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Curriculum vitae 

Huibert Dicderik van Romburgh is op 19 januari 1959 geboren te 's-Gravenhage. 

In 1979 sloot hij zijn middelbare schooltijd af, ter afsluiting van een in vele opzichten leerzame 
tijd op het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum te 's-Gravenhage, met het behalen van het 
Staatsexamen VWO. Op 25 juni 1986 haalde hij, na een militaire tussenstop, zijn doctoraal 
examen Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Leiden (civielrecht en militair straf- en pro
cesrecht). 

Direct hierop is hij - in juli 1986 - als wetgevingsjurist in dienst getreden bij het tegenwoordig 
genaamde ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tussen 2000 en 2004 was hij 
sectorhoofd Verwerving en Juridische Aangelegenheden bij dit ministerie. Sedert 1 januari 
2005 vervult hij de functie van Senior beleidscoördinator bij de Directie Informatiebeleid en 
Facilitaire Zaken. 

In de periode 2002 en 2003 maakte hij deel uit van de ambtelijke staf van de Parlementaire 
Enquêtecommissie Bouwnijverheid. Hij was daarbij onder meer co-auteur van het deelonder
zoek "Juridische aspecten van aanbesteding, mededinging en contractering in de bouwnijver
heid'. 

Daarnaast is hij vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht, 
ouderling-kerkrentmeester tevens secretaris van het College van Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente te Wassenaar en vervult hij verschillende bestuursfuncties in andere 
stichtingen en organisaties. 
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