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Voorwoord:
Michiel Heleven - Voorzitter LVSV Leuven

Beste erelid, beste lid, 
beste lezer,

Ik verbaas mij erover hoe 
snel een jaar kan gaan. Het 
lijkt nog maar gisteren dat 
ik voorzitter werd van de 
mooiste studentenvereniging 
van Leuven. Maar op een 
jaar kan ook veel gebeuren 
en veranderen zoals we nu 
allemaal zien. 
Het afgelopen jaar is het 
LVSV Leuven gegroeid, er 
zijn heel wat nieuwe leden 
en aspiranten bijgekomen en 
een deel van deze aspiranten 
heeft het ondertussen al tot 
bestuurslid geschopt. 

We hebben veel mooie 
events kunnen organiseren 
met dito opkomsten. 
We waren ook aanwezig 
op de schitterende oud-
leden reünie, welke een 
ideale gelegenheid vormde 
om de banden tussen de 
verschillende generaties 
LVSV’ers te versterken 
en de kennis van de oud-
leden door te geven aan het 
huidige bestuur. Ik ben de 
organisatie van de reünie 

en in het bijzonder Mathias 
Adriaenssens dan ook heel 
dankbaar om deze avond te 
hebben mogelijk gemaakt.

Maar helaas werden we dit 
semester getroffen door het 
coronavirus. Enkele dagen 
na ons debat Liberalisme 
vs. Communisme, dat door 
meer dan 400 studenten 
werd bijgewoond, werd 
het duidelijk dat ons land 
in lockdown zou gaan. 
We hebben toen de keuze 
gemaakt om de gezondheid 
te laten primeren en alles 
tot de paasvakantie te 
annuleren. Helaas bleek later 
ook dat we de rest van het 
academiejaar zouden moeten 
annuleren. Dit betekende 
dat we creatief moesten 
worden. Zo organiseerden 
we onze eerste online Raad 
van Bestuur, deden we 
onze café-avonden achter 
ons computerscherm en 
hielden we verschillende 
leesclubjes online. Ook 
Lode Cossaer zijn online 
“Liberale Zoom’s” werden 
talrijk bijgewoond door 
onze afdeling. Het is dan 

ook een enorm voordeel dat 
we steeds weer opnieuw 
kunnen verder bouwen op 
en informatie putten uit het 
werk van onze oud-leden.

Tijdens deze 
gezondheidscrisis werd 
duidelijk wat de enorme 
innovativiteit van de vrije 
markt voor ons betekent in 
ons dagelijks leven. Zoom 
werd de nieuwe manier 
van werken, creatieve 
handelaars begonnen 
massaal te bezorgen, 
restaurants schakelden 
over op afhaalgerechten en 
de onlineverkoop piekte. 
Distilleerderijen schakelden 
over op de productie van 
handgels en textielbedrijven 
gingen mondmaskers maken. 
Private ondernemingen en 
stichtingen staken enorme 
bedragen in onderzoek en 
zijn volop bezig met de 
zoektocht naar het vaccin. 
De voorbeelden van 
innovatie en creativiteit zijn 
ontelbaar.

We zagen dus in de private 
sector een creativiteit die we 
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helaas bij onze overheden 
niet terugvonden. Daar 
was het verwarring troef 
en vierde onkunde hoogtij. 
Onduidelijke communicatie, 
rechtsonzekerheden, 
overijverige politiediensten 
en soms ook maatregelen 
waar het virologisch nut niet 
van bewezen was, zijn maar 
enkele van de voorbeelden 
waarmee we als burger te 
maken kregen. 
Men zegt weleens dat 
men de overheid krijgt 
die de bevolking verdient, 
maar hier ben ik niet mee 
akkoord, we verdienen beter 
dan dit. Een veel kleinere 
en efficiëntere overheid die 
focust op haar kerntaken, 
namelijk het beschermen 
van eigendom en vrijheid 
van zijn burgers en het 
verzorgen van justitie, had 
waarschijnlijk performanter 
kunnen reageren op deze 
crisis. 

Natuurlijk brengt ook deze 
crisis een hoop gevaren mee 
voor het liberalisme. De 
etatisten roepen nu al om 
de overheid te vergroten, ze 
willen meer geld en zien al 
heil in een nieuwe crisistaks. 
De communisten roepen 
naar oude gewoonte dat de 
‘rijken’ -lees: iedereen die 
werkt- zal moeten betalen en 
de groenen willen hun Green 
Deal. In Brussel en Gent 
snoeit men in de rijstroken 
“om de fietser na de crisis 

meer ruimte te geven”. En 
er werd gegoocheld met 
apps die gevaarlijk konden 
zijn voor de privacy. Het is 
een klassiek gegeven dat 
men tijdens en na een crisis 
roept naar meer overheid, 
denkende dat men hiermee 
en gesponsord door het 
belastinggeld van de burgers 
alles kunnen oplossen.

Ook op geopolitiek 
vlak kunnen het nog 
spannende tijden worden, 
nu steeds meer blijkt wat 
de verantwoordelijkheid 
van het totalitaire regime 
in China was door het 
doodzwijgen van virus. Ook 
hier werden weer eens de 
gevaren van een totalitaire 
staat duidelijk. 

Als liberalen blijft het dus 
eens te meer belangrijk om 
onze waarden van vrijheid, 
leven en eigendom te 
verdedigen en om waakzaam 
te zijn tegenover mensen 
met het Grote Idee om alles 
op te lossen. Het liberalisme 
kan dan ook bij ons weer in 
zwaar water terechtkomen. 
Ik hoop daarom persoonlijk 
dat bij de verkiezingen 
van Open VLD de juiste 
kandidaat als voorzitter 
wordt verkozen om de 
liberale stem toch wat harder 
en serieuzer te laten klinken 
in België, het zal nodig zijn.

Natuurlijk betekent het 

einde van dit academiejaar 
helaas ook het einde van 
mijn voorzitterschap. Ik 
heb heerlijke momenten 
met mijn bestuur kunnen 
meemaken en velen ook 
zien groeien in hun kennis 
van het liberalisme. Ik 
ben iedereen dan ook zeer 
dankbaar voor de aangename 
momenten en de mooie 
vriendschappen, over de 
afdelingen heen. Met de 
vele nieuwe gezichten en 
de gezonde basis van dit 
jaar, heb ik er dan ook 
alle vertrouwen in dat 
ook volgend jaar goed zal 
verlopen in Leuven. Bedankt 
aan iedereen die dit jaar 
mogelijk heeft gemaakt!

Ik wens u veel leesplezier en 
blijf waakzaam!

Met liberale groeten,
Michiel Heleven
Voorzitter LVSV Leuven
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Editoriaal:
Margot Floru - Hoofdredacteur Blauwdruk 
LVSV Leuven

Beste lezer, beste lid, 
beste sympathysant, 

We gaan momenteel 
vreemde tijden tegemoet. 
Toch begon het tweede 
semester van dit 
academiejaar nog redelijk 
rustig, buiten enige satire 
over het coronavirus 
op Aalst Carnaval en 
paniekzaaierij in de media, 
gingen onze blauwe 
maandagen nog steeds 
zonder enige zorg door. 

Zo reisden we af naar 
het verre Kortrijk, voor 
ons allereerste West-
Vlaams kopstukkendebat 
en oefenden we onze 
schietkunsten op onze 
jaarlijkse teambuilding. 
Omdat we het toch niet over 
ons hart konden krijgen 
om op onze lieftallige 
bestuursgenoten te 
schieten, gaven we onszelf 
toepasselijke alter ego’s, 
met namen als Stalin en 
Margaret Thatcher trokken 
we ten strijde, spijtig genoeg 
overwon de bloeddorstige 
Stalin het van alle liberale 

filosofen en helden. 

Zoals gezegd, tot nu toe 
verliep alles nog heel 
rustig, tot na dinsdag 10 
maart. Op deze dag vond 
het controversiële debat 
liberalisme vs communisme 
plaats. Het onderwerp alleen 
al bracht een zekere zin 
van onheil met zich mee. 
Voor de organisatie ervan 
verbroederden we ons met 
onze kameraden van Comac 
en het werd een schitterend 
debat -dat soms eerder iets 
weg had van een boksmatch, 
waarbij de ene zaal luid 
juichte als de ene iets zei en 
“boe” riep als de andere iets 
zei- tussen Egbert Lachaert 
en Raoul Hedebouw. Op de 
receptie voor de volle Max 
Weber aula achteraf, die 
we collectief met Comac 
organiseerden, konden 
we nog even een praatje 
slaan met Raoul Hedebouw 
en enkele leuke Comac 
gadgets meeritsen. Maar na 
een stevige avond uitgaan, 
ontwaakten we de volgende 
ochtend in een andere 
wereld. Hadden we de goden 

dan toch iets te veel getart? 
Lessen werden afgeschaft, 
het openbaar vervoer liet te 
wensen over- niet dat dit zo 
bijzonder is- en we kregen 
onduidelijke mails van 
proffen –wederom, niet dat 
dit zo bijzonder is-. 

Op vrijdag 13 maart viel 
de lockdown volledig 
en moesten we helaas al 
onze activiteiten met het 
LVSV afschaffen. Gelukkig 
konden we wel nog contact 
houden via sociale media en 
verschijnt hier nog steeds 
voor u de blauwdruk, waarin 
we met alle plezier onze 
kritische meningen laten 
horen over de wereld van 
vandaag.

Seppe legt in zijn artikel 
“Corona en de blue banana”, 
de toekomst van de Vlaamse 
economie aan banden. Hij 
blikt daarmee terug naar 
de vroege middeleeuwen, 
toen Vlaanderen nog 
steeds hét middelpunt van 
de handel was in Europa. 
Hoewel hij niet zegt dat 
dit niet meer van kracht 
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is, waarschuwt hij voor 
de toekomst. E-commerce 
wordt steeds belangrijker en 
Vlaanderen slaagt er maar 
niet in om dit zich eigen 
te maken, ook zorgt de 
coronacrisis hiervoor dat dit 
proces weleens zou kunnen 
versnellen. Lees meer blz. 
12

Cédric, ons enige lid uit 
Wallonië, omschrijft door 
zijn vele contacten in 
binnen- en buitenland, hoe 
verschillend Vlamingen, 
Walen, Nederlanders 
en Fransen omgaan met 
het virus en dat hier wel 
degelijk patronen in te zien 
zijn. Ook tussen liberalen 
is dit zo. Hij merkt op dat 
hoewel liberalen denken 
individualistisch te zijn 
we wel degelijk worden 
beïnvloed door onze cultuur 
en media. Zie pagina 14.

