
# Datum Tijd Naam Inhoud Informatie 
gelakt?

Reden

001 05-07-2022 15:10 FW_ verkeerde beëdiging 
(4).msg

(3) Mail afdelingshoofd afdeling 
Communicatie bureau RvdR aan 
communicatieadviseur afdeling 
met kennisgeving vekeerde 
beëdiging raadsheren en reactie 
daarop.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste e-mail.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).

002 05-07-2022 15:29 FW Vraag 
woordvoeringslijn 
beëdigingen .msg

(2) Door afdelingshoofd afdeling 
Communicatie bureau RvdR intern 
binnen de afdeling doorgestuurde 
mail van communicatieadviseur 
gerechtshof 's-Hertogenbosch over 
onjuiste beëdigingen.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Al zwarte blokken van meer dan 1 regel.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).

003 05-07-2022 17:27 FW_ verkeerde beëdiging 
(3).msg

(3) Mail van communicatieadviseur 
gerechtshof 's-Hertogenbosch aan 
afdeling Communicatie bureau 
RvdR met update over onjuiste 
beëdigingen en reactie daarop.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste e-mail.
*Art. 5.2, Woo:
Al zwarte blokken van meer dan 1 regel.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).

004 07-07-2022 16:43 Re Vakantie (1).msg (3) Mail communicatieadviseur 
gerechtshof 's-Hertogenbosch aan 
afdeling Communicatie bureau 
RvdR over aankomend gesprek 
president gerechtshof 's-
Hertogenbosch met PG Hoge Raad 
over onjuiste beëdigingen en 
reactie daarop.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Al zwarte blokken van meer dan 1 regel.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).



005 07-07-2022 202207 overdracht 
[geanonimiseerd] .docx

Overdrachtsdocument 
afdelingshoofd afdeling 
Communicatie bureau RvdR met 
lopende zaken.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Alle zwarte blokken m.u.v. zin onder 'issue hof Den Bosch'
*Art. 5.2, Woo:
Zin in alinea 'issue hof Den Bosch'

006 11-07-2022 11:38 Even bellen (1).msg (1) Mail Communicatie gerechtshof 
's-Hertogenbosch aan afdeling 
Communicatie bureau RvdR met 
belverzoek.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel. 
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Overige gelakte delen (namen, delen van telefoonnummers 
en kamernummer).

007 12-07-2022 Verslag MT 12-07-22.docx Verslag vergadering MT bureau 
RvdR 12-07-2022.

Ja *Valt niet onder het verzoek: Alle zwarte blokken.*Art. 5.1, 
tweede lid, aanhef en onder e, Woo:  
Alle overige gelakte delen (namen, telefoonnummers).

008 13-07-2022 09:50 RE Raad (1).msg (7) Mailwisseling 
Communicatieadviseur 
gerechtshof 's-Hertogenbosch en 
afdeling Communicatie bureau 
RvdR.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Al zwarte blokken van meer dan 1 regel.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).

009 13-07-2022 18:33 Overzicht .msg Verzoek voorzitter RvdR aan 
directeur bureau RvdR om 
overzicht 
benoemingen/beëdigingen voor 
rechters en raadsheren (plv) (plus 
rechterlijke bestuurders)(plus 
overstappers).

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte blok.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Tweede zwarte blok (naam).



010 13-07-2022 Kort verslag en 
acties_DB_PV_-
_Raad_13_juli_2022.docx

Kort verslag en acties van het 
overleg van het dagelijks bestuur 
van presidentenvergadering en de 
RvdR van 13-07-2022.

Ja *Valt niet onder het verzoek: Alle zwarte blokken.*Art. 5.1, 
tweede lid, aanhef en onder e, Woo:  
Alle overige gelakte delen (namen, telefoonnummers).

