Alex Brenninkmeijer
Narodil sa v roku 1951 v Amsterdame v Holandsku.

Vzdelanie:
V roku 1987 získal titul PhD v oblasti práva na Univerzite v Tilburgu. Jeho doktorská dizertácia sa
týkala prístupu k sudcom a významu nezávislosti súdnictva v demokratickom právnom štáte. V roku
1976 získal magisterský titul v odbore právo a ekonómia na Univerzite v Groningene.
Odborná prax:
V rokoch 2005 až 2013 pôsobil ako národný ombudsman Holandska a v roku 2011 bol Holandským
parlamentom druhýkrát zvolený na ďalších šesť rokov. Vo funkcii ombudsmana vykonával
systematický výskum v mnohých oblastiach so zameraním na fungovanie verejného sektora
v Holandsku a prostredníctvom svojich správ významne prispel k podpore dobrej verejnej správy.
V období 1984 až 2005 pracoval ako sudca na rôznych pozíciách v rámci holandského právneho
systému. Do roku 1988 najskôr ako podpredseda správneho súdu v Arnheme pôsobil ako sudca
na prvostupňovom súde pre verejnú službu a sociálne zabezpečenie. V rokoch 1988 až 1995 pracoval
ako sudca na Najvyššom správnom súde, kde sa venoval prípadom v rovnakej oblasti. Do roku 2002
pôsobil ako podpredseda tohto súdu a neskôr ako zastupujúci sudca až do roku 2005. V rokoch 1999
až 2005 bol zastupujúcim sudcom na daňovom oddelení súdneho dvora v meste Den Bosch.
V rokoch 1976 až 2005 zastával niekoľko akademických pozícií. Do roku 1980 bol výskumným
pracovníkom a lektorom na Univerzite Radboud a neskôr do roku 1984 na Univerzite v Tilburgu.
V období 1992 až 1996 bol profesorom občianskeho procesného práva na Univerzite v Amsterdame
a v období 1996 až 2005 profesorom ústavného a správneho práva na Univerzite v Leidene. Od roku
2002 bol zároveň držiteľom profesúry Albeda Leerstoel v oblasti pracovných vzťahov vo verejnom
sektore a alternatívnych riešení sporov.
Od 1. júla 2014 je čestným profesorom inštitucionálnych aspektov právneho štátu na Fakulte práva,
ekonómie a správy Univerzity v Utrechte.
Pán Brenninkmeijer sa stal členom Európskeho dvora audítorov dňa 1. januára 2014.
Vyznamenania:
Veliteľ rádu Orange-Nassau