Casper las tijdens de 
lockdown het boek Schaken 
met de macht van Frans van 
Daele en raad het zeker aan 
voor als je je ook verveelt 
tijdens deze periode en nood 
hebt aan interessante lectuur. 
Blz. 16.

Reda legt het verschil 
tussen taxen ontwijken en 
ontduiken uit. En hoe je via 
enkele tips op een legale 

manier de belastingen een 
stapje voor kan zijn. Zie blz. 
18.

Een nieuwe druk op 
internationaal liberalisme? 
Zo luidt de titel van het 
opinieartikel van Sercan, 
hij schrijft over de liberale 
wereldorde en hoe die 
weleens zou kunnen 
verschuiven door de invloed 
van het populisme in de 
wereld. Lees meer blz. 20.

Verveel je je en zou je 
graag willen weten wat 
voor liberale dingen je 
allemaal kan doen tijdens 
de quarantaine? Ga dan naar 
bladzijde 24 voor enkele 
ideetjes. 

Xander schrijft in zijn 
artikel over het cordon 
en gaat daarbij terug in 
de geschiedenis naar het 
Vlaams blok en hoe dit 
cordon is ontstaan. Echter 
vertelt hij, voor het Vlaams 
Belang is dit een heel ander 
verhaal en haalt hierbij 
sterke argumentatie aan. 
Lees meer blz. 26. 

In mijn artikel schrijf ik over 
de autonome wagens en hoe 
deze kunnen gecontroleerd 
worden door de staat. Gaan 
we ons moeten voorbereiden 
op nog minder privacy in de 

toekomst? Zie pagina 28. 

Seppe schrijft in zijn 
kritische opinieartikel over 
het beleid van de liberalen 
tijdens de coronacrisis en 
hoe die op vele vlakken 
heeft gefaald. Zie bladzijde 
32. 

En tot slot kan u het 
persbericht lezen dat in de 
Morgen is geschreven door 
onze voorzitter Michiel en 
onze ledenverantwoordelijke 
Amadeo, een kritisch 
artikel dat onze nodige 
bezorgdheden over het 
beleid rond de coronacrisis 
goed omschrijft. Lees meer 
op pagina 37. 

Als afsluiter zie je nog 
enkele sfeerbeelden van ons 
bestuur. 

Veel leesplezier en houd u 
goed. 

Libertas vincit 
Margot Floru 
Hoofdredacteur Blauwdruk 
LVSV Leuven
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AGENDA TWEEDE SEMESTER:
Dinsdag 18 februari: LVSV Teambuilding Lasershoot 

Laser3000 (Leuven) 

Maandag 24 februari: Debattraining 
Gilles Verstraeten (N-VA)

Café Carlisse 
(Uitgesteld)

Maandag 2 maart: West-Vlaams kopstukkendebat 
Panel: Wouter Devriendt (Groen), Maxim Veys (Sp.a), Brecht Warnez (CD&V), 
Francesco Vanderjeugd (Open Vld), Sander Loones (N-VA), Wouter Vermeersch 

(Vlaams Belang)

Dinsdag 10 maart: Debat: Liberalisme vs marxisme
Panel: Egbert Lachaert (Open Vld), Raoul Hedebouw (PVDA)

samenwerking met Comac Leuven
Aula Max Weber/ Jean Monnet

Donderdag 2 april: Online bestuursledenwerving
In uw kot 

Dinsdag 7 juli: Algemene vergadering LVSV Leuven 
Café Carlisse 

(Let op: dit kan nog wijzigen. Meer informatie volgt binnenkort)

Agenda
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Corona en de blue banana
Seppe Aerden -  bestuurslid LVSV Leuven

 

Twaalfde eeuw na 
Christus. Van 
COVID-19 is er 

nog lang geen sprake. Het 
Europees continent heeft 
op dit moment zelfs nog 
niet de verschrikkelijke 
pestepidemie meegemaakt. 
De doden vallen niet 
door pandemieën, maar 
in het strijdgewoel 
van hevige, religieuze 
oorlogen. Op het Iberisch 
schiereiland probeert men 
met de Reconquista de 
Moren van het Europese 
continent af te drijven. 
Pelgrims worden door 
tempeliers begeleid om 
op een veilige manier 
hun tochten te kunnen 
voortzetten. Het is in dit 
beladen, globaal klimaat 
dat de kiem voor onze 
latere Westerse welvaart 
wordt gelegd. In onze 
contreien experimenteren 
de landbouwers met 
het drieslagstelsel, wat 
de productiviteit van 
de landbouw ongezien 
doet toenemen. In 
Venetië worden de 
eerste galeien, de 

voorlopers van de huidige 
containermastodonten, 
te water gelaten. 
Kloosterorders als de 
cisterziënzers groeien 
uit tot de eerste echte 
multinationals van onze 
geschiedenis. En het is 
een Vlaming, die in 1131 
arriveert in het Noord-
Italiaanse Genua om 
zijn goederen te komen 
verkopen.

Reeds in de vroege 
Middeleeuwen was er 
in West-Europa een 
levendige aanwezigheid 
van internationale handel. 
De Lage Landen handelden 
ijverig met Noord-Italië, 
waar het Vlaamse linnen 
zeer gegeerd was. Men 
ontmoette elkaar op de 
Franse jaarmarkten. De 
banken van de familie De 
Medici vestigden zich wat 
later in Brugge. Overal 
begonnen handelshuizen 
te ontspringen. Al gauw 
ontdekte heel West-Europa 
de voordelen van deze 
internationale handel. Het 
bleek immers een win-win 

te zijn voor alle partijen. 
Later zal het ook expliciet 
door de econoom Ricardo 
aangetoond worden dat 
dankzij het principe van 
comparatieve voordelen, 
het voor alle actoren loont 
om aan deze handel deel 
te nemen. Ook vandaag 
de dag vormt het gebogen 
grondgebied dat zich vanaf 
het VK en de Benelux 
helemaal tot over Duitsland 
en Frankrijk tot in Milaan 
in Noord-Italië uitstrekt, 
het hart van de Europese 
economie. Dit is het gebied, 
dat men wegens de vorm 
ook wel de blauwe banaan 

Analyse
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noemt, waar de concentratie 
van Europese koopkracht 
en welvaart zich bevindt. 
Het lapje grond dat wij 
Vlaanderen noemen, ligt pal 
in het midden daarvan.

Het hart van de 
blauwe banaan
Inzichten uit 
de productie en 
logistiek leren 
ons dat, dankzij 
onder andere 
het (relatief 
goedkope) 
massa transport 
van goederen, een bedrijf 
schaalvoordelen kan creëren 
door al haar magazijnen te 
centraliseren. Als logistiek 

manager is het dan ook 
logisch om dit centraal 
magazijn te vestigen in het 
hart van de blauwe banaan, 
in Vlaanderen. Het absolute 
epicentrum van dit alles ligt 

natuurlijk in en rondom de 
Haven van Antwerpen. Alle 
toegangswegen naar de stad 
zijn bezaaid met loodsen en 

verdeelcentra. Het nieuwe 
duurzame distributiecentrum 
van Nike in Laakdal is de 
kathedraal der voorbeelden 
hiervan. De ideale ligging 
van Vlaanderen in de blauwe 

banaan, legt onze 
regio duidelijk 
geen windeieren. 
Vlaanderen is 
net als in de 
twaalfde eeuw 
een hub voor 
internationale 
handel. De 
logistiek, die 
voornamelijk 

geconcentreerd is 
in Vlaanderen, is 
verantwoordelijk voor ruim 
tien procent van ons BBP, 
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"De grote E-commerce spelers 
verkiezen Nederland of Duitsland 

om zich te vestigen, waar de 
overheid wél flexibelere jobs 

toelaat."



om nog maar te zwijgen over 
de talloze jobs die de sector 
voorziet.

De rol van de E-commerce
Deze tien procent staat 
echter onder zware druk. De 
blauwe banaan 
verschuift 
oostwaarts. 
Dit is het 
gevolg van een 
toename in de 
Oost-Europese 
welvaart en 
koopkracht. 
Maar ook de E-commerce 
speelt hierin een 
belangrijke rol. Door de 
rigide arbeidsmarkt die 
wij hier in België kennen 
- een arbeidsmarkt die 
bijvoorbeeld nachtwerk 
praktisch onmogelijk maakt 
- is ons land niet in staat 
om eigen bedrijven als 
BOL.COM uit de grond te 
stampen. Bijgevolg slaagt 
ons land er natuurlijk ook 
niet in, om deze reuzen 
hier te doen vestigen. De 

grote E-commerce spelers 
als Amazon of Zalando 
kiezen er namelijk allemaal 
voor om zich in Nederland 
of Duitsland te vestigen, 
waar de arbeidsmarkt wél 
flexibelere jobs toelaat. 

Vlaanderen begint zijn 
positie als centrale hub 
voor internationale handel 
dan ook te verliezen. 
De Coronacrisis gooit 
nog eens zout op deze 
gapende wonde. Door de 
verscheidene lockdowns 
van vele (niet-essentiële) 
winkels, floreert de 
E-commerce. Mensen 
die het nog niet ontdekt 
hadden, worden nu wel 
gedwongen het te proberen. 
Ze ondervinden eigenhandig 

de eenvoud van E-commerce 
en beginnen een gewoonte 
te ontwikkelen. België is 
op weg om de trein van de 
E-commerce volledig te 
missen. 