011 14-07-2022 12:46 FW regels rondom 
beedigingen (1).msg

(7a) Mail directeur bureau RvdR 
aan afdeling HRM & OO met 
verzoek notitie over de regels die 
gelden v.w.b. de beëdiging van 
rechterlijk ambtenaren.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Al zwarte blokken van meer dan 1 regel.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en 
kamernummer).

012 14-07-2022 12:48 RE regels rondom 
beedigingen (1).msg

(7b) Mail directeur bureau RvdR 
aan lid Raad met reactie op haar 
antwoorden op vraag over 
opstellen notitie over regels die 
gelden v.w.b. de beëdiging van 
rechterlijk ambtenaren.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Al zwarte blokken van meer dan 1 regel.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en 
kamernummer).

013 14-07-2022 13:57 FW SPOED! Vragen over 
Hof Den Bosch van de 
minister.msg

Mail afdeling 
Bestuursondersteuning aan 
afdeling Communicatie met 
verzoek om informatie naar 
aanleiding van vraag DGRR over 
onjuiste beëdigingen.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel. 
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Overige gelakte delen (namen, delen van telefoonnummers).



014 14-07-2022 15:26 FW spoed beëdiging.msg (4) Intern binnen de afdeling 
Communicatie van het bureau van 
de RvdR doorgestuurde mail van 
afdeling HRM&OO over onjuiste 
beëdigingen.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Al zwarte blokken van meer dan 1 regel.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).

015 15-07-2022 10:02 Agendapunten BO 
Communicatie.msg

Mail over doorgang eerstvolgende 
bestuurlijk overleg Communicatie, 
waar onjuiste beëdigingen kunnen 
worden besproken.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Zwarte blok op tweede en derde regel van de mail. 
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Overige gelakte delen (namen en deel van telefoonnummer).

016 15-07-2022 10:40 RE (1).msg (5) Mailwisseling afdeling 
Communicatie over contact met 
communicatieadviseur gerechtshof 
's-Hertogenbosch.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
2e pagina.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).

017 15-07-2022 17:01 RE Mail en concept-
persbericht (2).msg

(3) Interne afstemming afdeling 
Communicatie bureau RvdR n.a.v. 
bericht Communicatieadviseur 
gerechtshof 's-Hertogenbosch.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Al zwarte blokken van meer dan 1 regel.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).



018 15-07-2022 17:25 FW Mail en concept-
persbericht.msg

(3) Intern binnen de afdeling 
Communicatie van het bureau van 
de RvdR doorgestuurde 
mailwisseling tussen 
communicatieadviseur gerechtshof 
's-Hertogenbosch en afdeling 
Communicatie bureau RvdR.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Al zwarte blokken van meer dan 1 regel.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).

019 15-07-2022 17:34 Re Mail en concept-
persbericht (1).msg

(4) Intern binnen de afdeling 
Communicatie van het bureau van 
de RvdR doorgestuurde 
mailwisseling tussen 
communicatieadviseur gerechtshof 
's-Hertogenbosch en afdeling 
Communicatie bureau RvdR en 
reactie daarop.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Al zwarte blokken van meer dan 1 regel.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).

020 15-07-2022 20220715 mail 
presidenten.docx

Word-bestand met tekst mail van 
president gerechtshof 's-
Hertogenbosch aan presidenten 
andere gerechten over onjuiste 
beëdigingen.

Ja *Art. 5.2, Woo

021 16-07-2022 09:02 Re Mail en concept-
persbericht (5).msg

(5) Mailwisseling 
communicatieadviseur gerechtshof 
's-Hertogenbosch en afdeling 
Communicatie bureau RvdR over 
persbericht.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Al zwarte blokken van meer dan 1 regel.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).



022 17-07-2022 12:36 Re Woordvoering fout 
met beëdigingen Hof Den 
Bosch PB17072022.msg

(2) Mailwisseling afdeling 
Communicatie bureau RvdR over 
woordvoeringslijn onjuist 
beëdigingen.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Al zwarte blokken van meer dan 1 regel.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).

