
&22 Politiek EconomieWeekend
DE TIJD | ZATERDAG 27 MAART 2010

ADVERTENTIE

D irk Van Melkebeke
wordtop 1april denieu-

we secretaris-generaal van het
Vlaamse departement Econo-
mie,Wetenschap en Innovatie
(WSE). Nu is hij kabinetschef
van viceminister-president In-
grid Lieten (sp.a). Die zal hij
veel blijven zien, want ze is be-
voegd voor nogal watmateries
van zijn departement.

De 55-jarigeVanMelkebeke
is zowat de ‘supercabinetard’
van de Vlaamse socialisten.
Oorspronkelijkwerktehij voor
de milieukoepel BBL. In 1988
haalde de toenmalige Vlaamse
minister van Economie Nor-
bertDeBatselierhemnaar zijn
kabinet. Toen die verhuisde
naar Leefmilieu, schreef Van
Melkebekevoorhemhet eerste
Mestactieplan uit, wat hem tot
de gebeten hond van Boeren-
bond & co maakte. Hij werkte
later nog voor een pak sp.a-
ministers, onderwie Steve Ste-
vaert enFrankVandenbroucke.

Oorspronkelijk had Van
Melkebekezijn zinnengezet op
de absolute topfunctie in de
Vlaamse administratie: de
leiding vandeDienstenvanhet
Algemeen Regeringsbeleid.
Maar die job ging naarMartin
Ruebens, cabinetardvanminis-
ter-president Kris Peeters
(CD&V).

Sp.a-sherpa
wordt top-
ambtenaar

PIETER BLOMME

LucDeBroe,professor fis-
caal rechtaandeKULeu-
ven en advocaat bij Stib-

be, heeft op verzoek vanminister
van Financiën Didier Reynders
(MR) het artikel 344 vanhetWet-
boekInkomstenbelas-
ting (WIB) herschre-
ven. De bedoeling is
dat de fiscus een effi-
ciënterwapen in han-
denkrijgt tegen fiscale
constructiesdie louter
als doel hebbenbelas-
tingen te ontwijken.

Hetartikel 344van
het WIB dateert van
1993. Het moet ver-
mijden dat bedrijven
ofpersonenconstruc-
ties opzetten met als
enigedoelbelastingen
te ontwijken. Maar
doorallerhanderecht-
spraak raaktehet arti-
kel uitgehold, waar-
door de fiscus het on-
mogelijk nog op een efficiënte
manier kan toepassen.

Erbestaan tal vanconstructies
dieuitsluitendwordenopgezetom
belastingen te ontwijken. Een be-
kend voorbeeld is het volgende.
EenpersoonXbezit eenvennoot-
schap die in de loop der jaren een
winstvan10miljoeneuroheeftge-
realiseerd.AlsXbeslistdathet tijd
is om te ‘cashen’ en dewinst uit te
keren,moethij daarop25procent

roerende voorheffing of 2,5 mil-
joen euro betalen. Hoe kan die
hogebelastingwordenontweken?
PersoonX richt eenholding op en
verkooptdeaandelenvanzijnven-
nootschap aan de holding, die de
prijs verschuldigd blijft. Vervol-
gensbeslist deholdingdatdeven-
nootschap dewinst uitkeert.Met

dat geld betaalt de
holdingdeprijs af aan
X. ‘Hetvoordeel isdat
in dat geval het
DBI-regime (defini-
tief belaste inkom-
sten) geldt en ermin-
der dan 2 procent in
plaats van 25 procent
belastingen moet
worden betaald’, legt
DeBroe uit.

MEEVALLER
Omdeze en ande-

reconstructies tever-
mijden,moet de anti-
misbruikbepaling
herschrevenworden.
De federale regering
boog zich eind 2009

bij de begrotingsopmaak al over
het artikel 344. Toen werd geen
akkoordbereikt.Methetoogopde
begrotingscontrolevanenkelewe-
ken geleden werkte De Broe een
voorsteluit.Maarderegeringoor-
deeldedathetvoorlopignietnodig
is het antimisbruikartikel te her-
schrijven omdat de begrotingsre-
sultaten ‘beterdanverwacht zijn’.

