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Voorwoord van de voorzitter
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Op 13 juni is het (weer) zover: verkiezingen!
Na maanden aanmodderen heeft OpenVLD
(eindelijk) de stekker uit de regering getrokken, wat maakt dat we ons weer mogen opmaken voor een nieuw ‘Feest van de democratie’. En dat wordt niet door iedereen even
hard gesmaakt. Ik ga hier geen nieuw pleidooi voeren voor het invoeren van het stemrecht (daarvoor verwijs ik graag naar Blauwdrukteksten uit deze en vorige edities), maar
het valt wel op dat de agitatie onder ‘de
mensen’ dit maal zeer groot is. Diverse personen hebben in diverse media al opgeroepen om de stembusgang deze keer te boycotten. Er wordt toch nauwelijks of niet tegen
opgetreden, en zo kunnen we tenminste wat
anders doen tijdens ons weekend.
Nu valt deze groep klagers uiteen in diverse
soorten: eerst en vooral zijn er de mensen
die altijd en overal tegen zijn. Wat juist de
inhoud is, is minder belangrijk. Zo lang ze
hun ongenoegen maar kunnen uiten, zijn ze
tevreden. Daarnaast zijn er de mensen die
klagen dat het toch ongezien is dat we
‘weer’ moeten gaan stemmen. Nu ben ik op
zich geen tegenstander van samenvallende
verkiezingen, maar om deze mensen uit hun
droom te helpen: zo uniek is dit voorval ook
niet. Er zijn in onze vaderlandse geschiedenis nog wel meer woelige periodes geweest
met elkaar snel opvolgende verkiezingen.
Het is dan misschien beter iets te doen aan
de oorzaken van deze woeligheid en wildgroei van bestuursniveaus, en juist de onmogelijkheid om er in deze constellatie iets aan
te doen maakt dat er opnieuw gestemd moet
worden.
Maar de grootste groep mensen is het gewoon beu dat al het regeringswerk verlamd
wordt door deze communautaire heisa. Want
terwijl er urenlang oeverloos gediscussieerd
wordt over het al dan niet splitsen van kieskringen, wordt het voor steeds meer mensen
duidelijk dat er echt wel urgentere problemen zijn. Terwijl onze schuldgraad weer de
100% van het BBP overschreden heeft en
begrotingsevenwicht een verre droom is,
zijn er nog altijd geen oplossingen gevonden

voor de problemen van de sociale zekerheid
die ons de komende jaren staan te wachten.
Het pensioendebat is weer verstomd en
noodzakelijke ingrepen in het arbeidsmarkten sociale zekerheidsbeleid zijn uitgesteld.
Terwijl Europa in rep en roer staat omdat
steeds minder landen hun financiën op orde
krijgen, gaat de discussie in België over
BHV…
Omdat wij bij het LVSV mee de jongeren
willen doen inzien hoe belangrijk deze problematiek is, en vooral en zeker voor hen,
zijn we gestart met onze actie Sociale Onzekerheid (www.socialeonzekerheid.be). We
hebben ondertussen al de steun ontvangen
van diverse jongerenverenigingen, en zullen
deze actie ook naar volgend academiejaar
toe verder uitwerken, om zeker ook de stem
van de ongeruste jongeren te laten horen in
dit debat. Ik nodig jullie dan ook allemaal uit
om zeker ook onze petitie te tekenen op de
website.
Met deze vraag sluit ik mijn laatste bijdrage
af voor Blauwdruk. Het is een cliché als een
huis, maar daarom niet minder waar: aan alle mooie sprookjes komt een einde. En zo
ook aan mijn ‘carrière’ bij het LVSV. Ik
wens dan ook van deze gelegenheid gebruik
te maken om nogmaals iedereen te bedanken
die de vereniging dit jaar gesteund heeft: leden, ereleden en sponsors. Zonder jullie zou
het onmogelijk geweest zijn er zo een mooi
werkingsjaar van te maken. En in het bijzonder zou ik mijn voltallige bestuur van dit
jaar willen bedanken. Jullie waren een fantastische groep om mee samen te werken!
Maar ondertussen staat de nieuwe groep al
klaar, vol goesting en met de motivatie om
er volgend jaar een nog beter jaar van te maken. En ik twijfel er niet aan dat dit jullie zal
lukken, mijn steun hebben jullie alvast!
Libertas vincit!
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Jens Moens
Voorzitter LVSV Leuven

Editoriaal
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Beste lezer,
Eens te meer verkeert het land in crisis. De
politici spelen ‘wie is de beste Vlaming’,
trekken witte konijnen uit hoge hoeden en
schuiven de zwarte piet aan elkaar door terwijl de kiezer meewarig toekijkt en de
schouders ophaalt. De mensen zijn het meer
dan ooit beu en dat zullen ze dan ook duidelijk laten blijken in het stemhokje. Wie precies de twijfelachtige zal eer krijgen om deze gordiaanse knoop te ontwarren is nog onduidelijk, maar ik benijd hem geenszins.
Wie ik zo mogelijk nog minder benijd zijn
de Grieken. Na jarenlang wanbeleid heeft de
economische realiteit het land eindelijk ingehaald en wie anders dan de bevolking betaalt
het gelag. Er zou wellicht niet zo’n heisa
rond gemaakt zijn mocht de Griekse crisis in
haar eigen land gebleven zijn. Nu dreigt zij
echter het ganse Europese systeem onderuit
te halen, met de euro voorop. De Europese
elite met onze eigenste Herman Van Rompuy aan het hoofd haalden alles uit de kan
om het schip boven water te houden. Benieuwd hoe lang dat standhoudt.
Dat hij bijzondere tijden zijn bewijzen ook
de recente Britse verkiezingen, waar voor
het eerst sinds jaren een coalitieregering
aantreedt. De Tories en Libdems krijgen de
taak om de Augiasstal van dertien jaar Labourbeleid uit te mesten. Cameron en Clegg
lijken het best te kunnen vinden met elkaar,
maar men kan zich toch afvragen of de Britten geen spijt zullen krijgen van manier
waarop ze de kaarten gelegd hebben.
Toch is er te midden van dit alles nog een
klein lichtpunt. Van al deze crises wordt de
Leuvense student namelijk erg polemisch en
kruipen daarom in de pen. Daarom kan ik u
vlak voor de gevreesde examens toch nog de
laatste Blauwdruk van dit werkingsjaar aanbieden, zoals steeds met uitstekende teksten
door onze leden gevuld.

Zo maakt Nick Roskams komaf met de mythe dat liberalen een dogmatische houding
zouden aannemen ten opzichte van de vrije
markt en haar zelfcorrigerende eigenschappen. Désirée Senden maakt dan weer de balans op van de Europese productnormering
en in welke mate zij in feite effectief zijn.
Jürgen Vandewalle geeft dan weer commentaar op het steunpakket voor Griekenland en
bekritiseert het kortetermijndenken van de
Europese politici.
Uiteraard kan er in het licht van de huidige
gebeurtenissen in ons land ook geen tekst
ontbreken over de politieke toestand. Zo
geeft Thomas Marckx zijn ongezouten mening over het nut van de stemplicht in ons
land en geeft een warm pleidooi voor de afschaffing van dit verouderd systeem. Ook
voor buitenlandse politiek is er plaats in deze Blauwdruk. Zo worden er enkele kanttekeningen gemaakt bij de door de Europese
pers verguisde Tea Party protestbeweging
uit de VS.
Voorts is er in deze editie ook nog plaats
voor ethiek. Gilles Verstraeten beschrijft de
discussie rond homorechten vanuit een zeer
persoonlijk invalshoek. Niels Leemput zet
het studentendebat ondertussen nog even
voort door stil te staan bij de niet zo aangename gevolgen van het groene energiebeleid. Tenslotte geeft Robbert Jacobs nog een
ludieke handleiding voor stakers bij de
NMBS.
Daarmee kom ik aan het einde van dit editoriaal, ik wens u veel succes met de examens
indien u die heeft, en veel leesplezier met
deze laatste Blauwdruk!
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Jan Reyntjens
Hoofdredacteur Blauwdruk

Bij het Studentendebat nam LVSV het op tegen L², CDS, KVHV, ALS en NSV!

De vrije markt als utopie?
_________________________________________________________________________________________

De critici van het liberalisme gooien vaak
met het verwijt dat de vrije markt een utopisch gegeven is. Liberalen zouden een
blind geloof hebben in zelfregulering, zonder de gevaren ervan in te zien. Nick Roskams betwist dat het geloof in de vrije
marktwerking automatisch leidt tot een
dogmatische houding.
Het recente boek van de filosoof Hans Achterhuis ‘De utopie van de vrije markt’ haalt
zwaar uit naar het zogenaamde neoliberalisme. De volgelingen van denkers als Milton
Friedman en Friedrich Hayek zouden een
dogmatisch geloof hebben in de zaligmakende marktwerking. In wat volgt zal ik mij focussen op het idee van de vrije markt als
utopisch doel. De argumentatie en voorbeelden die Achterhuis hanteert, alsook de bewering dat onze huidige wereld een sterke
‘neoliberaal’ element heeft, is voer voor andere kritiek.
Streven naar een betere samenleving is een
kenmerk dat we bij vele mensen terugvinden. De vraag naar concrete pistes wordt
verschillend beantwoord en plaatst onze eigen mening in een ander perspectief waarbij
we rekening leren houden met andermans
mening. Het negeren van deze andere meningen en het verheerlijken van het eigen
standpunt vormt de kern van utopisch denken. De wereld zou ineens een perfecte samenleving kunnen worden “als iedereen
maar doet wat ik geloof”. Of beter: “als
iedereen maar doet wat ik zeg”. Utopisch
denken houdt vele gevaren in. Men wordt
doof voor tegenargumenten en gaat feiten
verdraaien tot ze bevestigen wat men wilt
geloven. De geschiedenis staat vol met voorbeelden hoe utopisch denken in combinatie
met macht kan leiden tot dramatische gebeurtenissen. Iedereen behoort daarom een
eeuwige behoedzaamheid te tonen tegenover
ideeën die zich presenteren als kant en klare
oplossingen, zowel bij anderen als bij onszelf.