023 18-07-2022 09:43 RE Landelijke 
woordvoering (4).msg

(6b) Mailwisseling tussen 
communicatieadviseur gerechtshof 
's-Hertogenbosch en afdeling 
Communicatie bureau RvdR over 
landelijke woordvoering.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel. 
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).

024 18-07-2022 10:54 Concept QA voor op 
R.nl.msg

Mail van Hof 's-Hertogenbosch aan 
afdeling Communicatie bureau 
RvdR.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel. 
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).

025 18-07-2022 13:34 20220715 concept 
persbericht.msg

(1) Mail van afdeling 
Communicatie bureau RvdR aan 
voorzitter RvdR met concept 
persbericht.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel. 
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).

026 18-07-2022 13:44 20220717 Concept QenA 
publiek (2).msg

(1) Mailwisseling afdeling 
Communicatie bureau RvdR.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel. 
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).



027 18-07-2022 13:50 FW 20220715 concept 
persbericht....nabrander 
(2).msg

(2) Mail van voorzitter RvdR aan 
afdeling Communicatie bureau 
RvdR en president gerechtshof 's-
Hertogenbosch.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Al zwarte blokken van meer dan 1 regel.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen en delen van telefoonnummers).

028 18-07-2022 13:53 RE 20220715 concept 
persbericht....nabrander 
(4).msg

(3a) Mailwisseling afdeling 
Communicatie bureau RvdR met 
voorzitter RvdR over 
woordvoering.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Al zwarte blokken van meer dan 1 regel.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).

029 18-07-2022 13:54 RE Landelijke 
woordvoering (6).msg

(7a) Mailwisseling tussen 
communicatieadviseur gerechtshof 
's-Hertogenbosch en afdeling 
Communicatie bureau RvdR over 
landelijke woordvoering.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel. 
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).

030 18-07-2022 14:01 FW 20220715 concept 
persbericht.msg

(2) Interne mail afdeling 
Communicatie bureau RvdR met 
vraag over status persbericht.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel. 
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).



031 18-07-2022 14:10 RE 20220715 concept 
persbericht....nabrander 
(1).msg

(4b) Mailwisseling afdeling 
Communicatie bureau RvdR met 
voorzitter RvdR over 
woordvoering.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Al zwarte blokken van meer dan 1 regel.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).

032 18-07-2022 14:24 Woordvoering onjuiste 
beëdigingen Hof Den 
Bosch PB18072022.msg

Mail toesturen aan voorzitter RvdR 
en afdeling Communicatie RvdR 
van naar aanleiding van 
opmerkingen voorzitter RvdR 
aangepaste woordvoeringslijn. 

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel. 
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).

033 18-07-2022 15:04 FW 20220717 Concept 
QenA publiek.msg

(2) Mail afdeling Communicatie 
bureau RvdR aan voorzitter RvdR 
met Q&A.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Al zwarte blokken van meer dan 1 regel.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).

034 18-07-2022 15:12 FW 20220715 concept 
persbericht....nabrander 
(1).msg

(6) Aan afdeling Communicatie van 
bureau RvdR doorgestuurde mail 
van voorzitter RvdR aan president 
gerechtshof 's-Hertogenbosch met 
'second thoughts'.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Al zwarte blokken van meer dan 1 regel.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).



035 18-07-2022 15:55 BO Communicatie.msg Agenda voor het bestuurlijk 
overleg van de afdeling 
Communicatie van het bureau van 
de RvdR.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Alle gelakte delen, met uitzondering van de op grond van art. 
5.1, lid 2 onder 2, Woo gelakte delen. 
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
De gelakte namen achter "Van", "Aan", "CC" en na "Groet".

036 18-07-2022 16:35 RE 20220717 Concept 
QenA publiek (002).msg

(3) Mailwisseling tussen de 
afdeling Communicatie van het 
bureau van de RvdR en de 
communicatieadviseur van het 
gerechtshof 's-Hertogenbosch over 
een korte kernboodschap van de 
woordvoering over de onjuiste 
beëdigingen.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Al zwarte blokken van meer dan 1 regel.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).

