
 

 
 

 

 

 

CV Kandidaat-bestuurders 

 

 Martin DE PRYCKER 

De heer De Prycker is beherend vennoot van het Qbic 
Fonds, een interuniversitair fonds van 100 miljoen euro 
ter ondersteuning van spin-offs van universiteiten in 
België. De heer De Prycker was van 2002 tot 2009 CEO 
van Barco. Hij richtte en ontwikkelde het bedrijf op 
markten die gebruikmaken van schermen, zoals de 
medische sector, digitale cinema, controle- en 
vliegtuigindustrie en de verkoop van non-core 
productlijnen zoals grafische producten, textiel, en 
onderaanneming. Voordien was hij CTO en lid van het 
uitvoerend comité van Alcatel-Lucent. Voor hij CTO 
werd bij Alcatel-Lucent, was de heer De Prycker 
verantwoordelijk voor de wereldwijde leiderspositie van 
Alcatel-Lucent in de breedbandtoegangsmarkt. Onder 
zijn leiding evolueerde ADSL van een researchproject tot 
een miljardenbusiness voor Alcatel-Lucent.De heer De 
Prycker was van 2009 tot 2013 ook CEO van Caliopa, een 
start-up in siliciumgebaseerde fotonica, waarmee het 
mogelijk is honderden Gbps te transporteren over 
optische vezel; Caliopa werd in 2013 overgenomen door 
Huawei. 
Hij is ook lid van de Raad van Bestuur van diverse 
ondernemingen, zoals EVS, Sentiance, Molecubes en 
EYEco eyeCO.  
De heer De Prycker heeft een doctoraatsdiploma in de 
computerwetenschappen en een master in de 
elektronica van de Universiteit van Gent, en behaalde 
daarnaast een MBA aan de Universiteit van Antwerpen. 
 

 Dominique LEROY 

Mevrouw Dominique Leroy is sinds januari 2014 
Gedelegeerd Bestuurder en Voorzitter van het Executief 
Comité van de Proximus Groep. Ze zette in oktober 2011 
de stap naar Proximus (voorheen Belgacom) als Vice 
President Sales voor de Consumer Business Unit en 
werd in juni 2012 aangesteld als Executive Vice 
President van de Consumer Business Unit van Proximus. 
Voordien werkte mevrouw Leroy gedurende 24 jaar bij 
Unilever. Ze was managing director van Unilever Belux 

en lid van het directiecomité van Unilever Benelux. 
Daarvoor oefende ze diverse functies uit in de domeinen 
marketing, finance en customer development. 
Mevrouw Leroy is Voorzitter van de Raad van Bestuur 
van BICS en Be-Mobile en Voorzitter van de 
internationale adviesraad van de Solvay Business 
School. Ze is onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur 
van Ahold Delhaize en Compagnie de Saint Gobain. Tot 
mei 2018 was ze ook onafhankelijk lid van de Raad van 
Bestuur van Lotus Bakeries. 
Mevrouw Leroy haalde een master in Business 
Engineering aan de Solvay Business School. 

 

 Catherine RUTTEN 

Mevrouw Catherine Rutten is CEO van pharma.be, de 

vereniging van innovatieve biofarmaceutische bedrijven 

in België sinds 2013. Van 2003 tot 2013 was ze Lid van 

de Raad van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en 

Telecommunicatie, de regulator van de elektronische 

communicatiemarkt, de postmarkt, het elektro-

magnetische spectrum van de radiofrequenties en de 

mediaregulator in Brussel-Hoofdstad. Voorheen werkte 

zij als Directeur Regulatory Affairs bij de Belgische 

afdeling van BT. Ze begon haar loopbaan als advocaat, 

lid van de Brusselse balie, in 1994. Ze is bestuurder bij 

Women on Board. Ze heeft rechten gestudeerd aan de 

KU Leuven en aan de Universiteit van Namen en heeft 

een LL.M. in intellectueel eigendomsrecht van de 

London School of Economics and Political Science en een 

LL.M. in Europees recht van het Europacollege. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


