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Voorwoord van de Voorzitter
_________________________________________________________________________________________

Beste leden, ereleden en sympathisanten,
Het tweede semester heeft alvast een goeie
start genomen. Een brede basis aan studenten woont onze activiteiten bij en we
hebben weer een mooie line up om hen niet
teleur te stellen. Voor ons niet te veel geklaag over de politieke impasse maar wel
activiteiten met inhoudelijke diepgang en
kritische reflectie. En als we al klagen zal
het steeds gepaard gaan met voorstellen
om de vrijheid en welvaart van iedereen te
verbeteren. En daarmee heb ik al de inhoud
van deze Blauwdruk aangekondigd: een positieve benadering van een aantal moeilijke
problemen.
Want soms gaan we iets te veel op in onze
eigen kommer en kwel. De recente gebeurtenissen op mondiaal vlak hebben echter
onze problemen in perspectief gezet. Politieke besluiteloosheid en economische stagnatie zijn erg, maar zijn niets vergeleken
met de gevolgen van de natuurramp in Japan of de burgeroorlog in Libië.
Eens te meer wordt er gezwaaid met de verantwoordelijkheid van de ‘internationale
gemeenschap’ bij dit soort dramatische ontwikkelingen. Maar wie is dat precies, die gemeenschap? En wie handelt er namens die
gemeenschap? Op dit moment onderneemt
men militaire acties tegen een dictator die
men voordien heeft getolereerd. Ondertussen schieten andere regimes zonder represailles op hun bevolking of onderdrukt en
foltert men politieke dissidenten. Wat zegt
dat over de moraliteit van die internationale
gemeenschap en zij die ervan aan het
hoofd staan? Zijn sommige levens het minder waard om te redden dan andere?
Wie twijfels durft uiten bij de huidige militaire
interventie wordt al snel scheef bekeken.
Maar bedenk dat de landen die vandaag interveniëren in Libië nog steeds andere onderdrukkende regimes steunen. Bovendien
zou het niet de eerste keer zijn dat het Westen de ene dictator inruilt voor een andere
waarmee men beter zaken kan doen. Het lijden van de bevolking blijft onveranderd.
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Het internationale toneel is dus lang niet zo
zwart/wit als men wilt laten uitschijnen. Het
is in belangrijke mate een spel van nationale belangen. Wie denkt dat die belangen
niet gelden bij ‘humanitaire interventies’ vergist zich.
Maar ook zij die het niets doen prediken,
begaan een fout. Het liberalisme verkondigt
geen onverschilligheid ten opzichte van
mensen in nood maar roept op tot handelen. Een eerste essentieel punt is dat we
niet langer een mandaat geven aan zij die
heulen met dictators. Maar belangrijker is de
verspreiding van vrijheid en vrede door middel van internationale samenwerking en vrijhandel. Daar waar de ideeën van individuele vrijheid ingang vinden, creëert vrijhandel
de nodige vreedzame banden tussen mensen. Wederzijdse economische belangen
zijn niet af te wijzen, integendeel, ze vormen
de beste buffer tegen oorlog en onderdrukking.
We laten nog te vaak de verantwoordelijkheid om te handelen liggen bij instituten die
er niet mee kunnen of mogen omgaan. Als
we vooruitgang willen boeken op het vlak
van meer vrijheid én internationale vrede
moeten we bereid zijn om die macht niet
langer af te staan. De slogan ‘Niet in onze
naam’ zou voor veel meer gebruikt moeten
worden dan alleen maar de Belgische politiek. En het is aan elke liberaal om dit verhaal uit te dragen. Moge deze Blauwdruk alvast een bescheiden bijdrage zijn.
Libertas Vincit!
Nick Roskams
Voorzitter LVSV
Leuven 2010 - 2011
nick@lvsvleuven.be
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Editoriaal
_________________________________________________________________________________________

Beste lezer,
Het tweede semester is aangebroken, en
nog steeds is er geen regering in ons Belgenland. Een schande volgens de ene, het
beste bewijs van de nutteloosheid van een
overheid volgens de andere.
Daarenboven zijn de sociaal-economische
uitdagingen nog steeds niet aangekaart of
aangepakt. Dit uitstel van het debat lijkt voor
de behoudsgezinden
een strategie om
moeilijke keuzes te ontwijken. Deze strategie zal echter de aanpassingen des te groter maken door dit uitstel. Één van deze uitdagingen is het monetair beleid, dat in sterke mate wordt bepaald door de centrale
banken. In Europa is dit de ECB, in de VS is
het de FED die de plak zwaait; Politiek secretaris Thomas Marckx stelt in zijn tekst
een oplossing voor die grote crisissen en
economische ´bubbles´zou kunnen vermijden;
Op nationaal en regionaal niveau, afhankelijk van waar u voorkeur ligt, staat de financiering van het overheidsapparaat ook onder druk. Voor liberalen is dit altijd al een
probleem geweest, het is namelijk een gedwongen vorm van herverdeling die opgelegd wordt door de overheid zelf. LVSV-lid
Thomas Coppens biedt een alternatief aan
dat op vrijwillige basis gebaseerd is en
hoogstwaarschijnlijk zelfs ,meer zou opbrengen. Mijn eigen tekst heeft ook een economisch tintje, waarbij ik probeer de aandacht
te vestigen op een nogal vreemde vorm van
subsidiëring. Ik probeer hierin toe te lichten
dat innovatie via overheidssteun mijn inziens vrij contradictorisch is.
Dat liberalisme veel meer is dan enkel het
economische, wordt in deze blauwdruk nog
maar eens benadrukt. Bestuurslid Loïc Moureau kaart hierbij de uitdaging niet uit de
weg, en licht de mogelijke paradox tussen
‘The pursuit of hapiness’ en het ‘no harm
principle’ onder de loep te nemen. Voorzitter
Nick Roskams gaat ook de ethischfilosofische toer op met een oproep voor
wat meer idealisme bij de huidige jonge
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generatie. Een idealisme dat vrij is van praktische beslommeringen en nog niet is afgebot door het argument van pragmatisme.
Indien jongeren al in termen van realisme
en consensus aan het denken zijn, zullen
we verzanden in stilstand.
MRI-lid Lode Cossaer gaat in zijn tekst dieper in op enkele problemen en misvattingen
die volgens hem binnen de liberale beweging bestaan, een boeiend en goed onderbouwd opiniestuk dat voor liberalen het lezen waard is! Erelid Lorin Parys gaat in zijn
tekst dieper in op de zogenaamde
“gelukkige” Vlamingen, zoals geclaimd
wordt door onze geluk-creërende Vlaamse
overheid.
Vanuit politieke hoek hebben we ook deze
keer input gekregen. Els Ampe hekelt de
foute analyse van de falende multiculturaliteit. Peter Reekmans gaat dieper in op de in
grootte toenemende financiering van het
provinciale niveau. Qua literatuur bieden we
u twee recensies aan deze keer. Sponsoringsverantwoordelijke Gilles Verstraeten
bespreekt het boek
´Economics of
Freedom` en ikzelf heb het over het luchtige
´Freakonomics´.
Ook deze keer hebben we het internationale
perspectief niet uit het oog verloren, met
een tekst van Per Bylund die verschenen is
op de website Mises.org. Hierin worden
vraagtekens geplaatst bij het Scandinavische welvaartswonder, dat in de linkse hoek
zo geroemd wordt. Het is dus wederom een
goed gevulde en boeiende Blauwdruk geworden, waarmee ik u veel leesplezier toewens!

Niels Leemput
Hoofdredacteur
‘Blauwdruk’
niels@lvsvleuven.be
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Actua
_________________________________________________________________________________________

Overheidsleningen
Trends, 18/11/2010
De regeringen van vijftien westerse landen,
waaronder Japan, de Verenigde Staten en
ook België, zullen in 2011 samen 10,2 biljoen dollar (7,3 biljoen euro) moeten lenen
om aan hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen.Dat blijkt uit schattingen van het
Internationaal Muntfonds. Naast Japan, dat
al decennia met een enorme schuldenlast
kampt, zitten de Verenigde Staten in de
slechtste papieren. Washington moet 4,2 biljoen dollar ophalen, of27,9 procent van zijn
bbp. België heeft 110 miljard dollar (79 miljard euro) nodig, of bijna een kwart van het
bbp.

Om dat tegen te gaan, wil Verhofstadt een
echte Europese obligatiemarkt uitbouwen
naast de 16 aparte staatsbons nu. Door in
zijn geheel op te treden, zou de eurozone de
rente lager kunnen houden en de grote verschillen in overheidsrente tussen Duitsland
(2,6%) en Griekenland (12%) wegwerken.
Dat veronderstelt echter niet enkel een eengemaakte Europese obligatiemarkt, maar
ook een eensgezind economisch beleid van
de EU of tenminste van de 16 landen van de
eurozone. Die moeten niet helemaal dezelfde politiek voeren, maar toch wel in dezelfde
richting werken.
De mythe van de 3 procent
Trends, 9/12/2010
Als we drie procent van het BBP zouden investeren in 0&0, dan zouden we pas concurrentieel zijn. Dat geloven we toch sinds Europa tien jaar geleden de drieprocentnorm als
doelstelling heeft gelanceerd in zijn Lissabonstrategie. De meeste lidstaten, waaronder België, namen gretig die norm over.
Nochtans is die 3 procent historisch gezien
onzin. Noch de VS, noch de EU15 haalde
ooit deze doelstelling. Enkel Japan zag zijn
O&O-investeringen vanaf 1998 boven de 3
procent stijgen.

Subsidies zonnepanelen omlaag
Trends, 18/11/2010
De subsidies voor wie zonnepanelen plaatst,
gaan versneld omlaag. Dat heeft de vlaamse
regering beslist op voorstel van minister van
Energie Freya Van den Bossche (sp.a). Volgens Van den Bossche zijn zonnepanelen
nog steeds overgesubsidieerd, wat een negatieve impact heeft op de elektriciteitsfactuur en soms tot overdreven winsten leidt.
Wie enkele jaren geleden zonnepanelen
plaatste, kreeg nog 450 euro per groenestroomcertificaat Cl megawattuur geproduceerde stroom). Maar aangezien zonnepaneObama lokt crashje uit
len goedkoper zijn geworden, wordt de steun
Trends, 16/12/2010
teruggeschroefd.
De trend van de afgelopen weken op de financiële markten is de stijgende langetermijnrente. De rente op overheidspapier steeg
Verhofstadt wil één Europees econoop heel korte tijd zelfs zo fors dat al van een
misch beleid
Wo 01/12/2010
kleine obligatiecrash werd gesproken. Niet
Guy Verhofstadt, liberaal fractieleider in het toevallig schoot de rente omhoog nadat de
Europees Parlement, wil dat Europa werkt Amerikaanse president Obama een deal had
aan een eengemaakt economisch beleid en gemaakt met het Republikeinse Congres. De
één Europese obligatiemarkt tot stand brengt Republikeinen verkregen een verlens,ring
om de speculatie tegen de euro weg te ne- met twee jaar van de belastingverlaging voor
men.n "Vandaag" op Radio 1 zei ex-premier de rijksten, en in ruil hoeft Obama geen beVerhofstadt (Open VLD) dat de euro de eni- sparingen te zoeken. Het IMF berekende dat
ge munt ter wereld is die niet ondersteund de VS de volgende tien jaar voor een totale
wordt door één regering, één financieel- begrotingsinspanning van 12 procent van het
economisch beleid of één obligatiemarkt. Dat bbp staan om de schuldgraad te stabiliseren.
verklaart volgens hem deels de huidige on- De Amerikaanse inspanning is daarmee grorust en speculatie tegen de landen van de ter dan wat Ierland, Portugal en Griekenland
eurozone.
moeten doen.
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Grote drie willen Europese budget bevriezen
Vr 17/12/2010
Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en een
aantal andere landen publiceren zaterdag
een tekst waarin ze pleiten voor een bevriezing van de uitgaven van de Europese Unie
tot 2020. Dat heeft de Britse premier David
Cameron aangekondigd.
"Dit zal een stevig ankerpunt worden bij deze
onderhandelingen. De Europese Unie kan
niet immuun blijven op een moment dat alle
regeringen in Europa de broeksriem moeten
aanhalen", verklaarde Cameron na afloop
van de top in Brussel.Het initiatief van Cameron dreigt alvast deining te veroorzaken bij
de lidstaten van Centraal- en Oost-Europa.
Die krijgen relatief het meeste geld uit de Europese pot.Ondervraagd over het Brits-DuitsFranse initiatief, deed Europees president
Herman Van Rompuy alsof hij van niets wist.
"Wij hebben nog geen brief gekregen", zei
Van Rompuy, "maar wij zijn beleefde mensen en wij zullen ze dus lezen".
Rente op Belgische staatsobligaties
stijgt fors
Ma 10/01/2011
De rente op Belgische staatsobligaties blijft
maar stijgen en heeft nu het hoogste niveau
sinds juni 2009 bereikt. Overal in Europa maken beleggers zich zorgen over de uitbreiding van de schuldencrisis. De langetermijnrente op Belgische staatsobligaties is al langer aan het stijgen. Vooral in de laatste drie
maanden van 2010 nam de rente fors toe en
ook in de eerste weken van 2011 wordt die
trend voortgezet. Vorige vrijdag bedroeg de
rente op 10 jaar 4,12 procent, vanmorgen
werd die rente maar liefst 12 basispunten de
hoogte ingejaagd, tot 4,24 procent. De langetermijnrente staat daarmee op het hoogste
niveau sinds juni 2009.
Begroting sluit af met tekort van 4,6 procent
Wo 12/01/2011
Het begrotingstekort bedroeg vorig jaar 4,6
procent van het bruto binnenlands product.
In het crisisjaar 2009 bedroeg het tekort nog
6 procent. Ontslagnemend minister van Begroting Guy Vanhengel (Open VLD) verklaarde dit jaar onder de 4 procent te willen dui-
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ken. Premier Yves Leterme (CD&V) treedt
hem bij. Hij wil dit jaar een gelijkaardige verbetering - 0,2 tot 0,3 procent beter dan in het
stabiliteitsprogramma - van het tekort voorleggen. De totale staatsschuld van ons land
bedroeg 97,2 procent van het bruto binnenlands product.
Bedrijfsleiders willen snel begroting 2011
Wo 12/01/2011
Een twintigtal Belgische bedrijfsleiders hebben in een brief aan de top van de ontslagnemende regering opgeroepen om een geloofwaardige begroting 2011 op te stellen.
Dat meldt De Tijd op zijn website. De brief
werd dinsdag vestuurd aan premier Yves
Leterme (CD&V) en de vicepremiers van de
ontslagnemende regering. Hij is ondertekend
door zwaargewichten als Albert Frère, Etienne Davignon (foto links) en baron Paul Buysse.
"Jammer genoeg zijn de politieke gebeurtenissen en de daaruit volgende onzekerheid
zeer schadelijk voor het begrotingsjaar 2011.
Ten gevolge van deze onzekerheid kunnen
de goede resulaten van 2010 worden tenietgaan, met alle negatieve gevolgen van dien
voor de economie van ons land", stellen de
bedrijfsleiders.
Ze vragen "dringend en met aandrang" een
geloofwaardige begroting. "Deze maatregel
is, naar ons oordeel, het enige middel om het
noodzakelijke vertrouwen van onze beleggers te herstellen en aldus een verdere negatieve spiraalbeweging te voorkomen."
Voka niet te vinden voor splitsing RVA
Do 13/01/2011
De Vlaamse werkgevers van Voka zijn niet
te vinden voor een splitsing van de RVA en
van de werkloosheids- vergoedingen. Dat
zegt voorzitter Luc De Bruyckere. Hij pleit
integendeel voor pragmatisme en benadrukt
de noodzaak van een akkoord.
De splitsing van de RVA is "een nieuw element dat op tafel wordt gelegd en, zoals Vlamingen niet aanvaarden dat de Brusselse
regio zou moeten worden uitgebreid, is een
splitsing op dit ogenblik niet aan de orde",
stelt De Bruyckere.
Volgens De Bruyckere moet het triumviraat
nu zijn verantwoordelijkheid opnemen en
een akkoord over de staatshervorming maken.
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Opinie
“There is no such thing as public opinion.
There is only published opinion.”
- Winston Churchill
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Maak Lotto deelneming loonaftrekbaar.
_________________________________________________________________________________________

“ Er gaat geen week voorbij of u hoort kennissen (en meer specifiek in liberale
kringen) klagen over de belastingsplicht. In het volgende artikel zal LVSV-lid
Thomas Coppens een creatieve manier toelichten hoe men deze belastingsplicht kan verlagen zonder noodzakelijk de staatsinkomsten te verlagen.”
De Lotto is een welbekend kansspel. Minder
bekend bij de vaste deelnemers is de statistische verwachte waarde per eenheid dat de
deelnemer inzet. Deze is bij de Lotto exact
50%. Wat betekent dit voor het spel? Dit betekent dat elke speler op een oneindig lange
termijn 50% van zijn totale inzet verliest. Dit
betekent ook dat de organisatie ongeveer de
helft van de totale inzet wint en de andere
helft uitkeert als prijzenpot. Dus waar gaat
deze andere 50% inzet juist naartoe kan u
dan vragen? Deze vraag brengt ons verder
weg van het heden.