037 18-07-2022 Woordvoering onjuiste 
beëdigingen Hof Den 
Bosch 
PB18072022DEF.docx

Notitie RvdR over 
woordvoeringslijn onjuiste 
beëdigingen Hof Den Bosch.

Ja *Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo:
Naam.

038 19-07-2022 10:17 FW nieuwe en meer 
uitgebreide versie notitie 
beëdiging.msg

Mail van afdelingshoofd HRM&OO 
aan directeur bureau RvdR met 
notitie beëdiging rechters.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen.

039 19-07-2022 10:55 Re 20220718 Persbericht 
(3).msg

(3a) Mailwisseling tussen 
communicatieadviseur gerechtshof 
's-Hertogenbosch en afdeling 
Communicatie bureau RvdR over 
berichtgeving onjuiste 
beëdigingen.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Al zwarte regels in e-mails.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).



040 19-07-2022 11:12 RE 20220718 Persbericht 
(2).msg

(5b) Mailwisseling tussen 
communicatieadviseur gerechtshof 
's-Hertogenbosch en afdeling 
Communicatie bureau RvdR over 
(berichtgeving) onjuiste 
beëdigingen.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Al zwarte regels in e-mails.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).

041 19-07-2022 11:38 RE Svz verkeerd beëdigde 
raadsheren (en AG's).msg

(2) Mail directeur bureau RvdR aan 
ministerie van J&V over 
belafspraak voor bijpraten over 
onjuiste beëdigingen raadsheren.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel. 
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Namen, onder meer als onderdeel van e-mailadressen en 
deel van telefoonnummer.

042 19-07-2022 11:51 Re Svz verkeerd beëdigde 
raadsheren (en AG's).msg

(3) Mailwisseling Communicatie en 
directeur bureau RvdR over 
bijpraten ministerie van J&V over 
onjuiste beëdigingen.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel en zwarte blok achter "Bijlage". 
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen en deel van telefoonnummer).

043 19-07-2022 11:53 Fwd Hof Den Bosch.msg (2) Mail Communicatie over 
onjuiste beëdigingen aan 
voorzitter RvdR en directeur 
bureau RvdR.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel en zwarte blok achter "Bijlage". 
*Art. 5.2, Woo:
De 2e t/m 7e regel van de mail van 19-07-2022, 11:25:24 
uur.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen.

044 19-07-2022 11:57 Fwd_ Persbericht 
beëdigingen gerechtshof 
's-Hertogenbosch.msg

Mail van president gerechtshof 's-
Hertogenbosch aan presidenten 
gerechten met persbericht en Q&A 
over onjuiste beëdigingen.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
P.1 tot "Begin doorgestuurd bericht". 
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle gelakte namen, o.m. als onderdeel van e-mailadressen 
en alle gelakte delen van telefoonnummers



045 19-07-2022 12:36 RE Woordvoering kwestie 
HOF DEN BOSCH (11).msg

(2c) Reactie vanuit afdeling 
Communicatie bureau RvdR op 
mail over afstemming 
woordvoering naar aanleiding van 
online komen van persbericht Hof 
Den Bosch over de onjuiste 
beëdigingen

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel. 
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).

046 19-07-2022 12:55 FW Woordvoering 
kwestie HOF DEN 
BOSCH.msg

(2) Binnen de afdeling 
Communicatie van het bureau van 
de RvdR doorgestuurde mail over 
afstemming woordvoering naar 
aanleiding van online komen van 
persbericht Hof Den Bosch over de 
onjuiste beëdigingen.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel. 
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).

047 19-07-2022 13:00 Hof Den Bosch.msg Mail toesturen persberichten en 
Q&A door directeur bureau RvdR 
aan ministerie van J&V.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel. 
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Namen en deel van telefoonnummer.