Arbeidsmarkt 
flexibiliseren
Het is dan ook 
een absolute 
noodzaak dat we 
de arbeidsmarkt 
gaan flexibiliseren. 
De linkse politici, 
in symfonische 

harmonie met de vakbonden, 
moeten stoppen met 
deze globale evolutie 
tegen te houden met hun 
argumentatie als gatenkaas 
dat deze nieuwe jobs, die 
de E-commerce met zich 
meebrengt, minderwaardige 
jobs zouden zijn. Het 
enorme belang van de 
logistieke sector in ons 
BBP gecombineerd met 
een hoge werkloosheid 
onder jongeren, herleidt hun 
betoog tot niets meer dan 
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een mes in de rug van onze 
(voornamelijk Vlaamse) 
competitiviteit. Een job is 
een job en vertegenwoordigt 
de mogelijkheid om 
zelfvoorzienend te worden 
en vooruit te gaan in de 
maatschappij. Toch zie 
ik de toekomst somber 

in. Gegeven de linkse 
suprematie in ons zuidelijk 
landsdeel en het feit dat de 
arbeidsmarkt een federale 
bevoegdheid is, lijkt het 
mij onwaarschijnlijk dat 
er aan dit probleem snel 
iets gedaan zal worden. 
Zo zal de ondemocratische 

en artificiële constructie 
die België heet, een einde 
maken aan de historische 
traditie van Vlaanderen 
als hub van internationale 
handel. Zelfkastijding ten 
volle, want we zullen er 
allemaal armer van worden. 

Ben je net zo geïnteresseerd en gepassioneerd door de Europese geschiedenis en haar 
culturen als ons bestuurslid Seppe Aerden? Volg dan zeker zijn pagina, daar vind je 
historische weetjes, illustraties en mooie foto's en filmpjes over dit topic, van de grotten van 
Lascaux tot de Eerste en Tweede Wereldoorlog. 

Welkom @EuropeanHistoryAndCulture
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Getuigenis van een reiziger in de 
wereld van het liberalisme: 
individualisme en nationalisme 
Cédric Pissoort - Bestuurslid LVSV Leuven

Mijn naam is Cédric 
en ik ben een 
master student. 

Ik ben al lang in liberale 
ideeën geïnteresseerd en ben 
lid van een aantal liberale 
studentenverenigingen. 
Verschillende verenigingen 
in Wallonië, maar ook in 
Vlaanderen met het LVSV en 
in Europa met Students For 
Liberty. Als Franstalige heb 
ik ook contacten bij Franse 
verenigingen. 

In deze liberale wereld heb 
ik enkele zaken opgemerkt. 
Maar pas op, dit is enkel een 
getuigenis en zijn daarom 
geen wetenschappelijke 
feiten. Dit omschrijft enkel 
mijn gevoel dat ik heb in 
deze omgeving. 

Liberalen en 
individualisme
Liberalen steunen het 
individualisme en we willen 
onafhankelijk denken. Maar 
na jaren stel ik vast dat zelfs 
liberalen door hun specifieke 
cultuur beïnvloed worden. 
Ik stel een tendens vast 
tussen Franse liberalen, 

Vlaamse liberalen, 
Franstalige liberalen in 
België en zo voort. Het 
is vaak subtiel en het is 
natuurlijk geen absolute 
regel. Dit is daarom 
niet noodzakelijk een 
probleem, maar we moeten 
opletten dat we nog steeds 
ons individualistisch 
gedachtengoed blijven 
behouden.

De coronacrisis illustreert dit 
verschijnsel goed. Ik beschik 
over Facebookcontacten 
uit verschillende landen. 
Mijn contacten zijn meestal 
Franstalig en toen de crisis 
begon, deelden ze massaal 
Franse artikels (dus van 
Frankrijk). Ik dacht dat 
iedereen het er mee eens zou 
zijn, maar dat was absoluut 
niet waar. Sommige liberalen 
vroegen zelfs voor strengere 
maatregelen dan die dat op 
dat moment van toepassing 
waren in Frankrijk. 

Ik merkte op dat mijn 
contacten in Nederland voor 
het algemeen tegen een 
strenge lockdown waren. 

Natuurlijk kijken ze niet 
vaak naar de Franse media. 

Ik heb het gevoel dat 
Vlamingen minder nerveus 
zijn dan Franstaligen, dit 
geldt zowel voor liberalen en 
ook niet liberale Vlamingen. 
Ik heb net in de krant 
gelezen dat Bart De Wever, 
het symbool van een sterk 
Vlaanderen, vindt dat 
sommige boetes te hoog 
zijn. Ondertussen willen 
linkse Walen en Franse 
media strengere regels. Wat 
een ironie! 

Ten slotte volgt ieder de 
media van zijn eigen cultuur. 
De Walen volgen hun 
eigen media (van België en 
Frankrijk) en de Vlaming 
volgt ook zijn eigen 
media. De liberaal is geen 
uitzondering op deze regel. 

We denken onafhankelijk 
en individualistisch te zijn, 
maar dat klopt niet volledig, 
denk ik. De media hebben 
zeker een invloed op ons. 
Twee liberale groepen van 
verschillende culturen zullen 

Column
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verschillende tendensen in 
opinies hebben. Dat is zeker 
het geval in deze crisistijd. 
Liberalen worden ook door 
de groep beïnvloed. Het is 
geen ramp als zodanig maar 
we moeten wel opletten. 

Nationalisme en 
liberalisme
Ik vrees dat 
liberalen 
ook door het 
nationalisme 
kunnen beïnvloed 
worden want er 
kan een verband gebracht 
worden tussen rechts zijn en 

het nationalisme. Het is ook 
een vorm van collectivisme. 
Naarmate de tijd verstrijkt, 
raak ik overtuigder dat te 
veel nationalisme absurd 
kan zijn. Ik heb het niet over 
het bestaan van de grenzen. 

Misschien zijn ze soms 
nuttig voor praktische reden. 

Ik heb het over het echte 
nationalisme. Datgene dat 
collectivistisch wordt. 
Als in dat het individu het 
altijd met de regering eens 
moet zijn omdat die de natie 
vertegenwoordigt. Twee Als 

twee individuen 
vanuit twee 
verschillende 
landen niet 
akkoord gaan 
omdat ze hun 
eigen land en 
regering steunen 
zonder kritisch 

denken. 
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"Sommige liberalen eisten zelfs 
voor strengere maatregelen 

dan die dat op dat moment van 
toepassing waren in Frankrijk"



Aanrader: Schaken met de macht 
- Frans van Daele
Casper Floru - Aspirant LVSV Leuven 

“Your success as an ambassador depends on your own wit , on the 
charm of your wife, on the elegance 
of your residence, and on the kitchen 
of your cook”, wordt al wel eens- dixit Frans 
Van Daele – gegrapt in de diplomatieke wereld. 
Hoewel deze laatste twee elementen dan in liberale 
kringen weer betwist kunnen worden, kan toch het 
eerste element beaamd worden. De radheid van Van 
Daele’s tong is in lijn met zijn succesvolle carrière 
duidelijk aanwezig in dit boek. Met grapjes als deze, 
fijne anekdotes en historische hervertellingen uit het 
oogpunt van een insider weet de doorgewinterde 
diplomaat je als geen ander mee te slepen in dit 
boeiend schrijven. 
Let wel op: smeuige onthullingen of persoonlijke 
afrekeningen zijn niet te vinden in dit boek, 
waarschuwt de auteur. Een aanrader voor wie interesse 
heeft in de diplomatie!

Aanrader
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@vrijheid_niets_minder
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Een opluchting bereikt op vier wijzen
Reda Roodschilds - Bestuurslid LVSV Leuven

 

Of u nu een Vlaming, 
een Waal of een 
Brusselaar bent, u 

heeft waarschijnlijk mensen 
al horen zagen over al de 
taxen die ze moeten betalen. 
Maar wat zijn taxen nu 
precies? Moeten die betaald 
worden of kunnen die ook 
vermeden worden? Wist u 
dat taxen enorm gemakkelijk 
zijn om te ontwijken?

Ten eerste moet u bewust 
zijn van de eigenlijke 
definitie van taxen. In 
tegenstelling tot olifanten, 
dolfijnen of honden, die 
gemakkelijk te herkennen 
zijn en moeilijk te 
definiëren, zijn belastingen 
moeilijk te definiëren 
en te identificeren.  
De Organisatie voor 
Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling heeft een 
poging gedaan om hier 
een definitie op te plakken. 
De definitie van de OESO 
luidt als volgt, “Belasting is 
beperkt tot verplichte, niet-
betaalde betalingen aan de 
overheid.”. De woorden; 
"beperkt" tot "verplicht"  en 

"overheid" uit de definitie, 
zijn volgens mij al moeilijke 
woorden die voor problemen 
kunnen zorgen.

Ten tweede moeten we het 
onderscheid maken tussen 
taxen “ontwijken” en taxen 
“ontduiken”. Een is legaal 
en de ander is illegaal. De 
term belastingontwijking 
krijgt door velen een 
negatieve bijklank door 
de associatie met fraude. 
Nochtans is het ontwijken 
van taxen een legale vorm 
van minder belastingen 
betalen. Wanneer er regels 
worden overtreden, is er wel 
sprake van belastingfraude. 
Op dat moment is er sprake 
van belastingontduiking.

1 Onthouding
Ten eerste hebben we 
onthouding. Dit houdt 

in dat de belastingplichtige 
vermijdt, bewust of 
onbewust, het betalen van 
belastingen/taxen. Het 
niet gebruiken van een 
personenauto op de openbare 
weg leidt er bijvoorbeeld toe 
dat er geen verkeersbelasting 

verschuldigd is. 

2 Vervanging
Ten tweede hebben we 
vervanging. Wanneer 

de belastingplichtige 
kiest voor de ene (rechts)
handeling in plaats van de 
andere met als gevolg dat 
hij of zij geen of een lagere 
belasting is verschuldigd. 
Bijvoorbeeld het niet kopen 
van een woning om het 
mutatierecht te ontlopen 
door het vestigen van het 
lager belaste erfpachtrecht.

3Fysieke vermijding
Ten derde hebben we 
fysieke vermijding. 

De belastingplichtige plaatst 
zich in werkelijkheid buiten 
de territoriale voorwaarden 
van de toepasselijke 
belastingwetgeving. 
Bijvoorbeeld, (duurzame) 
emigratie naar het 
buitenland om de 
regionaal georganiseerde 
successierechten in België te 
vermijden. 

Analyse
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4 Juridische 
constructies
Ten vierde hebben we 

juridische constructies. De 
belastingplichtige gebruikt 
zijn vrijheid om (zonder 
valse bedoelingen) te 
contracteren met het oog op 
een gunstiger fiscaal regime, 
om rechtshandelingen te 
stellen die niet leiden tot/
voldoen aan de voorwaarden 

van een fiscale wet 
die het (economische) 
resultaat van zijn of haar 
rechtshandelingen aan 
een hogere belasting 
onderwerpt. Bijvoorbeeld 
het maximaliseren 
van belastingaftrek en 
belastingkrediet. 