DeBroebegrijptdie redenering
niet. ‘Alsmendestrijd tegende fis-

cale fraude ernstig wil nemen,
moethetartikelwordenherschre-
ven, los vanmogelijkebudgettaire
mee-of tegenvallers.Vooralomdat
ons land volgens internationale
vergelijkingeneenvandeminstef-

ficiënte is in de strijd tegen de be-
lastingontwijking.’

Demeest fundamentele wijzi-
ging die volgens De Broe aan het
artikel 344 moet worden aange-
bracht is dat inhet artikel zelf uit-

drukkelijkmoetwordenomschre-
vendatde fiscuseenherkwalifica-
tie kan doen en waar de grenzen
daarvan liggen.Datbetekent inhet
voorbeeld dat de fiscus abstractie
zoukunnenmakenvandeoprich-

tingvandeholdingendatdezaak-
voerder toch25procent roerende
voorheffing zou moeten betalen
op de uitkering van de winst van
zijn vennootschap.

Daarnaastmoetuitdeantimis-
bruikbepaling duidelijk blijken
watmetmisbruikwordt bedoeld.
Het moet volgens De Broe gaan
om constructies die opgezet wor-
den loutermetalsdoelbelastingen
teontwijkenenwaargeenzakelijk
belang tegenover staat.Bovendien
moet duidelijk zijn dat de belas-
tingplichtigehandelt in strijdmet
het doel van de fiscalewetgeving.

BESCHERMEN
Als het artikel 344 in die zin

herschrevenwordt, krijgtde fiscus
een belangrijk wapen in handen.
Om de belastingplichtige te be-
schermen tegen een te grote
macht van de fiscus, formuleerde
DeBroeaanReyndersenkeleaan-
bevelingen. Ten eerstemagde fis-
cus enkel optreden als er geen en-
kel zakelijk belang tegenover de
constructie staat.VolgensDeBroe
willen sommigepolitiekepartijen
een stap verder gaan en de fiscus
ook laten ingrijpenalser ‘hoofdza-
kelijk’ een fiscaalmotief is.

Erkanookgeensprakezijnvan
retroactiviteit. Dat betekent dat
constructies uit het verleden niet
met terugwerkende kracht kun-
nen worden aangepakt. Tot slot
vindt De Broe dat elke belasting-
plichtige steeds de mogelijkheid
moet hebben een transactie voor
te leggenaande rulingcommissie.

De regering
vindt het niet
nodig fiscale
constructies
aan te pakken
omdat de
begrotings-
resultaten
beter zijn
dan verwacht.

Tegenwind voor fiscale constructies
l LucDeBroe (KULeuven)herschrijft antimisbruikbepalinguitWetboek Inkomstenbelastingen

Luc De Broe: ‘Ons land is internationaal een van de minst efficiënte in de strijd tegen de belastingontwijking.’ © LVA
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ACV-voorzitter Luc Cor-
tebeeck heeft gisteren
op een congres van

de christelijke bediendecentrale
LBC-NVKdebakensuitgezetvoor
het sociaal overleg en het sociaal-
economisch beleid. Zijn bood-
schapwas in de eerste plaats voor
dewerkgevers en de regering be-
stemd.Maar ook de eigen achter-
ban en de collega’s van het socia-
listischeABVVkondenenkele za-
ken vernemen die ze misschien
minder graag horen.

1 Iedereenmoet in het bad
bij sanering begroting
De sterkste schoudersmoeten

de zwaarste lasten dragen en er
moet vooral gezochtwordennaar
nieuwe inkomsten.Maar de zich
aandienende inspanning van
17miljard euro is zo groot ‘datwe
moeten vermijden bij de eigen
mensen de illusie te wekken dat
het een geheel pijnloze operatie
kan worden’. Het zal om een
‘breed gespreide inspanning
gaan’, waarbij enkel de zwaksten
helemaal ontzienworden.

