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Woensdag 4 juni 2014 – Libera! vzw

Denktank Libera! reikt de “Prijs voor de Vrijheid 2014” uit aan
Peter De Keyzer, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis

De Prijs voor de Vrijheid vanwege Libera! Vzw voor het jaar 2014 gaat naar  de heer 
Peter De Keyzer. Na zijn economiestudies aan de Universiteit Antwerpen (UFSIA) was 
Peter  De  Keyzer  van  1998  tot  2000  als  doctoraal  assistent  verbonden aan dezelfde 
universiteit.  Van 2001 tot 2011 was hij  als (hoofd-)econoom en investeringsadviseur 
verbonden aan diverse (investerings-)banken. Sinds april 2011 is hij de hoofdeconoom 
van BNP Paribas Fortis. Peter De Keyzer is de auteur van vele columns in Trends en De 
Tijd, en schreef in 2013 het boek ‘Groei maakt gelukkig – Een optimist over vrije markt 
en vooruitgang', uitgegeven door Lannoo. Dit boek vormt een goed onderbouwd pleidooi 
voor meer optimisme, meer verantwoorde risico's nemen, minder collectivisme en meer 
vrijheid.

De Vlaamse klassiek-liberale denktank Libera! waardeert met deze toekenning van de 
Prijs  aan  Peter  De  Keyzer  zijn  heldere  en  consistente  analyses  van  economie  en 
maatschappij vanuit een klassiek-liberale invalshoek. Peter De Keyzer verdedigt steeds 
een samenleving die steunt op het vrije ondernemerschap. Hij pleit  voor economische 
groei  als  het  enige  recept  voor  meer  vrijheid  en voorspoed  voor  iedereen.  Hij  wijst 
voortdurend op de gevaren van het collectivisme en de angstmaatschappij waarin het  
nemen van initiatieven en van de bijhorende risico's onder druk komt te staan. In zijn 
boek  verwijst  Peter  De  Keyzer  instemmend  naar  de  diverse  grondleggers  van  het 
hedendaagse liberale  gedachtegoed,  zoals  Friedrich  Hayek,  Ludwig  von Mises,  Adam 
Smith en Milton Friedman.

De Prijs voor de Vrijheid wordt uitgereikt op  dinsdag 24 juni 2014 te Brussel in de 
lokalen  van  de  Universitaire  Stichting,  Egmontstraat  11,  Brussel.  Aanvang  om 
19u00u.  De  laudatio  wordt  uitgesproken  door  de  heer  Alexander  De  Croo,  Vice-



Premier in  de  federale  regering.  Vervolgens  verzorgt  de  laureaat  de  ‘Gustave  de 
Molinari’-lezing.

-----

De Prijs  voor  de  Vrijheid  is  een  jaarlijkse  politieke erkenning die  sinds  2010  wordt 
uitgereikt  door  de  denktank  Libera!  vzw.  In  2013  werd  deze  toegekend  aan  de 
rechtsfilosoof prof. Frank Van Dun, met een laudatio door prof. Paul Cliteur, in 2012 aan 
toenmalig  Trends-hoofdredacteur  Johan  Van  Overtveldt  met  een  laudatio  van  prof. 
Frank Smets,  hoofdeconoom van  de  Europese  Centrale  Bank,  in  2011  aan de  Britse 
publicist Theodore Dalrymple met een laudatio van N-VA-voorzitter Bart De Wever, en 
in 2010 aan voormalig Europees Commissaris Frits Bolkestein met een laudatio door 
Europees  parlementslid  Derk  Jan  Eppink  en  voormalig  Vlaams  minister  en  Vlaams 
parlementslid Patricia Ceysens.  Van 2003 tot 2009 werd de prijs jaarlijks door Nova 
Civitas uitgereikt.

Libera! is een partij-onafhankelijke Vlaamse denktank die zich inzet voor de waarden 
van een vrije samenleving. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op de bescherming en 
de promotie van het private eigendomsrecht.  Libera! publiceert academische studies,  
beleidspapers en artikels. Verder worden maandelijks activiteiten georganiseerd. 

Als Vlaamse denktank met ook een internationale focus is Libera! aangesloten bij New 
Direction: Foundation for European Reform, het Stockholm Network, het Atlas Network 
en de European Coalition for Economic Growth.

-----

Meer informatie over Libera! en de details van de prijsuitreiking: www.liberavzw.be
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