
 

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

lijst treft u 141 benoemingen aan van de maanden juli, augustus, september 2020. Deze lijst is 

gepubliceerd op www.nvvr.org. 

 

RECHTSPRAAK 
 

- KB van 1 juli 2020 
benoeming van mr. M. Aukema thans rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den 
Haag, tot rechter met als datum van indiensttreding 1 juli 2020; 

 
- KB van 1 juli 2020 

benoeming van mr. R.H. Kroon thans rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 
Rotterdam, tot rechter met als datum van indiensttreding 1 juli 2020; 
 

- KB van 1 juli 2020 
benoeming van mr. M.H.D.M. van Leent thans raadsheer-plaatsvervanger bij het 
gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, tot raadsheer met als datum van indiensttreding  
1 juli 2020; 
 

- KB van 1 juli 2020 
benoeming van mr. E.M.C. Mommers thans rechter in opleiding, tevens rechter-
plaatsvervanger in de rechtbank Oost-Brabant, tot rechter met als datum van 
indiensttreding 1 juli 2020; 

 
- KB van 1 juli 2020 

benoeming van mr. P.M.M. Mostermans tot raadsheer-plaatsvervanger in het 
gerechtshof ’s-Hertogenbosch, met als datum indiensttreding 1 juli 2020; 
 

- KB van 1 juli 2020 
benoeming van mr. M.L. Plas thans raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof 
Arnhem-Leeuwarden, tot raadsheer met als datum van indiensttreding  
1 juli 2020; 
 

- KB van 1 juli 2020 
benoeming van mr. M. Rigter thans rechter in opleiding, tevens rechter-
plaatsvervanger in de rechtbank Oost-Brabant, tot rechter met als datum van 
indiensttreding 1 juli 2020; 

  

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


- KB van 1 juli 2020 
benoeming van mr. E.C. Rozeboom thans rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 
Overijssel, tot rechter met als datum van indiensttreding 1 juli 2020; 
 

- KB van 1 juli 2020 
benoeming van mr. W.P. Sprenger tot rechter-plaatsvervanger in het gerechtshof 
Arnhem-Leeuwarden, met als datum van indiensttreding 31 juli 2020; 

 
- KB van 1 juli 2020 

benoeming van mr. P. Oskam tot rechter-plaatsvervanger met als datum van 
indiensttreding 1 augustus 2020; 
 

- KB van 1 juli 2020 
benoeming van mr. M. Woerdman thans rechter in de rechtbank Noord-Holland, tot 
senior rechter met als datum van indiensttreding 1 augustus 2020; 
 

- KB van 1 juli 2020 
benoeming van mr. M.E. Grijsen tot rechter-plaatsvervanger bij het 
arrondissementsparket Noord-Holland, met als datum van indiensttreding  
1 september 2020; 

 
- KB van 7 juli 2020 

benoeming van mr. B. Rademacher thans officier in opleiding bij het 
arrondissementsparket Rotterdam, tot rechter-plaatsvervanger met als datum van 
indiensttreding 1 september 2020; 
 

- KB van 1 juli 2020 
benoeming van mr. drs. J.E. Wichers thans rechter in de rechtbank Noord-Nederland, 
tot raadsheer met als datum van indiensttreding 1 september 2020; 

 
- KB van 1 juli 2020 

benoeming van mr. A.P. Altena thans officier in opleiding bij het 
arrondissementsparket Midden-Nederland, tot rechter-plaatsvervanger met als 
datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 

 
- KB van 1 juli 2020 

benoeming van mr. K. Versteeg thans raadsheer plaatsvervanger in het gerechtshof 
Den Haag, tot rechter-plaatsvervanger met als datum van indiensttreding 1 oktober 
2020; 
 

- KB van 1 juli 2020 
benoeming van mr. H.C.C. Boelens thans officier in opleiding bij het 
arrondissementsparket Oost-Brabant, tot rechter-plaatsvervanger met als datum van 
indiensttreding 1 november 2020; 

  



- KB van 8 juli 2020 
benoeming van mr. A.G. Broek-De Stigter thans rechter in de rechtbank Gelderland, 
tot rechter-plaatsvervanger met als datum van indiensttreding 1 april 2020; 
 