048 19-07-2022 13:11 Re Woordvoering kwestie 
HOF DEN BOSCH.msg

(3d) Binnen de afdeling 
Communicatie van het bureau van 
de RvdR doorgestuurde mail over 
afstemming woordvoering naar 
aanleiding van online komen van 
persbericht Hof Den Bosch en 
reactie daarop.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel. 
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).



049 19-07-2022 14:27 RE Kwestie die vandaag 
speelt.msg

(2) Mail afdeling Communicatie 
bureau RvdR aan alle 
communicatieadviseurs over 
aanstaand persbericht hof Den 
Bosch over een 'kwestie' (onjuiste 
beëdigingen) en reactie daarop van 
communicatieadviseur hof Den 
Bosch.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel. 
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).

050 19-07-2022 14:27 RE Woordvoering kwestie 
HOF DEN BOSCH (02).msg

(3b) Mailwisseling 
communicatieadviseurs over 
berichtgeving over onjuiste 
beëdigingen.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Al zwarte blokken van meer dan 1 regel.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).

051 19-07-2022 Beëdiging rechters.docx Notitie beëdiging rechters. Ja *Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo.

052 19-07-2022 MT-verslag 19 juli 
2022.docx

Verslag vergadering MT bureau 
RvdR 19-07-2022.

Ja *Valt niet onder het verzoek: Alle zwarte blokken.*Art. 5.1, 
tweede lid, aanhef en onder e, Woo:  
Alle overige gelakte delen (namen, telefoonnummers).

053 20-07-2022 09:16 Fwd Woordvoering 
kwestie HOF DEN 
BOSCH.msg

(4) Doorgestuurde mail met 
nieuwsberichten n.a.v. 
berichtgeving onjuiste 
beëdigingen. 

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Zin in e-mail 20 juli 2022.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).



054 20-07-2022 09:19 RE Woordvoering kwestie 
HOF DEN BOSCH (05).msg

(5e) Mailwisseling 
communicatieadviseurs over 
berichtgeving over onjuiste 
beëdigingen.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Al zwarte regels in e-mails.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).

055 20-07-2022 10:43 Actualiteiten woensdag 
20 juli .msg

Actualiteitenmail afdeling 
Communicatie bureau RvdR 20-07-
2022 met bericht over onjuiste 
beëdigingen.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Alle gelakte delen, met uitzondering van de op grond van art. 
5.1, lid 2 onder 2, Woo gelakte delen. 
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: De gelakte 
namen op p. 1 na "Van:" en p. 2 na "Met vriendelijke groet" 
en in het e-mailadres op p. 2 en het deel van het 
telefoonnummer en de kamer.

056 20-07-2022 10:56 FW Twee onjuistheden in 
bericht over hof Den 
Bosch .msg

Mailwisseling afdeling 
Communicatie bureau RvdR.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel. 
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).

057 20-07-2022 14:17 FW Vragen Op1.msg Mailwisseling tussen 
communicatieadviseurs rechtbank 
Oost-Brabant en gerechtshof 's-
Hertogenbosch, met afdeling 
Communicatie bureau RvdR in de 
cc, over vragen Op1 over onjuiste 
beëdigingen.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Zin in e-mail 20 juli 2022.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).                                                                           
*Art. 8.8 Woo jo. 2a Wjsg Mail 20 juli 2022 12.17 uur na 'op 
de zaak van'.



058 21-07-2022 11:05 RE Woordvoering kwestie 
HOF DEN BOSCH (09).msg

(8a1) Mailwisseling 
communicatieadviseurs over 
berichtgeving over onjuiste 
beëdigingen.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Al zwarte regels in e-mails.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).

059 21-07-2022 11:29 RE Woordvoering kwestie 
HOF DEN BOSCH (10).msg

(8a2) Mailwisseling 
communicatieadviseurs over 
berichtgeving over onjuiste 
beëdigingen.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Al zwarte blokken van meer dan 1 regel, alsmede de tweede 
zin van de tweede mail op p. 2 en de eerste regel van de mail 
op p. 4.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en 
kamerlocaties).

