
Kandidaten bestuurders 

Guido J.M. Demuynck 

Tot december 2010 was de heer Demuynck CEO van Liquavista. Daarvoor bekleedde hij van 

1976 tot 2002 diverse functies bij Koninklijke Philips Electronics nv. Zo was hij onder meer 

vicevoorzitter van Marketing Audio in de VS, CEO van Philips in Zuid-Korea, general manager 

van Line of Business Portable Audio in Hongkong en CEO van Group Audio in Hongkong. In 

2000 werd hij CEO van de productdivisie 'Consumer Electronics' in Amsterdam en lid van het 

Group Management Committee van Philips. In 2003 stapte de heer Demuynck over naar 

Koninklijke KPN, waar hij toetrad tot de raad van bestuur en CEO werd van de mobiele divisie 

(KPN Mobile Nederland, Base België, E-Plus Duitsland). Tot juli 2008 was hij CEO van Kroymans 

Corporation bv in Nederland. Sinds juni 2005 is de heer Demuynck ook lid van de raad van 

commissarissen van TomTom. In januari 2011 werd hij lid van de raad van commissarissen bij 

Apollo Vredestein BV en Xsens BV. In januari 2012 werd hij ook bestuurder bij Divitel BV en 

Aito BV. Hij is houder van een diploma toegepaste economie van de Universiteit van Antwerpen 

(UFSIA) en een diploma marketing van de Universiteit van Gent (RUG).  

De heer Demuynck is lid van de raad van bestuur van Belgacom sedert 2007. 

 

Carine Doutrelepont 

Mevrouw Doutrelepont is advocaat aan de balie van Brussel en lid van de balie van Parijs. Ze is 

stichtend partner van het Belgische advocatenkantoor Doutrelepont & Partners, dat 

gespecialiseerd is in informatie- en communicatietechnologie, intellectueel eigendom, 

mediarecht, mededingingszaken en Europese wetgeving. Ze behaalde een diploma van doctor 

in Europees recht aan de ULB (Université Libre de Bruxelles). Ze doceert mediarecht, 

intellectueel eigendomsrecht en Europees recht aan de rechtsfaculteit van de ULB en het 

Instituut voor Europese Studies, en doceert ook aan universiteiten in het buitenland. Ze werkte 

jaren als expert voor de Europese Commissie, de Belgische Senaat en de Belgische 

mededingingsautoriteit. Sinds 2008 is ze lid van de Koninklijke Belgische Academie (afdeling 

Technologie en Maatschappij). Ze is de auteur van verschillende boeken en publicaties. 

Mevrouw Doutrelepont is eveneens lid van de raad van bestuur van de Koning 

Boudewijnstichting en van Belfius Bank. 

Mevrouw Doutrelepont is lid van de raad van bestuur van Belgacom sedert 2004. 

 

Oren G. Shaffer 

De heer Shaffer was van 2002 tot 2007 vicevoorzitter en CFO van Qwest Communications en 

President en COO van Sorrento Networks. Van 1996 tot 2000 was hij lid van de Raad van 

Bestuur van Belgacom. Momenteel is hij lid van de raad van bestuur van DEMAG Cranes A.G. 

(Duitsland), Intermec Incorporation (VS), Terex Corporation (VS) en XPO Logistics (VS). Hij 

behaalde het diploma van Bachelor of Science in Business Administration aan de University of 

California in Berkeley en van Master of Science in Management aan het Massachusetts Institute 

of Technology.  

De heer Shaffer is lid van de raad van bestuur van Belgacom sedert 2004. 

 