2 Loonkosten niet negeren,
ook niet dramatiseren

HetACVwuifthet loonkosten-

probleem niet weg. En dat zeker
nietnuDuitslandopnieuw ‘socia-
ledumping’organiseert.Maar laat
onswachtenophet rapportvande
CentraleRaadvoorhetBedrijfsle-
ven van dit najaar in plaats van
met cijfers te ‘goochelen’.

3 Naar één statuut voor alle
werknemers

Het eindresultaat van de on-
derhandelingenoverdeharmoni-
satievandestatutenvanarbeiders
en bediendenmoet ‘een gemeen-
schappelijk statuut zijn, dat alle
discriminaties wegwerkt’. De
voorstellen van de werkgevers
zijn onaanvaardbaar. ‘Maar wie

denkt dat je finaal een akkoord
kan bereiken rond de optrekking
van alle werknemers tot het ni-
veau van de hoogste bedienden is
evenmin geloofwaardig.’ Die
waarschuwing lijkt vooral be-
stemd voor het ABVV. De ABVV-
bediendebondBBTK schreef pas
nog dat zo’n gemeenschappelijk
statuut ‘helemaalniethet logische
eindpunt’ van onderhandelingen
is en dat enkel een harmonisatie
‘op het hoogste niveau’ kan.

4 Langerwerken zonder
verhoging pensioen

leeftijd
‘Van ons ga je geen zotte voor-

stellen horen over een zware op-
trekking van de percentages voor
de wettelijke pensioenen, laat
staan voor een hoog aanvullend
pensioen voor elke werknemer’,
zegt Cortebeeck. Daarmee geeft
hij een tik aan ABVV en sp.a, die
respectievelijk de eerste en de
tweede optie bepleiten. De ACV-
voorzitterkantzichwel tegeneen
‘nodeloze’ verhoging van dewet-
telijke pensioenleeftijd. Tegelijk
erkent hij ‘dat we moeten op-
schuiven met onze uittreedleef-
tijd’. Maar je moet in de eerste
plaats werk bezorgen aan de jon-
geren. Hij wil ook niet dat perio-
des van werkloosheid of ziekte
minder pensioen opleveren.

‘Pijnloze sanering bestaat niet’
l ACV-voorzitterLucCortebeeck zet bakensuit voor sociaal overleg

Luc Cortebeeck. © PHOTONEWS

IVAN BROECKMEYER

Er is geen wettelijke mini-
mumprijs voor tabakspro-

ductenendat zal voorlopigookzo
blijven.Dat isdeconclusievaneen
rondje schaduwboksenoverde ta-
baksprijs. Open VLD-Kamerlid
LukVanBiesenwas gisterennaar
de pers gestapt omhet ontbreken
vanzo’nbodemprijsaandekaakte
stellen. Volgens hem was dat de
schuldvandeministervanFinan-
ciën, Didier Reynders (MR). Die
heeft in november een ministe-
rieel besluit uitgevaardigd dat ta-
bakshandelaars niet langer ver-
biedt hun producten te verkopen
tegen een lagere prijs dan die die
op de fiscale zegel van het pakje
vermeld staat. Alvast de discoun-
ter Aldimaakt daarvan al gebruik
omonder de prijs te verkopen.

VolgensVanBiesengaatReyn-
ders met zijn beslissing in tegen
het antitabaksbeleid van de rege-

ring.Dekmo-enzelfstandigenor-
ganisaties Unizo en NSZ vinden
ook dat hij discountketens zo een
dumpingpolitiek laat voeren.

Deminister liet daaropweten
dat hij een nieuw besluit zal uit-
vaardigen dat teruggrijpt naar de
originele tekstvanvoornovember

2009.Maar, voegde hij eraan toe,
dat zalniets aandesituatie veran-
deren.Want de realiteit is dat het
EuropeesHofvanJustitie al jaren
verbiedt eenminimumprijs voor
eenproduct op te leggen.Wel kan
opgetredenwordentegenverkoop
met verlies.

Reynders wijst er nog op dat
ookbijhet toestaanvankortingde
volle pot aan accijnzen en btw
moetworden betaald.

