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ASSE - Asse heeft sinds gisteren voor het eerst in elf 

jaar opnieuw een parlementariër. Yoeri 

Vastersavendts (38) volgt in de Senaat Patrik 

Vankrunkelsven op.  

Vastersavendts legde gisteren de eed af als senator. 

Hij volgt Patrik Vankrunkelsven op die uit de 

nationale politiek stapt. Bij de verkiezingen voor de 

Senaat in 2007 was Vastersavendts derde opvolger. 

Streek- en partijgenoten Luk Van Biesen 

(kamerlid) en Nicky Bellemans (regiosecretaris) 

gaven de nieuwe mandataris een rondleiding in het 

federale parlement. Vastersavendts verdiende in 

Asse al zijn sporen als advocaat en gemeenteraadslid 

voor Open VLD (sinds 2001). Hij liep school aan de 

athenea van Asse en Koekelberg en studeerde Rechten aan de VUB. Zijn vader is Alfons 

Vastersavendts, die als advocaat al een halve eeuw aan de balie van Brussel staat en ook prof 

is aan de VUB. Vastersavendts kijkt erg uit naar zijn nieuw mandaat. 'Ik word in elk geval lid 

van de commissie Justitie, met de justitiehervorming in het achterhoofd toch een heel 

belangrijke commissie die twee tot drie keer per week vergadert', zegt hij. 'Vankrunkelsven 

was er voorzitter van. Normaal gezien volgt Martine Taeleman (Open VLD) hem op in die 

functie. Wat ik jammer genoeg net heb gemist is het hele debat over de wet op de bijzondere 

opsporingsmethoden, want dat is net afgerond.' 

 

Het is al geleden van Cecile Sillis (groen Vlaams parlementslid van 1995 tot 1999) dat Asse 

nog een eigen parlementariër heeft. Het vorig jaar verkozen Vlaams parlementslid Irina De 

Knop (Open VLD) is ook afkomstig uit Asse, maar zij woont sinds vijf jaar in Lennik. Yoeri 

Vastersavendts woont samen met Hilde Miers en ze hebben een dochter Nika (3). Hij speelt al 

sinds zijn jeugd klarinet bij de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, waarvan zijn vader al 

dertig jaar voorzitter is. Tot vorig jaar werkte Vastersavendts een tijd aan socio-economische 

dossiers op het kabinet van toenmalig Vlaams minister Patricia Ceysens.  
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