Taxen zijn verplichte, niet-
betaalde betalingen aan 

de overheid, die op vier 
manieren vermeden kunnen 
worden. Dat kan door 
middel van onthouding, 
vervanging, fysieke 
vermijding of juridische 
constructies. Of u nu een 
Vlaming, een Waal of een 
Brusselaar bent, u hoeft niet 
tot deze zagende groep te 
behoren.
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Een nieuwe druk op internationaal 
liberalisme?
Sercan Gök - Bestuurslid LVSV Leuven

Opinie
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Mensen over de 
hele wereld zien 
hun vrijheden 

afnemen, al dan niet met 
instemming. Het virus heeft 
het hele aardoppervlak 
bereikt en overheden dienen 
in te grijpen. Niet-essentiële 
verplaatsingen, bezoeken, 
veel vormen van arbeid, 
lessen en nog veel andere 
dingen worden ingeperkt; we 
hebben kennisgemaakt met 
de term ‘lockdown’. Deze 
ingrijpende maatregelen 
worden 
genomen door 
overheden die 
vaak bijzondere 
bevoegdheden 
verkregen 
hebben, en dat 
maakt ons soms 
bezorgd. Maar 
wat we vaak vergeten, is het 
internationaal liberalisme 
dat de laatste jaren meer 
onder druk is komen te 
staan. Er wordt gesproken 
over een nieuwe shift in de 
wereld van de internationale 
betrekkingen, een shift die 
onder meer ook de liberale 
wereldorde schade lijkt aan 

te brengen; het opkomend 
populisme.

Men gaat ervan uit dat 
populisten over de hele 
wereld een bepaalde 
set belangen delen. 
Een gepersonaliseerde 
identiteitspolitiek die 
overheerst wordt door 
anti-elitaire en anti-
pluralistische sentimenten, 
hiermee ondermijnen ze 
de legitimiteit van hun 
oppositie. Eens ze de 

macht weten te grijpen, 
gebruiken ze gretig de 
overheidsmiddelen om 
hun macht te handhaven. 
Hiervoor richtten ze 
zich op een bepaalde 
bevolkingsgroep die dan als 
doelwit dient. Populistische 
tactieken en communicatie 
wijzen niet enkel onze 

bekende liberale waarden 
af, ze keren ook de rug naar 
de internationale liberale 
waarden en instituties die de 
aard van onze wereldorde 
voor een groot deel bepalen.

Internationalisering en 
populisme
Ideologisch gezien is het 
uiteraard geen verrassing 
dat het populisme in conflict 
is met de wereldorde en de 
internationalisering die daar 
zo nauw mee verbonden 

is. De term 
internationalisering 
is op zichzelf 
tegenstrijdig met 
het specifieke 
soort nationalisme 
dat populisten 
zo belangrijk 
vinden, ook hun 

isolationistische drang 
en kritiek op economisch 
globalisme lijken exacte 
tegenstellingen. Het belang 
van nationale identiteit, 
sluiten van grenzen, 
soevereiniteit, anti-migratie 
en cultuur worden daar ook 
vaak mee gelinkt.

"Populisme wijst niet enkel onze 
liberale waarden af, ook keren 
ze de rug naar onze "liberale 

wereldorde""



Blauwdruk 2019-2020 nr. 2 21

Liberale wereldorde
Echter heeft deze groep 
ook veel instrumenteel 
belang aan de afbraak van 
de liberale wereldorde. De 
huidige liberale waarden 
die er heersen op en rond 
internationale platformen, 
zijn een obstakel voor 
populisten. Zij willen 
hun beleid doorvoeren en 
gedachtegoed verspreiden 
zonder al te veel 
blootgesteld te worden 
aan de druk van normen 
als het respecteren van 
pluralisme, de ‘rule of 
law’, mensenrechten, de 
bestrijding van corruptie 
en dergelijke. Deze druk 
die zij ervaren vertaalt zich 
in de vele internationale 
verdragen, akkoorden 
en regimes. Dit is deels 
de reden dat we het 
hebben over een ‘liberale 

wereldorde’, een orde die 
dezer dagen kennismaakt 
met een nieuwe dreiging.

Internationale 
machtsverhoudingen
We zien hierbij een link 
met de internationale 
machtsverhoudingen 
waarbij de Verenigde 
Staten lang werd gezien 
als de enkele grootmacht, 
met een hegemonie op 
die titel, in een setting 
van unipolariteit, sinds 
het einde van de Koude 
Oorlog. De VS voerde de 
taken die gepaard gingen 
met die leiderschapsrol 
op en kwam lang haar 
verantwoordelijkheden, 
zoals het waken over en het 
implementeren van bepaalde 
liberale waarden, na. Echter 
wordt deze leiderschapsrol 
deels ondermijnd, afgewezen 

of vervangen door zij 
met een populistische, 
alternatieve visie. De 
beperkte nakoming van 
internationaal leiderschap 
van Trump, door velen 
gezien als mede-populist, 
helpt de concurrenten van 
het land en de huidige 
wereldorde vooruit, alsook 
politieke soortgenoten die 
dezelfde beleidsvisies delen.

Een nieuwe wereldorde
In een plan voor een andere 
balans in de wereldorde, 
horen andere partners. 
Uiteraard spelen China 
en Rusland hierbij een 
belangrijke rol; zij bieden 
het nodige alternatief 
voor de VS en de huidige 
mainstream internationale 
organisaties en het systeem 
waarin zij domineren. 
Het Chinees en Russisch 
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alternatief, zoals het Belt 
and Road Initiave en de 
toenemende Russische 
relaties met ex-Sovjetlanden, 
groeit in omvang en in soort, 
daarnaast eisen deze partners 
minder voorwaarden zoals 
een geprefereerd economisch 
model en bepaalde liberale 
of democratische 
waarden. 
Chinese 
akkoorden en 
investeringen 
eisen vaak enkel 
dat er geen 
expliciete kritiek 
geuit wordt op 
bijvoorbeeld 
bepaalde schendingen van 
mensenrechten wegens 
de overheid van de 
Communistische Partij. 
Deze hulp kan echter vaak 
meer problematisch zijn 
dan de westerse, want 
belangrijke humanitaire 
kritieken lijken hiermee 
te worden verzwegen en 
mogelijk worden ook 
cliënten die kampen 
met corruptieproblemen 
beschermd van 
beschuldigingen. 
Een leidersrol 
Momenteel zien we hoe 
de coronacrisis bepaalde 

landen hun gewenste rol 
doet opnemen en onder 
meer mondmaskers doet 
uitdelen in afwezigheid 
van een leidersrol die men 
normaal gezien aan de 
VS koppelde. Naast de 
Chinese steun zien we hoe 
ook Turkije al meerdere 

leveringen heeft gedaan 
aan onder meer Spanje en 
Italië en hiermee verwarring 
creëert in de publieke opinie 
en het euroscepticisme 
vooruithelpt. Dat past 
uiteraard in het plaatje 
als ik merk dat kritiek op 
‘het westen’, de VS en de 
wereldorde in Turkije, maar 
ook vele andere landen, 
duidelijk is toegenomen in 
het afgelopen decennium. 

Multipolariteit
De politieke elite in landen 
die vaak zeer sterk van 
elkaar verschillen vinden 

elkaar in een discours 
die komaf wil maken 
met de huidige orde en 
neigt naar multipolariteit, 
een systeem of orde met 
meerdere grootmachten en 
wereldleiders. Populisten 
verkiezen dus niet enkel 
multipolariteit op zich, 

maar ook als 
middel tot; 
het beschermt 
hun dus van 
kritiek van 
buitenaf. Deze 
kritiek, die 
vooral liberaal 
is van aard en 
bezorgdheid uit 

over de democratie, is een 
obstakel dat men liever niet 
wilt.

Dat kleinere landen via een 
exit-strategie gebruikmaken 
van alternatieve spelers 
om aan bepaalde kritieken 
en druk te ontsnappen kan 
weleens nadeliger dan 
verwacht uitdraaien als de 
nieuwe leiders ook met eisen 
komen. Een vraag die rest 
is welke impact de huidige 
coronacrisis uiteindelijk 
zal hebben op deze trend 
en uiteindelijk ook op de 
liberale wereldorde.

"China en Rusland nemen met hun 
grote aantallen aan bondgenoten, 
meer en meer de positie in van de 

nieuwe wereldorde"



Nieuwe website LVSV! 

Beste lid, beste 
sympathisant, beste 
lezer,

na zoveel jaar is er een 
nieuwe website voor het 
LVSV Leuven. Gedaan 
met de veelvuldige door-
verwijzingen of de 'deze 
pagina kan niet gevonden 
worden'. Ook de lay-out ziet 

er niet meer uit alsof dat die 
nog van afstamt vanuit de 
jaren 90 - en daarmee bedoel 
ik niet de coole jaren 90 die 
nu weer voluit hoogtij viert 
in de mode - nee, we mogen 
trots zijn op onze nieuwe 
professionele website. 
Dit allemaal dankzij ons 
nieuwe bestuurslid Reda 
Roodschilds die het letterlijk 

en figuurlijk bloed, zweet 
en tranen heeft gekost om 
deze website op tijd klaar 
te hebben. Hiervoor zetten 
we hem graag even in de 
bloemetjes. 

Dus, allen daarheen, neem 
zeker eens een kijkje!

www.lvsvleuven.be

Website
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Tien liberale dingen om te doen tijdens
 de quarantaine:

Mondmaskers naaien zonder dat je 
daarvoor de staat nodig hebt. 

Een quarantaine is niets voor een liberaal. Het lijkt alsof we ineens beland zijn in een 
dictatoriale wereld. Hier zijn toch nog tien liberale dingen waarmee je, je tijdens deze 
lockdown kan bezighouden:  

Liberale boeken lezen, intelect als 
bewapening voor wat er nog komen 
zal na de coronacrisis. 

Je stem laten horen! Bijvoorbeeld 
door een column te schrijven voor de 
Blauwdruk. 

Eens een liberale zoommeeting van 
Lode Cossaer bijwonen. 

Varia
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Je aankopen doen bij kleine zelfstan-
dige winkels om ze te steunen. Of 
eens eten gaan afhalen van een restau-
rant dat momenteel gesloten moet 
blijven. 

Werken.

Voor wie zijn zelfredzaamheid wil 
vergroten, kan dit een moment zijn 
om te investeren op de beurs, in de 
economie. 