Rel over bodemprijs voor tabak

Gent: 09 234 03 69
Antwerpen: 03 237 88 98

Leuven: 016 23 76 68
Nu oook iin HHasselt: 0011 337 333 113

Kortrijk :: 0056 331 442 553

Vind de liefde
van je leven

www.duetrelatiebemiddeling.be
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De drie Belgische vakbon-
den hebben bij het Euro-

peesComitévoorSocialeRechten
(ECSR)eenklacht ingediendover
het volgens hen excessieve ge-
bruik van gerechtelijke procedu-
resomsociale conflictenaanban-
den te leggen. Dat meldde La Li-
bre Belgique. De klacht werd al
eind vorig jaar ingediend.

DeBelgische ruzieoverhet ge-
bruik van het stakingsrecht krijgt
daarmee een Europees staartje.
De bonden ergeren zich vooral
aanhet feit datwerkgevers steeds

vaker procedures in kort geding
opstarten om stakersposten te
verbieden de fabriekspoorten te
blokkeren. Volgens hen is dat in
strijd met het Europees sociaal
charter.

RAAD VAN EUROPA
HetECSRiseenonderdeel van

deRaad vanEuropa.Als het vindt
dat de klacht terecht is, geeft het
die door aan deRaad. Die zal Bel-
giëdanvragengeregeld te rappor-
teren over zijn inspanningen om
desituatie recht tezetten.Maarde
Raad van Europa kan, in tegen-
stelling totbijvoorbeeldhetEuro-
peesHof van Justitie, geen sanc-

ties opleggen. In dat opzicht is de
klacht vooral symbolisch.

De verzamelde werkgevers-
organisaties VBO, Voka, Beci en
UWE lieten gisterenwetendat de
klacht in hun ogen ongegrond is.
‘Het is geenszinsdebedoelingvan
dewerkgevershetstakingsrechtof
de uitoefening ervan onder de
vorm van vreedzame stakerspos-
ten op losse schroeven te zetten’,
klinkt het.

Maar naast het stakingsrecht
zijn er ook andere rechten, zoals
het recht op persoonlijke integri-
teit, het recht op arbeid of het
eigendomsrecht.Hetmoetmoge-
lijkblijvenderechter in te schake-
lenalsdoorbaldadighedenofniet-
vreedzame stakersposten het
evenwicht tussen die rechten
doorbroken wordt. Volgens de
werkgevers isdatniet instrijdmet
het sociaal charter.

Europees robbertje vechten over
grenzen aan Belgisch stakingsrecht

JAN VAN HESSCHE

H etVerenigdKoninkrijk
maaktzichopvooreen
hete lente in de aan-

loop naar de verkiezingen op
6mei.Nudegevolgenvandecrisis
nopen tot grote besparingen inde
privésector en bij de overheid,
laait de sociale onrust op.

Het boordpersoneel van Bri-
tish Airways (BA) begint vandaag
aan een vierdaagse staking, nadat
het vorig weekend al drie dagen
het werk heeft neergelegd. Zo’n
kwart van de 240.000 passagiers
ziet zijn reisplannen in het water
vallen. De vakbondUnite protes-
teert tegenhetvoornemenvanBA
omdit jaar 62,5miljoen pond (70
miljoen euro) te besparen opper-
soneelskosten.Doordemalaise in
de luchtvaartsector stevent BA af
op een recordverlies van 600mil-
joen pond.

De vakbonden bij Network
Rail, de beheerder van de Britse
spoorinfrastructuur, dreigen dan
weerhet land lamte leggennetna
het verlengde paasweekend, een
van de drukste periodes van het
jaar. Network Rail wil een vijfde
van zijn budget snoeien en 1.500
werkposten afschaffen. De eerste
nationale spoorstaking in 16 jaar
dreigt miljoenen pendelaars te
doenstrandeneneenenormever-
keerschaos te veroorzaken.