Momenteel subsidieert de trouwe Lotto deelnemer impliciet goede doelen met zijn after
tax inkomen. De wetgever beschermt de burger van zichzelf voor gokspelen, etcV Maar
waarom, kan u zich de vraag stellen , moet
de gulle deelnemer wel degelijk voor zichzelf
beschermd worden om goede doelen te
steunen op vrijwillige basis? Is het argument
dat de mens van zijn eigen keuzes beschermd moet worden niet eerder te vinden
in de meer linkse regionen?

In tegenstelling tot de vandaag o-zoomstreden belspelletjes is de Lotto als kansIn 1934 werd de loterij opgericht onder de spel oorspronkelijk ontworpen om de burger
naam ‘koloniale loterij’ om geld in te zamelen zo min mogelijk van zijn kostbare tijd te kosvoor het noodlijdende Belgisch Congo. Later ten. Hoe kan hij anders nog tijd vinden om
werden andere ‘goede
de intrinsieke vruchten
doelen’ toegevoegd en “In tegenstelling tot de van- van arbeid te plukken,
sinds 1962 heet de or- daag o-zo-omstreden bel- maar veel belangrijker
ganisatie ‘Nationale Loeen bijdrage te lespelletjes is de Lotto als nog,
terij’.
veren aan het hoogste
kansspel oorspronkelijk doel, de ongeëvenaarde
Vandaag keert de loterij
van toegevoegde
ontworpen om de burger bron
55% van zijn winst uit
waarde, de staatskas?
die op zijn beurt 50% zo min mogelijk van zijn
van de omzet of totale
Waarom niet deze gulle
kostbare
tijd
te
kosten.”
inzet bedraagt. In 2009
gever verlichten van zijn
bedroeg deze omzet 1.1 miljard euro. Dit be- belastingen om hem zo wat meer beschiktekent dat ongeveer 28% van de totale inzet baar inkomen te geven wat hij dan met extra
van de speler naar (binnenlandse) goede motivatie en plezier vrijwillig deponeert onder
doelen en monopolierechten (lees de staats- de noemer staatsinkomsten?
kas) gaat. Net zoals de begroting worden
alle doelen vastgelegd door het parlement. Wel, dit kan men realiseren door Lotto deelKan men hier over een vrijwillige belasting of neming loonaftrekbaar te maken. Herinner u
een belastingskeuze in contrast met een be- zich dat de omzet van de nationale loterij
lastingsplicht?
€1.1 miljard bedraagt. In het licht van het belgisch BBP (€350 miljard) is dit slechts
Strikt genomen niet, onder belasting wordt 0.31%. Hoe groot kan deze activiteit worden
een verplichte, algemene betaling aan de als men het belastingsaftrekbaar maakt om
overheid verstaan. Maar als men nu met een op de Lotto in te zetten? Laten we uitgaan
innovatieve ingreep deze alternatieve inkom- van het pessimistisch scenario dat de omzet
sten kan verhogen, kan men dan niet als te- van de loterij verdrievoudigt. Nu kan men tot
genprestatie de belastingsplicht verlagen?
de hoofdsom komen.
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Het schaalvoordeel van de nationale loterij
is dat de kosten quasi hetzelfde blijven om
de activiteit te onderhouden. Dit vertaalt zich
naar een gevoelige verhoging van de uitkering naar de stakeholders, nl. moedertje
staat. Herinner u dat momenteel 55% van de
inkomsten worden uitgekeerd. De andere
45% zijn operationele kosten. Als de omzet
verdriedubbelt dan vertaalt deze 55% zich in
85% aangezien de kosten hetzelfde zijn gebleven! Al snel kan men een identiteit opstellen.
Als men de inkomsten voor de staat in beide
situaties gelijkstelt, dan komt men uit dat de
inkomstenstroom ná het wetsvoorstel goed
te keuren minstens (LB* 29/20ste + 1) keer de
oude moet bedragen om de belastingsinkomsten gelijk te houden (met LB het gemiddelde tarief van de progressieve loonbelasting). Als men om alles eenvoudig te houden
LB = 45% stelt, dan moet de inkomstenstroom vanuit de lonen minstens 1.65 keer
de oude zijn. Dit zou zich mét de belastingsaftrekbaarheid vertalen in een nodige verdrievoudiging van de omzet (de totale inzet)
van de nationale loterij.

gezien zijn vaste kosten (ticketverkoop)
quasi onafhankelijk zijn van het aantal.
Daarenboven springt de consument naar
een hogere punt op de nutsfunctie aangezien hij nut haalt uit het vrijwillig kopen
van consumentengoederen waar voorheen zijn beschikbare consumptie lager
lag.
Noot 1: In het limietgeval dat de rijke belastingsbetaler al zijn beschikbaar inkomen in
de Lotto inzet, betaalt hij geen inkomstenbelasting meer. Dit is echter geen probleem
aangezien deze dan een vrijwillige belastingsvoet van 50% betaalt aan de staat (als
de nationale loterij een succesverhaal wordt
en d.m.v. schaalvoordeel zijn kostelement
elimineert). De burger verliest dan het voordeel van de lagere belastingsschijven. Met
dit verschil realiseert de staat een meerinkomst van ongeveer €3500.

Noot 2: Men kan de marginale belastingsvoet van verschillende lonen bekijken en
contrasteren met de ‘belastingsvoet’ van de
Lotto. Voor de lagere loonklasse waar het
gokken ‘problematisch’ genoemd zou kunnen worden, blijft er dus een negatief incentief bestaan om op de Lotto te spelen aangeConclusie:
zien de Lotto steeds meer ‘belast’ dan de
In het zeer pessimistische geval dat de lagere progressieve belastingstarieven.
werkende mens slechts 1.65 maal inzet
dan wat hij vóór het wetsvoorstel inzette, Noot 3: Voor het compleet rationele individu
loopt de staat al break-even. Alles hierbo- in de hoogst belastbare schijf zal dit leiden
ven is extra inkomsten voor de staat (lees tot de keuze om het totale bedrag dat deze
ruimte voor lastenverlagingen). De produ- persoon boven het hoogste drempelloon vercent geniet van een schaalvoordeel aan- dient in te zetten op de Lotto óf hierop belas-
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tingen te betalen (beide 50% uitstroom). Een inzet maar het verrassingselement blijft
kleine voorkeur zal zich voordoen, afhankelijk steeds aan de positieve kant.
van zijn risicoappetijt. Voor de staat is dit een
nuloperatie aangezien van dit bedrag sowieThomas Coppens
so d.m.v. de wet van de grote getallen 50%
Lid LVSV Leuven
terugvloeit. In het geval dat het individu inzet
op de Lotto, zal hij vaak een uitstroom van
iets meer dan 50% zien en af en toe een
(zeer grote) instroom van geld. De assymetrie van deze 2 mogelijke uitkomsten is omgekeerd evenredig met de grootte van zijn
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On the paradoxes of Liberalism
‘The pursuit of hapiness’ versus ‘no harm principle’
een ethisch-liberale paradox
_________________________________________________________________________________________

“De liberale ideologie heeft ook op het vlak van de ethiek te kampen met een
aantal belangrijke problemen. Bestuurslid Loïc Moureau gaat er hier één van
toelichten”
Het conflict dat optreedt tussen de fundamenteel probleem. Een tweede
maakbaarheidsgedachte – in wezen een probleem dat hiermee gepaard gaat is de
gedachte die we kunnen terugvoeren op vraag ‘stel dat het mijn kind is?’. Een zaak
Aristoteles – en het principe de ander niet te als pedofilie is moeilijk louter algemeen te
schaden is hier één van. Hoewel we deze behandelen. De concreetheid van elk geval
problematiek zouden kunnen illustreren op maakt dat men ook hierover moet nadenken.
tal van voorbeelden, kies ik ervoor op de Hoe denk je als ouder over pedofilie? Kan je
grens van de politieke correctheid te gaan hiermee omgaan? Tot slot is er nog een
staan en dit conflict te illustreren met een derde ‘probleem’, namelijk dat een kind geen
bijzonder gevoelig maar actueel thema: kind blijft. Deze uitspraak mag dan wel
pedofilie. Vooraleer ik echter aanvang met enigszins ludiek overkomen, maar indien
het corpus van de tekst vraag ik de lezer men zich werkelijk aangetrokken voelt tot
deze tekst te beoordelen op haar rationele kinderen, dan zal deze aantrekking
argumenten en nuances. Het moge van op logischerwijs verdwijnen eens het ‘kind’ een
voorhand duidelijk zijn: pedofilie is een reëel bepaalde leeftijd heeft bereikt. Er kan dus
gevaar voor de samenleving,
geen sprake zijn van een
dat ik,noch enig ander logisch “Is pedofilie een kwalitatieve, blijvende en
denkend
mens
kan
verbintenis in
geaardheid en wat wederkerige
goedkeuren!
zake een pedofiele ‘relatie’.

zijn

hiervan

de

De recente schandalen in de consequenties?”
Uit dit laatste kunnen we
kerk maken het debat van
besluiten dat pedofilie een
enkele jaren terug weer brandend actueel. Is ‘ding’ is waartegen de maatschappij zich
pedofilie een geaardheid en wat zijn hiervan moet beschermen. En toch liggen de zaken
de consequenties? Vooreest moeten we niet zo eenvoudig als ze lijken. Gesteld
nagaan waarom pedofilie, indien dit een immers, dat pedofilie een geaardheid zou
neiging of een geaardheid is, een ziekelijke zijn –wat sommigen aannemen -, dan zou dit
neiging is. Hiervoor zijn mijns inziens drie betekenen dat sommige mensen zich van
redenen te geven –naast het fysieke of nature aangetrokken voelen noch tot
mentale lijden -, die, hoewel misschien niet mannen, noch tot vrouwen, maar tot
erg wetenschappelijk, steunen op een sterke minderjarigen. Met minderjarigen bedoelen
intuïtie, gezond verstand. Vooreerst is er het we dan niet in de eerste plaats het vroegprobleem van de niet-wederkerigheid, of op volwassen meisje van 15 jaar oud. Deze
zijn minst een grondige asymmetrie. In laatse kan men immers gerust onder de
hoeverre kan men verwachten van jonge categorie vrouw verstaan. Nee, het gaat hier
kinderen –soms maar enkele jaren oud! – werkelijk om kinderen van bijvoorbeeld zes
dat zij voor een dergelijke relatie in vrijheid of zeven jaar oud. Dit zou dus betekenen
kunnen kiezen, de emoties die ermee dat, indien je je zou inleven in de gedachten
gepaard gaan kunnen inschatten, enz.? van de pedofiel, dat de seksualiteit waar ik
Uiteraard zal de rijpheid van geval tot geval naar verlang, door de maatschappij
afhangen en zal iemand van 16 jaar onmogelijk wordt gemaakt. Even een
‘volwassener’ kunnen reageren dan iemand choquerend voorbeeld gebruikend, zou dit
van 6. Maar hoe dan ook is dit een betekenen dat bijvoorbeeld heteroseksuele
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mannen bij wet verhinderd zouden zijn omdat men zich een dure auto wil kopen,
seksuele omgang te hebben met vrouwen! U dan beknot de maatschappij –terecht! Laat
kan zich indenken dat, hoewel sommigen dat duidelijk zijn!- de ‘pursuit of happiness’
hiermee zouden kunnen leven of anderen van deze personen. Zij worden dus om louter
hun gebrek zouden kanaliseren door andere utilitaire redenen, namelijk het grootste goed
activiteiten, velen ongelukkig
voor het grootst aantal
debat rond personen, in casu het
zouden zijn of hun frustratie “Het
z o u d e n u i t w e r k e n o p pedofilie vertoont in grootste goed en veiligheid
manieren die eveneens niet
onze kinderen en hun
zekere mate dus van
legaalzouden zijn.
familie, door de maatschappij
een parallel met het ‘bestraft’ of beknot, voor een
Het debat rond pedofilie
‘waaraan men niets kan
debat
r o n d zaak
vertoont in zekere mate dus
doen’. Dit maakt dat de ethiek
een parallel met het debat homoseksualiteit.”
– en het hierop gebaseerde
rond homoseksualiteit, een
beleid - op een principiële
problematiek die in de westerse wereld paradox stuit, die onmogelijk op een andere
gelukkig niet meer zo gevoelig ligt als enkele manier dan op een utilitaristische – en
jaren terug. Ook homoseksuelen voelen zich begrenzende - opgelost kan worden. Dit
aangetrokken tot iemand van hetzelfde laatste vormt voor velen, namelijk fervente
geslacht, niet louter omdat zij hiervoor aanhangers van een anti-utilitaire ethiek,
kiezen, maar omdat zij van nature wellicht een belangrijk probleemV
aangetrokken worden, ook seksueel –en dus
niet louter op basis van bij voorbeeld
karakter, wat eventueel een eigenschap is
Loïc Moureau
die niet perse door sekse wordt bepaald -,
Bestuurslid
door mensen van dezelfde sekse (indien het
LVSV Leuven
dit niet is, wat dan wel?). Uiteraard kan er in
een homoseksuele relatie weldegelijk
spraken zijn van wederkerigheid, vrije wil en
een langdurige, kwalitatieve relatie. Indien
we echter er van uitgaan dat pedofilie een
geaardheid is, namelijk iets dat ons van
nature overkomt en niet iets bereidwillig is
zoals men een diefstal moedwillig begaat

“The only purpose for which power can be rightfully
exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others. His
own good, either physical or moral,
is not sufficient warrant.”
- John Stuart Mill
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Jeunesse Oblige
een pleidooi voor idealisme
_________________________________________________________________________________________

“Dat een goede dosis pragmatisme noodzakelijk is om to akkoorden te komen, daar wordt niet aan getwijfeld. Dit mag echter niet betekenen dat men
zijn idealen volledig opzijschuift ten koste van alles. Voorzitter Nick Roskams
pleit daarom voor een gezonde dosis idealisme bij de jonge generatie”
Een privilege van studenten en jongeren is te leren en groeien is door debat en zelfstude mogelijkheid om onbevooroordeeld na te die, gedreven door interesse. En die gedredenken over de wereld waarin we leven. Met venheid en openheid vind je in overvloed in
het ouder worden, verandert namelijk onze ons liberaal studentenverbond. Onze univerkijk op de dingen. We gaan werken, starten siteiten vragen doorgaans alleen dat men zo
een familie, kopen een huis. Dit zoeken naar goed mogelijk een spons imiteert.
stabiliteit heeft een spijtige bijwerking: onze
geest is niet langer onbevangen maar gete- Onze denkbeelden zijn echter niet altijd gekend door ervaring en persoonlijke belangen. liefd bij de verdedigers van het pragmatisme.
Het is een subtiel proces dat nauwelijks ui- Het gaat hier niet om een rivaliserende ideoterlijke tekenen vertoont maar dat er wel voor logie maar om een attitude die het hebben
zorgt dat we onze idealen al eens durven te van consistente idealen afwijst. Voor een
‘relativeren’. Het is verre van mijn bedoeling pragmaticus staat ‘de consensus’, ‘stabiliteit’
om die evolutie nefast te noemen, het is een en meer van die tsjeverij centraal. Men verbijna onvermijdelijk maar men moet zich er wijt ons vanuit dat idee dan ook vaak
wel bewust van zijn. Ervaring is vaak omge- ‘extremistisch’ te zijn en geen oog te hebben
keerd evenredig met een
voor het feit dat ‘de waarheid
nieuwe, gedurfde manier van “Als
er vandaag in het midden ligt’. Men
denken. Elk heeft zijn waarde
vraagt met andere woorden
en plaats in het leven. En een geen aanpassingen een consensus vooraleer
goed liberaal combineert de gebeuren aan
de men begint met discussiëren.
beide tijdens zijn/haar levensbijna failliete sociale Het lijkt een veilige positie te
loop.
zekerheid is dat zijn om de gematigdheid en
Idealisme is moeilijk te defini- door de onwil om de stabiliteit te prediken,
eren maar kenmerkt zich
maar niets is wat het lijkt. Dedoor de genoemde onbevan- duidelijke keuzes te ze gedachten zijn namelijk op
gen blik op de wereld. Het maken. “
drijfzand gebouwd waardoor
gaat om een creatief denkze niet eens het minimum
proces dat ons tracht te leiden naar een be- bereiken dat ze zelf voorop stellen. Als er
ter begrip van de wereld en de verschillende vandaag geen aanpassingen gebeuren aan
idealen die erin werkbaar zijn. Niet de prakti- de bijna failliete sociale zekerheid is dat door
sche argumenten maar de ideeën hebben de onwil om duidelijke keuzes te maken. De
hierbij de bovenhand in de zoektocht naar noodzaak om de staatsfinanciën op orde te
wat een rechtvaardige wereld maakt. Dat krijgen wordt eveneens weggewuifd door de
denkproces gebeurt – liefst – niet in het ijle noodzaak aan stabiliteit. Het is makkelijk om
maar wordt best ondersteund zodat men het pragmatisme te prediken als men niet
zichzelf kan onderwijzen, evolueren en groei- zelf moet opdraaien voor de kosten. De onen. Het mag gezegd worden dat het LVSV macht, en soms de onwil, om gedurfde keumet glans deze opdracht vervuld. Nergens zes te maken creëert een illusie van veiligter wereld bestaat een dergelijk idealisme heid maar zal op termijn de jongere generadat tegelijk zo vreedzaam en realistisch tie hard treffen. Als wij, als jongeren, niet
wordt uitgedragen. En nergens heb ik zoveel breken met deze denkwijze dan zullen wij
geleerd als in het LVSV. De beste manier om het slachtoffer worden van dit destructief
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pragmatisme.

