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Rudy Aernoudt is wellicht de enige die kabinetschef is geweest op Europees,  

Nationaal (Belgisch) als regionaal (Vlaanderen én Wallonië) niveau. 

Meer dan een vermelding waard in het Guinness book of records (De Morgen). 

Rudy Aernoudt is professor economie aan de Universiteit Gent en de universiteit van Nancy.  

Hij heeft een driedubbele Master: in Thomistische filosofie (KUL), in monetaire en industriële economie 
(KUL) en in Europese economie (Europacollege).  

Hij wordt beschouwd als flamboyant, iconoclast, met zin voor humor, rebel en een witte ridder die strijdt 
tegen wanbeheer van overheidsgelden en corruptie, iets wat hem niet altijd in dank werd afgenomen.  

Auteur – veelschrijver: “wie schrijft, die blijft” 

Hij was de eerste econoom-politicus in Vlaanderen die zich openlijk afzette tegen wat hij zelf het sluipend 
separatisme noemt. In zijn bestseller "Vlaanderen - Wallonië. Je t'aime moi non plus" pleit hij voor een 
andere kijk op het communautaire debat in België. Aernoudt vraagt om een betere samenwerking tussen 
de verschillende Belgische regio's en stelt een herfederaliseren van enkele bevoegdheden voor. Hij 
berekent de grootte van de financiële transfers van Vlaanderen naar Wallonië op drie euro per dag per 
Vlaming. "Vlaanderen - Wallonië. Je t'aime moi non plus" wordt beschouwd als een reactie op 
het Warandemanifest. Meer dan vijf duizend landgenoten schaarden zich achter dit Anti-Manifest 
waaronder diverse bekende namen zoals Roger Vanden Stock, Baudouin Velghe, Tony Mary, Maurice 
Lippens, Luc Cortebeeck, Christian Dumoulin en Helmut Lotti. Nadien zette hij zijn visie uiteen over Brussel 
in “Brussel, het kind van de rekening”. Daarin berekende hij – iconoclastisch zoals altijd - dat de transfers 
in feite niet gaan van Noord naar Zuid, maar van het centrum naar de periferie.  

In een notendop 
West-Vlaming (ze zijn toch overal) en Europeaan 
Actueel: 
Professor ondernemingsbeleid en financieel 
management UGent & Université de Nancy 
Bekleedde volgende functies: 
Secretaris-Generaal van Economie, Innovatie en 
Wetenschappen (EWI) in Vlaanderen  
Hoofdeconomist Europese commissie 
Kabinetschef Belgische regering (Verhofstadt II) 
Kabinetschef Waalse Regering (Di Rupo I) 
Kabinetschef Vlaamse Regering (Leterme I) 
Kabinetschef van de President v/h Europees comité 
CEO en CFO van One Laptop per Child, NGO actief 
in 45 ontwikkelingslanden, spin-off van MIT. 
Professor aan de universiteiten van Brno, Liège en 
Brussel (EHSAL) 
Lid van Raden van Bestuur: 
- VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad) 
- FWO (Fonds Wetenschappelijk onderzoek) 
(Mede-) Oprichter van: 

- EBAN (European Business Angels Network) 

- Ondernemingsinstituten: FREE & ACE 

- Denktanks: ‘België Anders’ & lid van Pact4Europe 

  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/In_de_Warande
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maurice_Lippens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maurice_Lippens


Sedertdien heeft hij een dertigtal boeken gepubliceerd over politiek en economie. In Leven zonder Job geeft 
hij een analyse over het industrieel beleid van Europa. Net voor de verkiezingen schrijft hij samen met een 
aantal prominenten (Mark Eyskens, Herman Decroo, Karl-Heinz Lambertz) een boek waarin hij oproept 
tegen separatisme (Wake-Up Belgium). In datzelfde jaar publiceert hij ook zijn eerste roman: De 
Duivelszak, over geld en corruptie waarin hij zijn stellingen over corruptie eerder uiteengezet in zijn essay: 
'Waarom corruptie welig tiert?' in romanvorm aanbrengt. De roman wordt door de pers beschouwd als een 
goede debuutroman vol intriges en passies. 

Zijn boek ‘Financieel Management toegepast’ (eveneens verschenen in het Engels) is ondertussen een 
standaardwerk geworden voor studenten en CFO’s. Naast een dertigtal boeken publiceerde hij ook een 300 
tal papers en artikels. Hij is tevens columnist bij Trends-Tendances en bij FD Magazine. 

Andere activiteiten  

Hij was CEO/CFO van One Laptop per Child (www.olpc.org), een spin-off van MIT die voor nieuwe kinder-
specifieke PC’s verdeelt aan scholen in ontwikkelingslanden. Hij was Curator van TEDx Europacollege en 
TEDx Brussel en gaf TED-talks (vb. TEDxLabaule). Hij vervoegde tevens het Chief economist team van de 
Europese commissie actief inzake industrieel en KMO-beleid, ruimtevaartbeleid en bedrijfsfinanciering.  

Hij is co-founder van EBAN (European Business Angel Network), van ACE (Académie pour la Croissance 
d’entreprises), van FREE (foundation for Research on Education and Entrepreneurship) en van de 
Denktank ‘België Anders’. Hij is tevens lid van de denktank 'a new pact for Europe', een denktank van de 
Bertelsmann en Koning Boudewijn Stichting. 

