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Op 9 januari 2014 treedt de heer André Alen in functie als Nederlandstalig voorzitter van het 
Grondwettelijk Hof van België. 

Voorzitter Alen werd geboren te Assent op 25 september 1950. In 1973 werd hij licentiaat in de 
rechten aan de KU Leuven, waar hij tien jaar later doctoreerde op een proefschrift “Rechter en 
bestuur in het Belgische publiekrecht. De grondslagen van de rechterlijke wettigheidscontrole”.  

Voorzitter Alen startte zijn professionele loopbaan als juridisch adviseur in 1973 en was advocaat 
van 1976 tot 1978. In 1982 werd hij directeur van de Vereniging van Belgische Provincies (tot 
1986). Hij werkte mee aan de verschillende staatshervormingen die ons land doormaakte, als 
adviseur van de Minister van Justitie (1978), als opdrachthouder bij het kabinet van de Eerste 
Minister (1978), als adjunct-kabinetschef van de Vice-Eerste Minister (1978-1979), als adjunct-
kabinetschef van de Eerste Minister (1979-1981) en als  kabinetschef van de Minister voor 
Institutionele Hervormingen (1981-1984) en van de Eerste Minister (1984-1987). Als secretaris 
van de Ministerraad was hij van 1985 tot 1992 de hoogste ambtenaar van het land. In 1992 werd 
hij benoemd tot assessor van de afdeling wetgeving van de Raad van State (tot 2001). Bij 
koninklijke besluiten werd hij benoemd tot erekabinetschef van de Eerste Minister en 
eresecretaris van de Ministerraad. Bij koninklijk besluit van 16 juli 1993 werd hem de titel van 
baron verleend. Hij is rechter ad hoc in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens sedert 
2010. 

Gelijktijdig bouwt hij een academische loopbaan uit. In 1973 wordt hij assistent aan de KU 
Leuven (tot 1977), vervolgens docent aan het Provinciaal Hoger Instituut voor 
Bestuurswetenschappen Antwerpen (1979-1986) en (hoofd)docent aan de universiteiten van 
Gent (1984-1992) en Leuven (1986-1992). In 1992 wordt hij benoemd tot gewoon hoogleraar aan 
de KU Leuven (tot 2001) en tot buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent (tot 1994). In 
het academiejaar1997-1998 was hij buitengewoon hoogleraar aan de Université catholique te 
Louvain-la-Neuve. Sedert 2001 is hij buitengewoon hoogleraar aan de KU Leuven. Hij is auteur 
van talrijke monografieën en artikelen in binnenlandse en buitenlandse juridische tijdschriften, 
hoofdzakelijk op het gebied van staatsrecht, vergelijkend staatsrecht, federalisme,  fundamentele 
rechten en vrijheden en administratief recht. 

Benoemd tot rechter in het Grondwettelijk Hof bij koninklijk besluit van 16 maart 2001, werd hij op 
21 november 2012 verkozen tot Nederlandstalig voorzitter van het Hof voor een periode die 
aanvangt op 9 januari 2014 om te eindigen op 31 januari 2016. Hij zal plechtig worden 
geïnstalleerd op woensdag 5 februari 2014. 


