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Voorwoord van de voorzitter
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beste lezer en LVSV-sympathisant,

dent niet echt wakker ligt van deze materie.

Graag heet ik jullie van harte welkom in dit
tweede nummer van onze Blauwdruk aan
het begin van dit tweede semester van het
academiejaar. Een tweede semester dat naar
goede gewoonte werd afgetrapt met een
mooie openingsactiviteit. Ditmaal debatteerden vier politici die zich alle vier liberaal
noemen, al dan niet voorzien van een of ander voorvoegsel, onder de noemer ‘Quid Liberalisme’. Achteraf verkoos de zaal nipt
Guy Vanhengel boven Boudewijn Bouckaert
als de echte liberaal. Dit debat maakte ook
duidelijk dat liberalen over de partijgrenzen
heen beter niet in verdeelde slagorde de politieke arena betreden. Er zijn momentaal wel
prangendere uitdagingen voor het liberalisme dan onderlinge vetes en futiele meningsverschillen.

Over de essentie van de zaak: het is in ieder
geval al bedenkelijk dat een studentenvereniging lid wordt van LOKO om daarmee te
genieten van subsidies. Dat het perfect zonder kan, bewijst LVSV Leuven al jaren.
Maar waarom zou NSV! als het voldoet aan
de formele eisen van LOKO geen lid mogen
worden en groeperingen als COMAC en
ALS wel? Zijn de leden van NSV! geweldenaars of negationisten? Dan kunnen ze hiervoor via juridische weg vervolgd worden.
Maken ze zich schuldig aan racistische of
homohatende uitspraken? Dan kunnen ze
zelfs daar tegenwoordig via juridische weg
voor vervolgd worden. Zijn sommige ideeën
van NSV! zeer bedenkelijk? Jazeker, maar
die van COMAC en ALS zijn minstens even
bedenkelijk. Ontaardingen van deze nationalistische ideeën hebben in het verleden inderdaad vele levens gekost, maar dat kan
evengoed gezegd worden van de ontaardingen van de extreemlinkse ideeën die door
hun tegenstanders aangehangen worden.

Maar dat was niet het enige waar de zaal
over kon stemmen. Ook werd aan de aanwezige toehoorders gevraagd wat ze van de
toetreding van NSV! tot LOKO (de plaatselijke koepel van studentenverenigingen)
vonden. En hier was de uitslag duidelijker:
maar liefst 64% van de stemmers had geen
probleem met de toetreding van NSV! Toch
een markante uitslag, aangezien er weken
actie was gevoerd door (extreem) linkse studenten. Niet alleen werd Leuven vol posters
gehangen, maar er werden zelfs ‘toneeltjes’
in de lessen opgevoerd over hoe het zou zijn
als ‘we dit zouden toelaten’. Dit ging gepaard met als NSV! uitgedoste individuen
die slogans riepen als ‘Zitten er hier homo’s
of negers? Trap het dan maar af!’. Aan uzelf
om het niveau van dergelijke acties te beoordelen, mijns inziens beschamend.
Nu kan er natuurlijk beargumenteerd worden
dat het publiek aanwezig tijdens het debat
niet representatief was voor de gemiddelde
studentenbevolking. Maar dat er ook quasi
niemand aanwezig was op hun ‘Betoging tegen racisme’ (of hoe uw actie overgieten
met een sausje waar niemand tegen kan zijn)
doet toch vermoeden dat de Leuvense stu-

De beste manier om deze ideeën aan de kaak
te stellen is echter in een open debat, waar er
vrijuit gediscussieerd kan worden en niet het
simpelweg censureren van meningen. En
daar wilt LVSV Leuven naar aloude traditie
natuurlijk graag aan meewerken. Daarom organiseren we ook dit tweede semester ons
studentendebat (waar COMAC overigens al
jaren schittert in afwezigheid). We hopen
deze keer dan ook zoveel mogelijk verschillende strekkingen te mogen verwelkomen.
Zo kunnen alle partijen bewijzen dat ze voor
meer staan dan blind activisme, maar ook
hun zaak bepleiten met inhoudelijke argumenten. U bent alvast allemaal van harte uitgenodigd!
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Jens Moens
Voorzitter LVSV Leuven

Editoriaal
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Beste lezer,
Er zijn veel dingen gebeurt sinds u de vorige
Blauwdruk in handen kreeg, zowel in binnen
- als in buitenland. Zo waren er de verschrikkelijke aardbevingen in Haïti en Chili, kreeg
Griekenland de rekening van jaren Keynes
gepresenteerd en raast het debat over gezondheidshervorming nog steeds in volle
vaart verder in de Verenigde Staten. Dichter
bij huis is iedereen in de ban van de moorden van Ronald Jansen, escaleert het debacle
rond Opel Antwerpen voor de zoveelste keer
en in ons eigenste Leuven was er heel wat
polemiek rond de erkenning van het u allen
nu wel bekende NSV!.
Stof genoeg dus om over te schrijven, en dit
is dan ook exact wat onze leden en ereleden
gedaan hebben. Ik ben zeer verheugd u deze
maal een grote variëteit aan teksten aan te
mogen bieden.

opiniestuk over ontbreken. We leren meer
over het economisch principe van ‘creative
destruction’ en de manier waarop we naar
onze ondernemers kijken. In dezelfde sfeer
zit de aanklacht tegen het aarzelende economisch beleid van de Vlaamse regering.
Eveneens in deze Blauwdruk vindt u een
pleidooi voor de afschaffing van de stemplicht, wordt er komaf gemaakt met prijscontroles, haalt ons erelid Boudewijn Bouckaert uit naar de overregulering in ons land
en worden er enkele kanttekeningen gezet
bij de kritiek op energiereus Electrabel.
Uiteraard vindt u ook de verslagen van onze
activiteiten, onder meer van de geslaagde
LVSV-reis naar Berlijn. Dan wens ik u tenslotte nog veel leesplezier met deze Blauwdruk!

Dat het eigendomsrecht in ons land niet zo
hoog wordt aangeslagen als het wel zou
moeten wordt jammer genoeg eens te meer
bewezen, ditmaal gaat het over een nieuwe
maatregel van de Vlaamse overheid die de
zoveelste inbreuk op onze vrijheid pleegt.
Ook migratie komt in dit nummer aan bod:
zo krijgen we inzicht in de visie van prof.
Hans Herman Hoppe over deze veelbesproken problematiek. Naast migratie is ook ontwikkelingssamenwerking een prangend
vraagstuk in onze moderne maatschappij.
Hier proberen we een liberale invulling te
geven aan het gegeven.
Verder is er historisch luik dat twee wereldschokkende gebeurtenissen, namelijk de
Franse en Amerikaanse revolutie vergelijkt
en tracht te ontrafelen welke van de twee het
meest de essentie van de liberale ideologie
belichaamt.
Aangezien de kwestie Opel brandend actueel
is kon er in deze Blauwdruk uiteraard geen
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Jan Reyntjens
Hoofdredacteur Blauwdruk

Enkele beelden van ons debat ‘Quid Liberalisme’

Noord-Korea aan de Noordzee
_________________________________________________________________________________________

Vanaf 1 september 2009 is er een nieuwe
maatregel van de Vlaamse overheid in
werking getreden. Deze maatregel handelt
over ‘wonen in eigen streek’ en is weer
het zoveelste voorbeeld van inmenging
van de Vlaamse Overheid in het alledaagse leven van de gewone Vlaming. Maar
vooral is deze maatregel een flagrante
schending van het recht dat ons als liberalen het meest dierbaar is, met name het eigendomsrecht. Een verontwaardigd relaas:
In liberale kringen beweert men soms dat de
Vlaamse maatschappij een meer liberale
maatschappij is dan bijvoorbeeld de Belgische. Men stelt dan dat in Vlaanderen de individuele vrijheid en het eigendomsrecht het
meest wordt beschermd. Grote en kleine bedrijven kunnen vrij hun economische activiteiten uitoefenen, zonder al te zeer belemmerd te worden door administratieve overheden.
In de werkelijkheid kunnen we eigenlijk alleen maar het tegendeel vaststellen. Bewijs
hiervan is bijvoorbeeld dat grote bedrijven
zoals Microsoft en Google zich hebben gevestigd in Wallonië en niet in Vlaanderen.
Mijn verontwaardiging gaat eigenlijk niet alleen hierover, maar wel over een nieuw
Vlaams decreet dat in werking is getreden
op 1 september 2009. Dit decreet is een regelrechte inbreuk op het meest essentiële
recht van het liberalisme met name het eigendomsrecht.
In Vlaanderen kent men al lang het principe
van de voorkooprechten. Voorkooprechten
gelden op onroerende goederen die gelegen
zijn in bepaalde gebieden waar de overheid
(gemeente, provincie of gewest) een ander
gebruik of bestemming aan wil geven. De
overheid heeft dan de mogelijkheid om,
wanneer een verkoper en een koper onderling een overkomst hebben bereikt over de
prijs en de voorwaarden aangaande de verkoop van een onroerend goed, zelf tegen de-

zelfde prijs en voorwaarden het onroerend
goed te kopen. Hierop zijn echter wel wat
uitzonderingen toegestaan, bijvoorbeeld dat
het voorkooprecht niet geldt indien de kandidaat-koper nog geen andere eigendom
heeft of bij de verkoop van het eigen deel
aan een andere mede-eigenaar, dan geldt het
voorkooprecht ook niet. Meestal oefent de
overheid deze voorkooprechten niet uit. Dit
principe is uiteraard ook een schending van
het eigendomsrecht. Een eigenaar mag namelijk niet met zijn eigendom doen wat hij
wil, want hij moet het verkopen aan de overheid.
Het “Decreet betreffende Grond- en Pandenbeleid” van september 2009 gaat evenwel
nog veel verder. Onder de titel “Wonen in
eigen streek” heeft de Vlaamse Regering 69
gemeenten aangeduid waarin een administratie toestemming moet geven om onroerende goederen te verkopen of er een huur
van langer dan 9 jaar op te kunnen vestigen.
Deze gemeenten zijn grootsteden zoals Antwerpen en Gent, evenals een aantal kustgemeenten zoals De Haan, De Panne, Koksijde
en Nieuwpoort. En natuurlijk de gemeenten
waarom het draait, de gemeenten van de
Rand rond Brussel zoals Dilbeek, Kraainem,
Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, enz.
Dus wanneer twee personen een prijs en
voorwaarden zijn overeengekomen aangaande de verkoop van een onroerend goed dat
gelegen is in een van deze 69 gemeenten,
dan moet een administratie toestemming geven aan de koper om dit goed te kopen. Deze administratie gaat hierbij rekening houden met het feit of de kandidaat koper een
voldoende band heeft met de gemeente. Het
decreet voorziet in een aantal criteria waaraan iemand moet voldoen om een voldoende
band met deze of gene gemeente te hebben.
Zo moet men gedurende 6 jaar onafgebroken
in de gemeente of in een aangrenzende gemeente hebben gewoond of beroepsactiviteiten uitoefenen in de gemeente.
Uiteraard gelden al deze voorwaarden weer
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niet voor de Vlaamse overheid zelf. Verschillende overheidsinstellingen zoals sociale woonorganisaties of investeringsfondsen
zoals Vlabinvest zijn vrijgesteld.
Andere uitzonderingen zoals deze die gelden
voor de voorkooprechten bestaan niet voor
de maatregel voor ‘wonen in eigen streek’.
In realiteit kan men dus de situatie meemaken waarbij een oudere dame een appartement bezit aan de kust, maar gezien haar
leeftijd zij niet meer naar dit appartement
gaat. Zij heeft er wel vele aangename vakanties meegemaakt en zij wenst dan ook dit appartement te verkopen voor een aanvaardbare prijs aan haar zoon. Op deze manier kan
zij nog op bezoek komen en weet zij dat haar
zoon en kleinkinderen nog van dit appartement kunnen genieten. De zoon woont en
werkt echter in Hasselt. Hij kan dus geen
voldoende band aantonen met de kustgemeente en de oudere dame kan haar appartement niet verkopen aan haar eigen zoon.
Bij een goede lezing van het decreet wordt
natuurlijk snel duidelijk wat de echte bedoeling van de decreetgever in deze is. Het decreet verruimt immers haar eigen kansen.
Het toepassingsgebied van dit decreet wordt
immers verruimd naar alle onroerende goederen gelegen in de regio Halle-VilvoordeAsse. Deze zuivere inbreuk op het eigendomsrecht is dus weer een van de zovele
(nutteloze?) maatregelen van de Vlaamse
overheid tegen de Franstaligen.

op om deze maatregel aan te passen. Maar
een dergelijke inbreuk van het eigendomsrecht kan niet aangepast worden en dient resoluut te worden afgeschaft. De bevoegde
minister heeft al wel laten weten open te
staan voor een aanpassing. Maar als we weten dat deze minister Freya Van den Bossche
is, dan verwacht ik er alvast niet al te veel
van. Het is deze minister die na haar aanstelling in bepaalde media aan het vertellen was
dat ze het wat rustiger aan ging doen, dat ze
ging genieten van haar zwangerschap en
zich meer ging toeleggen op haar gezin. Het
is helemaal geen probleem dat zij dit wenst
te doen. Dat is haar persoonlijke keuze.
Maar dan had ze toch beter deze keuze gemaakt voor haar aanstelling tot minister en
niet daarna.
Tot slot, wat ook nog interessant is, is het
feit dat de administratie die de voldoende
band met de gemeente dient te beoordelen
een provinciale beoordelingscommissie is. In
plaats van de functies en bevoegdheden van
de provincies te verminderen, ten einde ze
helemaal over te dragen en de provincies als
bestuursorgaan af te schaffen, gaat de
Vlaamse overheid dus nog meer bevoegdheden aan de provincies geven.
Dit alles is dus weer het zoveelste bewijs dat
de overheidsinmenging van de Vlaamse
overheid in het alledaagse leven van de Vlamingen steeds erger en erger wordt.