Voor een liberaal rest dan de cruciale vraag:
is geloven in de vrijheid van individuen een
utopie? Meer precies: is vrije marktwerking
met zo weinig mogelijk overheidsinmenging
een onmogelijke werkelijkheid? Maken wij
ons schuldig aan een onvoorwaardelijk vertrouwen in het zelfregulerend karakter van
de markt? Het zijn deze vragen die we voor
onszelf moeten beantwoorden als we ons
niet schuldig willen maken aan een dogmatische manier van denken.
De meeste liberalen vertrekken vanuit de filosofische principes van vrijheid en verantwoordelijkheid, het zelfbeschikkingsrecht
van elk individu. Vanuit die optiek volgt een
samenleving waarin individuen een grote
mate van vrijheid dienen te bezitten op sociaal, ethisch en economisch vlak. Zoals bij elke ideologie loert het gevaar van utopisch
denken steeds om de hoek. De economische
vrijheid, vertaald in een vrije markt, zal voor
een utopische liberaal een systeem voortbrengen waarin er geen marktfalen bestaat.
Dit is de voornaamste kritiek waarmee we
dienen af te rekenen. Een kritische liberaal
dient inderdaad de onvolkomenheden van de
markt in te zien en het bestaan van marktfalen te erkennen. Maar dit betekent niet dat
we ons geloof in de vrije markt als meest
wenselijke systeem moeten opzeggen.
De kritiek op het marktdenken is vaak een
gevolg van een verkeerde interpretatie van
het begrip ‘zelfregulering’. Men leest hierin
een toestand van optimale werking, zonder
inefficiënties of onwenselijke gevolgen. Deze interpretatie is evenwel een vergissing,
deels te verklaren door de ambiguïteit van
het woord. Het lijkt me beter te spreken van
de zelfcorrigerende werking van de markt in
plaats van zelfregulering. Hiermee wordt al
snel het onderscheid duidelijk met de vorige
invulling. Het zelfcorrigerende karakter betekent dat elke marktfaling kan opgevangen
worden door het systeem zelf, zolang de
noodzakelijke mechanismen hun rol kunnen
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spelen. Een illustratie hiervan is de rol van
het prijsmechanisme bij een tekort van een
bepaald goed. Critici beweren dat ongebreidelde consumptie uiteindelijk leidt tot de uitputting van grondstoffen. Het prijsmechanisme zorgt evenwel voor de nodige signalen
om dit probleem op te lossen. Als de ontginning van bijvoorbeeld ijzererts een duik
neemt, zal de prijs stijgen. Dit geeft een signaal aan alle betrokkenen dat diverse gevolgen heeft: gebruikers van ijzererts zullen
zoeken naar andere, goedkopere alternatieven terwijl ontginners werk moeten maken
van betere methodes om hun grondstoffen te
ontginnen.
Economische mechanismen zijn uiteraard
veel complexer dan het hierboven gegeven
voorbeeld. Maar het feit dat er problemen
opduiken, betekent niet dat het systeem
waarin ze opduiken gefaald zou hebben. Tekorten, inefficiënties, enz. zijn eigen aan de
wereld want ze zijn nu eenmaal eigen aan de
mens. Dat belet niet dat wij moeten blijven
geloven in de marktwerking, een vrije interactie tussen individuen die hun noden proberen te vervullen, om deze problemen op te
lossen. De liberale beweging, samengesteld
uit academici over gans de wereld, vervult al
jarenlang deze opdracht zonder hardnekkig
dogmatisme. Zolang we niet vervallen in stereotiepe antwoorden zonder argumentatie
(“De markt zal het wel oplossen”) is het
geen schande om logische cases op te bouwen vanuit een liberale kijk op de economie.
We moeten zelfs een stap verder durven
gaan dan defensieve tactieken door het dogmatisme bij onze tegenstrevers te ontmaskeren. Onze critici halen heel vaak voorbeelden aan die ze bestempelen als
‘ongebreideld kapitalisme’ en ‘falen van de
vrije markt’. Wij argumenteren dat dit een
probleem is van te weinig vrije marktwerking of een probleem dat de markt zelf kan
corrigeren. Zij bepleiten overheidsinterventies om het probleem op te lossen. Stel jezelf
nu eens de vraag wie van beiden de utopist
is.
Het geloof dat de overheid elk irriterend pro-

bleempje kan oplossen is even gevaarlijk als
een ‘Groot Verhaal’. Als men kritiek levert
op de werking van de markt dan staat de discussie open voor argumenten pro en contra.
Spijtig genoeg beperkt men zich vaak tot een
eenvoudige maar misleidende oplossing: de
overheid zal het wel oplossen. Zonder het te
beseffen, bezondigd men zich hiermee aan
kleine stukjes utopisch denken, namelijk het
idee dat er voor elk probleem één oplossing
bestaat: reguleer het, nationaliseer het of
schaf het af en alles komt in orde. Op een
onvoorwaardelijke wijze staat men zijn eigen denken en doen af aan een extern orgaan, vanuit het geloof dat het de eigen belangen zal dienen terwijl het zelf belangeloos blijft. Dit kritiekloos vertrouwen in anderen is door de geschiedenis al vele malen
ontmaskerd als een recept voor onderdrukking.
Een kritische liberaal probeert de mens te
zien zoals hij is: begiftigd met de mogelijkheid tot grootste en groteske daden. De instituties waar we vertrouwen aan schenken zullen steeds bevolkt worden door individuen
die in hun keuzes dezelfde afwegingen maken als u en ik. En soms zullen ze zich laten
leiden door minder menslievende motieven.
Degenen die beweren dat ofwel de overheid
alles zal oplossen (de kritiekloze etatist) of
dat de vrije markt onfeilbaar is (de kritiekloze liberaal) begaan dezelfde fout van onvoorwaardelijk vertrouwen. Een kritische liberaal in een wereld van imperfectie verkiest
de oplossing van de vrijwillige interactie tussen individuen, zonder instantoplossingen in
de vorm van regulering. Dus als je wordt geconfronteerd met de kritiek dat liberalen een
utopie nastreven: wees kritisch en kaats de
bal terug.
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Nick Roskams
Politiek Secretaris LVSV
Leuven

Ook na het debat werd er nog duchtig nagediscussieerd
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Thee is goed voor de gezondheid!
__________________________________________________________________________
De Tea Party beweging maakt al een tijdje
furore in de Verenigde Staten als notoire
opposanten van president Obama. In de
Europese pers weet men dikwijls niet wat
men ervan moet maken. Jan Reyntjens
tracht duidelijkheid te scheppen.
In 1773 bestormden Samuel Adams en de
Sons of Liberty verkleed als Indianen enkele
Britse schepen in de haven van Boston en
kieperden vervolgens een klein fortuin aan
thee het ruime sop in. Dit deden zij uit protest tegen de nieuwe belasting die de Britse
overheid had ingesteld. Deze gebeurtenis
zou de geschiedenis ingaan als de Boston
Tea Party. Bijna 240 jaar later doen hun nakomelingen het hele gebeuren nog eens dunnetjes over als deelnemers in de zogenaamde
Tea Party beweging.
Deze naam van de Tea Party beweging is
naast een referentie naar de beroemde revolutionaire actie van de Sons of Liberty ook
een afkorting die staat voor Taxed Enough
Already. Het is in brede zin vooral een reactie op het politiek en economisch beleid van
President Barack H. Obama, en in het bijzonder kritiek op diens keynesiaanse crisismaatregelen. In de Verenigde Staten zelf ligt
de Tea Party onder vuur vanuit de linkerzijde maar staat steeds paraat om de bal terug
te kaatsen. In Europa is de steun voor deze
volksbeweging echter dun gezaaid en wordt
zij bijna overal in een kwaad daglicht gesteld. Het doel van deze tekst is dan ook om
enkele kanttekeningen te plaatsen bij de hele
Tea Party beweging, en om enkele onwaarheden de wereld uit te helpen.
Eerst en vooral het feit dat de Tea Party
zichzelf als ‘conservative’ bestempelt kan in
continentaal Europa op weinig sympathie re-

kenen. Conservatisme wordt vaak als aartsvijand van het liberalisme gezien en heeft
vaak een negatieve bijklank in onze media.
Dit gecombineerd met de perceptie van de
Verenigde Staten als ultrareligieus bastion
geeft een beeld van een beweging die een
soort van reactionaire theocratie nastreeft.
Niets is echter minder waar. De bindende
factor van de hele beweging is een roep om
fiscale responsabilisering en het nastreven
van een kleinere overheid. Dit programma is
nochtans iets dat liberalen als muziek in de
oren moet klinken. Nauw aansluitend bij dit
klassiek (en overigens subjectief) beeld van
Amerikaans conservatisme zijn de beschuldigingen dat Tea party sympathisanten racistisch, homofoob, idioot en meer van zulk
fraais zouden zijn. Tegenstanders houden
vol dat er allerlei scheldwoorden naar de
hoofden van enkele zwarte en homoseksuele
congresleden werden geslingerd tijdens het
Tea Party protest van 20 maart in Washington. Tot nog toe is hiervan nog geen sluitend
bewijs geleverd. Een conservatief activist
heeft zelfs een donatie van $100.000 beloofd
aan het United Negro College Fund als iemand videobeelden kon geven van deze vermeende scheldpartijen. Waar daarentegen
wel bewijzen van zijn, zijn plannen van linkse activisten om Tea Party protesten te infiltreren met de bedoeling de perceptie van de
beweging als intolerantie bende te versterken. Met zulke methodes kan men zich afvragen wie hier eigenlijk intolerant is.
Een tweede punt van Europese kritiek - en
net datgene waarmee de Tea Parties bij ons
het meest bekend zijn geworden - zijn hun
protesten tegen de veelbesproken Health Care Bill die onlangs door het Amerikaans
Congres werd goedgekeurd en door Obama
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werd ondertekend. In Europese landen waar
gesocialiseerde gezondheidszorg (althans
voorlopig) een reeds lang verworven goed is
komt dit protest als onbegrijpelijk en egoïstisch over. Opnieuw zijn er misconcepties
waarbij de Verenigde Staten worden voorgesteld als een land waar als onverzekerde ziek
worden gelijk staat aan een terdoodveroordeling in het spel. Er moeten dus ook hier
weer enkele nuances aangebracht worden.
Ten eerste wordt de grondwettigheid van de
nieuwe zorgwet door verschillende staten
betwist. Het is om te beginnen dus al niet zeker of het Congres wel bij machte was om
dergelijke wet te maken. Aan onze kant van
de Atlantische Oceaan is de kennis van de
Amerikaanse Grondwet en de centrale plaats
die zij inneemt in het politieke circus van
Washington echter zeer beperkt, en het is
dus ook geen wonder dat protesten zoals die
van de Tea Party hier op weinig begrip kunnen rekenen. Vervolgens is het ook ronduit
fout om te beweren dat men in Amerika
maar kan creperen als men zonder verzekering ziek valt. Er zijn voldoende maatregelen
aanwezig die zorgen dat de kwetsbaarste bevolkingsgroepen (armen en bejaarden) zeker
zijn van gezondheidszorg, en dat is dan nog
buiten de zwaar onderschatte kracht van coöperatie en liefdadigheid (die altijd het eerste slachtoffer is van belastingsverhogingen)
gerekend.
Dit wil niet zeggen dat hervorming niet nodig was. Het huidige Amerikaanse zorgsysteem is naast het duurste ook het meest inefficiënte systeem van de ganse wereld. Er is
dan ook een terechte kritiek op sommige
(maar lang niet alle) Tea Party activisten die
het behoud van het huidige systeem voorstaan. Het is echter wel de vraag of Obamacare de juiste oplossing is voor het probleem. Het trekt nog meer geld uit voor een
systeem dat voordien al doorspekt was met