- KB van 8 juli 2020 
benoeming van mr. T. van den Akker thans senior-raadsheer, tot raadsheer-
plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam, met als datum van indiensttreding  
1 september 2020; 
 

- KB van 8 juli 2020 
benoeming van mr. R.C.A. Duindam thans senior raadsheer, tot raadsheer-
plaatsvervanger met als datum van indiensttreding 1 september 2020; 
 

- KB van 8 juli 2020 
benoeming van mr. V.J.M. Goldschmeding tot rechter-plaatsvervanger in de 
rechtbank Noord-Holland, met als datum van indiensttreding datum van beëdiging; 
 

- KB van 16 juli 2020 
benoeming van mr. E.P.J. Schelkers thans kapitein ter zee, tot militair lid van de 
militaire kamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, met als datum van 
indiensttreding 1 november 2020; 
 

- KB van 31 augustus 2020 
benoeming van mr. dr. J.C.E. Ackermans-Wijn thans raadsheer in het gerechtshof  
‘s-Hertogenbosch, tot senior raadsheer met als datum van indiensttreding  
1 april 2020; 

 
- KB van 31 augustus 2020 

benoeming van mr. J.F.M. Pols thans raadsheer in het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 
tot senior raadsheer met als datum van indiensttreding 1 april 2020; 
 

- KB van 31 augustus 2020 
benoeming van mr. P.P.M. Rousseau thans raadsheer in het gerechtshof  
‘s-Hertogenbosch, tot senior raadsheer met als datum van indiensttreding  
1 april 2020; 
 

- KB van 31 augustus 2020 
benoeming van mr. J.T.F.M. van Krieken thans raadsheer in het gerechtshof  
‘s-Hertogenbosch, tot senior raadsheer met als datum van indiensttreding 1 juli 2020; 
 

- KB van 31 augustus 2020 
benoeming van mr. M.E.F.H. van Erve tot raadsheer-plaatsvervanger in het 
gerechtshof ‘s-Hertogenbosch met als datum van indiensttreding 1 augustus 2020; 
 

- KB van 31 augustus 2020 
benoeming van mr. A.M.A. Beckers tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 
Noord-Holland met als datum van indiensttreding 18 augustus 2020; 



 
- KB van 31 augustus 2020 

benoeming van mr. M.J. Diemer tot rechter-plaatsvervanger met als datum van 
indiensttreding 1 augustus 2020; 
 

- KB van 31 augustus 2020 
benoeming van mr. H. de Doelder tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 
Rotterdam met als datum van indiensttreding 18 augustus 2020; 
 

- KB van 31 augustus 2020 
benoeming van mr. F.W.H. van den Emster tot rechter-plaatsvervanger in de 
rechtbank Zeeland-West-Brabant met als datum van indiensttreding 18 augustus 
2020; 

 
- KB van 31 augustus 2020 

benoeming van mr. P.F.E. Geerlings tot rechter-plaatsvervanger in het gerechtshof 
Amsterdam met als datum van indiensttreding 18 augustus 2020; 

 
- KB van 31 augustus 2020 

benoeming van mr. R.A.F. Gerding tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 
Rotterdam met als datum van indiensttreding 18 augustus 2020; 

 
- KB van 31 augustus 2020 

benoeming van mr. B.J.G.M. Ides Peeters tot rechter-plaatsvervanger in de 
rechtbank Zeeland-West-Brabant met als datum van indiensttreding  
18 augustus 2020; 
 

- KB van 31 augustus 2020 
benoeming van mr. W.F. Korthals Altes tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 
Noord-Holland met als datum van indiensttreding 18 augustus 2020; 
 

- KB van 31 augustus 2020 
benoeming van mr. B. Tertaas-Roodveldt tot rechter-plaatsvervanger in de 
rechtbank Overijssel met als datum van indiensttreding 18 augustus 2020; 

 
- KB van 31 augustus 2020 

benoeming van mr. L.A.M. van Dijke tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 
Zeeland-West-Brabant met als datum van indiensttreding 1 september 2020; 

 
- KB van 31 augustus 2020 

benoeming van mr. J.B.J. Driessen tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 
Limburg met als datum van indiensttreding 1 september 2020; 

 
- KB van 31 augustus 2020 

benoeming van mr. M.H. Kobussen tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 
Oost-Brabant met als datum van indiensttreding 1 september 2020; 
 



