Rouwhulde – De heer Claude Desmedt

De voorzitter (voor de staande vergadering):
Waarde collega’s, wij hebben met leedwezen kennisgenomen van het overlijden, op 21 december
2012, van de heer Claude Desmedt, gewezen volksvertegenwoordiger en eresenator. De heer
Desmedt is 73 jaar geworden. De parlementaire loopbaan van onze voormalige collega speelde zich
voor het grootste gedeelte af in de Senaat.
Hij zetelde er als provinciaal senator voor Brabant van 28 december 1987 tot 21 mei 1995 en had er
daaropvolgend tot 5 mei 1999 zitting als rechtstreeks gekozene.
Op 23 juli 1999 legde hij de eed af als federaal volksvertegenwoordiger, als plaatsvervanger van
mevrouw Corinne De Permentier in de Kamer. Hij maakte tot 16 oktober 2000 deel uit van onze
Assemblee, waarin hij voor de PRL-FDF-MCC de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
vertegenwoordigde.
Als doctor in de rechten, licentiaat sociaal recht en advocaat was Claude Desmedt een zeer actief lid
van de commissie voor de Justitie.
Hij stelde meermaals de gerechtelijke achterstand te Brussel aan de orde en diende verschillende
wetsvoorstellen in die een betere werking van de hoven van beroep en de rechtbanken van eerste
aanleg beoogden.
Claude Desmedt was een wijs man, een politiek dier dat graag onder de mensen kwam. Hij was een
gewaardeerd parlementslid en werd door zijn collega's geprezen voor de kwaliteit van zijn werk.
Uit zijn initiatieven als parlementslid blijkt dat hij de ervaring die hij had opgedaan door zo dicht bij de
mensen te staan, op het nationale niveau in praktijk wilde brengen.
Deze rigoureuze manager, bestuurder van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, sloot
zich immers niet op in een ivoren toren, maar hield altijd de vinger aan de pols van de samenleving en
wist wat er leefde bij de mensen.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij van 1977 tot oktober 2012 gemeenteraadslid was in Ukkel, en
ook tweemaal burgemeester van deze gemeente (van 2001 tot 2006 en als waarnemend
burgemeester van 2006 tot 2007). Tijdens de vorige gemeentelijke zittingsperiode was Claude
Desmedt eerste schepen van Ukkel. Hij was sinds mei 2007 ook voorzitter van de Gewestelijke school
voor openbaar bestuur.
Wij zullen ons Claude Desmedt herinneren als een rechtlijnig en integer man, en een groot jurist die
zijn taken op voorbeeldige wijze vervulde.
Ik heb de familie van de overledene namens de Kamer mijn innige deelneming betuigd.

Minister Sabine Laruelle: Het is eveneens met grote droefheid dat we het overlijden van de heer
Claude Desmedt hebben vernomen.
Claude Desmedt heeft naast zijn beroep als advocaat een politieke carrière uitgebouwd: op
gemeentelijk niveau, in Ukkel, en op federaal niveau, zowel in de Senaat als in de Kamer van
volksvertegenwoordigers.
U heeft de verschillende etappes van zijn parcours op elk beleidsniveau op een tijdlijn uitgezet.
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Wie de kans had hem in deze Assemblee te ontmoeten, herinnert zich zijn sympathie, de kwaliteit van
zijn werk en zijn wens, waarop ook u heeft gewezen, om de ervaring die hij dicht bij huis opdeed op
het nationale niveau te gebruiken. Claude Desmedt bleef steeds nauw verbonden met zijn geliefde
Ukkel.
De regering sluit zich aan bij de woorden van de Kamervoorzitter en betuigt haar innige deelneming
aan de familie en naasten van de overledene.
De staande Kamer neemt een minuut stilte in acht.
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