Deze maatregel is echter zo disproportioneel
en bevestigt de kleinburgerlijkheid van de
Vlamingen voor een zoveelste keer, dat een
afschaffing essentieel is.
Door deze maatregel kunnen Vlamingen dus
niet meer gaan wonen waar ze willen. Het
beleid van de Vlaamse overheid is al lang
enkel gericht op het leven van de Vlamingen
binnen Vlaanderen. Maar blijkbaar is Vlaanderen zelf nog te groot en mag de Vlaming
zelfs niet meer onder zijn kerktoren vandaan
komen.
De laatste tijd komen er wel enkele stemmen
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Philippe Caeymaex
Vicevoorzitter

De lezing van Prof. Paul De Grauwe over de economie wist een groot publiek te boeien
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Migratie herbekeken
__________________________________________________________________________
Liberalen zijn doorgaans voorstander van
vrije immigratie en bepleiten al lang de
mogelijkheid tot economische migratie.
Onze voorzitter, Jens Moens, plaatst een
paar kanttekeningen bij dit discours en
legt uit dat de zaken niet zo eenvoudig liggen.
Enkele maanden terug zorgde de immigratieproblematiek voor een heuse stoelendans
binnen de federale regering. Na wat wissels
in regeringsportefeuilles werden er dan uiteindelijk enkele nieuwe criteria vastgelegd
voor regularisatie, die de echte oplossingen
voor deze problematiek (weer eens, het begint een nationale sport te worden) doorschoven naar latere datum, maar wel een
stortvloed aan nieuwe regularisaties veroorzaakten. En steeds meer begint de ‘schade’
duidelijk te worden: België wordt in steeds
grotere mate overspoeld door vreemdelingen
(de voorbije maanden werden markante stijgingen opgemerkt in het aantal regularisatieaanvragen), OCMW’s vinden geen geld
meer om deze regularisaties allemaal te betalen, ‘illegalen’ dwingen voor de rechtbank
dwangsommen af,… Aangezien de discussie
ten gronde nog steeds gevoerd dient te worden, en het thema dus nog altijd actueel is,
kan het misschien geen kwaad om enkele
‘liberale’ kanttekeningen te maken bij dit
hele migratievraagstuk. Eerst en vooral wil
ik wel al benadrukken dat ik de wijsheid zeker niet in pacht heb en dus ook niet over de
grote antwoorden beschik, voor zover deze
voor handen zouden zijn in deze complexe
materie.
Valt er iets te zeggen voor vrije migratie? In
ieder geval. Er zijn zowel argumenten van
eerder ethische als van eerder economische
aard. Eerst en vooral komt het begrip migratie voor door het invoeren van natiestaten
met dikwijls eerder arbitraire grenzen. Binnen deze grenzen heeft de Staat een geweldsmonopolie waarmee zij ook kan beslissen wie er al dan niet binnenkomt. Maar zoals gezegd zijn deze grenzen arbitrair, en
voorts: is het aan een overheid om te beslissen wie ik binnenlaat op mijn eigendom? Is
het aan diezelfde overheid om criteria te
gaan bepalen om mensen binnen te laten?

Om nieuwe inwijkelingen door allerhande
taalproeven en inburgeringcursussen te sturen alvorens zij geregulariseerd kunnen worden? Hier kunnen in ieder geval al vraagtekens bij geplaatst worden.
Een tweede argument dat dikwijls aangehaald wordt is van een economische aard:
indien er geen grenzen zouden zijn, zouden
bedrijven naar lageloongebieden vertrekken
en arbeiders naar hogeloongebieden. Hieruit
zou een optimalere allocatie van goederen,
arbeiders en kapitaal volgen, die de algemene levensstandaard zou verhogen. Hoewel
dit ontegensprekelijk in de meeste gevallen
juist is, vallen bij dit utilitaristisch argument
ook nogal wat kanttekeningen te maken. Ten
eerste is de verhoogde algemene levensstandaard niet het enige dat kan bepalen of de
nieuwe situatie beter is. Misschien ben je
juist gelukkiger met een iets lagere levensstandaard, maar wel in een door jouw gekozen omgeving. Ten tweede gaat dit vooral
op voor immigranten die aankomen in land
dat nog niet in bezit is; een situatie die de
dag van vandaag zeer weinig voorvalt.
Dit deed de Amerikaanse professor H.H.
Hoppe (tal van artikels van zijn hand tegen
vrije immigratie zijn op internet te vinden)
besluiten dat we vandaag niet zozeer leven
in een situatie van vrije immigratie, maar
eerder in een situatie van gedwongen integratie. Anarcho-kapitalist als hij is, begint
hij vanuit zijn ideaalbeeld (=geen overheid).
Hierin speelt het probleem van migratie niet:
er is geen publiek domein, en op privaat domein kan de eigenaar beslissen wie hij al
dan niet de toegang verschaft tot zijn domein. De eigenaar kan volledige rechten
hebben op zijn eigendom (hij kan m.a.w.
doen en laten wat hij wil), of eerder beperkte
rechten, als hij met omwonenden heeft afgesproken wat er wel en niet kan. Het immigratieprobleem komt dus maar de kop opsteken bij het in werking treden van een overheid, die (zoals hierboven reeds aangehaald)
via arbitraire grenzen gaat bepalen wie er
binnen mag en wie niet, en zo het recht van
de eigenaar om dit te beslissen gaat overnemen. Dit leidt tot gedwongen exclusie (stel:
ik wil iemand ontvangen op mijn eigendom,
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maar hij geraakt nog niet eens tot aan mijn
eigendom door belemmering van grenzen.
Voorbeelden moeten hier zelfs niet extreem
zijn: probeer maar eens een Moldavische
student op een zomerseminarie in Leuven te
krijgen), maar ook tot gedwongen integratie.
Mensen die een eigenaar en zijn omwonenden in normale omstandigheden misschien
nooit binnen hun grenzen geduld hadden,
kunnen nu niet buiten gehouden worden.
Een ander groot probleem dat Hoppe met
deze situatie ziet, is te vinden in de tegenstelling tussen de eigenaar van landen en een
democratische heerser. Waar een eigenaar
van een stuk land immigratie zo gaat regelen
dat het tot groter nut is van zijn eigendom
(deze mensen binnenlaten die de welvaart
verhogen), is dit voor een democratische
heerser van minder groot belang. Hij zal gewoon die mensen toelaten die voor hem het
meeste voordeel opleveren, lees: deze die
voor hem gaan stemmen. Dat dit niet zomaar
uit de lucht gegrepen is, is duidelijk in het
Belgische voorbeeld, waar toch vooral bepaalde partijen druk zetten om grote regularisaties mogelijk te maken.
In essentie komt de discussie neer op de volgende vraag: vind je dat het openbaar domein geregeerd zou moeten worden als ware
het privaat, en dus zoals Hoppe het voor
ogen heeft: de Staat moet restricties leggen
op wie er al dan niet binnenkomt. Of vind je
dat de Staat dit eerst en vooral al niet kan
(hoe zouden zij weten wat een ‘ideale
immigratiestroom’ is) en daar bovendien
ook niet het recht toe heeft? Hoewel ik meer
geneigd zou zijn het tweede aan te nemen,
vallen er ook wel een aantal argumenten van
Hoppe over te nemen in de meer praktische
situatie van de wereld waar wij de dag van
vandaag in leven.
Want hoe gaat het er in de praktijk aan toe?
Eerst en vooral is deze vrije immigratie volledig incompatibel met het systeem van de
welvaartsstaat waar wij de dag van vandaag
in leven. Dit is geen aanval op het concept
vrije immigratie, maar eerder op het concept
‘sociale zekerheid voor iedereen die zich
binnen onze grenzen bevindt’. Dit systeem is
op zich al ridicuul: waarom zou solidariteit
stoppen aan grenzen? Waarom zou ik niet
solidair mogen/kunnen zijn met een bevriende Amerikaan, Afrikaan, …? Let wel: dit is

geen pleidooi voor een wereldwijde sociale
zekerheid, wel voor een meer gepersonaliseerde (hetzij door private verzekering en
liefdadigheid, hetzij door private mutualiteiten,…). Maar het staat als een paal boven
water dat de grens zomaar openzetten voor
iedereen om hier te komen genieten van alle
voordelen die de sociale zekerheid biedt
(bestaansminimum, ziektezorg, …) zonder
ertoe te hebben bijgedragen, dit systeem in
een mum van tijd failliet zou helpen (voor
zover we daar de dag van vandaag in België
deze vrije immigratie voor nodig zouden
hebben). Dit is misschien de natte droom
van enkele anarcho-kapitalisten, maar
hoogstwaarschijnlijk toch niet de meest
wenselijke situatie.
Ten tweede zou men toch ook eens kunnen
kijken of men dit immigratievraagstuk niet
dichter bij de private eigenaars zou kunnen
leggen (en hier komt Hoppe even terug): laat
inwoners zelf beslissen wie zij vinden dat er
welkom is om opgenomen te worden in hun
gemeenschap. Alhoewel dit natuurlijk niet
eenvoudig is in een land waar men voor het
minste antidiscriminatie- en antiracismewetten inroept om bepaalde handelingen de kop
in te drukken. Maar dit zou het mogelijk maken dat een groep mensen/eigenaars zelf kan
beslissen dat in hun ‘gemeenschappelijk gebied’ (weze het een wijk, dorp, gemeente,
stad,…) enkel die mensen komen wonen die
zij op hun eigendom wensen toe te laten en
met wie zij wensen te integreren. Zal dit leiden tot leefgebieden met enkel typische
Vlaamse autochtonen? Misschien wel, maar
zeker niet in grote mate. Het is in ieder geval
geen gebied waar ik zou willen leven. Maar
als er een groot deel van de bevolking effectief voorstander is van multiculturaliteit (in
welke gradatie dan ook), wat vaak geclaimd
wordt (en waarschijnlijk ook grotendeels
waar zal zijn), zal dit ook afgespiegeld worden in de samenstelling van deze leefgebieden. Of hoe vrije immigratie ook zou kunnen zonder gedwongen integratie.
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Jens Moens
Voorzitter

De erfenis van de Revolutie - 1776 versus 1789
_________________________________________________________________________________________

De Franse Revolutie wordt vaak gezien
als de geboorte van de liberale democratie. Hierbij wordt echter vaak gezwegen
over de voorafgaande Amerikaanse Revolutie. Jan Reyntjens vergelijkt beide revoluties met elkaar en argumenteert welke
van de twee het best de liberale gedachte
belichaamt.
De Franse Revolutie is al jaar en dag een
vast thema in de geschiedenislessen van de
Belgische schoolgaande jeugd. En terecht
uiteraard, dergelijke historische gebeurtenissen zijn noodzakelijk om de politieke, economische en sociale toestand van onze eigen
leefwereld te begrijpen en in een breder kader te plaatsen. De Franse Revolutie wordt
niet onterecht als een van de gebeurtenissen
die de moderne maatschappij vormgaven beschouwd. Aan de ideologische en morele
drijfveren van deze revolutie wordt echter
zelden aandacht besteed en de vraag of we
nu trots of beschaamd moeten zijn over de
Franse Revolutie blijft hierdoor onbeantwoord.
Waar evenmin over gesproken wordt in ons
land is de Amerikaanse Revolutie. Een ernstige lacune in ons geschiedenisonderwijs,
aangezien deze gebeurtenis de wereld op een
fundamentele wijze heeft herschapen. Het
eerste schot van de Revolutie bij de Slagen
van Lexington en Concord werd niet voor
niets “The shot heard ‘round the World” genoemd.
Hoewel deze beide omwentelingen ongeveer
in dezelfde periode plaatsvonden, lagen hun
gevolgen zeer ver uiteen. De Amerikaanse
Revolutie gaf geboorte aan een land dat zich
geleidelijk aan uitbreidde tot de machtigste
natie op aarde. De Franse revolutie daarentegen werd gevolgd door een reeks bloedige
oorlogen, tienduizenden executies van mensen uit alle standen van de samenleving en
de creatie van een staat die niet meer wist of
ze nu een keizerrijk, constitutionele monarchie of republiek was.