Onderscheidingen 

Ere-secretaris-generaal in Vlaanderen 
Ere-kabinetschef in Vlaanderen, Wallonië, België en Europa 
Belgische award voor politieke moed en voor democratie Condorcet - Aron, Communautés Françaises 
European award for entrepreneurship Met de door hem opgerichte stichting FREE 
 
Spreker:  

Vanuit de geachte dat “debat de basis is van de democratie”, houdt hij van debat en discussie. 
Hij wordt veel gevraagd op nationale en internationale conferenties: COP 25 Madrid; CFO summit Dubai; 
New world vision Ischia; UN, EP, EBAN, OESO, Breughel Foundation, IESE Barcelona, Smartday Sevilla, etc.  
Talen: Nederlands, Frans, Engels en goede basis Duits & Spaans. 
Expertise én interesse in: economie, politiek, ethische aangelegenheden, corruptie, scenario-thinking 
modellen, (disruptieve) innovatie (vb. blockchain, ex-novatie), ondernemerschap en bedrijfsfinanciering. 

Mogelijke onderwerpen lezingen (niet exhaustief, ter illustratie): Nederlands, Frans, Engels 

Ethiek 

- Schulden opbouwen voor komende generaties: verantwoord of hemeltergend? 

- Waarom corruptie welig tiert: ethisch-filosofische beschouwingen 

Politiek 

- Brussel: Kind van de Rekening? Welke toekomstperspectieven? 

- België: Hoe onze (inefficiënte) Staat (en haar regio’s) moderniseren? 

- Ondernemerschap: no guts, no glory (over het belang van ondernemerschap voor een regio) 

Economie 

- Overheidsschulden en negatieve interesten: hoe valt dat te rijmen? 

- De Uber-isatie van economie: Waarde van een bedrijf in de digitale economie: bubbel of realiteit? 

- Hoe financier ik mijn onderneming (risicokapitaal, business angels, kredieten)?   

Tarief: € 1900 (exl. BTW) – fee komt volledig ten goede aan vzw Youthstart of vzw Tout bien- OKIDOKI, 

naar keuze van de organisatie die een spreker vraagt en de facturatie gebeurt rechtstreeks door vzw.  

Beperkt aantal interventies  

Duurtijd: over een te komen: gemiddeld ex-cathedra (45 à 60 minuten) + interactief + Q&A. 



Boeken 

1. Entrepreneurship, no guts, no glory, Intersentia, 2020 (to be published) 

2. Financial Management applied, Intersentia, 2019, second edition, 450 p. 

3. Financieel beleid, Intersentia, 2019, third edition,405 p. 
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6. Wake-up Belgians, political essay, Roularta, 2012, 278 p. 

7. Leven Zonder Job, Roularta, 2011, 212 p 

8. Entrepreneurship, 15 x 15, Roularta, 2010 

9. La politique, ça trompe énormément, Roularta, 2009, 252p. 

10. Comment l’Etat gaspille notre argent, avec A. Detexhe, Roularta, 2008, 265 p. 

11. Brussels, Enfant Mal aimé, Roularta, 2007, 212 p. 

12. Vlaanderen-Wallonië, je t’aime, moi non plus, 2006  

13. Arbeid, Lust of Last?, (Labour, desire or burden?), Roularta, 2005, 121 p.  

14. Bazel II, Hoe er voordeel uit halen? (Bazel II, how to get advantage out of it?), Intersentia, 
2005, 145 p. 

15. L’éloge du (non) travail, [éloge of (not) working], L’Harmattan, 2005, 130 p. 

16. Ondernemingsfinanciering, bankkredieten, risicokapitaal en business angels [Corporate 
finance: bank loans, risk capital and business angels], Roularta, 2004, 328 pp.. 

17. Financing and Research: proceedings of the European conference, Editor-in-Chief, Roularta 
books, 2003, 110 pp. (available in French and English). 

18. Corruption à foison [Corruption everywhere] L’Harmattan, Paris, 2003, 150 pp..   

19. European Enterprise policy: From SME policy to entrepreneurship policy, Intersentia, 
Antwerp-Oxford-New York, 2003. 

20. Corporate Finance Yearbook 2004, Editor-in-Chief, Intersentia, Antwerp-Oxford-New York 
2003, 250 pp. 

21. Business Angels, Rare vogels of ware engelen? [Business Angels: Strange creatures or true 
angels?] with H. Goossens, Roularta Business Books, 2002, 145 pp.. 

22. Corporate Finance Yearbook, Editor-in-Chief, Intersentia, Antwerp-Oxford-New York 2002, 
250 pp.. 

23. La Paresse économique, pour en finir avec la troisième voie [Economic laziness: putting an 
end to the third way], Vif-L’express, 2002, 95 pp.. 

24. Verdien Risicokapitaal [Earn risk capital], with E. Lacroix, B. Huybrechts, et.al., Intersentia, 
2002, 144 pp. 

25. Financing SMEs: the European Approach, proceedings of the European Conference, Editor-in-
Chief, bilingual EN/FR, Roularta Books, 2001, 222 pp..  

26. Duurzaam ondernemen in de Europese context [Sustainable entrepreneurship in a European 
context], Garant Editions, 2001, 230 pp.. 

27. Waarom corruptie welig tiert? [Why is corruption everywhere?], Roularta Business Books, 
2000, 145 pp.. 

28. Bedrijfsfinanciering, een benadering vanuit de praktijk [Corporate Finance: A practical 
approach], Roularta business books, 2000, 220 pp..  

29. La Politique Structurelle en Europe [Structural policy in Europe], with R. Sribzjak, Réflexe 
Europe collection, (Documentation française), 1998, 230 pp.  

30. Waarom het konijn eruitziet als een eend? [Why the rabbit looks like a duck?], political essay, 
call for a new social and economic model, Roularta Business books, 1998, 110 pp 

31. Grenzen van de economie, een filosofisch essay, [Boundaries of economy, a philosophical 
essay], Brugge, 1998, 134. 


