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Koninklijk Besluiten 
 
De leden van de rechterlijke macht worden per Koninklijk Besluit (KB) benoemd. In de 
onderstaande lijst treft u 30 benoemingen aan van de maanden juli, augustus en september 
2019. Deze lijst is gepubliceerd op www.nvvr.org.  
 
 

RECHTSPRAAK 
 

- KB van 19 maart 2019 
benoeming van mr. M.P.C.J. van Bavel thans senior rechter in Gelderland, tot 
raadsheer in Arnhem-Leeuwarden met als datum van indiensttreding 1 september 
2019; 

 
- KB van 3 april 2019 

benoeming van mr. M. van Paridon thans senior rechter in Den Haag, tot raadsheer 
bij de Centrale Raad van Beroep met als datum van indiensttreding 1 september 
2019; 

 
- KB van van 25 april 2019 

benoeming van mr. R.G.J. Welbergen thans rechter in Gelderland, tot raadsheer in 
Arnhem-Leeuwarden met als datum van indiensttreding 19 augustus 2019; 

 
- KB van 14 juni 2019 

benoeming van mr. M.C. Groenewegen thans gerechtsauditeur in Noord-Nederland 
tot rechter in Noord-Nederland met als datum van indiensttreding 1 juli 2019; 

 
- KB van 14 juni 2019 

benoeming van mr. M.M. Vollebregt-Kuipers thans gerechtsauditeur in Overijssel, 
tot rechter in Overijssel met als datum van indiensttreding 13 augustus 2019; 

 
- KB van 14 juni 2019 

benoeming van mr. A.J.P. Van Essen thans raadsheer in Den Haag, tot senior rechter 
in Rotterdam met als datum van indiensttreding 5 augustus 2019; 

 
- KB van 25 juni 2019  

benoeming van mr. M. Eversteijn thans rio in Midden-Nederland, tot rechter in 
Midden-Nederland met als datum van indiensttreding 1 juli 2019; 

 
- KB van 25 juni 2019 

benoeming van mr.dr. I.A. Haanappel-van der Burg thans raadsheer-plaatsvervanger 
in Amsterdam, tot raadsheer in   Amsterdam met als datum van indiensttreding 1 juli 
2019; 
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- KB van 3 juli 2019 
benoeming van mr. S. van der Burgh thans rio in Zeeland-West Brabant, tot rechter 
in Zeeland-West Brabant met als datum van indiensttreding 1 juli 2019; 

 
- KB van 3 juli 2019 

benoeming van mr. E.W. de Groot thans raadsheer in Amsterdam, tot senior rechter 
in Gelderland met als datum van indiensttreding 1 september 2019; 

 
- KB van 15 juli 2019 

benoeming van mr. M. van den Steenhoven thans rio in Noord-Nederland, tot 
rechter in Noord-Nederland met als datum van indiensttreding 1 juli 2019; 

 
- KB van 15 juli 2019 

benoeming van mr. G.W.G. Wijnands thans rio in Noord-Nederland, tot rechter in 
Noord-Nederland met als datum van indiensttreding 1 juli 2019; 

 
- KB van 15 juli 2019 

benoeming van mr. G.J. van der Beek thans rio in Midden-Nederland, tot rechter in 
Midden-Nederland met als datum van indiensttreding 1 juli 2019; 

 
- KB van 15 juli 2019 

benoeming van mr. S.D.M. Michael thans rio in Oost-Brabant, tot rechter in Oost-
Brabant met als datum van indiensttreding 1 juli 2019; 

 
- KB van 15 juli 2019 

benoeming van mr. E.C.G. Okhuizen thans rechter in Gelderland, tot raadsheer bij de 
Centrale Raad van Beroep met als datum van indiensttreding 1 augustus 2019; 

 
- KB van 5 september 2019 

benoeming van mr. T.M. Riemens thans gerechtsauditeur in Rotterdam, tot rechter 
in Rotterdam met als datum van indiensttreding 13 augustus 2019; 

 
- KB van 5 september 2019 

benoeming van mr. F.P.J. Schoonen thans rechter in Rotterdam, tot senior rechter in 
Rotterdam met als datum van indiensttreding 5 september. 

 
 
OPENBAAR MINISTERIE 
 

- KB van 22 mei 2019 
benoeming van mr. P. de Jonge thans plv. officier van justitie in Den Haag, tot officier 
van justitie in Den Haag met als datum van indiensttreding 1 juni 2019; 
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- KB van 22 mei 2019 
benoeming van mr. F.R. Bons thans oio in Amsterdam, tot officier van justitie in 
Amsterdam met als datum van indiensttreding 22 mei 2019; 

 
- KB van 22 mei 2019 

benoeming van mr. J.M. Eelman thans plv. officier van justitie in Den Haag, tot 
officier van justitie in Den Haag met als datum van indiensttreding 29 mei 2019; 

 
- KB van 22 mei 2019 

benoeming van mr. M.S. Martherus-Meijers thans plv. officier van justitie in Midden 
Nederland, tot officier van justitie in Midden Nederland met als datum van 
indiensttreding 1 juni 2019; 

 
- KB van 18 juni 2019 

benoeming van mr. G.C. Pol thans officier van justitie in Oost-Nederland, tot senior 
officier van justitie in Oost-Nederland met als datum van indiensttreding 1 juli 2019; 

 
- KB van 3 juli 2019 

benoeming van mr. A.A. Nieli thans oio in Midden-Nederland, tot officier van justitie 
in Midden-Nederland met als datum van indiensttreding 1 augustus 2019; 

 
- KB van 3 juli 2019 

benoeming van mr. H.E.G. van den Eijnden thans oio in Oost-Brabant, tot officier van 
justitie in Oost-Brabant met als datum van indiensttreding 1 september 2019; 

 
- KB van 18 juli 2019 

benoeming van mr. M. Westerman thans oio in Oost-Brabant, tot officier van justitie 
in Oost-Brabant met als datum van indiensttreding 1 september 2019; 

 
- KB van 3 september 2019 

benoeming van mr. M.L. Groeneveld thans oio in Den Haag, tot officier van justitie in 
Den Haag met als datum van indiensttreding 1 september 2019; 

 
- KB van 3 september 2019 

benoeming van mr. C.E.J. Keeris thans officier van justitie in Den Bosch, tot senior 
officier van justitie in Den Bosch met als datum van indiensttreding 1 september 
2019; 

 
- KB van 3 september 2019 

benoeming van mr. D. Swinkels-Trommelen thans oio in Zeeland-West Brabant, tot 
officier van justitie in Zeeland-West Brabant met als datum van indiensttreding 1 
september 2019; 
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- KB van 3 september 2019 
benoeming van mr. L.T.M. Verhoeven thans assistent officier van justitie in 
Rotterdam, tot officier van justitie in Rotterdam met als datum van indiensttreding 1 
september 2019; 

 
- KB van 3 september 2019 

benoeming van mr. E. Verhoeven-Ivankovic thans assistent officier van justitie in 
Zeeland-West Brabant, tot officier van justitie in Zeeland-West Brabant met als 
datum van indiensttreding 1 september 2019; 

 
- KB van 3 september 2019 

benoeming van mr. J. Wassink-van den Eijnden thans oio in Oost-Nederland, tot 
officier van justitie in Oost-Nederland met als datum van indiensttreding 1 
september 2019. 