De bedoeling van deze tekst is de aanleidingen en oorzaken van deze beide revoluties te
verduidelijken en commentaar te geven bij
de onderliggende ideologische stromingen
die cruciaal waren bij deze historische gebeurtenissen.
De Amerikaanse Revolutie
Om deze revolutie te begrijpen moet men
eerst een beeld schetsen van de situatie in de
Dertien Koloniën in de jaren voor de omwenteling. Deze koloniën waren, in tegenstelling tot wat men zou verwachten van een
gebied waar een revolutie ontstaat, zeer vrij
en welvarend, en de inwoners waren allemaal trouwe onderdanen van de Engelse
kroon. Wat heeft hen dan wel in het harnas
gejaagd tegen hun vorst? Als Britse burgers
waren de Amerikaanse kolonisten zich zeer
bewust van de ‘rights of Englishmen’ die
hen toekwamen en het is net de herhaaldelijke schending van deze rechten die de Amerikanen tot opstand dreef. De meest bekende
hiervan is het feit dat zij belast werden zonder vertegenwoordigers in het parlement te
hebben. De beroemde zin “No taxation without representation” werd dan ook snel de
slogan van hervormingsgezinde Amerikanen. Ook de afkeer van de Amerikanen voor
de mercantilistische handelspolitiek maakt
deel uit van deze verklaring. De Britten bleven echter doof voor de grieven van de kolonisten en gingen zelfs nog een stapje verder.
Na een reeks Acts die nieuwe belastingen
hieven op allerlei dagelijkse gebruiksvoorwerpen zoals thee en kranten groeide de ontevredenheid onder de bevolking verder. Dit
alles escaleerde na de Boston Massacre van
1770. Hierbij mondde een uit de hand gelopen ruzie tussen een Britse officier en een
leerjongen uit in een rel waarbij soldaten het
vuur openden op de menigte met de dood
van vijf kolonisten tot gevolg. Hoewel de
soldaten uit zelfverdediging handelden en
verdedigd werden door de Patriot John
Adams werden er al vlug pamfletten verspreid die de gebeurtenissen fel overdreven.
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De sfeer onder Amerikanen werd steeds
grimmiger en men begon acties gericht tegen de symbolen van de gehate Acts te ondernemen. Het bekendste voorbeeld hiervan
is ongetwijfeld de Boston Tea Party van
1773, waarbij een groepje Patriotten o.l.v.
Samuel Adams een schip van de British East
India Company overvielen en een grote
waarde aan thee in het water dumpten. Dit
werd door de Britse overheid beantwoord
met de zogenaamde Intolerable Acts, een
reeks wetten met als doel de Amerikanen te
straffen en hun controle over de koloniën te
verstrengen. Dit wordt gezien als het keerpunt in de mentaliteit van de kolonisten.
Vanaf nu was het slechts een kwestie van
tijd voor de bom zou barsten.
Ideologie was een andere factor die in dit
verhaal een aanzienlijke rol heeft gespeeld
en zeker niet onderschat mag worden. De
Amerikaanse ‘Founding Fathers’ waren
hoofdzakelijk geïnspireerd door Jn Locccke’s ideeën over vrijheid en de werken van
Montesquieu. Een andere invloed kwam van
het zogenaamde republicanisme. Dit was
een ideologie gebaseerd op Oud-Romeinse
en Britse modellen die de nadruk legde op
de soevereiniteit van het volk, burgerplichten, de Rule of Law en de Inalienable Rights.
Deze ideeën hebben een grote invloed uitgeoefend bij de Onafhankelijkheidsverklaring
en de latere vorming van de Grondwet.
Nauw aan de ideologie verwant en heden in
de VS nog steeds zeer invloedrijk is de
godsdienst. Als nakomelingen van religieuze
vluchtelingen waren de kolonisten zeer gelovig en vele protestantse congregaties namen
revolutionaire elementen op in hun preken.
Zij baseerden zich op de door God gewilde
strijd tegen tirannie. Deze factor was zeer
belangrijk in het verenigen van alle lagen
van de bevolking in de oppositie tegen de
Britse kroon.
De Franse Revolutie
De situatie in Frankrijk aan het begin van de
revolutie was een wereld van verschil met de
situatie in de VS. Frankrijk aan het einde
van de 18de eeuw was verre van vredig en

welvarend. Lodewijk XVI had van zijn
voorgangers een enorme schuldenberg geërfd die te danken was aan de vele oorlogen
die kenmerkend waren voor het Europese
continent in de Nieuwe tijd. De financiële
crisis van Frankrijk werd alleen maar versterkt door de kosten van de Zevenjarige
Oorlog en de Franse steun aan de Amerikaanse revolutionairen. De nieuwe Minister
van Financiën Jacques Necker verklaarde
dat nieuwe belastingen onmogelijk waren en
klaagde de vrijheid van belastingen van de
adel en clerus aan. Hij probeerde te snoeien
in de uitgaven van het parlement, maar dit
werd hem door de adel niet in dank afgenomen en werd uiteindelijk ontslagen en vervangen door Charles Alexandre de Calonne,
die de nood voor hervorming pas inzag toen
het al te laat was.
Een ander belangrijk verschilpunt met de
Amerikanen was de sociale structuur. Frankrijk hanteerde al eeuwenlang het feodale
systeem, en de leden van de derde stand waren reeds even lang blootgesteld aan uitbuitingen door adel en clerus. In Frankrijk ontbrak ook de historische traditie van burgerrechten die in Engeland heerste sinds de
Magna Carta. Daarenboven was de Franse
bevolking het slachtoffer van een hongersnood terwijl het Franse Hof in overvloed
leefde. Vooral de spilzucht en het gebrek
aan realiteitszin van koningin MarieAntionette zorgde voor veel woede bij het
volk. Uiteraard waren niet alle leden van de
derde stand ongeletterde en straatarme boeren en werklieden. De welgestelde burgerij
in Frankrijk was reeds lange tijd ontevreden
over de privileges van de adel en wilden hun
eigen politieke macht verder uitbreiden. Ook
over de rol van de godsdienst bestaat er een
enorme discrepantie tussen de Dertien Koloniën en Frankrijk. Daar waar religie in de
VS een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven was dat mee aan de zijde van de
revolutionairen stond, werd de kerk in
Frankrijk vooral gezien als medeorganisator
van de onderdrukking. Dit kan men afleiden
uit het feit dat de koning de feodale samenleving legitimeerde door zich te beroepen op
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een door God gewilde maatschappelijke orde. Daarenboven was de Katholieke Kerk
vrijgesteld van belastingen, maar inde ze wel
tienden bij de bevolking. Dit verklaart mee
het radicale antiklerikalisme dat later kenmerkend zou worden voor de Franse Revolutie.
Ook in Frankrijk was de ideologische achtergrond zeer belangrijk. De Franse filosofen
uit de Verlichting behoorden tot de grootste
denkers van hun tijd, en hun werken waren
zeer wijd verspreid bij de Franse adel en
burgerij. Vooral Voltaire was zeer invloedrijk en zijn ideeën over godsdienst zouden
bijdragen aan het Franse antiklerikalisme.
De revolutionaire beweging werd versterkt
door het succes van de Amerikaanse revolutie en het contact dat Franse intellectuelen
met Amerikanen als Benjamin Franklin onderhielden. Deze contacten zouden echter
niet kunnen beletten dat de Franse opstand
zou uitmonden in een bloedige terreur.
Gevolgen
Zoals hierboven geschetst werd, lagen de
oorzaken van beide revoluties sterk uiteen.
Hetzelfde kan gezegd worden over hun gevolgen. De Amerikanen slaagden er dankzij
hun welvaart en de ideologische en godsdienstige motivaties van hun strijd hun nieuwe land vrij snel te stabiliseren na de oorlog.
Loyalisten werden niet vervolgd omwille
van hun Britse sympathieën en buiten de tegenstellingen tussen federalisten en antifederalisten was er een sterke eenheid binnen het
Amerikaanse volk. Zij zagen het belang van
neutraliteit in en wensten zich dan ook zoveel mogelijk afzijdig te houden bij de vele
internationale conflicten die kenmerkend
waren voor die tijd en zich vooral bezig te
houden met handel drijven. Hierbij mag men
ook niet vergeten dat de VS zich aan de andere kant van de Atlantische oceaan bevonden en dus minder verwikkeld waren in de
Europese politieke intriges. Deze factoren
zorgden ervoor dat de VS konden floreren en
hun macht rustig opbouwen. Hun goede relaties met Frankrijk en grote hoeveelheid ongeclaimed land in het Westen hebben hier
zeker toe bijgedragen. De liberale principes

waarop de Amerikaanse staat was gebouwd
zorgde er tevens voor dat het land een veilige haven was voor onderdrukten wereldwijd,
hetgeen immigratie aanmoedigde en een verdere stimulans was voor economische ontwikkeling. Bovendien kozen de Amerikanen
voor een gematigde overheid die het economische leven aan de burgers overliet en zich
niet bezighield met allerlei inmenging.
Frankrijk, dat in een zeer slechte staat aan
haar revolutie begon, slaagde er bijna in
gans Europa te veroveren onder het bewind
van Napoleon, maar de prijs voor dit vlugge
herstel was enorm. Zo was er zeer grote verdeeldheid onder de Franse bevolking doorheen de revolutiejaren en nog lang daarna.
Naast deze binnenlandse problemen hadden
zij ook nog te kampen met de Europese mogendheden die vastbesloten waren de revolutie te onderdrukken en het oude bewind te
herstellen. Ook de onderliggende ideologie
was niet vrij van kritiek. Daar waar de Amerikanen de principes van Life, Liberty &
Property van Locke als grondslagen van hun
revolutie kozen, droegen de Fransen de leuze
Liberté, Egalité & Fraternité in hun vaandel.
De afwezigheid van Life en Property heeft
dan ook een nefaste invloed gehad op het
verloop van de revolutie in Frankrijk. Respect voor deze beide begrippen was op zijn
zachtst gezegd ver te zoeken in een periode
waarin alle tegenstanders van de revolutie
ongenadig werden afgeslacht en kerken en
landgoederen werden leeggeroofd en platgebrand.
Voorts was er ook nog het probleem van een
financiële crisis, waar geen eind aan leek te
komen. De revolutie had het economisch leven in Frankrijk onmogelijk gemaakt, en de
oorlogen tijdens en na de revolutie maakten
de schuldenberg alleen maar groter. De
maatregelen die genomen werden om de situatie te verbeteren liepen alleen maar desastreus af. Prijscontroles in tijden van voedselschaarste behoorden tot de methodes en
gaven blijk van weinig economisch inzicht.
Een zoveelste tegenstelling met de Amerikanen was dat zij zoveel mogelijk aspecten van
de samenleving onder overheidscontrole
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trachtten te brengen, een aanpak die uiteraard contraproductief werkte. Ook de constante wissel van nieuwe regimes deed weinig goeds voor de totale chaos die in het land
heerste. Stabiliteit kwam er pas toen Napoleon de macht greep. Wederom betaalden de
Fransen hiervoor een hoge prijs, want zij zagen hun land opnieuw in de handen van een
despoot, die bovendien even oorlogszuchtig
en op verovering belust was als Zonnekoning Lodewijk XIV, die aan de basis van de
Franse problemen lag.
Conclusie

rol van de overheid met zich meegebracht
dat tot op vandaag nog steeds zichtbaar is in
beide landen. Wat zo mogelijk nog vreemder
is, is het feit dat vele liberale denkers de
Franse Revolutie nog steeds als belangrijk
voorbeeld zien, terwijl zij in haar loop net
het omgekeerde van vele liberale idealen
heeft bereikt. De Amerikaanse Revolutie
daarentegen wordt vaak stiefmoederlijk behandeld maar is mijns inziens niet alleen een
veel treffender voorbeeld van de vroegste
toepassing van het liberalisme als politieke
ideologie, maar zeker ook een veel minder
bloedig voorbeeld.

