ERIK DERYCKE
minister en toprechter

Erik Derycke werd geboren in Waregem op 28 oktober 1949. In het tweede leerjaar lieten zijn ouders hem
overstappen van een vrije basisschool naar een rijksbasisschool. Met zijn rood fietsje moest hij voortaan elke
dag heen en weer van Nieuwenhove naar Waregem centrum. Het was de periode van de schoolstrijd en wie in
het overwegend katholieke Waregem koos voor het rijksonderwijs werd met een scheef oog bekeken. De
schamele gebouwen van de rijksbasisschool op het Gaverke werden door de Waregemnaars de
‘kiekenbarakken’ genoemd en de kinderen die er school liepen waren dus de ‘kiekens’. Na Waregem volgde het
atheneum van Kortrijk, en de Universiteit Gent (toen nog ‘Rijksuniversiteit’), waar Erik rechten studeerde. In
1972 studeerde hij af als licentiaat in de rechten en werd advocaat aan de balie te Kortrijk. Hij bleef dit tot
2001.
In 1977 startte Erik Derycke zijn politieke carrière als raadslid bij het OCMW van Waregem. Van 1989
tot 2001 zetelde hij in de gemeenteraad voor de Vlaamse socialistische partij. Van 1978 tot 1984 was hij
provincieraadslid en van 1984 tot 2001 federaal volksvertegenwoordiger voor de SP. Zijn nationale politieke
carrière nam een vlucht op 18 januari 1990 toen hij werd aangesteld tot staatssecretaris voor
Wetenschapsbeleid, in de regering Dehaene I. Van september 1991 tot maart 1992 was Erik Minister voor
Ontwikkelingssamenwerking en adjunct-Minister voor Wetenschapsbeleid, van maart 1992 tot juni 1995
Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister voor Buitenlandse Zaken. Van
juni 1995 tot juli 1999 was Erik Derycke zelf Minister van Buitenlandse Zaken.
Ook internationaal maakte Erik Derycke carrière. Hij was lid van de parlementaire vergadering van de
Raad van Europa, van de Vergadering van de West-Europese Unie en van de Interparlementaire Unie. In 1997
werd hij door de landengroepen verkozen tot voorzitter van de algemene vergadering van de UNO.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 probeerde Erik Derycke tevergeefs om de CVPmeerderheid in Waregem te breken. Hij was kandidaat-burgemeester voor de nieuwe Open Stad Waregemlijst, die socialisten, liberalen en onafhankelijken verenigde, maar strandde op 5 zetels van de meerderheid.
Op 10 augustus 2001 werd Erik Derycke benoemd tot rechter aan het Arbitragehof, dat sinds mei 2007
het Grondwettelijk Hof heet. Sinds 2004 is hij lid van het Bestuurscollege van de Nederlands-Vlaamse
Accrediteringsorganisatie voor het Hoger Onderwijs, en sinds 27 mei 2004 voorzitter van de Raad van Beheer
van het AZ VUB. In 2006 werd aan Erik Derycke de titel van ereburger van Waregem toegekend. Erik is ook lid
van Concorde et Tolérance, de Kortrijkse afdeling van de Grootloge van België, en van de Marnixring
serviceclub.
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