‘waste’ en de schuldenberg die dit met zich
meebrengt legt een serieuze hypotheek op de
toekomst van de Verenigde Staten. Daarenboven is het ‘Individual Mandate’ dat Amerikanen vanaf 2014 verplicht een ziekteverzekering aan te kopen een sterk staaltje van
nooit gezien federaal spierballengerol. Dit is
maar een kleine greep uit het aantal redenen
waarom er zoveel protest komt op Obamacare vanuit conservatieve hoek.
Een andere kritiek bestaat erin dat de Tea
Party vooral bestaat uit krampachtige bejaarden en dus in sterk contrast staat met het
jeugdig imago van Obama en zijn volgelingen. Daardoor zou het activisme van de Tea
Party een symptoom zijn van een voorbijgestreefde generatie die niet mee wilt met de
moderne tijd. Hoewel de gemiddelde leeftijd
op protestmarsen inderdaad vrij hoog ligt
zijn ook hier verklaringen voor te vinden.
Tea Party protesten vinden doorgaans plaats
op weekdagen hetgeen deelname voor de
werkende bevolking en studenten bemoeilijkt. Daarenboven is het ronduit fout te beweren dat de principes van de Tea Party niet
onderschreven worden door de jongere generaties. Zo is het internet een van de drijvende krachten achter de protestbeweging,
niet meteen het meest bekende medium voor
gepensioneerden. Ook de Campaign for Liberty van Ron Paul tijdens de verkiezingen
van 2008, die vele overeenkomsten vertoonde met de doelstellingen van de Tea Party,
kon op veel jeugdig enthousiasme rekenen.
Het was zelfs dankzij de dynamiek op het
internet dat Ron Paul zo bekend raakte in de
VS.
Wat betekent de Tea Party nu concreet voor
de Amerikaanse politiek? Dat zij niet meer
genegeerd kunnen worden werd duidelijk na
de electorale overwinning van Republikein
Scott Brown in het traditioneel Democratische Massachussetts te midden van verhitte
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debatten over Health Care Reform. Recent
nog verloor Bob Bennett zijn nominatie als
Republikeins Senatorkandidaat voor Utah
door toedoen van de Tea Party. In die zin
werkt zij als een soort zweep die zich vooral
richt op de Republikeinse partij. Het is dan
ook de hoop van vele Amerikaanse klassiekliberalen dat Tea Party activisme een eind
kan maken liefdesaffaire die de Republikeinse partij met Big Government heeft sinds de
Bush-administratie. De kritiek dat de Tea
Party niets van zich heeft laten horen tijdens
die bewuste periode is terecht, maar naar alle waarschijnlijkheid waren de plannen van
Obama de druppel die de emmer deed overlopen. Toch moet de Tea Party ervoor zorgen dat ze ver genoeg van politieke intriges
blijft als ze wil als ze haar geloofwaardigheid als volksbeweging wil behouden. Ook
dwepen met figuren als Sarah Palin kan een

slechte invloed hebben op het imago van de
Party in binnen- en buitenland en op die manier vele potentiële leden afschrikken. Hoe
dan ook, het ziet er niet naar uit dat de ontevredenheid die Amerikanen hebben tegenover hun Congres snel zal afnemen. Een
grondige reorganisatie van de Senaat is dus
op til en het wordt dan ook uitkijken naar de
verdere rol die de Tea Party zal spelen bij dit
gebeuren, en welke impact het zal hebben op
het politieke leven in Washington D.C.
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Jan Reyntjens
Hoofdredacteur Blauwdruk

Pleidooi voor het stemrecht!
_________________________________________________________________________________________

Zoals bekend is België een van de weinige
democratische landen waar nog steeds de
verplichte stemming geldt. Met de nakende
verkiezingen en de groeiende politieke apathie bij de bevolking in het achterhoofd
trekt Thomas Marckx van leer tegen dit
archaïsch gebruik.
Aangezien de laatste weken steeds meer
mensen oproepen om niet te gaan stemmen –
denk maar aan de media aandacht die Stijn
Meuris kreeg – leek het me een goed idee
om het principe van stemrecht nog eens op
te rakelen. Waarom zouden mensen moeten
gaan stemmen? Dit is een vraag die iedereen
zichzelf moet stellen. Er bestaan dus ook
verschillende antwoorden op, waardoor het
me onmogelijk lijkt om vanuit de overheid
hier een eenduidig antwoord op te formuleren. Verder wil ik het met deze tekst niet
hebben over de legitimiteit van onze huidige
representatieve democratie, wat door vele
klassiek-liberalen, terecht, in twijfel wordt
getrokken.
Laat ons eens beginnen met het vrijheidsprincipe dat een liberaal toch nauw aan zijn
hart ligt. Iedereen bezit de absolute vrijheid,
zolang deze de vrijheden van anderen niet
aantast. Om even kort door de bocht te gaan,
door iets niet te doen, kan je dus nooit iemand anders benadelen. Het liberaal vrijheidsbeginsel bevat dus het recht om met
rust gelaten te worden. Het individu moet
met andere woorden zelf kunnen beslissen
of hij al dan niet geïnteresseerd is en in dit
geval gaat stemmen. Deze gedachte kan natuurlijk enorm bekritiseerd worden, zoals:
“ik ben geen liberaal”. Daarom ben ik op
zoek gegaan naar andere voordelen die voor
afschaffing van de stemplicht pleiten. Ik zal

deze voordelen inleiden met twee argumenten voor stemplicht.
Zonder stemplicht gaat er niemand stemmen
Dit is net de essentie van het stemrecht. Als
individuen zelf beslissen of ze al dan niet
gaan stemmen, wordt de verkiezingsopkomst een parameter, die de relatie tussen
burger en de politici voorstelt. Als er inderdaad niemand zou gaan stemmen, betekent
dit dat politiek net de voeling met de burgers
verloren heeft. Aangezien onze democratie
net als doel heeft de burgers te vertegenwoordigen in het parlement, is deze band
tussen de kiezers en verkozenen net essentieel. In de huidige situatie kan men dus niet
meten hoever de kiezers zich effectief vertegenwoordigd voelen door de politici.
Maar moeten de politici niet iedereen vertegenwoordigen? Dit kan je je inderdaad afvragen, maar is dit wel een juiste vraag om
te stellen? Mijns inziens niet, want het is onmogelijk om de belangen van alle burgers te
vertegenwoordigen, aangezien deze vaak
tegenstrijdig zijn. Kijk maar naar het verschil in opinie tussen vakbonden en werkgeversorganisaties.
Het woord ‘vertegenwoordiging’ is al meermaals gevallen. Dus je kan je de vraag stellen, worden de belangen van de burgers wel
vertegenwoordigd? Dit impliceert dan ook
dat deze belangen uit de bevolking zelf dienen te komen. Momenteel worden meningen, en dus ook belangen, door de partijen
zelf gevormd. De kiezer “moet” dan kiezen
welke partij het dichtste aanleunt bij zijn belangen. Zelfs als hij vindt dat geen enkele
partij bij zijn mening aanleunt, of als hij he-
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lemaal niet vertegenwoordigd wil worden, is
hij verplicht om te gaan stemmen. Nu kan je
zeggen: “stem dan blanco”, maar in het huidige kiessysteem worden de blanco stemmen
genegeerd. Zelfs met de kiesdrempel van vijf
procent, zouden deze stemmen – als men ze
meetelt – niet genegeerd kunnen worden, als
je bij die naast die procent die blanco of ongeldig stemt, de tien procent die bij de vorige Vlaamse verkiezingen niet is gaan stemmen meetelt. Er kan dus geconcludeerd worden dat de kiezer zéér slecht door de politiek
vertegenwoordigd wordt.
Maar waarom zou de invoering van stemrecht deze representatie verbeteren? Men
zou kunnen denken dat simpelweg minder
burgers vertegenwoordigd zouden worden in
het parlement. Dit is onjuist, want hier komt
weeral de opkomstparameter op de proppen.
Nogmaals, als de opkomst te laag is, is de
politiek vervreemd van zijn burgers. Dus de
politici zullen beter hun best moeten doen
om de kiezers te overtuigen en om ze te motiveren om te gaan stemmen. Ze zullen dus
meer de belangen van “hun” kiezers moeten
verdedigen, want anders gaan ze simpelweg
niet stemmen. De representatie van de kiezers verbetert dus aanzienlijk. Om kort samen te vatten, wordt de verkiezingscampagne veel individueler in plaats van de menukaart aan partijen waar we vandaag de dag
uit moeten kiezen. De macht komt dus weer
veeleer te liggen bij het individu, zonder dat
zijn vrijheid wordt aangetast.

ik er van uit dat ieder individu in staat is een
mening te vormen. Mensen met een betere
opleiding kunnen deze mening misschien
beter beargumenteren, maar desalniettemin
kan elk individu een mening vormen. Als
deze minderbedeelden dus een mening kunnen formuleren en ook in staat zijn om naar
de stembus te gaan, zie ik geen enkele reden
waarom hun mening niet vertegenwoordigd
zou kunnen worden. Als het niet aan de
mensen zelf ligt, dan zal het aan de politici
zelf liggen. De socialistische politici zullen
deze mensen dus beter moeten motiveren als
ze hen willen vertegenwoordigen.
Een laatste reden waarom ook voor partijen
stemrecht beter is. Ze zullen zich dus ook
veel beter kunnen richten op een bepaalde
doelgroep. De politieke partijen zullen dus
minder breed moeten gaan, en zoals ik hierboven al besproken heb, de belangen van
hun achterban beter vertegenwoordigen.
Marketingtechnisch is dit een enorm voordeel voor de partijen zelf. Verder kunnen de
niet-kiezers bekeken worden als een nog niet
ontgonnen markt. Of als een markt waarin
de concurrentie met andere partijen nog niet
speelt.
Ik hoop dat ik met dit pleidooi de schreeuw
naar stemrecht heb versterkt en dat dit onderwerp in de toekomst, verleden tijd zal
zijn.