Trainen voor een marathon. Om zo 
ver mogelijk uit je huis de vrijheid in 
te spurten. 

De digitale bestuursledenwerving 
van het LVSV bijwonen. Want waar 
anders kan je nog beter discusiëren 
over het virus dan met een groep 
jonge ambitieuze liberalen?

Alles leren over privacy en kijken 
hoe je jezelf zo goed mogelijk kan 
beschermen. 
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Wat is het gevaar: "Het cordon of 
het Vlaams Belang?" 
Xander Mihailidis - LVSV Leuven

Wat is een cordon 
sanitaire?

De term komt oorspronkelijk 
uit de landbouwsector 
waarbij er een schutkring 
werd opgezet rond een 
boerderij om de verspreiding 
van ziektes te voorkomen.

Waarom is er dan een 
cordon sanitaire rond 
Vlaams Belang?
Het cordon rond Vlaams 
Belang is in 1989 in het 
leven geroepen door Jos 
Geysels van Agalev (nu 
Groen). Omdat volgens hem 
het toenmalig Vlaams Blok 
niet de elementaire normen 
en waarden van de Belgische 
samenleving onderschreef. 
Het cordon moest dienen 
om het gevaar van het 
extreemrechtse Vlaams 
Belang in te perken. In 1992 
tekenden de VLD, CVP, 
VU en Agalev het "Charter 
voor democratie" waarin ze 
uitdrukkelijk bevestigden dat 
ze nooit met Vlaams Blok 
zouden besturen of coalities 
vormen zowel op federaal 
als lokaal vlak. Alhoewel er 

nooit meer zulk akkoord is 
gekomen sinds de oprichting 
van het Vlaams Belang, is er 
nog steeds een mondelinge 
overeenkomst tussen de 
partijen om niet met Vlaams 
Belang te regeren. Ook de 
N-VA, die toendertijd nog 
niet bestond, heeft zich 
hierbij aangesloten.

De "vreemdelingen-
problematiek"
Nu, ik kan perfect begrijpen 
dat er in de jaren 90 werd 
gevreesd voor een gevaar 
van extreemrechts vanuit de 
kant van het Vlaams Blok. 
De partij draaide rond twee 
punten; vreemdelingen 
en de islam. Volgens het 
beruchte 70-punten plan, 
dat Filip Dewinter in 1992 
voorstelde als oplossing 
voor “de vreemdelingen-
problematiek”, zou ook ik 
als derde generatie migrant 
namelijk moeten terugkeren 
naar mijn land van herkomst. 
Dit terwijl ik voor drie 
vierde Belg ben. Het Vlaams 
Blok is dan ook in 2004 
uiteindelijk veroordeeld voor 
racisme.

Als we kijken naar de 
actuele situatie moeten 
we ons realiseren dat het 
verkiezingsprogramma van 
Vlaams Belang niet meer 
zo extreem is en streeft 
te evolueren naar een 
beleidspartij door ook te 
focussen op andere issues 
dan vreemdelingen en 
islamisering. Dit wilt niet 
zeggen dat er enkele zeer 
betwijfelbare punten in hun 
partijprogramma staan, maar 
deze gaan zeker niet verder 
als punten van bijvoorbeeld 
PVDA, waar zulk cordon 
niet rond bestaat.

De proteststem
De aanpak van Vlaams 
Belang werpt duidelijk zijn 
vruchten af als we kijken 
naar de verkiezingsuitslagen. 
In Vlaanderen haalden 
ze 18,5 %, federaal 12% 
en Europees 19,1% deze 
cijfers liegen er niet om: ze 
stegen overal significant. 
Hier zijn verschillende 
redenen voor, maar één 
van de voornaamste 
verklaringen is naar mijn 
opinie de proteststem. Een 

Opinie
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stem tegen de logge politiek 
die ‘niks verandert’ en als 
er iets verandert, is het 
te traag. Een stem tegen 
de bureaucratie en een 
stem voor actie en voor 
verandering. Dit is naar 
mijn mening niet omdat de 
kiezers het met de visie van 
het Vlaams Belang eens zijn, 
maar omdat de klassieke 
partijen volgens hen de 
oplossingen 
niet bieden. Als 
een significant 
deel van de 
bevolking zo 
gekant is tegen 
de huidige 
politiek is dit 
toch serieus 
stof tot nadenken en zeker 
wat betreft het verdere 
bestaan van het cordon. 

Wat is het risico van het 
cordon behouden?
Door het cordon te 
behouden, kan Vlaams 
Belang hun positie als 
uitgesloten partij en partij 
van ‘het volk’ verstevigen. 

Dit is de hoofdreden waarom 
ze in de vorige verkiezing 
zo sterk hebben gescoord. 
Als we ze weer per direct 
uitsluiten uit de federale 
regering zullen ze in de 
volgende verkiezing nog 
meer groeien en dan zijn 
ze opeens niet meer uit te 
sluiten op Vlaams niveau.  
Dan zitten we in mijn ogen 
met een serieus probleem. 

Dan zullen ze zo groot 
zijn dat ze de hele - of een 
groot deel van - de Vlaamse 
regering in handen hebben.
Als we nu gewoon rationeel 
nadenken en we Vlaams 
belang op federaal niveau 
laten meebesturen met 4 of 
5 andere klassieke partijen 
maken zij maar een vijfde 
uit van de regering. Dan 

kan er nog altijd een goede 
regering worden gevormd. 
Ze worden in toom 
gehouden door de andere 
partijen. In dat geval worden 
ook “doemscenario’s” 
zoals Schengen afschaffen 
en moskeeën sluiten 
voorkomen. 

Door ze federaal mee te 
laten regeren zullen ze 

een groot deel 
van hun stemmers 
verliezen die 
hebben gestemd uit 
protest. Als ze zien 
dat een regering 
met Vlaams Belang 
niet meer of 
minder bereikt dan 

bijvoorbeeld de Zweedse 
regering. 

Zo voorkom je een scenario 
waarin ze uitgesloten 
worden en ze volgende 
verkiezingen niet meer uit te 
sluiten zijn. Daarom is het 
Cordon een bedreiging voor 
onze vrijheid.
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"De programmapunten van het 
Vlaams Belang gaan zeker niet 

verder dan die van de Pvda waar 
er geen cordon is"



Zal de politie zelfrijdende wagens 
kunnen besturen?
Margot Floru - Blauwdruk LVSV Leuven 

Analyse
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Niet enkel de 
maatregelen rond 
de coronacrisis 

zorgen voor een inbreuk op 
uw privé. Er schuilt ook een 
ander gevaar om de hoek 
omtrent uw 
privacy, 
waar we in 
de toekomst 
alert voor 
gaan 
moeten zijn, 
namelijk de 
zelfrijdende 
auto. Volgens 
experten 
zullen de auto’s van de 
toekomst verbonden zijn 
met elkaar en met de 
weginfrastructuur. Het 
zou dus mogelijk zijn dat 
de politie je auto volledig 
overneemt en controleert 
terwijl je aan het rijden bent. 
Zijn snelheidsovertredingen 
en verkeersongevallen dan 
iets van de verleden tijd? 

Is het verhaal ‘mijn auto, 
mijn vrijheid’ gedaan? 
Binnenkort zal de politie je 
auto zelf kunnen besturen. 
Als je bijvoorbeeld over 

de snelheidslimiet gaat, 
zal de politie ervoor 
zorgen dat je automatisch 
trager gaat. Maar ze gaan 
hierin nog verder. Als 
iemand een wagen steelt, 

kan de politie de auto 
vanop afstand overnemen 
met de dief er nog in en 
naar het dichtsbijzijnde 
politiekantoor rijden.

Autonome functies
Al jaren zijn er meer en 
meer autonome functies in 
auto’s, zoals cruise control, 
automatisch remmen, 
automatisch parkeren en 
rijstrookassistentie. Maar 
binnenkort komt hier nog 
veel meer bij. Er gebeuren 
zelfs al testen op onze 
Belgische snelwegen met 

volledig autonome wagens.
In de toekomst is het dan de 
bedoeling dat alle wagens 
met elkaar verbonden zijn 
voor optimale veiligheid. 
Ze zijn met elkaar 

verbonden via the 
cloud en via de 
wegeninfrastructuur 
en snelheids-
beperkingssystemen. 
De politie zal je 
auto met deze 
technologie kunnen 
‘hijacken‘ en ervoor 
zorgen dat je geen 

snelheidsovertredingen meer 
maakt.

Het wegverkeer van de 
toekomst
Het Amerikaanse 
technologiebedrijf 
Qualcomm werkt samen met 
tientallen autofabrikanten 
en maakt chipontwerpen om 
de auto’s van de toekomst te 
maken. Deze chips zorgen 
er dus voor dat auto’s de 
hele tijd verbonden zullen 
zijn met elkaar en met 
de wegeninfrastructuur. 
Tijdens een toespraak 

"De politie zal je auto met deze 
technologie kunnen 'hijacken' 
en ervoor zorgen dat je geen 
snelheidsovertredingen meer 

maakt "
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op een technologisch 
evenement in San Francisco 
legde Nakul Duggal van 
Qualcomm aan The Sun uit 
hoe het systeem zou kunnen 
werken. Hij vertelde dat het 
wegverkeer helemaal zal 
veranderen. Langs de kant 
van de snelweg zullen er 
een soort intelligente units 
worden geïnstalleerd die 
dan verbonden zijn met de 
wagens. (zie uitleg op de 
foto)
 
Nakul Duggal van 
Qualcomm vertelt verder aan 
The Sun: “In dit wegmodel 
van de nieuwe generatie heb 
je camera’s en misschien 
een radar die alles in het oog 
kunnen houden, zo weet je 
direct wie er bijvoorbeeld 
illegale rijstrookwisselingen 
maakt. Deze informatie 

kan dan automatisch 
worden geregistreerd bij 
politiedatabanken om 
overtredingen te straffen.”
Duggal legde op hetzelfde 
evenement nog uit aan 
The Sun hoe die systemen 
kunnen worden gebruikt 
om snelheidslimieten 
te controleren en auto’s 
automatisch te vertragen. 
“Je hebt nu het vermogen 
om met een voertuig te 
communiceren welke acties 
het moet ondernemen,” zei 
Duggal. “Dus als er een 
snelheidslimiet vereist is 
vanwege een probleem, kan 
dit worden beheerd via die 
infrastructuur.”