- KB van 31 augustus 2020 
benoeming van mr. T.L. de Vries tot raadsheer-plaatsvervanger bij de Centrale Raad 
van Beroep met als datum van indiensttreding 1 september 2020; 

 
- KB van 31 augustus 2020 

benoeming van prof. mr. dr. D. Abels tot raadsheer-plaatsvervanger in het 
gerechtshof Amsterdam met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 

 
- KB van 31 augustus 2020 

benoeming van mr. V. Apaydin tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Limburg 
met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 

 
- KB van 31 augustus 2020 

benoeming van mr. P.W. van Baal tot raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof 
Den Haag met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 

 
- KB van 31 augustus 2020 

benoeming van mr. E.W.A. van den Berg-Buntsma tot rechter-plaatsvervanger in de 
rechtbank Limburg met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 31 augustus 2020 
benoeming van mr. drs. E.J.M. Boogaard-Derix  tot rechter-plaatsvervanger in de 
rechtbank Limburg met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 

 
- KB van 31 augustus 2020 

benoeming van mr. dr. G.M. van den Broek tot rechter-plaatsvervanger in de 
rechtbank Gelderland met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 

 
- KB van 31 augustus 2020 

benoeming van mr. E.F.G.M. Gelderman tot raadsheer-plaatsvervanger in het 
gerechtshof ‘s-Hertogenbosch met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 

 
- KB van 31 augustus 2020 

benoeming van mr. E.C. Harting tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 
Rotterdam met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 

 
- KB van 31 augustus 2020 

benoeming van mr. T.A. de Hek thans senior rechter tot raadsheer in het gerechtshof 
Den Haag met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 

 
- KB van 31 augustus 2020 

benoeming van mr. B.I. Klaassens tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 
Noord-Nederland met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 

 
- KB van 31 augustus 2020 

benoeming van mr. P. Kooijman tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 
Zeeland-West-Brabant met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 



- KB van 31 augustus 2020 
benoeming van mr. P. Laro thans juridisch medewerker bij de Raad tot 
gerechtsauditeur bij de Centrale Raad van Beroep met als datum van indiensttreding 
1 oktober 2020; 

 
- KB van 31 augustus 2020 

benoeming van mr. B.A. Meulenbroek tot raadsheer-plaatsvervanger in het 
gerechtshof ‘s-Hertogenbosch met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 31 augustus 2020 
benoeming van mr. K.S. Nandram tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 
Zeeland-West-Brabant met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 31 augustus 2020 
benoeming van mr. W.T.H. Peute thans officier van justitie bij het 
arrondissementsparket Limburg tot raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof  
‘s-Hertogenbosch met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 31 augustus 2020 
benoeming van mr. J.T. Pouw tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Overijssel 
met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 31 augustus 2020 
benoeming van mr. M. Scheeper tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 
Overijssel met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 31 augustus 2020 
benoeming van mr. A.C.A. Schreinemakers tot rechter-plaatsvervanger in de 
rechtbank Limburg met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 31 augustus 2020 
benoeming van mr. L.J.H. Stein tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Limburg 
met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 

 
- KB van 31 augustus 2020 

benoeming van mr. C. van Viegen tot raadsheer-plaatsvervanger bij de Centrale Raad 
van Beroep met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 31 augustus 2020 
benoeming van mr. P.J. Voncken tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 
Limburg met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 31 augustus 2020 
benoeming van mr. J.A.W. van ’t Westeinde tot raadsheer-plaatsvervanger in het 
gerechtshof Den Haag met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 

  



- KB van 31 augustus 2020 
benoeming van mr. S. Zeynelabidin tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 
Limburg met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 

 
- KB van 31 augustus 2020 

benoeming van mr. drs. J.C. Boerée tot raadsheer-plaatsvervanger bij het College van 
Beroep voor het bedrijfsleven met als datum van indiensttreding 1 november 2020; 
 

- KB van 31 augustus 2020 
benoeming van mr. F.M. Rijnbeek tot raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep met 
als datum van indiensttreding 1 november 2020; 
 

- KB van 31 augustus 2020 
benoeming van mr. H.W.M.A. Staal tot rechter-plaatsvervanger met als datum van 
indiensttreding 1 november 2020; 
 