Zonder stemplicht, zal een deel van bevolking niet vertegenwoordigd worden
Dit is bijvoorbeeld het argument dat veel
socialisten aangrijpen om voor een stemplicht te pleiten. Ze hebben het over het deel
van de bevolking dat niet gaat stemmen. Zij
denken dat dit vooral de minderbedeelden
van de bevolking zullen zijn. Als liberaal ga
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Hoofd PR & Communicatie LVSV Leuven

Het LVSV kon opnieuw veel studenten bekoren met haar lezing van islamkenner Koenraad Elst
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De discussie over homoseksualiteit en rechten: Conservatisme en taboevorming, een pleidooi voor matiging.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gelijke rechten voor holebi’s en hun sociale aanvaarding blijft een sluimerend debat
in onze samenleving. Gilles Verstraeten benadert het thema vanuit een originele en
persoonlijke invalshoek.
België. Het is tegenwoordig soms met
schaamte dat ik moet vaststellen dat ik een
Belg ben. Des te meer dat ik tot het Vlaamse
gedeelte behoor. Met al zijn politieke, sociale en economische fratsen heeft ons land een
zacht uitgedrukt nogal penibele internationale reputatie opgebouwd. Maar ach, één
troost hebben we toch nog. In al onze progressiviteit behoren we tot de meest vooruitstrevende landen ter wereld op het vlak van
ethische kwesties. Een aspect daarvan dat
me zeer persoonlijk en rechtstreeks aanbelangt is dat van gay rights.
Recent werd ik op facebook geconfronteerd
met een type persoon waarvan ik dacht dat
hij tot een uitgestorven ras behoorde. Althans bij de jonge mensen. Een ultramontaans Katholiek (voorstanders van de almacht van de paus in geloofszaken), van
Vlaams-nationalistische overtuiging, die
zich tevens met het NSV en het Vlaams Belang associeerde. Hij kwam tijdens de discussie, na deskundige studie van mijn profiel, tot de conclusie dat ik openlijk homoseksueel was.
De jongeman overtrof mijn stoutste verwachtingen. Van de gemiddelde oerkatholiek verwacht ik nog min of meer dat hij
denkt dat homofilie zich verkrachtingsgewijs voortplant, en dat er een intrinsieke
band is tussen homofilie en pedofilie. Maar
zijn discours, doorspekt van lachende smileys, al dan niet met tongetje uit de mond,
ging nog net iets verder dan dat. Er werd
mij naar de kop geslingerd dat de maatschappij mij niet moest omdat ik een ziekelijk misbaksel was, en dat ik hoogstens achter de kassa van de lokale delhaize zou be-

landen (de bedrijfswereld wil nu eenmaal
geen zieke CEO’s…) en dat hij en gelijkgezinden wel nog met mijn vuile “soort”
komaf zou maken. Ik had er nooit echt bij
stilgestaan dat er nog dergelijke mensen bestonden. Nooit eerder had iemand zo’n
zwaar probleem met mijn geaardheid. De
kers op de taart kwam toen hij verklaarde
binnen het Vlaams Belang een aantal functies te bekleden en verzekerd was van een
comfortabele plaats op de kamerlijst voor de
komende verkiezingen. Combineer dat met
een spottende uitlating dat hij publiekelijk
nochtans verklaarde enkel tegen het homohuwelijk te zijn, en mijn walging en huiver
was compleet.
Zwaar geschokt door de uitlatingen van dit
subject, besloot ik om wat verder uit te diepen wat hier aan de hand was. Wat als het
Vlaams Belang dergelijke ideologieën koesterde en iedereen op dat vlak bedroog? Ik
vernam uit goede bron dat de jongen zelf
nog onsuccesvolle homoseksuele relaties
had gehad, en nogal labiel was, wat alvast
veel verklaarde. Ik stuurde een mail naar
Bruno Valkeniers met een transcript van het
gesprek, met de vraag wat hij van dergelijke
uitspraken vond. Tot mijn grote verbazing
kreeg ik snel respons van zijn secretariaat,
met het verzoek om wat tijd om de zaken
wat dieper uit te spitten. Om de aanspraken
van de jongen te controleren belde ik zelf
wat rond. Na gesprekken en doorverbindingen met een aantal mensen van het VB
kwam al snel aan het licht dat het hier ging
om iemand met teveel fantasie, en dat zijn
beweringen over zijn positie binnen de partij
geen steek hielden. Mijn laatste gesprekspartner had mijn mail blijkbaar ook al gelezen. Hij deed enorm veel moeite om zich te
verontschuldigen en te distantiëren van de
uitlatingen. Ik zou ook nog een persoonlijke
mail van Valkeniers of Annemans krijgen
met verontschuldigingen. Ze zeiden dat ze
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de jongen, die duidelijk zelf wat “ziek in zijn
hoofd” was, in het vervolg wat meer in het
oog zouden houden. Hoewel de man toegaf
een aantal verworvenheden zoals homoadoptie en homohuwelijk te betwisten, distantieerden ze zich blijkbaar van iedere betwisting van ons bestaansrecht of het idee dat
homoseksualiteit verdrukt zouden moeten
worden. Hij leek het zelfs een beetje gek te
vinden dat er nog zulke types als die jongen
rondliepen.
De verbazing en verwondering overmeesterde mij. De mensen die ik aan de lijn kreeg
klonken oprecht bezorgd. Het deed mij opnieuw nadenken over het debat over homorechten. Na wat eenvoudig opzoekingswerk
over het standpunt van het VB ten opzichte
van homorechten vindt men gemakkelijk een
hele rits sites, al dan niet opgericht vanuit de
holebigemeenschap, die proberen aan te tonen hoe bedreigend het Vlaams Belang wel
niet voor homo’s is, doorgaans aan de hand
van citaten van kopstukken.
Homoseksualiteit en normaliteit
Belangrijk om te beseffen in de redenering
van het Vlaams Belang is dat zij de homoseksualiteit, zoals de Katholieke kerk, nog
altijd zien als abnormaal, of als afwijking op
de normale seksualiteit. Toen nieuwbakken
Aartsbischop Léonard de mening van het
Vaticaan probeerde uit te leggen met een ongelukkig gekozen vergelijking met anorexia
als een afwijking, steigerde half België en
vergaloppeerden verscheidene organisaties
elkaar voorbij om zijn standpunten ten
strengste te veroordelen.
Ik was eerder tevreden dat eindelijk duidelijkheid werd geschept in het standpunt van
de Kerk over seksualiteit. Die moet in hun
optiek voornamelijk gericht zijn op de voortplanting. Als men de mens biologisch bekijkt is het nog niet zo gek om tot de conclusie te komen dat dit de voornaamste functie
en daarom ook doel is van de organen waarmee we door God zouden begiftigd zijn.
Daaruit volgt dan ook logischerwijs dat iedere vorm van seksualiteit die geen voort-

planting tot gevolg kan hebben een afwijking is op deze norm. Nochtans is ondertussen sinds 1973 door de American Psychiatric Association geweten dat homoseksualiteit medisch en psychologisch een normale
en positieve variant van seksualiteit is. Zo
stelt men dat “homosexuality per se implies
no impairment in judgment, stability, reliability, or general social or vocational capabilities”.
Homohuwelijk
Een basismotief in het denken van het
Vlaams Belang over ethische thema’s is dat
zij uitgaan van een zeer conservatieve moraal, geïnspireerd op christelijke waarden.
Een eerste veel aangehaalde aspect is dan
ook hun verzet tegen het homohuwelijk. Dat
standpunt gaat weliswaar altijd gepaard met
de nuance dat ze wel voorstander zijn van
een goed samenlevingscontract. Zo stelde
Vanhecke in 2004: “Wij hebben niets tegen
homo’s en lesbische koppels. Wij vinden
zelfs dat en wettelijke regeling mogelijk
moet zijn. Alleen zijn we geen voorstander
van het homohuwelijk. Een huwelijk moet
volgens ons voorbehouden blijven voor
mannen en vrouwen. Maar we zijn tegen de
discriminatie van holebi’s”. Uiteraard zijn er
een aantal misvattingen betrokken in dit
standpunt. Het is een denkfout van vele
christelijk geïnspireerde mensen dat de basis
van het burgerlijke huwelijk in België de gezinsvorming en voortplanting is. Nochtans
is de basis van het huwelijk in België al
sinds de 19de eeuw de vrije keuze van twee
partners om zich te verenigen op basis van
hun wederzijds engagement om het leven samen te delen. Dit is zelfs voor het canonieke
huwelijksconcept ook al sinds jaar en dag
zo. De ratio hiervan was dat een vrij aangegaan huwelijk op basis van liefde het beste
middel tegen overspel en ontucht was.
In de moderne context is een huwelijk niet
enkel van symbolische, morele of godsdienstige waarde, maar ook een juridische constructie die een aantal belangrijke rechtsgevolgen met zich meebrengt. Binnen deze logica en gelet op de doelstellingen van het
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huwelijk is het dan ook een goede zaak om
het burgerlijk huwelijk toegankelijk te maken voor koppels van hetzelfde geslacht.
Nochtans is het standpunt van het Vlaams
Belang in deze niet eens zo ontdaan van alle
logica, daar zij het huwelijk nog altijd in zijn
symbolische en traditionele betekenis zien.
In die traditie zien zij ook het gezin genormeerd als een vrouw en een man die samen
kinderen opvoeden. Iedere vorm van afwijking van deze constructie zien zij als schadelijk voor de kinderen en bijgevolg voor het
functioneren van de maatschappij. Het verwerpen van homoadoptie is een logische
stap in diezelfde optiek.

Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat
ik dezelfde misvattingen hoor bij mensen uit
mijn directe, zelfs academische, omgeving.
Meer dan eens gaat het om mensen die ik
persoonlijk weet te appreciëren en die ook
voor mij als persoon respect hebben, ook al
hebben ze weet van mijn geaardheid. Vaak
merk ik ook dat er bij hen een zekere
schaamte en terughoudendheid bestaat om
hun standpunten of opvattingen over het onderwerp te uiten. Het feit dat ze dat ten opzichte van mij wel durven doen, zij het op
een bijzonder apologetische manier, komt
doorgaans omdat ze denken dat ik “anders”
ben.

De discussie over homoseksualiteit: politiek
correcte taboevorming

In zekere zin hebben ze gelijk. Ik durf regelmatig zelf al eens cassant zijn voor de bestaande “holebicultuur” en -verenigingen.
Iets dat ik altijd heb ervaren als louter een
seksuele voorkeur, wat maar één element
was van mijn persoonlijkheid, wordt nu vaak
moedwillig geassimileerd met een cliché van
“sjakossenzwaaierij”, en te vaak wordt de
contradictoire indruk gewekt dat we radicaal
anders zijn dan heteroseksuelen, omdat de
homoseksualiteit bijna ons hele karakter bepaalt. Maar tegelijkertijd vragen we wel de
erkenning dat we in wezen in niets verschillen. Dat maakt de zaken er niet gemakkelijker op. Enige vorm van “gay pride” is me totaal vreemd. Zoals Gerard Reve het aanvoelde ben ik er niet trots op, maar schaam ik me
er ook op geen enkele manier voor. En erken
ik vaak het tragische element van anders geaard zijn, het maakt het vinden van geluk
vaak niet gemakkelijker.

Als de standpunten van het Vlaams Belang,
of van andere conservatieve groeperingen
over deze thema’s aan bod komen bemerken
we steeds dezelfde reactie; ze worden geridiculiseerd, niet in overweging genomen en afgedaan als ronduit beledigend en haatdragende discriminatie. Erkennen dat er een zekere waarneembare logica inzit is genoeg
voor de verkettering door de politiek correcten. Negatieve ideeën over homoseksualiteit
zijn in onze samenleving stilaan taboe, wat
een ruime inhoudelijke discussie over het
onderwerp moeilijk maakt. Als men de
standpunten binnen het Vlaams Belang bestudeert variëren de meningen van ronduit
idioot en zelfs hilarisch tot eenvoudigweg
conservatief. Nochtans is het na grondige
studie van gekende uitspraken en uitlatingen
quasi onmogelijk om te besluiten dat het VB
als dusdanig het bestaansrecht van homoseksuelen, of hun principieel recht op een gelukkig bestaan betwist. En al zeker niet dat
ze dat gedrag opnieuw zouden willen criminaliseren. De officiële partijlijn is gematigd
conservatief. Uiteraard zijn hun ideeën over
dit onderwerp het resultaat van een lange
aaneenrijging van misvattingen en conservatieve dogma’s, en dat resulteert meer dan
eens in ideeën die in mindere of meerdere
mate discriminatoir zijn. Maar die misvattingen zijn relatief eenvoudig te weerleggen.

Ik zou op twee manieren kunnen reageren op
de verzuchtingen van diegenen die me erover aanspreken. Ik zou ze kunnen uitmaken
voor fascisten of homohaters. Maar het is al
snel duidelijk dat zij met het labiele geval
van hierboven niets van doen hebben. Ze betwisten mijn bestaansrecht niet, ze hebben
niets tegen mij als persoon. Hun enige
“zonde” is onwetendheid en onbegrip. Dan
doe ik maar mijn best om zo geduldig mogelijk uit te leggen hoe de vork werkelijk in de
steel steekt. En dat heeft tot nu toe altijd een
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zeer matigende en positieve werking gehad.
Conclusie
Ik stel regelmatig vast dat de tolerantie in
België enorm is toegenomen. Soms tot mijn
eigen verbazing. Niet alleen juridisch, maar
ook maatschappelijk zijn er steeds minder
mensen die een radicale afkeer hebben van
holebi’s. Het is veilig te stellen dat types zoals mijn ultramontaanse vriend een zeer kleine en onveranderlijke minderheid vormen.
Maar bij veel mensen leven een aantal ideeën en misvattingen, ondermeer zoals die bij
het Vlaams Belang verdedigd worden, nog
steeds. En alle juridische discriminatieregels
ten spijt gaan die ideeën niet vanzelf weg.
De enige oplossing is een oud liberaal recept: openlijk, ruim en inhoudelijk debat,
met respect, aandacht en een duidelijke analyse van de verzuchtingen en meningen van
alle mogelijke stromingen. En mogelijk een
sterke inhoudelijke weerlegging daarvan. De
taboevorming en weigering om een serieuze
discussie aan te gaan vanuit het kamp van zij
die de gelijkheid nastreven leidt enkel tot op-

gekropt onbegrip en blijvende frustraties bij
zij die onwetend zijn. Des te meer omdat ze
gedemoniseerd worden. En zelfs al is de officiële lijn van het Vlaams Belang niet oprecht, het is maar door hun standpunten op
een inhoudelijk gefundeerde manier te betwisten dat men mogelijk obscurantisme aan
het licht kan brengen en kan bestrijden. Enkel het debat en de kennis zal de tolerantie
vergroten. En enkel als we zij die op het eerste zich intolerant lijken niet verketteren,
maar geduld en begrip opbrengen zullen we
hen misschien op het goede pad zetten. Daar
moeten we als liberale jongeren blijvend op
inzetten.
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De invasie van normen in onze samenleving
__________________________________________________________________________
Productnormen worden vandaag steeds vaker opgelegd door de Europese Unie, met
de bedoeling om de consument te beschermen. Maar er wordt nauwelijks nagedacht
over de gevolgen van deze normen op het
vrij goederenverkeer dat minstens even belangrijk is voor diezelfde consument. Désirée Senden maakt de som van beide aspecten.
Als je in Leuven op straat wandelt is de kans
groot dat straatwerken of bouwwerven je
wandeltocht belemmeren. Soms kom je een
hoop nieuwe klinkers op het voetpad tegen
en normaal let je er misschien niet op, maar
aan die hoop hangt meestal een briefje met
in hoofdletters “CE” erop. Als je vroeger
met Lego speelde, werden de blokjes eruit
gehaald en de doos opzij gesmeten. Echter
ook op die verpakking staat in hoofdletters
“CE”. Die CE-markering is een Europese
normalisatievorm voor onder meer bouwproducten en speelgoed. Ze schept een vermoeden van vertrouwen bij de consument,
soms zelfs onvoorwaardelijk. In dit artikel
wordt achtereenvolgens ingegaan op de invasie van technische normen, hun handelsbelemmerende werking en de houding van
Europa, de staatsinterventie en haar overregulering. Ten slotte wordt de werking van de
vrije markt geschetst.
De invasie
Normen komen zomaar onze samenleving
binnen. Met zomaar bedoel ik een verplichting die zich buiten het kader van de staat
ontwikkelt. Technische normen werden
sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw
aangepakt als handelsbelemmering. Of deze
bestempeling als handelsbelemmering terecht is, daar bestaan twijfels over. Op zich

is er niets mis met een technische norm die
bepaalde specificaties aangeeft en de consument makkelijker laat oordelen over een
product. Het probleem situeert zich echter
bij de verplicht opgelegde technische normen die in heel wat industrietakken opduiken. Kan een consument niet over de nodige
bekwaamheid beschikken om zelf te oordelen over een product? Moeten normen worden opgelegd die de consument bij het handje houden om hem te beschermen tegen onveiligheid? In plaats van de consument te
laten oordelen over het niveau van veiligheid en de beste producent te belonen door
daar zijn aankopen te doen, worden technische normen opgelegd door private comités
van experts.
De handelsbelemmering en Europa
Sinds het Verdrag van Rome, dat dateert van
1957, probeert Europa al een interne markt
te realiseren. Tot op heden is dit nog steeds
niet gelukt. Het vrij verkeer van goederen,
dat gewaarborgd wordt door het Verdrag
van Lissabon sinds 2009, leidt niet tot een
vrij goederenverkeer. Dus kan er naar het
Europees Hof van Justitie worden gegaan
voor handelsbelemmeringen of worden er
nieuwe regels uitgevaardigd, in de hoop zo
de nationale regels te harmoniseren. Technische normen kunnen zowel handelsbevorderend als handelsbelemmerend werken in Europa. Als technische normen van lidstaat tot
lidstaat verschillen, vormt dit een handelsbelemmering. De producent moet telkens als
hij exporteert, zorgen dat zijn producten
conform de daar geldende normen zijn.
Hiervoor moet je geen econoom zijn om op
te merken dat dit zorgt voor een verhoging
van de productiekost, die hoogstwaarschijn-
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lijk wordt doorgerekend aan de consument.
Indien er één technische norm is, in plaats
van zevenentwintig, werkt dit handelsbevorderend. Producenten vervaardigen hun producten dan volgens één norm en kunnen probleemloos exporteren naar de andere lidstaten.
Staatsinterventie en overregulering
Dat er technische normen bestaan is begrijpelijk. Hoe wil een consument met weinig
specifieke kennis anders kunnen oordelen
over een product? Bij afwezigheid van verplichte technische normen is er echter altijd
de consument die de producent kan beoordelen in de positieve of negatieve zin. De
markt zou dus perfect kunnen functioneren
zonder verplichte technische normen. Idealiter zouden normen verboden worden want
zodra het toegestaan wordt kunnen onliberale verhoudingen ontstaan. Indien de grootste
producent van een bepaald goed conform de
technische norm produceert, zijn alle kleinere producenten verplicht hier ook aan te voldoen. Vandaar dat geen normen een liberaler
idee zou zijn. De mondialisering van de handel deed echter ook de nood aan een mondialer normalisatiesysteem voelen. Experts
van de industrie groepeerden zich en richtten
private normalisatie-instellingen op.
We kennen allemaal ‘de monopolist’, iemand die graag zijn macht behoudt en als
het even kan aan machtsuitbreiding doet. De
staat heeft een monopolie over de wetgeving. Het liefst van al zou ze ook de regels
die worden uitgevaardigd door private instanties onder haar controle brengen. Simpelweg omdat dit volgens haar democratisch
is, de burger kiest voor haar bestuur, en het
bestuur mag dan als enige regels opleggen
aan deze burgers. De democratie, gewaarborgd door de Grondwet, laat ons denken
dat wij onszelf besturen. We kunnen enkel