tegelijk een imperatief om zelf mee te werken
aan die meningsvorming. Daarbij is consisIdealisme is dus meer dan een privilege van tentie en duidelijkheid geen zonde maar een
jongeren en studenten. Als wij niet durven voordeel. Jongeren moeten durven denken,
dromen, wie zal het dan wel doen? Het is de en ja, durven choqueren. Het heeft geen zin
verdomde plicht van zij die aan de wieg van om jezelf op voorhand monddood te maken
de toekomst staan. En zij
door geen stelling in te nedie zich honend uitlaten “Idealisme is dus meer men als de toekomst op
over idealen en niet wenhet spel staat. Als studendan
een
privilege
van
sen te breken met taboes,
ten en LVSV’ers passen
zijn vergeten hoe het voelt jongeren en studenten. wij voor dat soort premaom met verwachting naar Als wij niet durven dro- tuur cynisme. Wij kiezen
de wereld te kijken. Het is
ervoor om te dromen voordoor wensen en verwach- men, wie zal het dan aleer we de zogezegde
tingen van jongere genera- wel doen?”
‘echte wereld’ tegemoet
ties dat de grote verbeteringaan. Idealisme is een
gen van het verleden zijn gerealiseerd, tegen kwestie van groeien, het hebben van consisde gangbare opvattingen in. De voorvechters tente ideeën een teken van intellectuele mavan vrouwenemancipatie, de abolitionisten turiteit. En wie daarbij niet durft te dromen,
die de slavernij wilden afschaffen, verzetslie- blijft klein.
den in talloze onderdrukkingsregimes, zij
werden allemaal geconfronteerd met een torenhoge muur van politieke haalbaarheid en
Nick Roskams
verwijten als zouden zij gevaarlijke extremisVoorzitter LVSV Leuven
ten zijn. Gelukkig voor ons hielden ze vast
aan hun idealen en heeft hun doorzettingsvermogen het niet begeven onder de druk
van de toenmalige pragmatici. Het is daarbij
ironisch dat de huidige generatie de idealistische verwezenlijkingen uit het verleden voor
normaal aanneemt, ze zouden zich eens
kunnen afvragen aan wiens kant ze in die tijd
zouden hebben gestaan.
Ten slotte moet worden opgemerkt dat idealisme geen onfeilbaarheid of de absolute
waarheid predikt. Het is een erkenning van
de veelheid aan meningen die bestaat en

“Only aim to do your duty, and mankind will give
you credit where you fail.”
- Thomas Jefferson
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De terugkeer naar het goud
___________________________________________________________________
“Woensdag 26 januari, op de cover van het weekblad Trends blinkt het
bebaarde doch kale hoofd van Ben Bernanke. De voorzitter van de
Amerikaanse centrale bank staat 5 jaar aan het hoofd van het machtigste
economische wapen ter wereld. Een centrale bank is inderdaad een wapen,
dat zelfs door vele economen geroemd wordt door hun moedige optreden in
de laatste (hoewel er zeker nog zullen volgen ) financiële economische crisis.
Politiek Secretaris Thomas Marckx geeft hier zijn mening over in het volgende
stuk”
Hoewel je in deze tijden bijna een fatwa over
je uitgesproken krijgt als je het bestaan van
centrale banken in vraag stelt, zal ik toch
trachten met objectieve argumenten aan te
tonen dat deze oppermachtige instellingen
inderdaad wapens van massa welvaart
vernietiging zijn. Maar enkel kritiek spuien
zou een student niet waardig zijn en daarom
geef ik ook een oplossing, namelijk het
terugkeren naar een goudstandaard.

alleman gebruikt in verschillende contexten.
In het algmeen bedoeld men met inflate
prijsstijgingen. Dit is een enorm foute
woordkeuze, aangezien prijsvariaties door
verschillende oorzaken kunnen voorkomen;
door een verschuiving in vraag en aanbod
bijvoorbeeld. Ik zal eerder de definitie van de
Oostenrijkse school hanteren. Inflatie –
letterlijk opblazen – het vergroten van de
geldmassa. Dus via het printen ervan. Inflatie
zelf zorgt dus voor een groei in geldaanbod,
dus een daling van de waarde van het geld
WAT?
en bijgevolg dus ook voor prijsstijgingen. Dit
De centrale banken die in de huidige wereld is de reden waarom het leven steeds
het
meeste
invloed
duurder is geworden de
uitoefenen zijn zonder twijfel “Als liberaal ben je laatste eeuw, hoewel er
de Amerikaanse Federal
ongelooflijk
veel
aan
jezelf technologisch vooruitgang is
Reserve (Fed) en de het
Europese Centrale Bank verplicht om elke geweest die voor een hogere
(ECB). De Fed is opgericht in
productiviteit zorgden.
1913 en de ECB 1998; ik vorm van autoriteit
geef maar even mee dat de in vraag te stellen. “ PROBLEMEN!
twee grootste economische
crisissen gebeurden relatief korte tijd na hun Omdat één tekst te kort is om de volledige
ontstaan. Waarmee ik geen causaal verband werking of geschiedenis van het centrale
wil meegeven, doch zou dit tot nadenken bankwezen uit te leggen ga ik het laten bij
aanzetten. De taak van een centrale bank is bovenstaande samenvatting. Maar ik raad
het uitvaardigen van een munt en via een geïnteresseerden extra lectuur aan zoals
monetair beleid voor economische stabiliteit “What Has Government Done to Our Money”
geven en de inflatie onder controle te en “America's Great Depression” van wijlen
houden. Dit door middel van de interestvoet Murray Rothbard.
– interest rate – te verhogen of te verlagen.
In wezen is dit laatsten niets meer of minder Als liberaal ben je het aan jezelf verplicht om
dan bepalen aan welke snelheid er geld elke vorm van autoriteit in vraag te stellen.
wordt bijgedrukt. Een laatste verreiste voor Elke uitbreiding van de staat dient met de
een centrale bank is dat onafhankelijk van de grootste argwaan bestudeerd te worden. Als
politiek, maar hier kom ik later op terug.
je dit doet bij een centrale bank, dan kom je
tot de conclussie dat deze toch heel wat
Het lijkt me ook het goede moment om problemen met zich meebrengen. Namelijk
“inflatie” te definiëren. In de media wordt een probleem van ligitimatie, een probleem
inflatie voor alles en nogwat en door jan en van onafhankelijkheid en – zoals bij elke
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instelling – een kennisprobleem.
Zoals bij elke overheidsinstelling die
dwangmatig haar regels oplegt aan de
bevolking, is het vaak moeilijk om haar
legitimeit te achterhalen. Vaak wordt zo een
instelling in een crisistijd opgericht, waardoor
diezelfde crisis haar oprichting legitimeert.
Als de instelling lang genoeg blijft bestaan
wordt haar langdurig bestaan zelf haar enige
legitimiteit. Hetzelfde geldt ook voor de
centrale banken.

zetelen. Bij de ECB wordt de executieve
raad verkozen door de regeringen van de
landen van de Eurozone, weliswaar slechts
voor een niet hernieuwbare periode van 8
jaar. Zoals beloofd mag u zelf concluderen of
deze instellingen onafhankelijk van de
politiek werken.

