonderzoeken 
uit. De Algemene Dienst Inlichtin-
gen en Veiligheid beschermt het 
grondgebied, de defensieplan-
nen, de veiligheid van de troe-
pen en de Belgische onderdanen 
in het buitenland, de militaire 
installaties, de uitrusting, de wa-
pens en het wetenschappelijke 
en economisch potentieel. Ook 

staat deze dienst in voor de be-
scherming van het militair ge-
heim en het uitvoeren van veilig-
heidsonderzoeken.

Het inwinnen van informatie
De Belgische inlichtingendien-
sten beschikken vandaag over 
meerdere methoden om infor-
matie in te winnen. Deze zijn bij-
voorbeeld: de overheidsinforma-
tie, het vreemdelingenregister en 
het gebruik van menselijke bron-
nen. Ook de observatie al dan 
niet met behulp van technische 
middelen is mogelijk. Daarnaast 
is er de doorzoeking met techni-
sche middelen van publieke en 
private plaatsen die voor het pu-
bliek toegankelijk zijn en de niet 
toegankelijke plaatsen. Men kan 
ook kennisnemen van identifi-
catiegegevens en de inhoud van 
postgegevens. Het identificeren 
van gebruikers van elektroni-

sche communicatie net als het 
binnendringen in een ICT-om-
geving behoort evenzeer tot de 
mogelijkheden.

Controle en participatie
De inlichtingendiensten func-
tioneren in België binnen een 
wettelijk kader en worden vol-
doende en op een degelijke wijze 
gecontroleerd door het Vast Co-
mité-I. Vandaag participeren deze 
instellingen mee aan het Belgian 
Intelligence Studies Center waardoor 
academici en zelfs een ruimer 
geïnteresseerd publiek op een 
transparante wijze inzicht kun-
nen krijgen in hun werking. In 
die optiek bouwen ze mee aan 
een maatschappij, markt en over-
heid die ons kan vrijwaren van 
bedreigingen die haaks staan op 
de liberale waarden en normen. 
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Een afscheid
‘t Zit erop. Wanneer ik dit schrijf  
beleef  ik mijn laatste uren als be-
stuurslid van LVSV Leuven. ‘t 
Was zeker geen makkelijke keu-
ze, maar het leek mij best zo te 
verlopen. Voorlopig lijkt het mij 
dan ook beter om hier niet ver-
der op in te gaan, maar eerder te 
reflecteren over de mooie tijd die 
de vereniging mij heeft kunnen 
bieden.
Laten we zeggen dat het in den be-
ginne allemaal wat snel is gegaan. 
Na nog geen twee we-
ken aspirant-bestuurs-
lid te zijn, besliste de 
vergadering dat het 
eerste deel van die titel 
overbodig was. Zelf  
kon ik het amper gelo-
ven, maar het was een 
begin van een heel in-
tellectueel avontuur en onverge-
telijke vriendschappen.
LVSV heeft iets unieks. De 
vriendschapsbanden zijn hecht, 
het intellectuele niveau dat men 
kan bereiken is hoog, en dit al-
lemaal vaak op plaatsen waar de 
gedachte ‘ook die hebben stemrecht’ 
zich meermaals tussen de frisse 
pintjes liet weerklinken.
Ik overdrijf  niet wanneer ik zeg 
dat ik gedurende deze drie jaar in 
het LVSV veel meer heb bijge-
leerd dan op d’unief. Waar mijn 
opleiding zeer weinig discussie 

toeliet, was dat bij het LVSV wel 
zo. Waar mijn opleiding zeer wei-
nig ‘out of  the box denken’ uit-
droeg, deed het LVSV dat wel.
Waar mijn opleiding faalde een 
intellectueel avontuur te zijn, 
daar was het LVSV.
Je moet het uiteindelijk maar 
doen: mensen motiveren om 
vrijwillig boeken te lezen, de we-
reldbol af  te reizen om bij te le-
ren, en elke week klaar te staan 
om lezingen van niveau af  te 
leveren. Dit allemaal zonder de 

studentikoze sfeer te verliezen.
Al deze zaken zijn echter alles-
behalve vanzelfsprekend. Dit 
vraagt veel inzet en realisatie dat 
het altijd, beter kan. Het is daar-
om ook belangrijk dat de traditie 
waarin LVSV is ontstaan en is 
gegroeid blijft bestaan. De nood 
hieraan wordt vaak onderschat, 
maar ik hoop dat men deze naar 
waarde zal behandelen in de toe-
komst.