060 21-07-2022 11:42 FW Actualiteiten 
donderdag 21 juli (2).msg

(3) Doorgestuurde mailwisseling 
woordvoerder bureau RvdR met 
communicatieadviseur gerechtshof 
's-Hertogenbosch over media-
aandacht voor onjuiste 
beëdigingen.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel. Alle zwarten blokken van meer dan 1 
regel.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).



061 22-07-2022 09:48 Actualiteiten vrijdag 22 
juli .msg

Actualiteitenmail afdeling 
Communicatie bureau RvdR 22-07-
2022 met bericht over onjuiste 
beëdigingen.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Alle gelakte delen, met uitzondering van de op grond van art. 
5.1, lid 2 onder 2, Woo gelakte delen. 
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
De gelakte namen op p. 1 na "Van:" en p. 2 na "Met 
vriendelijke groet", de delen van telefoonnummers en de 
kamer.                                                                                         
*Art. 8.8 Woo jo. 2a Wjsg Na de woorden "de zaak Nicky 
Verstappen"

062 22-07-2022 10:15 Re Actualiteiten 
donderdag 21 juli .msg

(6) Doorgestuurde mailwisseling 
woordvoerder bureau RvdR met 
communicatieadviseur gerechtshof 
's-Hertogenbosch over media-
aandacht voor onjuiste 
beëdigingen en reactie daarop. 

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel. Zwarte blokken in e-mail 21 juli 10:57 
uur.
*Art. 5.2, Woo:
Alle overige zwarte blokken van meer dan 1 regel.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).

063 22-07-2022 11:37 Fwd Beëdiging 
rechters.msg

(3) Doorgestuurde mailwisseling 
woordvoerder bureau RvdR met 
communicatieadviseur rechtbank 
Noord-Holland over onjuiste 
beëdigingen.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel. 
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).

064 22-07-2022 18:31 Re NRC morgen.msg (2a) Doorgestuurde mail met tekst 
artikel NRC over onjuiste 
beëdigingen en reactie daarop.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Tekst in eerste e-mail.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).



065 22-07-2022 19:37 Fwd NRC morgen.msg (2b) Aan voorzitter van de RvdR 
doorgestuurde mail met tekst 
artikel NRC over onjuiste 
beëdigingen.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Tekst na 'ter info' in eerste e-mail.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).

066 25-07-2022 17:03 Fwd onjuiste beëdigingen 
rechters (1).msg

(3) Door voorzitter RvdR aan 
afdeling Communicatie bureau 
RvdR doorgestuurde mail van 
president rechtbank Noord-
Holland over onjuiste beëdiging.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Al zwarte blokken van meer dan 1 regel.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).

067 25-07-2022 20220725_vs vergadering 
Raad_DDOW.docx

Verslag vergadering RvdR 25-07-
2022.

Ja *Valt niet onder het verzoek: Alle zwarte blokken.*Art. 5.1, 
tweede lid, aanhef en onder e, Woo:  
Alle overige gelakte delen (namen, telefoonnummers).

068 26-07-2022 09:08 RE Beëdiging 
rechters.msg

(7) Intern binnen de afdeling 
Communicatie van het bureau van 
de RvdR doorgestuurde 
mailwisseling van de afdeling 
Communicatie bureau RvdR met 
rechtbank Noord-Nederland over 
onjuiste beëdigingen en reactie 
daarop.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Al zwarte blokken van meer dan 1 regel.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).



069 26-07-2022 19:33 Fwd Informatieve notitie 
met regels en kruisjeslijst 
beëdiging.msg

Mail doorsturen mail met notitie 
over wettelijke regels door 
directeur bureau RvdR aan afdeling 
Communicatie bureau RvdR.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel en zwarte blok achter "Bijlage". 
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen en deel van telefoonnummer).

