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waarvan hij van 2003 tot 2012 hoofdredacteur was, lid van het wetenschappelijk comité van het Franse
tijdschrift Concurrences. Hij was van 2007 tot 2013 en van 2016 tot 2017 voorzitter van de raad van
bestuur van de Stichting van het Koninklijk Conservatorium van Brussel, ereadvocaat en oud lid van de
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