Wat heb ik nu bijgeleerd?
Eerst en vooral heb ik zo goed als 

het volledige liberale spectrum 
bewandeld. Mijn vrienden weten 
dat ik het liefst een wereld zou 
zien waar overheden niet meer 
zijn dan een duister hoofdstuk in 
de geschiedenisboeken. Het mag 
echter niet verbazen dat, ook ik, 
als sociaal liberaal gestart ben in 
het LVSV. Het is mooi dat dit 
nooit als probleem werd ervaren. 
De vereniging staat open voor 
iedereen, dat is wat ze zo mooi 
en uitdagend maakt.
Het LVSV heeft me ook sterk 

geholpen om te besef-
fen dat liberalisme veel 
meer is dan wat bepaal-
de partijen zeggen dat 
het is. Misschien is dat 
wel het belangrijkste be-
sef  dat me in die jaren is 
bijgebracht. Binnen een 
partij leer je denken op 

hun manier, naar hun standaar-
den. En laten we eerlijk zijn, dat 
heeft vandaag de dag soms wei-
nig met liberalisme te maken.
Uiteindelijk kom je tot de con-
clusie dat heel weinig mensen 
nog weten wat liberalisme écht 
is. De term neoliberalisme is dan 
ook niets meer dan een spijtige 
woordkeuze voor een corpora-
tistisch systeem waar bedrijven 
veel inspraak vergaard hebben in 
de overheid. Wat dat met libera-
lisme te maken heeft? God mag 
het weten.

Een intellectueel avontuur 
Mijn tijd bij het LVSV

Davy Dirix is politiek-secretaris bij LVSV Leuven

Het zou gek zijn om te denken dat ik het 
liberalisme verdedig met het besef  

dat de zwaksten hier onder zouden lijden. 
Solidariteit is iets moois, iets wenselijk. 

Maar laat het dan ook échte solidariteit zijn.
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mij geen verplichte ‘solidariteit’. 
Maar het zou gek zijn om te den-
ken dat ik dit allemaal verdedig 
met het besef  dat de zwaksten 
hier onder zouden lijden. Soli-
dariteit is iets moois, iets wense-
lijk. Maar laat het dan ook échte 
solidariteit zijn: mensen die een 
moreel besef  hebben dat ze die-
genen die het echt moeilijk heb-
ben moeten helpen. Het is niet 
alleen een veel mooier gebaar, ‘t 
resulteert in een veel mooiere ge-
meenschap.
Dit is dan ook het meest men-
selijke aan het liberalisme. Ervan 
uitgaande dat elke mens gelijk-
waardig is, eigenaar van zijn ei-
gen lichaam en dat hij daardoor 
zijn plannen op zijn manier kan 
nastreven. Ik wil mijn levenswij-
ze niet opleggen aan anderen. Ik 
weet niet wat goed is voor an-
deren. Ik bezit deze kennis niet. 
Het is spijtig dat anderen preten-
deren deze wel te hebben.
Vrijheid, in zijn essentie, is het 
niet moeten leven volgens de 
plannen van anderen.
Het idee dat mensen hun eigen 
kennis kunnen gebruiken om 
hun eigen doelen na te streven 
zonder daar anderen mee te 
schaden is enkel mogelijk als elk 
individu een eigen gebied van 
vrij handelen kan afbakenen. 
Niet enkel zijn dat de enige waar-

den waarop samenlevingen echt 
konden floreren, ze zorgen voor 
de mogelijkheid van een vrijwillige 
en niet gewelddadige manier van sa-
menleven.
Samenleven met mensen die er 
andere meningen op nahouden, 
andere doelen willen nastreven, 
is allesbehalve een makkelijke 
opdracht. Adam Smith schreef  
reeds in zijn Lectures on Jurispru-
dence dat wanneer samenlevingen 
welvarender en complexer wor-
den, de mogelijkheid tot conflict 
groter wordt. Je kan hier echter 
wel goed mee omgaan. Dit vergt 
het besef  dat de regels die het 
goed samenleven mogelijk ma-
ken, ontstaan als een evolutio-
nair, spontaan proces van onder-
uit, waar men niet de pretentie 
mag hebben te denken deze te 
kunnen ontwerpen van bovenaf. 
Laat staan dat het wenselijk zou 
zijn om al deze regels af  te dwin-
gen met geweld.
Bedankt aan iedereen, van wie 
ik zoveel heb bijgeleerd, zoveel 
vriendschap gekregen heb, zo-
veel kansen.
Hier wil ik ook nog 3 mensen in 
het bijzonder bedanken. Gilles, 
die mij introduceerde in LVSV 
Leuven. Lode, waar ik zoveel van 
heb geleerd. Nick, die het begrip 
menselijkheid herdefinieerde. 
Bedankt, oprecht, Bedankt.

