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Voorzitter 
 

Prof. Dr. Jacques Steenbergen is sinds de oprichting als een autonome instelling in 2013 voorzitter 

van de Belgische Mededingingsautoriteit. Hij was van 2007 tot 2013 Directeur generaal van de 

Algemene directie Mededinging in de FOD Economie. Hij is emeritus buitengewoon hoogleraar aan 

de KU Leuven waar hij van 1980 tot 2014 mededingingsrecht doceerde. Hij was voorheen partner in 

het kantoor Allen & Overy en daarvoor referendaris in het kabinet van de President van het Hof van 

Justitie, en stagiair bij Mr Pierre van Ommeslaghe.  

 

Hij is ondermeer lid van het Bureau van het Competition Committee van de OESO, sinds 1985 lid van 

de redactie van het Nederlands-Belgische Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht (SEW) 

waarvan hij van 2003 tot 2012 hoofdredacteur was, lid van het wetenschappelijk comité van het 

Franse tijdschrift Concurrences, lid en van 2007 tot 2013 voorzitter van de raad van bestuur van de 

Stichting van het Koninklijk Conservatorium van Brussel, ereadvocaat en oud lid van de Algemene 

Vergadering van de Orde van Vlaamse Balies en de Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten te 

Brussel. 

 

Hij gaf lezingen, colleges en seminaries en was lid van benoeming- en doctoraatscommissies in 

België, China, Frankrijk, Hongarije, Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovakije, 

Slovenië, Spanje, Turkije, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Hij is lid van de onderzoek 

visitatiecommissie voor de Universiteit van Groningen. Hij was ook spreker of voorzitter van 

conferenties in Australië, Brazilië, Cyprus, Duitsland, Estland, Griekenland, Japan, Letland, Litouwen, 

Luxemburg, Malta, Marokko, Portugal, Slovakije, Slovenië, de Tsjechische Republiek, Tunesië en 

Zwitserland.   

 

Hij doctoreerde in de rechten bij Prof. W. van Gerven in 1978 met een proefschrift over 

rechtsbescherming bij ondernemingen in moeilijkheden. Hij is licentiaat in de rechten van de KU 

Leuven (1972), kandidaat in de rechten en in de wijsbegeerte en houder van een equivalent 

getuigschrift in de economie van de Universiteit Antwerpen (UFSIA, 1969). 

 

Voor verdere inlichtingen:  

Website: http://www.mededinging.be 
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