Tom Vandenkendelaere
Lid van het Europees Parlement
Opleiding
Klein Seminarie | Roeselare |
Latijn-Moderne talen|
Institut Libre Marie Haps Brussels |
Vertaler Engels-Duits |Erasmus | Magdeburg - Duitsland | Stage Belgische
ambassade Berlijn |Doctoraat Internationale Betrekkingen | Pools-Duitse
relaties |University of Kent - VK |

Eerste job
Attaché Belgisch ministerie voor Buitenlandse Zaken | Departement Azië | EcoTom Vandenkendelaere is sinds 2021 opnieuw

was hij lid van het economische-diplomatie-

lid van het Europees Parlement, als opvolger

team dat de handelsmissies van toenmalig

van Kris Peeters, die werd benoemd tot vice- Z.K.H Prins Filip voorbereidde. In 2012 werd
voorzitter van de Europese Investeringsbank. Tom verkozen als voorzitter van JONGCD&V,

nomische diplomatie |

Politiek
Voorzitter JONGCD&V 2012-2014 |
Europees Parlement | Voorzitter dele-

Voordien was hij ook lid van het Parlement van

om in 2014 zijn plaats op te nemen in het Eu-

2014 tot 2019, als opvolger van Marianne Thys-

ropees Parlement. In 2019 werd Tom schepen

gatie voor betrekkingen met de

sen. Tom studeerde Latijn-Moderne Talen in

van stadsontwikkeling, patrimonium en on-

Parlementaire vergadering van de

zijn thuisstad Roeselare alvorens af te studeren

derwijs van 2019-2021, ter vervanging van

NAVO| Interne markt en consumenten-

als vertaler Engels-Duits aan het Institut Libre

toenmalig federaal minister Nathalie Muylle.

bescherming |

Marie Haps te Brussel. Hij behaalde een Master-

Daarnaast deed hij enkele consultancy-

Buitenlandse zaken & veiligheid en sub-

diploma in Internationale Betrekkingen aan de

opdrachten. Tom is voorzitter van de Euro-

comité defensie | Burgerlijke

University of Kent en promoveerde in 2014 aan

pese Beweging in België, alsook secretaris van

vrijheden, justitie en binnenlandse

diezelfde universiteit met een thesis over de in-

de Royal Belgian Benevolent Society in Lon-

zaken | Landbouw |

vloed van de Poolse toetreding tot de EU op de

den. Hij is ook lid van het managementcomité

Pools-Duitse bilaterale relaties. Zijn lesopdracht

van het KU Leuven Wilfried Martens Fonds en

Persoonlijk

als assistent-docent combineerde hij met een

is zowel lid van de Raad van Bestuur van het

Europese beweging in België |

job bij de Belgische Federale Overheidsdienst

AZ Delta Ziekenhuis, namens de Gemeente-

Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en

raad van Roeselare, als van de Raad van Be-

Ontwikkelingssamenwerking. Hij was betrok-

stuur voor Knack Roeselare Volleybal Club.

ken bij de voorbereiding van de ASEM 8-Top

In zijn vrijetijd geniet Tom van volleybal, fiet-

voor Aziatische en Europese landen. Later was

sen, rally en een goede keuken. Hij is ge-

Tom desk officer voor de politiek-economische

trouwd en heeft twee kinderen.

relaties met Vietnam en de Filipijnen. Daarnaast

Royal Belgian Benevolent Society |
KU Leuven Wilfried Martens Fund