Een derde probleem is het kennisprobleem
dat optreedt bij elke gencentraliseerde
overheidsinstelling. Waarom zou een
centrale bank op voorhand kunnen bepalen
hoe groot de de geldmassa dient te zijn.
Waarom moet een overheid bepalen welk Simpeler gezegd, hoe weet een centrale
intermediair ruilmiddel door individuen bank of de huidige interestvoet te hoog of te
gebruikt wordt om met elkaar handel te laag is. Nu wens ik dit toch te nuanceren. Er
drijven? Waarom mag ik een brood niet zijn inderdaad verschillende modellen die
ruilen voor een kip, als dit voor de bakker kunnen voorspellen hoe de markt zich
geen probleem is? Een andere vraag die ongeveer zal gedragen. Men kan dus best
zich stelt is dat voor het onstaan van deze wel geinformeerde keuzes maken. Maar de
oppermachtige centrale bank toch ook al economie is zo een volatiel geheel dat het
ruilstandaarden waren. Er
zeer onverstandig is om al deze
bestonden toch ook al banken. “Waarom mag ik beslissingsmacht in de handen
Er was zelfs al de Dollar en de
van één instellinge te leggen.
Pond Sterling voordat er een brood niet Een argument dat zeker opgaat
centrale instellingen waren. ruilen voor een tegen deze moedige centrale
Vaak wordt geopperd – zeker
bankier is uiteraard het feit dat
kip,
als
dit
voor
als het over munten zoals de
zij de crisis niet voorspeld
Euro gaat – het is toch de bakker geen hebben.
g e m a k k e l i j k e r . V r e e m d e probleem is?”
legitimatie want een dictator of
VERDOKEN BELASTING
het bezitten van slaven lijkt me ook
“gemakkelijk”. Het antwoord is natuurlijk Het inflatoir monetair beleid van centrale
simpeler : “macht en belastingen”. Als banken heeft niet alleen een directe invloed
overheden de geldhoeveelheid controleren, op de prijzen, maar het heeft ook een
controleren ze de hele economie. Een psychologisch effect op de marktwerking. Dit
andere reden is het verschijnsel van laatste wordt véél te weinig belicht in de
verdoken belastingen die optreedt bij inflatie, media, vandaar dat ik dit zal trachten te
maar ik kom hier later uitgebreid op terug.
doen. Maar eerst zal ik uitleggen waarom
inflatie een vorm van belastingen is.
Een tweede probleem is de onafhankelijkheid. Centrale banken zouden zogezegd Als een centrale bank geld bijdrukt, dan
onafhankelijk van de politiek een eigen vermindert de waarde van het geld zoals
beleid voeren. Ik zal simpelweg beschrijven reeds is aangehaald. Dit zie je doordat de
hoe de directie van deze instellingen wordt prijzen stijgen – het kost meer geld om
samengesteld; het is aan de lezer om verder hetzelfde voorwerp te kopen. Een gevolg is
conclussies te trekken. Bij de Fed wordt de ook dat je kapitaal dat je gespaard hebt ook
raad van 7 gouverneurs geselecteerd door in waarde daalt. Het loont dus minder om te
de Amerikaanse president en ondersteund sparen dan het vandaag op te doen. Maar
door de Senaat. De voorzitter van deze raad een ander gevolg is ook dat waarde van de
wordt rechtstreeks uit deze 7 door de schulden die hebt ook dalen. Het loont dus
president benoemd – in dit geval Ben om vandaag geld te lenen en het uit te
Bernanke. Leuk weetje, er staat geen limiet geven, om later je schuld te vereffenen met
op de termijn dat deze gouverneurs mogen minderwaardig geld. Het verschil in waarde
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wordt gedragen door de spaarders, zij werelds, zoals bijvoorbeeld goud. Zoals het
krijgen minder waarde terug dan ze hebben geval was van voor Bretton-Woods. Op deze
uitgeleend. Aangezien elke overheid manier kunnen overheden veel minder geld
schulden heeft, vermindert de waarde van bijdrukken dan ze goud in voorraad hebben,
deze schulden naarmate er meer geld wordt aangezien de het geld enkel een papieren
bijgedrukt. Het verschil wordt gedragen door substituut van goud is. Nu, ook dit systeem
“iedereen” die spaargeld heeft. Vandaar dat van een op goud gestandaardiseerde
inflatie dus een vorm van verdoken centrale bank brengt veel problemen met
belastingen. Een gevolg van
zich mee. Daarvoor verwijs
dit comparatief voordeel “Op dit moment is het i k
liever
naar
de
voor schulden is dat je je
verschillende crisissen
economie verandert van enige dat de waarde tussen de Great Depression
één die vertrekt van van het geld bepaald, en de jaren ’70.
gespaard kapitaal naar één
het vertrouwen in de Wat is dan de oplossingen?
van geleend – en eigenlijk
centrale bank.”
fictief – kapitaal.
Simpel het afschaffen van
de centrale banken en van
de financiële markt echt een vrije markt
DE GOUDEN OPLOSSING
maken. Deze uitspraak zal waarschijnlijk bij
Op dit moment is het enige dat de waarde velen tot verstomming of zelf onbegrip
van het geld bepaald, het vertrouwen in de leiden. Maar om aan te tonen zal ik me
centrale bank. Dit fiat geld geen enkele wederom nuanceren. Als er geen overheid
waarde, anders dan de waarde die de bepaalt welk intermediair ruilmiddel we
mensen er aan geven. Dus van zodra de mogen gebruiken om met elkaar handel te
mensen hun vertrouwen in de munt kwijt zijn drijven, dan zal er door middel van de
– en ze er dus zo snel mogelijk vanaf willen marktprincipes verschillende voorwerpen
– stort het kaartenhuisje in elkaar en krijg je uitgetest worden. Men zal misschien kippen,
hyerinflatie; naar Zimbabwaanse toestanden. knopen of andere voorwerpen gebruiken om
Aangezien vertrouwen een enorm abstract met elkaar te ruilen. Dit is in de geschiedenis
begrip is en vooral van vandaag op morgen ook zo gebeurd. Uiteindelijk zijn er door trialvervlogen kan zijn, moeten we het geld and-error 2 “standaarden” ontstaan die naast
opnieuw koppellen aan iets tastbaars, iets elkaar werden toegepast en dus ook met
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elkaar in verhouding stonden; namelijk goud duidelijker zullen worden. Hoewel de waarde
en zilver – in India heeft men trouwens zeer van goud of zilver wel kan fluctueren, zal ze
lang suiker als ruilmiddel gebruikt. Het is nooit consequent dalen zoals bij de geldpers
geen toeval dat deze 2 standaarden het van van de centrale banken. Prijzen van
al de rest gehaald hebben. Een ruilmiddel goederen kunnen zich dus stabiliseren en
moet namelijk duurzaam zijn, makkelijk op te tenchnologische vooruitgangen zullen zich
delen en het moet zijn waarde behouden. duidelijk kenbaar maken door middel van
Goud en zilver corroderen niet, zijn in allerlei prijsdalingen. Om samen te vatten zal de
vormen te gieten en worden niet waarde van het goud en zilver – en
geconsumeerd. De ontginning van goud en nogmaals indien er meerdere standaarden
zilver is inderdaad wél een vorm van inflatie ontstaan, mij best – duidelijker de koopkracht
– toen de Spanjaarden de
van mensen weergeven.
nieuwe wereld en al het “ O v e r h e d e n
zu l l e n
Azteekse goud ondekten
CONCLUSIE
is de waarde van goud op gedwongen zijn om hun
het
continent
bijna schulden af te bouwen Hoewel er veel gezegd en
gehalveerd – maar dit is
kan worden
door middel van zelf te gevraagd
in enorm kleine mate dat
over het systeem dat ik
men van constante besparen in plaats van heir voorstel, kan ik enkel
blijvende waarde kan het op de kap van de vaststellen dat dit een vrij
spreken.
systeem
is.
De
spaarders te schuiven.” m a r k t m e c h a n i s m e n
bepalen welke de richting
D E
G O U D E N
de economie opgaat, misschien iets
VOORDELEN
duidelijker; het menselijk handelen bepaalt
Een voordeel van deze dubbele standaard, deze richting. Niet een persoon of groep
is dat de waarde van het individueel kapitaal personen die los van deze fundamentele
niet
langer
afhankelijk
is
v a n marktprincipes diezelfde markt proberen te
overheidsbeleid. Marktwerking kan op deze vervormen om hun eigen macht uit te
manier niet langer beinvloed of bestuurd breiden. Een gouden standaard – of eender
worden door enkele geniale economen die welke andere standaard – zal niet alle heil
trachten om de economische situatie naar brengen, maar de economische macht wordt
hun hand te zetten.
in dit systeem getransponeerd naar het
niveau van het individu en weg van het
Overheden zullen gedwongen zijn om hun niveau van de centrale machten. En welke
schulden af te bouwen door middel van zelf liberaal kan daar nu tegen zijn!
te besparen in plaats van het op de kap van
de spaarders te schuiven. Ze kunnen
natuurlijk ook de belastingen verhogen, maar
het punt is dat dit zeer zichtbare maatregelen
Thomas Marckx
zijn. En de electorale gevolgen voor zulke
Politiek Secretaris
beslissingen zullen dan waarschijnlijk ook
LVSV Leuven
niet uitblijven.
Nog een voorbeeld aan deze vrije
standaarden is dat schulden geen
comparatief
voordeel hebben op
spaargelden – in praktijk zou de zelfs een
nadeel hebben – waardoor er zich een
duurzame economie ontwikkeld die
gefundeerd is op sparen en investeren in
plaats van het huidige lenen en investeren.
Een ander en laatste duidelijk voordeel is dat
men duidelijker prijzen en prijsverhoudingen
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Overheidssteun voor innovatie:opgepast
___________________________________________________________________
“Vele mensen gaan ervan uit dat overheidssteun onmisbaar is om innovatie te
stimuleren. In dit denkkader worden dan ook grootse (megalomane) plannen
opgesteld waarbij de overheid zijn subsidies en gelden gaat focussen op de
sectoren die in hun plan gedefinieerd zijn. Men hoopt via het focusseren van
overheidsmiddelen dat er in deze sectoren meer innovatie gecreëerd wordt.
Meer nog, de gehele samenleving zou hierdoor innovatiever moeten worden.
In deze tekst zal hoofdredacteur Niels Leemput bedenkingen i.v.m. deze gedachtengang te formuleren.”
De afkomst van de middelen die de overheid state-of-the-art technologie en methodes te
gebruikt is uiteindelijk de samenleving zelf, werk gaat, en men hierbij een stap voor is op
waar de middelen worden opgehaald via be- de bedrijven en ideeën die men gaat evaluelastingen die in allerlei vormen en maten ren of hun mate van innovatie. Een bezoek
aanwezig zijn in België. Het ene project zal aan een van onze talrijke FOD's en overwel middelen krijgen, terwijl een ander pro- heidsbedrijven geeft mij persoonlijk een anject op een njet zal stoten. Deze middelen der beeld van onze overheid. Enkele prachtizijn echter wel afkomstig uit belastinggeld ge voorbeelden om eens een bezoekje te
dat afkomstig is van iedereen, dus ook van brengen via de loketten: FOD Financiën,
de personen wiens project wordt afgekeurd. NMBS, B-post, stedenbouw... Iedereen is vrij
Deze allocatie van middelen is ten opzichte om deze lijst verder aan te vullen, ik twijfel er
van deze personen onrechtvaardig, aange- niet aan dat er nog enkele mooie voorbeelzien zij dit geld zelf waarschijnlijk hadden den te vinden zijn.
kunnen gebruiken voor hun
project en eventueel dan “Door deze systemen Investeren in innovatieve
geen nood hebben gehad
projecten is inherent risicovan
georganiseerde
aan steun van buitenaf.
vol, aangezien het over
Door deze systemen van herverdeling
tussen baanbrekende en nieuwe
georganiseerde herverdegaat die nog niet volconcurrerende bedrij- zaken
ling tussen concurrerende
ledig ontwikkeld zijn. Een
bedrijven onderling haal je ven onderling haal je hoog risico impliceert ook
onvermijdelijk hun zelfred- onvermijdelijk
een hoge faalkans, er is dus
hun
zaamheid naar beneden,
een grote kans dat het been verstoor je de onderlin- zelfredzaamheid naar lastinggeld dus gebruikt
ge verhoudingen tussen beneden”
wordt voor projecten die
deze bedrijven.
falen. De kost van deze faling is dan een kost die de gehele samenleBij de voorstanders van ruime overheids- ving draagt, ook de personen en bedrijven
budgetten voor innovatie wordt ervan uitge- wiens project werd afgekeurd omdat het gegaan dat de overheid een beter gevoel heeft faalde project werd geselecteerd. Indien het
om innovatie te detecteren dan de rest van gefaalde project werd gefinancierd via privade samenleving. Op deze manier rechtvaar- te middelen, zijn er enkel personen geld verdigen zij de herverdeling van middelen van loren die een bewuste keuze gemaakt hebniet-innovatieve naar innovatieve industrie- ben om hun geld in het project te stoppen.
en. Ik zal niet de enige LVSV-er zijn die dit Personen of bedrijven met een concurrerend
geclaimde bovengemiddeld talent van de project zouden dan hoogstwaarschijnlijk hun
overheid in twijfel trekt. Indien dit wel waar geld niet in het gefaalde bedrijf gestopt hebzou zijn, zou deze overheid zelf namelijk bo- ben, maar dit gebruiken voor hun eigen provengemiddeld efficiënt en innovatief functio- ject te financieren. Indien één van beiden
neren. Dit zou impliceren dat men daar met dan in faling gaat, is het geen verlies voor de
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ganse maatschappij, maar enkel voor diege- sche start-ups.
nen die in het falende project hebben geïnvesteerd uit eigen wil.
Op deze manier wordt de hele dynamiek
van Creatieve Destructie afgeremd. Jonge
De overheid zou natuurlijk ook kunnen in- en echt innovatieve bedrijven met compleet
vesteren in projecten met lager risico, zou nieuwe ideeën krijgen het moeilijk om te
een antwoord hierop kunnen zijn. Maar in- overleven, of worden gewoonweg niet gecredien je over lage risico's spreekt, heb je het eerd. De potentiële ondernemer wordt imniet meer over innovatie. Als het risico wer- mers ontmoedigd om een nieuw bedrijf op de
kelijk laag is, zullen er automatisch private richten met werkelijk innovatieve ideeën.
investeerders het project
Diezelfde persoon kan zich
steunen, er is dan immers “Het is dan ook geen immers comfortabel nestelen
geen reden om het niet te
in een gevestigd bedrijf waar
doen. Deze investeringen in toeval dat in landen de middelen wel binnengeprojecten met laag risico zoals het onze de on- haald worden via conneczijn dan eigenlijk een verdoties, en het persoonlijke risiken vorm van subsidie, die d e r n e m i n g s g r a a d co veel lager is. Het is dan
het marktevenwicht grondig zeer laag ligt in ver- ook geen toeval dat in lanverstoren. Bedrijven die
zoals het onze de onmet meer den
nauwere banden met de gelijking
dernemingsgraad zeer laag
overheid hebben, zullen im- dynamische en vrije ligt in vergelijking met meer
mers sneller middelen toedynamische en vrije econoeconomieën.”
gewezen krijgen, ten koste
mieën. Door dergelijke sysvan hun concurrenten. Zoals al vaker is ge- temen en structuren creëert men als het wableken in landen met grote overheden die re een aversie voor ondernemen, met een
graag aan herverdeling tussen bedrijven voorkeur voor het vermijden van elk type risidoen, zijn het vooral grote, omvangrijke en co.
oudere bedrijven die deze “investeringen”
binnen halen ten koste van kleine, dynami- Een concreet voorbeeld hiervan zijn de
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doelstellingen die de overheid in de VS gaat op een foute keuze, omdat je als overheid,
opleggen voor groene energie. Er komen en ook niemand anders, geen perfecte kendaar immers quota die moeten gehaald wor- nis hebt over alle technologische ontwikkelinden qua samenstelling van het productiepark gen en evoluties die er bestaan. Dit is nu
voor elektrische energie. Hierbij gaat de eenmaal een mooi voorbeeld van het kennisoverheid er dus vanuit dat ze een accurate probleem. Indien je dit wel allemaal zou wilvoorspelling kunnen maken van de kosten len weten, moet iedereen aan de overheid
evolutie van de energierapporteren en moet al
bronnen en technieken “Het is dus oppassen ge- deze data door de overvoor de komende decenheid verwerkt worden. Er
met overheids- zou dus een (nog) groter
nia, ook de technieken blazen
die nog niet eens be- maatregelen in de econo- overheidsapparaat nodig
staan. De concrete waarzijn, wat ook zijn gevolden van die quota zijn tot mie: ook al is het mis- gen heeft op de belasstand gekomen door ste- schien goed bedoeld, de tingsdruk en dus op de
vig lobbywerk van bepaaleconomie. Het is
gevolgen kunnen vernieti- reële
de groeperingen, en dit
dus oppassen geblazen
heeft dan ook niets te ma- gend zijn.”
met overheidsmaatregeken met een ondersteulen in de economie: ook
ning van innovatie. Er is in dergelijk scenario al is het misschien goed bedoeld, de gevolgeen enkele incentive om de kosten van de gen kunnen vernietigend zijn.
gekozen technologieën te reduceren, de afzetmarkt is immers gegarandeerd. Het Europese cap-and-trade systeem voor CO2emissierechten is in dat opzicht zeker niet de
Niels Leemput
slechtste keuze, aangezien de goedkoopste
H o o f d r e d a c t e u r
technologie voor emissiereductie beloond
‘Blauwdruk’
wordt ten koste van de dure technologieën.
Hierbij heb ik het over het systeem, los van
het feit of er al dan niet een cap op CO2 moet
staan (dit is een heel andere discussie). Het
gaat hier vooral over het feit dat de methode
goed moet afgewogen worden.
Indien men een bepaalde doelstelling per se
vanuit overheidswege wil stimuleren of nastreven, moet men er tenminste voorzorgen
dat men niet technologie-specifiek gaat selecteren. Er is dan immers een groot risico
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Het probleem met het liberalisme
_________________________________________________________________________________________

“In deze tekst zal Lode Cossaer enkele problemen trachten te formuleren die
sommige verdedigers van het liberalisme hebben.”
Deze tekst is in de eerste plaats
voornamelijk een zelf kritiek – daar ik er van
overtuigd ben dat ik sommige van deze
fouten zelf heb gemaakt. Maar het leek me
toch relevant om dit neer te schrijven – en
ieder mag oordelen of dit oordeel terecht
was.

het betekent wel dat we goed moeten
begrijpen wat we bedoelen met
‘methodologisch individualisme’ en begrijpen
dat het niveau van de groep een invloed
heeft op dit verklaringsmodel.

Een tweede probleem is het gebruiken van
het argument van waarde subjectivisme. Het
Een eerste probleem is de relatie tussen in- is waar dat economische wetenschap ons
dividu en de gemeenschap. Het mag geen leert dat waarde subjectief is. Maar het lijkt
twijfel zijn dat het individu (moreel) relevant dat sommigen niet geheel correct toepassen
is in het liberalisme. En dit is zonder meer wat hiermee bedoelt wordt. De waarde
terecht. Het lijkt echter zo dat sommige waarover economische wetenschap het
liberalen vergeten dat het individu niet het heeft, is waarde subjectivisme, i.e. als je wilt
enige niveau is van de
verklaren waarom mensen
samenleving op basis “Sommige
liberalen zaken doen is het omdat
waarvan
processen
het als dusdanig
al
eens zij
gebeuren.
Om
d e zouden
waarderen.
Neem
biologische toestand van zeggen
dat
alles bijvoorbeeld Mengeriaanse
een mens te onderzoeken
waarom
subjectief is en dat we prijsvorming:
focussen we ons zijn
betalen mensen een
lichaam, maar daaruit volgt derhalve niets als een bepaalde prijs voor iets?
niet dat we de totaliteit van objectieve
Omdat zij iets meer waard
waarde
de mens kunnen begrijpen
vinden dan de prijs. Om
zonder naar het niveau dat kunnen beschouwen.” d e z e
handeling
te
supervenieert op het
verklaren, kunnen we geen
natuurlijke te kijken, i.e. het bewustzijn. gebruik maken van een vorm van objectieve
Sommige zaken kunnen maar verklaart waardetheorie. We kunnen het maar
worden door te kijken op het niveau van de verklaren in termen van de subjectieve
relevante groep, i.e. de collectie van de oordelen van zij die de ruil aangaan. Hieruit
individuen. Neem, bijvoorbeeld, het proces volgt niet dat het idee van een ‘objectieve
van het leren en vormen van morele waarde’ zinloos is. Hiermee is niet gezegd
oordelen aangaande andere individuen. dat het idee van een objectieve waarde per
Hiervoor is het een noodzakelijke se zinnig is, alleen dat het argument van
voorwaarde dat er een niveau groter is dan ‘subjectieve waarde’ voldoende is om dit te
het strikt genomen individu. Hier is niet mee weerleggen. Dit is vooral relevant in de
gezegd dat het niet, uiteindelijk, enkel discussie over wat we behoren te doen.
individuen zijn die oordelen – er is geen Sommige liberalen zouden al eens zeggen
mythische ‘groep’ die ‘een’ oordeel velt. dat alles subjectief is en dat we derhalve
Maar om het proces van oordeelvorming te niets als een objectieve waarde kunnen
begrijpen, behoren we de invloed die we op beschouwen, i.e. een waarde die we
elkaar uitoefenen te begrijpen. Het niveau behoren na te streven. Als daarmee bedoelt
van het collectief is wel degelijk relevant om wordt dat we, uiteindelijk, alleen maar
dit fenomeen te begrijpen. Natuurlijk volgt handelen op wat we zelf waarderen, dan
hier niet uit – zoals sommige niet liberalen heeft die persoon gelijk. Maar doorgaans
wel eens denken – dat er daarom iemand wordt het gebruikt in de zin van ‘er is geen
bewust voor ‘de groep’ kan spreken. Maar objectieve waarde, waardoor er niets is wat
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we behoren na te streven’, wat toch iets
controversieler is. Natuurlijk is het zo dat als
er geen mensen zijn, er geen waarde
oordelen meer gemaakt kunnen worden.
Maar daaruit volgt niet dat er niets is dat we
behoren te waarderen als zijnde mensen.
Indien iemand dat wilt beargumenteren, dan
heeft hij toch een beter argument nodig dan
te verwijzen naar het economische concept
van verklarende waarde subjectivisme.

begrijpen de rechten van een individu en het
natuurrechtelijk onderscheid tussen
verschillende praxeologische, morele
actoren als dusdanig, dan lijkt het mij
betwijfelbaar of er geen middenweg kan
gevonden worden tussen de ‘radicale’ notie
zoals hierboven gesteld en de even radicale
notie dat er een overheid kan zijn die
beslissingen mag nemen aangaande de
middelen van de samenleving.

