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RRoouuwwhhuullddee  vvoooorr  ddee  hheeeerr  LLuukk  VVaannhhoorreennbbeeeekk    
 
 
 
 
 
De voorzitter (voor de staande vergadering): Op 8 maart jongstleden overleed in Leuven, op 
70-jarige leeftijd, de heer Luk Vanhorenbeek, gewezen lid van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers.  
 
Luk Vanhorenbeek studeerde aan de Leuvense universiteit 
Germaanse filologie en overheidsmanagement, en werd daarop 
leraar Nederlands en Duits in het hoger secundair onderwijs. 
Daarnaast engageerde hij zich in de lokale afdeling van de 
Volksunie.  
 
Van januari 1983 tot december 2006 was Luk Vanhorenbeek 
onafgebroken gemeenteraadslid in Bierbeek. Van januari 1983 
tot december 1988 en van januari 1995 tot december 2006 was 
hij er schepen van Cultuur, Sport en Toerisme, en van januari 
2007 tot december 2008 OCMW-voorzitter en toegevoegd 
schepen.  
 
Luk Vanhorenbeek legde zich in zijn gemeente toe op de bouw van een buurthuis en vooral 
van een volwaardig sport-, cultuur- en jeugdcentrum; ook de renovatie van de openbare 
bibliotheken genoot zijn volle aandacht. Als OCMW-voorzitter stond hij aan de wieg van een 
gloednieuw woon- en zorgcentrum. Voorts maakte hij deel uit van talrijke adviesraden en 
verenigingen, en liet hij zich kennen als een fervente promotor van streekproducten.  
 
Van 31 juli 1984 tot 24 november 1991 was Luk Vanhorenbeek lid van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers voor het arrondissement Leuven. Hij maakte onder andere deel uit 
van de commissie voor Opvoeding, Wetenschapsbeleid en Cultuur, van de commissie voor 
de Landsverdediging, en van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene 
Zaken en het Openbaar Ambt. In de toenmalige Vlaamse Raad was hij lid van de commissie 
voor Binnenlandse Aangelegenheden, van de commissie voor Onderwijs en Vorming, van de 
commissie voor Welzijn en Gezondheid, en van de commissie voor de Media. Zowel in de 
Kamer als in de Vlaamse Raad stond Luk Vanhorenbeek bekend als een ernstige en 
bekwame parlementariër.  
 
In 2009 verliet de toen 65-jarige Luk Vanhorenbeek de politiek om zich geheel aan zijn 
familie en aan zijn hobby’s te kunnen wijden. Overtuigd als hij ervan was dat het pas goed 
wonen is waar mensen regelmatig samenkomen, bleef hij volle steun bieden aan lokale 
verenigingen en initiatieven.  
 
Namens de Kamer heb ik zijn familie mijn oprechte deelneming betuigd.  
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Eerste minister Elio Di Rupo: De heer Luk Vanhorenbeek is op 8 maart overleden. Hij had 
een erg actieve carrière, zowel op lokaal niveau als in het Vlaamse en federale Parlement. 
Als leraar Nederlands specialiseerde hij zich onder meer in onderwijsdossiers. Daarnaast 
was hij zeer actief op het vlak van openbaar bestuur en binnenlandse zaken. Luk 
Vanhorenbeek was een geëngageerd man, die steeds trouw is gebleven aan zijn waarden.  
 
Namens de regering betuig ik zijn familie en vrienden onze innige deelneming. 
 
De staande Kamer neemt een minuut stilte in acht.  

 