Bestuurdersmonitoring
Auto’s worden momenteel al 
ontworpen met
alertheidsmonitoren en 

ademanalyses. Als je 
bijvoorbeeld iets gedronken 
hebt en toch met je auto 
wil rijden zal je auto na het 
voeren van een ademtest 
het stuur overnemen en 
helemaal autonoom rijden. 
“Bestuurdersmonitoring 
is nuttig vanuit een 
veiligheidsperspectief”, zei 
Duggal. “De alertheid van 
de bestuurder is van cruciaal 
belang om ongevallen te 
voorkomen. Is de bestuurder 
afgeleid, is hij niet in de 
beste conditie? Als dit het 
geval is, kan de auto zichzelf 
besturen en naar een veilige 
plek brengen waar hij geen 
invloed kan hebben op 
andere auto’s.”

Nieuwe technologie voor 
meer staatscontrole?
Dat de politie en de overheid 



@too_savage_for_statists_
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een volledige lijst zal hebben 
van alle wegovertredingen 
is toch wat schrikwekkend. 
In China bijvoorbeeld is dit 
al een tijdje aan de gang. 
Zij werken met een soort 
‘sociaal kredietsysteem‘ 
waarin ze de nieuwste 
technologieën gebruiken om 
hun burgers te controleren. 
Wie bijvoorbeeld zijn fiets 

parkeert op de stoep, wat 
illegaal is in China, zou 
dan zakken in hun ranglijst. 
Als je genoeg zakt in die 
ranglijst worden meer 
en meer van je vrijheden 
ingeperkt. Dat begint 
onschuldig maar al snel 
kan je al geen binnenlandse 
vlucht meer nemen om 
je familie te bezoeken 

bijvoorbeeld. De vraag 
is nu welke regelingen 
Europa zal treffen als ze alle 
wegovertredingen van de 
burgers kunnen registreren. 
Met andere woorden, zou de 
wereld na de coronacrisis net 
zo gecontroleerd zijn als die 
tijdens? 



In deze moeilijke periode 
willen we namens het 
voltallige bestuur, café 

Carlisse, even in de kijker 
zetten. Dit fantastische café, 
gelegen in hartje Leuven, 
op het ladeuzeplein, is sinds 
dit jaar onze vaste post voor 
lezingen en debatavonden. 

Dus, als je in Leuven op 
zoek bent naar een gezellig 
café waar je ongestoord 
gezelschapspelletjes kan 
spelen of naar curieuze films 

Bedanking

kan kijken onder het genot 
van een huisgemaakte ice-
tea of de perfecte gin? Dan 
is café Carlisse de place to 
be. De cafébaas Nathan zal 
je vriendelijk ontvangen 
en zal met alle plezier een 
liberale discussie met je 
voeren. 

Ook kan je in de zomer, 
eens de café's hopelijk 
terug opengaan, genieten 
van een zonnig terras. Voor 
wie dan nog een hongertje 

heeft, kan genieten van 
lekkere garnaalkrokketen  
met een fris slaatje of 
van een traditionele 
rundstoofschotel met een 
heerlijke chocolademousse 
als dessert. 
Dus allen daarheen! 

Hieronder zie je een foto van 
onze lezing over jongeren 
in de politiek in het zaaltje 
boven dat we samen met de 
bestuursleden en de Carlisse 
hebben opgeknapt. 
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De liberale tragedie
Seppe Aerden - Bestuurslid LVSV Leuven

 

Tussen 2001 en 2006 
besloot de paarse 
regering onder toenmalig 

premier Guy Verhofstadt over 
te gaan tot de verkoop van 
talloze overheidsgebouwen. 
De bekendste hiervan is de 
financietoren in Brussel. 
Momenteel het duurste 
gebouw in 
België met een 
marktwaarde 
van ruim 1,2 
miljard euro. 
Dit gebouw 
werd in 2001 
verkocht voor 
311 miljoen 
euro. Om het 
vervolgens 
als staat elk 
jaar opnieuw 
te huren aan 
een zwak onderhandeld tarief. 
Dit resulteert in ondertussen 
meer dan 1,1 miljard aan 
betaalde huurgelden. Een 
enorm bedrag dat nog niet 
eens geïndexeerd is. Rekening 
houdend met een bedrag 
van 325 miljoen euro dat de 
nieuwe eigenaar geïnvesteerd 
heeft in de opknapping van 
het gebouw, heeft de Belgische 
staat op dit éne gebouw een 
verlies gemaakt van ruim 
1,7 miljard euro. Dit terwijl 

de begroting na de regering 
Dehaene volledig gesaneerd 
was om de toetreding tot 
de EU te voorzien. Deze 
liquideringsmaatregelen, 
die veel weghebben van een 
failliete onderneming die al 
zijn activa wanhopig probeert 
te verkopen aan belachelijk 

lage bedragen, waren dus 
overbodig. De verschrikking 
van het liberale beleid 
culmineerde onder Verhofstadt, 
of althans dat dacht ik toch. 
Toen kwam De Gucht, die als 
minister van buitenlandse 
zaken zogezegd zijn vrouw niet 
met voorkennis geadviseerd 
had om zijn aandelen van 
Fortis de avond voor het 
bevriezen van de aandelen 
en dus voor het nieuws van 
het latere faillissement van 

de mede door de Belgische 
regering gentionaliseerde 
bank, te verkopen. Dit terwijl 
talloze Belgen hun geld 
simpelweg verloren. Maar 
weer zat ik er naast. Want toen 
kwam de Coronacrisis, waarbij 
ons land onder liberaal beleid 
volledig door de mand viel.

Het begon allemaal 
bij de sluwe ‘House 
of Cards” achtige 
vorming van de 
ondemocratische 
volmachtenregering 
Wilmès. Gevormd 
door niemand 
minder dan Patrick 
Dewael, die maar 
al te graag zijn 
onpartijdige rol van 
parlementsvoorzitter 

en koninklijk opdrachthouder 
liet vallen, om Wilmès en 
kornuiten in het zadel te 
helpen. Het discutabele, 
ondemocratische systeem 
van de volmachten, die 
goedgekeurd zijn omdat de 
meeste partijen met hun rug 
tegen de muur stonden door de 
opzwellende pandemie, maakte 
van het parlement een louter 
symbolische praatbarak. 
Het controlerend karakter 
van deze instelling is volledig 

Opinie
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"De discutabele, 
ondemocratische goedkeuring 
van de volmachten, omwille 

van de opzwellende pandemie, 
maakte van het parlement een 

louter symbolische praatbarak"



onderuit gehaald juist door de 
man die het voorzit. De groep 
van tien die de volmachten 
bespreekt, sluit twee partijen 
uit. Interpellaties worden 
niet beantwoord, 
met die van Tom 
Van Grieken als 
schrijnend voorbeeld. 
De premier van ons 
land, een voormalig 
en - gegeven ons 
tekort- duidelijk 
gefaalde minister 
van begroting 
met amper 16 000 
stemmen, kan het 
zichzelf zelfs veroorloven 
om niet op het vragenuurtje 
in het parlement te komen 
opdagen. Beroep doen op de 
parlementsvoorzitter is ook 
gekkenwerk, aangezien hij 
de onzichtbare hand is achter 
deze voortzetting van de 
demissionaire regering Michel, 
aangevuld met volmachten. 
Tien van de dertien (premier 
incluis) ministerposten zijn 
liberalen. Terwijl de liberale 

familie slechts 26 op de 150 
zetels in het parlement bezit. 
Het is dan ook vanzelfsprekend 
dat posterboy Bouchez geen 
wissel van de macht wou 

in deze  - met zijn woorden 
- ‘oorlogstijden’. Taal die 
door zijn Vlaamse collega-
voorzitter Gwendolyn Rutten 
nog zo veracht werd toen 
Bart de Wever het in zijn 
mond nam. Liever nog een 
tijdje aanmodderen en veel 
postjes in handen houden dan 
grondig na te denken over een 
volwaardige oplossing om 
alle effecten van deze crisis 
na de meest urgente periode 

te kunnen aanpakken. Zelfs 
nu, in volle crisis, die door de 
liberale kortzichtigheid van 
het verleden nu enkel met een 
mank beleid beantwoord kan 

worden, haalt 
de partijpolitiek 
het van de 
langetermijn 
visie. Het 
vergaan van 
de democratie, 
werd gevierd 
met een lekkere 
knuffel tussen 
Bouchez en 
Gwendolyn 

Rutten. Ach wie met de vos 
slaapt, krijgt zijn streken. 
Eerder had ook de man 
van Mevrouw Rutten met 
mensenlevens gespeeld door 
een eigen lockdown party te 
houden. Ook voor Bouchez 
was dit geen eenmalige misser. 
Een paar weken later maakte 
onze aandachtsgeile unitarist 
de niet-essentiële verplaatsing 
naar een amateurclub in het 
voetbal om met een mooie 
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"Tien van de dertien 
ministerposten zijn liberalen, 
terwijl ze slechts over 26 op 

de 150 zetels in het parlement 
beschikken"



ceremonie voorzitter te 
worden. Gelukkig wel met 
handschoentjes.

De échte helden
De coronacrisis treft steeds een 
groter deel van onze bevolking. 
De ziekenhuizen ontvangen 
een vloed aan COVID-19 
patiënten. Voor de brave burger 
in zijn kot rest er niets anders 
dan zijn vingers te kruisen en 
te hopen dat de ICU capaciteit 
maar niet overschreden wordt. 
Algauw duikt weer een ander 
probleem op. De échte helden 
van hier; de 
mensen in de 
zorg; beginnen 
zonder 
materiaal 
te vallen. 
Mondmaskers, 
test kits, 
schorten, 
spatmaskers… 
alles begint 
op te geraken. 
Beroep 
doen op een 
strategische 
voorraad 
kunnen we ook niet, de 
mondmaskers van deze 
voorraad waren vervallen 
en dan niet vervangen of 
tegen hoge kost vernietigd 
om plaats te maken voor 
asielzoekers wegens een 
gebrek aan plaats. Door het 
falen van mevrouw De Block, 
reeds twee regeringen lang 
minister van volksgezondheid, 
kon niet het nodige beleid 
gevoerd worden en zijn er 
levens verloren gegaan. Doden 
waarvoor De Block politiek 
de facto verantwoordelijk is. 

