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WWW.LIBERAVZW.BE 

Het bestuur van Libera! vzw, de klassiek-liberale denktank van Vlaanderen, 
heeft de eer en het genoegen u uit te nodigen op de uitreiking van de

Prijs voor de Vrijheid 2013 aan

Prof. dr. em. Frank VAN DUN

Rechtsfilosoof

aan de Universiteit Gent en de Universiteit van Maastricht

Na zijn rechten- en filosofiestudies aan de Universiteit Gent was Frank van 
Dun van 1974 tot 1985 verbonden aan het seminarie voor algemene 
rechtsleer van de rechtsfaculteit van de Universiteit Gent. Van 1986 tot 
2005 was hij hoofddocent rechtsfilosofie aan de Universiteit Maastricht. 
Sinds 1989 was hij tevens buitengewoon hoogleraar aan de Vakgroep 
Grondslagen van het Recht (Universiteit Gent). In 2011 werd hij emeritus. 
Van Dun is de auteur van ‘Het fundamenteel rechtsbeginsel’ (1983), dat 
nog steeds als één van de belangrijkste eigentijdse libertarisch-filosofische 
werken van het Nederlandse taalgebied geldt.

De  Vlaamse  klassiek-liberale  denktank  Libera!  waardeert  met  deze 
toekenning aan Frank Van Dun zijn heldere en consistente analyses van 
recht  en wetgeving  vanuit  een libertarische invalshoek.  Frank Van Dun 
heeft steeds een samenleving verdedigd die gebaseerd is op respect voor 
de natuurlijke rechten en vrijheden van mensen, en tegen veel onbegrip in 
gepleit  voor een samenleving van natuurlijke personen met haar eigen 
natuurlijke rechtsorde van vrijheid onder gelijken. Hij wees voortdurend 
op de gevaren  van  het  monopoliseren van het  rechtssysteem door  de 
overheid,  wat  het  rechtssysteem  partijdig  en  beïnvloedbaar  maakt  en 
bijgevolg tot onrecht kan leiden.



PLAATS

 De uitreiking vindt plaats in:

Grote Aula, Universiteit Gent

Voldersstraat 8, 9000 Gent

 De receptie en diner vinden plaats in:

Restaurant-Club ‘Het Pand’, 

Onderbergen 1, 9000 Gent

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVING

Deelname aan de uitreiking is gratis.

De prijs voor receptie en diner bedraagt 60 euro.

Gelieve u voor receptie en diner in te schrijven vóór 17 juni 2013

Per e-mail: manuel.dierickx.visschers@vlaamsparlement.be

Per telefoon: 0474/25.54.69

Uw inschrijving is pas definitief na betaling op rekeningnummer BE76 
0016 0690 1895 van Libera! vzw met vermelding van naam, hoeveel 
personen en "Prijs voor de Vrijheid 2013".

PROGRAMMA

18.00 – 18.30 Registratie

18.30 – 20.00 Verwelkoming door Boudewijn BOUCKAERT

Uitreiking van de Prijs voor de Vrijheid

° Laudatio door prof. dr. Paul CLITEUR

° Gustave de Molinari-lezing door de laureaat

Prof. dr. em. Frank VAN DUN 

20.00 – 20.30 Receptie

Diner met tafelrede door Boudewijn BOUCKAERT

Plaatsbeschrijving Grote Aula:


