
"Havenbaas" Steve Stunt Stevaert verkoopt gebakken lucht in Vietnam  

Begin 2010 raakte bekend dat onze oud-burgemeester, gewezen Limburgs gouverneur en ex-sp.a-voorzitter 

Steve Stunt Stevaert voorzitter zou worden van de raad van bestuur van een Vietnamese haven. We weten 

allemaal dat Steve Stunt Stevaert over veel kwaliteiten beschikt maar Limburg staat niet meteen bekend voor 

zijn haven. (Alleen de haven “Willy Claes” geniet wereldfaam in Hasselt.) 

In augustus 2010 vond Stevaert de tijd om ook effectief naar Vietnam af te zakken en had daar niet alleen een 

ontmoeting met de top van de Vietnamese communistische partij, maar had, zoals bericht werd in de Vietnamese 

pers en het Vlaams satirisch weekblad „t Scheldt, ook een valies mee die vol stak met beloften van de 

Belgische overheid om te investeren in Vietnamese havenprojecten. 

Volksvertegenwoordiger Tanguy Veys vroeg hierover uitleg aan Minister van Buitenlandse Zaken Steven 

Vanackere (CD&V). Zijn antwoord was klaar en duidelijk. Buitenlandse Zaken was niet alleen niet op de hoogte 

van het reisje van Stevaert naar Vietnam, maar ook dat de Belgische overheid op dit moment geen enkele euro 

investeert in gelijk welk Vietnamees havenproject en er ook geen plannen hieromtrent zijn. 

Het is duidelijk dat Steve Stevaert zijn "gratis-politiek" in het buitenland verder zet en dit nu doet door als 

havenbaas gebakken lucht te verkopen in Vietnam; men wezen gewaarschuwd ! 

 

Steve Stunt Stevaert  broedt op rockfestival in Havanna  

Op 4 januari 2011 lezen we in Het Belang van Limburg: 

“Chokri Mahassine en Steve Stavaert broeden op 

rockfestival in Havanna”. Stevaerts vriend Fidel wezen 

gewaarschuwd, beide heren zijn slechte „broeders‟. Stevaert 

houdt het zelden lang vol op een ei, burgemeester, 

partijvoorzitter, gouverneur… hij verlaat heel vlug het nest. 

En Chokri trok al eens van Leopoldsburg naar Genk om een 

burgemeesterei uit te broeden… 

Vietnam, Cuba… wat is de volgende stunt? 

Hasselt, Limburg, Vlaanderen, de wereld… allemaal te klein 

voor onze Hasseltse stuntman die ook nog een graantje gaat 

meepikken als directeur van de culinaire gids 

GaultMillau. Niet slecht voor een socialist… 
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