Het is vreemd om te zien dat deze twee revoluties, die door min om meer dezelfde verlichtingsidealen geïnspireerd waren, zo verschillend zijn kunnen uitdraaien. Hiervoor
waren waarschijnlijk de uiteenlopende ideologische verklaring en de verschillende sociale achtergrond verantwoordelijk. Het heeft
uiteindelijk een mentaliteitsverschil over de

Jan Reyntjens
Hoofdredacteur Blauwdruk

John Trumbull’s Declaration of Independance, Bron: Wikipedia
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Een liberale visie op ontwikkelingssamenwerking
_________________________________________________________________________________________

De werkelijke noden van de derde wereld
worden vaak verwisseld met populaire acties die vooral een “feel good-gevoel” geven. Frederic De Coster wijst op de noodzaak van ondernemerschap en vrije
markten om ontwikkelingslanden op het
pad naar welvaart te zetten.
Ontwikkelingssamenwerking is een thema
dat niet meteen met het liberalisme geassocieerd wordt. Zeker de ontwikkelingssamenwerking die vanuit de staat georganiseerd
wordt krijgt in liberale kringen de wind van
voren. De burgers van donorlanden kunnen
namelijk niet zelf beslissen hoeveel geld ze
bereid zijn aan ontwikkelingssamenwerking
te geven. Ze kunnen evenmin beslissen aan
welk project ze dit willen besteden. Vandaag
bestaat er in Europese landen een consensus
om 0,7 procent van het BBP aan ontwikkelingssamenwerking te besteden. Een streefdoel dat overigens zelden behaald wordt.
Naast de staatsgeorganiseerde ontwikkelingssamenwerking bestaan er ook veel privé
-initiatieven. Dit zijn de NGO’s en andere
niet-professionele initiatieven. Het amalgaam van niet-professionele initiatieven, ook
wel vierde pijler genoemd, zijn privéorganisaties die ontwikkelingssamenwerking
als nevenactiviteit hebben. Zo zijn er universiteiten, scholen, vrouwenverenigingen,
sportclubs en andere vakverenigingen die
één gelijkaardige organisatie in een ontwikkelingsland rechtstreeks steunen. Deze laatste vorm van ontwikkelingssamenwerking
kent de laatste jaren een sterke opgang.
Als liberaal lijkt het uiteraard een goede
evolutie dat privé-initiatieven aan het opkomen zijn. Ze zorgen immers voor een marktgerichte ontwikkelingssamenwerking. Privéorganisaties werken bijvoorbeeld veel efficiënter: de werkingskosten van NGO’s liggen
stukken lager dan overheidsorganisaties. Dit
komt door de druk van de donerende burgers

om efficiënter, effectiever en transpanter aan
ontwikkelingssamenwerking te doen. Als
een NGO projecten financiert die weinig effect blijken te hebben, zal de burger minder
geneigd zijn om zijn budget aan die NGO te
geven. Zo zal bijvoorbeeld 99 procent van
het budget dat de supporters van een Belgische voetbalclub aan een Nigeriaanse voetbalclub doneren, rechtstreeks naar de beoogde doelgroep gaan. Bijvoorbeeld voor de
aankoop van nieuwe voetbalgoals, truitjes,
… Bovendien levert dit voor de donerende
club enkele voordelen op: naast een genereus imago kan er in de partnerclub ook gescout worden naar jong talent.
Er bestaat echter een keerzijde aan de opkomende vrije markt in de ontwikkelingssamenwerking: Het budget dat burgers bereid
zijn te doneren stijgt niet. Doordat het aantal
privé-organisaties die dit donorgeld willen
krijgen voor hun projecten sterk stijgt, raakt
het ontwikkelingsbudget sterkt versnipperd.
Dit leidt tot enkele nadelen. Zo kunnen
noodzakelijke maar grootschalige projecten
moeilijker gefinancierd worden. Een ander
nadeel is de dalende efficiëntie van de
NGO’s: zij hebben vaste kosten die ook met
een kleiner budget blijven bestaan. Daarnaast brengt de toegenomen concurrentie
tussen de NGO’s voor een sterke stijging in
de uitgavenpost publiciteit. Het probleem
zou evenwel opgelost kunnen worden door
NGO’s (internationaal) beter te laten samenwerken. Zo kan Broederlijk Delen beter samenwerken met gelijkaardige Franse, Nederlandse en Italiaanse organisaties om de
werkingskosten te drukken. Voor dergelijke
samenwerking bestaat er binnen de NGO’s
spijtig genoeg weinig interesse maar ook op
marketingvlak zou dit minder aantrekkelijk
zijn voor donerende burgers.
Een derde nadeel is de afname van nuttige
projecten die NGO’s financieren. Zo zijn
NGO’s marketing-strategisch geneigd om
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zich enkel toe te leggen op zichtbare projecten die niet altijd het meest noodzakelijk
zijn. Het bouwen van een schoolgebouw of
het doneren van voetbalgoals is heel zichtbaar maar niet altijd het meest noodzakelijke
voor de lokale gemeenschappen om zich te
ontwikkelen. Een betere scholing van onderwijzers is minder zichtbaar maar misschien
minstens zo belangrijk voor de ontwikkeling
van sommige gemeenschappen.
Indien er perfecte informatie bestaat over de
meest nuttige projecten om tot ontwikkeling
te komen, zouden NGO’s zichzelf kunnen
reguleren. Vandaag de dag blijft deze informatieverstrekking echter slecht omdat ze politiek niet correct is of niet relevant geacht
wordt door de donerende burgers. Zo zal je
van weinig mensen horen dat de muggennetten die Music-for-life aan Burundi schonk
op lange termijn de lokale economie eerder
verstoren dan ondersteunen.
Met bovenstaande uiteenzetting lijkt het dat
het liberalisme en de vrije markt voor ontwikkelingssamenwerking niet altijd de beste
strategie is. Toch heeft het liberalisme een
zeer belangrijke troef in handen om ontwikkelingslanden economisch echt te ontwikkelen. Het is deze troef die me zo sterk voor
het liberalisme inspireerde.
Niet de vrije markt van ontwikkelingsorganisaties maar wel de vrije markt van privébedrijven binnen de ontwikkelingslanden is
de oplossing. Ondernemingen zijn de motor
van de economie, ook in ontwikkelingslanden! Een minder corrupt bestuur, gezondheidszorg en onderwijs zijn belangrijke pijlers voor de ontwikkeling van een land. Ze
zorgen echter niet voor een economische
ontwikkeling. Wat ben je met gezonde en
geschoolde werkkrachten als je geen economie hebt om ze te werk te stellen? Wat ben
je met HIV-bestrijding als de burgers geen
inkomen en dus te weinig voedsel hebben?
Hoe kan je een degelijke gezondheidszorg of
onderwijs financieren als je geen belastingen
kan innen om ze te financieren? Het antwoord is eenvoudig: de economie van ont-

wikkelingslanden beter ontwikkelen.
Een liberale ontwikkeling voor Congo
Ondanks het feit dat dit logisch lijkt, is deze
liberale visie op ontwikkelingssamenwerking pas recentelijk toegepast op de Democratische Republiek Congo. De Belgische liberale minister van ontwikkelingssamenwerking, Charles Michel, heeft er in 2009 voor
gekozen om het investeringsklimaat in de
landbouwsector te verbeteren. De landbouwsector heeft het grootste economische potentieel voor Congo maar deze bleef tot vorig
jaar totaal onderbenut. Zo is er in Congo
voldoende landbouwgrond en water voor
handen om één derde van de wereld van
voedsel te voorzien! Toch importeert de
Congolese hoofdstad vandaag de dag voedsel omdat de wegen tussen de velden van het
diepe binnenland en de hoofdstad onbegaanbaar zijn…
Omdat het Belgische ontwikkelingsbudget
onveranderd blijft, heeft Charles Michel besloten om minder te donneren voor de gezondheidszorg. Een koersverandering waarvoor hij onder vuur kwam te liggen van de
PS, de CD&V, de SP.A en vele ontwikkelingsorganisaties. Het moet gezegd worden:
ondanks het feit dat er de afgelopen decennia geen economische ontwikkeling in Congo is gerealiseerd, zijn enkele gevaarlijke
epidemieën uitgeroeid of sterk verminderd.
Denk maar aan het Ebola-virus, Cholera, rivierblindheid, de slaapziekte… Het gevaar
bestaat dan ook dat een gebrek aan toekomstige investeringen in de gezondheidssector
de epidemieën kan doen heropflakkeren en
de opkomende economische sector van de
landbouw kan raken.
De gemakkelijkste oplossing is natuurlijk
het ontwikkelingsbudget te verhogen zodat
zowel het private investeringsklimaat als de
bestaande ‘sociale’ sectoren ondersteund
kunnen worden. Op termijn zullen ontwikkelingslanden zelfstandig kunnen werken
waardoor het ontwikkelingsbudget terug afgebouwd kan worden.
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De efficiëntie van het ontwikkelingsbudget
verhogen is een andere oplossing: Als hulporganisaties beter gaan samenwerken kan er
meer budget vrijgemaakt worden om zowel
grootschalige investeringen in de economie
als in de sociale sectoren te realiseren.
Om een exporteconomie te creëren moeten
er ook enkele barrières weggenomen worden
die vandaag een vrije wereldhandel belemmeren. Toeval of niet, het blijkt een van de
belangrijkste speerpunten in het beleid van
die andere liberaal, Karel De Gucht, die als
Europees commissaris van handel de wereldhandel vrijer wil maken.

Met het ontwikkelingsbeleid van deze twee
liberalen ben ik er van overtuigd dat de ontwikkelingssamenwerking een juiste weg op
gaat. Het betekent echter niet deze koersverandering voldoende is om effectief voor een
economische ontwikkeling te zorgen. Maar
men kan alvast beginnen met het gekozen
beleid op een rigide wijze toe te passen.
Frederic De Coster
Aspirant-Bestuurslid

“I would rather be exposed to the inconveniences attending too much liberty than to
those attending too small a degree of it”
Thomas Jefferson - 3de president van de Verenigde Staten
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Ook de gespreksavond met Vincent Van Quickenborne wist veel volk naar de Lange Trappen te lokken, een mooie afsluiter van het eerste semester!
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Creatieve destructie en economisch optimisme
__________________________________________________________________________
De kwestie rond Opel Antwerpen laat
niemand onberoerd, maar door de emotie
worden sommige essentiële vragen niet
gesteld. Nick Roskams gaat deze echter
niet uit de weg.
Werkgelegenheid. Het woord heeft een bittere nasmaak met de economische berichtgeving van de laatste weken in het achterhoofd. De nakende sluiting van Opel Antwerpen en haar toeleveringsbedrijven heeft
een storm van verontwaardiging, ongeloof
en woede ontketend. En toch moeten we niet
geheel verbaasd zijn dat moederbedrijf General Motors die beslissing heeft genomen.
De achteruitgang van de klassieke industrie
is al langer aan de gang. Deze evolutie wordt
onthaald op veel boegeroep maar dat is niet
volledig terecht. Economische vooruitgang
gaat weliswaar gepaard met pijnlijke momenten zoals de sluiting van fabrieken en
jobverlies, maar dergelijke creatieve destructie is noodzakelijk voor onze toekomstige
welvaart.
De sluiting van de Opelfabriek is uiteraard
een ramp voor alle betrokken werknemers,
laat daar geen twijfel over bestaan. Niemand
verliest graag de job waarop men jarenlang
heeft vertrouwd. Het spelletje dat GM heeft
gespeeld is ook op zijn minst merkwaardig
te noemen. De werknemers in Antwerpen
werden maandenlang heen en weer gesleurd
tussen angst en hoop omwille van de onduidelijkheid van het management. Het is dan
ook jammer dat de Vlaamse overheid nog
zoveel geld in de fabriek is blijven pompen,
zonder enige belofte of mogelijk resultaat.
Uiteraard wil elke politicus de indruk geven
dat hij er alles aan doet om ‘jobs te redden’.
Maar ondertussen weet men in de politiek
verdomd goed dat men maar weinig invloed
heeft op de beslissingen van grote multinationals. Dat de overheid hierbij miljoenen euro’s belastinggeld in een bodemloze put heeft
gegooid, zou bij de publieke opinie evenveel
verontwaardiging moeten oproepen.

Wantrouwen tegenover de ondernemer
De reacties op de sluiting spreken boekdelen
wat betreft de manier waarop we over deze
problematiek denken. Vlaanderen heeft een
vreemde houding tegenover grote bedrijven
en wantrouwt de economische redenering
die schuil gaat achter woorden als efficiëntie, winst en competitiviteit. De ambivalentie
ten opzichte van ondernemerschap en succes
wordt vertaald in een lage ondernemingsgraad en een hoge reguleringsdrang. Men
kan echter niet ontkennen dat de economische logica inherent is aan elke mens en een
essentiële voorwaarde is voor onze welvaart.
Elk van ons streeft naar een hogere graad
van welzijn, afhankelijk van onze eigen
voorkeuren. Het is een fundamenteel menselijke drang om een beter leven te zoeken
voor onszelf en onze naasten. In economische termen kunnen we dit beschouwen als
een vorm van ‘winstmaximalisatie’ waarbij
elk van ons een eigen invulling geeft aan
wat voor hem/haar het meest ‘winstgevend’
is. Ook ondernemingen hebben een dergelijke ratio die zich toespitst op materieel welzijn.
Een onderneming streeft naar lagere kosten,
meer efficiëntie en winst; deze eigenschappen zijn inherent aan haar economische activiteit. Maar om die doelen te bereiken is
een onderneming verplicht tegemoet te komen aan de wensen van de consument en die
vraagt betere kwaliteit tegen lagere prijzen.
En dus zoekt elke succesvolle ondernemer
naar methodes om aan die vraag te voldoen.
Hij zal zijn middelen moeten inzetten waar
ze de hoogste ‘return on investment’ zullen
opleveren en dat betekent dat hij zijn productie zal verplaatsen of aanpassen als dat
efficiënter blijkt te zijn. Dit principe kenmerkt de vooruitgang van de Westerse samenleving die van een agrarische samenleving langs de Industriële Revolutie evolueerde tot een hoogtechnologische kenniseconomie. Hieraan danken wij onze welvaart en
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het feit dat West-Europa een aantrekkelijke
regio is geworden voor ondernemingen die
investeren in hoogtechnologische goederen
en diensten. Maar dat betekent ook dat ons
comparatief voordeel afneemt in andere sectoren; men kan en hoeft niet alles zelf te
doen. De ondernemingen die elders betere
productievoorwaarden kunnen vinden, zullen hun activiteiten verplaatsen. Toegegeven: voor degenen die erdoor geraakt worden, kan dit een groot nadeel betekenen.
Voor de nieuwe werknemers en consumenten, soms aan de andere kant van de wereld,
betekent dit echter een kans om ook de weg
van economische en sociale vooruitgang te
bewandelen.
De vrijmaking en verplaatsing van handelsactiviteiten, inclusief de verschuiving van
jobs, hebben de laatste decennia gezorgd
voor een verbetering van onze levensstandaard en economische keuzevrijheid. Spijtig
genoeg gaan deze voordelen ons haast onopgemerkt voorbij. Als nieuwe producten verkrijgbaar worden, prijzen dalen en kwaliteit
verbetert, is er haast niemand die dit zal opmerken. Dat er wereldwijd steeds meer mensen toegang hebben tot meer goederen en
diensten blijft een onbekend feit. En de miljoenen die de voorbije jaren uit de armoede
zijn getild dankzij ‘oude’ westerse jobs halen nauwelijks het nieuws. Maar als er ontslagen dreigen in eigen land, een pijnlijk
maar noodzakelijk effect van economische
efficiëntie, dan klaagt men steen en been
over de hebzucht van ondernemingen en de
nietsontziende wereldhandel. De impact op
het leven van duizenden werknemers wordt
hier niet ontkend. Maar men moet wel inzien
dat economische vooruitgang, gedreven door
ondernemers die voldoen aan de eisen van
consumenten, een veelvoud aan onzichtbare
voordelen oplevert die qua aandacht de baan
moeten ruimen voor zichtbare nadelen.
Nood aan economisch optimisme
De westerse wereld staat onder toenemende
druk vanuit de opkomende economieën. Onze ondernemingen kampen niet alleen tegen