ELECTORALE TIJDBOM
De onvrede in de transport-

sector legt een tijdbom onder de
electorale ambities van premier
GordonBrown, net nu Labour de
achterstand in de peilingen op de
Conservatievenbijnaweggepoetst

heeft. Daar komt nog bij dat ook
het overheidspersoneel begint te
morren.Woensdag,
toen minister van
Financiën Alistair
Darling zijn be-
groting voorstelde,
legden duizenden
ambtenaren het
werk neer uit pro-
test tegendeminder
gunstige ontslag-
regeling die weldra
van krachtwordt.

Datprotestwordtongetwijfeld
alleen maar groter. Het Britse
begrotingstekort is opgelopen tot

een record van 167miljard pond,
wat draconische besparingen

noodzakelijk maakt.
Darling trachttewoens-
dag de kiezer te paaien
doordiebegrotingsdis-
ciplinepasvolgend jaar
te laten aanvangen. Te-
gen2015moethetdefi-
cit gehalveerd zijn. De
gezaghebbende fiscale
denktank IFS rekende
voor dat de overheid
daarvoor 25 procent

van haar uitgaven zal moeten
schrappenendathogerebelastin-
gen bijna onvermijdelijk zijn.

Geconfronteerdmetdie studie
kon Darling donderdag niet an-
ders dan toegeven dat ‘de bespa-
ringendieperenharderzullenzijn
dan ten tijde vanMargaret That-
cher’. De IJzerenDame voerde in
de jaren 80 een vaak hardvochtig
begrotingsbeleid.HaarConserva-
tieve Partij kwam aan de macht
nadat ambtenaren in de winter
van 1979 het land hadden platge-
legduitprotest tegeneen loonstop
die Labour wilde invoeren. Het
trauma van die ‘winter of discon-
tent’ verklaartdeheilige schrikdie
nu leeft bij Labour voor een esca-
lerende lente van onbehagen.

De besparingen
worden harder
dan ten tijde
van Thatcher.

ALISTAIR DARLING,
minister van Financiën

Labour siddert voor
lente van onbehagen
l Nieuwe staking bij BA l Spoorbondwil land lamleggen lAmbtenarij vreest snoeimes

Het boordpersoneel van British Airways legt vandaag voor het tweede weekend op rij het werk neer. © AFP

HENK BOOM,
ONZE CORRESPONDENT IN MADRID

D eSpaanse superrechter
Baltasar Garzón dreigt
vanzijnvoetstuk teval-

len nu het Spaanse hooggerechts-
hof groen licht gegeven heeft om
hem te laten vervolgen wegens
ambtsmisbruik. Aanleiding is zijn
onderzoek naar massamoorden
tijdens de burgeroorlog.

Garzónwas inhogerberoepge-
gaan tegen de beslissing om het
procesdat onderzoeksrechterLu-
ciano Varela tegen hem wil aan-
spannen,niet te seponeren.Varela
vindt dat Garzón handelt in strijd
met de amnestieregeling uit 1997
waarin is vastgelegd dat alleen lo-
kale rechters onderzoek mogen
doen naar de dood van duizenden
burgers door aanhangers van dic-
tatorFranco inde jaren1939-1975.

Door het hoger beroep tegen

Varelaniet ontvankelijk te verkla-
ren isdeabsurde situatieontstaan
dat het hooggerechtshof een aan-
klachtvanaanhangersvandevroe-
gereFalange steunt omde rechter
aan te klagen die demisdaden uit
de dictatuurwil onderzoeken. De
Falangewas in deFranco-jarende
enige toegelaten politieke partij.

Op de achtergrond speelt een
conflict tussenGarzón en de cen-
trumrechtsePartidoPopular (PP).
Gesteund door rechtse politici en

RechterGarzón zelf in opspraak
l Spaanse superrechter beschuldigd vanambtsmisbruik

aan Opus Dei gelieerde parle-
mentsleden probeert de PP de
superrechter aan de kant te
schuiven nu hij een onderzoek
leidt in een corruptieschandaal
waarin kopstukken van de PP
zijn betrokken. In de media die
Garzón steunen, wordt het geen
toeval genoemddatdevoorzitter
vanhet hooggerechtshof, Adolfo
Prego,ultrarechtse sympathieën
heeft. De conservatieve media
zijn vanmening dat Garzón had
moetenwetendat hij zijn boekje
te buiten ging.

