Alex Brenninkmeijer
Rojen v Amsterdamu 29. junija 1951.

Izobrazba
Leta 1987 je doktoriral iz prava na Univerzi v Tilburgu, in sicer z disertacijo o dostopu do sodišč in
pomembnosti neodvisnega sodstva v ustavni demokraciji. Leta 1976 je magistriral iz prava in
ekonomije na Univerzi v Groningenu.
Poklicne izkušnje
Od leta 2005 do leta 2013 je bil nizozemski varuh človekovih pravic, leta 2011 ga je nizozemski
parlament izvolil za drugi šestletni mandat. Kot varuh človekovih pravic je na številnih področjih
opravljal sistemske raziskave o delovanju javnega sektorja na Nizozemskem in s svojimi poročili
prispeval k spodbujanju dobrega javnega upravljanja.
Med letoma 1984 in 2005 je opravljal različne sodniške funkcije v nizozemskem pravosodnem
sistemu. Do leta 1988 je bil podpredsednik upravnega sodišča v Arnhemu, opravljal je funkcijo
prvostopenjskega sodnika za zadeve v zvezi z javno upravo in socialno varnostjo. Od leta 1988 do
leta 1995 je bil sodnik na višjem upravnem sodišču, kjer je obravnaval primere z istega področja, do
leta 2002 je bil podpredsednik istega sodišča, potem pa do leta 2005 nadomestni sodnik. Od
leta 1999 do leta 2005 je bil nadomestni sodnik na oddelku za davčne zadeve sodišča v Den Boschu.
Med letoma 1976 in 2005 je opravljal več akademskih funkcij. Do leta 1980 je bil raziskovalec in
predavatelj na Univerzi Radboud, potem pa do leta 1984 na Univerzi v Tilburgu. Od leta 1992 do
leta 1996 je bil profesor civilnega procesnega prava na Univerzi v Amsterdamu, od leta 1996 do
leta 2005 pa profesor ustavnega in upravnega prava na Univerzi v Leidnu. Od leta 2002 je bil tudi
nosilec Albedove stolice (Albeda Leerstoel) za predmeta delovna razmerja v javnem sektorju in
alternativno reševanje sporov.
Od 1. julija 2014 je častni profesor institucionalnih vidikov pravne države na pravni, ekonomski in
upravni fakulteti Univerze v Utrechtu.
Alex Brenninkmeijer je postal član Evropskega računskega sodišča 1. januarja 2014.
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