gebonden zijn binnen de grenzen van de bevoegdheden en volgens de procedures die
wij zelf hebben ingesteld. Alle wetgeving
moet afkomstig zijn van hogere wetgeving,
tot we bij de Grondwet zelf uitkomen en bij
de wetgevers die wij verkozen hebben om
ons te vertegenwoordigen, dus eigenlijk tot
bij onszelf. De realiteit werkt niet zo want er
zijn geen territoriale grenzen en het sociale
leven speelt zich niet af binnen één politieke
gemeenschap. De territoriale grenzen zijn
passé, de staat is al lang niet meer de enige
die haar burgers verplichtingen kan opleggen. Private technische normen zijn in het
leven geroepen door de noden van de industrie. De industrie evolueerde van louter nationaal, naar mondiaal. De regulering van normen moet mee evolueren. Als we het overlaten aan de industrie, hoe zit het dan met de
democratische legitimiteit? Of is ook dat een
concept dat wij nog trachten te verdedigen,
terwijl het al lang niet meer verdedigbaar is?
Normen in het kader van recht en staat steken, ontrooft ze van hun private aard. Het is
een poging om nationaal privaat bestuur onder publieke controle te brengen. Het is tevens een grandioze ontkenning van de werkelijkheid, de mondiale private normalisering. Misschien is het tijd om afstand te nemen van de klassieke notie van ‘het recht’
die zo nauw verbonden is met de staat. Immers hoe meer ‘het recht’ zijn monopolie
verdedigt als de enige bron van verplichtingen, hoe meer onbepaald en vaag ze wordt.
De reguleringsdrang van de staat moet ingeperkt worden ten voordele van privaat bestuur.
Werking van de vrije markt
Zoals reeds hierboven uiteengezet, kan een
vrije markt perfect functioneren zonder verplichte technische normen, met de consument die het eindoordeel zal vellen. In de
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praktijk ervaart de producent die wil exporteren heel wat belemmeringen door verplichte nationale technische normen waaraan hij
dient te voldoen. Gebaseerd hierop zijn er
twee mogelijkheden om die barrière te verhelpen: of men gaat alles harmoniseren, of
men kiest voor de methode van de wederzijdse erkenning. Daar Europa niet zo goed
is om zevenentwintig lidstaten op één lijn te
brengen, lijkt de wederzijdse erkenning een
aantrekkelijke oplossing. De praktijk bewijst
helaas het tegendeel. Een studie over technische handelsbelemmeringen toont aan dat de
kosten die hierbij komen kijken en de onzekerheid ervan voor de producent knagen aan
de overtuiging dat de EU een echte goederenmarkt is. Er werd ook vastgesteld dat de
Europese ondernemingswereld zich ontgoocheld van de wederzijdse erkenning afwendde, met een steeds luidere vraag naar harmonisatie.

malisatieproces moet worden bevorderd om
zo tegemoet te komen aan de eisen van de
producent. Die laatste moet probleemloos
grensoverschrijdend kunnen handelen en de
harmonisatie die hij hiervoor vraagt kan het
best mondiaal en privaat worden geregeld.
Immers met alle belangengroepen aan de
onderhandelingstafel is de kans veel groter
op naleving. De experts die hierin zetelen
komen uit de industrie, zijn specifiek opgeleid om zich met dergelijke materie bezig te
houden, en zijn het meest geschikt om technische normen op te stellen. Dit staat toch
wel beter garant voor kwaliteit en efficiëntie
dan een wit konijn dat “democratisch” verkozen wordt door mensen die politiek als
een ver-van-mijn-bed-show beschouwen, om
maar even het andere uiterste te schetsen.

Besluit

Désirée Senden
Penningmeester LVSV
Leuven

De nieuwe mondiale burger en de wereldeconomie wil minder complexiteit en minder
regels. Vaarwel territoriale staatsgrenzen,
welkom privaat bestuur. Het mondiaal nor-

"The nine most terrifying words in the English language are: 'I'm from the government
and I'm here to help.'"
Ronald Reagan, 40ste Presidenten van de Verenigde Staten
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Hoewel de opkomst beter kon, was het namiddagseminarie inhoudelijk een groot succes
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Handleiding voor spontane stakers
__________________________________________________________________________
Een zoveelste spontane staking bij de
spoorwegen gaf Robbert Jacobs het idee
om de volgende ludieke handleiding te
schrijven voor NMBS-personeel.
Naar aanleiding van de spontane actie bij
een deel van het treinpersoneel op vrijdag 14
mei, besloot ik een handleiding te schrijven
voor het deel van het treinpersoneel dat nog
niet doorheeft wanneer ze het werk moeten
neerleggen. Het was donderdag immers
O.H. Hemelvaart, en dus vrijdag een brugdag: dat maar een deel van de treinbegeleiders staakte is onbegrijpelijk.
Handleiding
Een feestdag valt in de week en u hebt zin
om het er eens goed van te pakken, wat doet
u?
1) De feestdag valt op een maandag of een
vrijdag: u legt resp. dinsdag of donderdag
het werk neer om zo van een extra lang
weekend te genieten.
2) De feestdag valt op een dinsdag of donderdag: vanzelfsprekend kiest u ofwel maandag of vrijdag om uw ‘eisen’ doorgedrukt te
krijgen en tegelijk de kans te hebben een
dagje in de zetel te luieren.
3) De feestdag valt op een woensdag: moeilijk geval. Hier zijn twee hypotheses:
Als u moet werken op deze woensdag, legt u
het werk (uiteraard) neer. U overweegt
of het de moeite waard is twee opeenvolgende dagen te staken (donderdag en de
vrijdag), maar zal merken dat dat misschien een beetje bij de haren is getrokken. Het beste is dat u uw extra stakingsverlofdagen opspaart tot u ze kan gebruiken om de brug te maken.
Als u niet moet werken op deze woensdag,
laat u het ook gewoon zo. Spijtig, maar
soms vallen feestdagen gewoon slecht.

pensioen en extralegale voordelen er uiteraard niet bij.)
De reizigers zijn onbeleefd of zelfs agressief. (U vertelt er uiteraard niet bij dat u
zelf de reizigers afblaft als zij een simpele vraag stellen.)
Er is te weinig treinpersoneel. (Ook al zit u
heel de tijd zelf in eerste klasse niets te
doen, u vindt dat iemand anders uw werk
maar zou moeten doen.)
Ik hoop dat deze handleiding een verduidelijking mag zijn voor dat deel van het treinpersoneel dat nog niet doorheeft dat stakingen gewoon een manier zijn om een dagje
extra verlof te krijgen.

Algemene opmerking: als verantwoording
gebruikt u een van de volgende redenen:
Uw loon is te laag. (U vermeldt uw royaal
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De dag waarop de overheid op de beurs begon te spelen
__________________________________________________________________________
De crisis van de eurozone werd de voorbije
weken bedwongen door het enorme steunpakket aan Griekenland. Volgens de EU
was het land ten prooi gevallen aan speculanten en dat was de druppel die de emmer
deed overlopen. Men zegt er echter niet bij
hoe de emmer ooit zo vol is geraakt. Jürgen
Vandewalle doorprikt de politieke logica
achter het steunpakket en haar beweegredenen.
Je hebt gebeurtenissen waar iedereen nog ergens herinneringen aan heeft, gebeurtenissen
die voorgoed het collectieve bewustzijn binnentreden en in verschillende geschiedenisboeken een plaatsje krijgen. Zondag 9 mei
2010 zal over goed tien jaar waarschijnlijk
niet langer een speciale betekenis oproepen.
De belangrijkste gebeurtenis van die dag, het
reddingspakket van de Eurozone en het IMF,
gaat te veel over cijfers en virtuele zaken,
waar mensen die geen economie hebben gestudeerd weinig voeling mee hebben. Toch
is het belangrijk dat deze dag wordt herinnerd, alleen al omdat ze het begin of toch al
zeker het eerste belangrijke symptoom van
een nieuwe politieke strategie afbakent.
Zondag 9 mei 2010 was immers de dag
waarop de Europese politici voorgoed het
denken op lange termijn overboord hebben
gegooid en de stap van de 5 minuten politieke moed hebben genomen. De dag waarop
verschillende overheden zich aan het speculeren overgaven en op de beurs zijn gaan
spelen.
Als men om één of andere reden dan toch al
iets zal herinneren van deze dag, dan zal
men het afschilderen als een dag van politieke eenheid. De dag waarop verschillende
landen als een hecht Europees blok zich tegen de speculanten hebben geweerd. Echter,
opstoten van Europees patriottisme zou men
hier, vanuit rationeel oogpunt, best onderdrukken. Het zijn immers politici van die
landen, zich nu als redders van de euro op-

