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Minister van Staat
Dr. in de Rechten (ULB,1961)
Advocaat aan de balie van Oudenaarde (Hof van Beroep Gent) sinds 1961
Buitengewoon hoogleraar (1973), daarna hoogleraar (1986) aan de rechtsfaculteit van de VUB.
Burgemeester van Michelbeke van 1964 tot 1971 en van Brakel van 2000 tot 2012
Ononderbroken verkozen parlementslid sinds maart 1968
Vlaams volksvertegenwoordiger sedert 2014
Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 1999 tot 2007
Tussen 1974 en 1988 minister van Nationale Opvoeding, PTT, Pensioenen, Verkeerswezen,
Buitenlandse Handel
Voorzitter van de VLD (1995-1997)
Auteur van verscheidene boeken en wetenschappelijke publicaties (meer dan 165), w.o. zijn
autobiografie “Herman De Croo, geworteld in het leven” (Lannoo, 2018)
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Minister van Staat
Dr. in de Rechten, Dr. Economische Wetenschappen (KUL), Master Economics (Columbia, NY)
Professor em. KULeuven (economie)
Oprichter van de “Lessen voor de XXIste eeuw”
Voorzitter van de Raad van Bestuur van de KUL-UCL 1972-1976
Van 1976 tot 1992 lid van 13 opeenvolgende regeringen o.m. als Minister van Economische
zaken, Financiën, Buitenlandse zaken en Eerste Minister
Voormalig lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van de Raad van Europa en van de
West-Europese Assemblée
Lid en ex-voorzitter van de Koninklijke Vlaamse Academie van België
Voorzitter en bestuurder van talrijke Belgische en buitenlandse instellingen en organisaties
Auteur van een paar duizend artikels en van 62 boeken; zondagmiddagschilder, melomaan,
wereldreiziger
Erelid van VIRA sinds de herstart in januari 2009.
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Minister van Staat
Licentiaat in de Romaanse Filologie (VUB 1962)
Leraar Frans (K.A. Leuven 1962)
Gemeenteraadslid van Leuven (1971 - 1994)
Schepen van Leuven (1971 - 1976)
Burgemeester van Leuven (januari 1995 – december 2018)
Volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Leuven (1974 - 1991)
Senator (1991 - 2003)
Voorzitter Socialistische Partij (oktober 1994 - april 1998)
Minister van Binnenlandse Zaken, van de Modernisering van de Openbare Diensten en van de
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen (1988 - 1992)
Minister van Binnenlandse Zaken, Ambtenarenzaken en Vreemdelingenzaken (1992 - 1994)
Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken (1998)
Provincieraadslid Vlaams-Brabant (2019- )

Hendrik (Rik) VAN CAUWELAERT
Rik Van Cauwelaert begon zijn carrière aan het begin van de jaren 70 als fotograaf en sportjournalist.
Hij was zestien toen hij van school wegbleef en aan de slag ging als persfotograaf, eerst bij een
Belgisch bureau, daarna voor Associated Press.
Eind jaren 70 werkte hij voor het weekblad De Post.
In 1980 werd hij journalist bij Sportmagazine, ook een uitgave van Roularta. Na een zestal jaren werd
hij opgenomen in de politieke redactie van het weekblad Knack. Hij nam in 2002 de functie op van
directeur-hoofdredacteur van Knack na het terugtreden van Hubert van Humbeeck.
Op 1 juli 2011 werd hij tot directeur strategie benoemd voor de redacties van de magazines van
Roularta. In die functie stond hij onder meer in voor de multimediale strategie van de verschillende
magazines. Hij bleef ook politiek commentator van Knack, waarbij hij wekelijks een hoofdartikel
publiceerde, hoofdzakelijk gewijd aan de Belgische politiek.

Sedert eind 2012 verzorgt hij een wekelijkse column in het dagblad De Tijd. Daarnaast is hij een
regelmatige gast in diverse media. Bij Kanaal Z had hij zijn vast programma en bij Actua TV verzorgt
hij het boekenprogramma.
In 2015 ontving hij het ereteken van de Orde van de Vlaamse Leeuw.
Hij is de zoon van Emiel Van Cauwelaert, voormalig hoofdredacteur van de krant Het Volk.
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