- KB van 31 augustus 2020 
benoeming van mr. W.M.P.M. Weerdestein tot rechter-plaatsvervanger met als 
datum van indiensttreding 1 november 2020; 
 

- KB van 31 augustus 2020 
benoeming van mr. P.G. Wijtsma tot rechter-plaatsvervanger bij Rechtbank Noord-
Nederland met als datum van indiensttreding 1 november 2020; 
 

- KB van 31 augustus 2020 
benoeming van mr. M.I.J. Hegeman tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 
Limburg met als datum van indiensttreding 1 december 2020; 
 

- KB van 31 augustus 2020 
benoeming van mr. J.C.F. Talman tot raadsheer-plaatsvervanger bij de Centrale Raad 
van Beroep met als datum van indiensttreding 1 januari 2021; 

 
- KB van 4 september 2020 

benoeming van mr. O.J. Ingwersen tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 
Gelderland met als datum van indiensttreding 27 augustus 2020; 

 
- KB van  4 september 2020 

benoeming van mr. Y.R. Boonstra-van Herwijnen  thans stafjurist bij het College van 
Beroep voor het bedrijfsleven tot gerechtsauditeur met als datum van 
indiensttreding 1 september 2020; 

 
- KB van 4 september 2020 

benoeming van mr. L.P. Kruidenier tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank  
Den Haag met als datum van indiensttreding 1 september 2020; 

  



- KB van 4 september 2020 
benoeming van mr. M. Voorn thans rechter in opleiding bij Rechtbank Zeeland-West-
Brabant tot rechter met als datum van indiensttreding 1 september 2020; 
 

- KB van 4 september 2020 
benoeming van mr. R.J. Bartels tot raadsheer-plaatsvervanger met als datum van 
indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 4 september 2020 
benoeming van mr. L.L. Benink tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag 
met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 4 september 2020 
benoeming van mr. W.J. van Boven thans raadsheer in het gerechtshof Den Haag tot 
senior raadsheer met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 4 september 2020 
benoeming van mr. N. Chedra tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank  
Midden-Nederland met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 

 
- KB van 4 september 2020 

benoeming van mr. S.D. Groen tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank  
Midden-Nederland met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 4 september 2020 
benoeming van mr. N.M. Ketelaar tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 
Rotterdam met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 4 september 2020 
benoeming van mr. G. Knobbout thans raadsheer in het gerechtshof Den Haag tot 
senior raadsheer met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 4 september 2020 
benoeming van mr. G. Konings tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank  
Midden-Nederland met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 4 september 2020 
benoeming van mr. G. Leijten thans rechter in opleiding, tot raadsheer-
plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch met als datum van 
indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 4 september 2020 
benoeming van mr. A.M.M. Lemmen tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 
Midden-Nederland met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 

  



- KB van 4 september 2020 
benoeming van mr. S.H. van Nieuwkerk tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 
Zeeland-West-Brabant met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 4 september 2020 
benoeming van mr. N.E.J.M. Stoof tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 
Zeeland-West-Brabant met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 4 september 2020 
benoeming van mr. D.M. Thierry thans raadsheer in het gerechtshof Den Haag, tot 
senior raadsheer met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 4 september 2020 
benoeming van mr. E.C. van Veen thans raadsheer in het gerechtshof Den Haag, tot 
senior raadsheer met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 4 september 2020 
benoeming van mr. M.I. Veldt-Foglia thans raadsheer in het gerechtshof Den Haag, 
tot senior raadsheer met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 

 
- KB van 4 september 2020 

benoeming van mr. S.E. Vlaanderen-Schuttenhelm tot rechter-plaatsvervanger met 
als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 4 september 2020 
benoeming van mr. M. Weijstra tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 
Overijssel met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 4 september 2020 
benoeming van mr. L.D. van Wijck-Koolstra tot raadsheer-plaatsvervanger in het 
gerechtshof Den Haag met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 4 september 2020 
benoeming van mr. G.P.C. Janssen tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 
Amsterdam met als datum van indiensttreding 1 november 2020; 
 

- KB van 4 september 2020 
benoeming van mr. M.S.A. van Dam tot rechter-plaatsvervanger met als datum van 
indiensttreding 1 januari 2021; 
 

