Алекс Бренинкмейер (Alex Brenninkmeijer)
Роден на 29 юни 1951 г. в Амстердам.

Образование:
Докторска степен (PhD) по право, университет на Тилбург (Universiteit van Tilburg), 1987 г.
Докторска дисертация относно достъпа до съдилищата и значението на съдебната
независимост в държавите, които са конституционни демокрации. Магистърска степен по
право и икономика, университет на Хронинген (Universiteit Groningen), 1976 г.
Професионален опит:
От 2005 до 2013 г. заема длъжността национален омбудсман на Нидерландия, като през 2011 г.
е преизбран от Парламента на Нидерландия за втори мандат от шест години. В качеството си
на омбудсман г-н Бренинкмейер провежда системни проучвания в много области, свързани с
функционирането на публичния сектор в Нидерландия, като чрез своите доклади допринася за
насърчаването на добрата публична администрация.
От 1984 до 2005 г. г-н Бренинкмейер заема различни длъжности като съдия в съдебната
система на Нидерландия. Първоначално, до 1988 г., е заместник-председател на
административния съд в Арнем, като работи като съдия в първоинстанционен съд по случаи,
свързани с държавната администрация и социалната сигурност. От 1988 до 1995 г. е съдия към
Върховния административен съд по дела в същата област, като до 2002 г. заема длъжността
заместник-председател на този съд, а след това е заместник-съдия до 2005 г. От 1999 до 2005 г.
той е заместник-съдия към данъчния отдел на съда в Ден Бош.
В периода 1976—2005 г. г-н Бренинкмейер заема няколко академични длъжности. До 1980 г.
той е изследовател и лектор в университета Radboud, а след това до 1984 г.— в университета на
Тилбург. От 1992 г. до 1996 г. е преподавател по гражданскопроцесуално право в университета
на Амстердам (Universiteit van Amsterdam), а в периода 1996—2005 г. е преподавател по
конституционно и административно право в университета на Лайден (Universiteit van Leiden). От
2002 г. нататък също така заема професорско място „Албеда“ по трудови правоотношения в
публичния сектор и алтернативно разрешаване на спорове.
От 1 юли 2014 г. г-н Бренинкмейер е почетен професор по национални аспекти на правовата
държава във факултета по право, икономика и управление в университета на Утрехт.
Г-н Бренинкмейер встъпва в длъжност като член на Европейската сметна палата на 1 януари
2014 г.
Отличия:
Командир на ордена на Orange-Nassau

