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Koninklijk Besluiten 
 
De leden van de rechterlijke macht worden per Koninklijk Besluit (KB) benoemd. In de 
onderstaande lijst treft u 29 benoemingen aan van de maanden oktober, november, 
december 2019. Deze lijst is gepubliceerd op www.nvvr.org.  
 
 
RECHTSPRAAK 
 
 

- KB van 19 maart 2019 
benoeming van mr. K. Mans thans senior rechter in Gelderland, 
tot raadsheer in Arnhem-Leeuwarden met als datum van 
indiensttreding 1 oktober 2019; 
 
 

- KB van 25 juni 2019 
benoeming van mr. I.P.H.M. Severeijns thans senior rechter in 
Midden-Nederland, tot raadsheer in Arnhem-Leeuwarden met 
als datum van indiensttreding 1 oktober 2019; 
 

 
- KB van 25 juni 2019 

benoeming van mr. J.H. de Wildt thans senior rechter A in 
Rotterdam, tot senior raadsheer in Den Haag met als datum van 
indiensttreding 1 oktober 2019; 
 
 

- KB van 16 september 2019 
benoeming van mr. K. Lahuis thans senior raadsheer in 
Arnhem-Leeuwarden, tot raadsheer-plaatsvervanger in 
Arnhem-Leeuwarden met als datum van 
indiensttreding 8 oktober 2019; 
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- KB van 20 september 2019 
benoeming van mr. K.M. Braun thans senior rechter in  
Den Haag, tot raadsheer in Den Haag met als datum van 
indiensttreding 20 september 2019; 

 
 

- KB van 20 september 2019 
benoeming van mr. J.W. Ponds thans rechter in opleiding in 
Middelburg, tot rechter in Middelburg met als datum van 
indiensttreding 1 oktober 2019; 
 
 

- KB van 20 september 2019 
benoeming van mr. L.J.A.M. Verhagen-Coopmans thans 
senior rechter in Zeeland-West Brabant, tot 
rechter-plaatsvervanger in Zeeland-West Brabant met als 
datum van indiensttreding 1 december 2019; 
 
 

- KB van 8 oktober 2019 
benoeming van mr.dr. H.H. Kielman thans rechter in  
Noord-Nederland, tot senior rechter in Noord-Nederland met 
als datum van indiensttreding 1 oktober 2019; 
 
 

- KB van 8 oktober 2019 
benoeming van mr. H.B.W. Beekman thans rechter in opleiding 
in Midden-Nederland, tot rechter in Midden-Nederland met als 
datum van indiensttreding 1 oktober 2019; 
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- KB van 8 oktober 
benoeming van mr. A.M. den Dulk thans  
rechter in opleiding in Overijssel, tot rechter in Overijssel met 
als datum van indiensttreding 1 oktober 2019; 
 
 

- KB van 8 oktober 2019 
benoeming van mr. D. Kingma thans raadsheer in Amsterdam, 
tot senior raadsheer in Amsterdam met als datum van 
indiensttreding 1 november 2019; 
 
 

- KB van 11 oktober 2019 
benoeming van mr. C.J.A. Seinen thans rechter in opleiding in 
Den Haag, tot rechter in Den Haag met als datum van 
indiensttreding 1 oktober 2019; 
 
 

- KB van 11 oktober 2019 
benoeming van mr. J.O.Y. Elagab thans gerechtsauditeur in 
Oost-Brabant, tot rechter in Oost-Brabant met als datum van 
indiensttreding 9 november 2019; 
 
 

- KB van 11 oktober 2019 
benoeming van mr.drs. M.J. Wasmann thans rechter in 
opleiding in Gelderland, tot rechter in Gelderland met als datum 
van indiensttreding 1 oktober 2019; 
 
 

- KB van 5 november 2019 
benoeming van mr. R.C. Moed thans rechter in opleiding in 
Utrecht, tot rechter in Utrecht met als datum van 
indiensttreding 1 oktober 2019; 
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- KB van 13 november 2019 
benoeming van mr. H.J. Schuth thans rechter in 
Noord-Nederland, tot senior rechter in Noord-Nederland met 
als datum van indiensttreding 1 oktober 2019; 
 
 

- KB van 13 november 2019 
benoeming van mr. M.J.H. Schuurman thans rechter in 
Gelderland, tot senior rechter in Gelderland met als datum van 
indiensttreding 1 oktober 2019; 
 
 

- KB van 20 november 2019 
benoeming van mr. M.S. van den Berg thans rechter in 
opleiding in Noord-Nederland, tot rechter in Noord-Nederland 
met als datum van indiensttreding 1 oktober 2019; 
 
 

- KB van 20 november 2019 
benoeming van mr. S.P.A. Wensink-Vergunst thans rechter in 
opleiding in Oost-Brabant, tot rechter in Oost-Brabant met als 
datum van indiensttreding 1 oktober 2019; 
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OPENBAAR MINISTERIE 
 
 

- KB van 29 augustus 
benoeming van mr. D.F.E. Westland thans assistent officier van 
justitie in Utrecht, tot rechter in opleiding in Utrecht met als 
datum van indiensttreding 1 oktober 2019; 
 
 

 
- KB van 6 september 2019 

benoeming van mr. C.L.E. Mc Givern thans substituut officier 
van justitie in Amsterdam, tot officier van justitie in Amsterdam 
met als datum van indiensttreding 1 oktober 2019; 

 
 

- KB van 6 september 2019 
benoeming van mr. M.M. Lemstra thans officier van justitie in  
Den Bosch, tot senior officier van justitie in Den Bosch met als 
datum van indiensttreding 1 oktober 2019; 

 
 
- KB van 6 september 2019 

benoeming van mr. J. Roosma thans substituut officier van 
justitie in Den Haag, tot officier van justitie in Den Haag met als 
datum van indiensttreding 1 oktober 2019; 

 
 

- KB van 6 september 2019 
benoeming van mr. P.J. Wijnands thans plaatsvervangend 
officier van justitie in Rotterdam, tot officier van justitie in 
Rotterdam met als datum van indiensttreding 
1 oktober 2019; 
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- KB van 6 september 2019 
benoeming van mr. L. Kooijmans thans plaatsvervangend 
officier van justitie in Den Haag, tot officier van justitie in 
Den Haag met als datum van indiensttreding 1 oktober 2019; 
 
 

- KB van 6 september 2019 
benoeming van mr. J.B.C. Develing thans officier van justitie in 
Den Haag, tot advocaat-generaal in Den Haag met als datum 
van indiensttreding 1 oktober 2019; 
 
 

- KB van 6 september 2019 
benoeming van mr. G.V. van der Hofstede thans  
officier van justitie in Breda, tot advocaat-generaal in Breda met 
als datum van indiensttreding 1 oktober 2019; 
 
 

- KB van 20 september 2019 
benoeming van mr. S. van der Wilt-Withfield thans substituut-
officier van justitie in Breda, tot officier van justitie in Breda met 
als datum van indiensttreding 1 oktober 2019; 
 
 

- KB van 13 november 2019 
benoeming van mr. E.M. van Loon thans plaatsvervangend 
officier van justitie in Noord-Holland, tot officier van justitie in 
Noord-Holland met als datum van indiensttreding 1 december 
2019. 