dringend voor de groepsfoto, die een situatie
gecreëerd hebben die het ‘vuile’ speculeren
mogelijk heeft gemaakt. Problemen in Griekenland, Portugal en andere zwakkere economische landen zijn geen gevolg van het
gedrag van speculanten, maar van een jarenlang ontbrekende begrotingsdiscipline. Een
plan dat begrotingstekorten van landen als
Griekenland, met een tekort in 2009 van
13,6% en een resem aan vervalste statistieken, moet toedekken kan toch moeilijk op
handgeklap onthaald worden. Als men zo
doorgaat met redeneren, dan zal men premier Papandreou ooit nog op handen dragen,
als hersteller van de Europese eenheid.
Hoe die begrotingstekorten zich opstapelden
is gemakkelijk te achterhalen, maar wordt te
weinig gezegd. Het gaat hem vooral over de
korte duur van een politieke legislatuur die
plannen maken op lange termijn ongewenst
maakt. Waarom zou men op lange termijn
denken als het hier en nu is dat men moet
herkozen worden. Zo komt het dat in zowat
iedere legislatuur de pensioenen worden verhoogd, de uitgaven in de gezondheidszorg
worden opgetrokken en andere van dergelijke middelen worden aangevat om het toch
maar niet slechter te doen dan de voorgaande meerderheid. We hebben ooit nog politieke plannen over een termijn van meer dan
tien jaar gekend, maar nu zijn we afgezakt
naar slogans als ‘200.000 jobs in 4 jaar’ of
‘5 minuten politieke moed en we zullen het
eens fiksen’. Resultaat is dan ook een begroting zoals die in ons land waar de rente op
de schuld bijna even groot is als de totale
kosten voor het verstrekken van onderwijs.
Dit omdat iedere legislatuur meer uitgeeft
dan ze binnenkrijgt, ze draagt toch nauwelijks verantwoordelijkheid voor de problemen die de volgende legislaturen daarvan
ondervinden.
Het omgekeerde klopt ook; geen enkele politicus wil herinnerd worden als diegene in
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wiens legislatuur de economische crisis
compleet was. Stimulus- en reddingspakketten moeten de economische terugval dan
ook terug opkrikken en de beurzen terug
doen opveren. Waar het denken op korte termijn dus grotendeels oorzaak is van de begrotingstekorten die het speculeren mogelijk
maakten, is het opnieuw de reflex op korte
termijn die leidt tot het reddingsplan voor de
euro die we zondag kregen voorgeschoteld.
De overheden zijn daarmee niet langer aan
het plannen, ze zijn zelf aan het speculeren.
Ze hopen dat de beurzen, toch op korte termijn, positief reageren op het reddingsplan
en ze hopen dat de begrotingstekorten op die
manier wat uit het vizier geraken. Speculeren kan men echter niet oplossen met speculeren. Het reddingsplan kan immers leidden
tot een inflatoire periode die voor niemand
een goede zaak is en stimuleert landen tot
een gedrag van moral hazard, een situatie
waarin iedereen die geen begrotingsdiscipline heeft, wordt toegedekt door anderen van
de Eurozone of het IMF.

alleen door fundamentele besparingsplannen
kan men de eurozone uit de greep van speculanten halen. Een besparing van bijvoorbeeld 30 miljoen euro per jaar op de VRT, is
daarbij niet voldoende, bij een staatsschuld
die de kaap van de 300 miljard euro zal
overschrijden. Het denken op korte termijn
moet dan ook hoogdringend plaatsmaken
voor het denken op lange termijn. De vraag
blijft immers of overheden die bij iedere
beursdaling van meer dan 4%, krampachtig
een reddingsplan op tafel brengen, wel zo
solvabel overkomen? Zondag 9 mei is dan
ook de dag geworden dat overheden niet langer politieke processen over enkele jaren beschouwden, maar de beurskoers van de volgende dag wilden beïnvloeden. Het is ook de
dag waarop de Eurozone aantoonde dat haar
toestand zo precair is, dat zelfs enkele kleine
speculerende bacteriën haar gezondheid
kunnen ondermijnen. Antibiotica is dan het
middel dat de dokter zou voorschrijven,
maar zoals men weet heeft een teveel aan
antibiotica geen effect op lange termijn.

Deze strategie wordt enkel toegepast omdat
men de indruk wil doen wekken dat er niets
aan de hand is. Daardoor wordt de enige realistische en logische keuze, die van het grondige besparen, vooruitgeschoven. Enkel en

Jürgen Vandewalle
Lid LVSV Leuven

“The Constitution only guarantees the
American people the right to pursue happiness. You have to catch it yourself”
Benjamin Franklin

- 27

De gevolgen van het “groene” energiebeleid
__________________________________________________________________________
Dat de groenen er al jaren een eigenzinnig
energiebeleid op nahouden is bekend, maar
hetzelfde kan niet altijd gezegd worden van
de gevolgen van dit beleid. Niels Leemput
neemt een aantal groene maatregelen onder de loep en maakt er korte metten mee.
In navolging van het studentendebat zou ik
graag mijn standpunt over het energiebeleid
hier toelichten. Voor het thema “Wat met
het klimaatdebat na Kopenhagen?” heb ik
het LVSV vertegenwoordigd in het debat.
Het standpunt dat ik steeds verdedigd heb is
dat de groene maatregelen een kost hebben
voor de maatschappij en dus niet gratis zijn,
zoals sommigen graag laten uitschijnen.
Meer nog, sommige van deze maatregelen
resulteren zelfs niet in een lagere CO2uitstoot.
Het eerste concrete voorbeeld in deze context zijn de subsidies voor fotovoltaïsche
zonnepanelen, dit zijn de panelen die elektriciteit opwekken uit zonne-energie. Zoals bekend krijgen eigenaars van deze panelen
subsidies voor de energie die ze opwekken
hiermee, de zogenaamde groenestroomcertificaten. Deze certificaten worden uitgereikt
per megawattuur (MWh) die er geproduceerd wordt. De personen die tot vorig jaar
zonnepanelen geïnstalleerd hebben krijgen
certificaten met een waarde van 450€, sinds
vorig jaar is het bedrag verlaagt tot 350€
voor nieuwe installaties. Deze certificaten
worden voor 20 jaar uitgereikt en de financiering gebeurt door Eandis, die deze certificaten aankoopt. Het is dus niet de overheid,
maar het gereguleerde private bedrijf Eandis
die deze aankoopt. Om dit bedrag van de
subsidie even in perspectief te zetten: een
particuliere consument betaalt gemiddeld
ongeveer 170€/MWh voor zijn elektriciteit,
en de ware elektriciteitskost maakt hiervan
32% uit. De andere kosten zijn te wijten aan
de transmissie (8%), distributie (36%) en belastingen (24% !). De kost van elektriciteit
voor een consument bedraagt dus 55€/MWh.
Dit betekent dat de subsidie voor groene

stroom respectievelijk 8 en 6 maal de waarde van de stroom bedraagt, wat toch wel
rechtvaardigt te zeggen dat de markt van
zonnepanelen subsidiegedreven is. Daarenboven bevat de kost van de elektriciteit reeds
de CO2-emissiecertificaten, er wordt dus rekening gehouden met de uitstoot van de centrales.
Voor andere hernieuwbare energiebronnen
worden ook certificaten uitgereikt, bijvoorbeeld voor windenergie. Voor windenergie
hebben deze certificaten echter een lagere
prijs, hoewel het net zoals zonne-energie een
emissievrije maar onvoorspelbare bron is.
De economisch absurde redenering van de
overheid luidt als volgt: omdat zonneenergie een duurdere bron is dan windenergie, moeten we deze meer subsidiëren. Concreet zijn we dus de slechtste leerling aan
het belonen en de minder slechte leerling
aan het straffen. Ik zie geen enkele verantwoording mogelijk waarom de ene emissievrije maar onvoorspelbare bron meer subsidies zou moeten krijgen dan de andere. Als
blijkt dat windenergie in onze regio de goedkoopste “groene” bron is, dan moeten we
deze net maximaal benutten en niet het
slechtere alternatief.
Het argument dat deze hernieuwbare energiebronnen de CO2-uitstoot doen dalen dient
genuanceerd te worden. Als de totale uitstoot van CO2 over de volledige levensduur
wordt bekeken met inbegrip van de productie en de afbraak, dan is de meest CO2-arme
energiebron met voorsprong kernenergie. In
termen van input aan energie versus output
over de ganse levensduur geldt dezelfde
conclusie. De reden hiervoor ligt in het feit
dat je enorm veel zonnepanelen nodig hebt
om het vermogen van één nucleaire, gas- of
steenkoolcentrale te evenaren. Deze lage
energiedensiteit is een eigenschap die geldt
voor veel van de hernieuwbare energiebronnen. Er is dus een zeer grote infrastructuur
nodig, met de daaruit volgende grote kosten
en groot gebruik aan oppervlakte en materia-
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len.
De onvoorspelbare eigenschap van zonneenergie speelt ook niet in zijn voordeel, dit
geldt eveneens voor windenergie. Omdat het
bij een elektrisch systeem nu eenmaal noodzakelijk is om vraag en aanbod op elk moment in evenwicht te houden, is het een grote uitdaging om naast het onvoorspelbare
verbruik ook nog eens onvoorspelbare generatie van elektriciteit te gaan installeren. Deze onvoorspelbare en fluctuerende bronnen
worden aangevuld door dynamische regelbare centrales die de fluctuaties kunnen opvangen en vraag en aanbod in evenwicht brengen. Er moet dus een significante hoeveelheid back-up vermogen beschikbaar zijn om
het evenwicht te bewaren. Deze dynamische
centrales (vaak gasturbines uitgebaat in open
cyclus) hebben als keerzijde van het dynamische gedrag een laag rendement en bijgevolg een hogere CO2-uitstoot dan centrales
die een meer statisch gedrag hebben
(combined-cycle gasturbines, superkritische
steenkoolcentrales...). Als de onvoorspelbare
hernieuwbare energiebronnen dus vaak beroep moeten doen op hun back-up, is het
mogelijk dat er netto meer CO2 wordt uitgestoten dan in de situatie zonder.
Deze onvoorspelbaarheid en het fluctuerend
gedrag heeft als gevolg dat het steeds duurder wordt om bijkomende hernieuwbare capaciteit te installeren. Stel dat je één procent
van de geïnstalleerde centrales wil vervangen door bijvoorbeeld windenergie, dan
moet je een veelvoud van die ene procent
capaciteit installeren omdat windenergie onvoorspelbaar is en de wind slecht zelden de
turbine op volle belasting zal laten draaien.
Indien je hierna de volgende percent niethernieuwbare energie wil vervangen, dan zal
de verhouding van geïnstalleerde capaciteit
van windenergie tegenover de te vervangen
centrales hoger zijn als bij de vorige percent
die vervangen is. Deze stijgende verhouding
maakt dat windenergie (en andere onvoorspelbare, fluctuerende energiebronnen) stelselmatig duurder wordt bij toenemend aandeel in de verbruikte energie. De kostprijs
van deze bronnen loopt dus op bij een toene-

