Karel PINXTEN
Geboren te Overpelt, België, in 1952.

Opleiding:
Master in de economische wetenschappen (M.Phil.),Universiteit van Cambridge (VK) met een beurs
van de British Council.
Doctorandus in de economische wetenschappen, met specialisatie in overheidsfinanciën en
monetaire economie, Katholieke Universiteit Leuven.
Kandidaat in de rechten, Universiteit van Antwerpen.
Beroepservaring:
In 1977 en 1978 was Karel Pinxten onderzoeksassistent op het gebied van overheidsfinanciën aan het
Centrum voor Economische Studies van de Katholieke Universiteit Leuven.
In 1978 voltooide hij een studiereis van zes maanden in Japan als winnaar van de Prijs van de
Belgische Minister van Buitenlandse handel.
Hij was auditeur bij het Belgische Rekenhof van 1980 tot zijn toetreding tot de Belgische regering in
1994. Tussen 1984 en 1994 was hij gedetacheerd door het Belgische Rekenhof. Hij was burgemeester
van Overpelt van 1983 tot 2006.
In 1984 en 1985 was de heer Pinxten adviseur in het kabinet van de Belgische vicepremier.
Van 1985 tot 1989 was hij adviseur in het kabinet van de Belgische minister van Financiën.
De heer Pinxten was lid van het Europees parlement van 1989 tot 1991, waar hij lid was van de
Begrotingscommissie en van de commissie Economische en monetaire zaken.
Van 1991 tot 1994 was de heer Pinxten federaal volksvertegenwoordiger en lid van de Commissie
Financiën.
Hij was Minister van Landsverdediging in 1994 en 1995 en Minister van Landbouw en KMO van 1995
tot 1999.
Tijdens zijn mandaat als federaal volksvertegenwoordiger van 1999 tot 2006 was de heer Pinxten lid
van de Commissies Financiën en Buitenlandse Zaken. In 2004 werd hij verkozen tot voorzitter van de
Commissie Buitenlandse Zaken, wat hij bleef tot hij lid werd van de Europese Rekenkamer.
De heer Pinxten werd op 1 maart 2006 lid van de Europese Rekenkamer en werd toegewezen aan
controlegroep III “Externe maatregelen”.

Sinds de reorganisatie van de Rekenkamer op 1 juni 2010 is de heer Pinxten lid van kamer III
“Externe” maatregelen.
Sinds april 2011 is de heer Pinxten deken van kamer III “Externe maatregelen” en lid van het
Administratief Comité.
In 2015 verleende ZKH koning Filip van België de heer Pinxten de titel baron.
Publicaties:
Karel Pinxten heeft gepubliceerd over verschillende onderwerpen op het gebied van
begrotingsbeleid, monetair beleid en buitenlandse handel.
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