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 Guillaume Boutin 

 
De heer Guillaume Boutin is sinds 1 december 2019 
Chief Executive Officer en is voorzitter van het 
Executief Comité van Proximus. 
De heer Guillaume Boutin werd in augustus 2017 lid 
van het Executief Comité van Proximus als Chief 
Consumer Market Officer. De heer Boutin is lid van 
de Raad van Bestuur van Scarlet Belgium en van 
januari 2019 tot december 2019, was hij ook lid van 
de Raad van Bestuur van Proximus Luxembourg, de 
overnemende entiteit na de fusie van Tango en 
Telindus Luxembourg. 
De heer Boutin begon zijn carrière als 
strategieconsultant alvorens hij de overstap maakte 
naar een webstartup. Vervolgens trad hij in dienst 
bij SFR waar hij achtereenvolgens verschillende 
functies bekleedde op het gebied van strategie, 
financiën en marketing tot hij in 2015 bij de Canal+ 
Group kwam als Chief Marketing Officer. 
Guillaume Boutin is houder van een diploma 
"baccalauréat scientifique", gevolgd door een 
ingenieursdiploma in telecommunicatie (Telecom 
Sud Paris "Programme Grande Ecole", 1997). 
Daarnaast heeft hij een diploma aan de HEC Paris 
"Programme Grande Ecole", behaald in 1999. 
 
 

 Stefaan De Clerck 

 
De heer Stefaan De Clerck is sinds 20 september 
2013 Voorzitter van de Raad van Bestuur van 
Proximus. Hij is Voorzitter van het Paritair Comité 
van Proximus, van het Pensioenfonds van Proximus 
en van Proximus Art VZW. Hij is ook bestuurder van 
de Proximus Foundation en Connectimmo.  

Hij is lid van de Orientation Council van Euronext, 

van het Strategisch Comité van het VBO, van de 

Raad van Bestuur van Voka, van de BBR (Benelux 

Business Roundtable) en lid van Bureau van de 

Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. Vóór 

Proximus, was hij van oktober 1990 tot oktober 

2013 volksvertegenwoordiger.  
Van juni 1995 tot april 1998 en van december 2008 
tot december 2011 was hij Belgisch minister van 
Justitie. Van 1999 tot 2003 was hij Voorzitter van 
CD&V, de Vlaamse christendemocratische partij. Hij 
was burgemeester van Kortrijk van januari 2001 tot 
eind december 2012.  
De heer De Clerck behaalde een master in de 
rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven. 
 
 

 Martine Durez 

 

Mevrouw Martine Durez was Chief Financial and 

Accounting Officer bij bpost, waar ze in januari 2006 

Voorzitter van de Raad van Bestuur werd, wat ze 

ook bleef tot juni 2014. Zij is lid van de Raad van 

Bestuur van verschillende bedrijven, zoals EthiasCo 

en NMBS. Tot 2000 was ze professor financieel 

beheer en analyse aan de Université de Mons-

Hainaut. Ze heeft gewerkt als lid van de Hoge Raad 

van Bedrijfsauditoren, voor de Commissie voor 

Boekhoudkundige Normen en als speciaal gezant op 

het cabinet voor Communicatie en 

Overheidsbedrijven. 

Sinds 2010 is zij lid van de Koninklijke Academie van 

België (Technologie en Maatschappij). Ze is regent 

bij de Nationale Bank van België geweest.  
Mevrouw Durez studeerde af als handelsingenieur 
en behaalde een doctoraat in de toegepaste 
economische wetenschappen aan de ULB 
(Université Libre de Bruxelles). 
 
 

 Isabelle Santens 

 

Mevrouw Isabelle Santens was de vorige eigenaar 

en Design Director of Labels van Andres NV, een 

Belgisch modebedrijf dat de dameskledingmerken 

Xandres, Xandres xline en Hampton Bays ontwerpt, 

produceert en verdeelt. 

Na haar studie aardrijkskunde en economie aan de 

KUL, vervoegde ze Andres NV in 1985, werd ze 

Director of Design en vervolgens gedelegeerd 

bestuurder in 2000 totdat ze het bedrijf in 2016 



 

 

  

verkocht aan een Franse beursgenoteerde 

onderneming. 