mend aandeel, en men dient zich af te vragen hoeveel men bereid is te betalen voor
deze “groene” bronnen.
Omdat de hernieuwbare bronnen een hogere
kost hebben, is het van groot belang om ze
dan ook te installeren op de locatie die het
beste zal renderen. Als er in Zuid-Europa
dubbel zoveel zonne-uren per jaar zijn dan
in België, dan is het zinvoller om daar te investeren in zonne-energie. Er kan namelijk
energie worden geproduceerd aan de helft
van de kostprijs vergeleken met België, of
vanuit groen standpunt kan er dubbel zoveel
energie worden geproduceerd voor dezelfde
financiële inspanning. Voor windenergie
geldt een zelfde redenering: een windturbine
aan de kust zal dubbel zoveel equivalente
vollast-uren hebben vergeleken met een turbine in Limburg. Het is volgens mij dan ook
enkel verantwoord dat als er windturbines
geïnstalleerd worden, dat deze zo dicht mogelijk bij de kust geplaatst worden.
Ten slotte stel ik mij ook vragen bij het algemene idee dat de overheid de duurste methode gekozen heeft om naar een meer
“duurzame” samenleving te evolueren. De
algemene regel bij duurzame ontwikkeling
in verband met energie is dat je een volgorde
hebt in de maatregelen: eerst de netto energievraag reduceren, dan aan deze vraag voldoen met de best beschikbare technologie en
als laatste pas de energie voor deze technologie op een “groene” manier opwekken. In
dat opzicht is het nogal hallucinant dat er
subsidies worden gegeven aan zonnepanelen
terwijl de meerderheid van de woningen in
België nauwelijks geïsoleerd is en vaak met
verouderde verwarmingsinstallaties verwarmd worden. De uitstootreductie die daar
mee mogelijk kan gemaakt worden is voor
een bepaald budget veel groter, en economisch ook meer verantwoord. Indien men
namelijk investeert in betere isolatie, zal de
energiefactuur dalen en de investering verdient zichzelf terug.
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Verslagen van onze activiteiten
_________________________________________________________________________________________

Verslag BM Koenraad Elst 19 april 2010
Door Frederic De Coster
De Blauwe Maandag met Koenraad Elst kon rekenen op een grote opkomst. De Islamisering
van Europa blijft dan ook een heet hangijzer en het gebeurt niet zo frequent dat een kritische
stem over dit onderwerp aan het woord gelaten wordt.
De filosoof en moslimcriticus bezorgde ons een haarfijne uiteenzetting waarom volgens hem
de profeet Mohammed een geesteszieke was die aan waanvoorstellingen leidde. Koenraad
Elst baseert zich voor deze beweringen op een uitgebreide analyse van islamitische teksten
en de Koran. Zijn analyses worden daardoor ook door bepaalde islamgeleerden schoorvoetend erkend.
Koenraad Elst komt ook tot de conclusie dat de islam enkel gebaseerd is op de waanbeelden
van één geesteszieke man. Daarom is het geloof in de Islam volgens Elst een vergissing en
zou men ook geen aandacht moeten besteden aan de regels van de Islam.
Kritische stemmen in het publiek stelden zich meteen de vraag of Koenraad Elst dan niet elke religie als ongeloofwaardig en verwaarloosbaar zou moeten beschouwen. Bepaalde visioenen van Jezus en de onbevlekte ontvangenis van de maagd Maria kunnen toch ook als
hoogst ongeloofwaardig beschouwd worden.
Volgens Elst is dit voor het Christendom zeker niet het geval omdat de visioenen gebaseerd
zijn op getuigenissen van verschillende personen. Uit zijn analyses zou immers blijken dat
de figuur van Christus een construct is en dat de verschillende visioenen van Christus eigenlijk door verschillende historische individuen zouden zijn waargenomen. Deze visioenen en
andere verhalen zijn later geselecteerd en verbonden aan de figuur van Christus. Deze zorgvuldige selectie maakt het Christendom inhoudelijk sterker en brengt een consistenter geheel
voor een religie. Dit in tegenstelling tot de Koran, waar vele handelingen van de profeet Mohammed ook door Moslims als onethisch aanzien worden.
Over de islamisering van Europa had Elst ook een sterke opinie. Volgens hem nemen de Europeanen de Islamcultuur niet over. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de invloed van Oosterse religies. Zo worden meditaties en Yoga, afkomstig van het Boeddhisme, steeds populairder in Europa. Ondanks de beperkte invloed van de Islamcultuur schuilt er volgens Elst
toch een gevaar in de stijgende moslimbevolking in Europa. Zo stelt hij dat nergens ter wereld een land bestaat waar meer dan 50 procent van de bevolking moslim is en waar tegelijkertijd andere geloofsgemeenschappen niet onderdrukt worden.
Volgens Elst hebben de Christenen in Turkije nog steeds niet dezelfde rechten als moslims
en beschikken landen als Maleisië, met slechts een kleine moslimmeerderheid, toch over een
sterke islamitische wetgeving. Volgens Elst komt dit doordat de Islam zichzelf als de enige
waarheid beschouwd waardoor er impliciet geen plaats is voor andere ‘waarheden’.
Omwille van het ‘gevaar van het getal’ pleit hij er dan ook voor om de instroom van moslims in Europa te beperken en moslims in Europa te overtuigen dat hun geloof verkeerd is.
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Het was dus een bijzonder leerrijke avond. Omdat we echter geen theologen zijn, konden we
zijn controversiële stellingen wel moeilijk bekampen. Ik zou hem dus zeker eens in debat
willen zien met enkele Islamgeleerden.

Verslag Studentendebat 28 april 2010
Door Nick Roskams
Naar jaarlijkse gewoonte hield het LVSV Leuven een debat tussen de politieke studentenverenigingen van onze stad. Zes verenigingen stonden klaar om de degens te kruisen: ALS, L2,
LVSV, CDS, KVHV en NSV. De vertegenwoordiging van GrAS ontbrak door ziekte van
het panellid, en blijkbaar had men geen tweede lid dat onderbouwd was in de groene ideologie. Net als vorig jaar lag de moderatie in handen van Frederik Verleden (Fac. Sociale en Politieke wetenschappen) die het geheel vlot en georganiseerd in goede banen leidde.
Het debat werd gevoerd rond drie stellingen die, hoe kan het ook anders, grote tegenstellingen naar boven brachten tussen de deelnemers. De eerste stelling rond de toekomst van de
auto-industrie bracht de economische denkwijzen naar boven. Terwijl de linker- en rechterzijde de kaart trokken van protectionisme en overtollige staatsteun, trok het LVSV de kaart
van economische vooruitgang, een moeilijke maar noodzakelijke evolutie. De tweede discussie rond de vrijheid van meningsuiting leverde minder tegenstellingen op. Elke vereniging legde haar accenten en randvoorwaarden uit. Alleen het ALS toonde zich ontoegeeflijk
door te stellen dat het NSV geen vrije meningsuiting mag gegund worden. Een mening die
op verontwaardiging kon rekenen bij de andere deelnemers. Ten slotte werd er gedebatteerd
over het klimaatvraagstuk. Er heerste verbazend genoeg een consensus dat de huidige maatregelen ondoordacht en contraproductief waren. Over de te nemen weg was er dan weer
meer discussie. Elk deel werd beëindigd met kritische vragen uit het publiek.
De avond zat boordevol klassiekers maar ook enkele verassingen. De politieke studentenverenigingen verdedigden trouw hun ideologie, soms tot in het absurde. Zo had het ALS steeds
dezelfde oplossing voor eender welk probleem: de nationalisering van alles wat beweegt. De
rechterzijde verraste dan weer vriend en vijand door zich uit te spreken tegen een boerkaverbod. En de links-liberalen van L2 vertoonde opvallende gelijkenissen met onze standpunten,
zodat er vaak een liberaal front werd gevormd.
Eens te meer toonde het LVSV Leuven dat het niet bevreesd is om de discussie aan te gaan
en hierbij iedereen te betrekken met een uitgesproken mening. De vrije meningsuiting is, althans wat ons betreft, alive and kicking!
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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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Bestuursleden
Voorzitter:
Jens MOENS
jens@lvsvleuven.be

Vicevoorzitter:
Philippe CAEYMAEX
philippe@lvsvleuven.be

Secretaris:
Kevin WIELOCKX
kevin@lvsvleuven.be

Penningmeester:
Désirée SENDEN
desiree@lvsvleuven.be

Politiek Secretaris:
Nick ROSKAMS
nick@lvsvleuven.be

PR en Communicatie:
Thomas MARCKX
thomas@lvsvleuven.be

Hoofdredacteur Blauwdruk:
Jan REYNTJENS
janreyntjens@lvsvleuven.be

Sponsoring
Guillaume VAN CAUWENBERGHE
guillaume@lvsvleuven.be

Bestuursleden:
Jolien BARBIER
jolien@lvsvleuven.be

Gunther DEBOIS
gunther@lvsvleuven.be

Dominique VANHERCK
dominique@lvsvleuven.be

Simon VANWAMBEKE
simon@lvsvleuven.be

Aude CROONENBERGHS
aude@lvsvleuven.be

Jan HAYEN
jan@lvsvleuven.be

Kristof VAN DER GOTEN
kristof@lvsvleuven.be

Niels LEEMPUT
niels@lvsvleuven.be

Aspirant-bestuurleden
Frederic DE COSTER
frederic@lvsvleuven.be

Kwinten VAN GEIT
kwinten@lvsvleuven.be

Gilles VERSTRAETEN
gilles@lvsvleuven.be

Felix COCK
felix@lvsvleuven.be

POLITIEK SECRETARIAAT
Nick ROSKAMS, Philippe CAEYMAEX, Jens MOENS, Jan REYNTJENS, Guillaume
VAN CAUWENBERGHE, Kristof VAN DER GOTEN, Simon VAN WAMBEKE, Kevin
WIELOCKX
PR en COMMUNICATIE
Thomas MARCKX, Aude CROONENBERGHS, Gunther DEBOIS
REDACTIE BLAUWDRUK
Jan REYNTJENS, Nick ROSKAMS
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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

- 40

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
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De
zwaarste
lasten
op de
jongste
schouders?
Teken onze petitie!

socialeonzekerheid.be