binnenlandse concurrenten maar steeds meer
tegen buitenlandse bedrijven. Hetzelfde
geldt voor werknemers. Grote delen van onze industrie verdwijnen naar waar de productievoorwaarden gunstiger zijn. En de bedrijven die niet voldoen aan de eisen van de
consument inzake prijs en kwaliteit moeten
plaats ruimen voor anderen die wel hun kosten onder controle kunnen houden en de
kwaliteit kunnen verhogen. Dit proces van
creatieve destructie, zoals de econoom Joseph Schumpeter het noemde, is niet vrij van
groeipijnen en crisismomenten. Maar het
blijft niettemin het proces dat ons de voorbije eeuw een ongeziene groei in welvaart
heeft opgeleverd. Het is dankzij innovatie
dat we nieuwe en betere jobs hebben gecreëerd die de oude hebben vervangen. Een
herwaardering van ondernemerschap en haar
drijfveren is dan ook aan de orde. Die drijfveren worden vandaag beknot door een
neerbuigende publieke opinie en een overheid die ondernemerschap fnuikt met lasten
en regelneverij op alle niveaus.
Vandaag ondervinden we de gevolgen van
die misprijzende houding tegenover grote
bedrijven en ondernemerschap. Multinationals beseffen dat men maar moet dreigen
met delokaliseringen om allerlei beschermingen en staatssteun te verkrijgen. Zo wist
GM afspraken te sluiten met de Duitse overheid waarvan we de ware omvang waarschijnlijk niet kennen. Opnieuw springen
politici op de bres om de bedrijven te behouden die men jarenlang heeft opgezadeld met
hoge belastingen en regelgeving. Vaak worden er speciale voordelen gegund in de vorm
van handelsbarrières en staatssteun, maar
deze ingrepen zijn nochtans even nefast voor
werknemers en consumenten. In plaats van
de wensen van de consument ter harte te nemen zullen bedrijven dingen naar de gunsten
van politici om hun markten af te schermen
van aantrekkelijkere concurrenten. Als we
economische en sociale vooruitgang een
kans willen geven dan dient de overheid zich
niet alleen te onthouden van overreguleren
maar ook van favoriseren. In een vrije markt
is het laatste woord aan de consument, niet
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de overheid.
Niemand weet hoe de toekomst vorm zal
geven aan onze werkgelegenheid en onze
economie. Het is aan het samenspel tussen
vraag en aanbod, consument en ondernemer,
om te zoeken naar nieuwe industrieën die de
sterktes van onze regio tot hun recht laten
komen. De overheid moet die investeringen
en innovatie opnieuw ruimte geven, los van
stigmatisering, overregulering, import- of
exportbeperkingen of staatssteun. En wij
moeten allemaal de voordelen herontdekken
die onze samenleving heeft geboekt dankzij

het proces van creatieve destructie. De omarming van het vrije ondernemerschap is de
enige manier om de verliezen van vandaag
om te zetten in de successen van morgen.
Nick Roskams
Politiek Secretaris

De Blauwe Maandag met Patrick Dewael over het federaal parlement was een zeer geslaagde opener van het nieuwe semester
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Christophe Depreter van Sabam stelde zeker niet teleur met zijn betoog over auteursrechten
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Waar is mijn stemRECHT?
__________________________________________________________________________
België is één van de laatste landen waar
men nog steeds de plicht heeft om naar de
stembus te gaan. Een dergelijke verplichting is zowel theoretische als praktische
onzin, vindt Kristof Van der Goten.
Zoals iedereen weet geldt er in ons Belgenlandje een regime van stemplicht (in feite
stemrecht gecombineerd met een opkomstplicht). De ratio legis hiervan is me echter
altijd onduidelijk geweest. In een gemiddelde moderne staat die zichzelf rechtstaat durft
te noemen, maakt een dubbele vrijheid betreffende het kiesrecht één van de essentialia
uit van het staatsbestel: het algemeen recht
om te gaan stemmen, maar ook het algemeen recht om dit niet te doen. Stemplicht is
een beperking van onze burgerlijke vrijheid,
en indien er vrijheden ontnomen moeten
worden, kan men daar best een verdomd
goede reden voor hebben.
De standaardantwoorden die deze ongeoorloofde dwang zouden moeten verantwoorden zijn uiteenlopend. De stemplicht zou
apolitieke burgers betrekken bij het kiesproces, wat de kiesresultaten per definitie representatief zou maken. Bovendien zouden de
zwaksten van de samenleving, in een regime
zonder algemene stemplicht, genegeerd worden door de politiek gezien deze zwaksten
vaak apolitiek zouden zijn en dus geen stemmen opleveren. Wat men echter vergeet is
dat onder het stemrecht deze ‘zwaksten’ ook
een doelpubliek uitmaken! Een politiek systeem met algemeen stemrecht, dat enkel ten
voordele van de elite draait, is ten dode opgeschreven van het moment dat minstens 1
politicus de gigantische visvijver van stemmen van het overige deel van de bevolking
ontdekt. De grote opkomst bij de Franse en
Amerikaanse Presidentsverkiezingen bewijzen net dat zonder plicht toch een hoge opkomst bekomen kan worden, verspreid over
alle lagen van de bevolking. Het argument
dat de verkiezingen meer democratisch verantwoord zouden zijn bij een stemplicht

snijdt dus geen hout. Sterker nog, de stemplicht is net de sabotage van verkiezingen,
waarin geacht wordt dat iedereen stemt naar
overtuiging. Ofwel beslis je als individu of
het reilen en zeilen van de samenleving
waarin je beweegt u interesseert en of je hier
überhaupt aan wil participeren. Als dit niet
het geval is, of dit nu uit principiële overwegingen is of uit pure desinteresse, moet u het
recht hebben gewoon niet te gaan stemmen.
Blijkbaar heeft men dit in het overige deel
van de wereld wel door. Bovendien hebben
vreemdelingen door het omstreden vreemdelingenstemrecht in dit land deze keuze wel,
hoewel ze net als ons, Belgen, ook deel uitmaken van onze samenleving. Dit artificieel
onderscheid lijkt me dan ook een regelrechte
discriminatie.
Als liberaal ga ik uit van de kracht van het
individu. Politici moeten deze kracht gebruiken, door de mensen actief te betrekken bij
het politiek proces. Dat doe je dus door mensen warm te maken voor de politiek, eerder
dan ze met handboeien naar de stembus te
jassen. Een eventueel lage opkomst motiveert de politieke partijen alleen maar om
het beter te doen: campagnes te voeren met
inhoud, mensen te inspireren, mensen te bewegen, kortom doen wat de essentie en het
bestaansrecht van de politiek is. En dat kan
ik alleen maar toejuichen. Vandaar: weg met
de stemplicht!
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Kristof Van der Goten
Bestuurslid

“A government is not legitimate merely
because it exists”
Jeane J. Kirkpatrick - gewezen Amerikaans ambassadrice voor de
VN
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Prijscontroles zijn contraproductief
__________________________________________________________________________
Het Liberaal Vlaams StudentenVerbond
neemt met verbazing kennis van de voorstellen van PS-voorzitter Elio Di Rupo om prijscontroles in te voeren voor ‘essentiële
producten’. Wij betwijfelen niet dat deze
voorstellen zijn ingegeven door goede bedoelingen, namelijk een bekommernis voor
de armen in de samenleving. Ook het LVSV
is bezorgd om de koopkracht van elkeen in
deze tijden van economische recessie. Maar
wij willen er wel op wijzen dat het invoeren
van prijscontroles een fout antwoord is op
dit probleem. Dergelijke ingrepen zullen onbedoelde gevolgen met zich meebrengen die
nadelig zijn voor de economie en voor diegenen die Elio Di Rupo wilt beschermen.

Het resultaat van deze goedbedoelde maatregel zal dus een afname zijn van deze
‘noodzakelijke goederen’, die in de eerste
plaats de mensen zal treffen die ze het meest
nodig hebben. Als verantwoordelijke, liberale studenten kunnen we dit niet sterk genoeg
benadrukken. De geschiedenis heeft bovendien meermaals bewezen dat maximumprijzen niet werken. Een overheid is gewoonweg niet in staat om correcte prijzen te bepalen, ze beschikt hiervoor niet over voldoende
kennis of inschattingsvermogen. Dat is net
de reden waarom we dit moeten overlaten
aan een eerlijk en evenwichtig systeem: de
vrije prijsbepaling door consument en producent.

Sommige politici denken dat ze met wetten
elk aspect van de wereld kunnen verbeteren.
Maar wetten hebben hun grenzen. De zwaartekracht kan niet veranderd of afgeschaft
worden door een wet en hetzelfde geldt voor
economische wetmatigheden. Als men dit
probleem wilt oplossen moet men het eerst
leren begrijpen.

In deze probleemsituatie kunnen we niet toelaten dat die economische en historische
kennis overboord wordt gegooid. Integendeel: een probleem moet aangepakt worden
met kennis van zaken. Prijscontroles hebben
een effect dat ingaat tegen de bedoeling van
de maatregel. Ze zijn een gevaar voor de
koopkracht van de consument en de overleving van middelgrote en kleine ondernemingen.

Prijzen zijn geen willekeurige getallen of het
gevolg van de ‘hebzucht’ van ondernemers.
Zij vormen het resultaat van de vraag naar
en het aanbod aan bepaalde goederen en
diensten. De prijs van een goed is het evenwicht tussen wat de aanbieder wilt krijgen
en de consument wilt betalen. Prijscontroles
verstoren dit evenwicht en leggen een onredelijke prijs op aan de aanbieders van de geviseerde goederen. De reactie van de aanbieders zal zijn om minder goederen te voorzien, ze krijgen er immers niet langer de verhoopte prijs voor terwijl hun productiekosten dezelfde zijn gebleven. Zij zullen zich
toeleggen op de productie van andere, eventueel gelijkaardige, producten waarvan de
prijs niet door de overheid wordt vastgelegd.
Of erger nog: zij zullen gedwongen zijn om
de productie te stoppen met faillissementen
en ontslagen tot gevolg.

