Alex Brenninkmeijer
Γεννήθηκε το 1951 στο Άμστερνταμ (Κάτω Χώρες).

Εκπαίδευση:
Διδακτορικό δίπλωμα Νομικής από το Πανεπιστήμιο του Tilburg το 1987. Διδακτορική διατριβή με
θέμα την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και τη σημασία μιας ανεξάρτητης δικαστικής εξουσίας σε μια
συνταγματική δημοκρατία. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Master’s) στη Νομική και τα
Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Groningen το 1976.
Επαγγελματική πείρα:
Από το 2005 έως το 2013 άσκησε καθήκοντα εθνικού διαμεσολαβητή των Κάτω Χωρών και το 2011
επανεξελέγη από το Κοινοβούλιο των Κάτω Χωρών (Κάτω Βουλή) για δεύτερη εξαετή θητεία. Ως
διαμεσολαβητής διεξήγαγε, σε πολλούς τομείς, συστημική έρευνα σχετικά με τη λειτουργία του
δημόσιου τομέα στις Κάτω Χώρες και, μέσω των εκθέσεών του, συνέβαλε στην προαγωγή της
χρηστής διακυβέρνησης.
Μεταξύ 1984 και 2005 υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις ως δικαστής στο νομικό σύστημα των Κάτω
Χωρών. Αρχικά, έως το 1988, διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου του Arnhem
(Raad van Beroep), υπηρετώντας ως Πρωτοδίκης για υποθέσεις σχετικές με τις δημόσιες υπηρεσίες
και την κοινωνική ασφάλιση. Από το 1988 έως το 1995 διετέλεσε δικαστής στο Ανώτατο Διοικητικό
Δικαστήριο (Centrale Raad van Beroep) για υποθέσεις του ίδιου τομέα, υπηρετώντας ως
Αντιπρόεδρος του ίδιου Δικαστηρίου έως το 2002 και κατόπιν ως αναπληρωτής δικαστής έως το
2005. Από το 1999 έως το 2005 διετέλεσε αναπληρωτής δικαστής στο Τμήμα φορολογικών
διαφορών του Δικαστηρίου της Den Bosch.
Μεταξύ 1976 και 2005 κατείχε διάφορες ακαδημαϊκές θέσεις. Έως το 1980 διετέλεσε ερευνητής και
λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Radboud και στη συνέχεια, έως το 1984, στο Πανεπιστήμιο του Tilburg.
Από το 1992 έως το 1996 διετέλεσε καθηγητής αστικού δικονομικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του
Άμστερνταμ, ενώ από το 1996 έως το 2005 διετέλεσε καθηγητής συνταγματικού και διοικητικού
δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Leiden. Επίσης, από το 2002 και εξής κατείχε την έδρα Albeda για τις
εργασιακές σχέσεις στον δημόσιο τομέα και τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών
(alternative dispute resolution, ADR – διαμεσολάβηση).
Από την 1η Ιουλίου 2014 είναι Επίτιμος Καθηγητής Θεσμικών Πτυχών του Κράτους Δικαίου στη
Σχολή Νομικών, Οικονομικών, Διοικητικών Επιστημών και Οργάνωσης (Faculteit Recht, Economie,
Bestuur en Organisatie) του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης.
Διορίστηκε Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου την 1η Ιανουαρίου 2014.
Τιμητικές διακρίσεις:
Ταξιάρχης του Τάγματος της Οράγγης-Νασσάου

