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De “Prijs voor de Vrijheid” van de denktank Libera! wordt dit jaar toegekend aan 
de gekende ondernemer Fernand Huts, voorzitter van de Katoen Natie.

Volgens Libera!-voorzitter Boudewijn Bouckaert komt de “Prijs voor de Vrijheid” toe 
aan Fernand Huts omwille van de drie volgende redenen.

Als dynamisch ondernemer heeft Fernand Huts de Katoennatie uitgebouwd tot een bedrijf 
met meer dan 12 000 werknemers wereldwijd. Door zijn initiatieven in de logistieke sector 
in de haven is hij een voorbeeld van de kracht van het vrij ondernemerschap.

Op politiek vlak neemt Fernand Huts zijn verantwoordelijkheid op door zijn niet aflatende 
strijd tegen de corporatistische regulering van de arbeidsmarkt in de haven, die innovatie 
en tewerkstelling tegenwerkt.

Door zijn engagementen in de kunstensector toont Fernand Huts aan dat de openstelling 
van cultuur naar het volk ook mogelijk is zonder overheidsinterventie en subsidies.

De prijs zal in Antwerpen worden uitgereikt op vrijdagavond 10 juni 2016. Meer informatie 
over de avond zelf zal ten gepasten tijde beschikbaar gemaakt worden op de website.
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Over Libera! vzw

Libera! is een partijonafhankelijke 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 geregeld academische studies, beleidspapers en artikels. Verder 
worden maandelijks activiteiten georganiseerd. Deze gaan van publieke debatten 
en gespreksavonden over galadiners en internationale congressen tot intieme 
werklunches en besloten diners voor opinie- en beleidsmakers.

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.

Over de Prijs voor de Vrijheid

De Prijs voor de Vrijheid is een politieke erkenning die jaarlijks wordt uitgereikt 
aan een persoon die in zijn leven en werk het klassiek-liberalisme en de waarden 
van een vrije samenleving uitgedragen heeft.

Tot hiertoe werd de Prijs voor de Vrijheid uitgereikt aan de volgende personen:

• Luuk van Middelaar (2003), liberaal filosoof en publicist
• Ayaan Hirsi Ali (2004), Lid van de Tweede Kamer voor de VVD
• Matthias Storme (2005), conservatief denker en universiteitsprofessor
• Alain Destexhe (2006), Franstalig Senator voor de MR
• Derk Jan Eppink (2007), liberaal-conservatief journalist
• Urbain Servranckx (2008), komiek en entertainer
• Mark Grammens (2009), conservatief journalist
• Frits Bolkestein (2010), gewezen EU-Commissaris voor de Interne Markt
• Theodore Dalrymple (2011), conservatief columnist en sociaal criticus
• Johan Van Overtveldt (2012), hoofdredacteur van Knack en Trends
• Frank van Dun (2013), rechtsfilosoof en libertarisch denker
• Peter De Keyzer (2014), hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis
• Jean-Marie Dedecker (2015), eresenator en voorzitter-stichter van LDD

De Prijs voor de Vrijheid werd van 2003 tot 2009 uitgereikt door de Vlaamse 
klassiek-liberale politieke club Nova Civitas. Sinds 2010 wordt de erkenning 
uitgereikt door de denktank Libera!.