Een derde probleem is de behandeling van Hiermee verwant is de eeuwige discussie
de inherente moraliteit van het individu. tussen ‘positieve’ en ‘negatieve’ vrijheid, wat
Soms wordt er al eens gezegd dat we geen mij een volledig verkeerd discours lijkt.
(morele) plicht hebben om andere mensen te Politieke filosofie gaat over de handelingen
helpen (in tijden van nood). Maar langs de die mensen niet mogen stellen en
andere kant wordt er (soms) wel beweerd handelingen die mensen moeten stellen.
dat er zoiets bestaat als natuurrechten (Waarbij de handelingen die mensen
waardoor zelfs 1 eurocent van iemand stelen ‘mogen’ stellen en ‘niet moeten’ stellen de
een onrecht is. In het kort gezegd: voor bewegingsvrijheid is die ieder individu heeft,
(sommige versies van het) liberalisme is de kortom: zijn vrijheid.) Het uitdrukken in
morele waardigheid van een individu zo sterk termen van ‘vrijheid’ suggereert de idee dat
dat zelfs 1 eurocent van
we op zoek zijn naar te
iemand stelen een “Een individu heeft in het analyseren wat de
onrecht is, maar langs
is van deze
liberalisme
b e p a a l d e reikwijdte
de andere kant is de
bewegingsvrijheid,
morele waardigheid van verplichtingen. Op zijn minst terwijl het gaat over het
een individu zo zwak al de verplichting andere afbakenen van deze
dat
anderen
niet
bewegingsvrijheid. Als
gedwongen
zouden mensen als morele actoren we de handelingen van
mogen worden om aan te respecteren.”
een mens zien als een
een enorme lage kost
g e b i e d
v a n
voor henzelf mensen in grote nood te mogelijkheden, heeft het niet veel zin om
helpen. Dit is niet per se een kritiek – iemand allerlei delen van dat gebied aan te wijzen en
zou perfect kunnen zeggen: ‘inderdaad, want te zeggen ‘dat mag’. Wat relevant is de
het liberalisme is een politieke filosofie en grenzen van dat gebied, waarbij een individu
dat is nu eenmaal de conclusie’. De vraag is in het liberalisme bepaalde verplichtingen
echter of je dit wel in termen van morele heeft. Op zijn minst al de verplichting andere
waardigheid kan uitdrukken en of er geen mensen als morele actoren te respecteren.
discrepantie is tussen beide visies. Het is
waar dat het een coherente visie is, maar Een vierde probleem dat ik zie is het
daaruit volgt nog niet per se dat het juist is. behandelen van het liberalisme als een visie
(Bemerk dat de totale macht van de op wat onze (natie)staten moeten doen. Om
staatsorganisatie ook een coherente visie is, dit te begrijpen, zal ik de lezer even mee
maar daarom nog niet correct.) Hiermee moeten nemen in een metafoor. Beeld u in
hoeft de (correcte) benadering van dat je ergens tijdens de Middelleeuwen
natuurlijke rechten en van een leefde, onder de auspiciën van een leenheer.
natuurrechtelijk discours – in tegenstelling tot Beeld u in dat je toen een liberale visie had,
het volledige absurde rechtspositivisme – vergelijkbaar met de ideeën die sommigen
niet mee volledig geannuleerd te worden. nu hebben over de staat. Wat zou je dan
Maar de vraag is wat het correct antwoord is steunen? Je zou waarschijnlijk steunen dat
op dit punt. Alweer; we zouden kunnen de leenheer ‘niet teveel’ belasting zou
blijven vasthouden aan deze theorie. Maar heffen. Je zou steunen dat we hem
als we een stap terug nemen en we democratisch zouden mogen kiezen. Je zou
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ondersteunen dat je wat meer vrij was om je
eigen zaken te regelen zonder uitgebreide
regels. Maar wat je waarschijnlijk niet zou
steunen, is het idee dat de leenheer
helemaal niet nodig is om een ordelijke
samenleving te hebben. Het is immers deze
organisatie die de orde waarborgt, die de
ridders, de soldaten en de veiligheid creëert.
Het liberalisme gaat echter niet om de
leenheer beter te maken, maar om, als
uiteindelijke doel, de leenheer tot zijn eigen
leven te beperken, zonder de dwang die hij
kan uitoefenen. Ik laat eenieder voor zijn
eigen concluderen wat dit betekent voor
sommige uitdrukkingen in ons modern
liberalisme.

vergelijkingen kan dus nooit geen kwaad.

Een zesde (over-enthousiaste) verdediging
van het liberalisme dat het (puur) gaat over
‘vrijwilligheid’ en dat ‘eigendom vrijwillig’ is.
Nu; het moge duidelijk zijn dat het systeem
van eigendom helemaal niet ‘volledig
vrijwillig’ is. Maar weinig mensen hebben hun
toestemming gegeven voor de bestaande
eigendomsregels – zelfs als deze
eigendomsrelaties zouden bestaan in
Libertopia. Daaruit volgt – natuurlijk – niet
dat overheden die wetten neerschrijven ter
regulering van de gehele samenleving in al
haar facetten vrijwillig is. (De absentie van
een kenmerk in een alternatief, betekent
natuurlijk niet de aanwezigheid van dat
Een vijfde zaak is dat men bij het beoordelen kenmerk in een ander alternatief.) Hiermee
van politieke regimes de hoeveelheid vrijheid ontken ik niet dat er niet categorisch iets
en de hoeveelheid onvrijheid beide over- anders is tussen ik die naar de supermarkt
schat worden. We zien soms
en mijn inkopen doe en daar
dat simpelweg omdat een “Het idee dat de geld voor betaal en het
bepaald land een lagere
concept belastingen. Alleen;
belastingsgraad heeft, dat dit rijken positief zijn het punt van ‘vrijwilligheid’ is
wordt gezien als een quasi voor de economie, nonsens.
walhalla. Neem Ierland van
het laatste decennium als een is echter volledig Een zevende punt dat je al
voorbeeld. Maar belastingen verkeerd.”
eens hoort, is het idee dat de
zijn maar een vorm van
rijken positief zijn voor de
vermindering van de onvrijheid – en eigenlijk economie. Dit is echter volledig verkeerd. Er
nog een redelijk onbelangrijke in vergelijking is geen enkele gelijkheid of ongelijkheid van
met (bepaalde) reguleringen. Het punt is te vermogen of inkomen die ‘positief’ of
begrijpen dat een staat zowel in vorm – wat ‘negatief’ is voor ‘de economie’. Rijken zijn
hij doet: hoe hij bijvoorbeeld reguleert – in niet per se positief, net zoals armen per se
groote – hoeveel hij doet: je kan bijvoorbeeld negatief zouden zijn. Wat relevant is voor
iets gewoonweg verbieden of enorm economische groei – en dus een stijgende
verschillende regels in heel dat gedeelte van welvaart voor de grote massa van de
de samenleving hebben – en in reikwijdte - samenleving – is de er meer gespaard wordt,
die aspecten van de samenleving waarin hij i.e. een steeds lagere tijdspreferentie is,
ingrijpt: bijvoorbeeld helemaal niet in x waardoor er meer middelen vrij komen om te
ingrijpen – kan verschillen. Een staat kan investeren in meer uitgebreidere en
enorm veel doen op een enorm productievere productiemethoden. Dit zou
vrijheidsbeperkende wijze in maar een paar zelfs mogelijk zijn in een samenleving met
aspecten van de samenleving. Of een staat een volledig gelijk inkomen en vermogen.
kan een beetje interveniëren in veel Het verdedigen van ‘de rijken’ omdat ze
verschillende aspecten van de samenleving, ‘positief’ zijn voor de economie is gebaseerd
zonder al te ingrijpende maatregelen te op een slecht kennis van economie.
nemen. In welke van deze 2 samenlevingen
is er dan meer vrijheid? De moeilijkheid van Als laatste punt zou ik het willen hebben over
dit in te schatten creëert mede de moeilijk- het verdedigen van de huidige politiek
heid om een correct oordeel te vellen over gecontroleerde marktorde. Soms hoor je
het vergelijken van de ‘vrijheid’ in niet-liberalen al eens zeggen dat het
verschillende landen. Een beetje meer marktproces bepaalde ‘machtsposities’
bescheidenheid in het maken van creëert tussen werkgevers en werknemers.
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Liberalen stellen daar al eens over dat dit dat dit een probleem is’. Bijvoorbeeld: soms
volledig irrelevant is, waardoor ze, a fortiori, wordt grotesk gedrag gesteld als ‘geen
die machtsposities verdedigen. Maar er is probleem’, om de simpele reden dat er geen
helemaal geen nood om dit te verdedigen: echte reden is om geweld te gebruiken om
de huidige door de politiek gecontroleerde dit gedrag te stoppen. Maar dat volgt daar
marktorde creëert inderdaad ongelijkheden niet uit: je kan terecht iets als een probleem
qua positie in de samenlevingen, waarbij er beschouwen, zonder dat je daarom stelt of
een grotere machtspositie is voor mensen vindt dat de overheid hiervoor moet ingrijpen.
met meer kapitaal en zij die belangrijke Niet liberalen hebben hier ook het
posities hebben in de vakbonden, ten koste omgekeerde probleem: elke keer als ze iets
van de sukkelaars die dat
een probleem vinden, volgt
niet hebben. Het is nogal “De vergissing die veel daar automatisch uit dat de
wiedes dat er een grotere
overheid hiervoor zou
af hankelijkheid
wordt liberalen maken is dat moeten ingrijpen. Indien
gecreëerd als er allerlei ze de gevolgen van de beide de middenpositie
minimumlonen zijn die
vinden – veel
gepolitiseerde
markt zouden
mensen werkloos of in de
zaken zijn problemen,
verdedigen als maar weinig daarvan
zwarte markt dwingen en orde
tegelijkertijd
allerlei
het gebruik van
ware het de gevolgen legitimeert
beperkingen om als
geweld om dat op te lossen
zelfstandige in beroep te van een vrije markt.”
– zouden we al veel beter
gaan en hoge marginale
met elkaar erover kunnen
belastingsvoeten om het weinige inkomen communiceren.
dat men eventueel zou kunnen verdienen af
te nemen. De vergissing die veel liberalen Hiermee zou ik deze tekst willen afsluiten. Ik
maken is dat ze de gevolgen van de hoop dat de liberale lezer er iets aan had.
gepolitiseerde markt orde verdedigen als Zoals je wel kon merken waren het verschilware het de gevolgen van een vrije markt. lende vormen van kritiek; sommige
Het heeft geen zin om de uitkomsten van economische, sommige filosofische,
bepaalde gehandicapte marktprocessen te sommige strategisch. Ik hoop dat het de
verdedigen als ware het uitkomsten van een lezer kon boeien.
echte vrije markt. Ik raad mijn mede liberalen
dan ook aan om hiermee te stoppen.
Het omgekeerde bestaat ook, trouwens:
socialisten bekritiseren de uitkomsten van
deze gemanipuleerde marktprocessen al
eens alsof het de gevolgen waren van een
echte vrije markt. Niets is, natuurlijk, minder
waar.

Lode Cossaer
Lid Murray Rothbard
Institute

Als laatste zou ik nog de trend willen
aanklagen dat sommige liberalen hebben
door vaak de volgende redenering te maken:
‘het is niet iets waar ik van vind dat de
overheid mag ingrijpen/waar geweld legitiem
gebruikt mag worden, dus ik ga ontkennen
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Gelukzalige onwetendheid
________________________________________________________________________________________.

“De Vlaming is gelukkig. Althans, dat vertelt de Vlaamse regering. Die pakte
uit met de resultaten van de jaarlijkse enquête die ze voert over hoe we ons
voelen, hoe we werken en waar we van wakker liggen. Dat laatste blijkt vooral
onze job te zijn. LVSV Leuven erelid plaatst enkele kanttekeningen bij deze gelukkige boodschap”
Vorig jaar stond de zorg om werk op de elfde
plaats van wat er ons uit onze slaap houdt,
dit jaar op de eerste. Het rapport leert ons
eerder dat we dikker worden, de kloof tussen
arm en rijk groter wordt en de weg naar een
echte innovatieve topregio moeilijker. En
toch zijn we gelukkig

Waalse Feluy. Het verzet tegen dat
optrekken van de pensioenleeftijd is een
puur staaltje statisch denken.
Filosofie

De vakbonden rechtvaardigen hun protest
vanuit een filosofie die als basisprincipe
heeft dat alles altijd hetzelfde blijft. Maar de
Lies, damn lies and statistics
realiteit is net omgekeerd. Eerst en vooral
Gewoon een geval van ‘lies, damn lies and claimen de actievoerders dat als mensen
statistics' zoals Mark Twain placht te langer moeten werken, de ouderen de jobs
zeggen? Of leeft een grote groep Vlamingen van de jongeren ‘bezetten'. Dat zou dus
in gelukzalige onwetendheid
betekenen dat er een vooraf
terwijl een ander groepje “Er bestaat gelukkig vastgelegd aantal jobs te
landgenoten geen werk
verdelen valt. Erg logisch is
heeft, armer en dikker geen centraal bureau dat niet. Want een paar jaar
wordt? Dat leert het dat
het
aantal geleden waren er geen jobs
Vlaamse cijferoerwoud ons
die uit het schrijven van
a r b e i d s p l a a t s e n software voor iPad
niet. Wat het wel
nog maar eens bloot legt, is vastlegt. Die zijn het applicaties bestonden of het
het falen van ons beleid om
verkopen van goederen op
gevolg
van
het
aantal
mensen langer aan het werk
ebay. Er bestaat gelukkig
te houden. Want als we een mensen
dat een geen centraal bureau dat het
job hebben, geven we nog
arbeidsplaat sen
onderneming start en aantal
steeds een eind voor onze
vastlegt. Die zijn het gevolg
zestigste verjaardag de pijp uitbouwt,”
van het aantal mensen dat
aan Maarten.
een
onderneming start en uitbouwt,
Pensioenleeftijd.
Minder lang werken
In Frankrijk besliste de regering Sarkozy
deze week om de officiële pensioenleeftijd Een tweede denkfout is dat een verhoging
op 62 te leggen en klikte die de leeftijd voor van de pensioenleeftijd niet betekent dat we
een volledig pensioen vast op 67. Resultaat: langer moeten werken. In absolute termen
massa's studenten, arbeiders en bedienden wel, in relatieve termen gaat het eigenlijk
die in grote getallen hun verontwaardiging op over een vermindering. Want ook onze
straat kwamen verkondigen. Onze levensverwachting is niet statisch maar
vakbonden verklaarden zich meteen solidair stijgend. Op het ogenblik dat onze - vandaag
met
het
verzet
tegen
e e n theoretische - pensioenleeftijd op 65 werd
pensioenhervorming "op de rug van de vastgelegd leefden we gemiddeld nog geen
werknemers". En blokkeerden prompt de 70 jaar. Dat betekent dat iemand die op zijn
petroleumopslagplaatsen van Total in het 20ste zijn eerste baan startte, werkte tot aan
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de pensioenleeftijd en er vervolgens op de wil optekenen, is het tijd om ook in ons land
gemiddelde leeftijd het bijltje bij neerlegde in te informeren te trancheren.
totaal 45 jaar had gewerkt of gedurende 65%
van zijn leven. Nu worden we bijna 80 en
Lorin Parys
gaan we in de praktijk op ons 58ste op
Erelid LVSV Leuven
pensioen. Iemand die op zijn 20ste
begonnen is, werkt nu minder dan de helft
van zijn leven.
Gelukzalige onwetendheid is meestal geen
lang leven beschoren. Dus als het volgend
rapport eindelijk een hogere uittredeleeftijd
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‘Niet de multicultuur maar de Europese
welvaartstaat is mislukt’
_________________________________________________________________________________________

“De multiculturaliteit is mislukt’ zegt Angela Merkel, en daarna ook Yves
Leterme. Steeds meer politici en opiniemakers kwaken dat na. Maar, klopt dat
wel? Welk bewijs wordt hiervoor geleverd? Was de monoculturaliteit van
vroeger wel gelukt? Brussels volksvertegenwoordiger Els Ampe geeft er haar
mening over.”
Laat ons eerlijk zijn: de migratie legt de mislukkingen bloot van de Europese
‘welvaartstaten’, groot geworden in een monoculturele samenleving. De toogstrategen
van deze wereld zullen aanvoeren dat het
toch duidelijk is dat de integratie mislukt is.
Immers, ‘de “allochtonen” zijn meer werkloos, onder criminelen vinden we meer
“allochtonen” terug, in de wijken waar
‘allochtonen’ wonen is het vuil, moslims willen hun gebruiken opleggen aan de BelgenV’ Hoewel de laatste beweringen kunnen kloppen, bewijzen deze argumenten niet
dat ‘de integratie’ mislukt is. Een correlatie
tussen feiten bewijst immers geen causaal
verband.

an sich, maar in de rol van de staat. De staat
respecteert de basisregels niet: (1) een
wederkerig sociaal systeem, (2) de mismatch
tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt,
(3) de scheiding tussen kerk en staat, en (4)
afdwingbare wetten. Het doel van integratie
is tweeërlei: de wetten van het land kennen
en respecteren én zelfstandig in z’n
levensonderhoud kunnen voorzien (behalve
in gevallen van overmacht). Eigenlijk is dat
niet meer en niet minder als wat men van
een Belgisch staatsburger verwacht. Via
integratiecursussen zorgt men ervoor dat
migranten de wetten leren kennen en de taal
leren om werk te kunnen vinden. Dit is
noodzakelijk,
maar
“Het
probleem o n v o l d o e n d e . D e
om zich te
ligt eigenlijk niet verantwoordelijkheid
integreren ligt in de eerste
in de migratie an plaats bij de migranten zelf.
staat mag de migranten
sich, maar in de Onze
deze verantwoordelijkheid niet
rol van de staat. “ ontnemen.