Het LVSV benadrukt wel dat de overheid in
deze tijden van crisis de plicht heeft om consumenten en producenten te ontzien van bijkomende moeilijkheden. Als meneer Di Rupo bezorgd is om de hoge prijzen van consumptiegoederen moet hij voorstellen doen
die de fiscale lasten naar omlaag halen en de
overheidsuitgaven onder controle krijgen.
De huidige fiscale lasten en de toekomstige
schuldenlast is een grotere bedreiging voor
onze welvaart. Als onze samenleving wordt
bevrijd van dat immense overheidsbeslag zal
een economische heropleving gepaard gaan
met een stijging van de koopkracht voor
iedereen. En dat is de enige échte oplossing
voor dit probleem.
Persbericht LVSV Leuven
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Voor een onafhankelijke Vlaamse Economie
__________________________________________________________________________
Op het federaal economisch beleid is al
heel wat kruit verschoten. Thomas Marckx toont aan dat het er in Vlaanderen
niet altijd veel beter aan toe gaat.
Vlaanderen in actie, de staat ontvetten, groene economie, goed bestuur… De afgelopen
jaren en maanden stonden de kranten vol
van deze loze begrippen. De Vlaamse regering neemt wel beslissingen in tegenstelling
tot het Federaal niveau. Dit is misschien
waar, maar zijn deze beslissingen dan ook in
het voordeel van de burger en onze economie. Het antwoord op deze vraag is natuurlijk ontegensprekelijk ‘neen’.
Om een groeiende economie te stimuleren
moet een regering het aantrekkelijk maken
aan bedrijven om te investeren in Vlaanderen. Het enige dat de huidige Vlaamse regering heeft gedaan is elke vorm van ondernemen de grond inboren. Dit allemaal met als
excuus de crisis. Men heeft de jobkorting
afgeschaft, hoewel dit een belastingverlaging op arbeid betekende voor de werkende
Vlaming. Besparing zegt Kris Peeters, belastingverhoging is misschien een betere term.
Al een geluk dat Vlaanderen fiscaliteit nog
niet als bevoegdheid heeft, of misschien waren de belastingen op arbeid nog meer gestegen. Aangezien arbeid en werkgelegenheid
aantrekkelijker gemaakt dient te worden,
doe je dit dus door de lasten op arbeid te
verlagen. Met al zijn fouten, deed de jobkorting dit wel.
Onze economie moest een kenniseconomie
worden. Initiatieven als IMEC werden als
successen gezien om dit te verwezenlijken.
Vlaanderen moest het nieuwe Silicon Valley
worden zoals enkele weken geleden nog
maar eens gezegd werd. “Wel beste regering, dit doe je door te investeren in research
en innovatie”. Hoewel het zeker niet de taak
van een staat is om te investeren in innovatie
en dit beter aan de markt zelf kan worden

overgelaten, doet deze regering wederom net
het omgekeerde. Besparen op innovatie wegens de crisis. Maar langs de andere kant
conservatief geld opzij leggen om de levensduur van achterhaalde bedrijven die in slechte papieren zitten (lees: Opel) te verlengen.
Velen denken dat de staatinterventie in de
economie nodig was om ze te redden. Dit is
niet juist! Het was begrijpelijk dat de banken
gered werden aangezien deze een ondersteunende rol spelen in de economie. Zij dienen
immers kredieten aan te bieden zodat bedrijven deze kunnen gebruiken om te investeren. Het ontbreken van de kredieten is wat
de economie heeft laten ontsporen. Dus
moet de Vlaamse regering dan ingrijpen in
deze bedrijven, of sterker nog in de ganse
economie? Neen natuurlijk. Van zodra het
bankwezen gestabiliseerd is, zal ook de ganse economie stabiliseren zonder interventie.
De regering kan dus best stoppen met het
opstarten van nieuwe staatsbedrijven, zoals
het Vlaams energiebedrijf, en meteen ook
stoppen met het opstellen van nieuwe vierjaren-plannen.
De economie is namelijk geen wezen dat
gecontroleerd kan worden. Het kan niet aan
de ketting worden gelegd en luisteren naar
de politieke meester. De enige manier om
onze Vlaamse economie en onze welvaart
die eruit volgt, veilig te stellen is niet door
meer staatsinterventie. Net minder invloed
van de staat en een grotere vrijheid van ondernemen en investeren zal de economie laten floreren. Daarom deze duidelijke oproep
om niet de fouten uit het verleden te maken
en de socialistische banden van weleer weer
aan te halen. Nee, geef de markt meer vrijheid, maak ze soepeler zodat ze beter in staat
is om welvaart te creëren.

- 27

Thomas Marckx
Hoofd PR & Communicatie

Gebrekkige omzetting van dienstrichtlijn in België is gemiste kans
__________________________________________________________________________
Het LVSV Leuven kaart al lang aan dat
de overvloed aan regulering de economische vooruitgang lamlegt. Ons erelid Boudewijn Bouckaert toont dit aan met een
concreet voorbeeld.
Op woensdag 16 december jl. besteedde De
Tijd opvallend veel aandacht aan de gebrekkige omzetting van de Europese dienstenrichtlijn op Vlaams en federaal vlak. Terecht, want met de afschaffing van wetgevingen die de handel in diensten belemmeren en die niet noodzakelijk, geschikt en
evenredig zijn – waartoe de dienstenrichtlijn
ons verplicht, moet men in België en Vlaanderen eigenlijk nog beginnen. En dat terwijl
onze ministers zich tijdens het Belgisch EUvoorzitterschap ongetwijfeld op borst zullen
kloppen welke goede EU-leerlingen zij wel
niet zijn. Wie gelooft deze mensen nog?
Aanleiding voor deze grote aandacht van De
Tijd vormde het studierapport van het Centraal Planbureau en de Nationale Bank dat
de economische gevolgen van de omzetting
van deze richtlijn in België in kaart tracht te
brengen. Het feit dat dit rapport werd opgesteld, is al verdienstelijk te noemen, hoewel
het rapport toch een aantal grote hiaten en
gebreken kent. De economische meerwaarde
van de dienstenrichtlijn schuilt m.i. minder
in de toename van de dienstenhandel binnen
de Europese Interne Markt, wat de studie terecht voorspelt, maar veeleer in de toetsing
en eventuele afschaffing van onnodige, nietgeschikte en dure regelgevingen, waarop de
studie niet ingaat. Deze vermindering van de
regeldruk zal alvast veel (kleinere) bedrijven
in België en Vlaanderen meer zuurstof verlenen. Maar deze discussie is voer voor economen en statistici en kan op meer gespecialiseerde fora gevoerd worden.

de deelstaten in België een immense achterstand hebben bij de omzetting van de dienstenrichtlijn in hun rechtsstelsels. Of zoals
De Tijd-journalist Dirk De Wilde het formuleerde: “De achterstand bedraagt vele, vele
maanden. Op het geruzie rond de IKEA-wet
over de vestiging van grote winkels na, is er
nog maar bitter weinig gebeurd. […] De
laksheid waarmee in België de dienstenrichtlijn wordt omgezet, is exemplarisch voor het
gebrek aan slagkracht van federale en
Vlaamse politici. […] Als de overheid de
economie wil helpen, moet ze hervormen.
En laat hervormingen
nu net zijn wat we de afgelopen jaren niet of
nauwelijks gezien hebben.” Dit is de nagel
op de kop, ik kan dit niet beter verwoorden.
Uit de antwoorden van de Vlaamse regering
op mijn dozijn parlementaire vragen die ik
de twee afgelopen maanden gesteld heb over
de omzetting van de dienstenrichtlijn kan ik
immers slechts tot dezelfde conclusie komen. Ofwel doet de regering er alles aan om
niet te (moeten) vallen onder het toepassingsgebied van de dienstenrichtlijn, waardoor men (verkeerdelijk) denkt dat men de
toepasselijke regelgeving helemaal niet in
vraag hoeft te stellen, ofwel gebeuren de nodige toetsingen of evaluaties van regelgevingen op een totaal ontransparante, onvoldoende en zelfs lakse manier, waardoor de regelgeving, tot grote tevredenheid van de belangenorganisaties die zich hierop geënt hebben, geen aanpassingen behoeven. En net
hier liggen de gemiste kansen voor België en
Vlaanderen bij de omzetting van de dienstenrichtlijn, namelijk de misgelopen modernisering en sanering van onze vaak verouderde en verkalkte regelgeving. Laten we dit
illustreren met het toch wel pijnlijk voorbeeld van de “afstemming” van de IKEAwetgeving met de dienstenrichtlijn.

Maar de belangrijkste vaststelling die De
Tijd maakte was dat de federale overheid en
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Op 10 december jl. heeft de Kamer de wij-

ziging van de IKEA-wetgeving goedgekeurd
waarbij de initiële criteria voor het verlenen
van de vestigingsvergunning, namelijk de
belangen van de consument, de invloed op
de werkgelegenheid en de gevolgen op bestaande handelszaken verwijderd – wat positief is – maar helaas vervolgens vervangen
werden door drie nieuwe criteria van bescherming van de consument, bescherming
van het stedelijk milieu en het respect voor
de sociale wetgeving en het arbeidsrecht.
Een uitvoeringsbesluit moet deze criteria
nog snel-snel verfijnen, want alles moet in
werking treden op 29 december a.s. Hiermee
zijn we alvast van de regen in de drop gekomen, want in tegenstelling tot wat de verantwoording van deze wetswijziging beweert,
blijft het grote risico bestaan dat deze nieuwe IKEA-wetgeving nog steeds strijdig is
met de dienstenrichtlijn.
Want niet alleen bestaat er al (Vlaamse) wetgeving of beleid die de criteria van ruimtelijke ligging en de impact op het stedelijk
weefsel in ogenschouw nemen – en de dienstenrichtlijn verbiedt twee parallelle vergunningenstelsels met gelijkaardige doelstellingen (art. 10, lid 3), er is ook helemaal niet
aangetoond:
• Waarom nu net de grote handelszaken de
sociale wetgeving, het arbeidsrecht en de regelgeving op de consumentenbescherming
zouden schenden waardoor er hiervoor een
eigen vergunningstelsel moet ingesteld worden – dit is de noodzakelijkheidstoets;
• Waarom de drie bestaande wetgevingen
en hun controle- of inspectiediensten (zoals
de sociale inspectie, de RSZ en de economische inspectie) niet geschikt blijken te zijn
om in te staan voor de naleving van deze
drie bestaande wetgevingen bij grote handelszaken – dit is de geschiktheidstoets;
Hoeveel kosten dit aangepaste vergunningstelsel voor de bedrijven meebrengt, zoals
wachtkosten (wachten op de vergunning), de
nalevingskosten (het zich niet mogen vestigen of slechts onder beperktere voorwaarden) en welvaartsverliezen (het uit de markt
duwen van bepaalde handelszaken die deze
reguleringskosten niet langer kunnen dra-

gen) – dit is de evenredigheidstoets.
Maar dit alles zal de belangenorganisaties
die voor de instandhouding van deze IKEAwetgeving gelobbyd hebben, worst wezen.
Want via deze vage en onduidelijke vergunningscriteria blijven zij via de hun bevriende
lokale besturen in staat om aanvragen tot
vestiging van grote handelszaken te blokkeren, officieel wegens de vermeende aantasting van het stedelijk milieu, maar in werkelijkheid wegens hun vrees voor de aantasting
van de marktpositie van de bestaande handelszaken. Hiermee omzeilt men het Europees recht en vormt deze wetswijziging dan
ook een slag in het water. Er zal de Europese
Commissie dus niets anders opzitten dan de
naleving van de dienstenrichtlijn via klachtprocedures bij het Hof van Justitie af te
dwingen. Hiermee verliezen Vlaanderen en
België veel tijd bij de broodnodige hervorming van het economisch weefsel. En zo
zijn er nog veel andere voorbeelden van gemiste kansen. Tel ze allemaal op en je ziet
waarom er in Vlaanderen nog veel groeimogelijkheden en werkgelegenheid verloren
gaan.
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Boudewijn Bouckaert
Vlaams
Volksvertegenwoordiger

Electrabel-problematiek: who is to blame?
__________________________________________________________________________
Met de toenemende energieprijzen wordt
het ook debat rond de liberalisering van
de energiemarkt steeds groter. Velen twijfelen of de vrijmaking wel een goede zaak
is geweest en bekritiseren het beleid van
Electrabel als grootste speler. Niels Leemput nuanceert deze kritiek.
De problematiek omtrent Electrabel sleept al
enkele jaren aan en lijkt onoplosbaar. Politici beschuldigen de energieproducent en leverancier ervan zijn monopoliepositie te
misbruiken om de prijzen kunstmatig hoog
te houden. Een tweede steeds wederkerende
klacht is dat Electrabel monsterwinsten realiseert op de uitbating van zijn nucleaire centrales, terwijl de belastingbetaler deze centrales heeft gefinancierd. Bepaalde politici
aan de linkerzijde concluderen dan maar dat
de liberalisering een slechte zaak is en dat
het beter was toen Electrabel nog een overheidsbedrijf was. Deze conclusie is heel
kortzichtig en ongefundeerd, waarbij men de
waarheid oneer aandoet.
Ten eerste heeft Electrabel geen monopolie
meer, daar het mogelijk is om als consument
de energieleverancier volledig vrij te kiezen.
Leveranciers zoals Luminus, Nuon en Ecopower zijn aanwezig op de markt en kunnen
gekozen worden. Consumenten die wensen
te veranderen van leverancier kunnen dit
doen door contact op te nemen met de nieuwe leverancier naar keuze, die ervoor zorgt
dat de transitie zo vlot mogelijk gebeurd.
Door deze taak aan de nieuwe leverancier te
geven, vermijdt men dat de oude leverancier
vertragingsmanoeuvres zou gebruiken bij
deze overgang.
Ten tweede is het incorrect om te stellen dat
onze elektriciteit te duur betaald wordt. Indien de prijzen vergeleken worden met de
buurlanden, moet men hierbij rekening houden met het productiepark in het desbetreffende buurland. In Frankrijk wordt ongeveer
80% van de elektriciteit opgewekt met
(goedkope) kernenergie, wat lagere prijzen