- KB van 11 september 2020 
benoeming van mr. S. Bek thans raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof 
Arnhem-Leeuwarden, tot rechter-plaatsvervanger met als datum van indiensttreding 
1 oktober 2020; 

  



 
- KB van 11 september 2020 

benoeming van mr. J.A.M. van den Berk thans raadsheer bij het College van Beroep 
voor het bedrijfsleven, tot senior rechter met als datum van indiensttreding  
1 oktober 2020; 
 

- KB van 11 september 2020 
benoeming van mr. E.E. van der Bijl tot rechter-plaatsvervanger in het gerechtshof 
’s-Hertogenbosch met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 11 september 2020 
benoeming van mr. B.M. Blom thans officier in opleiding bij het 
arrondissementsparket ‘s-Hertogenbosch tot rechter-plaatsvervanger met als datum 
van indiensttreding 1 oktober 2020; 

 
- KB van 11 september 2020 

benoeming van mr. N.W. Brand tot rechter-plaatsvervanger met als datum van 
indiensttreding 1 oktober 2020; 

 
- KB van 11 september 2020 

benoeming van mr. N.W. Brand tot rechter-plaatsvervanger met als datum van 
indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 11 september 2020 
benoeming van mr. P. van Dijken tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 
Rotterdam met als datum van indiensttreding de datum van beëdiging; 

 
- KB van 11 september 2020 

benoeming van mr. M.P.F. van Dooren tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 
Limburg met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 11 september 2020 
benoeming van mr. A.A.M. Elzakkers tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 
Midden-Nederland met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 11 september 2020 
benoeming van mr. J. Faber tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Overijssel 
met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 11 september 2020 
benoeming van mr. R.B.H. Hebbink tot rechter-plaatsvervanger met als datum van 
indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 11 september 2020 
benoeming van mr. I.M. Hendriks tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 
Noord-Holland met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 



- KB van 11 september 2020 
benoeming van mr. C.W.H. Houg tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank  
Oost-Brabant met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 11 september 2020 
benoeming van mr. P.H.B. Littooy thans senior rechter in de rechtbank Noord-
Holland tot rechter-plaatsvervanger met als datum van indiensttreding  
1 oktober 2020; 
 

- KB van 11 september 2020 
benoeming van mr. R.M. Male tot raadsheer-plaatsvervanger met als datum van 
indiensttreding 1 oktober 2020; 

 
- KB van 11 september 2020 

benoeming van mr. J.P.F. Rijken tot rechter-plaatsvervanger met als datum van 
indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 11 september 2020 
benoeming van dr. K.J. de Wijs-Heijlaerts tot deskundig lid/raad in de bijzondere 
kamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voor de tijd van vijf jaar, met als 
datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 

 
- KB van 11 september 2020 

benoeming van mr. A.M.L. Nijenhuis-van As tot rechter-plaatsvervanger met als 
datum van indiensttreding de datum van beëdiging; 
 

- KB van 11 september 2020 
benoeming van mr. H. de Ruijter tot rechter-plaatsvervanger met als datum van 
indiensttreding de datum van beëdiging; 
 

- KB van 11 september 2020 
benoeming van mr. R.H. de Vries tot rechter-plaatsvervanger met als datum van 
indiensttreding de datum van beëdiging; 
 

- KB van 23 september 2020 
benoeming van mr. P.S. Bakker tot raadsheer-plaatsvervanger met als datum van 
indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 23 september 2020 
benoeming van mr. A.F. Bazdidi Tehrani tot rechter-plaatsvervanger met als datum 
van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 23 september 2020 
benoeming van mr. A. Lablans tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 
Rotterdam met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 

  



 
- KB van 23 september 2020 

benoeming van mr. H.Th. van der Meer tot waarnemend voorzitter van het bestuur 
van de rechtbank Noord-Nederland met in gang 1 oktober 2020, voor een periode die 
eindigt op 1 december 2020; 
 

- KB van 23 september 2020 
benoeming van mr. A.R. Vlierhuis tot rechter-plaatsvervanger met als datum van 
indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 23 september 2020 
benoeming van mr. B. Yesilgöz tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank 
Amsterdam met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 23 september 2020 
benoeming van mr. N.G. Zandee thans hoofdofficier van justitie bij het Parket-
Generaal tot rechter-plaatsvervanger met als datum van indiensttreding  
1 oktober 2020; 