070 26-07-2022 19:33 Fwd onjuiste beëdigingen 
rechters.msg

(5b) Mail doorsturen mail van 
voorzitter RvdR over aanpak door 
directeur bureau RvdR.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Al zwarte blokken van meer dan 1 regel.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en 
kamernummer).

071 26-07-2022 Beëdiging rechters met 
kruisjeslijst.docx

Notitie die de wettelijke regels 
bevat t.a.v. beëdiging en een 
kruisjeslijst voor wanneer wel en 
geen beëdiging noodzakelijk is.

Ja *Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo:
Naam.

072 27-07-2022 00:24 Re onjuiste beëdigingen 
rechters (3).msg

(5a) Reactie lid Raad op 
mailwisseling Communicatie en 
voorzitter RvdR over onjuiste 
beëdigingen bij andere gerechten 
(n.a.v. mail Rb Noord-Holland).

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Al zwarte blokken van meer dan 1 regel, m.u.v. zwarte blok 
in eerste alinea op p.3.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers, kamernummer 
en persoonlijke informatie).



073 27-07-2022 09:51 RE terugkoppeling 
beëdigingen (4).msg

(3c) Mailwisseling directeur bureau 
RvdR met afdeling Communicatie 
bureau RvdR over verspreiden 
notitie over de regels die gelden 
v.w.b. de beëdiging van rechterlijk 
ambtenaren.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Zin in eerste e-mail.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).

074 27-07-2022 09:56 RE terugkoppeling 
beëdigingen (3).msg

(3b) Mailwisseling directeur bureau 
RvdR met afdeling Communicatie 
bureau RvdR over verspreiden 
notitie over de regels die gelden 
v.w.b. de beëdiging van rechterlijk 
ambtenaren.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel.
*Art. 5.2, Woo:
Zin in eerste e-mail.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen, o.m. als onderdeel van e-
mailadressen, delen van telefoonnummers en kamerlocatie).

075 27-07-2022 11:39 RE terugkoppeling 
beëdigingen.msg

(4a) Mailwisseling directeur bureau 
RvdR met afdeling Communicatie 
bureau RvdR over verspreiden 
notitie over de regels die gelden 
v.w.b. de beëdiging van rechterlijk 
ambtenaren.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel. 
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Namen, onder meer als onderdeel van e-mailadressen en 
delen van telefoonnummers.
*Art. 5.2, Woo:
Einde tweede en begin derde regel mail 27-07-2022, 11:36 
uur op p.1 en lange zwarte regel op p. 2. 



076 27-07-2022 11:45 terugkoppeling 
beëdigingen (2).msg

(2) Mail directeur bureau RvdR aan 
lid dagelijks bestuur 
presidentenvergadering (DB PV) 
met verzoek akkoord verspreiden 
mail, namenshet DB PV, door 
afdeling Bestuursondersteuning 
bureau RvdR, over inventarisatie 
onjuiste beëdigingen.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel. 
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Overige gelakte delen (namen, onder meer als onderdeel van 
e-mailadressen en deel van telefoonnummer).

077 27-07-2022 12:42 terugkoppeling 
beëdigingen (1).msg

(1) Mail directeur bureau RvdR aan 
afdeling Bestuursondersteuning 
bureau RvdR met verzoek om mail 
over inventarisatie onjuiste 
beëdigingen, namens het dagelijks 
bestuur van de 
presidentenvergadering te 
verspreiden onder de presidenten. 

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Eerste zwarte regel. 
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Overige gelakte delen (namen).

078 22600.pdf App-conversatie Communicatie 
bureau RvdR en gerechtshof s'-
Hertogenbosch over foute 
beëdigingen.

Ja *Art. 5.2, Woo:
p. 1, 4e tekstballon en p. 2, 6e en 7e tekstballon.
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Alle overige gelakte delen (namen).



079 22700.pdf App-conversatie Communicatie 
bureau RvdR en gerechtshof s'-
Hertogenbosch over foute 
beëdigingen.