Het enige wat ze nu nog kan 
doen is mondmaskers aan 
woekerprijzen aan te kopen 
of om beroep te doen op een 
onervaren partijgenoot. Een 
partijgenoot die uitendelijk 
de staat oplicht, de betaalde 
mondmaskers werden immers 
nooit door hem geleverd. Deze 
partij ‘onderonsjes’ werden 
nochtans door De Block, nog 
voor een onderzoek heeft 
kunnen plaatsvinden, maar al 
te graag aangewend om haar 
voorganger Francken na te 
trappen in de Kucem-affaire. 

Maar telkens weer door een 
gebrek aan goede journalistiek, 
ontspringt De Block de dans. 
De vraag over de strategische 
voorraad werd nooit gesteld 
ondanks de talrijke passages 
van politici in de studio’s. 
Maar Maggie De Block heeft 
gelukkig nog Philippe De 
Backer achter de hand om haar 
politieke carrière te redden. 
Iemand die ervoor koos om 
zich niet meer verkiesbaar 
te stellen en dus ook geen 
politieke verantwoording meer 
moet opbrengen tegenover het 

volk. In De Backer vindt ze 
haar ideale bliksemgeleider 
voor de groeiende negatieve 
publieke opnie die - ondanks 
een manke journalistiek - toch 
onstaan is omtrent haar beleid, 
zeker in het Zuiden van ons 
land. Ook De Backer wacht 
hetzelfde lot. De mondmaskers 
die hij aankoopt zijn veel te 
duur en vaak namaak, rommel 
die niet inzetbaar is in de 
ziekenhuizen. Zijn teskits 
komen veel te laat en zijn veel 
te beperkt om een efficiënt 
testbeleid te kunnen voeren. 
Een beleid dat nochtans 

efficiënt 
werkt en door 
Duitsland 
aangetoond 
werd. Vanaf 
het begin 
werd deze 
strategie daar 
toegepast. Het 
werkt zo goed 
zelfs, dat men 
daar al over 
twee weken 
terug begint 
te voetballen, 

welliswaar zonder publiek. 
Bovendien zijn deze testkits 
ook nog eens gedistribueerd 
met de verkeerde 
instructiehandleiding, 
waardoor verdachte gevallen 
- waaronder talloze ouderen 
- in de WZC een rigide 
wisser, bedoeld voor de keel, 
via de neus binnenkrijgen 
helemaal tot aan de huig. 
Een onbetwistbaar pijnlijke 
gebeurtenis. Maar de 
eloquentie van De Backer – ere 
aan wie ere toekomt – slaagt 
er ook telkens in om rond de 
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vragen van journalisten heen 
te dansen en zo de journalist 
die niet doorvraagt te slim af te 
zijn. Een communicatietalent 
dat hij beter eens kan delen 
met zijn regeringsleidster voor 
de komende persconferenties. 
Ook werd door De Block en 
haar ‘taskforce’ onder leiding 
van De Backer, een tracing app 
om de coronaverspreiding in 
kaart te brengen na de eerste 
versoepelingsmaatregelen 
meteen afgewimpeld. Zelf 
heb ik hier mijn oordeel ook 
nog niet over geveld, maar 
de discussie moet naar mijn 
menig wel gevoerd worden, 
machiavellisme vs liberalisme. 
Zeker als je 
weet dat het 
enige andere 
alternatief 
massale 
aanwervingen 
van ‘tracers’ is, 
voornamelijk 
heropgeleid call-
center personeel 
die met besmette 
personen 
telefoneren om 
zo te noteren met wie ze in 
contact zijn geweest en zo  de 
verspreiding hopen in kaart te 

brengen. In deze digitale tijden 
kunnen we misschien wel wat 
beters ontwikkelen, iets dat 
de privacy vrijwaart? Laat het 
debat gevoerd worden en laat 
de democratie haar werk doen; 
in het parlement.
Het mondmaskerbeleid
Ten slotte komen we uit bij 
het mondmaskerbeleid van 
deze regering, dat toch wel 
wat extra aandacht verdient 
in deze paragraaf. Zoals reeds 
eerder vermeld, werd onze 
strategische stock vernietigd 
op besluit van minister De 
Block. De voorraad FFP2 
maskers, maskers die nodig 
zijn voor het verzorgend 

personeel om het virus deels te 
kunnen weren, was zogezegd 
vervallen en werd niet 

vervangen. Van een voorraad 
FFP3, de best filterende 
maskers op de markt, was er 
zelfs geen sprake en word ook 
niet over gesproken in deze 
crisis. We waren al gelukkig 
als er een lading FFP2 landde 
op Charleroi. Maar dan 
komen we op de chirurgische 
maskers, een voorraad van 
57 miljoen maskers die te 
Namen opgeslagen werden, 
werden ondanks goede staat 
tegen hoge kosten vernietigd. 
Volgens bronnen om ruimte 
vrij te maken voor de opvang 
van asielzoekers door het 
Rode Kruis, die reeds andere 
gebouwen op de kazerne 

huurde en die 
vroeg voor meer 
opvangcapaciteit. 
Natuurlijk hoeft 
het één het ander 
niet uit te sluiten. 
Maar kan dit land 
nog geen plaats 
voorzien voor een 
aantal palletten met 
mondmaskers? Of 
heeft Verhofstadt 
letterlijk alle 

publieke gebouwen verkocht? 
Kan dit land met al zijn 
ervaring en competentie dat 
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"Hadden we over een voorraad 
mondmaskers beschikt, dan 
hadden we deze epidemie 

misschien al eerder kunnen 
inperken"



het in huis heeft, nog geen 
voorraad beheren? Waarom 
lukt het bedrijven wel, maar de 
overheid niet? Later, dankzij 
voortschrijdend inzicht door 
bijvoorbeeld de publicatie 
van het MIT onderzoek - 
waarin ontdekt werd dat 
anderhalve meter afstand niet 
voldoende was aangezien 
Corona zich tot wel 8 meter 
door kon verplaatsen in de 
lucht na uitademing - bleken 
mondmaskers wél nuttig. 
Hadden we over een voorraad 
beschikt, hadden we deze 
epidemie misschien verder 
kunnen inperken. Misschien 
hadden we het werk in de 
bedrijven, mits deze verdeling 
van maskers, eerder kunnen 
opstarten en zo de economie 
geholpen door mensen 
sneller terug aan het werk 
te laten zoals bijvoorbeeld 
in Nederland het geval was. 
Maar nee, de voorraad was 
mysterieus verdwenen. Het 
voortschrijdend inzicht echter 
niet. De Belgen worden 
aangeraden en in sommige 
gevallen zelfs verplicht, 

een masker te dragen. Deze 
moeten ze zelf wel naaien, 
want de overheid was te laat 
met zijn bestelling voor de 
levering van zijn belofte van 
een stoffen masker voor iedere 
Belg. Twee filtertjes krijg je 
al wel van de vier ministers 
bevoegd voor mondmaskers in 
dit land. Terwijl je in absolute 
cijfers en ter illustratie met de 
vernietigde stock elke Belg 
minstens vier chirurgische 
maskers had kunnen bezorgen, 
niet-herbruikbare welliswaar.

Dit gefaald liberaal beleid 
heeft niet alleen veel geld 
gekost, maar ook leed en 
mensenlevens. De economie 
werd bijna volledig lam gelegd. 
Het zorgpersoneel werd door 
een gebrek aan LT-visie en 
bekwaamheid tot crisisbeheer 
ongewapend het front in 
gestuurd als een brandweerman 
zonder brandwerend pak. Als 
zoon van twee zorgverleners 
op gevorderde leeftijd, maakt 
dit mij zeer kwaad. Hoe kan 
het dat in België onder gezag 
van de traditionele partijen 

steeds van die politieke 
blunders worden gemaakt? 
Hoe kan het dat dit land, met al 
zijn welvaart en binnenlandse 
kennis en expertise, op niets 
voorbereid is? Beschikt geen 
één enkele politicus die aan 
de knoppen zit over een 
strategisch inzicht, over een 
LT visie? Eén ding is mij 
duidelijk geworden in deze 
crisis; we zijn ze - voorlopig 
althans -niet doorgekomen 
door het zo succesvolle 
beleid van de regering. We 
zijn de crisis doorgekomen 
door de gewone Belg zijn 
verantwoordelijkheidszin, 
door de zorgverleners hun 
moed en altruïsme, door de 
ziekenhuis- en WZC-koepels 
hun inspanningen om op de 
markt zelf hun materiaal aan te 
schaffen en door de bedrijven 
hun creativiteit en innovatie 
in deze crisistijden. Waarvoor 
mijn oprechte dank en 
waardering. Jullie zijn de echte 
helden van vandaag. Misschien 
is de overheid wel de enige 
echte niet-noodzakelijke sector 
in dit land?
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Willen we leven in een post-
coronatijdperk waarin we 
minder vrij zijn dan ervoor? 
Michiel Heleven - Voorzitter LVSV Leuven
Amadeo Vanhaverbeke - Ledenbeheer                      

   LVSV Leuven

Persberichten

Michiel Heleven en Amadeo Vanhaverbeke sloegen de handen in mekaar en schreven een 
opinie als reactie op de strenge regels omtrent de coronacrisis. Het artikel verscheen zowel 
in De Morgen als in Doorbraak. Hier ziet u de versie die in De Morgen verscheen: 

Liberaal Vlaams Studentenverbond Leuven38

Met uitzondering 
van enkele idiote 
lockdownfeestjes 

in cafés en koffiebars blijft 
de Belg massaal in zijn kot. 
Verplaatsingen buiten de 
eigen gemeente daalden 
de afgelopen maand met 
54 procent, zo blijkt uit 
de eerste metingen van 
de taskforce Data Against 
Corona onder leiding van 
minister Philippe De Backer 
(Open Vld). 

De bevolking omarmt 
massaal de nodige 
maatregelen. Social 
distancing werd de norm 
en onderlinge solidariteit 
viert hoogtij, denk maar 
aan de mondmaskers die 
massaal ingezameld werden 
om onze zorgverleners 
te beschermen. De 
mensen blijven binnen en 
verplaatsingen worden tot 
een minimum beperkt.