PINOCHET
In een eerste reactie zei Gar-

zón dat hij zijn ‘absolute on-
schuld’ zal aantonen. Volgens
hemisgeensprakevaneenhypo-
thetisch ambtsmisdrijf. In zijn
verdediging wordt hij gesteund

door juristen in binnen- en bui-
tenland. Die vinden dat Garzón
met hetzelfde rechtwaarmee hij
deChileensedictatorAugustoPi-
nochet wilde vervolgen wegens
misdrijven tegen de menselijk-
heid, een soortgelijk onderzoek
mag voeren in eigen land. De
vakbonden willen half april de-
monstreren ter ondersteuning
vanGarzón.

Toch wordt niet uitgesloten
dathetdoeknual is gevallenvoor
Garzón als superrechter van de
Audiencia Nacional. Dat is een
rechtscollege belastmet onder-
zoek naar grote zaken zoals ter-
rorisme, corruptie, fraudezaken
en drugskartels.

Baltasar Garzón. © AFP

21ste seizoen
financien bij het ontbijt

Jean-Paul Faure heeft de Franse en Zwitserse nationaliteit en
begon zijn carrière als marineofficier voor hij in 1978 aan de
slag ging bij Caterpillar. Hij studeerde Finance & Stratégie aan
de Ecole Superieure de Commerce de Paris en volgde het
“Stanford Executive Program”.
Na functies bij de smelterij Vernon (Frankrijk), werd hij CEO van
Caterpillar Materiels Routiers in Rantigny. Vervolgens ver-
voegde hij de financiële diensten van het hoofdkantoor in
Peoria. In 2000 werd hij directeur van Caterpillar Frankrijk.
Sinds 2006 is hij gedelegeerd bestuurder van Caterpillar
Belgium. (Franstalige sessie)

Jean-Paul Faure
gedelegeerd bestuurder
van caterpillar belgium

Dinsdag 20 april 2010 van 8u00 tot 9u30

De directie en de consultants van
Robert Half

in samenwerking met De Tijd
nodigen u uit op hun

FINANCIËN BIJ HET ONTBIJT®

dat plaatsvindt van 8u00 tot 9u30,
UITZONDERLIJK

bij Caterpillar Belgium in Gosselies.
De sessie wordt afgesloten
met een bedrijfsbezoek.

Aantal deelnemers strikt beperkt

Inschrijvingen:
www.fbo-pdf.be

OMEGA PHARMA
Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen

Venecoweg 26, 9810 NAZARETH
Btw BE 0431.676.229 RPR Gent

———
De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen, warrants en obligaties uit te nodigen tot het bijwonen van de jaar-
vergadering die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap te 9810 Nazareth, Venecoweg 26 op maandag 3 mei
2010 om 19.00 uur, met volgende agenda, houdende voorstellen tot besluit.