Ja *Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Namen: 
- op iedere pagina, bovenaan, onder HOF (inclusief foto);
- in iedere eerste regel van het eerste grijze blok na een 
blauw blok.
- p. 1: derde blauwe blok; p. 2: tweede blauwe blok, laatste 
gelakte woord.; p. 3 blauwe blok; p. 4: grijze blok; p. 7: vierde 
blauwe blok, vierde regel van onderen; p. 8: eerste grijze 
blok, derde regel en tweede blauwe blok, tweede regel; p. 
14, vierde blauwe blok;
Foto's:
- Alle vierkante blokjes in de linker kantlijn.                        *art. 
8.8 Woo jo. 2a Wjsg:                                                                    p. 
15 1e tekstballon (1e regel, 1e woord en 2e regel, 5e woord) 
p. 16 5e tekstballon (2e regel, 2e woord) p. 23 1e tekstballon 
(1e regel, 1e woord)
*Art. 5.2, Woo:
Alle overige gelakte delen.



080 22800.pdf WhatsApp-conversatie over 
(social)media-aandacht voor 
berichtgeving over onjuiste 
beëdigingen tussen Webcare 
(LDCR), gerechtshof 's-
Hertogenbosch en afdeling 
Communicatie bureau RvdR.

Ja *Valt niet onder het verzoek: 
Alle gelakte delen op p. 12 en 13 (m.u.v. de namen) en p. 19, 
5e en 6e tekstballon (m.u.v. naam). 
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Namen: - op iedere pagina, bovenaan, onder HOF;
- in iedere eerste regel van een nieuwe tekstballon ná een 
'spreekballon' (ballon met een puntig uiteinde), behalve als 
die tekstballon groen is.
- in ieder eerste regel van een grijs kader in een tekstballon;
- en verder: p. 1, 1e tekstballon (3e regel, 1e woord), 4e 
tekstballon (3e regel, 3e woord), 6e tekstballon; p.2, 1e 
tekstballon (2e woord), 4e tekstballon, 6e tekstballon (2e 
regel); p.3, 1e tekstballon (2e regel), 2e tekstballon (3e 
regel), 3e tekstballon (2e regel); p. 4, 3e tekstballon; p. 5, 1e 
en 3e tekstballon en 5e tekstballon (3e regel); p. 6, 1e 
tekstballon (3e regel), 6e tekstballon; p. 7, 1e tekstballon, 5e 
tekstballon (2e en 3e regel), 6e tekstballon (2e regel); p. 8, 
1e tekstballon (3e regel), 4e tekstballon; p. 25, 3e 
tekstballon, 5e tekstballon, 6e tekstballon; p. 26, 1e 
tekstballon; p. 28, 5e tekstballon (3e regel, 1e woord); p. 29, 
1e tekstballon (3e regel, 1e woord).
Persoonlijke informatie: 
p. 28, 3e tekstballon en p. 29, 6e tekstballon. 
*Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder i ,Woo: 
p. 21, 3e en 5e tekstballon en p. 22, 1e tekstballon.                         
*art. 8.8 Woo jo. 2a Wjsg:  p. 20 2e tekstballon (1e en laatste 
woord).            
*   



081 22900.pdf App-conversatie president 
gerechtshof 's-Hertogenbosch en 
voorzitter RvdR over onjuiste 
beëdigingen.

Ja *Art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo: 
Namen: 
p. 1: eerste grijze blok (vierde regel, eerste woord, negende 
regel, tweede en derde woord en dertiende regel, vierde 
woord); p. 2: eerste grijze blok; p. 5, eerste grijze blok (derde 
regel, vierde woord).                                                                                    
*art. 8.8 Woo jo. 2a Wjsg: p. 5, 5e tekstballon (1e regel, 1e 
woord en 3e regel, 1e en 2e woord). 
*Art. 5.2, Woo:
Alle overige gelakte delen.


	Beknopt