Men argumenteert dat
multicultuur niet lukt omdat
‘culturen botsen’. ‘De
gebruiken’ van autochtonen en
allochtonen zouden te
verschillend zijn, enzovoort.
Nochtans botsen de Chinese
cultuur en de Belgische zeker, maar ben ik
nog niemand tegen het lijf gelopen die zich
druk maakt over de integratie van Chinezen
in België. Meestal maakt men zich druk over
Marokkanen en Turken. Maar, in Marokko en
Turkije bedraagt de werkloosheidsgraad
slechts 10% (evenveel als in de VS). Deze
landen strijden ook tegen criminaliteit en
proberen hun steden ook proper te houden.
In Brussel daarentegen zijn er wijken waar
de werkloosheidsgraad meer bedraagt dan
35%. Deze eenvoudige vaststellingen
bewijzen meteen dat het botsen van culturen
niet het probleem is en dat we ons niet
mogen blindstaren op de herkomst van de
migranten.

Ons ‘onwederkerig’ sociaal systeem

De welvaartstaten in Europa hebben een
sociaal systeem uitgedokterd dat geen
rekening houdt met migratie. Zelfs wie nooit
heeft bijgedragen bouwt rechten op. Door
middel van controlesystemen probeert men
dan de groep die rechten opbouwt zonder te
hebben bijgedragen klein te houden. Dat
laatste is nooit echt gelukt. Los van het feit
dat zo’n systeem aan de basis
onrechtvaardig is voor wie er wel aan
bijdraagt, maakt de migratie duidelijk dat zo’n
systeem in een open samenleving
onhoudbaar is. Wie kan een Marokkaan, die
gemiddeld 250 euro verdient in Marokko om
te werken, verwijten naar België te verhuizen
Het probleem ligt eigenlijk niet in de migratie om er 1000 euro werkloosheidsvergoeding te
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trekken?
Mismatch tussen vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt

gerealiseerd is. Moesten alle gesubsidieerde
instellingen zoals scholen en administratieve
diensten neutraal zijn om die scheiding te
waarborgen, dan waren deze kwesties nooit
aan de orde geweest. Ook hier weer is het
dankzij de migratie dat het gebrek aan
scheiding tussen kerk en staat, of beter
tussen geloof en staat, pijnlijk duidelijk wordt.

Veel migranten trekken desalniettemin naar
Europa om er werk te vinden. Eens in
Europa komen ze tot de vaststelling dat er
geen jobs zijn voor hun opleidingsniveau.
We mogen niet vergeten dat de Ook de commotie over de verlofdagen is te
alfabetiseringsgraad in Marokko bijvoorbeeld herleiden tot een mislukt staatsbestel. De
nauwelijks meer dan 50% bedraagt, terwijl overheid legt officiële feestdagen vast die
België vooral een diensteneconomie is. In gelieerd zijn aan één bepaalde godsdienst,
een normale economie van vraag en aanbod het katholicisme. Al wie niet katholiek is moet
zouden deze mensen wegtrekken omdat ze zich daarbij neerleggen. Ook hier miskent de
niet in hun levensonderhoud kunnen overheid de keuze van het individu. Een
voorzien, maar omwille van ons individu kan op een officiële katholieke
onwederkerig sociaal systeem kunnen ze feestdag immers niet kiezen om toch te
blijven. We zouden ervoor kunnen zorgen werken in ruil voor een andere dag tegen
dat meer jobs worden gecreëerd voor dezelfde voorwaarden. Door de migratiegolf
mensen met een lager opleidingsniveau. In en de toename aan moslims in de
een geglobaliseerde wereld
maatschappij zijn er nu
is dat alleen mogelijk als “Wie beweert dat de bedrijven waar meer dan
België de taksen om iemand
moslims werken. Deze
scheiding tussen kerk 90%
in dienst te houden
mensen begrijpen niet
(loonkosten) zodanig laat en staat in België een waarom ze op kerstdag niet
dalen dat ze concurrentieel feit is, is blind. “
kunnen werken, maar
zijn met andere landen.
tijdens het suikerfeest wel
Quod non. Omdat onze staat geen moeten werken. Het is eigenlijk schandalig
wederkerig sociaal systeem installeert en dat niet-katholieken in België op de migratie
nalaat de arbeidstaksen te verminderen, blijft van de moslims hebben moeten wachten om
er nog één manier over om vraag en aanbod gehoor te krijgen over de manier waarop
op de arbeidsmarkt te matchen: opleiding verlofdagen worden vastgelegd.
van de werklozen. De inspanningen die
echter door de maatschappij moeten worden Wetten die dode letter blijven
geleverd om volwassen analfabeten op te
leiden tot vakkundig personeel is zeer groot. Als de wetten niet afdwingbaar zijn, omdat
Mislukkingen zijn daarom ons deel.
justitie niet
ver volgt,
heerst
er
straffeloosheid. Dat geldt zowel voor Belgen
Onbestaande scheiding tussen kerk en als migranten. Als het voor iemand die nieuw
is in een land duidelijk wordt dat de wetten
staat.
dode letter blijven, moet je niet versteld
Wie beweert dat de scheiding tussen kerk en staan dat diezelfde wetten met de voeten
staat in België een feit is, is blind. Officiële worden getreden. Vooral wanneer iemand
feestdagen worden afgestemd op de afkomstig is van een land waar de wet wél
katholieke kerk. De nummer twee van het op strenge manier wordt afgedwongen.
officieel protocol is niemand minder dan de Wanneer de straten vuil zijn in sommige
a a r t s b i s s c h op .
In
g e s u bs i d i e e r d e migrantenwijken, dan heeft het geen zin om
ziekenhuizen, scholen enzovoort, wordt het een groep met de vinger te wijzen. Het heeft
neutraliteitsprincipe van de seculiere staat alleen zin om de personen die vervuilen voor
niet gerespecteerd. De discussie over de hun gedrag te straffen. De reden waarom
hoofddoeken voor ambtenaren en op school migrantenwijken vaak verwaarloosd en vuil
bestaat alleen maar omdat de scheiding zijn, heeft evenwel niets te maken met de
tussen kerk en staat in België niet afkomst van de mensen die er wonen, maar
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wel met de gebrekkige opvoeding van multicultuur. Wie de monocultuur predikt als
sommige mensen. Het gaat natuurlijk niet oplossing voor de ‘migratieproblemen’ wil
alleen om vervuilde straten,
niet zien dat de Europese
maar ook gewelddadig “We
kunnen
de welvaartstaten al jaren ziek
gedrag, drugsdealing en
zijn. In een moderne staat
van geldt niet je afkomst, maar
andere
vo r m e n
va n mislukkingen
criminaliteit waar migranten onze
welvaartstraat je toekomst. Word je niet
procentueel gezien vaker
afgerekend op je geloof,
bij betrokken zijn. Hoewel niet blijven afschuiven maar op je gedrag. Een
de gebrekkige opvoeding op de multicultuur”
individu kan nooit herleid
een verklaring is, mag het
worden tot een nummertje
niet gebruikt worden als excuus of uit de groep.
verzachtende omstandigheid. De wet moet
gelijk zijn voor elkeen.
Om een multiculturele maatschappij in
harmonie te realiseren moet de Belgische
staat zichzelf heruitvinden en zorgen voor:
(1) afdwingbare wetten, (2) een wederkerig
sociaal systeem, (3) een moderne
arbeidsmarkt en (4) scheiding tussen kerk en
staat. We kunnen de mislukkingen van onze
welvaartstraat niet blijven afschuiven op de

32

Els Ampe
Erelid LVSV Leuven

Liberaal Vlaams StudentenVerbond Leuven

Van provincies en partijfinanciering
________________________________________________________________________________________.

“De afschaffing van de provincies als politiek beleidsniveau staat in vele
partijprogramma’s. Toch breidden de provinciebesturen sinds 1830 enkel uit,
en dit op alle mogelijke aspecten. Vlaams volksvertegenwoordiger Peter
Reekmans licht deze schijnbare paradox toe”
Deze uitbreidingen staan haaks op de nieuwe structuur die de opeenvolgende staatshervormingen ons land de laatste dertig jaar
bracht. Volledig tegengesteld aan het subsidiariteitsprincipe ook, want gemeentebesturen (eventueel via samenwerking) zijn anno
vandaag perfect in staat om vele door de
provincie geclaimde taken te vervullen, dicht
bij de burger. En ook al dwars tegen de logica van de nieuwe communicatiemogelijkheden in.”

zelfbediening onomwonden toe, het kon ook
moeilijk anders: "We gebruiken dit om de
partijkas te spijzen". Waarmee ook
onmiddellijk verklaard is waarom geen
enkele partij, behalve LDD, de provincies
daadwerkelijk wil afschaffen!? Want de
partijen hebben niet alleen in alle stilte de
toelagen verhoogd, het geld wordt ook
onrechtmatig gebruikt. Het mag alleen
gebruikt worden ter ondersteuning van de
provinciale fracties. Men mag het niet
gebruiken voor partijwerking, verkiezingen of
Provincies dateren uit de pruiken- en het uitbetalen van weddes. Wat uiteraard wel
postkoetsentijd. Letterlijk. Want in die gebeurt, dat bevestigt men ook in de pers,
periode
had
het
en wat dus onwettelijk is.
ongetwijfeld zin om ‘op een “In acht jaar tijd zijn de Snijden in eigen vlees doet
dagreis vanuit Brussel’ een provinciale
toelagen te veel pijn. De partijen
vertegenwoordiger van het
bekostigen
met
de
de
politieke provinciale gelden één voor
hoogste nationale gezag te voor
installeren. Maar meer dan partijen in alle stilte één hun campagnes. Dus
een eeuw later?
zijn ze achter de schermen
verviervoudigd. “
vierkant
tegen
een
Vreemd dus dat een
degelijke hervorming of bij
effectieve
opheffing
van
d e voorkeur afschaffing van de provinciesV
provinciebesturen maar niet op de agenda
geraakt. Ja, er is nu een ‘Groenboek’ Als je de bevolking besparingen oplegt, dan
waarmee Vlaams minister van Binnenlands moet je als overheid consequent zijn en de
Bestuur de provincies enigszins wil volstrekt overbodige provincies meteen
hervormen en zowaar afslanken. Maar zelfs afschaffen. Daarom stelde ik dit reeds
die flauwe aanpak stuit op fel verzet, en tot herhaaldelijk voor. Maar buiten wat
op heden blijft alles bij het (stok)oude.
vrijblijvend geblaat, komt weinig tot geen
concrete steun. Ik weet waarom. Bourgeois
Daarom groef ik dieper, want naast het zal, àls hij het al meent, zijn tanden stuk
evidente
protest
van pr ovinciale bijten op z’n Groenboek. Alleen een
mandatarissen en hun aanhang merk ik ommekeer in de politieke verhoudingen in
steeds en opnieuw een intense weerzin bij ons land kan de stilstand doorbreken.
vele machtspolitici om inzake provincies
alles bij het oude te laten. Misschien is wat
volgt wel een verklaring?
Peter Reekmans
Erelid LVSV Leuven
In acht jaar tijd zijn de provinciale toelagen
voor de politieke partijen in alle stilte
verviervoudigd. Van 1 miljoen euro in 2000
naar 4,3 miljoen euro in 2008 (recentste
cijfers). De partijen gaven in de pers deze
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Recensies
“De wereld is een boek,
en zij die niet reizen, lezen slechts één bladzijde.”
- St. Augustinus
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Recensie: The Economics of Freedom
What yout professors won’t tell you
_________________________________________________________________________________________

Geselecteerd werk van Frédéric Bastiat
Voorwoord door F.A. Hayek
__________________________________________________________________________
“Voor zij die een korte maar krachtige introductie willen tot een verdediging
van vrije markten, een aantal foute redeneringen die overheidsinterventies
verantwoorden, en de schade die dergelijke interventies kunnen aanrichten, is
The Economics of Freedom een must-read!”
Er is iets merkwaardigs aan de gang in
België, Europa en bij uitbreiding bijna alle
Westerse landen. Iedere dag worden we
overspoeld door stellingen van deze of gene
overheidsinstelling of politicus, die grote
uitgaven en interventies rechtvaardigen.
Bijna zonder uitzondering krijgt men
bombastisch taalgebruik en gewichtige
retoriek te verwerken in de volgende lijnen:
“Deze maatregel zal jobs creëren” of “De
daadkracht van de overheid zal de jobs
waarborgen”.
“Door deze maatregel
garanderen we de welvaart, nee, we
vergroten ze!” of “we moeten deze industrie
beschermen tegen de kwalijke
invloeden van buitenaf om onze
economische groei te
waarborgen”. In het licht van al
deze grootse en mooie
realisaties, de voorgespiegelde
winsten en groei in rijkdom en
welzijn, zou men geneigd
moeten zijn om in wild applaus
uit te barsten, en te juichen
omwille van de grote wijsheid en
het eindeloze vooruitzicht van
onze democratisch verkozen
leiders, die handelen in het
belang van allen mensen! En
tochE Iets lijkt hier niet te
kloppen Het voelt allemaal wat
opgeblazen en disproportioneel. Iets wordt
vergeten. Maar wat?
Als liberaal zijn we geneigd om kritisch te
staan ten opzichte van de overheid. Velen
onder ons hebben een ongemakkelijk
buikgevoel dat de voorspellingen geuit door
politici mooi zijn, maar dat er iets niet in de
haak is. Als publieke uitgaven en
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staatsinterventie zulke enorme en ongeziene
voordelen teweegbrengen, hoe komt het dan
dat we de overheid niet in alles laten
interveniëren? Voor zij die met deze vragen
zitten, een antwoord zoeken, maar niet
bereid zijn om uren te wijden aan enorme
macro-economische traktaten, kan ik “The
Economics of Freedom” ten zeerste
aanbevelen. Het boekje biedt een kleine
selectie uit de betere werken van Frédéric
Bastiat, een 19de eeuwse Franse politieke
econoom en filosoof. Zijn argumentatie is
gemakkelijk te volgen (zelfs voor politici!),
zijn schrijfstijl scherp en humoristisch, en de
conclusies die hij trekt zijn, zelfs
na 160 jaar, nog altijd brandend
actueel en relevant.
What is seen and What is not
seen
Het eerste en meest uitgebreide
essay in dit boekje behandelt
mogelijk de belangrijkste
dwaling in publiek economisch
denken. Men is geneigd om bij
besluitvorming twee centrale
denkfouten te maken. Men ziet
enkel het directe voordeel,
zonder met de lange termijn
rekening te houden, en men ziet
alleen het voordeel voor een selecte groep
mensen die rechtstreeks positieve gevolgen
ondervindt van een bepaalde maatregel. Dit
wordt kort omschreven als “wat gezien
wordt”. Men vergeet echter al te gemakkelijk
“wat niet gezien wordt”. De minder
opvallende en onrechtstreekse, doorgaans
negatieve gevolgen van een dergelijke
maatregel. Bastiat hanteert zeer heldere
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basisaxiom a’s,
die
dit
pr obleem
verduidelijken.
Een eerste graag
genegeerde, nochtans eenvoudige premisse
voor elk overheidshandelen is dat publieke
uitgaven zonder uitzondering belastingen
impliceren. Voor iedere cent die een
overheid uitgeeft, moet een cent gehaald
worden bij de bevolking. Hieruit vloeit een
tweede premisse voort. Iedere cent die aan
een specifieke groep ten goede komt,
impliceert een verlies van die cent voor de
rest van de bevolking, die er niet langer vrij
over kan beschikken. De man die de
maatregelen betaalt wordt in het boek
concreet gemaakt met de Franse koosnaam
voor de gewone man: Jacques Bonhomme
(James Goodfellow, of zo u wilt, Jan met de
Pet).

aan Jacques Bonhomme. Op grote schaal
kan dit leiden tot verminderde inkomsten en
bijgevolg tewerkstelling in (in dit voorbeeld)
de schoenenproductie. Het nettoresultaat is
dus geen voordeel voor de samenleving en
de economie, maar een reallocatie van
middelen, die in het beste geval voordeel
noch nadeel oplevert. Maar het geld gaat
hier naar een industrie die eigenlijk
economisch zelfstandig niet meer leefbaar is.
De arbeidskrachten die verder werken in de
fabriek kunnen niet ingezet worden in
industrieën die wel winstgevend zijn, en dus
op lange termijn meer welvaart zouden
opleveren! Omdat deze potentiële effecten
zich niet voordoen, of enkel onrechtstreeks
uit de maatregel voortvloeien, is het in
essentie het gevolg dat niet gezien wordt.