Ze vormde het bedrijf om van een louter 

productiegerichte onderneming tot een door sales 

en marketing gedreven modebedrijf die focust op 

de uitbouw van sterke merken, het openen van pilot 

stores en het bouwen van een sterke e-commerce 

site. 
Ze is nu actief in verschillende besturen en in 
culturele instellingen. 
 
 

 Joachim Sonne 

 

De heer Joachim Sonne heeft meer dan 20 jaar 

ervaring in investment banking. Tot september 

2019 was de heer Sonne managing director en co-

head van de in Londen gevestigde EMEA Telecom, 

Media and Technology Advisory Group van J.P. 

Morgan. Hij ging in 1998 aan de slag bij J.P. Morgan 

in Londen, waar hij zich toelegde op klanten en 

transacties in de media- en 

telecommunicatiedomeinen. Van 2006 tot 2010 

werkte hij voor de Communications Group in New 

York en gedurende 2010/2011 voor de Duitse M&A-

afdeling van J.P. Morgan in Frankfurt. 

De heer Sonne studeerde cum laude af aan de EAP 

European School of Management, Parijs-Oxford-

Berlijn, en is in het bezit van een Europese MS in 

Business and Economics, een Diplom-Kaufmann en 

een Diplôme de Grande Ecole. 

 

 

 Luc Van den hove 

 

De heer Luc Van den hove is sinds 1 juli 2009 

Voorzitter en Chief Executive Officer (CEO) van 

imec. Voordien was hij er Executive Vice President 

en Chief Operating Officer. Hij kwam in 1984 bij 

imec, waar hij zijn researchloopbaan startte in het 

domein van de interconnectietechnologieën. In 

1988 werd hij manager van de micropatterningroep 

van imec, in 1996 Department Director van Unit 

Process Step R&D, en in 1998 Vice-President van de 

divisie Silicon Process and Device Technology. In 

januari 2007 werd hij benoemd tot Executive Vice 

President & Chief Operating Officer (COO) van imec. 

Onder zijn leiding groeide imec uit tot een 

organisatie met ca. 4.000 medewerkers, een 

jaarbudget van ca. €583M EUR (2018) en kantoren 

in België, Nederland, de VS, Japan, Taiwan, China en 

India. 

Daarnaast is de heer Van den hove professor 

elektrotechniek aan de Katholieke Universiteit van 

Leuven. Hij is ook lid van het Technology Strategy 

Committee van ASML. 

Hij is auteur of coauteur van meer dan 150 

publicaties en bijdragen voor conferenties. Verder 

is hij een veelgevraagd spreker op het gebied van 

technologietrends en applicaties voor nano-

elektronica op topconferenties. Hij heeft meer dan 

50 keynotepresentaties op zijn naam. 
De heer Van den hove studeerde af als burgerlijk 
elektrotechnisch ingenieur aan de KU Leuven. 
 
 

  Paul Van de Perre 

 
De heer Paul Van de Perre is medeoprichter van 
Gimv (op Euronext genoteerde 
investeringsmaatschappij) en was voordien 
bestuurder van Sidmar (Arcelor-Mittal), Thomassen 
Drijver Verblifa Belgium, Sunparks (afdeling van 
Sunair) en andere bedrijven. Momenteel is hij 
bestuurder van Greenbridge Incubator (Universiteit 
van Gent), Scientific Investment Board (Universiteit 
van Brussel), Voorzitter van de Raad van Bestuur 
van CityDepot (filiaal van bpost) en lid van het 
investeringscomité van Participatie Maatschappij 
Vlaanderen (PMV). De heer Van de Perre is CEO van 
Five Financial Solutions (een ‘corporate finance 
house’). De heer Van de Perre is mede-oprichter 
Parinsu (een onderneming die toegevoegde waarde 
biedt aan mature scale-ups) en lid van de adviesraad 
van verschillende hightechstart-ups.  
De heer Van de Perre behaalde een master in de 
economie en verschillende postgraduaten. 
 
 


