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Motivatio – door rector Mark Waer
Mevrouw Christine Lagarde,
de KU Leuven onderscheidt u:
voor uw eminent en visionair leiderschap waarvan u als minister van Financiën en als
Managing Director van het Internationaal Monetair Fonds blijk hebt gegeven en blijft geven,
in het bijzonder in deze economisch, sociaal en financieel zeer woelige tijden;
voor de daadkracht waarmee u consequent uw visie verdedigt dat het herstel van de
wereldeconomie moedige en gecoördineerde acties in zake financieel, budgettair en
monetair beleid vereist;
voor de openheid en helderheid waarmee u uw visie, strategie en aanpak uitstraalt en
communiceert;
voor uw volgehouden inspanningen om uw boodschap kenbaar te maken, lidstaten en hun
leiders ervan te overtuigen, en landen in nood te adviseren en te ondersteunen.
Daarom verleen ik u, in mijn hoedanigheid van rector van de KU Leuven, op voordracht
van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen en na goedkeuring door de
Academische Raad, het doctoraat honoris causa van deze universiteit.

Motivation – by Rector Mark Waer
Ms. Christine Lagarde,
KU Leuven honours you:
for the eminent and visionary leadership you have shown as Minister of Finance and
continue to show as Managing Director of the International Monetary Fund, particularly in
these economically, socially and financially turbulent times;
for the vigour with which you consistently defend your vision that the recovery of the world
economy requires bold and coordinated action with regard to financial, fiscal and monetary
policy;
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for the openness and clarity with which you communicate and emanate your vision, strategy
and approach;
for your sustained efforts to make your message known and to prevail upon member states
and their leaders to recognise its merits, and for advising and supporting countries in need.
For these reasons, I confer upon you, in my capacity as Rector of KU Leuven and on the
recommendation of the Faculty of Economics and Business as ratified by the Academic
Council, the degree of doctor honoris causa of this university.
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