 
- KB van 23 september 2020 

benoeming van mr. M.C. Bijl tot rechter-plaatsvervanger met als datum van 
indiensttreding de datum van beëdiging; 
 

- KB van 23 september 2020 
benoeming van mr. C.C.B.M. Boshouwers tot rechter-plaatsvervanger met als datum 
van indiensttreding de datum van beëdiging; 
 

- KB van 23 september 2020 
benoeming van mr. D.J.M. de Grave tot rechter-plaatsvervanger met als datum van 
indiensttreding de datum van beëdiging; 
 

- KB van 23 september 2020 
benoeming van mr. V. van der Kuil tot raadsheer-plaatsvervanger met als datum van 
indiensttreding de datum van beëdiging; 
 

- KB van 23 september 2020 
benoeming van mr. L.P. Stapel tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank  
Oost-Brabant, met als datum van indiensttreding de datum van beëdiging. 
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- KB van 1 juli 2020 
benoeming van mr. B. Veelders tot officier van justitie bij het Arrondissementsparket 
Oost-Nederland, met als datum van indiensttreding 1 september 2020; 
 

  



- KB van 16 juli 2020 
benoeming van mr. R.P.H.G. de Beukelaer thans plaatsvervangend hoofdofficier bij 
het arrondissementsparket Rotterdam, tot hoofdofficier van justitie, met als datum 
van indiensttreding 15 augustus 2020; 
 

- KB van 16 juli 2020 
benoeming van mr. M.A.J. Kunst thans plaatsvervangend hoofdofficier bij het 
arrondissementsparket Oost-Nederland, tot hoofdofficier van justitie, met als datum 
van indiensttreding 15 augustus 2020; 
 

- KB van 7 september 2020 
benoeming van mr. K.K. van Nie-Beishuizen tot senior officier van justitie bij het 
arrondissementsparket Midden-Nederland, met als datum van indiensttreding  
1 september 2020; 
 

- KB van 7 september 2020 
benoeming van mr. J.R. van den Bold thans officier van justitie bij het 
arrondissementsparket Limburg, tot advocaat-generaal, met als datum van 
indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 7 september 2020 
benoeming van mr. M. van Dam tot officier van justitie bij het 
arrondissementsparket Oost-Brabant, met als datum van indiensttreding  
1 oktober 2020; 
 

- KB van 7 september 2020 
benoeming van mr. L.H.M. Geuns thans officier van justitie bij het 
arrondissementsparket Limburg, tot advocaat-generaal, met als datum van 
indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 7 september 2020 
benoeming van mr. S.J.C. van Keulen tot officier van justitie bij het 
arrondissementsparket Oost-Brabant, met als datum van indiensttreding  
1 oktober 2020; 
 

- KB van 7 september 2020 
benoeming van mr. J.H. van der Werff tot senior officier van justitie A bij het 
Functioneel parket Amsterdam, met als datum van indiensttreding  
1 oktober 2020; 
 

- KB van 10 september 2020 
benoeming van mr. M. van den Berg tot senior officier van justitie bij het 
arrondissementsparket Rotterdam, met als datum van indiensttreding  
1 september 2020; 

  



- KB van 10 september 2020 
benoeming van mr. S. Josephs tot officier van justitie bij het arrondissementsparket 
Limburg, met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 21 september 2020 
benoeming van mr. K. Hara tot officier van justitie bij het arrondissementsparket 
Noord-Holland, met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 21 september 2020 
benoeming van mr. B.R. Koenders tot officier van justitie bij het 
arrondissementsparket Den Haag, met als datum van indiensttreding 1 oktober 2020; 
 

- KB van 21 september 2020 
benoeming van mr. N. Menouar tot officier van justitie bij het 
arrondissementsparket Oost-Nederland, met als datum van indiensttreding 1 oktober 
2020; 
 

- KB van 21 september 2020 
benoeming van mr. J.W. Schouten tot officier van justitie bij het 
arrondissementsparket Oost-Nederland, met als datum van indiensttreding 1 oktober 
2020. 
 