Helaas zien we ook dat 
het gezond verstand 
steeds vaker het onderspit 
moet delven tegenover 
de onwetenschappelijke 
regelneverij. Zo werden 
eerst de tweedeverblijvers 
geviseerd en uit hun 
eigendommen verjaagd. 
Mensen die niet konden 
bewijzen dat hun 
verplaatsing essentieel was, 
werden beboet. In De Haan 
ging men zelfs zo ver met 
warmtegevoelige drones 
op heksenjacht te gaan naar 
mensen die in hun tweede 
eigendom verbleven. Ook 
de voorzitter van de sp.a, 
Conner Rousseau, kreeg 
in het appartement van 
zijn vader de politie over 
de vloer. Hij verblijft daar 
tijdens deze lockdown om 
zijn moeder te beschermen, 
die kankerpatiënt is. 
Sommige van deze 

vrijheidsbeperkende 
maatregelen lijken niet in 
verhouding te staan tot hun 
nut. Voor een verbod op het 
verblijven in een tweede 
woonst is er geen gegronde 
redenen, stelde onder 
anderen viroloog Marc Van 
Ranst.

Ook bij de politie is er 
verwarring en zoekt men 
naar een vaste regel. Vele 
politiezones waren vragende 
partij voor een vaste 
perimeter rond de woning 
zoals in Frankrijk, waar men 
zich maar een kilometer 
van het huis mag begeven. 
Gelukkig werd hier door de 
veiligheidsraad geen vast 
getal op geplakt. Dit zou 
contraproductief kunnen 
werken, denkend aan grote 
steden.

Maatregelen met 
virologisch nut zijn absoluut 
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nodig om het Covid-19-
virus in te dijken, al kun 
je je wel de vraag stellen 
of de vele politiecontroles 
ook geen contraproductief 
effect hebben door het extra 
menselijk contact op te korte 
afstand.

Hier stopt het echter niet. 
In navolging van bepaalde 
autoritaire regimes zoals 
China zijn ook hier 
enkele mensen die de 
locatiegegevens van onze 
gsm’s willen tracken via 
apps. Enkele bedrijven zijn 
deze aan het ontwikkelen 
en ook de staat heeft 
interesse. Historicus Yuval 
Noah Harari waarschuwt 
hier al enkele jaren voor. 
“We moeten ook rekening 
houden met de gevolgen van 
onze acties op lange termijn. 

Wanneer we kiezen tussen 
alternatieven, moeten we ons 
niet alleen afvragen hoe we 
de onmiddellijke dreiging 
kunnen afwenden, maar 
ook welke wereld we zullen 
bewonen een keer de storm 
voorbij is.” 

Onder het mom van 
volksgezondheid
Willen we leven in een post-
coronatijdperk waarin we 
minder vrij zijn dan ervoor, 
waarin privacy nog minder 
vanzelfsprekend is? Kun 
je überhaupt echt vrij zijn 
zonder privacy? Apps die 
je constant volgen lijken 
vandaag misschien een goed 
idee, maar hoelang zal het 
coronatijdperk duren: een, 
vijf of tien jaar? Niemand 
die het vandaag weet.

Zulke privacybeperkingen 
blijven gemakkelijk 
plakken na de crisis en 
zouden onder het mom van 
volksgezondheid geruisloos 
en zonder veel tegenkanting 
worden ingevoerd. Ze 
zijn veel implicieter en 
minder direct aanwezig in 
het leven van de mensen 
dan bijvoorbeeld een 
samenscholingsverbod. 
Daarbij voel je concreet de 
inperking, elk uur, elke dag. 

Dat is niet het geval met 
een trackingapp. U voelt het 
nauwelijks en de overheid 
kan zo’n app in de toekomst 
voor vele toepassingen 
blijven gebruiken. 
Massasurveillance zou 
ineens binnen handbereik 
liggen. Als je denkt dat 
het niet zo ver zal komen, 
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herinner je dan dat je 
waarschijnlijk vorige maand 
niet had kunnen denken dat 
onze grenzen afgezet zouden 
worden met containers, je 
je familie niet meer zou 
mogen zien en het land vol 
checkpoints zou staan.

Gezond verstand
We zien dat landen met 
een kleine en efficiënte 
overheid beter omgaan met 
de bestrijding van het virus. 
Ze hebben meer middelen 
vrijgemaakt voor testen, 
zodat de beroepsbevolking 
zo snel mogelijk weer aan 
de slag kan. Ook financieel 
zijn kleinere overheden hier 
geschikter voor. Ondertussen 
groeit ons begrotingstekort 
richting de 30 miljard euro. 
Centrale banken die massaal 

geld bijdrukken, zullen onze 
economie op termijn nog 
meer schade toebrengen.

Het is dus belangrijk te 
focussen op het verkleinen 
van het overheidsingrijpen 
na deze crisis, want tijdens 
crisissen hebben overheden 
de neiging ongebreideld 
uit te breiden, zonder erna 
weer in te binden. Denk 
bijvoorbeeld aan de ANPR-
camera’s tegen terrorisme, 
die ineens in staat bleken 
tot gezichtsherkenning en 
snelheidscontroles. Vooral 
in landen zoals Hongarije, 
waar de noodtoestand nu 
tot eind 2020 zal duren 
en de democratie volledig 
buitenspel staat, zijn de 
gevaren voor de persoonlijke 
vrijheid enorm.

Om al die redenen roepen 
wij op het gezond verstand 
te blijven gebruiken. Afstand 
houden en maatregelen 
die virologisch opportuun 
zijn, zoals massaal testen 
op antistoffen, blijven 
nodig, maar wij passen 
voor massasurveillance en 
privacyvernietigende regels. 
Laat ons besluiten met een 
quote van Harari: “Ja, de 
storm zal voorbijgaan, de 
mensheid zal overleven, 
de meesten van ons zullen 
nog steeds in leven zijn. 
Maar we zullen in een 
andere wereld leven.” Wij 
pleiten alvast voor een 
meer liberale wereld, eentje 
met een kleinere overheid 
en met respect voor onze 
grondrechten.
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(Ere)lid worden? 

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

Wenst u erelid te worden van LVSV Leuven?
Het erelidmaatschap van het LVSV is de mogelijkheid die wij bieden aan niet-studenten om 
hun sympathie voor onze vereniging te uiten en om hen de kans te geven zich nauwer bij 
onze vereniging te betrekken. Deze leden verdienen ons respect vanwege hun steun aan het 
LVSV en worden ook dusdanig behandeld. Dat betekent dat alle ereleden steeds persoonlijk 
worden uitgenodigd voor al onze activiteiten (zowel de politieke als de studentikoze 
activiteiten). Zij kunnen alle exemplaren van ons ledenblad de Blauwdruk ontvangen en zij 
worden - indien gewenst - opgenomen in de galerij der ereleden op onze website. Indien u 
meer informatie wenst omtrent het erelidmaatschap, contacteer dan onze penningmeester 
Xander op: xander@lvsvleuven.be. Of stort meteen 40 euro op het rekeningnummer: 
BE26 7340 0969 2329. 
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De bestuursleden zijn individueel te bereiken door te mailen naar voornaam@lvsvleuven.be

Voorzitter:
Michiel Heleven

Ondervoorzitter:
Dèserie Roesbeke

Secretaris: 
Boudewijn van Dolleweerd

Sponsoring:
Alexandra Fontana 

Sien Devalet

Penningmeester: 
Xander Mihailidis

PR & Communicatie: 
Arno Paulus

Alexandra Fontana

Politiek Secretaris:
Michiel Pieraerts

Politiek Commissaris:
Lennert van Dessel

Activiteitenverantwoordelijke:
Arno Neukermans Bataillie

Blauwdruk:
Margot Floru 

Ledenbeheer: 
Amadeo Vanhaverbeke 

Bestuursleden:
Sercan Gök

Kevin Croux
Cédric Pissoort

Reda Roodschilds
Seppe Aerden

Aspirant-bestuursleden:
Maarten Gabriels

Lars Van Bourgognie
Stefan Willems

Olivier Cuti
Casper Floru

Joyce Vangeneugden
Fabian Wouters

Bestuursleden



Galerij der Ereleden
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Het LVSV Leuven dankt zijn ereleden voor hun onmisbare steun.

Akkermans Jitte

Backx Charlotte

Beckx Frank 

Beeken Rudi

Bouckaert Boudewijn 

Bovend'aerde Sabine 

Bungeneers Luc 

Caeymaex Philippe

Caluwaerts Erica

Cleppe Pieter

Coppernolle Willem

Cossaer Lode

De Backer Phillipe 

De Block Maggie 

De Clerq Thomas 

De Croo Alexander 

De Croo Herman

De Grauwe Paul

De Gucht Karel 

De Keyzer Peter 

De Maesschalck Dries 

De Roeck Vincent 

De Weirdt Arnd

De Wever Bart 

Dedecker Jean-Marie 

Delvoie Axel

Ereleden
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Demeyere Chris 

Demeyere Nico 

Dirix Davy

Dobbelaere-Welvaert Matthias

Driesen Wim 

Gatz Sven 

Galloy Kathy

Hayen Jan 

Helsen Patrick 

Heuvelmans Michel 

Hofkens Jan 

Janssens Dirk

Keignaert Koenraad 

Lachaert Egbert 

Lamon Hugo 

Lenssen Georges 

Leysen Christian 

Luyckx Kris

Machtelinck Bram

Marckx Thomas

Meex Wouter 

Michiels Dirk 

Moens Jens 

Mombaers Brandaan 

Moureau Loïc  

Nédée Jan-Alexander

Neyts-Uyttebroek Annemie 

Paeleman Bart 

Parys Lorin 

Pittevils Ivan 
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Ponsaerts Luc 

Reekmans Peter

Pot Sebastiaan 

Reynders Didier 

Reyntjens Jan 

Roskams Nick 

Smeets Harald 

Smuha Nathalie 

Syvertsen Filip Gustav 

Taelman Martine

Tommelein Bart

Turtelboom Annemie

Van Geit Kwinten

Van Quickenborne Vincent

Vanhengel Guy

Vanherck Dominique

Vautmans Hilde

Vande Putte Kenneth 

Vereeck Lode

Vermeulen Pieter 

Versavel Godelieve 

Verschoot Steven

Verstraeten Gilles 

Veys Jonas

Wielockx Kevin 

Willekens Kristof

Willems Benoit 



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

Sponsors
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“L'État, c'est la grande fiction à travers 
laquelle tout le monde s'efforce de vivre 
aux dépens de tout le monde”

quote van Frederic Bastiat


