
 

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

lijst treft u 24 benoemingen aan van de maanden januari, februari, maart 2020. Deze lijst is 

gepubliceerd op www.nvvr.org. 

 

OPENBAAR MINISTERIE 
 

- KB van 24 januari 2020 
benoeming van mr. J.J de Smet – Dierckx thans senior officier van justitie bij het 
functioneel parket, tot plaatsvervangend hoofdofficier van justitie met als datum van 
indiensttreding 15 februari 2020; 

 
- KB van 3 februari 2020 

benoeming van mr. R.T.C.N. Jeuken thans plaatsvervangend hoofdofficier van justitie 
bij het arrondissementsparket Midden-Nederland, tot hoofdofficier van justitie met 
als datum van indiensttreding 1 maart 2020; 
 

- KB van 11 februari 2020 
benoeming van mr. E.C. Lodder thans senior officier van justitie bij het 
arrondissementsparket Oost-Brabant, tot advocaat-generaal met als datum van 
indiensttreding 1 maart 2020;  

 
- KB van 11 februari 2020 

benoeming van mr. I.W. Streefland-Brink thans officier van justitie bij het 
arrondissementsparket Rotterdam, tot senior officier van justitie met als datum van 
indiensttreding 1 maart 2020;  

 
- KB van 11 februari 2020 

benoeming van mr. D.M. Benammar thans officier van justitie bij het 
arrondissementsparket Rotterdam, tot advocaat-generaal met als datum van 
indiensttreding 1 maart 2020;  
 

- KB van 11 februari 2020 
benoeming van mr. W. Bos thans senior officier van justitie bij het 
arrondissementsparket Oost-Brabant, tot advocaat-generaal met als datum van 
indiensttreding 1 juni 2020;  
 

- KB van 6 maart 2020 
benoeming van mr. M. Zwinkels thans plaatsvervangend hoofdofficier van justitie bij 
het arrondissementsparket Den Haag, tot hoofdofficier van justitie met als datum van 
indiensttreding 1 april 2020;  

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


- KB van 23 maart 2020 
benoeming van mr. A.P. Hendriks tot advocaat-generaal bij het Ressortsparket met 
als datum van indiensttreding 1 april 2020;  
 

- KB van 23 maart 2020 
benoeming van mr. J.M. Bonnes tot senior officier van justitie bij het 
arrondissementsparket Rotterdam met als datum van indiensttreding 1 april 2020;  

 
- KB van 23 maart 2020 

benoeming van mr. F.C. van Dijk tot senior officier van justitie bij het 
arrondissementsparket Amsterdam met als datum van indiensttreding 1 april 2020;  

 
- KB van 23 maart 2020 

benoeming van mr. L.G. de Graaf tot officier van justitie bij het 
arrondissementsparket Noord-Nederland met als datum van indiensttreding 1 april 
2020;  
 

- KB van 23 maart 2020 
benoeming van mr. F.B.W. Groendijk tot officier van justitie bij het functioneel 
parket met als datum van indiensttreding 1 april 2020;  
 

- KB van 23 maart 2020 
benoeming van mr. M.I. van den Heuvel tot officier van justitie bij het functioneel 
parket met als datum van indiensttreding 30 maart 2020;  

 
- KB van 23 maart 2020 

benoeming van mr. D.J. de Jong tot advocaat-generaal bij het ressortsparket met als 
datum van indiensttreding 1 april 2020;  

 
- KB van 23 maart 2020 

benoeming van mr. A. Kristic tot officier van justitie bij het functioneel parket met als 
datum van indiensttreding 1 april 2020;  
 

- KB van 23 maart 2020 
benoeming van mr. K.P. Mandos tot officier van justitie bij het 
arrondissementsparket Rotterdam met als datum van indiensttreding 1 april 2020;  
 

- KB van 23 maart 2020 
benoeming van mr. J.H.D. van Onna tot advocaat-generaal bij het functioneel parket 
Amsterdam met als datum van indiensttreding 1 april 2020;  

 
- KB van 23 maart 2020 

benoeming van mr. B.J. Schmitz tot senior officier van justitie bij het functioneel 
parket met als datum van indiensttreding 1 april 2020;  

 
 
 



 
- KB van 23 maart 2020 

benoeming van mr. N. Swart tot officier van justitie bij het arrondissementsparket 
Noord-Holland met als datum van indiensttreding 1 april 2020;  

 
- KB van 23 maart 2020 

benoeming van mr. H.J. Veen tot officier van justitie bij het arrondissementsparket 
Noord-Nederland met als datum van indiensttreding 1 april 2020;  

 
- KB van 23 maart 2020 

benoeming van mr. Y.E.Y. Vermeulen tot officier van justitie bij het 
arrondissementsparket Oost-Brabant met als datum van indiensttreding 1 april 2020;  

 
- KB van 23 maart 2020 

benoeming van mr. M. van der Zwan tot senior officier van justitie bij het functioneel 
parket Rotterdam met als datum van indiensttreding 1 april 2020;  

 
- KB van 23 maart 2020 

benoeming van mr. R.P. Zwarts tot advocaat-generaal bij het ressortsparket met als 
datum van indiensttreding 1 april 2020;  

 
- KB van 23 maart 2020 

benoeming van mr. C.R. van Zwol tot senior officier van justitie bij het 
arrondissementsparket Oost-Nederland met als datum van indiensttreding  
1 april 2020. 

 
 
 