tot gevolg heeft. In België ligt de verdeling
anders: 56% nucleair, 26% aardgas, 14%
steenkool en de resterende 4% voor al de andere bronnen (olie, waterkracht, windenergie, zonne-energie...). Aardgas- en steenkoolcentrales hebben hogere werkingskosten
dan nucleaire centrales, en dit resulteert in
een hogere marktprijs. Vergelijkt men de
prijzen met Nederland, het Verenigd Koninkrijk (beiden veel gascentrales) en Duitsland (veel steenkool- en bruinkoolcentrales),
dan zijn deze helemaal niet hoger. Als de
linkse politici pleiten voor lagere prijzen zoals in Frankrijk, zijn ze impliciet een pleidooi aan het houden voor meer kernenergie.
Ik zal de laatste zijn om tegen kernenergie te
pleiten, dus ik moedig die vraag naar lagere
elektriciteitsprijzen alleen maar toe. Het zijn
net de partijen die tegen kernenergie zijn,
die verantwoordelijk zijn voor de hogere
elektriciteitsprijzen.
Enkele jaren geleden zijn de grenzen ook
opengesteld voor handel in elektriciteit op
de day-ahead markt, wat voor de liberalisering onmogelijk was. Sinds er handel over
de grenzen mogelijk is, zijn de prijzen geconvergeerd, dankzij de marktwerking/
marktkoppeling die ervoor zorgt dat grote
prijsverschillen weggewerkt worden binnen
de capaciteitsgrenzen van het transmissienet.
Om tot een prijsconvergentie te komen in
gans Europa (de zogenaamde European
Copper Plate), moet men de grenscapaciteit
van alle landen uitbreiden zodat er een echte
Europese marktwerking kan plaatsvinden.
Ten derde getuigt het van weinig economisch inzicht als men verontwaardigd is dat
de prijzen nu hoger kunnen zijn dan voor de
liberalisering. Voor de liberalisering werd de
elektriciteitsprijs door de overheid bepaald,
gebaseerd op de gemiddelde kostprijs van de
elektriciteit volgens het zogenaamde
“Kost+” mechanisme. De elektriciteitsprijs
is hierin gelijk aan de kostprijs ervan vermeerderd met een bepaald percentage. Dit
systeem is zeer inefficiënt omdat er totaal
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geen incentive is om de kosten te verlagen,
men zal integendeel net de kosten verhogen
(hogere lonen, onnodige investeringen...)
omdat de absolute waarde van het percentage dan toeneemt.
In een geliberaliseerde markt betaalt men
niet de gemiddelde kostprijs, maar de marktprijs. Deze marktprijs is gelijk aan de prijs
van de duurste eenheid die op dat ogenblik
functioneert, de marginale eenheid. Voor deze prijs zijn vraag en aanbod in evenwicht en
wordt de grootste economische surplus gerealiseerd. De marginale eenheid is in België
een gas- of steenkoolcentrale, nooit een nucleaire centrale (deze draaien altijd aan een
lage kostprijs), de marktprijs is dus hoger
dan de gemiddelde kostprijs. In deze context
heeft elke producent er voordeel bij om zijn
kosten te verlagen, om zijn centrales zoveel
mogelijk te laten draaien en zo de winst te
maximaliseren. Ik twijfel er daarom ook
sterk aan of de elektriciteit goedkoper zou
zijn als er niet geliberaliseerd was, mits het
overheidsbedrijf via het Kost+ systeem bewust zijn kosten hoog hield. Er mag niet vergeten worden dat de gas- en steenkoolprijzen
de laatste jaren sterk gestegen zijn, wat zijn
effect heeft op de elektriciteitsprijzen in landen die deze energiebronnen gebruiken voor
elektriciteitsproductie.
Uit het voorgaande kan besloten worden dat
de problemen niet gerelateerd zijn aan de liberalisering, eerder aan het tekort aan liberalisering. Hiermee bedoel ik de manier waarop de liberalisering is doorgevoerd in België.
Men heeft er in België voor gekozen om de
volledige productiecapaciteit als één bedrijf
te privatiseren, in het Verenigd Koninkrijk
heeft men dit bijvoorbeeld niet gedaan. Daar
heeft men ervoor geopteerd om de productie
te verdelen over drie private bedrijven van
gelijke grootte die gesticht werden bij de liberalisering. Op deze manier was er vanaf
het begin een sterke concurrentie aanwezig
die ervoor zorgt dat er een goede marktwerking aanwezig is. De Belgische overheid
heeft mijns inziens dan ook een grote fout
gemaakt door iets gelijkaardigs niet te doen,

en de hele productie in één private mastodont te steken. De overheid kan toch moeilijk Electrabel verwijten dat ze marktmacht
hebben als men deze zelf gecreëerd heeft.
Dat Electrabel vervolgens als privaat bedrijf
zijn winst probeert te maximaliseren is economisch de normaalste zaak van de wereld,
dit doet namelijk elk bedrijf en hier is niets
onwettig aan.
De commotie rond de emissierechten is een
andere illustratie van het economische analfabetisme van de overheid. De overheid had
de beslissing genomen om de emissierechten
gratis aan de elektriciteitsproducenten te geven, “omdat dan de elektriciteit niet te duur
zou worden”. Blijkbaar hadden de bevoegde
ambtenaren nog nooit van de term schaduwkost gehoord. Electrabel heeft de prijs van
deze emissierechten toch doorgerekend, omdat deze op de emissiemarkt namelijk een
waarde hebben. Daar men deze rechten nodig heeft om de emissies van de productie te
betalen, mag men ze dus niet zomaar doorverkopen: er is dus een schaduwkost aan
verbonden die gelijk is aan de waarde van de
emissierechten op de markt. Concreet heeft
de overheid dus gewoon een mooi financieel
cadeau gegeven aan Electrabel.
Ten slotte is er nog de kritiek op de uitbating
van de afbetaalde kerncentrales door Electrabel. Ik vind het vreemd dat men het in die
context altijd alleen heeft over de kerncentrales, en niet over al de andere centrales die
ook betaald zijn door de belastingbetaler.
Als men tegen kernenergie is omdat de centrales door de belastingbetaler zijn gefinancierd, dan moet men ook tegen energie uit
steenkool en gas zijn. Het is ook gewoon absurd dat men een bepaalde technologie gaat
boycotten om redenen die helemaal niet van
technologische aard zijn. De boycot van
kernenergie in België door Groen! heeft eerder te maken met een gebrek aan kennis over
het onderwerp en een star dogmatisme.
De boycot van SP.a tegen kernenergie, waarbij ze als alternatief windenergie en dergelijke voorstellen, heeft meer met eigenbelang
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dan met milieu te maken. Zo is SP.a vooral
voorstander van windenergie op zee en van
biomassa-centrales. Het feit dat oud-minister
en socialistisch kopstuk Johan Vande Lanotte voorzitter is van het bedrijf Electrawinds
(of eerder Electrawinst) zal de keuze voor
deze energiebronnen wel geholpen hebben.
Het bedrijf Electrawinds participeert namelijk in elke concessie op zee voor windturbines, en verdient er dus goed geld mee. Daarnaast bezit dit bedrijf ook biomassa-centrales
(met de trein richting Oostende-Gent passeert men langs een), wat de keuze voor deze
beide energiebronnen ineens heel logisch
maakt. Als daarenboven de overheid nog
eens belastingsgeld pompt in deze windturbines op zee, wordt het gewoon helemaal te
gek.

Als besluit zou ik stellen dat het gemediatiseerde en gepolitiseerde energiedebat met
een grote dosis waakzaamheid en objectiviteit moet bekeken worden, waarbij het belangrijk is om meer dan één kant van het
verhaal te horen.
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Niels Leemput
Aspirant-Bestuurslid
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Verslagen van onze activiteiten
_________________________________________________________________________________________

Verslag BM Patrick Dewael 1 maart 2010
Door Nick Roskams
Na de examens en de deugddoende vakantie was het eindelijk weer tijd om met de gekende
Blauwe Maandagen te beginnen. Onze eerste gast van het tweede semester was niemand
minder dan Patrick Dewael, voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het
zaaltje boven De Lange Trappen was goed gevuld, een goede gewoonte op de eerste Blauwe
Maandag van het semester.
Dewael gaf zijn visie op de rol van parlement in de hedendaagse politiek. Hij erkende dat de
wetgevende macht de laatste tijd aan invloed moet inboeten ten gevolge van huidige evoluties. Een toenemende federalisering en europeanisering hollen de bevoegdheden van het parlement uit terwijl het huidig kiessysteem soms problemen oplevert voor de onafhankelijkheid van de parlementsleden. Dewael ging uitvoerig in op het fenomeen van de mediatisering die volgens hem samenhangt met de huidige samenleving en waar het parlement haar
ideale rol nog in dient te ontdekken.
Het merendeel van de tijd werd echter besteed aan vragen uit het publiek waarbij vele thema’s aan bod kwamen. Van de ideologische toekomst van Open Vld en de deelname aan de regering tot de invloed van de EU werd uitgebreid op ingegaan. Alvast een goed begin van het
semester!

Verslag Parlementsbezoek 3 maart 2010
Door Nick Roskams
Naar goede gewoonte trekt het LVSV Leuven op geregelde tijdstippen naar het parlement.
Een drang om de controle van de burger heel serieus te nemen? Of gewoon nieuwsgierigheid
naar hoe het daar aan toe gaat als de camera’s niet draaien? Wat ook de reden, de aanwezigen keren steeds met een geleste dorst naar kennis terug naar huis.
Tijdens de voormiddag waren we te gast in het Vlaams parlement waar we een rondleiding
kregen van parlementslid Annick De Ridder. Er hing een zekere drukte in het parlement
waar binnen een paar uren het actualiteitsdebat over de Oosterweelverbinding zou beginnen.
De Ridder nam desondanks de tijd om ons rond te leiden door de verscheidene commissiezalen, kantoren en het halfrond. Naast amusante anekdotes wist ze info te verschaffen over de
werking van het parlement en de vele kunstwerken die het gebouw sieren. Vaak bieden de
werken een beschouwing of relativering van de macht van het parlement en haar leden. Het
was zoals steeds een gemoedelijke en interessante rondleiding.
Tijdens de middag lunchten we in een gezellig Brussels restaurantje, Le Bier Circus, bekend
om het ruime aanbod aan streekbieren waar we dan ook graag gebruik van maakten. Nadien
trokken we verder naar het federale parlement.
Eenmaal aangekomen in het Paleis der Natie kregen we een rondleiding door een gids die
uitvoerig de geschiedenis van het gebouw en de instelling beschreef. Uiteraard bood de majestueuze inrichting een heel andere sfeer dan het modernere Vlaamse parlement. We kregen
de kans om de kunstwerken en vergaderzalen te bewonderen en te wennen aan het interieur
(en de zitplaatsen) van Kamer en Senaat. Aan het einde van de rondleiding werden we begroet door Herman De Croo die met ons van gedachten wisselde over de rol van het parle-
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ment en evoluties zoals de mediatisering.
Na afloop gingen sommigen nog snel het verloop van de plenaire vergadering in het Vlaams
parlement volgen terwijl anderen naar een lezing gingen in het Europese parlement. De interesse voor de instellingen was niet verdwenen, integendeel.

Berlijnreis LVSV Nationaal 4-7 maart 2010
Door Jan Reyntjens
Op 4 maart trokken de verenigde troepen van het LVSV naar Berlijn. Ook de Leuvense afdeling was hier present. Een klein verslag.
Er zijn maar weinig redenen waarom een student om half zeven in de ochtend in een treinstation te vinden is. Toch was in het geval van het LVSV Leuven deze reden zeer gegrond,
namelijk de reis van LVSV Nationaal naar Berlijn. Na een onzalig lange busreis arriveerden
we bij ons hostel, dat vrij centraal gelegen was hoewel dit moeilijk aan de omgeving af te
leiden was. Dat Berlijn een wereldstad is konden we al vlug vaststellen, op minder dan een
kilometer van het hostel waren al restaurants uit alle hoeken van de wereld te vinden. Na een
verkwikkende maaltijd in een Vietnamees restaurant trokken we terug naar de hostel om in
de bar te verbroederen met de andere afdelingen.
De volgende dag was er keuze uit verschillende wandelingen doorheen de stad. Ondanks de
barre kou en het drinkgelag van vorige avond waren de meeste reizigers op post. Ondergetekende koos voor de historische wandeling. Dit gaf een mooi beeld van de verschillende bekende en minder bekende plaatsen in het centrum van Berlijn. Het was enigszins verbazend
dat de meeste van de historische oude gebouwen zich in het voormalige Oost-Berlijn bevonden. Vooral de boulevard Unter den Linden was een streling voor het oog van iedere liefhebber van de Barokke en Neoklassieke stijl. Hoewel zij verbonden waren met het imperialistische Pruisen konden de communistische dictators het blijkbaar niet over hun hart krijgen deze prachtige gebouwen te slopen. Een bezoek aan het Holocaust-memorial en een stevig
maal later bevonden we ons voor de zeer imposant ogende Bundestag. De lange wachtrij en
veiligheidscontroles aan de ingang zorgden ervoor dat de groep zich opsplitste. Sommigen
trotseerden de rij en werden getrakteerd op een spectaculair uitzicht over Berlijn vanuit de
glazen koepel van het Duitse parlement, anderen gingen liever de stad in op zoek naar souvenirs. Deze ontdekkingstocht bood een ander zicht op deze herenigde stad. Het ene moment
ben je omringd door dure boetieks en grote winkelcentra, het andere moment kijk je uit op
grauwe appartementsblokken en vuile straten. Het was wel duidelijk dat er nog een lange
weg of te leggen is alvorens Berlijn volledig is hersteld van 30 jaar apartheid. Die avond
werd er opnieuw uitgegaan, ditmaal werden echter de bars in de omgeving verkent. Het
bleek drukker dan verwacht waardoor de avond meer op een kroegentocht begon te lijken.
Uiteindelijk werd er post gevat in een lokaal Cubaans café, dit alles onder het goedkeurend
oog van Ché Guevara, die ons van op de muur toelachtte. Er werd nog tot in de vroege uurtjes gelachen en gedronken alvorens men zich op de kamers terugtrok.
De ochtend daarop werd er wederom vroeg opgestaan. Ditmaal voor een bezoek aan het
voormalig hoofdkwartier van de Stasi, gelegen in een troosteloze buurt ver van het centrum.
Het stond vol met allerlei memorabilia uit de Stasi-tijd zoals propagandaposters, uniformen
en verborgen camera’s. Het gaf een hallucinant overzicht van de paranoia die de SED en de
DDR overheerste. Het enige minpunt was dat er geen Engelstalige gidsen beschikbaar waren, die ons ongetwijfeld meer hadden kunnen vertellen over de wandaden van de Stasi. Na
de middag volgde een bezoek aan het Joods Museum. Ook hier werden we opgedeeld in ver-
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schillende groepen met verschillende thema’s. Het bezoek focuste eerder op de microgeschiedenis van de Joden in Duitsland dan op het bredere beeld van geschiedenis. Rond etenstijd ging iedereen weer zijn eigen weg. Ik en enkele anderen kozen voor een restaurant in de
buurt van de hypermoderne Potsdammer Platz. Daarna werd de laatste avond door de meesten doorgebracht in een van de vele clubs en bars die Berlijn te bieden heeft. De volgend
morgen namen we afscheid van de Duitse hoofdstad en reden met weer een nieuwe ervaring
erbij huiswaarts.