We
maken
het
Op basis van dergelijke
concreet met een
argumentatie moet het
“Als de Franse overheid ene na het andere
modern voorbeeld. De
Vlaamse
overheid
ramen in gebouwen zou wondermiddel door de
besluit
om
een
overheid of de publieke
autofabriek die onder verbieden, zou dit immers tot opinie gepresenteerd
druk van buitenlandse een enorme en voordelige er voor Bastiat aan
concurrentie
failliet
geloven. Kritiek op
groei
leiden
in
de
industrie
dreigt te gaan, te
a u t om at i s er i ng
in
van kaarsen en lampen! “ i n d u s t r i e ,
subsidiëren en in stand
te
houden
met
voorgehouden
overheidsgeld. Immers, als de arbeiders voordelige gevolgen van openbare
kunnen blijven werken houden ze hun kredietverlening , tarieven op internationale
inkomen. Anders komen deze mensen in de handel, overdreven consumptie en zelfs
behoeftigheid terecht. Ze kunnen met het cultuursubsidies worden met glasheldere
geld dat zij verdienen goederen kopen, en zo argumenten en beleefd sarcasme vlotjes aan
de lokale economie ondersteunen. De de kant geschoven.
fabriek blijft goederen produceren, wat
toevoegt aan de nationale welvaart, en de A Petition e.a.
producent realiseert door het overheidsgeld
inkomsten. Dit is wat gezien wordt. Wat Naast dit werkstuk, zijn een aantal andere
echter niet gezien wordt, is het verlies van de kortere werken van Bastiat opgenomen.
tweede en zelfs de derde partij. Want het Misschien zijn meest gekende essay is “A
geld om de fabriek open te houden, wordt Petition”. Hierin schrijft hij, zogezegd in naam
afgenomen van de andere burgers, van van de gilde van kaarsen- en lampenmakers,
Jacques Bonhomme. Hij wou bijvoorbeeld een bede gericht aan de Franse
een boek kopen van zijn vriend en een paar parlementsleden. Het doel? De oneerlijke
schoenen kopen van zijn buurman, de concurrentie, die de producenten van
schoenenverkoper. Door de belasting kaarsen en lampen al sinds het begin der
verliest hij echter de middelen om dit te tijden een doren in het oog is, bij wet
doen. Hij moet een keuze maken, en kiest uitschakelen of beperken. Met name: de zon!
voor het boek. Hij verliest door de belasting Als de Franse overheid ramen in gebouwen
dus een nieuw paar schoenen. De zou verbieden, zou dit immers tot een
schoenverkoper verliest de mogelijke winst enorme en voordelige groei leiden in de
die hij had kunnen maken door te verkopen industrie van kaarsen en lampen! Met
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hilarische ironie confronteert hij het
heersende protectionisme van zijn tijd met
de absurde redeneringen die er ten
grondslag aan liggen, en laat hij de
verdedigers van dergelijk beleid zien dat ze,
als ze consequent zijn, zijn bede om de zon
te verbieden niet kunnen weigeren.
Hiernaast zijn ook nog twee van zijn andere
essays opgenomen: A Negative Railroad en
The Balance of Trade.
Twenty Myths about Markets
Als afsluiter wordt nog door Tom G. Palmer,
een bekende libertarian uit de V.S., een kort
overzicht gegeven van 20 courante mythes
die bestaan over de vrije markt. Zowel de
argumenten van de tegenstanders ( “de vrije
markt leidt tot hebzucht”) als die van de
overenthousiaste voorstanders (“vrije
markten zijn de oplossing voor alle denkbare
problemen”) worden geduldig en kort onder
de loep genomen. Het biedt een mooie
introductie voor zij die meer willen weten
over de voordelen en implicaties die een vrije
markt kan hebben, en die sommige
conventionele wijsheden eens in een ander
licht willen zien.

“The

Conclusie
The Economics of Freedom is een leuk en
samengebald boekje, dat begrijpelijk is voor
mensen van alle capaciteiten en opleidingen,
en een gemakkelijke manier om een aantal
kritische reflexen ten opzichte van courante
ideeën aan te scherpen. Zeker voor zij die
geen economie gestudeerd hebben is het
een hele opluchting om eens een werk over
het onderwerp te lezen dat niet uitpuilt van
ingewikkelde grafieken en formules, en stap
voor stap een begrijpelijke en eenvoudige
analyse biedt van problemen en stellingen
die op het eerste zicht buiten ons begrip
lijken te liggen, wegens “geen econoom”.
Het biedt een korte maar krachtige kritiek op
socialisme, etatisme, en economische
waanideeën zonder ooit saai te worden.
Bijgevolg leest het als een trein. Dit boekje
zal gegarandeerd de manier waarop je naar
veel zaken kijkt grondig beïnvloeden!

Gilles Verstraeten
Sponsoringverantwoordelijke
LVSV Leuven

state is the great fictitious entity by which
everyone seeks to live at the expense of
everyone else.”
- Frederic Bastiat
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Recensie: Freakonomics
___________________________________________________________________
Steven D, Levitt, Stephen J. Dubner
Uitgeverij: William Morrow
ISBN: 0-06-123400-1
_________________________________________________________________________________________

“Een beetje een vreemde eend in de bijt zou u denken, om dit boek toe te lichten in blauwdruk. Desondanks is dit boek op vele vlakken wel degelijk relevant vanuit ideologisch standpunt.”
De auteur is econoom, en past economische
principes en theorieën toe op onconventionele onderwerpen, althans volgens sommigen.
Als liberaal georiënteerde persoon weet men
al gauw dat het gedrag van individuen in vele
situaties te verklaren is door het nastreven
van eigenbelang en het reageren op prijssignalen, waarbij het begrip prijs ruim geïnterpreteerd dient te worden. In elk hoofdstuk
wordt er kritisch en met een economische
blik een bepaalde case geanalyseerd, hierbij
gebruik makend van principes
en methodes die door economen worden gebruikt.
De inleiding heeft dan ook de
zeer toepasselijke titel “Alles
heeft een verborgen kant”. In de
inleiding wordt de aanzet gegeven voor het principe dat in dit
boek wordt geopperd: de zogenaamde conventionele wijsheid
is vaak fout, de oorzaak of reden van bepaalde problemen is
meestal niet wat men algemeen
denkt. Het gaat hier ook niet
over de wenselijkheid van bepaald gedrag, in het boek wordt er gewoon
geanalyseerd hoe het in de werkelijkheid eraan toe gaat. De conclusies van de hoofdstukken zijn namelijk gebaseerd op observatie, niet op ethische voorkeuren. Er worden
reeds enkele voorbeelden aangehaald die in
de volgende hoofdstukken terugkomen:
waarom makelaars niet altijd het onderste uit
de kan halen bij een verkoop, waarom legalisering van abortus een van de meest effectieve maatregelen tegen geweld is, waarom
het niet zo is dat de presidentskandidaat met
het meeste geld wint (het boek is Amerikaans van oorsprong, vandaar de verwijzing
naar presidentsverkiezingen). Er wordt hier-
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bij al een belangrijk principe geïntroduceerd
dat bij LVSV-ers niet onbekend is: een correlatie tussen twee fenomenen is NIET hetzelfde als een causaal verband.
Het eerste “echte” hoofdstuk heet: Wat hebben schoolmeesters gemeen met sumoworstelaars. Deze vreemde titel, en dat zijn ze
allemaal in dit boek, dekt de lading goed. Het
gaan namelijk over fraude en bedrog, en het
feit dat zowat iedereen hier schuldig aan is
(dus ook schoolmeesters en sumoworstelaars). De auteurs
keuren dit gedrag niet goed, ze
stellen enkel vast dat quasi
iedereen een bepaalde vorm
van bedrog pleegt. De reden
hiervoor is omdat wij als individuen reageren op bepaalde
prikkels, incentives, die ertoe
leiden dat dit gedrag bij iedereen mogelijk is. De schoolmeesters uit de titel zijn diegenen die
in Chicago fraude pleegden om
te vermijden dat hun school gesanctioneerd werden als gevolg
van de slechte resultaten van de
leerlingen op een vergelijkende leestest. Deze test was een maatregel in het “No child
left behind” plan van George Bush. Er wordt
verduidelijkt dat de reden van deze fraude
ligt in de prikkel die de leerkrachten hadden,
namelijk het vermijden van een sanctionering
wegens slechte resultaten. Net zoals iedereen streven deze leerkrachten hun eigenbelang na, slechte scores op de leestest hebben een impact op hun verdere loopbaan en
professionele perspectieven. Het principe
wordt verder toegelicht met een case van
fraude in het sumoworstelen, waarbij er afspraken werden gemaakt over het verloop
van de wedstrijd. Nog enkele andere voor-
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beelden worden aangehaald, ter verduidelij- alle andere doemscenario's. Maar de produking.
centen van dergelijke vaccins klagen niet, zij
hebben hun ontwikkelingskosten ruimHet tweede hoofdstuk is getiteld: “Waarom schoots terugverdient. Van uit dit standpunt
is de Ku Klux Klan net een stel vastgoedma- kan het geen kwaad om naar de hele “Global
kelaars”. Hierin wordt een stukje van de ge- Warming” discussie te kijken, die zowat overschiedenis van de KKK uit de doeken ge- al ter wereld het beleid beïnvloedt. Ik ben
daan, een geschiedenis met hoogtes en geen klimaat -scepticus, maar het is toch wel
laagtes. De teloorgang is volgend de auteurs een vaststelling dat men wel heel eenzijdig
voor een groot deel te wijten aan de bekend- het debat voert (dit geheel terzijde). Een van
making van interne informatie, waardoor het dergelijke wijsheden is dat crack-dealers grogeheimzinnige rond de KKK verdween. Zo- te sommen geld verdienen door de hoge
wel in deze situatie als die van vastgoedma- winsten die ze boeken. In werkelijkheid gaan
kelaars schuilt hun macht in de informatie die deze winsten enkel naar de top van de deazij bezitten en die anderen niet hebben. Om ler-organisatie, de lagere spelers worden er
het in economische termen te zeggen gaat zeker niet rijk van. Dat verklaart waarom ze
het over asymmetrische informatie van de bij hun moeder wonen, om een lang verhaal
verschillende markt-actoren. De markt werkt kort te maken.
in zijn meest optimale punt als de relevante
informatie door alle betrokken actoren ge- Het vierde hoofdstuk (“Waar zijn alle misdakend is, zodat “iedereen evenveel weet”. De digers gebleven?”) handelt over één van de
informatica en het internet hebben een enor- meest gedurfde stelling uit het boek, die
me impact gehad op het verbreken van der- reeds in de inleiding werd aangehaald. De
gelijke asymmetrieën, wat de consument ten stelling luidt dat de spectaculaire daling van
goede komt. De daling van de premie voor geweld in de jaren '90 in de Verenigde Stalevensverzekeringen in de jaren '90 zou een ten het gevolg is van de legalisering van
gevolg hiervan zijn, aldus de auteur. Deson- abortus. Deze veronderstelling wordt aanvuldanks zijn er nog vele fraude-zaken (Enron lend onderbouwd door te kijken naar wat er
bijvoorbeeld) geweest omdat er asymmetrie met de communistische dictatuur in Roemeaanwezig was. Dit is niet wenselijk, maar nië gebeurd is, waar de dictator het oormen stelt alleen maar vast dat het nog be- spronkelijke liberale abortusbeleid had omstaat. De conclusie is desondanks dat ver- gevormd tot een absoluut verbod “De foetus
spreiding van informatie een enorm krachtig is eigendom van de maatschappij”). Als
middel is om dergelijke asymmetrieën te mi- abortus verboden wordt, worden deze kindenimaliseren.
ren geboren onder een zeer slecht gesternte.
Het is namelijk niet zomaar dat de ouders
Het derde hoofdstuk (“Waarom wonen wensen over te gaan tot abortus, als men
drugsdealers nog bij hun moeder?”) gaat deze keuze maakt is dat omdat het volgens
over de nonsens van de zogenaamde de ouders niet haalbaar lijkt om het kind een
“conventionele wijsheid” die wordt aanvaard goede kans te geven in het leven. Deze onzonder enige basis van waarheid. Deze con- gunstige omstandigheden waarin de ongeventionele wijsheden komen ons namelijk wenste kinderen worden geboren, verlagen
vaak goed uit, ze passen het beste in ons hun kansen op succes enorm. Deze kindestreven naar eigenbelang. Op dit gevoel ren groeien op en hebben een significant howordt vaak ingespeeld door bedrijven die gere kans om in de misdaad terecht te koeen product willen verkopen, er worden als men. De daling van de misdaadcijfers is dus
het ware noden gecreëerd door dergelijke een langetermijneffect van de legalisering
wijsheden de wereld in te sturen. Dit is vrij van abortus, waarbij de vertraging de tijd is
recent nog toegepast met de angst voor een tussen de stop van de geboorte van deze
pandemie, waardoor overheden massale kinderen en de leeftijd waarop men in de
hoeveelheden vaccins hadden ingekocht. misdaad terecht komt. Bij de uiteenzetting
Men kocht zelfs meer dan één vaccin per van deze stelling wordt er ook terecht opgepersoon aan, wat compleet nutteloos is. Dit merkt dat de correlatie tussen vrij wapenbedoemscenario is niet uitgekomen, net zoals zit en misdaad geen causaal verband is. In
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Zwitserland krijgt elke volwassen man immers een machinegeweer wat hij thuis moet
bewaren, en toch is het één van de veiligste
plekken ter wereld. De wapens zijn een instrument bij geweld maar niet de oorzaak, en
dit is wat de auteurs hier willen aantonen.

namen, en namen uit hoge en lage sociale
klassen. Hier gaat het wederom over het verschil tussen correlatie en causaal verband.
Bepaalde namen zijn nu eenmaal populairder bij een bepaalde sociale klasse, de naam
is dus eerder een indicator van de sociale
klasse. Een andere naam zou niets veranderen aan de kansen en mogelijkheden van
een kind, als zijn achtergrond identiek is. Ten
slotte wordt er een interessant fenomeen
toegelicht. Een naam is oorspronkelijk populair in de hogere sociale klassen, en zakt dan
na verloop van tijd de maatschappelijke ladder af naar de lagere klassen. Mensen uit
lagere klassen worden blijkbaar geïnspireerd
door hun medemens die een meer geslaagd
leven leidt, met de hoop dat een gelijkaardige naam hun kind meer kansen geeft. Deze
evolutie toont vrij duidelijk aan hoe het mechanisme werkt.

Het vijfde hoofdstuk (“Hoe wordt je de volmaakte ouder?”) gooit het over een andere
boeg, en gaat over de zin en onzin van opvoeding en alle theorieën die hieromtrent
worden gelanceerd. Meer specifiek wordt er
ingegaan op onderwijs, en de kloof tussen
blank en zwart in Amerika in deze kwestie.
Uit massale hoeveelheden data hebben de
auteurs de factoren gehaald die er wel en
niet toe doen als men kijkt naar de slaagkans. Deze factoren duiden echter enkel correlaties aan, het zijn geen causale verbanden. Zo hebben kinderen met
meer boeken in huis meer “De kansen van een
slaagkansen, maar dit wil niet kind liggen dus gro- Het boek is een echte
zeggen dat je iemands slaagaanrader voor mensen met
kans kan verbeteren door tendeels al vast bij een kritische geest, die
meer boeken in zijn huis te de geboorte, en dit durven ingaan tegen de
plaatsen. Het feit dat er veel
h ee r se nd e op in i e e n
boeken in huis zijn is een ge- heeft het kind zelf denkwijze. De auteurs gaan
volg van het feit dat de ou- niet in de hand. “
de controverse niet uit de
ders hoger opgeleid zijn en
wegen weerleggen op een
intelligenter dan gemiddeld, de boeken zijn gedegen manier enkele conventionele
hier niet de oorzaak van. Samengevat han- wijsheden; Dit boek ie zeer toegankelijk, ook
delen de factoren die impact hebben over voor mensen zonder economische
hoe de ouders zijn, terwijl de niet-significante voorkennis. Maar de sterkte zit hem in de
factoren verband houden met wat de ouders gelaagdheid, zodat mensen die wel een
doen. De kansen van een kind liggen dus economische achtergrond hebben hun
grotendeels al vast bij de geboorte, en dit aandacht ook niet verliezen. Enkele thema's
heeft het kind zelf niet in de hand. Hierbij
zoals verbod op wapenbezit en gelijke
dient wel vermeld te worden dat het over
kansen-beleid worden op de korrel
kansen gaat, en iedereen die de statistiek
genomen, onderwerpen die ideologisch ook
machtig is weet dat een kans nog altijd onzevoor heel wat animo zorgen bij liberalen. Dit
ker is en niet-determinerend is. De kans
achterliggende niveau maakt het daarom
komt tot uiting in het resultaat van een grote
een zeer interessant boek, waarin op een
groep personen, hoe deze gemiddeld gezien
heldere manier enkele belangrijke
presteert. Er is dus wel degelijk een eigen
economische principes worden toegelicht.
inbreng in dit proces, alleen is de startpositie
Het is net het talent om dergelijke zaken
bij sommigen ongunstiger.
helder en duidelijk uit te leggen dat van
belang is in debatten met mensen die het
Het laatste hoofdstuk (“De volmaakte ouder
niet eens zijn, die graag conventionele
deel 2 of: Als het kindje maar een naam
wijsheden gebruiken on op die
heeft”) gaat over het verband tussen de
manier het debat te winnen.
naam van een kind en zijn kansen in het leNiels Leemput
ven. Dit is het tweede luik in het onderzoek
Hoofdredacteur
naar opvoeding en de impact van keuzes.
‘Blauwdruk’
Het gaat over zogenaamde blanke en zwarte
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Uit de pers: Stagnating Socialist Sweden
Per Bylund
Mises Daily
11/01/2011
_________________________________________________________________________________________

