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RRoouuwwhhuullddee  ––  ddee  hheeeerr  MMiicchheell  WWaauutthhiieerr    
 
 
 
 
 
De voorzitter: Op 10 november jongstleden overleed in Dinant op 65-jarige leeftijd gewezen 
Kamerlid Michel Wauthier.  
 
Na studies in de diergeneeskunde, vestigde Michel Wauthier zich als zelfstandig dierenarts, 
een beroep dat hij gedurende heel zijn leven zou blijven uitoefenen.  
 
De heer Wauthier startte zijn politieke carrière in 1977, toen hij gemeenteraadslid werd in 
Anhée.  
 
In juni 1980 werd hij voor de PRL provincieraadslid, en in oktober 1985 gedeputeerde voor 
de provincie Namen, een ambt dat hij tot in juni 1995, en daarna opnieuw van december 
2000 tot oktober 2006, met veel toewijding zou uitoefenen.  
 
Van mei 1995 tot december 2000 was Michel Wauthier Kamerlid voor het arrondissement 
Namen-Dinant-Philippeville. Gedurende heel die periode was hij een zeer actief lid van de 
Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven. Anderhalf jaar lang 
fungeerde hij ook als tweede ondervoorzitter van de Commissie voor de Naturalisaties.  
 
Hij werd in onze Assemblee gewaardeerd om zijn gevoel voor humor, zijn minzaamheid en 
zijn luisterbereidheid, maar ook om zijn standvastig engagement. Met verve verdedigde hij 
de belangen van de plattelandsbevolking en van zijn provincie.  
 
Michel Wauthier bleef tot zijn overlijden provincieraadslid: in de provinciale politiek voelde hij 
zich ook het meest thuis, omdat hij er, naar eigen zeggen, voluit kon ageren voor zijn 
gemeente en voor zijn streek.  
 
Namens de Kamer heb ik zijn familie mijn oprechte deelneming betuigd.  
 
 
Minister Didier Reynders : Michel Wauthier combineerde van meet af aan zijn werk als 
dierenarts met zijn politieke activiteiten, op gemeentelijk niveau in Anhée, op provinciaal 
niveau in Namen en op federaal niveau in de Kamer van volksvertegenwoordigers.  
 
Mijnheer de Voorzitter, u heeft zonet zijn loopbaan op elk beleidsniveau geschetst.  
 
Ik heb het genoegen gehad zijn fractieleider te zijn in deze Assemblee. Zijn geestdrift en 
ontwapenende humor zullen mij, en alle anderen die hem gekend hebben, bijblijven.  
 
Michel Wauthier bleef tot zijn laatste dag, tot de laatste adem betrokken bij de provincie 
waaraan hij zo gehecht was.  
 
De regering betuigt, net als de Kamer, haar innige deelneming aan zijn familie en naasten.  
 
De staande Kamer neemt een minuut stilte in acht.  
 