Het LVSV op het plein waar de nazi’s in 1933 honderden boeken verbrandden

Verslag BM Christophe Depreter 8 maart 2010
Door Nick Roskams
Bij aanvang van deze Blauwe Maandag hing er een gezonde spanning in de lucht. Vanavond
luisterden we dan ook naar Christophe Depreter, CEO van Sabam, de Belgische auteursvereniging. Als volbloed liberalen horen we ook graag eens een minder populair standpunt en
Sabam heeft in studentenkringen geen al te best imago. Gelukkig was menig student bereid
om in debat te treden om gelijkenissen en verschilpunten te ontdekken en te begrijpen.
Depreter begon met wat uitleg over intellectuele rechten op zich. Vervolgens gaf hij uitgebreid uitleg over de werking van Sabam dat deze rechten tracht te beschermen. Hierbij
trachtte hij een aantal misverstanden bij te sturen. Zo is Sabam een zuiver privé-bedrijf zonder mandaat van de overheid en is aansluiting niet verplicht om gecompenseerd te worden
voor de reproductie van iemands werk. Hij erkende zelfs dat Sabam zich vroeger bezondigde
aan Gestapo-praktijken (sic) en dat de werking in de toekomst helderder en eerlijker zal verlopen. Mede dankzij de toenemende concurrentie tussen de verschillende auteursverengingen zal men in de toekomst betere informatie en dienstverlening moeten voorzien.
Het was duidelijk dat de aanwezigen geboeid waren door het onderwerp. Tijdens de vragenronde werden allerlei praktische en theoretische aspecten van auteursrechten bediscussieerd:
de problemen van auteursrechten in de internationale context, de (on)zin van de Auvibeltaks,
de precieze hoogte van tarieven, enz. De avond was een perfect voorbeeld van het feit dat relatief onbekende sprekers met kennis van zaken vaak de beste discussies opleveren.
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Nog enkele beelden uit Berlijn:
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LVSV Informatie
Wenst u lid te worden van het LVSV Leuven?
Iedere student die is geïnteresseerd in de ideologie van het liberalisme kan lid worden van
LVSV Leuven. Voor het symbolische bedrag van 5 euro geniet je als lid van LVSV Leuven
van de talrijke voordelen die we je bieden. Zo krijg je onder meer een jaarabonnement op het
ledenblad Blauwdruk, uitnodigingen voor al onze activiteiten (Blauwe Maandagen, debatten,
discussieavonden, cantussen, bezoeken en uitstapjes), en maak je automatisch deel uit van
ons zeer uitgebreide netwerk van liberalen. Bovendien kan je rekenen op tal van kortingen
die wij exclusief voor onze leden aanbieden. Zo krijg je onder andere, op vertoon van je
LVSV lidkaart bij bestelling, korting op de dagschotels en pasta's in Studentencafé De Rector (Oude Markt 4-5-6, 3000 Leuven)! 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.
Abonnement Blauwdruk
Heeft u interesse in het liberaal gedachtegoed en wenst u het magazine Blauwdruk op regelmatige basis persoonlijk te ontvangen? Dan is er goed nieuws. Vanaf dit academiejaar bestaat er de mogelijkheid u te abonneren op Blauwdruk, zonder lid of erelid te worden. Het
magazine verschijnt drie maal per academiejaar. De prijs van dit jaarlijks abonnement bedraagt 25 euro. Voor meer informatie kunt u onze secretaris contacteren via kevin@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.
Sponsoring
Bent u liberaal gezind en zou u graag willen bijdragen aan het voortbestaan van het LVSV,
dan kan dat door een kleine bijdrage te storten. Bovendien is LVSV Leuven steeds op zoek
naar bedrijven die geïnteresseerd zijn om actief de organisatie te steunen onder de vorm van
sponsoring. LVSV Leuven biedt aantrekkelijke sponsor- en exposurepakketten die op uw organisatie, budget en wensen afgestemd kunnen worden, hoe groot uw bijdrage ook is. LVSV
Leuven stelt zich in zijn sponsorbeleid tot doel een zo goed mogelijke samenwerking te bekomen tussen uw bedrijf en onze vereniging, waarbij een maximale opbrengst van de samenwerking zowel voor uw bedrijf als LVSV Leuven steeds voorop staat. U kunt altijd met de
afdeling sponsoring contact opnemen voor meer informatie over onze, voor u
zeer interessante, promotiemogelijkheden. Adverteren in ons ledenblad Blauwdruk behoort
ook tot de vele mogelijkheden. Dit ledenblad (A4 formaat, zwart/ wit) verschijnt drie maal
per academiejaar in een grote oplage en wordt onder andere verdeeld onder de abonnees, leden en ereleden, nationale en regionale pers en media, verschillende politieke partijen en
parlementen en verschillende universiteiten. Voor een eenmalig bedrag (afhankelijk van de
advertentiegrootte) zetten wij uw logo/ advertentie een jaar lang in alle oplagen van ons ledenblad. Bovendien vermelden wij uw logo met link naar uw website op onze website indien
u dat wenst.
guillaume@lvsvleuven.be
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Contactgegevens
Wenst u ons te contacteren dan kan u dit via telefoon, e-mail of brief:
E-MAIL:

info@lvsvleuven.be

TELEFOON:

Voorzitter: Jens Moens
Secretaris: Kevin Wielockx

ADRES:

Dekenstraat 7
B-3000 Leuven

+32(0)498/20 25 15
+32(0)472/59 16 49

Aarzel niet! Wij staan volledig ter uwer beschikking!

Erelidmaatschap
Het erelidmaatschap van het LVSV is de mogelijkheid die wij bieden aan niet-studenten om
hun sympathie voor onze vereniging te uiten en om hen de kans te geven zich nauwer bij
onze vereniging te betrekken. Deze leden verdienen ons respect vanwege hun steun aan het
LVSV en worden ook dusdanig behandeld. Dit betekent dat alle ereleden steeds persoonlijk
worden uitgenodigd voor al onze activiteiten (zowel de politieke als de studentikoze
activiteiten). Zij ontvangen gratis alle exemplaren van ons ledenblad de Blauwdruk en zij
worden (indien gewenst) opgenomen in de galerij der ereleden op onze website. Erelid wordt
u door een bijdrage vanaf 35 Euro te storten op rekeningnummer: 734-0096923-29. Indien u
meer informatie wenst omtrent het erelidmaatschap, contacteer onze secretaris Kevin Wielockx, kevin@lvsvleuven.be.

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

Boudewijn BOUCKAERT
Vlaams Volksvertegenwoordiger

Sabine BOVEND’AERDE
OCMW-Raadslid Leuven

Hans BRACQUENÉ
Gemeenteraadslid Leuven

Louis BRIL
Gemeenteraadslid Roeselare

Luc BUNGEERS
Schepen Antwerpen

Johan CAMP
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Patricia CEYSENS
Vlaams Volksvertegenwoordiger

Pieter CLEPPE
Oud-voorzitter LVSV Leuven

Willem COPPENOLLE
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Hendrik DAEMS
Federaal Volksvertegenwoordiger

Katrien DE BIE
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Maggie DE BLOCK
Federaal Volksvertegenwoordiger

Herman DE CROO
Minister van Staat

Alexander DE CROO
Voorzitter Open VLD

Paul DE GRAUWE
Professor Economie KULeuven

Karel DE GUCHT
Europees Commissaris voor België

Jean-Jacques DE GUCHT
Senator

Roeland DE MEESTER
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Lucas DE NOLF
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Annick DE RIDDER
Vlaams Volksvertegenwoordiger

Vincent DE ROECK
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Charles DE THIBAULT
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Roland DEFREYNE
Federaal Volksvertegenwoordiger

Julien DEKEYSER
Gedeputeerde Vlaams-Brabant

Katia DELLA FAILLE
Federaal Volksvertegenwoordiger

Nico DEMEYERE
Advocaat

Chirs DEMEYERE
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Betty DEPRET
OCMW-voorzitster Lubbeek

Patrick DEWAEL
Federaal Kamervoorzitter

Steven ELPERS
Schepen Merchtem

Sven GATZ
Vlaams Volksvertegenwoordiger
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Joost GERMIS
Manager Ondernemingsrelaties

Evert GRUYAERT
Oud-voorzitter LVSV Leuven

Johan HANSSENS
Oud-voorzitter LVSV Leuven

Clemence HAYEN
Gewezen Schepen Nieuwerkerken

Patrick LACHAERT
Ere-Vlaams Volksvertegenwoordiger

Hugo LAMON
Advocaat aan de balie van Hasselt

Anne-Marie LANGMANS
Provinciaal Ambtenaar

Georges LENSSEN
Burgemeester Maasmechelen

Christian LEYSEN
Ondernemer

Bram MACHTELINCX
Oud-voorzitter LVSV Leuven

Brandaan MOMBAERS
Oud-voorzitter LVSV Leuven

Annemie NEYTS-UYTTEBROECK
Voorzitster ELDR, Europarlementslid

Lydia PEETERS
Vlaams Volksvertegenwoordiger

Jan PEUMANS
Kamervoorzitter Vlaams Parlement

Ivan PITTEVILS
Gedelegeerd Bestuurder Nationale Loterij

Eddy POFFÉ
Provincieraadslid Vlaams-Brabant

Luc PONSAERTS
Gemeenteraadslid Leuven

Sebastiaan POT
Advocaat

Peter REEKMANS
Vlaams Volksvertegenwoordiger

Jan REMANS
Arts

Didier REYNDERS
Minister van Financiën

Luc ROCHTUS
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Erik ROECKENS
Bestuurslid Jong VLD Mechelen

Gwendolyn RUTTEN
Fractieleider Gemeenteraad Aarschot

Ivan SABBE
Nationaal Ondervoorzitter LDD

Karel SERVRANCKX
Burgemeester Steenokkerzeel

Achiel SIX
Bestuurder Open VLD Leuven

Ann SOMERS
Senator

Bart SOMERS
Burgermeester Mechelen

Bruno STEEGEN
Fractieleider Gemeenteraad Bilzen

Martine TAELMAN
Senator

Bart TOMMELEIN
Fractieleider Open VLD Senaat

Annemie TURTELBOOM
Minister van Binnenlandse Zaken

Denis VAN DEN WEGHE
Oud-bestuurslid LVSV Leuven
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Freddy VAN GAEVER
Senator

Dirk VAN MECHELEN
Vlaams Volksvertegenwoordiger

Vincent VAN QUICKENBORNE
Minister voor Ondernemen

Wim VAN ROSSEN
Schepen Temse

Johan VAN TITTELBOOM
Voorzitter Liberale Mutualiteit

Guy VANHENGEL
Minister van Begroting

Patrik VANKRUNKELSVEN
Senator

Jean-Luc VANRAES
Brussels Minister

Hilde VAUTMANS
Fractieleider Open VLD Kamer

Carl VEREECKE
Provincieraadslid West-Vlaanderen

Godelieve VERSAVEL
Bestuurslid Open VLD Leuven

Christophe WUYTS
Bestuurder Jong VLD Nationaal
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Sponsors
Naast onze ereleden worden wij ook gesponsord door onderstaande bedrijven, aan
allen onze hartelijke dank!
Hoofdsponsors:
Café Den Boule
Augustijnenstraat 2
3000 Leuven
www.denboule.be

InBev Belgium NV
Brouwerijplein 1
3000 Leuven
www.stella-artois.be

Sponsors:
A.C.L.V.B. Zone Vlaams-Brabant
Beauduinstraat 34
3300 Tienen
www.aclvb.be

Procopia NV
Ambachtenlaan 29
3001 Heverlee
info@procopia.be

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

- 46