Sweden is thriving. At least compared to
other countries, Sweden has done pretty well
during the financial crisis. Some people, like
Paul Krugman, seem to think this is due to
extensive bailouts and the nationalization of
private corporations at the beginning of the
1990s that supposedly "saved" Sweden from
market-imposed disaster. Whereas it is true
that a bank was nationalized and billions of
dollars were pumped into "saving" the overvalued Swedish krona back in 1992, this attempt failed at an enormous cost to Swedish
taxpayers.
What followed a short period of complete
chaos while the central bank pushed interest
rates to 500 percent (yes, 500
percent) was a currency in
free fall. Obviously, its superficially high value could not be
"defended" against the market's much more correct valuation, despite government's
very serious attempt to do so.
Political panic ensued, soon followed by the
realized necessity to get public finances under control.
Since that time, as I discuss in more detail in
Back on the Road to Serfdom (ed. Tom
Woods), the Swedish government — regardless of ruling party — has consistently had
balanced budgets and paid off the national
debt. In fact, since 1992 the national debt
has gone from around 80 percent to less
than 40 percent of GDP according to a recent report from the Swedish National Debt
Office. And this includes antirecession measures taken throughout 2009.
This is hardly what Krugman and others mean when they advocate that the United States emulate the successful path taken by the
Swedes. Rather, they stubbornly refuse to
see anything but the evidently unsuccessful
measures taken just before Sweden was forced onto the road to recovery.
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Krugman is not alone, however, in believing
the great myth of Sweden as some kind of
successful socialist experiment. Swedes generally believe this myth, and many around
the world believe it, too. People frequently
seek me out only to tell me how wonderful
my country is and tell me stories of how
everything is supposedly "free." I always
wonder what they are talking about and what
gave them those crazy ideas that they seem
to hold for truths. Krugman should know better, but doesn't.
But perhaps Sweden in this recent crisis is
exactly the kind of "dream myth" that Keynesians have been looking for.
After all, the Swedish wealth
buildup during the 20th century
looks very much like a Keynesian creation: a continuously
fed artificial boom that was automatically fueled and saved
many times by circumstances
that happened to play out unbelievably well
for the country in the far north.
Following a period of "extreme" free trade in
the second half of the 19th century, the welfare state was created and greatly expanded.
Not taking part in any of the world wars certainly helped, and propping up the welfare
state was easy in the 1960s — there was
plenty of wealth around to be expropriated
and "invested" in great systems of social engineering.
The saga, however, ended in the 1970s —
but not, it seems, the myth. The international
oil crisis forced the Swedish government into
pure Keynesianism and the currency, consequently, was devalued frequently and extensively over about a decade. The following
"happy 1980s" offered no solution to the
bankrupt nation state, which financially imploded in the early 1990s as the international
markets sobered up after a real-estate boom.
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This is when the government was forced, in
economic terms, to cut down on spending
and impose limits on benefits offered through
the multitude of welfare systems.

public sector. The data takes the selfemployed into account, as well as foreign
ownership, both of which are categorized as
"private" (whether owned by foreign governments or not).

"They stubbornly refuse to see anything but
the evidently unsuccessful measures taken
just before Sweden was forced onto the road
to recovery." But there's another truth about
the Swedish economy that was only recently
uncovered. There is now proof that Sweden,
even in terms of official statistics, isn't that
great and actually experienced no real economic growth (at least in terms of real jobs,
which should be of obvious interest to Keynesians) for more than half a century.

While the private sector has provided zero
net job creation, the public sector has seen
monstrous growth during this period (see the
graph provided in this article, with private
sector jobs in blue, public sector in brown,
and population in red). And the population
has increased even more, which explains the
higher unemployment rates as well as the
great chunk of people of working age pushed
into public universities to further "educate"
themselves. This, in turn, explains how the
In an article (unfortunately available in Swedish government was ultimately unable
Swedish only) published in the Swedish Eco- to continuously prop up the welfare state
nomics Association's journal Ekonomisk De- from the 1970s into the early 1990s. As there
batt in 2009, Ratio Institute economists Bjug- were no international wars to rely on for ingren and Johansson show
creased — however, tempothe sad truth. Relying on pu- “Yes, you read that rary — exports, and there
blic data from the governwas no genuine international
ment agency Statistics Swe- correctly: there was growth to piggyback on, the
den ("SCB" in Swedish, an no net increase in bluff was called and a return
acronym standing for the
to reality called for.
the
number
of
jobs
Central Bureau of Statistics)
and using a new classificati- in the private sector
on system to denote owSweden's relatively succesnership, they found that there in Sweden over a sful survival through the rehas been no job creation at period of 55 years. “ cent financial crisis has noall in the private sector from
thing to do with propping up
1950 to 2005. Yes, you read that correctly: government, increasing welfare benefits, or
there was no net increase in the number of nationalizing the private sector. It is a direct
jobs in the private sector in Sweden over a result of a purposeful and politically painful
period of 55 years. In other words, starting program over a period of more than 15 years
five years after the end of the Second World to clean up the mess of almost a century of
War, the Swedish economy was at a comple- Krugmanite policies that were close to bankte standstill.
rupting the thousand-year-old nation. Krugman may be right that the United States can
Believers of the Sweden myth might wish to learn from the Swedish example — but only
attack the classification system used by from the period after the crisis of 1992.
Bjuggren and Johansson, but it is based on
an international standard that simply provi- Per Bylund is a PhD candidate in econodes a better view of the public and private mics at the University of Missouri
sectors through identifying the holder of ownership rather than type of management or
official status. In other words, the classifications used by these economists show the effects of the corporate government by identifying what corporations are owned by
government and therefore considered, as
government-owned corporations, part of the
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Foto’s
“The best part of beauty is that
which no picture can express.”
- Francis Bacon

Het LVSV Leuven op brouwerijbezoek bij Stella Artois. De rondleiding werd afgesloten met
een frisse pint!
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Links: Jan Reyntjens en Gilles Verstraeten tijdens de campagne voor het openingsdebat van het tweede semester.

Onder: Marc Van de Looverbosch, Theo
Francken en Lode Vereeck op het debat
‘Links vs Rechts’. Het debat bracht de tegenstellingen in het politieke spectrum
aan het licht.
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LVSV Informatie
_________________________________________________________________________________________

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

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. Het is mogelijk om u te
abonneren op Blauwdruk, zonder lid of erelid te worden. Het magazine verschijnt drie maal
per academiejaar. De prijs van dit jaarlijks abonnement bedraagt 25 euro. Voor meer informatie kunt u onze 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 exposure-pakketten die op
uw organisatie, budget en wensen afgestemd kunnen worden, hoe groot uw bijdrage ook is.
LVSV Leuven stelt zich in zijn sponsorbeleid tot doel een zo goed mogelijke samenwerking
te bekomen tussen uw bedrijf en onze vereniging, waarbij een maximale opbrengst van de
samenwerking zowel voor uw bedrijf als LVSV Leuven steeds voorop staat. U kunt altijd
met de afdeling sponsoring contact opnemen voor meer informatie over onze, voor u zeer
interessante, promotiemogelijkheden. Adverteren in ons ledenblad Blauwdruk behoort ook
tot de vele mogelijkheden. Dit ledenblad verschijnt drie maal per academiejaar in een grote
oplage en wordt onder andere verdeeld onder de abonnees, leden en ereleden, nationale
en regionale pers en media, verschillende politieke partijen en parlementen en verschillende universiteiten. Voor een eenmalig bedrag (afhankelijk van de advertentiegrootte) zetten
wij uw logo/ advertentie een jaar lang in alle oplagen van ons ledenblad. Bovendien vermelden wij uw logo met link naar uw website op onze website indien u dat wenst.
sponsoring@lvsvleuven.be
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Bestuursleden
_________________________________________________________________________________________

Voorzitter:
Nick ROSKAMS
nick@lvsvleuven.be

Secretaris:
Kevin WIELOCKX
kevin@lvsvleuven.be

Penningmeester:
Jan REYNTJENS
jan@lvsvleuven.be

Politiek Secretaris:
Thomas MARCKX
thomas@lvsvleuven.be

PR & Communicatie:
Dominique VANHERCK
dominique@lvsvleuven.be

Hoofdredacteur ‘Blauwdruk’:
Niels LEEMPUT
niels@lvsvleuven.be

Sponsoring:
Gilles VERSTRAETEN
gilles@lvsvleuven.be
Bestuursleden:
Félix COCK
felix@lvsvleuven.be

Loïc MOUREAU
loic@lvsvleuven.be

Guillaume VAN CAUWENBERGHE
guillaume@lvsvleuven.be

Kwinten VAN GEIT
kwinten@lvsvleuven.be

Gertjan VAN SPEYBROECK
gertjan@lvsvleuven.be

Liza WOETS
liza@lvsvleuven.be

POLITIEK SECRETARIAAT
Thomas Marckx samen met Nick Roskams, Kevin Wielockx, Jan Reyntjes, Kwinten Van
Geit, Niels Leemput, Gilles Verstraeten, Félix Cock, Liza Woets, Loïc Moureau en Gertjan
Van Speybroeck
PR & COMMUNICATIE
Dominique Vanherck samen met Niels Leemput, Nick Roskams, Félix Cock
REDACTIE BLAUWDRUK
Niels Leemput samen met Gilles Verstraeten, Nick Roskams
ALLE LEDEN DIE GEÎNTERESSEERD ZIJN OM MEE TE WERKEN IN DE BESTUURSPLOEG MOGEN DIT STEEDS LATEN WETEN OP ONZE ACTIVITEITEN OF DOOR EEN
MAILTJE TE STUREN NAAR VOORZITTER@LVSVLEUVEN.BE.
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Contactgegevens
Wenst u ons te contacteren dan kan u dit via e-mail, telefoon of brief:
E-MAIL:

info@lvsvleuven.be

TELEFOON:

Voorzitter: Nick Roskams
Secretaris: Kevin Wielockx

ADRES:

Boomgaardstraat 25
B-3012 Leuven

+32(0)479/26 82 74
+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: redactie@lvsvleuven.be
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Galerij der Ereleden
_________________________________________________________________________________________

Het LVSV Leuven bedankt haar ereleden voor hun steun.
Els Ampe
Brussels Volksvertegenwoordier Open VLD

Jean-Jacques De Gucht
Senator Open VLD

Frank Beckx
Voorzitter Oudledenbond LVSV Leuven

Karel De Gucht
Europees Commissaris voor Handel

Boudewijn Bouckaert
Professor Rechten UGent

Irina De Knop
Vlaams Volksvertegenwoordiger Open VLD

Sabine Bovend'aerde
OCMW-raadslid Leuven Open VLD

Lucas De Nolf
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Hans Bracquené
Gemeenteraadslid Leuven Open VLD

Annick De Ridder
Vlaams Volksvertegenwoordiger Open VLD

Luc Bungeneers
Schepen Antwerpen Open VLD

Vincent De Roeck
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Véronique Caerts
Schepen Lommel

Gunther Debois
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Philippe Caeymaex
Oud-Voorzitter LVSV Leuven

Julien Dekeyser
Gedeputeerde Vlaams-Brabant Open VLD

Patricia Ceysens
Vlaams Volksvertegenwoordiger Open VLD

Nico Demeyere
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Pieter Cleppe
Oud-Voorzitter LVSV Leuven

Chris Demeyere
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Jetti Coppenolle
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Christophe Depreter
Voorzitter Sabam

Willem Coppenolle
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Patrick Dewael
Federaal Volksvertegenwoordiger Open VLD

Rik Daems
Kamerlid Open VLD

Chris Gaethofs
Schepen Tessenderlo

Katrien De Bie
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Sven Gatz
Vlaams volksvertegenwoordier Open VLD

Alexander De Croo
Voorzitter Open VLD

Joost Germis
Manager Ondernemingsrelaties

Herman De Croo
Minister van Staat

Evert Gruyaert
Oud-Voorzitter LVSV Leuven
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Johan Hanssens
Kabinetchef partijvoorzitter Open VLD

Jan Peumans
Voorzitter Vlaams Parlement

Clemence Hayen
Schepen Open VLD Nieuwerkerken

Luc Ponsaerts
Gemeenteraadslid Leuven Open VLD
Sebastiaan Pot
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Jan Hayen
Oud-Voorzitter LVSV Leuven
Tim Herzeel
Notaris
Michel Heuvelmans
Ondernemer en bestuurslid Open Vld Leuven
Marc Honorez
Gemeenteraadslid Tienen Open VLD
Koenraad Keignaert
Oud-Voorzitter LVSV Leuven

Peter Reekmans
Vlaams volksvertegenwoordier LDD
Luc Rochtus
Oud-bestuurslid LVSV-Leuven
Gwendolyn Rutten
Federaal Volksvertegenwoordiger Open VLD
Karel Servranckx
Burgemeester Steenokkerzeel
Achiel Six
Bestuurder Open VLD Leuven

Christiane Kindekens
Gemeenteraadslid en provincieraadslid
Open VLD

Bart Somers
Vlaams volksvertegenwoordier Open VLD

Georges Lenssen
Burgemeester Maasmechelen

Martine Taelman
Senator Open VLD

Christian Leysen
Ondernemer en voorzitter van Ahlers en Xylos.

Luc Van Braekel
Blogger lvb.net

Bram Machtelinckx
Oud-Voorzitter LVSV Leuven

Denis Van den Weghe
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Jens Moens
Oud-Voorzitter LVSV Leuven

Freddy Van Gaever
Gemeenteraadslid Wommelgem Vlaams Belang

Brandaan Mombaers
Oud-Voorzitter LVSV Leuven

Guy Vanhengel
Federaal Vice-Eerste Minister

Annemie Neyts-Uyttebroeck
Voorzitter ELDR

Simon Van Wambeke
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Bart Paeleman
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Vincent Van Quickenborne
Federaal minister van Economie

Lorin Parys
Voorzitter Flanders DC

Carl Vereecke
Burgemeester Kuurne

Lydia Peeters
Vlaams volksvertegenwoordier Open VLD

Godelieve Versavel
Bestuurder Open VLD Leuven
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Kristof Willekens
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Christophe Wuyts
Zaakvoerder C&W Services

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

Cellcom Communications
Sint-Annastraat 19
3000 Leuven
www.cellcom.be

Mobile Vikings
Kempische Steenweg 293/12
3500 Hasselt
mobilevikings.com

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

Procopia NV
Ambachtenlaan 29
3001 Heverlee
www.procopia.be

Van Eyck
Tiensestraat 15
3000 Leuven
www.van-eyck.be

Brasserie De Lange Trappen
Mathieu de Layensplein 1
3000 Leuven
www.resto.com/delangetrappen

Mont Café
Alfons Smetsplein 1
3000 Leuven
www.montcafe.be
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Cartoons
_________________________________________________________________________________________

Blauwdruk 2010 - 2011 nr. 2

53

Kalender
_________________________________________________________________________________________

MA 4 april: Blauwe Maandag met Matthias Storme (20u, De Lange Trappen)
Profesor in de rechten Matthias Storme komt een uiteenzetting geven
over recht en moraal.
MA 2 mei: Blauwe Maandag met Marc De Vos (20u, De Lange Trappen)
Marc De Vos (directeur Itinera Instituut) komt de toekomst van de Belgi
sche gezondheidszorg bespreken.
WO 4 mei: Vakbondscantus (20u, Lapaz)
Op de jaarlijkse vakbondscantus vieren we het Feest van de Arbeid op
een originele manier!
MA 9 mei: Blauwe Maandag met Selahattin Koçak (20u, De Lange Trappen)
Als auteur van het boek ‘Wie is bang van de Islam?’ komt Koçak zijn vi
sie geven op de islam in Europa.
DI 10 mei: Algemene Vergadering (20u, De Lange Trappen)
Op de Algemene Vergadering wordt het jaarverslag besproken en wordt
een nieuwe voorzitter verkozen. Alle leden en ereleden hebben stemrecht.
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De
zwaarste
lasten
op de
jongste
schouders?
Teken onze petitie!

socialeonzekerheid.be

