
 

Koninklijk Besluiten 
 
De leden van de rechterlijke macht worden per Koninklijk Besluit (KB) benoemd. In de onderstaande 

lijst treft u 18 benoemingen aan van de maanden april, mei, juni 2020. Deze lijst is gepubliceerd op 

www.nvvr.org. 

 

RECHTSPRAAK 
 

- KB van 17 juni 2020 
benoeming van mr. J. Corthals thans raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof 
Arnhem-Leeuwarden, tot raadsheer met als datum van indiensttreding 1 juni 2020; 

 
- KB van 17 juni 2020 

benoeming van mr. R.R. van der Heide thans rechter in opleiding bij, tevens rechter-
plaatsvervanger in de rechtbank Noord-Nederland, tot rechter met als datum van 
indiensttreding 1 juni 2020; 
 

- KB van 17 juni 2020 
benoeming van mr. W. Geelhoed thans rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 
Noord-Nederland, tot raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden met als datum van indiensttreding 17 juni 2020; 
 

- KB van 17 juni 2020 
benoeming van mr. R. van der Hoeven tot raadsheer-plaatsvervanger bij het 
gerechtshof Den Haag met als datum van indiensttreding 17 juni 2020; 

 
- KB van 17 juni 2020 

benoeming van mr. S.A.J. Bastiaansen thans rechter in opleiding bij, tevens rechter-
plaatsvervanger in de rechtbank Zeeland-West-Brabant, tot rechter met als datum 
van indiensttreding 1 juli 2020; 
 

- KB van 17 juni 2020 
benoeming van mr. E. Broekhof thans officier van justitie bij het 
arrondissementsparket, tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Noord-Holland 
met als datum van indiensttreding 1 juli 2020; 
 

- KB van 17 juni 2020 
benoeming van mr. A.M.L.E. Ides Peeters thans rechter in opleiding bij, tevens 
rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Zeeland-West-Brabant, tot raadsheer-
plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep met als datum van indiensttreding 1 
juli 2020; 
 

https://nvvr.org/nieuws/benoemingen-rm


- KB van 17 juni 2020 
benoeming van mr. A.J. Schaap thans raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep in 
het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, tot senior raadsheer met als datum van 
indiensttreding 1 juli 2020; 
 

- KB van 17 juni 2020 
benoeming van mr. M.M.A. Wind thans raadsheer in het gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden, tot senior raadsheer met als datum van indiensttreding 1 juli 2020; 
 

- KB van 17 juni 2020 
benoeming van mr. N.R.A. Meerbeek thans gerechtsauditeur bij de Hoge Raad der 
Nederlanden, tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag met als datum 
van indiensttreding 1 augustus 2020; 
 

- KB van 17 juni 2020 
benoeming van mr. C. Fetter thans raadsheer in het gerechtshof Amsterdam, tot 
rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag met als datum van indiensttreding 
1 september 2020; 
 

- KB van 17 juni 2020 
benoeming van mr. M.C.M. van Dijk thans raadsheer in het gerechtshof Den Haag, 
tot senior raadsheer met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 17 juni 2020 
benoeming van mr. B.A.S.E. Maandag thans officier van justitie bij het 
arrondissementsparket Rotterdam, tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 
Zeeland-West-Brabant, met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 17 juni 2020 
benoeming van mr. F. van der Maden thans senior rechter in de rechtbank Overijssel, 
tot raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, met als datum van 
indiensttreding 1 oktober 2020; 
 
 

OPENBAAR MINISTERIE 
 

- KB van 11 mei 2020 
benoeming van mr. J.J Smilde thans officier van justitie bij het 
arrondissementsparket, tot senior officier van justitie met als datum van 
indiensttreding 8 juni 2020; 

 
- KB van 15 mei 2020 

benoeming van mr. M.I. Hoogland thans senior officier van justitie bij het 
arrondissementsparket Noord-Holland, tot plaatsvervangend hoofdofficier van 
justitie met als datum van indiensttreding 15 juni 2020; 
 
 



- KB van 15 mei 2020 
benoeming van mr. E.J Oosterwegel thans senior officier van justitie bij het Landelijk 
Parket, tot plaatsvervangend hoofdofficier van justitie met als datum van 
indiensttreding 15 juni 2020; 
 

- KB van 15 mei 2020 
benoeming van mr. E. Joosten-van der Veen thans advocaat-generaal bij het 
ressortsparket, tot plaatsvervangend hoofdofficier van justitie met als datum van 
indiensttreding 23 juni 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