Bij het LVSV groeide ook mijn 
wantrouwen ten aanzien van po-
litiek. Waar anderen democratie 
als een positieve waarde zien, is 
het noodzakelijk ook hier een 
paar vraagtekens bij te plaatsen. 
Politiek is een context waarin 
mensen hun eigenbelang willen 
nastreven, en dit heeft vaak geen 
wenselijke gevolgen voor de 
meeste mensen in de maatschap-
pij. Ook is democratie een zeer 
slecht systeem om informatie 
over te dragen over individuele 
preferenties. Het is niet mogelijk 
om te weten waarom iemand een 
bepaalde stem heeft uitgebracht, 
noch moeten politici zich aan be-
paalde beloftes houden. Dit en 
nog vele andere redenen hebben 
mij er dan ook van overtuigd om 
mij niet naar de stembus te be-
geven. Om het met de woorden 
van Frank Van Dun te zeggen:
“I don’t vote, on principle: Never write 
a blanc cheque, not on your own ac-
count, which is stupid, and not on the 
account of  others, which is fraud.”
Maar. Het liberalisme is hard, 
niet? Allesbehalve. Ik heb er 
geen problemen mee om te zeg-
gen dat de principes die mij tot 
sociaal liberaal maakten nu nog 
steeds mijn denken kleuren, laat 
het zijn op een andere manier. Ja, 
voor mij liever geen door de staat 
gestuurde welvaartsstaat. Ja, voor 

Waar mijn opleiding faalde een intellectueel avontuur te zijn, daar was het LVSV.
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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.



Bestuur en contactgegevens
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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
Kathy@lvsvleuven.be

Matthieu Van Damme
Matthieu@lvsvleuven.be

Jitte Akkermans
Jitte@lvsvleuven.be

Dries De Maesschalck
Dries@lvsvleuven.be

Bestuursleden:



Gallerij der Ereleden
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Ereleden

Beckx Frank
Managing director Essenscia Vlaanderen

Beeken Rudi
Advocaat

Bogovic Franc
Oud-voorzitter LVSV Nationaal

Bollion Jurgen
Uitbater M-Café

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

Het LVSV Leuven dankt zijn ereleden voor hun onmisbare steun.
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Machtelinckx Bram
Oud-voorzitter

Michiels Dirk
Notaris

Moens Jens
Oud-voorzitter

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

Roskams Nick
Oud-voorzitter

Taelman Martine
Federaal Volksvertegenwoordiger Open VLD

Ereleden

Van Biesen Luk
Federaal Volksvertegenwoordiger Open VLD

Van Geit Kwinten
Oud-bestuurslid

Vanhengel Guy
Brussels minister van Begroting, Financiën en Externe Betrekkingen

Vanherck Dominique
Oud-bestuurslid

Van Rossen Wim
Oud-voorzitter

Vermeulen Koen
Geassocieerd notaris

Versavel Godelieve
Bestuur Open-Vld Leuven

Verstraeten Gilles
Oud-voorzitter

Veys Jonas
Bestuurslid

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.
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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.

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. 

Murray Rothbard Instituut
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 Oosten-
rijkse Economische School

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.
Daarnaast richt het zich op de 
publicatie van academisch werk 
en het organiseren van al dan 
niet internationale seminaries.  
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Beeldbank



“Individual rights are not subject to a public vote; 
a majority has no right to vote away the rights of  
a minority; the political function of  rights is pre-
cisely to protect minorities from oppression by 
majorities and the smallest minority on earth is 

the individual.”

- Ayn Rand
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Prof. Dr. Frank Van Dun

MAAR BLIJKBAAR HEBBEN HEEL WAT MENSEN ER GEEN MOEITE MEE
TE BESLUITEN DAT ZIJ HET RECHT HEBBEN BESLAG TE LEGGEN OP DE MIDDELEN VAN ANDEREN

OF DE MOGELIJKHEIDEN VAN ANDEREN TE ONDERDRUKKEN
ALS ZIJ ERVAN OVERTUIGD ZIJN DAT ZIJ HUN HEERSCHAPPIJ OVER DIE ANDEREN 

IN HET VOORDEEL VAN DERDEN UITOEFENEN