Agenda van de jaarvergadering
1. Lezing, bespreking en toelichting van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de
jaarrekening van het boekjaar 2009.
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009.
3. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de resultaatverwerking zoals opgenomen in de jaarrekening inclusief een bruto-dividend
van 0,80 EURO per aandeel (netto 0,60 EURO per aandeel).
4. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en de geconsolideerde verslagen.
5. Verlening van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.
Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en de commissaris in functie gedurende
het boekjaar 2009 voor de door hen in de loop van het boekjaar vervulde opdracht.
6. Bezoldiging niet-uitvoerende bestuurders.
Voorstel tot besluit: Vaststelling van de jaarvergoeding voor het jaar 2010 voor de voorzitter van de raad van bestuur op 60.000
EURO en voor ieder van de andere niet-uitvoerende bestuurders op 30.000 EURO.
7. Herbenoeming als bestuurder van Lucas Laureys NV, met als vaste vertegenwoordiger Lucas Laureys.
De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege zijn professionele kwaliteiten, zoals die blijken uit onderstaand
curriculum vitae.
Lucas Laureys. °1945. Licentiaat in de Economische Wetenschappen (RUG, Gent), Postgraduaat Bedrijfsbeheer (Vlerick
Management School), MBA Sales & Marketing (Leuven). Van 1971 tot 2006 gedelegeerd bestuurder (verantwoordelijk voor
Sales & Marketing) van Van de Velde NV, beursgenoteerd lingerieproducent te Schellebelle (België). Vanaf 1997 tot heden,
tevens Voorzitter van de Raad van Bestuur van deze beursgenoteerde onderneming. Bestuurder bij Topform International,
beursgenoteerd lingerieproducent in Hongkong en onafhankelijke bestuurder bij Delta Lloyd Bank (België).
Voorstel tot besluit: Wegens het verstrijken van de duur van zijn opdracht, herbenoeming van Lucas Laureys NV, met als vaste
vertegenwoordiger Lucas Laureys tot niet-uitvoerende bestuurder voor een periode van 4 jaar, tot en met de jaarvergade-
ring die zal worden gehouden in 2014.
8. Herbenoeming als onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen van
Mercuur Consult NV, met als vaste vertegenwoordiger Jan Boone.
De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege zijn professionele kwaliteiten, zoals die blijken uit onderstaand
curriculum vitae. De raad van bestuur is van oordeel dat deze bestuurder voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van arti-
kel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.
Jan Boone. °1971. Licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (KUL, Leuven) en ‘Licence Spéciale en
Révisorat’ (UMH, Mons). Hij startte zijn loopbaan in de audit-afdeling van PriceWaterhouseCoopers. Hij was tussen 2000
en 2005 actief bij Omega Pharma als directielid. Sinds 2005 is hij actief bij Lotus Bakeries en actueel is hij managing direc-
tor van Lotus Bakeries (België). Hij is tevens vanaf dan uitvoerend bestuurder bij Lotus Bakeries. Daarnaast oefent hij het
mandaat van onafhankelijke bestuurder uit bij Durabrik.
Voorstel tot besluit: Wegens het verstrijken van de duur van zijn opdracht, herbenoeming van Mercuur Consult NV, met als
vaste vertegenwoordiger Jan Boone, tot onafhankelijke bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria van arti-
kel 526ter van het Wetboek van vennootschappen voor een periode van 4 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal worden
gehouden in 2014.
9. Benoeming als bestuurder van Benoit Graulich BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Benoit Graulich.
De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege zijn professionele kwaliteiten, zoals die blijken uit onderstaand
curriculum vitae.
Benoit Graulich. °1965. Licentiaat in de Rechten, bedrijfsbeheer en financiën (KUL, Leuven) en in fiscale wetenschappen.
Partner van Bencis Capital Partners, en onafhankelijke bestuurder bij Lotus Bakeries NV (België), Van De Velde NV
(België) en Wereldhave NV (België). Voordien vervulde hij verschillende functies bij Ernst & Young (België), Artesia Bank
(België) en Price Waterhouse (België).
Voorstel tot besluit: Benoeming van Benoit Graulich BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Benoit Graulich tot niet-uitvoe-
rende bestuurder voor een periode van 4 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2014.
10. Benoeming als onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen van Karel
Van Eetvelt en Chris Van Doorslaer.
De raad van bestuur draagt deze bestuurders voor vanwege hun professionele kwaliteiten, zoals die blijken uit onderstaan-
de curricula vitae. De raad van bestuur is van oordeel dat deze bestuurders voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria van
artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.
Karel Van Eetvelt. °1966. Licentiaat Lichamelijke Opvoeding (KUL, Leuven). Gedelegeerd Bestuurder Unizo. Hij startte
zijn loopbaan als kabinetsmedewerker op het kabinet van de voorzitter van de Vlaamse regering Gaston Geens en vervulde
tevens diverse functies bij Bouwunie, de Unie van het KMO-bouwbedrijf. Verder is hij regent bij de Nationale Bank van
België, lid van Groep 10, lid dagelijks bestuur van de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen, voorzitter Hoge Raad van
Zelfstandigen en KMO, ondervoorzitter Ueapme, bestuurder bij Zenito, ADMB, Sporta, HUB en Huize Eyckerheide.
Chris Van Doorslaer. °1961. Burgerlijk Elektrotechnisch en Werktuigkundig Ingenieur (RUG, Gent), Licentiaat
Management (Vlerick), Master of Business Administration (Flanders Business School), Laureaat Exportmanagement
(UAMS). Chief Executive Officer van Cartamundi. Hij startte zijn loopbaan bij Unilever en vervulde vervolgens diverse
managementfuncties bij Fiskars. Bestuurder bij Miko NV. Lid van het Beschermcomité van Ingobyi vzw.
Voorstel tot besluit: Benoeming van Karel Van Eetvelt en Chris Van Doorslaer tot onafhankelijke bestuurders in de zin van
en beantwoordend aan de criteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen voor een periode van 4 jaar, tot
en met de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2014.
11. Varia.

Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en er hun stemrecht uitoefenen, ofwel met betrekking
tot de aandelen waarvan zij op de registratiedatum om 24.00 uur houder zijn, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij hou-
der zijn op de dag van de algemene vergadering, ofwel met betrekking tot de aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van
de algemene vergadering.
Deze registratiedatum wordt vastgelegd op 23 april 2010 om 24.00 uur.
Het bewijs van het aandelenbezit op de voormelde registratiedatum dient door de financiële instelling van de houder van
aandelen aan toonder en/of van gedematerialiseerde aandelen, per brief, fax (+32 9 381 02 78) of e-mail (sabine.vancoppe-
nolle@omega-pharma.be) te worden bezorgd op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en dit uiterlijk op 26 april
2010 om 24.00 uur.
De houders van aandelen op naam en de warrant- en obligatiehouders moeten uiterlijk op 22 april 2010 om 24.00 uur de
raad van bestuur inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meede-
len waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
De houders van aandelen aan toonder die aan de algemene vergadering wensen deel te nemen en er hun stemrecht uitoefe-
nen met betrekking tot de aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering, moeten hun aandelen
uiterlijk op 22 april 2010 om 24.00 uur neerleggen aan de loketten van één van de hierna vermelde instellingen: ING België,
Dexia Bank, KBC Bank, Fortis Bank, Bank Degroof of Petercam. De aandeelhouders worden toegelaten op voorlegging van
een attest waaruit blijkt dat de aandelen werden neergelegd.
De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de algemene vergadering wensen deel te nemen en er hun stemrecht
uitoefenen met betrekking tot de aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering, moeten uiterlijk
op 22 april 2010 om 24.00 uur, bij ING België, Dexia Bank, KBC Bank, Fortis Bank, Bank Degroof of Petercam, een door
de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van
deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld.
De deelnemers worden uitgenodigd om zich op 3 mei 2010 aan te bieden vanaf 18.15 uur teneinde een vlotte afhandeling
van de registratieformaliteiten mogelijk te maken.

Volmachten
De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmacht die door de raad
van bestuur overeenkomstig artikel 33 van de statuten werd opgesteld en waarvan een exemplaar op de maatschappelijke
zetel te verkrijgen is. Het volmachtformulier zal eveneens ter beschikking zijn op de website www.omega-pharma.be van de
vennootschap. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. Deze volmacht dient, ter attentie van de raad van bestuur,
uiterlijk op 28 april 2010 om 24.00 uur, op de zetel van de vennootschap te worden neergelegd.
De aandeelhouders en houders van warrants en obligaties kunnen vanaf 16 april 2010 tijdens werkdagen en tijdens de nor-
male openingsuren van de burelen, kennis nemen van de documenten die volgens de wet te hunner beschikking moeten zijn,
op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Het jaarverslag 2009 is ten laatste op 16 april 2010 beschikbaar op
www.omega-pharma.be.

De raad van bestuur
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